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ปรสติ : 

 

 

T.gondii  
 

ทอ็กโซพลาสมา กอนดิ ( Toxoplasma gondii )
 

Toxoplasma gondii 

 เป็นปรสิตชนิดหนึ่งในกลุ่มค็อกซิเดีย มัก
พบในสัตว์เ ล้ียงตามบ้าน เช่น สุนัข แมวและ
สัตว์เลือดอุ่น เชื้อนี้จะเจริญในผนังล าไส้ของล าไส้
เล็ก ไข่จะออกมากับอุจจาระ  และจะอาศัยอยู่ใน
เซลล์สมอง กล้ามเนื้อ และอวัยวะอื่นๆ ของสัตว์
และคน 
  

แหล่งที่พบ Toxoplasma gondii 

 พบได้ทั่วโลกโดยเฉพาะเขตร้อนและเขต
ชิดร้อน รวมทั้งประเทศไทยพบการติดเชื้อทั้งใน
คนปกติและคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง พบครั้งแรก
ในสัตว์ฟันแทะที่แอฟริกาเหนือ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่าคนกว่า 40% เคยได้รับเชื้อนี้ 
การเพิ่มจ านวนของเชื้อจ าเป็นต้องอาศัยแมวเป็น
ตัวกลางในการแบ่งตัวเพิ่มจ านวน โดยปนเปื้อน
ออกมาในอุจจาระของแมวเพียงช่ ว ง เวลา 
ประมาณ 2 - 3 สัปดาห์เมื่อได้รับเชื้อครั้งแรก ใน
รูปของไข่ที่มีเปลือกหุ้ม(oocyst) หลังจากนั้นเชื้อ
จะถูกก าจัดออกจากตัวแมว เนื่องจากไข่ที่มี
เปลือกหุ้มดังกล่าวมีความทนทานเมื่ออยู่ ใน
สภาพแวดล้อม ดังนั้นเราจึงพบเชื้อปนเปื้อนได้ใน
ดินหรือในสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น สัตว์กินเนื้อ หรือ
สัตว์กินพืช โดยจะอยู่ในรูปซีสต์ในกล้ามเน้ือ  
 

การเขา้สูร่า่งกาย 
 คนจะได้รับ T.gondii เข้าสู่ร่างกายจาก
การบริโภคเนื้อสัตว์หรืออวัยวะที่มีถุงซีสต์(cyst) 
ของพยาธิติดอยู่โดยเฉพาะอาหารที่ไม่ปรุงให้สุก 
เช่น สเต็ก ลาบดิบ เป็นต้น หรืออาหารที่มีโอโอ
ซีสต์ (oocyst)  ซึ่ ง เป็นถุ งไข่ของพยาธิมีผนั ง
แข็งแรงหุ้มปนเปื้อนอยู่ในอาหาร น้ าด่ืม และได้รับ
จากมือที่สัมผัสกับเน้ือสัตว์ดิบ การรับเลือดหรือ 

 

 
ปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้ที่มีปริสิต T.gondii  และจาก
มารดาเข้าสู่ทารกในครรภ์ 
 

อนัตรายของToxoplasma gondii 

 ผู้ที่ได้รับ T.gondii เข้าสู่ร่างกาย               
โดยปกติมักจะมีอาการไม่รุนแรง อาจพบเพียง
อาการคล้ายหวัด หรือปวดตามกล้ามเนื้อ 2 - 3 
วันจนถึง 2 - 3 สัปดาห์ อาการเหล่านี้จะหายไป 
ส่วนผู้ที่มีอาการรุนแรง อาจพบอาการปวดศีรษะ
อย่างรุนแรงซึ่งไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวดรวมทั้ง
ร่างกายอ่อนแรง ชัก มีปัญหาด้านการมองเห็น 
การพูดและการเดิน ส่วนในหญิงตั้งครรภ์จะมีการ
ติดเชื้อในช่วงแรกของการตั้งครรภ์(3 เดือนแรก) 
และมีโอกาสประมาณร้อยละ 45 ที่จะติดต่อสู่
ทารก ทั้งนี้พบว่าทารกที่ติดเชื้อร้อยละ 60 ไม่พบ
อาการผิดปกติ ร้อยละ10 จะเสียชีวิต และอีก        
ร้อยละ 30 จะมีอาการรุนแรง เช่น สมองบวมน้ า 
(hydrocephalus) มีการสะสมของแคลเซียมใน
สมอง (intracerebral calcification) การอักเสบ
ของจอตา และประสาทตา อารมณ์ผิดปกติ การ
ติดเชื้อก่อนตั้งครรภ์หรือเลยช่ว 3 เดือนแรกไป
แล้วมักไม่พบการติดต่อสู่ทารกในครรภ์ ส าหรับผู้
ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ า  ในผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ที่
เปล่ียนอวัยวะ ผู้ป่วยที่รักษาด้วยเคมีบ าบัด จะพบ
อาการรุนแรงกว่ าคนปกติ  และมักมีอาการ
เจ็บป่วยแบบเรื้อรัง  
 นอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าประมาณ
ร้อยละ 30 ของประชากรโลกที่มีการติดเชื้อ 
T.gondii ในจ านวนนี้ส่วนใหญ่มีการติดเชื้อแบบ
ไม่ แสดงอาการจึ งถื อว่ า เป็ นอันตรายมาก
โดยเฉพาะหญิงตั้ งครรภ์และผู้ป่ วยที่ถูกกด
ภูมิคุ้มกันหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยโรค
เอดส์หรือผู้ป่วยที่มีการถ่ายโอนอวัยวะซึ่งผลจาก
การติดเชื้ออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก
และต่อเน่ืองยาวนาน  
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ปรสติ : 

 

 

T.gondii  

วธิปีอ้งกนั 

 ไม่ควรรับประทานเนื้อแกะ หมู และวัว 
ดิบหรือไม่สุก  

 ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสเน้ือดิบ 
 ล้างผักสดให้สะอาดก่อนรับประทานทุก

ครั้ง 
 ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ าหรือหญิงมีครรภ์

ควรระมัดระวังที่จะไม่ สัมผัสกับถาด
ทรายที่ท าไว้ให้แมวถ่าย 

 คนที่ไม่ติดเชื้อเปล่ียนกระบะอาหารหาก
เล้ียงแมวควรมีที่ ให้แมวขับถ่ายและ
เปล่ียนทุกวันและล้างมือให้สะอาดด้วย
สบู่ ถ้าหากต้องท าเองต้องสวมถุงมือทุก
ครั้ง 
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