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เชื้อกลุ่ม Beta-hemolytic streptococci 
 
S. pyogenes (group A) เป็นเชื้อที่ท ำให้เกิดโรคได้หลำยชนิด 
 
Pyogenic disease หรือกำรเกิดหนอง กำรติดเชื้อมักจะพบ diffuse interstitial neutrophilic infiltrate 
โดยไม่พบกำรท ำลำยเนื้อเยื่อมำกนัก สำมำรถท ำให้เกิดกำรติดเชื้อบริเวณผิวหนังที่มีลักษณะคล้ำย S.aureus 
ได้ เช่น furuncle, carbuncle, impetigo 
 
กำรติดเชื้อช่องคออักเสบ (pharyngitis) พบมีอำกำรบวมแดงบริเวณช่องคอ epigolttic swelling และอำจมี
จุดหนอง (punctate abscess) บริเวณ tonsillar crypts โดยพบว่ำกำรติดเชื้อที่ช่องคอสำมรถสำเหตุให้เกิด
ภำวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง post-streptococcal glomerulonephritis 
 
Erysipelas หรือไฟลำมทุ่ง เป็นกำรติดเชื้อบริเวณ dermis และ upper subcutaneous tissue พบอำกำร
บวมแดงบริเวณผิวหนัง (erythematous cutaneous swelling) อำจพบ microabscesses ได้ รอยโรคมี
ขอบเขตคมชัด (well-demarcated lesion) ถ้ำเกิดบริเวณใบหน้ำอำจพบรอยโรคขอบเขตคล้ำยผีเสื้อได้ 
(butterfly distribution) 
 
Cellulitis เป็นกำรติดเชื้อที่ชั้นผิวหนังบริเวณ subcutaneous tissue พบอำกำรปวดบวมแดงร้อนบริเวณ
ผิวหนัง โดยรอยโรคจะไม่มีขอบเขตที่คมชัด 
 
Necrotizing fasciitis เป็นกำรเกิดผิวหนังตำย โดยรอยโรคเกิดกำรติดเชื้ออำจตั้งแต่บริเวณหนังก ำพร้ำจนถึง
ชั้นเยื่อหุ้มกล้ำมเนื้อ (Fascia) มักพบหลังจำกมีแผลหรือรอยโรคเกิดขึ้นบริเวณดังกล่ำวท ำให้เชื้อก่อโรคเข้ำไป
ในบำดแผล ส่วนใหญ่เกิดจำกเชื้อ S. pyogenes, S. aureus รอยโรคพบลักษณะ ปวดบวมแดงร้อน อำจพบ
ตุ่มน้ ำร่วมด้วย ต่อมำเกิดภำวะเนื้อตำย (necrosis) อำจมีกำรติดเชื้อในกระแสโลหิต และเสียชีวิตได้ถ้ำไม่ได้รับ
กำรรักษำอย่ำงรวดเร็ว 
 
 
 



Toxigenic disease เกิดจำกสำรพิษของเชื้อหลังจำกกำรติดเชื้อชนิดนี้ 
Toxic shock syndrome มีลักษณะคล้ำยกับที่เกิดจำกเชื้อ S. aureus  
Scarlet fever หรือไข้ด ำแดง เกิดจำก erythrogenic toxin พบได้บ่อยในเด็กอำยุ โดยเกิดผึ่นแดง โดยผื่น
แดงจะมีลักษณะเป็นจุดๆ (punctate erythematous rash) ตำมผิวหนัง ผิวสัมผัสคล้ำยกระดำษทรำย 
(sandpaper-like) ใบหน้ำโดยเฉพำะรอบปำกและลิ้นเกิดลักษณะ strawberry tongue แต่รอยโรคมักเว้น
ผิวหนังบริเวณรอบปำก เรียกว่ำ circumoral pallor ต่อมำผิวหนังจะเกิด hyperkeratotic และเป็นขุย 
(scale)  
 
Immunologic disease เป็นโรคที่เกิดจำกระบบภูมิคุ้มกันในร่ำงกำยถูกกระตุ้นหลังติดเชื้อ ท ำให้เกิดโรคขึ้น 
เช่นโรคไข้รูมำติก (Rheumatic fever), glomerulonephritis เป็นต้น  
 
โรคไข้รูห์มำติก (Rheumatic fever) เกิดจำกกำรติดเชื้อได้ทั้งบริเวณผิวหนังและช่องคอ โดยคำดว่ำเกิดจำก
แอนติบอดีและ T cell ต่อ M protein ของเชื้อ มีปฏิกิริยำข้ำมกลุ่ม (cross-reaction) กับโปรตีนของเนื้อเยื่อ
หัวใจ อำกำรต่ำงๆของโรคมักจะเกิดหลังจำกกำรติดเชื้อประมำณ 1-4 สัปดำห์ โดยมีกำรท ำลำยเนื้อเยื่อหัวใจ 
เช่นเกิด pericarditis, cardiomegaly หรือ valvulitis รวมทั้งเกิดควำมผิดปกติของระบบประสำท เช่น กำร
เคลื่อนไหวร่ำงกำยผิดปกติ (chorea) ข้ออักเสบจ ำนวนหลำยข้อ (polyarthritis) ผื่น (erythema 
marginatum) และตุ่มเล็กๆบริเวณผิวหนัง (Subcutaneous nodules) เป็นต้น กำรเกิดโรคไข้รูห์มำติก ถ้ำมี
กำรติดเชื้อในครั้งต่อๆมำ มักจะพบอำกำรก ำเริบขึ้นมำอีก และกำรเกิดไข้รูห์มำติก ยังเป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิด 
rheumatic heart disease เกิด fibrosis ของลิ้นหัวใจ ท ำให้มีพยำธิสภำพเช่น mitral/aortic  
regurgitation เป็นต้น และเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตของเด็กในประเทศก ำลังพัฒนำสำเหตุหนึ่ง 
 
Post-streptococcal glomerulonephritis กำรอักเสบโดยกลไกของระบบภูมิคุ้มกันบริเวณ glomerulus 
โดยเกิดกำรสะสมของ immune-complex บริเวณดังกล่ำวหลังกำรติดเชื้อ มักพบในเด็กอำยุ 6-10 ปี มี
ควำมสัมพันธ์กับ M protein บำงชนิดของเชื้อ เช่น type 1, 4, 12 พบ acute glomerulonephritis เกิดข้ึน
หลังจำกมีกำรติดเชื้อ S. pyogenes โดยอำกำร บวม (edema) ปัสสำวะเป็นเลือด (hematuria) ปัสสำวะ
ออกน้อย (oliguria) มี blood urea nitrogen สูงในกระแสเลือด เป็นต้น ลักษณะทำงพยำธิพบ 
endocapillary proliferation, leukocyte infiltrate เด็กท่ีเกิดภำวะดังกล่ำวจะหำยเป็นปกติประมำณ 95%  
 
 
S. agalactiae (group B)  
 
เป็นเชื้อที่เป็น flora บริเวณระบบทำงเดินอำหำร ระบบทำงเดินหำยใจส่วนบน และระบบทำงเดินปัสสำวะ 
เป็นเชื้อที่ท ำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis) และกำรติดเชื้อในกระแสโลหิตโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน



ทำรกแรกคลอด (neonate) และกำรติดเชื้อของถุงน้ ำคร่ ำ (chorioamnionitis) ในหญิงตั้งครรภ์ กำรอักเสบ
ติดเชื้อของเยื่อบุโพรงมดลูก (endometritis) กำรติดเชื้อของระบบทำงเดินปัสสำวะ (UTIs) อำจท ำให้เกิดปอด
อักเสบได้ในผู้สูงอำยุ 
 
 
Enterococcus spp. (group D) 
เป็น flora บริเวณล ำไส้ ปกติเป็นเชื้อที่มีโอกำสท ำให้เกิดโรคต่ ำ (low-virulent) แต่ปัจจุบันพบว่ำท ำให้เกิดโรค
ติดเชื้อในโรงพยำบำล (nosocomial infection) และเป็นสำเหตุท ำให้กำรติดเชื้อของระบบทำงเดินปัสสำวะ 
(UTIs) และ subacute endocarditis นอกจำกนี้เชื้อในกลุ่มนี้ดื้อต่อยำปฏิชีวนะหลำยชนิด เช่น 
cephalosporins, penicillinase resistant penicillins และ monobactam   
 
 
Peptostreptococcus เป็นเชื้อชนิด anaerobe พบได้บ่อย พบเป็น flora ในระบบทำงเดินอำหำร ช่องปำก 
ทำงเดินปัสสำวะและช่องคลอด ก่อโรคเหงือกและฟัน หูชั้นกลำงอักเสบ ก่อให้เกิดกำรติดเชื้อตำมระบบเช่น 
ลิ้นหัวใจอักเสบ 
 
 

Gram positive bacilli and Clostridial infection โรคที่เกิดจากเชื้อแกรมบวกรูปแท่งและ
โรคที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรียในกลุ่มจีนัสคลอสตริเดียม 
 
 
โรคที่เกิดจากเชื้อ Clostridium spp. 
เชื้อในกลุ่มนี้เป็นลักษณะ แกรมบวกรูปแท่ง มีลักษณะเด่นคือเป็นเชื้อชนิด anaerobic bacteria ไม่ใช้
ออกซิเจน มักจะพบก่อให้เกิดโรคในอวัยวะหรือเจริญเติบโตสร้ำงสำรพิษในสิ่งแวดล้อมที่อับอำกำศ มีออกซิเจน
ต่ ำ เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สร้ำงสปอร์และพบสปอร์อยู่ตำมสิ่งแวดล้อมท่ัวไปเช่นในดิน ซึ่งสำมำรถปนเปื้อนไปตำม
วัตถุต่ำงๆหรือเข้ำสู่ร่ำงกำยได้ 
 
Clostridium perfringens มักพบในดิน และเป็น normal flora ของล ำไส้ส่วน colon และช่องคลอด พบว่ำ 
สำมำรถสร้ำงสำรพิษได้ถึง 14 ชนิด เช่น collagenase และ hyaluronidase สำมำรถย่อย extracellular 
matrix  ท ำให้เชื้อสำมำรถลุกลำมได้ดิยิ่งขึ้น 
C. perfringens สร้ำงพิษท ำให้เซลล์กล้ำมเนื้อตำย เกิด gas gangrene (myonecrosis)  พบในแผลอุบัติเหตุ  
หรือแผลผ่ำตัด รอยโรคพบเนื้อเยื่อและกล้ำมเนื้อเกิดภำวะเนื้อตำย (necrosis) มีอำกำรบวม (edema) และมี



สำรน้ ำ (fluid exudate) และตุ่มน้ ำ (bullous vesicle) อยู่บริเวณรอยโรค และอำจพบลักษณะเหมือน
ฟองอำกำศแทรกตัวอยู่ระหว่ำงเนื้อเยื่อ (gas bubbles) ถ้ำไม่รักษำอย่ำงทันท่วงทีอำจเสียชีวิตได้ 
Uterine myonecrosis มักพบได้ในผู้ที่ถูกท ำแท้งอย่ำงผิดกฎหมำย เทคนิคปลอดเชื้อที่ไม่เหมำะสม 
Food poisoning เกิดจำกสำรพิษที่ทนควำมร้อน alpha enterotoxin ท ำลำยเยื่อบุล ำไส้เล็ก มีอำกำรถ่ำย
เหลว  
Necrotizing enteritis เกิดจำกสำรพิษ beta enterotoxin มักพบในภำวะ neutropenia ท ำให้ล ำไส้เล็กเน่ำ
ตำยและมีเลือดออก ถ่ำยเป็นเลือด (hematochezia) มีกำรติดเชื้อในกระแสโลหิตและเสียชีวิตได้ 
 
Clostridium botulinum ท ำให้เกิดโรค Botulism พบสปอร์ในดิน ผักปนเปื้อนและเนื้อ เชื้อสำมำรถสร้ำง
สำรพิษในอำหำรกระป๋องอำหำรหมักดองที่ sterilize ไม่เพียงพอ โดยเชื้อสร้ำง Botulinum toxin ซึ่งไม่ทน
ต่อควำมร้อน กำรต้มเดือดเป็นเวลำนำนสำมำรถลดสำรพิษได้ สำรพิษดังกล่ำวยับยั้งกำรหลั่งสำร 
acetylcholine ของเซลล์ประสำท ซึ่งเป็นสำรสื่อประสำท (neurotransmitter) ท ำให้เกิดกล้ำมเนื้ออ่อนแรง 
เริ่มตั้งแต่ส่วนบนของร่ำงกำยจนถึงส่วนขำ (Descending muscle weakness) กล้ำมเนื้อหำยใจล้มเหลว หลัง
รับประทำนอำหำรที่มีสำรพิษปนเปื้อน  
Wound botulism เกิดจำกกำรติดเชื้อดังกล่ำวในแผลและเชื้อสร้ำงสำรพิษ ร่ำงกำยจึงได้รับสำรพิษดังกล่ำว 
ซึ่งจะต่ำงจำกกำรรับประทำนอำหำรกระป๋องปนเปื้อน ซึ่งมีสำรพิษอยู่ในอำหำรแล้ว (preformed toxin)  
Infant botulism อำจเกิดจำกกำรได้รับประทำนน้ ำผึ้งที่มีสปอร์อยู่ เกิดในทำรกท่ีมีเชื้อเจริญในล ำไส้  
 
 
Clostridium tetani ท ำให้เกิดโรคบำดทะยัก (Tetanus) เชื้อพบได้ในดิน มักเจริญได้ในแผลสกปรก หรือไฟ
ไหม้ หรือแผลทีส่ำยสะดือทำรก (tetanus neonatorum) โดยเชื้อผลิตสำร Tetanospasmin ยับยั้งกำรหลั่ง 
inhibitory transmitters ของเซลล์ประสำท ท ำให้เกิดอำกำรเกร็งของกล้ำมเนื้อ เกิดภำวะ spastic paralysis 
กลืนล ำบำก (dysphagia) ขำกรรไกรค้ำง (Trismus or lockjaw) หลังแอ่น (opisthotonos) กล้ำมเนื้อหำยใจ
ล้มเหลว ถ้ำพบในทำรกเด็กจะร้องกวน ไม่ดื่มนม ชักเกร็ง ปัจจุบันมีกำรใช้ Tetanus toxoid และ tetanus 
immune globulin เพ่ือป้องกันกำรเกิดโรคดังกล่ำวจำกสำรพิษของเชื้อ 
 
Clostridium difficile ท ำให้เกิด antibiotic-associated pseudomenbranous colitis 
โดยกำรได้รับยำปฏิชีวนะบำงชนิด เช่น Clindamycin หรือยำปฏิชีวนะท่ีออกฤทธิ์กว้ำง (broad-spectrum 
antibiotics) เป็นเวลำนำนพอสมควร ท ำให้เกิดควำมไม่สมดุลของเชื้อประจ ำถิ่น เชื้อก่อโรคดังกล่ำวจึงเจริญ
มำกขึ้นและสร้ำงสำรพิษ (Toxin A / Toxin B)  เกิดกำรท ำลำยเยื่อบุ (mucosa) บริเวณล ำไส้ใหญ่ส่วน 
colon ท ำให้เกิดมีลักษณะที่เรียกว่ำ pseudomembrane เนื่องจำกผนังส ำไส้จะมี fibrin และหนองสีเหลือง
คลุมอยู่ ผู้ป่วยมีอำกำรถ่ำยเหลวเป็นน้ ำ (watery diarrhea) อำจมีถ่ำยเป็นเลือด (bloody diarrhea) ถ้ำมีกำร



อักเสบของล ำไส้อย่ำงรุนแรง (severe colitis) อำจมีอำกำรไข้ เบื่ออำหำร ปวดท้อง อำเจียน ถ้ำมีอำกำร
รุนแรงอำจพบภำวะล ำไส้ใหญ่โป่งพอง (megacolon) และติดเชื้อในกระแสโลหิต  
 
 
โรคที่เกิดจากเชื้อ Bacillus spp. 
เป็นเชื้อในกลุ่ม aerobic spore forming  gram-positive bacilli บำงสำยพันธุ์อำจติดสีแกรมบวกได้ไม่ดีอำจ
พบว่ำติดสีแกรมลบถ้ำเลี้ยงเชื้อไว้เป็นเวลำนำน  
 
Bacillus anthracis ท ำให้เกิดโรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สปอร์มีควำมทนทำน สปอร์
สำมำรถอยู่ในดินเป็นเวลำหลำยปี คนสำมำรถติดโรคจำกกำรได้รับสปอร์จำกผลิตภัณฑ์จำกสัตว์หรือปนเปื้อน
ในดิน โดยเชื้อสร้ำงสำรพิษ edema factor ท ำงำนผ่ำนกลไก cAMP ท ำให้ของเหลวเข้ำสู่เซลล์ และ lethal 
factor ท ำลำย mitogen-activated protein kinase kinases (MAPKK) ท ำให้เซลล์ไม่สำมำรถเติบโต
ตำมปกติ ลักษณะทำงพยำธิของรอยโรค (lesion) มักพบเนื้อเยื่อตำยแบบ necrosis และ exudative 
infiltration ที่มี neutrophil และ macrophage จ ำนวนมำก 
 
โดยแบ่งกำรเกิดโรคได้เป็นสำมรูปแบบ ดังนี้ 
Cutaneous anthrax เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดถึงประมำณร้อยละ 95 ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยหลังจำกสปอร์
ของเชื้อเข้ำทำงบำดแผลประมำณ 2 วัน (1-7 วัน) จะพบตุ่มนูนและตุ่มน้ ำ (papules and vesicles) ที่ไม่เจ็บ
บริเวณดังกล่ำว ต่อมำตุ่มน้ ำขยำยใหญ่ขึ้นร่วมกับอำกำรบวมบริเวณรอยโรค และพบต่อมน้ ำเหลืองบริเวณ
ใกล้เคียงโตขึ้น (regional lymphadenopathy) หลังจำกนั้นตุ่มน้ ำจะแตกออก แล้วพบรอยด ำบริเวณผิวหนัง
คล้ำยบุหรี่จี้ (black eschar) และหลังจำกนั้นรอยโรคจะแห้งและยุบลงในขณะที่โรคของผู้ป่วยดีขึ้น แต่ผู้ป่วย
ส่วนหนึ่งจะมีกำรติดเชื้อในกระแสโลหิตได้ (Bacteremia)  
 
Inhalational anthrax จำกกำรหำยใจเอำสปอร์ของเชื้อเข้ำไป หลังจำกมีอำกำรน ำที่ไม่จ ำเพำะเจำะจง
ประมำณ 1-6 วัน เช่น มีไข้ ไอ เจ็บหน้ำอก หลังจำกนั้นจะมีไข้สูงขึ้น เหงื่อออกมำก และอำจมีภำวะเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ มีกำรติดเชื้อในกระแสโลหิต ช็อก และเสียชีวิตได้ภำยใน 1-2 วัน โดยอำจพบภำวะ 
hemorrhagic mediastinitis เกิดจำกกำรที่เชื้อเจริญและปล่อยสำรพิษในต่อมน้ ำเหลืองท ำให้เกิดอำกำร
ดังกล่ำว โดยเชื้อถูก Phagocytes จับอยู่แล้วเชื้อไปเจริญอยู่ในต่อมน้ ำเหลือง 
Gastrointestinal anthrax พบได้น้อย มักเกิดจำกกำรรับประทำนเนื้อที่ปนเปื้อนเชื้อ โดยมีอำกำรคลื่นไส้ 
อำเจียน ปวดท้อง ต่อมำมีอำกำรเหลวเป็นเลือด (bloody diarrhea) อำจพบกำรติดเชื้อในกระแสโลหิต อัตรำ
กำรเสียชีวิตประมำณร้อยละ 40 
 



Bacillus cereus ท ำให้เกิดอำกำรอำหำรเป็นพิษ (Food poisoning) โดยเชื้อผลิตสำรพิษ enterotoxin มัก
พบในอำหำรที่น ำมำอุ่นซ้ ำ เช่น ข้ำวผัดที่น ำมำอุ่น อำกำรคลื่นไส้อำเจียนมักพบใน 4 ชั่วโมงหลังรับประทำน 
คล้ำย S. aureus gastroenteritis หรืออำจพบอำกำรอุจจำระร่วงเป็นน้ ำ (watery diarrhea) หลังจำก
รับประทำนอำหำรเป็นเวลำ 18 ชั่วโมง นอกจำกนี้ยังเป็นสำเหตุของกำรอักเสบติดเชื้อที่ดวงตำ เช่น กระจกตำ 
(Keratitis) กำรอักเสบในลูกตำ (endophthalmitis) หลังจำกกำรได้รับกำรบำดเจ็บทำงตำ มีวัตถุแปลกปลอม
ในลูกตำ หรือกำรติดเชื้อตำมระบบ (systemic infection) เช่น  endocarditis, osteomyelitis จำกกำรที่ฉีด
ยำเสพติดเข้ำเส้นทำงหลอดเลือดด ำ (IV drug abuse) หรือกำรใส่วัสดุทำงกำรแพทย์ (medical device) เข้ำ
ไปในร่ำงกำย 
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