
โรคทีเกิดจากเชือแบคทีเรีย: ความรู้เบืองต้น (1) 

 

โรคติดเชื้อ (Infectious disease)  คือโรคท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิต ซึ่งโดยมากมีขนาดเล็กมองไมเห็นดวยตา

เปลาจึงเรียกวา Microorganism หรือจุลชพี โดยสิ่งมีชีวิตที่กอโรคเหลานี้เรียกวาเชื้อกอโรค (Pathogen) หรือ 

Infectious agent ไดแก ไวรัส (Viruses) รา (Fungi) โปรโตซัว (Protozoa) แบคทีเรยี (Bacteria) และอาจ

รวมถึงพริออน (Prion) ซึ่งเปนสารในกลุมโปรตีนดวย 

 

กลไกของเชื้อกอโรคท่ีทําใหเกิดความผิดปกติของเซลลและอวัยวะและนาํไปสูการเกิดโรคในมนุษย 

โดยทั่วไปมักไดแก 

1. Direct contact or enter host cell causing cell death โดยพบวาเซลลตายภายหลังติดเชื้อเนื่องจากมี

การยับยั้ง metabolism ที่สําคัญภายในเซลล เชน Diphtheria toxin จากเชื้อ Corynebacterium 

diphtheria ท่ียับยั้งการสังเคราะหโปรตีนของเซลล 

2. Releasing endotoxin or exotoxin Toxin/enzyme เนื่อเยื่อตายจากสารพิษ หรือตายจากจากการขาด

เลือด หรือมีลักษณะที่ผิดปกติของเซลลน้ันๆ โดยสารพิษหรือเอนไซมน้ันอาจจะอยูในโครงสรางของเช้ือกอโรค 

หรอืถูกผลิตและปลอยออกมานอกเซลล 

3. Inducing host cellular responses เชื้อไปกระตุนการตอบสนองของเซลล หรือกระตุนภูมิคุมกัน มีผลให

มีการบาดเจ็บของเซลลและเนื้อเยื่อรวมดวย เชนการเกิดโรคไขรูหมาติก (Rheumatic fever) จากเชื้อ 

Streptococcus pyogenes 

 

 

พยาธิกําเนิดของโรคทีเกิดจากเชือแบคทีเรียนัน ลักษณะของโรคและความรุนแรงขึนอยู่กับ  

1. Pathogenicity หมายถึง ความสามารถของเช้ือที่จะทําใหเกิดโรคใน host 

Virulence factors หรือปจจัยที่ทําใหเกิดโรคของเชื้อแบคทเีรีย ที่พบไดบอยไดแก 

 Exotoxin หรือสารพิษท่ีหลั่งออกมานอกเซลล พบไดทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ เชน 

neurotoxin, cytotoxin, enterotoxin 



 Endotoxin เปนสารพิษที่อยูในโครงสรางของเซลล มักพบบริเวณผนังเซลลและเปน virulent factor 

ที่มีบทบาทมากในแบคทีเรียแกรมลบ เชน O-specific polysaccharide, lipid A 

 Antiphagocytic factor เปนสารที่ปองกันการเกิด phagocytosis ของเซลลเม็ดเลือดขาวบางชนิด 

เชนแคปซูลของเซลลแบคทีเรีย (capsule) 

 Enzyme คือเอนไซมของเชื้อที่ทําใหเกิดพยาธิสภาพของเซลลและเน้ือเย่ือของมนุษย มักจะทําใหเกิด

การทําลายหรือยอยสลายของเนื้อเย่ือชนิดตางๆ เชน hyaluronidase, collagenase 

,deoxyribonuclease, hemolysin 

 

2. Host factor หรือปจจัยของตัวผูปวยเองเชน ภูมิคุมกัน (Immunity) ณ ขณะนั้น สภาวะการ

อักเสบ (Inflammation) สภาวะเครียด (stress) อาชีพ (occupation) บางชนิดเสี่ยงตอการเกิดโรคหรือทําให

ภูมิคุมกันออนแอลง หรือพฤติกรรมที่มผีลตอสุขภาพ เชนการสูบบุหร่ีหรอืดื่มสุรา โรคประจําตัวอ่ืนๆ 

(underlying disease) ลักษณะทางพันธุกรรมหรือทางกายภาพที่ติดตัวมาแตเดิม (hereditary 

characteristic) 

 

การแบ่งประเภทของโรคทีเกิดจากเชือแบคทีเรีย สามารถแบ่งได้เป็นหลายรูปแบบ  เช่น  

 แบงตามโครงสรางของเชื้อ รูปรางของเชื้อ สายพันธุของเชื้อ เชนลักษณะการติดสีแกรม รูปราง 

อนุกรมวิธาน 

 แบงตามทางติดตอ เชน ติดตอทางเลือด สัตวเปนพาหะนําโรค 

 แบงตามระบบของรางกาย เชน ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปสสาวะ 

 แบงตามตําแหนงท่ีเชื้อเพ่ิมจํานวน เชน ในเซลล นอกเซลล 

 แบงตามความสามารถในการกอโรค เชน high virulent, low virulent 

 โรคติดเชื้อฉวยโอกาส (Opportunistic infection) ที่พบในผูปวยภูมิคุมกันต่ํา 

(immunocompromised host) 

 โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Hospital acquired/ Nosocomial infection) 

 โรคติดเชื้ออุบัติใหมและโรคติดเชื้ออุบัติซ้ํา (New/emerging and Re-emerging infectious 

diseases) 

 



โดยในท่ีนี้จะแบงโรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเปนกลุม Pyogenic gram positive cocci โรคที่เกิด

จากเชื้อแกรมบวกรูปกลมที่ทําใหเกิดหนอง 

 Gram positive bacilli and Clostridial infection โรคที่เกิดจากเช้ือแกรมบวกรูปแทงและโรคท่ี

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกลุมจีนัสคลอสตริเดียม 

 Bacterial infections of childhood โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่พบมากในเด็ก 

 Bacterial meningitis เย่ือหุมสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย 

 Sexually transmitted bacterial diseases โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ติดตอทางเพศสัมพันธ 

 Enteropathogenic bacterial diseases โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเกิดพยาธิสภาพใน

ระบบทางเดินอาหาร 

 Bacterial infection with animal or insect reservoirs โรคท่ีเกิดจากสัตวหรือแมลงเปนรังโรค 

 Bacterial infection with immunocompromised host โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในผูปวย

ภูมิคุมกันบกพรอง 

 Filamentous bacterial infection โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกลุมที่มีโครงสรางที่เปนเสนสาย  

 Mycobacterial infection โรคที่เกิดจากเชื้อไมโคแบคทีเรีย 

 Mycoplasma infection  โรคที่เกิดจากเชื้อไมโคพลาสมา 

 Chlamydial infection โรคที่เกิดจากเชื้อคลาไมเดีย 

 Rickettsial infection โรคที่เกิดจากเชื้อริคเคทเซีย 

เนื่องจากโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีจํานวนมาก จึงไมสามารถจะกลาวถึงไดหมดในที่น้ี ดังนั้นจะ

อธิบายถึงโรคท่ีเกิดจากแบคทีเรียที่พบไดบอยเพียงบางโรคท่ีอยูในบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มโรคทีเกิดจากเชือแกรมบวกคอคไคทีทําให้เกิดหนอง  

(PYOGENIC GRAM POSITIVE COCCI) 

  

เชื้อแบคทีเรียที่พบไดบอยอยูในกลุม Staphylococcus และ Streptococcus โดยเชื้อดังกลาวอยูในกลุม 

gram positive cocci ซึ่งลักษณะทางหองปฏิบัติการ การยอมสีแกรมมักพบวาเชื้อในกลุม Staphylococcus 

อยูเปนกลุมคลายพวงองุน (grape-like cluster) สวน Streptococcus มักเรียงกันคลายโซ (In chain) อาจ

อยูเปนคู (diplococci) หรอืมีลักษณะแตกตางกันตามสปชีส เชื้อในกลุม Staphylococcus มีเอนไซม 

catalase สลาย hydrogen peroxide เปนน้ําและออกซิเจน โดยปฏิกิริยาจะเห็นเปนฟองกาซ สวน 

Streptococcus ไมมีเอนไซมดังกลาว โดยหองปฏิบัติการสามารถใชปฏิกิริยานี้ในการแยกชนิดของเชื้อได 

 

เชื้อกลุม Staphylococcus spp. 

สําหรับเชื้อ Staphylococcus จะแบงกลุมเปน Staphylococcus aureus ซึ่งมีเอนไซม coagulase 

ซึ่งกระตุน coagulation cascade ในพลาสมาทําใหจับตัวเปนกอน fibrin clot สามารถทดสอบใน

หองปฏิบัติการได และกลุม coagulase-negative staphylococci ซึ่งหลายสปชีสกอโรคในมนษุย 

 

เชื้อ S. aureus เปนเชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเกิดหนองที่สามารถทําใหเกิดโรคไดในหลายอวัยวะและมี

ตั้งแตความรุนแรงนอยจนถึงมาก เชื้อสามารถเปน normal flora ที่พบไดบริเวณผิวหนัง รูจมูก หรือตดิอยูบน

เสื้อผา การกระจายของเชื้อสามารถเกิดจากการสัมผัส นอกจากนี้ยังพบวา เชื้อดังกลาวมีการดื้อยา กลุม 

methicillin (methicillin resistance S. aureus : MRSA) ซึ่งเคยใชรักษาได ในอัตราสวนที่เพ่ิมข้ึนและพบ

ทั้งชนิดท่ีเกิดในโรงพยาบาลและชนิดที่พบในชุมชน 

 

◦ Furuncles (boils) เปนการอักเสบบริเวณรูขุมขนและบริเวณใกลเคยีง (infection around hair 

follicles) มักพบมากบริเวณหนังศีรษะ ใบหนา รกัแร บริเวณที่มีขนมาก พบเปนตุมนูน (nodules) มี

อาการปวดบวมแดงบริเวณดังกลาว ตอมาพบตุมหนองสีเหลืองสวนบริเวณกลางรอยโรคมีการ 

necrosis  

◦ Carbuncles หรือฝฝกบัว เปนการอักเสบบริเวณรูขุมขน มักพบมากบริเวณคอดานหลัง ทายทอย เกิด

จากรอยโรคบริเวณดังกลาวมารวมกันโดยจะพบเปนฝบริเวณรูขุมขนหลายๆตําแหนง (multiple 

follicular abscesses) และพบรูเปดของหนอง (draining sinuses) ที่เชื่อมตอกัน 



◦ Hydradenitis suppurativa เปนการอักเสบบริเวณตอมเหงื่อ  

 

Osteomyelitis หรือกระดูกอักเสบ แบบเฉียบพลันมักพบมากในเด็กอายุระหวาง 3-10 ป 

(prepubertal children) มักพบบอยบริเวณกระดูกขา มักมีประวัติการติดเชื้อดังกลาวมากอนหรือประวัติการ

บาดเจ็บ ในผูสูงอายุมักพบอักเสบบริเวณกระดูกไขสันหลัง (vertebral osteomyelitis) มักเกิดจากการติดเชื้อ 

S. aureus หลังการผาตัด โดยเชื้อสามารถกระจายทั้งทางกระแสเลือดหรือเขาทางบาดแผลโดยตรงและทําให

เกิดการอักเสบบริเวณดังกลาวได 

Septic arthritis เปนเชื้อกอโรคที่เปนสาเหตุหลักของการติดเชื้ออักเสบบริเวณขอ มักพบในอายุ

ระหวาง 50-70 ป มีประวัติไดรับยา corticosteroid เปนโรค rheumatoid arthritis  

Toxic shock syndrome (TSS) เกิดจากสาร toxic shock syndrome toxin-1 จากการติดเชื้อ S. 

aureus เชน แผลติดเชื้อ การใชผาอนามัยแบบสอด (tampons) การใช nasal packing เปนตน  ทําให

ผิวหนังเกิดผื่นแดงคลายแดดเผา (sunburn-like rash) ผิวหนังหลุดลอก ความดันโลหิตตํ่า มีไข และมีความ

ผิดปกติของอวัยวะภายใน เชน ตับ ไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบเลือด 

Staphylococcal scalded skin syndrome (Pemphigus neonatorum or Ritter's disease)

เปนการติดเชื้อที่ผิวหนัง เกิดจากสารพิษ exfoliatin ทําลาย desmogelin-1 ทําใหหนังกําพราแยกออก 

ในชวงแรกพบอาการแดงบริเวณผิวหนัง (erythema) ตอมาพบถุงน้ําแฟบๆ (flaccid bullae) บริเวณหนัง

กําพรา เม่ือถูเบาๆบริเวณรอยโรคจะพบวาหนังกําพราสามารถหลุดลอกออก (desquamation) อาจเรียกวา 

Nicolsky’s sign positive เชื้อสามารกระจายสูอวัยวะอ่ืนได และอาจมีความผิดปกติของปอด ลิ้นหัวใจ 

กระดูก มักพบในเด็กเล็กอายุต่ํากวา 3 ป 

Abscess of skin and soft tissue เชื้อ S. aureus เปนสาเหตุท่ีพบไดบอยท่ีสุดของอาการอักเสบ มี

หนอง (suppurative infection) บริเวณผิวหนงั 

◦ Paronychia หรือเล็บขบ มีอาการอักเสบ มีหนอง (suppurative infection) บริเวณ nail fold  

◦ Breast abscess ฝบริเวณเตานม พบไดในทารกอายุ 2-8 สัปดาห เกิดจากเชื้อ S. aureus, Group B 

streptococci โดยสาเหตุอาจเกิดจากการบาดเจ็บเล็กนอยบริเวณดังกลาว (minor trauma) หรือพบ

ในมารดาที่ใหนมบุตร  

◦ Bacterial endocarditis เย่ือบุหัวใจอักเสบบริเวณลิ้นหัวใจ พบไดทั้งลิ้นหัวใจปกติ ลิ้นหัวใจที่มีรอย

โรคจาก rheumatic fever หรือลิ้นหัวใจเทียม (prosthetic valves) สามารถพบหลังจากการติดเชื้อ

ในกระแสโลหิต (septicemia) หรือ เกิดจากการติดเชื้อจากการใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสน 



◦ Pneumonia ปอดอักเสบจากเชื้อ S. aureus มักพบในการติดเชื้อจากโรงพยาบาล (nosocomial 

infection) การดําเนินโรครนุแรง มีการทําลายเนื้อปอด และอาจมีการติดเชื้อในกระแสเลือด 

◦ Septicemia การติดเชื้อในกระแสเลือด เกิดจากการท่ีมีการติดเชื้อมากอนหนานี้ เชน septic 

arthritis หรือเกิดจากการผาตัด เชน transurethral prostate resection หรือติดเชื้อจากสายสวน

หลอดเลือด (intravenous catheter) ภาวะแทรกซอน อาจพบ endocarditis หรือ ฝขนาดเล็ก

กระจาย (miliary abscesses) เกิดขึ้นตามอวัยวะ 

 

Coagulase-negative Staphylococci เปนเชื้อที่สามารถปนเปอนกับสิ่งแปลกปลอม (foreign body) ที่ใส

เขาไปสูรางกาย หรือเชื้ออยูใน intravascular surface เชนสายสวนหลอดเลือด และกระจายเขาสูกระแส

เลือดได เชื้อดงักลาวบางสายพันธุสามารถสราง biofilm ที่ปองกันการทําลายของระบบภูมิคุมกันและยา

ปฏิชีวนะ อาการของโรคอาจไมมีอาการรุนแรง ไมพบ tissue necrosis อยางมากเน่ืองจากเชื้อขาดเอนไซมที่

จําเปน แตอาจพบอาการรุนแรงมากจนเสียชีวิตในผูปวยที่ภูมิคุมกันบกพรองได สาเชื้อในกลุมนี้ที่มีความสําคัญ

ไดแก 

 

Staphylococcus epidermidis พบเชื้อบริเวณผิวหนังและเย่ือเมือก (mucosa) เปนสาเหตุของการติดเชื้อใน

ทางเดินปสสาวะโดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยที่ใสสายสวนปสสาวะเปนเวลานาน และติดเชื้อบริเวณลิ้นหัวใจ 

(endocarditis) ในผูใชลิ้นหัวใจเทียม (prosthetic valves) และผูติดยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสน (Intravenous 

drug abuser) 

Staphylococcus saprophyticus เปนเชื้อแบคทีเรีแกรมบวกทําใหเกิดการติดเชื้อทางเดินปสสาวะ (urinary 

tract infection) ในหญิงวัยเจริญพันธุ โดยพบประมาณ 10-20% ของเชื้อที่พบได 

 

 

เชื้อกลุม Streptococcus spp. 

มักแบงตามคุณสมบัติการทําใหเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) โดยสามารถสังเกตไดจากการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ ใน sheep blood agar ซึ่งมีการใชมากในหองปฏิบัติการ โดยแบงเชื้อกอโรคเปนกลุม 

complete hemolysis (β-hemolysis) Partial hemolysis (α-hemolysis) และ No hemolysis (γ-

hemolysis)  และยังนยิมแบงตามแอนติเจนของเชื้อบนผนังเซลล (cell wall) แบบ Lancefield grouping 

โดยมีบางกลุมที่ไมสามารถจําแนกโดยวิธีแอนติเจนได 

 



เชื้อกลุม alpha-hemolysis streptococci 

ที่มีความสําคัญไดแก Streptococcus pneumoniae รูปรางของเชื้อมักอยูกันเปนคู ปานขางหนึ่ง สวนปลาย

อีกดานหนึ่งเรียวคลายใบหอก (lancet-shaped diplococci) เชื้อสวนใหญมีแคปซูล (capsule) แตบางชนิด

ไมมีแคปซูล แคปซูลสามารถปองกันการทําลายของภูมิคุมกันผานทางกลไก complement แบบ alternative 

pathway สามารถพบเปน flora ไดในบางคนบริเวณ oropharynx  โดยเชื้อชนิดนี้พบวามีมากกวา 80 

serotypes พบวาแอนติบอดีตอ serotype หนึ่งมักไมมีผลตอ serotype อื่นๆ การเกิดโรคมักเกิดจากเชื้อ

สามารถเขาไปสูสวนที่เปนสวนอวัยวะที่ปลอดเชื้อ และมักมีการติดเชื้อไวรัสนํามากอน ทําใหมีการทําลาย 

ciliated epithelium และมี fluid เพิ่มขึ้นในบริเวณดังกลาว ทําใหอวัยวะติดเชื้อแบคทีเรียไดงายขึ้น 

 เชื้อเปนสาเหตุหลักที่กอใหเกิดโรค ปอดอักเสบชุมชน (community-acquired pneumonia) หูชั้น

กลางอักเสบ (otitis media) ไซนัสอักเสบ (sinusitis) และเย่ือหุมสมองอักเสบ (meningitis) โดย การเกิด หู

ชั้นกลางอักเสบ หรือไซนัสอักเสบสามารถทําใหเชื้อกระจายไปสูเยื่อหุมสมองบริเวณใกลเคียงได สวนเชื้อที่ไมมี

แคปซูลมักเปนสาเหตุใหเกิด epidemic conjunctivitis 

 ลักษณะทางพยาธิที่มีความนาสนใจพบวา alveoli ในปอดที่อักเสบจะเต็มไปดวย proteinaceous 

fluid, neutrophil และ bacteria โดยการกระจายของการอักเสบของ alveoli จะกระจายออกไปอยาง

รวดเร็วจนเกิดขึ้นในปอดทั้ง lobe หรือ หลายๆ lobe พบลักษณะเปน lobar pneumonia ซึ่งเกิดจากการที่

เชื้อถูกทําลายไดนอยโดย complement และการ phagocytosis และเชื้อดังกลาวจะกระตุน acute 

inflammatory response โดยท่ัวไปการเกิด pneumonia ในผูปวยท่ัวไปมักไมทําใหเกิดการ necrosis ของ

เนื้อปอดที่รุนแรงเหมือน S. aureus แตในผูปวยที่มีภูมิคุมกันต่ํา เชื้ออาจมีการกระจายเกิด septic shock 

และเสียชีวิตได 

Viridans groups streptococci เปนกลุมของเชื้อ Streptococcus spp. ซึ่งมักอยูเปน normal 

flora ตามมนุษยหรอืสัตวอ่ืน การตรวจทางหองปฏิบัติการ พบวาเปน alpha hemolysis หรือ gamma 

hemolysis เชื้อบางชนิดมีความยุงยากในการจัดจําแนกทางหองปฏิบัติการทั่วไป ชนิดของเชื้อที่มีความ

นาสนใจเชน 

Streptococcus mitis เปนกลุมที่เปน flora ในชองปากได ทําใหเกิด endocarditis เชนในผูปวย 

congenital heart disease บางชนิด หรือ เคยเปน rheumatic heart disease  

Streptococcus mutans เปน flora ในชองปาก เปลี่ยน sucrose เปน lactic acid และสังเคราะห 

large polysaccharides จาก sucrose ทําใหเกิด plaque นําไปสูการเกิดฟนผุ (dental caries) 

Streptococcus suis พบทําใหเกิดโรคในสุกร มนุษยสามารถติดเชื้อดังกลาวได จัดเปน zoonotic 

infection มักพบวาเกิดจากการสัมผัสสุกรที่เปนโรคโดยเชื้อเขาทางบาดแผลหรือ mucosa รับประทานเลือด

หรอืเนื้อหมูดิบ ทําใหเกิด เยื่อหุมสมองอักเสบ ขออักเสบ ลิ้นหัวใจอักเสบ ปอดอักเสบ ติดเชื้อในกระแสโลหิต



และเสียชีวิต การติดเชื้อดังกลาวบางครั้งมีการดาํเนินโรคท่ีรุนแรง สามารถพบผลขางเคยีงทางระบบประสาท

ไดเชน หูหนวก (deafness แบบ sensorineural hearing loss)  
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