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เช้ือโปรโตซวั และจิตเภท 
รองศาสตราจารยแ์ม้นสรวง วฒิุอดุมเลิศ 

ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

สมัพนัธภาพระหวา่งมนุษยแ์ละแมวทีม่มีายาวนาน ตัง้แต่การเลีย้งแมวเพือ่ใชใ้นจบัหนูหรอืสตัวอ์ื่นๆ
ทีค่อยทาํลายธญัญพชื-ผลผลติทางเกษตร  ในปจัจุบนัแมวเป็นสตัวเ์ลีย้งยอดนิยมประจาํบา้น  ทีแ่น่นอนวา่
ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัโรค-เชือ้กอ่โรคชนิดต่างๆไดแ้ก ่แบคทเีรยี  โรคจากรา โปรโตซวั และพยาธ ิแต่โรคทางจติ
เภทมคีวามสมัพนัธเ์ชน่ใดกบัแมว  

ตาํราทีเ่ขยีนในปีค.ศ. 1896 โดย Kraepelin ทีก่ลา่วถงึขอ้สงัเกตวา่โรคจติเภททีเ่รยีกวา่ dementia 
praecox หรอื schizophrenia อาจเกดิจากโรคตดิเชือ้ทีส่ง่ผลตอ่สมอง และมผีูต้ ัง้สมมตฐิานถงึโรคจติเภทที่
อาจเกดิจากความอ่อนแอทางกายภาพหรอืแมแ้ตจ่ากโรคตดิเชือ้บางชนิด ตอ่มา พบวา่ในผูป้ว่ยทีม่คีวาม
ผดิปรกตทิางพฤตกิรรมบางอยา่ง มผีลสบืเนื่องจากโรคตดิเชือ้ เชน่ โรคมาเลเรยี เมือ่ตดิเชือ้โปรโตซวั 
Plasmodium โรคไขง้ว่งหลบัหรอื sleeping sickness จากเชือ้ Trypanosoma เป็นตน้  มกีารรวบรวมและ
วเิคราะหข์อ้มลูจาํนวนมากโดย Torrey เมือ่ปี 2549 ทีพ่บความเชือ่มโยงทีช่ดัเจนมากขึน้ ระหวา่งผูป้ว่ยจติ
เภทและการตดิเชือ้โปรโตซวั Toxoplasma gondii  (T. Gondii) 

T. gondii  เป็นโปรโตซวัทีอ่าศยัในเซลล ์ การสบืพนัธุม์ที ัง้อาศยัเพศและไมอ่าศยัเพศ  ทาํใหพ้บ
รปูรา่งมากกวา่หนึ่งแบบ ไดแ้ก่ Oocyst, Tachyzoites, Bradyzoites พฒันาจาก Tachyzoites โดยเจรญิ
แบง่ตวัชา้ๆเพือ่ปรบัใหด้าํรงชพีอยูไ่ดใ้นเนื้อเยือ่เชน่ กลา้มเนื้อ สมอง เซลลป์ระสาท ของเจา้บา้น ทาํใหเ้กดิ
อาการโรคทีเ่รือ้รงัในโฮสทเ์จา้บา้น (definitive host) ซึง่เป็นสตัวใ์นวงศ ์ Felidae ไดแ้ก ่แมวบา้นทัง้หลายนี้
เอง นอกจากน้ี ยงัพบ T. gondii  ไดใ้นสตัวก์ดัแทะ เชน่ หนู  ในสตัวเ์ศรษฐกจิเชน่ หม ูววั ควาย แพะ แกะ 
และสตัวท์ีค่นนํามาเป็นอาหาร 

โรค Toxoplasmosis ทีพ่บครัง้แรกในสตัวฟ์นัแทะทีแ่อฟรกิาเหนือ และตดิต่อมาสูค่นไดจ้งึเป็นโรค
จากสตัวส์ูค่น (zoonosis) ทีพ่บทัว่โลก จากการทีแ่มวกนิเนื้อสตัวท์ีม่ ี bradyzoites หรอืกนิ oocyst ที่
ปนเป้ือนในดนิ  โดยในลาํไสแ้มว oocyst แตกตวัเป็น sporozoite มกีารสบืพนัธุแ์บบมเีพศเพิม่จาํนวนอยูใ่น
ลาํไส ้ ทา้ยสดุอุจจาระของแมวนี้ม ี oocyst ปนเป้ือนออกมา ในลกัษณะไขท่ีม่เีปลอืกหุม้และทนทานตอ่
สภาพแวดลอ้มภายนอก ทาํใหเ้กดิการปนเป้ือนอยูใ่นดนิ ในธรรมชาต ิ  แปลงผกั พชื ผลไม ้สว่นสตัวช์นิด
ต่างๆ เชน่ สตัวก์นิเน้ือหรอืสตัวก์นิพชื ทีก่นิ oocyst เขา้ไป จะเจรญิเป็น cyst ในกลา้มเนื้อหรอื bradyzoites  

ในคนนัน้จะเกดิโรค toxoplasmosis เมือ่กนิ bradyzoites หรอื oocyst โดยไดเ้ชือ้ทีป่นเป้ือน
ดงัตอ่ไปนี้ 

-บรโิภคเนื้อสตัวเ์ชน่ เนื้อหม ูเนื้อแกะ เนื้อววั ทีม่ ีcyst และปรงุแบบสกุๆดบิ 
-ไดร้บัเชือ้จากการปนเป้ือนในลกัษณะ 
 -ทาํงานเกีย่วขอ้งกบัเนื้อสตัวท์ีม่โีปรโตซวัแลว้ใชม้อืทีป่นเป้ือนหยบิจบัอาหาร 
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 -การใชภ้าชนะ มดี เขยีงทีป่นเป้ือนจากการใชก้บัเนื้อสตัวท์ีม่โีปรโตซวั 
-การรบัเชือ้หลงัสมัผสักบัมลูแมว  
 -ทาํความสะอาดถาดขบัถ่ายของแมวทีข่บัโปรโตซวัออกมาในการถ่ายมลู 
 -การสมัผสั-กนิหรอืดืม่น้ําทีป่นเป้ือนมลูแมวหรอืดนิทีป่นเป้ือน 
-การใหเ้ลอืด การปลกูถ่ายอวยัวะ แตพ่บไดน้้อยมาก 
-การถ่ายทอดจากครรภม์ารดาสูท่ารก  

นอกจากนี้ การกาํจดัมลูแมวเลีย้งตามบา้นเรอืนทัว่ไป ทีท่าํใหแ้พรส่ิง่ปนเป้ือนจากอุจจาระสตัวเ์ลีย้ง
นี้ไปสูส่ ิง่แวดลอ้มและสตัวช์นิดอื่น เชน่ ตามแถบทะเลชายฝ ัง่แคลฟิอรเ์นีย ทาํใหน้ากและสตัวท์ะเลอื่นตาย
จากโปรโตซวันี้  
การก่อโรคในคน 

1. การตดิเชือ้ Toxoplasma ทีไ่มแ่สดงอาการ 
 การตดิเชือ้ Toxoplasma ในคนทีส่ขุภาพแขง็แรง เชือ้นี้จะสงบอยู ่  คนได ้T. gondii  จากการ
บรโิภคเนื้อสตัวท์ีม่ ีcyst  โดยไมป่รงุสกุดว้ยความรอ้น และจากการกนิและดืม่สิง่ทีป่นเป้ือน oocyst จากสตัว์
เลีย้งใกลต้วัในชวีติประจาํวนัเชน่ แมว ซึง่ระยะตดิตอ่จากแมวสามารถแพรก่ระจายไดง้า่ย จากการทีแ่มวเดนิ
ไปไดท้ัว่ไมจ่าํกดับรเิวณ หรอืการทีค่นไดร้ะยะตดิตอ่จากการปนเป้ือนจากสิง่แวดลอ้ม คนสว่นใหญ่ทีก่ลา่ว
มานี้ ไมแ่สดงอาการใดๆ  

2. การตดิเชือ้ Toxoplasma ทีแ่สดงอาการ  
 ในคนสว่นน้อย การตดิเชือ้ T. gondii  อาจปรากฏอาการอยา่งออ่น สว่นการตดิโรคในผูส้งูอายุ 
ผูท้ีภ่มูคิุม้กนัอ่อนแอ เดก็อายตุํ่ากวา่ 5 ขวบ และผูป้ว่ยเปลีย่นถ่ายอวยัวะ อาการเจบ็ปว่ยทีพ่บมรีะดบัความ
รนุแรงต่างกนั โดยทัว่ไปคอื ปวดศรีษะ มไีข ้ ตามต่อมต่างๆบวมโต ปวดกลา้มเนื้อ และอาการทีค่ลา้ย
ไขห้วดัทัว่ไป  การไดร้บัเชือ้สายพนัธุท์ีร่นุแรงในผูป้ว่ยทีอ่อ่นแอทาํใหพ้บการตดิเชือ้ทีป่อด หรอือวยัวะ
ภายในหลายตาํแหน่ง รายงานจากสหรฐัอเมรกิาและบราซลิทีพ่บการตดิเชือ้ทีต่า ทาํใหเ้จบ็ปวด แพแ้สง 
น้ําตาไหลและมองไมเ่หน็ภาพ  
 การสาํรวจในสหรฐัอเมรกิา พบวา่ประชากรผูใ้หญ่รอ้ยละ 10 ถงึ 50 มกีารสมัผสั (expose) T. 
gondii จากจาํนวนประมาณการ คนในสหรฐั 2839 คน จากจาํนวน 1075242 คน แสดงอาการโรคทาง
สายตาจากการตดิเชือ้ T. gondii  และมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตดิเชือ้น้ีสงูถงึ 3 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั 

2.1 การตดิเชือ้จากมารดาสูท่ารก  
 การตดิเชือ้ลกัษณะนี้ เกดิระหวา่งทีม่ารดาตัง้ครรภ ์ มสีว่นน้อยและมกัเป็นผูท้ีภ่มูติา้นทาน
ตํ่าทีต่ดิเชือ้กอ่นตัง้ครรภ ์ความรนุแรงของโรคในเดก็จะมากขึน้เมือ่มารดารบัเชือ้ชว่งการตัง้ครรภ ์ 2-4 เดอืน
แรก โดยความรนุแรงของการแสดงออกมไีดต้ัง้แต่ การแทง้บตุรจากการทีร่ะยะ tachyzoite ไปสูท่ารกใน
ครรภ ์ หรอืเดก็ทีค่ลอดมสีญัญาณของ Toxoplasmosis เชน่ ศรีษะบวมน้ํา (hydrocephalus หรอื 
microcephalus) แคลเซยีมเกาะในสมอง (cerebral calcification)  และมา่นตาสว่นหลงัอกัเสบ 
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(retinochorioditis) อาการทีอ่าจปรากฏในภายหลงั ไดแ้ก ่ อาการทางสายตาหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสาท ที่
รวมถงึความบกพรอ่งในการเรยีนรูเ้มือ่เดก็โตขึน้หรอืปญัญาออ่น สว่นเดก็ทีไ่ดร้บัผลกระทบตอ่ระบบ
ประสาทสว่นกลาง ทาํใหต้าบอดหรอืมคีวามผดิปรกตทิางสมอง  

2.2 การตดิเชือ้ในผูภ้มูติา้นทานตํ่า 
 ผูป้ว่ยภมูติา้นทานตํ่า เชน่ ผูป้ว่ยเอดส ์ มกัพบภาวะสมองอกัเสบ (toxoplasmosis 
encephalitis) จากการทีม่กีารกระตุน้ cyst หรอื bradyzoite ในเนื้อเยือ่ในผูป้ว่ย ทาํใหเ้กดิพยาธสิภาพของ
เซลลป์ระสาท   มกีารอกัเสบหรอืสรา้งสารประกอบทีเ่ป็นพษิตอ่เซลลส์มอง อาการทีพ่บไดแ้ก ่ ปวดศรีษะ 
สบัสน มไีข ้อ่อนแรง ทีอ่าจพฒันาสูก่ารชกั หมดสตหิรอื coma อาการอื่นนอกจากน้ี เชน่ การพดูผดิปรกต ิ
อมัพฤกษ์ครึง่ซกี ปอดอกัเสบ อาจพบเป็นผลจากการตดิเชือ้หลงัการใหเ้ลอืด การเปลีย่นถ่ายอวยัวะที่
รว่มกบัการใหส้ารกดภมูคิุม้กนั 

ความผิดปรกติอ่ืนท่ีสมัพนัธก์บัการติดเช้ือ T. gondii   
การศกึษาของ Torrey (2549) ชีถ้งึความเชือ่มโยงทีน่่าสนใจของระดบัภมูคิุม้กนัต่อ T. gondii  และ

ผูป้ว่ยจติเภท  ซึง่ผลทีไ่ด ้สอดคลอ้งกบัการใชเ้ทคนิคทีเ่รยีกวา่ ELISA เพือ่ตรวจระดบัภมูคิุม้กนัในบทความ
ของ Cetinkaya (2550) จากตุรก ี และรายงานในภาษาอื่นจากหลายภมูภิาค แสดงความเป็นไดท้างสถติวิา่ 
โรคจติเภทมคีวามสมัพนัธก์บัการตดิเชือ้ T. gondii  ซึง่พบไดท้ัว่โลก ในปี 2556 Fond สรปุอาการทางคลนิิก
ทีม่ผีลจากการตดิเชือ้ T. gondii  ไดแ้ก:่  

Toxoplasmosis และจติเภท (Toxoplasmosis and schizophrenia) โดยเฉพาะในระหวา่งการ
ตัง้ครรภแ์ละชว่งตน้ของชวีติ การศกึษาในสตัว ์ พบวา่สมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรมในระยะที่
สตัวโ์ตเตม็ที ่ในขณะทีผู่ป้ว่ยทีผ่ดิปรกตทิางจติจะตรวจพบระดบัภมูติา้นทานทีส่งูตอ่ toxoplasma 

Toxoplasmosis และโรคยํา้คดิยํ้าทาํ (Toxoplasmosis and Obsessive Compulsive Disorder: 
(OCD) ระดบัภมูติา้นทานชนิด IgG ต่อ toxoplasma ของผูป้ว่ย OCD สงูกวา่ทีพ่บในอาสาสมคัรอยา่งมี
นยัสาํคญั  

Toxoplasmosis และความผดิปรกตขิองบุคคลกิภาพ (Toxoplasmosis and personality) ในเพศ
ชายพบอาการดือ้ร ัน้ ขีอ้จิฉา ขาดความมัน่ใจ ระมดัระวงัเกนิเหตุ ตดัสนิใจชา้ เจา้ระเบยีบมากขึน้ ในสตรจีะ
รูส้กึไมม่ัน่คง มกัแสรง้ทาํตวัศกัดิส์ทิธิ-์มศีลีธรรม   

มรีายงานการเชือ่มโยงโรคจติเภทและอตัวนิิบาตกรรมกบัการตดิเชือ้ toxoplasma โดยนอกจากที่
ผูป้ว่ยจติเภทจะมอีตัราการตายจากการเจบ็ปว่ยดว้ยโรคตา่งๆทีส่งูกวา่คนทัว่ไปแลว้ จากการศกึษา พบการ
บง่ชีถ้งึการอกัเสบในสมองของผูท้าํอตัวนิิบาตกรรมรวมถงึในบุคคลซมึเศรา้ ในปี 2555 Zhang และคณะ 
พบวา่ในผูต้ดิเชือ้ T. gondii อยา่งรนุแรง มรีะดบัแนวโน้มในการทาํอตัวนิบิาตกรรมสงูในผูท้ ีไ่วในการแสดง
อาการ และเชน่เดยีวกบัในกลุม่สตรหีลงัหมดประจาํเดอืน 

ผลการศกึษา-ผลการวเิคราะหจ์ากการรวบรวมขอ้มลูขา้งตน้ ทาํใหผู้ท้ีอ่ยูใ่นสงัคมทีต่อ้งสมัผสักบั
ผูป้ว่ยตัง้แต่ผูท้ีม่คีวามเครยีดสงู ผูม้คีวามผดิปรกตทิางจติ บคุคลกิและพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลง จะตอ้ง
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คาํนึงถงึการตดัสนิบุคคลเหลา่นัน้จากสาเหตุดา้นสิง่แวดลอ้ม การศกึษาการเลีย้งด ูและภาวะทางสงัคม ฯลฯ 
วา่แทจ้รงิแลว้ ความผดิปรกตทิีพ่บนัน้ อาจมสีาเหตุสว่นหนึ่งมาจากความเจบ็ปว่ยหรอืการตดิเชือ้บางชนดิ 
สง่ผลกระทบต่อการแสดงออก/พฤตกิรรมบางอยา่ง ความเขา้ใจเชน่นี้อาจนําไปสูก่ารปฏบิตัดิว้ยความเขา้ใจ 
และการรกัษาแนวใหมต่อ่ผูป้ว่ยเหลา่นี้ 
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