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บทคัดยอ
Burkholderia pseudomallei เปนแบคทีเรียทีเ่ ปนตนเหตุของโรค melioidosis ซึง่ เปนโรคทีพ่ บบอยในพืน้ ที่
เขตรอน โดยเฉพาะพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเปนโรคทีม่ อี ตั ราการเสียชีวติ ของผปู ว ยสูง
อาการของโรคนัน้ มีหลากหลาย ทำใหแพทยวนิ จิ ฉัยโรคไดยาก อีกทัง้ วิธกี ารรักษาในปจจุบนั ยังไมมปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอ เนื่องดวย B. pseudomallei มีกลไกหลายอยางที่เสริมความรุนแรงของการติดเชื้อ ทําใหเชื้อสามารถ
อยูรอดในรางกายมนุษยทั้งในและนอกเซลล และแพรกระจายไปในอวัยวะตางๆ ได กลไกเหลานั้นคือ แคปซูล,
quorum sensing, type III secretion system และ flagella นอกจากนี้ B. pseudomallei มีกลไกในการดือ้ ตอยา
ปฏิชวี นะหลากหลายชนิด มีรายงานการใช B. pseudomallei เปนอาวุธชีวภาพอีกดวย บทความนีน้ ำเสนอขอมูล
รายละเอียดและขอสนเทศเกีย่ วกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชือ้ การกอโรคและชองทางการติดเชือ้ การอยรู อด
จากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกเซลลเจาบาน กลไกการเขาสเู ซลลเจาบาน และกลไกการดือ้ ตอยาปฏิชวี นะ
ซึ่งความรูดังกลาวสามารถนำไปประยุกตใชใหตระหนักถึงการติดเชื้อ รวมไปถึงแนวทางในการรักษาและพัฒนา
ตอไป
คําสําคัญ: Burkholderia pseudomallei แบคทีเรียทีอ่ าศัยอยไู ดทงั้ ภายในและนอกเซลล การกอโรค วงจรชีวติ
พุทธชินราชเวชสาร 2560;34(1):115-20.
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Abstract
Burkholderia pseudomallei is a causative bacterial pathogen of melioidosis, which is found highly
in tropical region like the Northeast of Thailand and has a high mortality rate. The symptoms vary, causing
the difficulty in the clinical diagnosis by the doctors. Besides, no effective antibiotic is available to date,
because B. pseudomallei contains a variety of virulence factors, allowing the bacteria to reside inside
and outside of the human host cell, and spread to different organs. These virulence factors include
capsule, quorum sensing, type III secretion system and flagella, for examples. Moreover, B. pseudomallei
has developed antibiotic resistant, and has been reportedly used as bioweapon. This review article,
therefore, presented details on morphology, pathogenesis, human host cell intracellular and extracellular
developmental cycle, host cell entry mechanism, and antibiotic resistance mechanisms. Together,
the knowledges assist in disease recognition, treatment strategy, and so on.
Keywords: Burkholderia pseudomallei, facultative intracellular bacteria, pathogenesis, life cycle
Buddhachinaraj Med J 2017;34(1):115-20.
บทนํา
Burkholderia pseudomallei เป น แบคที เ รี ย
แกรมลบรูปรางแทง เปนสาเหตุของโรค melioidosis
ซึง่ เปนโรคทีเ่ กิดไดทงั้ ในมนุษยและสัตวหลากหลายชนิด
มีอัตราการเสียชีวิตสูง โรคนี้พบชุกชุมในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใตและออสเตรเลีย ในประเทศไทย พบมาก
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเกิดโรค
พบมากในฤดูฝน โดยชาวนาและเกษตรกรจัดเปน
กลมุ ประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งตอการติดเชือ้ สูง เนือ่ งจาก
มีการสัมผัสกับดิน ซึ่งเปนถิ่นที่อยูอาศัยของเชื้อนี้
B. pseudomallei เขาสรู า งกายโดยการกินและการหายใจ
มีรายงานการใชแบคทีเรียชนิดนี้เปนอาวุธชีวภาพ
อีกดวย บทความนีน้ าํ เสนอขอมูลรายละเอียดของเชือ้ นี้
อาทิ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา วงจรชีวติ ภายนอกและ
ภายในเซลลมนุษย และขอสนเทศเกี่ยวกับความรูที่
ยังขาดเกีย่ วกับเชือ้ ชนิดนี้ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณา
กำหนดเปนแนวทางในการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตอไป

ขนาดของเซลล มี ค วามยาวประมาณ 2 ถึ ง 5
ไมโครเมตร และมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.4
ถึง 0.8 ไมโครเมตร3 เจริญเติบโตไดดบี นอาหารเลีย้ งเชือ้
หลากหลายชนิด เชน blood agar, Mac Conkey agar
และ Eosin methylene blue เปนตน โดยอาหารชนิด
Ashdown’s medium (หรือ Burkholderia cepacia
medium) เปนอาหารจำเพาะสำหรับคัดแยกแบคทีเรีย
ชนิดนี5้ ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียทีเ่ จริญบนอาหาร
ทั่วไปจะมีสีขาว ผิวเรียบ และมีลักษณะเปนเมือก
แตเมือ่ เลีย้ งในอาหาร Ashdown’s medium จะมีลกั ษณะ
โคโลนีเปนสีมวงอมชมพู หรือสีแดง และมีผิวขรุขระ6
แบคทีเรียชนิดนีย้ งั ทนตอสภาพแวดลอมทีไ่ มเหมาะสม
ต อ การเจริ ญ อั น ได แ ก สภาวะกรด อุ ณ หภู มิ ต่ำ
เชือ้ สามารถหลบซอนอยใู ตดนิ ไดตลอดทัง้ ป แลวกลับ
มาเจริญที่ผิวดินเมื่อมีสภาวะความชื้นที่เหมาะสมคือ
ฤดูฝน7

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ B. pseudomallei
B. pseudomallei เปนแบคทีเรียแกรมลบ รูปรางแทง
ไมสรางสปอร เคลื่อนที่ไดโดยใชแฟลกเจลลา จัดอยู
ในชัน้ Beta-proteobacteria ลำดับ Burkholderiales
วงศ Burkholderiaceae อยูอาศัยไดทั้งภายในและ
ภายนอกเซลลเจาบาน (facultative intracellular
bacteria)1-4 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาไมแตกตางกัน

การกอโรคและชองทางการติดเชือ้
B. pseudomallei เป น สาเหตุ สำคั ญ ของโรค
melioidosis หรือ Whitemore’s disease รูจักกัน
ในภาษาไทยวา โรคนักเลียนแบบ หรือโรคไขดิน7
เกิดโรคไดทงั้ ในมนุษยและสัตว มักพบการเกิดโรคในพืน้ ที่
แถบเขตรอนคือ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
ทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย สําหรับในประเทศไทย
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พบชุกบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มี อั ต ราการติ ด เชื้ อ เฉลี่ ย ในประเทศไทยประมาณ
2,000-3,000 รายตอป 7 อาการของโรคโดยทั่วไป
ไมมีอาการจำเพาะ เกิดอาการไดหลากหลาย ตั้งแต
ไมมอี าการ มีการติดเชือ้ ทีผ่ วิ หนัง ไปจนถึงอาการเจ็บปวย
รุนแรง อาทิ ปอดบวม และการติดเชือ้ ในกระแสเลือด
เปนตน แพทยวนิ จิ ฉัยโรคจากลักษณะอาการ ฝหนอง
เรือ้ รังตามอวัยวะตางๆ หรือภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือด
รวมกับการเพาะเลีย้ งเชือ้ ในหองปฏิบตั กิ าร นอกจากนี้
ยังทำใหเกิดอาการเจ็บปวยแบบเรื้อรัง แสดงอาการ
ของโรคไมชัดเจนหลังจากไดรับเชื้อเปนเวลาหลายป
โดยทัว่ ไปผทู ตี่ ดิ เชือ้ มีโอกาสเสียชีวติ สูงถึง 40%
B. pseudomallei สามารถติดตอไดหลากหลายวิธี
คือผานทางการหายใจ ทางผิวหนัง และทางระบบทาง
เดินอาหาร เมือ่ แบคทีเรียเขาสรู า งกายมนุษยหรือสัตว
แบคทีเรียอยูอาศัยไดทั้งภายในและภายนอกเซลล
เจ า บ า น โดยแบคที เ รี ย ใช ก ลไกในการอยู ร อดใน
แตละสภาวะแตกตางกัน B. pseudomallei มีกลไก
หลากหลายชนิดในการกอโรค นอกจากสามารถอยู
ภายนอกเซลลเชนแบคทีเรียทั่วไปและภายในเซลล
เจาบานทัง้ phagocytic cell และ non-phagocytic cell
(เซลล ทั่ ว ไปที่ ไ ม เ กิ ด ขบวนการฟาโกไซโทซิ ส ) B.
pseudomallei ยังมีโครงสรางและกลไกพิเศษ อาทิ
แคปซูล ระบบการสือ่ สารระหวางเซลล (quorum sensing)
และระบบขนสงสารตางๆ เชน Type III secretion
system หรือ T3SS และ Type 6 secretion system
หรือ T6SS โดยโครงสรางเหลานีจ้ ะมีสว นสำคัญในการ
กอโรค และขัดขวางการทำลายจากเซลลเจาบานได
อีกดวย
วงจรชี วิ ต และการอยู ร อดจากสภาวะแวดล อ ม
ภายนอกเซลลเจาบาน
B. pseudomallei สามารถอยรู อดภายนอกเซลล
เจาบานโดยอาศัย virulence factors ตอไปนี้
แคปซูล (capsule) เปนหนึ่งในปจจัยการกอโรค
ทำให B. pseudomallei อยรู อดในระบบเลือดได เนือ่ ง
จากแคปซูลชวยปองกันการดักจับของ C3b โมเลกุล
ในระบบคอมพลีเมนตทเี่ หนีย่ วนำใหเกิดการจับกินแบบ
จำเพาะหรือเกิดการทำลายผิวเซลลของแบคทีเรีย
โดยระบบ membrane attack complex8
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เพื่อควบคุมจำนวนประชากรและการแสดงออก
ของยีนตางๆ B. pseudomallei ใช quorum sensing
ในการติดตอสือ่ สารระหวางแบคทีเรียผานสารตัวกลาง
การสือ่ สารทีเ่ รียกวา autoinducer ซึง่ ระบบ quorum
sensing นี้ชวยให B. pseudomallei ทนตอสภาวะ
แวดล อ มที่ ไ ม เ หมาะสม และควบคุ ม ขบวนการ
กอโรคได1,2,9 เชน ควบคุมการผลิต siderophores ซึง่ เปน
โมเลกุลที่ชวยนำธาตุเหล็กเขาสูแบคทีเรียเพื่อการ
เจริญเติบโต10,11 เอ็นไซม phospholipase c ซึง่ สามารถ
เหนี่ยวนำใหเกิดการทำลายเยื่อหุมเซลลของเซลล
เจาบาน โดยตัดโครงสรางฟอสโฟไลพิด (phospholipid)
ในเยือ่ หมุ เซลล10,12 และการสรางไบโอฟลม (biofilm)
เปนตน10
แฟลกเจลลา (flagella) เปนอีกหนึง่ โครงสรางสำคัญ
ทีแ่ บคทีเรียใชในการเคลือ่ นทีภ่ ายนอกเซลล มีบทบาท
สำคัญในการแพรกระจายแบคทีเรียไปยังอวัยวะตางๆ
และขยายความรุนแรงในการกอโรค โดยยีนทีเ่ กีย่ วของ
กับการสรางและการทำงานของแฟลกเจลลาสามารถ
ควบคุมยีนชนิดอื่นๆ ที่มีผลตอความรุนแรงในการ
ก อ โรคได นอกจากนี้ แ ฟลกเจลล า ยั ง มี บ ทบาทใน
กระบวนการเขาสเู ซลลเจาบานของแบคทีเรียซึง่ จะกลาว
ในลำดับถัดไป13,14,15
กลไกการเขาสเู ซลลเจาบาน
B. pseudomallei สามารถเขาสูเซลลเจาบานได
ทัง้ เซลลทเี่ ปน phagocytic cell และ non-phagocytic
cell ในการยึดเกาะและเหนีย่ วนำการเขาสเู ซลลเจาบาน
B. pseudomallei อาศัยกระบวนการและสารตางๆ อาทิ
adhesin เพื่อเกาะติดกับเซลลเจาบาน และ actin
polymerization เพือ่ เหนีย่ วนำใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
โครงสรางของผิวเซลลเจาบาน นับเปนกลไกหลักที่
แบคทีเรียใชในการเขาสูเซลลเจาบาน อยางไรก็ตาม
การเหนีย่ วนำใหเกิดกระบวนการ actin polymerization
ยังไมเปนทีท่ ราบแนชดั 16 นอกจากนี้ B. pseudomallei
ยังอาศัย Type III secretion system (T3SS) เพือ่ ขนสง
สารตางๆเขาสเู ซลลเจาบาน และ flagella ยังสามารถ
เหนีย่ วนำใหเกิดขบวนการเขาสเู ซลลเจาบานได1,2
วงจรชีวติ และการอยรู อดภายในเซลลเจาบาน
โดยปกติเมือ่ แบคทีเรียเขาสเู ซลลเจาบาน เซลลเจาบาน
มีขบวนการกำจัดโดยทำใหเอนโดโซม (endosome)
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ที่บรรจุแบคทีเรียหลอมรวมกับอวัยวะภายในเซลลที่
เรียกวาไลโซโซม (lysosome) ซึง่ บรรจุเอ็นไซมในการ
ยอยตางๆ ทั้งนี้ B. pseudomallei อยูรอดจากเซลล
เจาบานไดโดยการหลบหนีออกจาก endosome มาที่
ไซโตพลาสซึม กอนที่ถูกหลอมรวมตัวกันกับอวัยวะ
lysosome ซึ่ ง เป น อวั ย วะย อ ยของเหลื อ ในเซลล
ดังรูปภาพที่ 1 ซึ่งกลไกในการหลบหนีเชนนี้ อาศัย
T3SS1,2,16
สำหรับเซลลเจาบานทีเ่ ปน phagocytic cell หรือ
แมคโครฟาจ (macrophage) พบวา B. pseudomallei
สามารถยับยัง้ กลไกการทำลายแบคทีเรียของ macrophage
ไดโดยลดความสามารถในการผลิต interferon ชนิด
Y (IFN-Y)และ β (IFN-β) สงผลตอการผลิต nitric oxide
ซึง่ เปนสารอิสระทีเ่ ปนพิษตอแบคทีเรีย โดยนักวิทยาศาสตร
สมมุติฐานวาการยับยั้งนี้อาจเปนผลมาจาก lipopolysaccharide (LPS) บนผิวของ B. pseudomallei17,18

Life Cycle of Burkholderia pseudomallei

นอกจากนี้ B. pseudomallei ยังเหนีย่ วนำใหเกิด
พยาธิ ส ภาพที่ เ ป น ลั ก ษณะเด น ของการติ ด เชื้ อ B.
pseudomallei คือการรวมตัวกันของแบคทีเรีย และเกิด
multi-nucleated giant cells (MNGC) ซึง่ พยาธิสภาพนี้
จะเอื้อใหแบคทีเรียมีวงจรชีวิตและการอยูรอดภายใน
เซลลเจาบานดียงิ่ ขึน้ 1,2
การแพรกระจายไปยังเซลลขา งเคียง
นอกจากความสามารถในการอยรู อดภายในเซลล
เจาบานแลว B. pseudomallei ยังสามารถแพรกระจาย
ไปยังเซลลขา งเคียงได (cell-to-cell spread) เริม่ จาก
การสรางแฟลกเจลลา เกิดการรวมตัวกันของผนังเซลล
(cytoskeleton) และรับแบคทีเรียเขาไปในรูปของโครง
สราง endosome โดยมีโปรตีน BimA เปนตัวควบคุม
ดังรูปภาพที่ 1 จากนัน้ แบคทีเรียสามารถยอยสลายและ
หลบหนีออกจาก endosome สูไซโตพลาสซึมเปน
วัฏจักรชีวติ ของ B. pseudomallei ตอไป1,2

รูปภาพที่ 1 ภาพวงจรชีวติ ภายนอก และภายในเซลลเจาบานของ Burkholderia pseudomallei (วาดโดยนายธนกฤต ปนยารชุน
ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 2)
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กลไกการดือ้ ยาปฏิชวี นะ
B. pseudomallei มีความทนทานและดื้อตอยา
ปฏิ ชี ว นะหลากหลายชนิ ด อาทิ aminoglycosides
tetracyclines และ macrolides19,20 ทำใหการรักษาโรค
melioidosis ยุ ง ยาก การดื้ อ ยาปฏิ ชี ว นะของ B.
pseudomallei มีกลไกหลายอยางเชนการสรางเอ็นไซม
class A β-lactamase เพื่อทำลายยาปฏิชีวนะชนิด
β-lactame การกลายพันธเุ พือ
่ เปลีย่ นเปาหมายของยา
รวมถึงขบวนการ efflux pump เพื่อขับยาออกและ
โครงสราง outer membrane ของแบคทีเรียนีท้ แี่ ตกตาง
จากแบคทีเรียชนิดอืน่ เพือ่ ปองกันการแพรของยาเขาสู
เซลล20,21
การรักษา
การรักษาโรค melioidosis ใชยาปฏิชีวนะที่มี
ความไวตอเชือ้ แตเนือ่ งจาก B. pseudomallei มีความ
สามารถในการทนและดือ้ ยาปฏิชวี นะหลากหลายชนิด
สงผลใหอตั ราการเสียชีวติ ของผปู ว ยคอนขางสูง จัดเปน
โรคที่มีความรุนแรงมาก โดยการรักษาในระยะแรก
หลังจากตรวจพบโรคจะเปนการรักษาโดยการใหยา
ปฏิชวี นะผานทางเสนเลือด เปนระยะเวลา 10-14 วัน
หลังจากนัน้ จะใหกนิ ยาปฏิชวี นะตอเปนเวลา 3-6 เดือน22
นอกจากนีใ้ นปจจุบนั ยังไดมกี ารพัฒนาชุดตรวจโรคทีม่ ี
ประสิทธิภาพ เพื่อความรวดเร็วและแมนยำในการ
วินจิ ฉัยและรักษาโรคนี้23,24
สรุป
B. pseudomallei เปนแบคทีเรียทีส่ ามารถพบทัว่ ไป
ตามธรรมชาติ กอใหเกิดโรค melioidosis ซึ่งเปน
โรคทีม่ คี วามรุนแรง พบมากบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ จากสถิติพบวา
ประเทศไทยมีประชากรที่ปวยดวยโรค melioidosis
เพิม่ ขึน้ ทุกป และมีปริมาณผตู ดิ เชือ้ มากทีส่ ดุ ของโลก7
การรักษาในปจจุบนั ยังใชยาปฏิชวี นะเปนหลัก และตอง
ใชระยะเวลายาวนานในการรักษา
กิตกิ รรมประกาศ
ขอขอบคุณ นาย ธนกฤต ปนยารชุน สำหรับภาพ
ประกอบและการศึ ก ษานี้ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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