เชื้อโปรโตซัว และจิตเภท
รองศาสตราจารย์แม้นสรวง วุฒิอดุ มเลิศ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์และแมวทีม่ มี ายาวนาน ตัง้ แต่การเลีย้ งแมวเพือ่ ใช้ในจับหนูหรือสัตว์อ่นื ๆ
ั บนั แมวเป็นสัตว์เลีย้ งยอดนิยมประจําบ้าน ทีแ่ น่นอนว่า
ทีค่ อยทําลายธัญญพืช-ผลผลิตทางเกษตร ในปจจุ
ต้องเกีย่ วข้องกับโรค-เชือ้ ก่อโรคชนิดต่างๆได้แก่ แบคทีเรีย โรคจากรา โปรโตซัว และพยาธิ แต่โรคทางจิต
เภทมีความสัมพันธ์เช่นใดกับแมว
ตําราทีเ่ ขียนในปีค.ศ. 1896 โดย Kraepelin ทีก่ ล่าวถึงข้อสังเกตว่าโรคจิตเภททีเ่ รียกว่า dementia
praecox หรือ schizophrenia อาจเกิดจากโรคติดเชือ้ ทีส่ ง่ ผลต่อสมอง และมีผตู้ งั ้ สมมติฐานถึงโรคจิตเภทที่
อาจเกิดจากความอ่อนแอทางกายภาพหรือแม้แต่จากโรคติดเชือ้ บางชนิด ต่อมา พบว่าในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วาม
ผิดปรกติทางพฤติกรรมบางอย่าง มีผลสืบเนื่องจากโรคติดเชือ้ เช่น โรคมาเลเรีย เมือ่ ติดเชือ้ โปรโตซัว
Plasmodium โรคไข้งว่ งหลับหรือ sleeping sickness จากเชือ้ Trypanosoma เป็ นต้น มีการรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจํานวนมากโดย Torrey เมือ่ ปี 2549 ทีพ่ บความเชือ่ มโยงทีช่ ดั เจนมากขึน้ ระหว่างผูป้ ว่ ยจิต
เภทและการติดเชือ้ โปรโตซัว Toxoplasma gondii (T. Gondii)
T. gondii เป็ นโปรโตซัวทีอ่ าศัยในเซลล์ การสืบพันธุม์ ที งั ้ อาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ทําให้พบ
รูปร่างมากกว่าหนึ่งแบบ ได้แก่ Oocyst, Tachyzoites, Bradyzoites พัฒนาจาก Tachyzoites โดยเจริญ
แบ่งตัวช้าๆเพือ่ ปรับให้ดาํ รงชีพอยูไ่ ด้ในเนื้อเยือ่ เช่น กล้ามเนื้อ สมอง เซลล์ประสาท ของเจ้าบ้าน ทําให้เกิด
อาการโรคทีเ่ รือ้ รังในโฮสท์เจ้าบ้าน (definitive host) ซึง่ เป็นสัตว์ในวงศ์ Felidae ได้แก่ แมวบ้านทัง้ หลายนี้
เอง นอกจากนี้ ยังพบ T. gondii ได้ในสัตว์กดั แทะ เช่น หนู ในสัตว์เศรษฐกิจเช่น หมู วัว ควาย แพะ แกะ
และสัตว์ทค่ี นนํามาเป็ นอาหาร
โรค Toxoplasmosis ทีพ่ บครัง้ แรกในสัตว์ฟนั แทะทีแ่ อฟริกาเหนือ และติดต่อมาสูค่ นได้จงึ เป็นโรค
จากสัตว์สคู่ น (zoonosis) ทีพ่ บทัวโลก
่
จากการทีแ่ มวกินเนื้อสัตว์ทม่ี ี bradyzoites หรือกิน oocyst ที่
ปนเปื้อนในดิน โดยในลําไส้แมว oocyst แตกตัวเป็ น sporozoite มีการสืบพันธุแ์ บบมีเพศเพิม่ จํานวนอยูใ่ น
ลําไส้ ท้ายสุดอุจจาระของแมวนี้ม ี oocyst ปนเปื้อนออกมา ในลักษณะไข่ทม่ี เี ปลือกหุม้ และทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอก ทําให้เกิดการปนเปื้อนอยูใ่ นดิน ในธรรมชาติ แปลงผัก พืช ผลไม้ ส่วนสัตว์ชนิด
ต่างๆ เช่น สัตว์กนิ เนื้อหรือสัตว์กนิ พืช ทีก่ นิ oocyst เข้าไป จะเจริญเป็น cyst ในกล้ามเนื้อหรือ bradyzoites
ในคนนัน้ จะเกิดโรค toxoplasmosis เมือ่ กิน bradyzoites หรือ oocyst โดยได้เชือ้ ทีป่ นเปื้อน
ดังต่อไปนี้
-บริโภคเนื้อสัตว์เช่น เนื้อหมู เนื้อแกะ เนื้อวัว ทีม่ ี cyst และปรุงแบบสุกๆดิบ
-ได้รบั เชือ้ จากการปนเปื้อนในลักษณะ
-ทํางานเกีย่ วข้องกับเนื้อสัตว์ทม่ี โี ปรโตซัวแล้วใช้มอื ทีป่ นเปื้อนหยิบจับอาหาร
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-การใช้ภาชนะ มีด เขียงทีป่ นเปื้อนจากการใช้กบั เนื้อสัตว์ทม่ี โี ปรโตซัว
-การรับเชือ้ หลังสัมผัสกับมูลแมว
-ทําความสะอาดถาดขับถ่ายของแมวทีข่ บั โปรโตซัวออกมาในการถ่ายมูล
-การสัมผัส-กินหรือดืม่ นํ้าทีป่ นเปื้อนมูลแมวหรือดินทีป่ นเปื้อน
-การให้เลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ แต่พบได้น้อยมาก
-การถ่ายทอดจากครรภ์มารดาสูท่ ารก
นอกจากนี้ การกําจัดมูลแมวเลีย้ งตามบ้านเรือนทัวไป
่ ทีท่ าํ ให้แพร่สงิ่ ปนเปื้อนจากอุจจาระสัตว์เลีย้ ง
ั ่ ฟอร์เนีย ทําให้นากและสัตว์ทะเลอื่นตาย
นี้ไปสูส่ งิ่ แวดล้อมและสัตว์ชนิดอื่น เช่น ตามแถบทะเลชายฝงแคลิ
จากโปรโตซัวนี้
การก่อโรคในคน
1. การติดเชือ้ Toxoplasma ทีไ่ ม่แสดงอาการ
การติดเชือ้ Toxoplasma ในคนทีส่ ขุ ภาพแข็งแรง เชือ้ นี้จะสงบอยู่ คนได้ T. gondii จากการ
บริโภคเนื้อสัตว์ทม่ี ี cyst โดยไม่ปรุงสุกด้วยความร้อน และจากการกินและดืม่ สิง่ ทีป่ นเปื้อน oocyst จากสัตว์
เลีย้ งใกล้ตวั ในชีวติ ประจําวันเช่น แมว ซึง่ ระยะติดต่อจากแมวสามารถแพร่กระจายได้งา่ ย จากการทีแ่ มวเดิน
ไปได้ทวไม่
ั ่ จาํ กัดบริเวณ หรือการทีค่ นได้ระยะติดต่อจากการปนเปื้อนจากสิง่ แวดล้อม คนส่วนใหญ่ทก่ี ล่าว
มานี้ ไม่แสดงอาการใดๆ
2. การติดเชือ้ Toxoplasma ทีแ่ สดงอาการ
ในคนส่วนน้อย การติดเชือ้ T. gondii อาจปรากฏอาการอย่างอ่อน ส่วนการติดโรคในผูส้ งู อายุ
ผูท้ ภ่ี มู คิ มุ้ กันอ่อนแอ เด็กอายุต่าํ กว่า 5 ขวบ และผูป้ ว่ ยเปลีย่ นถ่ายอวัยวะ อาการเจ็บปว่ ยทีพ่ บมีระดับความ
รุนแรงต่างกัน โดยทัวไปคื
่ อ ปวดศีรษะ มีไข้ ตามต่อมต่างๆบวมโต ปวดกล้ามเนื้อ และอาการทีค่ ล้าย
ไข้หวัดทัวไป
่
การได้รบั เชือ้ สายพันธุท์ ร่ี นุ แรงในผูป้ ว่ ยทีอ่ อ่ นแอทําให้พบการติดเชือ้ ทีป่ อด หรืออวัยวะ
ภายในหลายตําแหน่ง รายงานจากสหรัฐอเมริกาและบราซิลทีพ่ บการติดเชือ้ ทีต่ า ทําให้เจ็บปวด แพ้แสง
นํ้าตาไหลและมองไม่เห็นภาพ
การสํารวจในสหรัฐอเมริกา พบว่าประชากรผูใ้ หญ่รอ้ ยละ 10 ถึง 50 มีการสัมผัส (expose) T.
gondii จากจํานวนประมาณการ คนในสหรัฐ 2839 คน จากจํานวน 1075242 คน แสดงอาการโรคทาง
สายตาจากการติดเชือ้ T. gondii และมีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ นี้สงู ถึง 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
2.1 การติดเชือ้ จากมารดาสูท่ ารก
การติดเชือ้ ลักษณะนี้ เกิดระหว่างทีม่ ารดาตัง้ ครรภ์ มีสว่ นน้อยและมักเป็ นผูท้ ภ่ี มู ติ า้ นทาน
ตํ่าทีต่ ดิ เชือ้ ก่อนตัง้ ครรภ์ ความรุนแรงของโรคในเด็กจะมากขึน้ เมือ่ มารดารับเชือ้ ช่วงการตัง้ ครรภ์ 2-4 เดือน
แรก โดยความรุนแรงของการแสดงออกมีได้ตงั ้ แต่ การแท้งบุตรจากการทีร่ ะยะ tachyzoite ไปสูท่ ารกใน
ครรภ์ หรือเด็กทีค่ ลอดมีสญ
ั ญาณของ Toxoplasmosis เช่น ศีรษะบวมนํ้า (hydrocephalus หรือ
microcephalus) แคลเซียมเกาะในสมอง (cerebral calcification)
และม่านตาส่วนหลังอักเสบ
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(retinochorioditis) อาการทีอ่ าจปรากฏในภายหลัง ได้แก่ อาการทางสายตาหรือทีเ่ กีย่ วข้องกับประสาท ที่
ั
รวมถึงความบกพร่องในการเรียนรูเ้ มือ่ เด็กโตขึน้ หรือปญญาอ่
อน
ส่วนเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง ทําให้ตาบอดหรือมีความผิดปรกติทางสมอง
2.2 การติดเชือ้ ในผูภ้ มู ติ า้ นทานตํ่า
ผูป้ ว่ ยภูมติ า้ นทานตํ่า เช่น ผูป้ ว่ ยเอดส์ มักพบภาวะสมองอักเสบ (toxoplasmosis
encephalitis) จากการทีม่ กี ารกระตุน้ cyst หรือ bradyzoite ในเนื้อเยือ่ ในผูป้ ว่ ย ทําให้เกิดพยาธิสภาพของ
เซลล์ประสาท มีการอักเสบหรือสร้างสารประกอบทีเ่ ป็นพิษต่อเซลล์สมอง อาการทีพ่ บได้แก่ ปวดศีรษะ
สับสน มีไข้ อ่อนแรง ทีอ่ าจพัฒนาสูก่ ารชัก หมดสติหรือ coma อาการอื่นนอกจากนี้ เช่น การพูดผิดปรกติ
อัมพฤกษ์ครึง่ ซีก ปอดอักเสบ อาจพบเป็ นผลจากการติดเชือ้ หลังการให้เลือด การเปลีย่ นถ่ายอวัยวะที่
ร่วมกับการให้สารกดภูมคิ มุ้ กัน
ความผิดปรกติ อื่นที่สมั พันธ์กบั การติ ดเชื้อ T. gondii
การศึกษาของ Torrey (2549) ชีถ้ งึ ความเชือ่ มโยงทีน่ ่าสนใจของระดับภูมคิ มุ้ กันต่อ T. gondii และ
ผูป้ ว่ ยจิตเภท ซึง่ ผลทีไ่ ด้ สอดคล้องกับการใช้เทคนิคทีเ่ รียกว่า ELISA เพือ่ ตรวจระดับภูมคิ มุ้ กันในบทความ
ของ Cetinkaya (2550) จากตุรกี และรายงานในภาษาอื่นจากหลายภูมภิ าค แสดงความเป็นได้ทางสถิตวิ า่
โรคจิตเภทมีความสัมพันธ์กบั การติดเชือ้ T. gondii ซึง่ พบได้ทวโลก
ั่
ในปี 2556 Fond สรุปอาการทางคลินิก
ทีม่ ผี ลจากการติดเชือ้ T. gondii ได้แก่:
Toxoplasmosis และจิตเภท (Toxoplasmosis and schizophrenia) โดยเฉพาะในระหว่างการ
ตัง้ ครรภ์และช่วงต้นของชีวติ การศึกษาในสัตว์ พบว่าสัมพันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรมในระยะที่
สัตว์โตเต็มที่ ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยทีผ่ ดิ ปรกติทางจิตจะตรวจพบระดับภูมติ า้ นทานทีส่ งู ต่อ toxoplasma
Toxoplasmosis และโรคยํา้ คิดยํ้าทํา (Toxoplasmosis and Obsessive Compulsive Disorder:
(OCD) ระดับภูมติ า้ นทานชนิด IgG ต่อ toxoplasma ของผูป้ ว่ ย OCD สูงกว่าทีพ่ บในอาสาสมัครอย่างมี
นัยสําคัญ
Toxoplasmosis และความผิดปรกติของบุคคลิกภาพ (Toxoplasmosis and personality) ในเพศ
ชายพบอาการดือ้ รัน้ ขีอ้ จิ ฉา ขาดความมันใจ
่ ระมัดระวังเกินเหตุ ตัดสินใจช้า เจ้าระเบียบมากขึน้ ในสตรีจะ
รูส้ กึ ไม่มนคง
ั ่ มักแสร้งทําตัวศักดิ ์สิทธิ ์-มีศลี ธรรม
มีรายงานการเชือ่ มโยงโรคจิตเภทและอัตวินิบาตกรรมกับการติดเชือ้ toxoplasma โดยนอกจากที่
ผูป้ ว่ ยจิตเภทจะมีอตั ราการตายจากการเจ็บปว่ ยด้วยโรคต่างๆทีส่ งู กว่าคนทัวไปแล้
่
ว จากการศึกษา พบการ
บ่งชีถ้ งึ การอักเสบในสมองของผูท้ าํ อัตวินบิ าตกรรมรวมถึงในบุคคลซึมเศร้า ในปี 2555 Zhang และคณะ
พบว่าในผูต้ ดิ เชือ้ T. gondii อย่างรุนแรง มีระดับแนวโน้มในการทําอัตวินบิ าตกรรมสูงในผูท้ ไ่ี วในการแสดง
อาการ และเช่นเดียวกับในกลุม่ สตรีหลังหมดประจําเดือน
ผลการศึกษา-ผลการวิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูลข้างต้น ทําให้ผทู้ อ่ี ยูใ่ นสังคมทีต่ อ้ งสัมผัสกับ
ผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ผทู้ ม่ี คี วามเครียดสูง ผูม้ คี วามผิดปรกติทางจิต บุคคลิกและพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลง จะต้อง
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คํานึงถึงการตัดสินบุคคลเหล่านัน้ จากสาเหตุดา้ นสิง่ แวดล้อม การศึกษาการเลีย้ งดู และภาวะทางสังคม ฯลฯ
ว่าแท้จริงแล้ว ความผิดปรกติทพ่ี บนัน้ อาจมีสาเหตุสว่ นหนึ่งมาจากความเจ็บปว่ ยหรือการติดเชือ้ บางชนิด
ส่งผลกระทบต่อการแสดงออก/พฤติกรรมบางอย่าง ความเข้าใจเช่นนี้อาจนําไปสูก่ ารปฏิบตั ดิ ว้ ยความเข้าใจ
และการรักษาแนวใหม่ตอ่ ผูป้ ว่ ยเหล่านี้
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