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Cryptosporidium spp.  

คริปโตสปอริเดียม ( Cryptosporidium spp. ) 
 

Cryptosporidium  

 คริปโตสปอริเดียม เป็นปรสิตที่อาศัยอยู่
ในเซลล์บุผนังล าไส้เล็กของคนและสัตว์ ซึ่งมี
ลักษณะพิเศษ คือ จะอาศัยอยู่นอกไซโทพลาซึม
ของเซลล์โฮสต์ และในระยะโอโอซีสต์ (oocyst) 
ซึ่งเป็นระยะติดต่อ ปรสิตชนิดนี้จะมีความทนทาน
สูงไม่สามารถท าลายได้ด้วยสารละลายคลอรีน 
 

แหลง่ทีพ่บ Cryptosporidium  

 Cryptosporidium พบ ได้ ทั่ ว ไ ป  โ ด ย 
เฉพาะในแถบเขตร้อนจะพบปนเปื้อนอยู่ในวงจร
อาหารในธรรมชาติทั้งในแหล่งน้ า และในดิน              
ในสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม เช่น คน วัว ควาย สุกร 
ม้า สุนัข แมว กระต่าย หนู สัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด 
ห่าน สัตว์เล้ือยคลาน เช่น  งูเหลือม ปรสิตชนิดนี้
มีการแพร่ระบาดโดยมีอาหาร คือ อาหารสด น้ า
ผลไม้ และผลิตภัณฑ์นม เป็นส่ือน า  
 

การเข้าสู่ร่างกาย 
          คนได้รับปรสิตเข้า สู่ร่างกายโดยการ
บริโภคอาหารสด น้ าดื่ม น้ าผลไม้ และผลิตภัณฑ์
นมที่มีการปนเปื้อนของปรสิตระยะโอโอซีสต์ 
(oocyst) ซึ่งเป็นระยะติดต่อ โดยสันนิษฐานว่า 
ปรสิตปนเปื้อนในอาหารโดยผ่านทางน้ าที่ใชต้ลอด
ขั้ นตอนการ เตรี ยมอาหาร  และ /หรื อ  โดย
ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหาร 
 

อนัตรายของ Cryptosporidium  

 Cryptosporidium เป็นปรสิตที่ท าให้เกิด
โรคอุจจาระร่วงที่เรียกว่า คริปโตสปอริดิโอซีส 
(cryptosporidiosis) พบในประเทศต่างๆ มากกว่า 
40 ประเทศทั่วโลก อาการโดยทั่วไปของผู้ป่วย                  

จะมีการถ่ายเหลวเป็นน้ าอย่างรุนแรงและบ่อยครั้ง
มีอาการร่วม คือ ปวดท้อง คล่ืนไส้ อาเจียน และมี
ไข้ต่ า ปวดหัว เพลีย ไม่สบายตัว ผู้ป่วยส่วนให่่
จะหายภายใน 2 - 3 สัปดาห์ แต่ส าหรับผู้ป่วยที่มี
การกดภูมิคุ้มกันหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจมี
อาการป่วยที่เรื้อรังและน าไปสู่อาการของโรคที่
รุนแรง โดยในบางรายอาจเสียชีวิตได้   
 การติดเชื้อปรสิตชนิดอื่นนั้นมีวิธีการ
รักษาได้ แต่กรณีของ Cryptosporidium spp.           
ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนั้นไม่สามารถ
รักษาได้  ปัจจุบันพบหลักฐานที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็น
การบ่งชี้ ว่ าโรคติดเชื้ อ จาก Cryptosporidium  
spp. อาจส่งผลกระทบในระยะยาว เช่น ก่อให้เกิด
โรคในระบบทางเดินอาหารเร้ือรังได้  
 ดังนั้น Cryptosporidium จึงจัดเป็นเชื้อ
ฉวยโอกาสที่ส าคั่ในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง  
มีรายงานว่าโรคคริปโตสปอริดิโอซีสพบในผู้ป่วย
โรคเอดส์ประมาณร้อยละ 5-50 (Spano et al., 
1998) และท าให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ตายเนื่องจาก
อุ จ จ า ร ะ ร่ ว ง อย่ า ง รุ น แ ร ง  ปั จ จุ บั นพบ ว่ า 
Cryptosporidium ประกอบด้วย 18 สปีชีส์ และ          
มีมากกว่า 40 จีโนไทป์ ที่พบบ่อยในคนที่เป็น            
โรคคริปโตสปอริดิโอซีส คือ C. hominis และ                
C. parvum  
 

วธิปีอ้งกนั 

 ให้ความรู้ทางด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล
แก่ประชาชน 

 ก าจัดอุจจาระให้ถูกสุขลักษณะ ดูแลผู้ที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์และส่ิงขับถ่ายของคน
ให้ถูกสุขลักษณะ  

 ใช้น้ าที่ผ่านการควบคุมคุณภาพในการ
เตรียมอาหารและล้างท าความสะอาด 
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Cryptosporidium spp. 

 
 
 

ภาชนะเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวที่ต้อง
สัมผัสกับอาหาร 

 ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสกับ
สัตว์ 
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