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บทนํา

 สเตร็ปโตคอคคัสกรุปเอ1 (Streptococcus pyo-

genes หรือ group A ß-hemolytic streptococcus หรือ 

GAS) เปนเชื้อที่ทําใหเกิดโรครายแรงในคนปกติตั้งแต ป 

ค.ศ. 1600 ตอมาในป ค.ศ. 1900 โรคไขอดีาํอแีดง (Scarlet 

fever) และ ไขรมูาตกิ (Acute rheumatic fever, ARF) เปน

สาเหตทุาํใหมผีูเสยีชวีติอยางมากในประเทศสหรฐัอเมรกิา

และทวีปยุโรป หลังจากนั้นอุบัติการณและความรุนแรง

ที่เกิดจากเชื้อ GAS ในประเทศอุตสาหกรรมก็คอยๆ

ลดลงเองกอนมีการนํายาตานจุลชีพมาใช ตอมาในป ค.ศ. 

1980 พบการระบาดของโรคติดเชื้อ GAS ที่รุนแรง ARF 

และ streptococcal toxic shock syndrome (STSS) 

ซึ�งเปนโรคอุบัติใหมในสมัยนั้นกระจายไปทั�วโลก และมี

อตัราการเสยีชวีติสงูแมไดรบัยาตานจลุชพีทีเ่หมาะสมแลว

ก็ตาม 

 ในป ค.ศ. 1880 Pasteur คนพบเชื้อ GAS จาก

ผูปวยที่มีการติดเชื้อระหวางการคลอดบุตร (puerperal 

fever) ป ค.ศ. 1898 Cheadle ไดเชื่อมโยงกลุมอาการ 

5 ขอที่เปนสาเหตุของ ARF ไดแก carditis, polyarteri-

tis, chorea, erythema marginatum และ subcutane-

ous nodules ป ค.ศ. 1903 Brown พบวา complete 

(ß) hemolysis บน blood agar ใชในการแยกเชื้อ

สเตร็ปโตคอคคัสที่กอโรคในมนุษยได ตอมาอีก 15 ป

Lancefield เปนคนแรกที่ใชปฏิกิริยาน้ําเหลือง (serology) 

ในการแบงประเภทของ ß-hemolytic streptococcus 

ออกมาเปนกลุมโดยอาศยัโพลแีซคคาไรด (group-specific 

polysaccharide) และพบวาเชือ้กอโรคสวนใหญเปนกรุปเอ 

แลวมีการแบงยอยตอโดยใช trypsin-sensitive surface 

exposed M protein และ trypsin resistant T antigen 

การแบงเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสน�้เปนรากฐานที่สําคัญในการ

ศึกษาลักษณะทางคลินิก การระบาด ภาวะภูมิคุมกัน และ

มีสวนชวยในการพัฒนาวัคซีนในอนาคต1 

เชื้อกอโรค

 เชื้อสเตร็ปโตคอคคัสกรุปเอหรือเชื้อ GAS 

มีมากกวา 120 ซีโรทัยพ โดยแบงตาม M-protein 

serotype เรียกวา M typing หรือมากกวา 150 จีโนทัยพ 

โดยแบงตามสารพนัธกุรรม เรยีกวา emm  typing การแบงตาม 

emm type ดีกวา เน��องจากบางครั้งไมสามารถแบง

ชนิดของ M-protein ได และ M type เดียวกันยังมียีน 

emm ที่แตกตางกัน การศึกษาทางระบาดวิทยาพบความ

สัมพันธของซีโรทัยพบางชนิด ไดแก 1, 3, 5, 6, 18, 19

และ 24 กับโรคไขรูมาติก แตยังไมทราบปจจัยที่กอ

โรคไขรูมาติกที่แทจริง ซีโรทัยพชนิด 49, 55, 57 และ 

59 เกี่ยวของกับการเกิดโรคผิวหนังอักเสบ (pyoder-

ma) และโรคไตอักเสบ (acute glomerulonephritis, 

AGN) ซีโรทัยพชนิด 1, 6 และ 12 เกี่ยวของกับโรคคอ

อักเสบและ AGN สวนใหญโรค STSS มีสาเหตุมาจาก

สายพันธุที่สรางท็อกซินที่ทําใหเกิดไข (pyrogenic toxin) 

อยางนอยหนึ�งชนิด ซึ�งท็อกซินน�้เปน superantigen ที่

กระตุนใหมีการสราง tumor necrosis factor (TNF) และ 

mediator อื่นๆ ที่เปนสาเหตุของการรั�วของหลอดเลือด

ฝอย ทําใหเกิดความดันโลหิตต่ําและอวัยวะถูกทําลาย2

 โรคตดิเชือ้สเตรป็โตคอคคสักรุปเอ

วัคซ�นป�องกันโรคติดเช�้อ
สเตร็ปโตคอคคัสกรุ�ปเอ 46

จุฑารัตน เมฆมัลลิกา
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ระบาดวิทยา อุบัติการณ และปจจัยเสี่ยง

 อุบัติการณของโรคที่เกิดจากเชื้อ GAS ทั้งชนิด

ของโรคและภาวะแทรกซอน มีความแตกตางกันมาก

ในประเทศที่พัฒนาแลว และกําลังพัฒนา ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก และกลุมประเทศพัฒนาแลว

พบวา สวนใหญของการติดเชื้อมักจะมาดวยอาการคอ

อักเสบชนิดไมรุนแรง และการติดเชื้อที่ผิวหนัง กลาวคือ

พบรอยละ 2-6 ของเด็กนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา

มาพบแพทยดวยเรื่องคออักเสบจากเชื้อ GAS3 สวนสถิติ

ของโรคที่รุนแรงจากเชื้อ GAS ในป ค.ศ. 2005 พบผูปวย 

10,400 รายตอป (3.5 รายตอประชากรแสนคน) มีผูเสีย

ชีวิต 1,350 รายตอป (อัตราการเสียชีวิตรอยละ 13) ซึ�ง

คลายคลึงกับประเทศแคนาดา และทวีปยุโรป4 สวน ARF 

พบไดนอยมากในกลุมประเทศเหลาน�้ 

 ARF เปนโรคที่พบวามีผลกระทบตอเด็กมากกวา 

20 ลานคนทั�วโลก สวนใหญในประเทศกําลังพัฒนา 

หรือพบรอยละ 3-4 ในผูที่ติดเชื้อจากเชื้อ GAS ซึ�ง

ไมไดรับการรักษา5 องคการอนามัยโลกประมาณการ

ในป ค.ศ. 1992 วามีประชากร 400,000 รายตอป

เสียชีวิตจากภาวะแทรกซอนจากโรคหัวใจรูมาติก (Rheu-

matic heart disease, RHD) ประมาณ 12 ลานคนเจ็บ

ปวยจาก RHD และ 1 ลานคนมีความตองการผาตัดหัวใจ 

หรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ซึ�งในความเปนจริงมีความเปนไปได

นอยมาก อุบัติการณของ RHD ในป ค.ศ. 2002 ในเด็ก

นักเรียนประมาณ 0.7-14 รายตอพันคน (เฉลี่ย 4 ราย

ตอพันคน) การใหยาปฏิชีวนะในการปองกันชนิดปฐมภูมิ

และทุติยภูมิเปนเพียงสวนนอยของการปองกันโรค RHD 

เน��องจากการใหยาตานจุลชีพในการปองกันแบบปฐมภูมิ

จะตองมีระบบการเขาถึงการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน�้พบวามีประมาณครึ�งหนึ�งของ ARF ที่มีการติด

เชือ้โดยไมมอีาการนํามากอน ทาํใหไมไดรับการรักษาดวย

ยาตานจุลชีพ สวนการใหยาตานจุลชีพในการปองกันแบบ

ทุติยภูมินั้นจําเปนตองมีระบบสาธารณสุขที่ดีและการมา

ติดตามการรักษาอยางตอเน��องของผูปวย ซึ�งพบวามีขอ

จํากัดอยางมาก ดังนั้นหากมีการพัฒนาวัคซีนอยางไดผล

จะเปนสิ�งสําคัญในการปองกันโรค ARF ใหกับเด็กและวัย

รุนไดหลายลานคน และลดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ

สาธารณสุขไดเปนอยางดี6 

 สวน AGN ไดรับความสนใจนอยกวา ARF เพราะ

ผลทีต่ามมาไมรนุแรงมาก อยางไรกต็ามในบรเิวณทีม่คีวาม

ชุกของเชื้อที่ทําใหเกิดโรคทางไตสูง พบวา AGN พบตาม

หลังการเกิดโรคคออักเสบและการติดเชื้อที่ผิวหนังไดถึง

รอยละ 10-157 

 นอกจากน�ค้วามแตกตางของอบุตักิารณของโรคที่

รุนแรงจากเชื้อ GAS อาจเปนผลมาจากตัว host และเชื้อ 

GAS หากเชื้อที่กําลังกอโรคในชุมชนอยูสามารถทาํใหเกิด 

herd immunity ก็จะชวยลดการแพรกระจายเชื้อและ

ความรุนแรงได เชื้อ GAS ไดรับปจจัยกอความรุนแรง 

(virulence factor) มาจากตัวกลางเชน bacteriophage 

หรือ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเชื้อเอง เชน การ

เปลีย่นแปลงของยนีทีต่าํแหน�งของการควบคมุ เชน CovRS

(เปนตําแหน�งควบคุมการแสดงออกของแคปซูลและปจจัย

กอความรุนแรง)1 สวนปจจัยของ host น�าจะมีสวนสําคัญ

ตอพยาธิกําเนิดของโรค ARF และ RHD โดยการตอบ

สนองตอภูมิคุมกันตนเองที่ไมเหมาะสม (autoimmune 

response) ซึ�งถูกกระตุนโดยการสรางภูมิคุมกันตอเชื้อ 

GAS พันธุกรรมที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคภูมิคุมกัน

ตนเองพบวา HLA class II gene มีความเกี่ยวของ

อยางมาก โดย HLA DR7 allele เปนอันที่พบวามีความ

เกี่ยวของมากที่สุด ซึ�งสัมพันธกับการเกิดพยาธิสภาพ

ที่ลิ้นหัวใจหลายๆสวนในผูปวยโรคหัวใจรูมาติก HLA 

class II เปนตัวที่ปรากฏบนผิวของ antigen-presenting 

cells (APCs) เชน macrophage, dendritic cell, และ 

B cell ซึ�งจะจับกับเปปไทดแอนติเจน แลวไปกระตุน 

T cell การทําปฏิกิริยาระหวางโมเลกุลของ HLA เปปไทด

แอนติเจน และ T cell receptor (TCR) บนผิว T cell น�้มี

สวนสําคัญอยางมากในการกระตุนภูมิคุมกัน ในกรณ�ของ

โรคภูมิคุมกันตนเอง โมเลกุลของ HLA จับกับโปรตีนแลว

ทาํใหมกีารกระตุน T cell อยางไมเหมาะสม ซึ�งในกรณ�ของ 

ARF น� ้ระหวางการเกดิการตดิเชือ้ GAS มเีปปไทดเกดิขึน้
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หลงัจากขบวนการใน macrophage ซึ�งเกีย่วของกบัโมเลกลุ

ของ HLA class II กระตุน CD4+ T cell แลวไปกระตุน

ภมูคิุมกนัทัง้ชนดิ humoral และ cell ตอเชือ้แบคทเีรยีซึ�งนาํ

ไปสูการตอบสนองตอภมูคิุมกนัตนเอง ในโรค ARF/RHD น� ้

กลไกความคลายคลงึทางดานโมเลกลุ (molecular mimicry 

mechanism) โดยผานกระบวนการที ่T cell จดจาํแอนตเิจน

ของตนเองกับแอนติเจนของเชื้อ GAS แลวไปกระตุนให 

B cell เกิดปฏิกิริยาตอตนเองดวย (autoreactive B cell) 

ดังนั้นทั้งแอนติบอดีและ T cell มีสวนสําคัญในการเกิด

พยาธิสภาพของ ARF/RHD5 

พยาธิกําเนิด1

 พยาธิวิทยาที่ เกิดขึ้นในระหวางการติดเชื้อ

เฉ�ยบพลันไดแก การเกาะติดกับเซลล (inflammation) 

การหลบหลีกระบบภูมิคุมกัน (immune evasion) และ 

การทําลายเน�้อเยื่อ (tissue invasion) โดยอาศัยโมเลกุล

ของเชื้อแบคทีเรียที่ขับออกจากเซลลและอยูบนผิวเซลล 

เชื้อ GAS เกาะติดกับเซลลของ host โดยการจับกับ 

plasma protein และ matrix protein เชน fibronectin, 

fibrinogen และ immunoglobulin (Ig) G โดยใช adhesin 

ซึ�งไดแก lipotechoic acid, M protein, hyaluronic acid 

capsule, C5a peptidase, fibronectin binding protein 

(เชน SfbI และ FBP54) และ R28 (พบในเชื้อ GAS ที่

กอใหเกิดการติดเชื้อระหวางการคลอดลูก และเชื่อวามี

สวนชวยใหเชื้อ GAS เกาะติดกับเยื่อบุคอมดลูกไดดี) 

นอกจากน�้ pili ซึ�งจัดเปนโปรตีนที่อยูนอกเซลล (extracel-

lular binding protein) ทําหนาที่ทั้ง adhesin และปจจัย

กอความรนุแรงดวย1 M protein และ streptococcal pyogenic 

exotoxin (SPEs) มีคุณสมบัติเปน pro-inflammatory ที่

รนุแรง SPEs ทีม่าจากตระกลู superantigen สามารถทาํให

เกิดความเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงทางระบบภูมิคุมกัน

เชน ไข การทําลายเน�้อเยื่อ และอาการช็อก SpeA และ 

C เดิมรูจักกันวาเปน erythrogenic toxin เพราะเกี่ยว

กับผื่นของไขอีดําอีแดงเปน bacteriophage-encode มี 

T cell receptor และตัวรับของ MHC class II สวน SpeA 

พบวามีความเกี่ยวของกับ STSS 

 แมวาปจจัยหลายอยางมีความเกี่ยวของกับ

การหลบหลีกระบบภูมิคุมกัน (immune evasion) แต 

M protein เปนตัวที่อธิบายไดดีที่สุด M protein ทําหนาที่

รบกวน phagocytosis ของเม็ดเลือดขาวโพลีมอรฟโดย

ไมตองใชแอนติบอดี โดยการจับกับ plasma protein และ

ยับยั้งการจับของ C3b กับแบคทีเรียโดยผานทาง alter-

native complement pathway การที่มีความหลากหลาย

ของแอนติเจนบนสาย M protein ในดาน amino terminal 

ทําใหเชื้อ GAS หลบหน�การจดจําของแอนติบอดีที่เฉพาะ

เจาะจงได

 ความเขาใจในโครงสรางของ M protein ทําให

สามารถอธิบายหนาที่ของปจจัยกอความรุนแรงของ

เชื้อ GAS และแอนติเจนที่ใชในการปองกัน M protein 

ประกอบดวยสายโพลี เปปไทดสองสายที่ขดเปนวง 

(alpha-helical coiled-coil fibrillar rods) โดยใชสวน 

carboxy (C) terminus LPxTG motif ฝงตัวใน peptido-

glycan ของผนงัเซลล แตละโพลเีปปไทดประกอบดวยสวนที่

ซ้ําๆ กันเปนกลุมๆ แยกเปน 4 ชวง (เรียกวา A - D) 

ดังภาพที่ 1 ชวง A-repeat หรือ amino ( N ) terminus 

ซึ�งเปนบริเวณที่มีความหลากหลายอยางมาก (highly 

variable) เปนสวนสําคัญของการกําหนด serotype หรือ 

M typing (ถูกกําหนดดวยยีน emm) เมื่อมีการติดเชื้อ

แอนติบอดีจะมาจับกับแบคทีเรียที่ตําแหน�งน�้ ชวง C re-

peat ประกอบดวย epitope ที่ถูกนําเสนอบนผิวเซลลและ

มักเปนสวน conserved region ของ M type ที่ตางกัน 

สวน B repeat และบริเวณที่ตอกับ A และ C repeat เปน

สวนที่มี cross react กับแอนติเจนของมนุษย และเปนตัว

อธบิายพยาธกิาํเนดิของโรค ARF นอกจากน�ภ้ายในสวน B 

repeat เองน�ย้งัมคีวามคลายคลงึกบั superantigen อกีดวย 

 เชือ้ GAS ยงัสรางผลติภณัฑสงออกนอกเซลลอกี

หลายชนิด ไดแก streptolysin O, deoxyribonuclease B, 

streptokinase และ hyaluronidase ซึ�งทําใหเน�้อเยื่อตาย

และกระจายตัวของเชื้อ GAS ไปในระนาบของเน�้อเยื่อได

อยางงาย นอกจากน�้เชื้อ GAS ยังมีโปรตีที่เกาะอยูกับ C 
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terminus ของผนงัเซลลทีม่คีณุสมบตัเิปนเอนไซมคอื C5a 

peptidase หรือ SCPA (surface bound C5a peptidase) 

ทําใหเชื้อรุนแรงมากขึ้น โดยการระงับ chemoattractant 

และลดการไหลเขาของเม็ดเลือดขาวชนิดโพลีมอรฟมาสู

บริเวณที่มีการติดเชื้อ

 พยาธิสภาพของ nonsuppurative post-in-

fectious sequelae ของเชื้อ GAS ยังไมเปนที่เขาใจ

นัก ARF พบตามหลังการติดเชื้อคออักเสบจากเชื้อ 

GAS ที่ ไมไดรับการรักษารอยละ 3 แตพบนอยลง

ไปกวาน�้ ในกรณ�ที่ เปน endemic จากขอสังเกตวา

ชาวอะบอริจินมีอัตราการเกิดโรค ARF สูงทําให

นักวิชาการบางกลุมตั้งขอสันนิษฐานวาการติดเชื้อที่

ผิวหนังอาจเปนสาเหตุของ ARF ดวยก็ได (แตก็ไมได

รับการพิสูจน) สายพันธุที่ทําใหเกิดคออักเสบและ ARF 

น�าจะมี M type ที่แตกตางกันรวมทั้งแอนติเจน และ

ปจจัยกอความรุนแรงมากกวาสายพันธุที่กอโรคผิวหนัง

อักเสบ แมวาจะมีการซ้ําซอนกันไดบาง 

 แนวความคิดเกี่ยวกับ molecular mimicry ได

นํามาอธิบายพยาธิกําเนิดของ ARF และ AGN โดยพบ

วา M protein มีสวนแอนติเจนที่คลายกับโปรตีนของ

เสนใยกลามเน�้อในมนุษย เชน cardiac muscle myosin 

และโมเลกุลของ extracellular matrix (เชน synovium 

และ glomerular basement membrane) กลไกการ

อักเสบของหัวใจที่สันนิษฐานวา การติดเชื้อจาก GAS ไป

กระตุนระบบภูมิคุมกันตอตนเองของเยื่อบุลิ้นหัวใจและ

เกิดการอักเสบขึ้น เยื่อบุลิ้นหัวใจที่ถูกกระตุนแลวจะแสดง 

VCAM-1 adhesin ที่นําไปสูการจับตัวและการแทรกซึม

ของ CD4+ T cell ซึ�งจดจํา M protein แอนติเจนของ 

myosin และโปรตีนของลิ้นหัวใจ แมวากลไกจริงๆ ยัง

ไมไดรับการพิสูจนก็ตาม แอนติบอดีจากการกระตุนโดย 

epitope ของ group A carbohydrate, N-acetylglu-

cosamine ทําปฏิกิริยาขามกลุมกับ lysoganglioside 

GM1 บนเซลลประสาทและอาจเปนสาเหตขุอง Sydenham’s 

chorea สวนของเยื่อบุเซลล SpeB และแอนติเจนของ 

GAS อื่นๆ ไดนํามาอธิบายสาเหตุของ AGN 

 อยางไรก็ตามแอนติบอดีที่ cross react ระหวาง

รูปที่ 1 แสดงโครงสรางและfunctional domain ของ streptococcal M protein

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 6)
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การวินิจฉัยโดยอาศัย 2 major หรือ 1 major กับ 2 minor criteria และมีหลักฐานของการติดเชื้อ GAS มากอน

ตารางที่ 1 Jones Criteria ในการวินิจฉัย Acute rheumatic fever

Major criteria Minor criteria Supporting evidence 

Carditis Clinical findings: Positive throat culture or rapid

Polyarthritis    Fever, arthralgia test

Chorea Laboratory findings: OR

Erythema marginatum    Elevated acute phase reactants; Elevated or rising

Subcutaneous nodules    prolonged PR interval streptococcal antibody test

เน�้อเยื่อของมนุษยและแอนติเจนของเชื้อ GAS สามารถ

พบไดในเด็กที่แข็งแรงดีทั�วไป การพบเชนน�้จึงไมสามารถ

นาํมาอธบิายขอสนันษิฐานขางตนเกีย่วกบัพยาธกิาํเนดิของ 

nonsuppurative ทัง้หมดได ดงันัน้การศกึษาใหเขาใจเรือ่ง

พยาธิกําเนิดของ nonsuppurative ที่แทจริงจะชวยในการ

พัฒนาวัคซีนใหมีความปลอดภัยมากยิ�งขึ้น1 

อาการทางคลินิก1, 2

 โรคคออักเสบ (pharyngitis) และการติดเชื้อที่

ผิวหนัง (impetigo หรือ pyoderma) เปนอาการทางคลินิก

ที่พบบอยที่สุดของโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อ GAS อาการ

ติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อ GAS ในเด็กอายุ 1-3 ป 

อาจเริ�มจากอาการหวัด (serous rhinitis) แลวพัฒนาเปน

อาการไขสูงปานกลาง หงุดหงิด และเบื่ออาหาร อาการ

คออักเสบอยางชัดเจนพบไดนอยในเด็กอายุนอยกวา 3 ป2 

ภาวะแทรกซอนจากเชื้อ GAS สามารถแบงเปน 

 1. suppurative complication เน��องจากการ

กระจายเชื้อไปยังตําแหน�งที่อยูติดกันหรือไปสูชองวาง

ที่ปลอดเชื้อและเน�้อเยื่อที่อยูลึกลงไปเชน peritonsillar 

abscess, cervical adenitis, pneumonia, erysipelas, 

cellulitis, necrotizing fasciitis, lymphangitis, bacter-

emia, meningitis, septic arthritis, osteomyelitis และ 

postpartum endometritis 

 2. nonsuppurative complication แบงเปน 

 2.1 infection-mediated ไดแก scarlet fever 

และ STSS โดยมีสาเหตุโดยตรงมาจากสวนประกอบที่

ผิวหรือสิ�งที่ขับออกนอกเซลล scarlet fever มีลักษณะผื่น

แดงรวมกนั หยาบคลายกระดาษทราย มกัเกดิตามหลงัคอ

อกัเสบ พบไดนอยมากตามหลงัการตดิเชือ้ทีผ่วิหนงั2 สวน 

STSS มเีกณฑในการวนิจิฉยัไดแก การตรวจพบเชือ้ GAS 

ประกอบกับอาการทางคลินิก คือ ความดันโลหิตต่ํา รวม

กับ อาการแสดงตั้งแต 2 ขอขึ้นไปดังน�้ การทํางานของ

ไตผิดปกติ ความผิดปกติของระบบแข็งตัวของเลือด การ

ทํางานของตับผิดปกติ มีภาวะการหายใจลมเหลว มีผื่น

ชนิด generalized erythematous macular rash และมี

การตายของเน�้อเยื่อ2 

 2.2 post-infectious หรือ immune-mediated1 

ไดแก ARF และ acute glomerulonephritis (AGN) การ

วินิจฉัย ARF อาศัย Jones criteria ไดแก 2 major หรือ 1 

major กับ 2 minor criteria และมีหลักฐานของการติดเช้ือ 

GAS มากอน ดังตารางท่ี 12 

การวินิจฉัย2

 การวินิจฉัยโรคอาศัยอาการทางคลินิก แตบางคร้ัง

การแยกโรคคออักเสบจากเช้ือไวรัสหรือเช้ือ GAS ก็เปนสิ�งท่ี

ทําไดยากในเด็ก ดังน้ันจึงจําเปนตองใชการทดสอบทางหอง

ปฏิบัติการ โดยอาจทําการ swab จากทอนซิลและผนังดาน

หลังของคอหอย เช้ือ GAS สามารถเพาะข้ึนบน blood agar 

ไดอยางชัดเจน การทํา latex agglutination, fluorescent 

antibody assay, coagglutination, หรือ precipitation 

เปนการแยกเช้ือ GAS ออกจาก beta-hemolytic strepto-

coccus ตัวอ่ืน การใช bacitracin disk ชวยแยกเช้ือ GAS 

ไดแตอาจไมดีเทาวิธีอ่ืน แมวาจะทําการเก็บตัวอยางสง

ตรวจเพาะเช้ืออยางดีแลวก็ตาม พบวาอาจพบผลลบลวงได
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รอยละ 10 นอกจากน�ก้ารตรวจพบเช้ือ GAS ในลําคอไม

สามารถแยกการติดเช้ือ GAS ออกจากคนท่ีเปนพาหะของ

เช้ือน�้ได การทํา rapid test ท่ีมีใชอยางแพรหลาย สวนใหญ

เปนการตรวจหา nitrous acid จาก group A carbohydrate 

antigen มีคาความจําเพาะสูง แตความไวแตกตางกันแลว

แตวิธีตรวจ กรณ�ท่ีการทดสอบใหผลลบแตยังสงสัยการติด

เช้ือ GAS ใหทําการเพาะเช้ือตอไป แตถาใหผลบวกไม

จําเปนตองทําการเพาะเช้ือตอเพราะมีความจําเพาะสูงอยู

แลว rapid test ท่ีใชวิธีอ่ืน เชน optical immunoassay 

และ chemiluminescent DNA probe กําลังอยูในระหวาง

การพัฒนา 

การรักษา1

 การใหยาเพนนิซิลินเพื่อการปองกันโรค ARF 

แบบปฐมภูมิ ไดผลมากกวารอยละ 90 ถาใหยาภายใน 9 

วนันบัตัง้แตเริ�มมกีารตดิเชือ้ของคออกัเสบ จากการสงัเกต

พบวาประมาณรอยละ 30 ของผูปวย RHD มีการทําลาย

ของลิน้หวัใจเพิ�มเตมิเมือ่มกีารตดิเชือ้ซ้าํของเชือ้ GAS ดงั

นั้น จึงมีการใหยาตานจุลชีพเพื่อปองกันโรคแบบทุติยภูมิ

เปนเวลาหลายปในผูที่ยังมีความเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อ 

GAS น�้ ในทางตรงขามแมวายาตานจุลชีพจะทําใหแผล

จากการติดเชื้อที่ผิวหนังดีขึ้นอยางรวดเร็ว แตมันไมได

ปองกันการเกิดโรค AGN ตามหลังคออักเสบหรือผิวหนัง

อักเสบไดดีนัก สวนการติดเชื้อ GAS ที่มีความรุนแรง

แนะนําใหมีการใชยาหลายอยางรวมกัน ไดแก เพนนิซิลิน

และคลินดามัยซิน (เพื่อยับยั้งการสรางโปรตีน) รวมกับ

การผาตัดทําความสะอาดแผล การใหยาอิมมูโนโกลบูลิน

ทางหลอดเลือดดําไดถูกนํามาใชในการรักษา STSS เพื่อ

เปนการกําจัดท็อกซินชนิดรุนแรง แตประสิทธิภาพก็ยังไม

สามารถสรุปได 

 การรักษาโรคติดเชื้อ GAS มีขอจํากัด เน��องจาก

หนึ�งในสามของโรค ARF มีประวัติของการเกิดโรค

ติดเชื้อ GAS ที่ไมไดมารับการรักษา ในหลายๆ สวนของ

โลกพบวายังไมสามารถเขาถึงระบบสาธารณสุขไดดี หรือ

แมวาจะไดรับการรักษาแลว แตผลการรักษาของโรคที่

รุนแรงก็ยังไมดีนัก ดังนั้นการพัฒนาวัคซีนที่ปลอดภัย มี

ประสิทธิภาพ และราคายอมเยา ยอมเปนทางที่จะเอาชนะ

อุปสรรคตางๆ เหลาน�้ได

 

 การพัฒนาวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อสเตร็ปโต

คอคคัสกรุปเอ หรือ GAS vaccine น�้มีความยาก

ลําบากเน��องจากตองมีความสมดุลระหวางความปลอดภัย

และความสามารถในการกระตุนภูมิคุมกัน ในระยะแรกๆ 

ไดมีการพัฒนาวัคซีนจากแบคทีเรียทั้งเซลล ตอมาจึงนํา

แอนติเจนเฉพาะสวนมาพัฒนาตอเปนวัคซีน รายละเอียด 

ดังตารางที่ 2 GAS vaccine ในปจจุบันสามารถแบงเปน 

2 ประเภทใหญๆ คือ

 1. M protein vaccines

 2. non-M protein vaccines

1. M protein vaccines1,8 

 M protein ประกอบดวยสายโพลเีปปไทดทีข่ดเปน

วง โดยมสีวนสาํคญั 4 สวนทีส่าํคญัดงักลาวขางตนแลวนัน้ 

แตแอนติเจนที่สําคัญถูกนํามาสรางเปนวัคซีนไดแก สวน

ของ A-repeat และ C-repeat ทําให M protein vaccines 

แบงเปน 2 กลุมไดแก 

 1.1 N-terminal GAS vaccines โดยนาํสวน A-re-

peat ซึ�งเปนสวนที่มีความหลากหลายของแอนติเจนอยาง

มาก (highly variable) การนาํสวนน�ม้าทาํเปนวคัซนี ทาํให

ภมูคิุมกนัทีเ่กดิขึน้สามารถปองกนัโรคได เพราะมคีณุสมบตั ิ

opsonization, bactericidal, protective, M type-specific 

และ long-lasting แตใน ป ค.ศ. 1970 มีรายงานการเกิด

โรค ARF ตามหลังการใหวัคซีน partially purified M3 pro-

tein ทาํใหองคการอาหารและยาของประเทศสหรฐัอเมรกิา

ไดระงับการนําเชื้อ GAS หรือผลิตภัณฑมาใชในมนุษย 

อยางไรก็ตามหลังจากนั้นก็ไมไดมีการพิสูจนวา ARF

เกิดจากวัคซีนจริง จึงไดกลับมาทําการศึกษาใหมในระยะ

หลัง การศึกษาของ Dale และคณะ เปนอันที่มีความ

วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสกรุปเอ
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กาวหนามากที่สุด เปนการศึกษา recombinant fusion 

protein ที่มี N-terminus fragments จาก 6 M protein ที่

มีความสําคัญทางระบาดวิทยาไดแก M1, M3, M5, M6, 

M19 และ M24 แลวนํา epitope ที่อาจทําใหเกิด cross 

react กบัเน�อ้เยือ่ของมนษุยออกไป พบวามคีวามปลอดภยั 

ผลขางเคียงนอย ไมมีปฏิกิริยาขามกลุมสามารถกระตุน

ภูมิคุมกันไดดี 57/60 (รอยละ 95) หลังจากนั้นไดมีการ

พฒันาตอเปนวคัซนีรุนทีส่องคอื recombinant 26-valent M 

protein vaccine6 เปนชนดิทีส่ามารถครอบคลมุเชือ้ทีท่าํให

เกิดโรคคออักเสบและโรครุนแรงในกลุมพลเรือนและทหาร

ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และอิสราเอล

ถึงรอยละ 85-90 รวมกับ Streptococcal protective 

antigen (Spa) ซึ�งเปนโปรตีนบนผิวเซลลที่กระตุนใหเกิด

ภมูคิุมกนัไดหลงัการตดิเชือ้ตามธรรมชาต ิวคัซนีน�ป้ระกอบ

ดวย 4 component fusion protein ไดแก Hexa A.1 (M24, 

M5, M6, M19, M29, M14, M24), Septa B.2 (M1.0, M12, 

Spa, M28, M3, M1.2, M18, M1.0), Septa C.2 (M2, 

M43, M13, M22, M11, M59, M33, M2) และ Septa D.1 

(M89, M101, M77, M114, M75, M76, M92, M89) ผล

การศึกษาพบวามีผลขางเคียงไดบอย แตไมรุนแรง ไมพบ

วาเปน ARF มากขึ้น สวนใหญมีแอนติบอดีสูงขึ้น แตอาจ

มีบาง M type ที่พบแอนติบอดีแตกตางกันในกลุมทดลอง 

นอกจากน�้ 26 valent น�้กําลังมีการศึกษาการใหวัคซีนทาง

จมูกในหนูทดลอง เน��องจากเคยพบวาการใหวัคซีนชนิด 6 

valent รวมกับ adjuvant น�้ไดผลดีมาแลว1 

 1.2 Conserved region M protein vaccines8 สวน

ของ C-repeat เปนสวนของ conserved region ซึ�งไดมี

การนํามาพัฒนาเปนวัคซีน ไดแก 

 1. C-terminal region ของ M6 

 2. Selected B and T-cell epitopes จาก C-

repeat region ของ M5 (PepVac StreptInCor vaccine)

 3. 12-amino acid minimal B-cell epitope จาก 

ตารางที่ 2 Group A streptococcal vaccines ที่ไดทําการศึกษาในมนุษย8

ป ค.ศ. ที่ตีพิมพ แอนติเจน

1923 21 strain heat-killed GAS

1930 Heat-killed GAS

1931 Heat-killed GAS

1932 Heat-killed GAS

1933-1943 GAS toxin and GAS tannic acid precipitated toxin

1937-1941 GAS tannic acid precipitated toxin

1946 Heat-killed or ultraviolet-inactivated M17 and M19 GAS

1949 Heat-killed M3 and M17 GAS

1960 Partially purified M19 GAS

1962 Cell wall of M5 and M12 GAS

1963 Cell wall of M14 GAS

1968 Partially purified M protein M3 GAS

1969 Highly purified M protein M12 GAS

1973 Highly purified M protein M1 GAS

1975 Highly purified M protein M1 GAS

1978 Highly purified M protein M3 and M12 GAS

1979 Polypeptide fragment M protein M24 GAS

2004 Six-valent N-terminal M protein fragment M1, M3, M5, M6, M19, M24

2005 Recombinant 26-valent M protein vaccine along with Spa
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มีคุณสมบัติในการกระตุนภูมิคุมกันทั้งระบบ และที่เยื่อ

บุลําคอกับ M type หลายๆชนิดได แตยังไมมีการศึกษา

ในมนุษย 

 2.3  Streptococcal f ibronectin-binding 

proteins ไดแก serum opacity factor (SOF), 

fibronectin-binding protein 54 (FBP54), FbaA, 

streptococcal fibronectin-binding protein 1 (Sfb1) 

มีคุณสมบัติ ในการกระตุนใหสรางแอนติบอดีไดเปน

อยางดี หากใหวัคซีนทางการพนจมูก มีผลตอการกระตุน

ภมูคิุมกนัเฉพาะทีจ่มกู แตไมมกีารกระตุน IgG และในทาง

ตรงกันขามการฉ�ดวัคซีนก็ไมสามารถกระตุนภูมิคุมกันที่

จมูกได แตก็ยังไมมีการศึกษาในมนุษย 

 2.4  Cysteine protease and streptococcal 

pyrogenic exotoxins ไดแก

 - Streptococcal pyrogenic exotoxin A (SpeA) 

และ SpeC เปน superantigen toxin เปนสาเหตขุอง STSS 

  - extracellular cysteine protease หรือ 

streptococcal pyrogenic exotoxin B (SpeB) (เปน

การตั้งชื่อผิด เพราะไมไดมีโครงสรางเหมือน pyrogenic 

exotoxin ตัวอื่น) พบอยูเกือบทุกเชื้อ GAS และเปนสวน

สําคัญของปจจัยความรุนแรงบนผิวหรือสารที่หลั�งออกมา

 การนําแอนติเจนสองชนิดคือ SpeA และ SpeB 

ทาํเปนวคัซนี พบวาปองกนัการเสยีชวีติของหนแูละ STSS 

ได แตยังไมมีการศึกษาในมนุษย

 2.5  Streptococcal pili (หรือเรียกวา T antigen) 

Pili จากเชื้อ GAS, GBS, S.pneumoniae สามารถกระตุน

ใหเกิดการสรางภูมิคุมกันไดในสัตวทดลอง และเปนสวน

ที่ highly conserved หากมีการนํามาทําวัคซีนจาก 12 

pili variants ก็จะสามารถครอบคลุมเชื้อไดถึงรอยละ 90 

 2.6 New antigens identified by proteomics 

and/or genomics เปนการสรางวัคซีนจาก reverse vac-

cinology โดยมีการวิเคราะหสารพันธุกรรมเพื่อทราบ

มีโปรตีนชนิดใดที่เหมาะที่จะนํามาทําวัคซีน สวน Pro-

teomics เปนการศึกษาโปรตีนของแบคทีเรียที่ปรากฎอยู

บนผิวเซลลนั้น จากการศึกษาน�้ทําใหทราบวามีปจจัยกอ

C-repeat region (J8) 

 เน��องจากนําสวน conserved region มาเปน

วัคซีนน�าจะมีประโยชนในแงที่อาจปองกันโรคไดจากทุก

สายพันธุ มีการศึกษาในสัตวทดลองวาสามารถกระตุน

ภูมิคุมกันไดดีหลังการฉ�ดและการใหวัคซีนทางจมูก การ

ใหวัคซีนทางเยื่อบุน�้มีขอดีในแงที่กระตุนการสรางอิมมูโน

โกลบูลินเอ (IgA) ไดดวย อยางไรก็ตามยังไมมีขอมูลใน

มนุษย และมีหลักฐานวา อัลบูมินอาจรบกวนการจับกับ

แอนติบอดีตอสวน C-repeat ได 

2. Non-M protein vaccines8

 เน��องจากนักวิทยาศาสตรบางคนมีความกังวล

วา การทําวัคซีนจาก M-protein อาจมีสวนทําใหเกิด 

cross-react กับเน�้อเยื่อมนุษย และแอนติบอดีเปน 

type-specific ก็อาจไมครอบคลุมเพียงพอ จึงมีคนคิด

วาน�าจะเอา non-M protein มาทําวัคซีน โดยมีแนวคิด

จาก 2 วิธีไดแก การนําแอนติเจนที่อยูภายนอกเซลลมา

ทําเปนวัคซีน (extracellular virulence factors) เชน 

streptococcal C5a peptidase (SCPA), GAS carbo-

hydrate, streptococcal fibronectin-binding proteins 

และ cysteine protease และวิธีการสรรหาแอนติเจน

โดยใชเทคนิคทางพันธุกรรมและ proteomic reverse 

vaccinology วัคซีนที่ทําจาก non-M protein ไดแก

 2.1  Streptococcal C5a peptidase หรือ 

SCPA เปนโปรตีนขนาดใหญบนผิวเซลล และเปน

กุญแจสําคัญของปจจัยกอความรุนแรงสําหรับเชื้อ

สเตร็ปโตคอคคัสกรุป A, B, C และ G โดยมันจะไป

แบง chemokine C5a ทําใหปองกันการรวมพลของ

เม็ดเลือดขาวชนิด phagocyte และมีสวนสําคัญของ 

colonization ของเชื้อ คุณสมบัติของ SCPA ไดแก 

สามารถกระตุน IgG และ mucosal IgA ได สราง

แอนติบอดีที่มีคุณสมบัติ opsonization และสามารถ

ปองกันไดหลายๆ M type สามารถปองกันการติดเชื้อ

ขามกลุมไปยังสเตร็ปโตคอคคัสกรุป B ไดดวย 

 2.2  Group A streptococcus carbohydrate 
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ความรุนแรง ที่อาจนํามาทําวัคซีนไดแก streptococcal 

serine esterase (Sse), 2 heme-binding proteins (shp 

and HtsA), Streptococcal cell envelope proteinase 

(Spy0416 หรือเรียกวา SpyCEP or ScpC) และ Lipo-

proteins

 นอกจากการพัฒนาวัคซีนปองกันเพื่อโรคติด

เชื้อสเตร็ปโตคอคคัสกรุปเอแลว เรายังสามารถปองกัน

การติดเชื้อ GAS ไดดวยวิธีทางออม เพราะเปนที่ทราบ

กันอยูแลววา การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เชน อีสุกอีใส 

และ ไขหวัดใหญ อาจเปนตัวนํา (predisposed) ตอ

การติดเชื้อ GAS ที่รุนแรง ดังนั้นถาเราปองกันการ

ติดเชื้อไวรัสเหลาน�้ดวยวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสหรือ

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญที่มีอยูแลว ก็จะสามารถลด

อัตราการเกิดการติดเชื้อ GAS ที่รุนแรงไดดวย

 

 ภายใตวัคซีนหลายชนิดที่กําลังพัฒนาอยูน�้ 

มีเพียงวัคซีนชนิดเดียวที่ไปถึงการศึกษา phase I คือ

26-valent M protein vaccine ของ Dale และคณะ6 

สวน conserved region M protein vaccine ที่มี

แนวโนมจะนําไปสูการศึกษา phase I ในอนาคตอันใกล

คือ J8 vaccine8 เชื้อ GAS ที่มีมากกวา 120 M serotype

หรือ 150 emm types แถมยังมีความหลากหลายของ

aminoterminus ของ M type เดียวกันดวย เชื้อที่

วนเวียนอยูในประเทศกําลังพัฒนาก็มีความแตกตาง

กับเชื้อในประเทศสหรัฐอเมริกาพอสมควร การศึกษา

ระดับ preclinic ยังมีปญหาวา ไมสามารถหาสัตว

ทดลองที่ เหมาะสมตอโรค ARF ไดและรับประกัน

ไมไดวาจะไมมี B และ T cell epitopes ที่ cross 

react กับเน�้อเยื่อของ host หรือ ไมมีคุณสมบัติของ

superantigen จริง 

 นอกจากน�้ยังมีปญหาเกี่ยวกับการวัดผลของ

การศึกษา phase III อยูที่ใด และอาจมีปจจัยรบกวน

ในการแปลผลการศึกษาเชน herd immunity และ 

asymptomatic colonization และหากมีการใหวัคซีน

แลวจะมี emm type ใหมโผลขึ้นมาหรือไม หรืออาจ

พบ non-vaccine serotype มาแทนที่ก็อาจเปนได 

 เชื้อสเตร็ปโตคอคคัสกรุปเอสามารถทําใหเกิด

โรคที่มีความหลากหลายอยางมาก ตั้งแตรุนแรงนอย

เชน คออักเสบ ผิวหนังอักเสบไปจนถึงภาวะแทรกซอน

ที่มีความรุนแรงมาก ไดแก ARF, AGN และ STSS 

การศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางของเชื้อ GAS และเขาใจ

ถึงพยาธิกําเนิดโรค มีบทบาทอยางมากตอการพัฒนา

วัคซีนที่มีคุณภาพและความปลอดภัย M protein ถือ

เปนแอนติเจนที่มีความสําคัญอยางยิ�งในการผลิตวัคซีน

ปจจุบัน นอกจากน�้ยังมีแนวคิดใหมในการนําแอนติเจน

ชนิด non-M protein เพื่อมาพัฒนาวัคซีนตอไปในอนาคต 
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