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การสํารวจความชุกการตดิพยาธิใบไมตับกระบือในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ป 2551 

มาโนชญ บุญรอด 1   พรศักดิ์ประสมทอง2 

 

  บทคัดยอ 
 
 ระหวางเดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม 2551 ทําการสํารวจความชุกการติดพยาธิใบไมตับใน
กระบือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเก็บตัวอยางอุจจาระกระบือจาก 10 จังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งสิ้น894 ตัว แบงเปนกระบือตามพื้นที่ที่เล้ียงออกเปน 2 
กลุมคือกระบือที่เล้ียงในพื้นที่ที่มีแหลงน้ําสาธารณะจํานวน477 ตัวและพื้นที่ไมมีแหลงน้ําสาธารณะ 
จํานวน 417 ตัว เนื่องจากแหลงน้ําเปนปจจัยสําคัญที่เปนอาศัยของโฮสตกึ่งกลางพยาธิใบไมตับคือ
หอยคัน  สงตัวอยางอุจจาระมาตรวจหาไขพยาธิที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใชวิธีการตรวจดวยการตกตะกอนอยางงายพบกระบือติดพยาธิ
ใบไมตับรวมทั้งสิ้น89 ตัวคิดเปนรอยละ 9.96 กระบือที่เล้ียงในพื้นที่ที่มีแหลงน้ําสาธารณะมีอัตรา
การติดพยาธิใบไมตับ รอยละ 12.79 สูงกวาพื้นที่ไมมีแหลงน้ําสาธารณะที่พบรอยละ 6.71อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(คาOR = 2.03, P = 0.002)เมื่อศึกษาปจจัยเสี่ยงดานเพศพบกระบือเพศผูติดพยาธิ
รอยละ 10.38 สูงกวาเพศเมียเล็กนอยที่ติดพยาธิรอยละ 9.72 แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ(คาOR = 1.07  , P = 0.755 ) สวนปจจัยดานอายุสัตวพบกระบืออายุสูงกวา 2 ปติดพยาธิ 
รอยละ 12.78สูงกวากระบืออายุต่ํากวา 2 ปที่ติดพยาธิรอยละ 5.65อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(คาOR = 2.45 , P= 0.0003)และพบกระบือติดพยาธิใบไมในตับไดในทุกจังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยพบอัตราการติดพยาธิสูงสุดที่จังหวัดนครพนมคือรอยละ 26.67 
และต่ําสุดที่จังหวัดเลยคือรอยละ 2.35 ตามลําดับ และพบคาความเสี่ยงตอการติดพยาธิใบไมตับใน
ทุกจังหวัดไมตางกัน(คาOR = 0.92 , P = 0.04) 
 
 
คําสําคัญ  : ความชุกการติดพยาธิใบไมตับกระบือ แหลงน้าํ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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The prevalence study of Fasciola gigantic infection in buffaloes 
inthe upper northeasthern region of Thailand in the year 2008 

ManochBoonrawd1   PonsakPasomtong2 

Abstract 
 

During March to July 2008,the prevalence study of Fasciolagigantica infection was 
performed. A totally of 894 buffaloes faecal samples were collected from 10 provinces in the 
upper northeasthern part of Thailand.Regards to thecommunal water reservoir which is the 
dominant risk factor for infection as the living site of the snail intermediate host of this 
parasite,thenthecollectedsamples was allocated into 2 groupsregardsraisedarea,with and without 
communal water reservoir,as follows: 477 and 417 samples. All the faecalsamples were submitted 
to Veterinary Research and Development Center (Upper Northeastern Region) to examine the 
parasite egg using simple sedimentation method. The laboratory findings showed that 9.96 % of 
buffaloes (89/894) got infection. The buffaloes raised near the reservoir area showed about 2 
timesinfectionrate (12.79%) compare to buffaloes from non-reservoir area(6.71%)(OR = 2.03 , 
P = 0.002).Otherinfectionrisk factors such as gender showed no significant difference between 
male and female group( OR = 1.07 , P = 0.755 ).However animal-aged showed significant 
difference between buffaloes aged over 2 years which got almost 2.5 times infection rate (12.78 
%)higher than the younger aged under 2 years (5.65 %)(OR = 2.45 , P = 0.0003).All  
theprovincesin the upper northeasthern region found thisinfection with the highest infection rate in 
Nakornpanom 
( 26.67%) and the lowest rate in Loei province ( 2.35%)(OR = 0.92 , P = 0.04). 
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บทนํา 

พยาธิใบไมตับ(Fasciolagigantica) พบไดในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Loehr,1982 อางถึงในเลิศรักศรีกิจการ และคณะ, 2531) และเปนพยาธิภายในที่สําคัญชนิดหนึ่งใน
โคและกระบือ เปนอุปสรรคตอการเพิ่มผลผลิตและมีผลตอสุขภาพของสัตว ทําใหสัตวเบื่ออาหาร 
ซูบผอม น้ําหนักลด โลหิตจาง รางกายทรุดโทรมออนแอ  ผลผลิตต่ํา มีการแทรกซอนของโรคตางๆ 
ไดงาย เนื่องจากภูมิตานทานของสัตวลดต่ําลง บางครั้งถึงขั้นทําใหสัตวตายไดในรายที่ติดพยาธิ
รุนแรง(เลิศรัก และคณะ, 2531; วิจิตร และคณะ, 2532) นอกจากนี้ยังทําใหเกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ จากคาใชจายในการรักษา สูญเสียผลผลิตเนื่องจากสัตวตาย เนื้อและน้ํานมลด อัตราการ
เจริญเติบโตและอัตราการผสมติดลดลง และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเปนโรคสัตวติดคนสําหรับ
ประเทศไทยเคยมีรายงานตรวจพบพยาธินี้ในคนดวย (ศรีวัฒนาชิดชางและคณะ, 1982)จากรายงาน
การสํารวจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบอัตราการติดพยาธิใบไมตับในโคเนื้อ  
โคนม และกระบือ เปนรอยละ 21.8,7.2 และ 7.2 ตามลําดับ (Pholpark, 1999) กระบือที่เล้ียงในพื้นที่
ลุมหรือพื้นที่รอบแหลงน้ําจะมีอัตราความชุกของโรคพยาธิใบไมตับสูงกวากระบือที่เล้ียงในที่ดอน 
และกระบือที่เล้ียงในที่ลุม มีแหลงน้ํา  สามารถพบไดถึงรอยละ 15.5-17.9 (วิจิตร และคณะ, 2532) 

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบดวย 10 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน 
นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร เลย สกลนคร  หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี เปนแหลงที่
มีการเลี้ยงโคและกระบือเปนจํานวนมาก เกษตรกรสวนใหญนิยมปลอยเล้ียงตามทุงนา ริมแมน้ํา 
แหลงน้ําสาธารณะ หวยหนองใกลหมูบาน หรือแหลงน้ําอื่นๆ  ซ่ึงการเลี้ยงตามธรรมชาติอยางนี้ทํา
ใหสัตวมีโอกาสที่จะเปนโรคพยาธิใบไมตับคอนขางสูง เนื่องจากพื้นที่ เหลานี้มีหอยลิมเนีย 
(Lymnaeaspp.)ซ่ึงเปนโฮสตกึ่งกลางของพยาธิใบไมตับอาศัยอยู ทําใหเปนพื้นที่เสี่ยงตอการติดและ
ระบาดของโรคพยาธิใบไมตับหรือพรอมที่จะเกิดการระบาดขึ้นได(เลิศรักศรีกิจการ และคณะ, 2531) 

เนื่ อ งจากขอมูลการสํ ารวจของอัตราการติดพยาธิ ใบไมตับในกระบือในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดถูกรายงานมานานกวา10 ปแลว ซ่ึงจากการศึกษาเมื่อป 2525-2526 พบความ
ชุกของโรคโดยเฉลี่ยในกระบือประมาณรอยละ 25.4 (Hoerchner et al,1986 อางถึงใน เลิศรัก  
ศรีกิจการ  และคณะ ,2531)และขอมูลความชุกของโรคอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพ
ส่ิงแวดลอมปริมาณสัตวและวิถีการเลี้ยง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะทบทวนความ
ชุกการติดพยาธิใบไมตับของกระบือในพื้นที่ทุกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวามีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางไร โดยทําการสํารวจจากตัวอยางอุจจาระกระบือที่ถูกจําแนกตามปจจัย
เสี่ยงตางๆไดแก แหลงที่เ ล้ียงกระบือวามาจากพื้นที่ที่มีแหลงน้ําสาธารณะและไมมีแหลงน้ํา
สาธารณะ เพศและอายุสัตวขึ้น เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนควบคุม ปองกันและกําจัดโรคพยาธิ
ใบไมตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอไป   
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อุปกรณและวิธีการ 

1.พื้นท่ีเก็บตัวอยาง 
 ทําการเลือกพื้นที่ที่จะทําการเก็บตัวอยางอุจจาระ และคัดเลือกกระบือโดยแบงออกเปน  
2 กลุมคือกลุมอายุต่ํากวา 2 ปและมากกวา 2 ปคละเพศในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จํานวน 10 จังหวัด ซ่ึงมีประชากรกระบือในแตละจังหวัดดังนี้กาฬสินธุ 16,780 ตัว 
ขอนแกน 26,857 ตัว นครพนม59,454 ตัว มหาสารคาม 33,578 ตัว มุกดาหาร17,030 ตัว เลย 10,110 
ตัว สกลนคร78,892 ตัว หนองคาย25,235 ตัวหนองบัวลําภู 6,892 ตัว และอุดรธานี47,743 ตัว 
สุมเก็บตัวอยางอุจจาระโดยวิธี two stage sampling จังหวัดละประมาณ 80 ตัวในพื้นที่ทุกจังหวัด
จังหวัดละ2 อําเภอๆ ละ 2 ตําบล ๆ ละ 2 หมูบานๆ ละประมาณ 10 ตัวอยาง โดยเกณฑการคัดเลือก
หมูบานสําหรับเก็บตัวอยางอุจจาระตองเปนหมูบานที่มีการเลี้ยงกระบือหนาแนนและมีปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการติดพยาธิใบไมตับ เชนมีแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญ หรือเปนอางเก็บน้ํา 
เขื่อน(ไมใชคลองชลประทาน) และตองมีวัชพืชพืชน้ํา หอย ปู ปลา อยูอาศัยโดยเฉพาะหอยปงนอย
หรือหอยคันกนแหลม(หอยลิมเนีย)ซ่ึงเปนโฮสตกึ่งกลางของพยาธิใบไมตับ จํานวน 1หมูบานและ
คัดเลือกหมูบานพื้นที่ที่ไมมีแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญหรือเปนอางเก็บน้ําหรือเขื่อนจํานวน 
1หมูบาน 

2.การเก็บตัวอยาง 
ในเดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม 2551สุมเก็บตัวอยางอุจจาระกระบือจํานวน894ตัวจากทุก

จังหวัด โดยการลวงเก็บอุจจาระโดยตรงจากทวารหนัก(per rectum) ตัวละประมาณ 20 กรัม  
ใสถุงพลาสติกรัดปากถุงใหแนน รวมจํานวนตัวอยางอุจจาระ 894 ตัวอยางโดยตัวอยางอุจจาระ
ทั้งหมดจะเก็บที่ตูเย็นอุณหภูมิ4 ºC ไมเกิน 1 สัปดาห และสงตัวอยางตรวจที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

3.การตรวจตัวอยาง 
นําอุจจาระที่ไดมาตรวจหาไขพยาธิใบไมตับดวยวิธีทําใหไขพยาธิตกตะกอนอยางงาย 

(Simple Sedimentation)(Soulsby, 1982)  

4.การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลผลการตรวจพบพยาธิใบไมตับจากกระบือทั้ง 10จังหวัด วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตางๆ
ตอการติดพยาธิไดแก ขอบเขตจังหวัด พื้นที่ที่มีแหลงน้ําและไมมีแหลงน้ําเพศ และกลุมอายุ  
มาวิเคราะหผลทางสถิติเชิงพรรณนา แจกแจงเปนจํานวนรอยละและหาคาOR จากแตละปจจัย 
โดยวิธี Logistic regressionดวยโปรแกรมสําเร็จรูป STATA 11.2 
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ผลการศึกษา 

จากผลการตรวจอุจจาระกระบือ จํานวน 894 ตัวในพื้นที่10จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ที่เล้ียงในบริเวณที่มีแหลงน้ําสาธารณะและไมมีแหลงน้ําสาธารณะ พบมีการติดพยาธิใบไม
ตับ จํานวน 89 ตัว คิดเปนรอยละ 9.96 (89/894)(ตารางที่ 1)  โดยพบการติดพยาธิใบไมตับทุกจังหวัด 
จังหวัดที่ตรวจพบการติดพยาธิมากเกินรอยละ 10 พบสูงสุดที่จังหวัดนครพนมรอยละ 26.67 
รองลงมาคือ จังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และสกลนคร รอยละ 12.94,12.50 และ 11.11 ตามลําดับ 
กลุมจังหวัดที่ตรวจพบการติดพยาธินอยต่ํากวารอยละ 10 คือจังหวัดเลยหนองบัวลําภู ขอนแกน และ
อุดรธานี โดยพบรอยละ2.35,3.53,5.00และ5.56ตามลําดับ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนสามารถพบกระบือติดพยาธิใบไมในตับไดทุกจังหวัด มีคาความเสี่ยงตอการติดพยาธิใบไม
ตับไมตางกัน(คาOR = 0.92 , P = 0.04) (ตารางที่ 1)พบการติดพยาธิใบไมตับในกระบือที่เล้ียงใน
พื้นที่มีแหลงน้ําสาธารณะ รอยละ12.79 (61/477) และในพื้นที่ไมมีแหลงน้ําสาธารณะรอยละ 
6.71(28/417)โดยกระบือที่เล้ียงในบริเวณที่มีแหลงน้ําสาธารณะมีโอกาสติดพยาธิใบไมตับสูงเปน 
2.04เทาของกระบือที่เล้ียงในพื้นที่ไมมีแหลงน้ําสาธารณะ (OR = 2.04 ,P = 0.002) (ตารางที่ 2)เมื่อ
ศึกษาปจจัยเสี่ยงดานเพศพบกระบือเพศผูติดพยาธิรอยละ10.38 สูงกวาเพศเมียเล็กนอยที่ติดพยาธิ 
รอยละ 9.72 แตไมพบความแตกตางจากปจจัยขอนี้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(คาOR=1.07,P=0.755)(
ตารางที่ 3)สวนปจจัยดานอายุสัตวพบกระบืออายุสูงกวา 2 ปติดพยาธิรอยละ 12.78สูงกวากระบืออายุ
ต่ํากวา 2 ปที่ติดพยาธิรอยละ 5.65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (คาOR = 2.45 , P= 0.0003) (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่  1  การเปรียบเทียบปจจัยขอบเขตจังหวัดกับการติดพยาธิใบไมตับกระบือ 

ชนิดปจจัย จํานวนตัวอยาง %กระบือท่ีเปนโรค OR 95%CI p 

จังหวัด   0.921 0.851ถึง0.996  0.04 
กาฬสินธุ 80 6.25    
ขอนแกน 80 5.00    
นครพนม 120 26.67    
มหาสารคาม 91 6.59    
มุกดาหาร 85 12.94    
เลย 85 2.35    
สกลนคร 90 11.11    
หนองคาย 88 12.50    
หนองบัวลําภู 85 3.53    
อุดรธานี 90 5.56       
รวม 894 9.96       
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ตาราง  ที่  2 การเปรียบเทียบปจจัยพ้ืนที่การเลี้ยงที่พบและไมพบแหลงน้ํากับการติดพยาธิใบไมตับกระบือ 

ชนิดปจจัย จํานวนตัวอยาง % กระบือท่ีเปนโรค OR 95% CI p 

พื้นที่   2.04 1.28 ถึง 3.25 0.002 
     พบแหลงน้ํา 477 12.79    
     ไมพบแหลงน้ํา 417 6.71    
 
ตารางที่  3  การเปรียบเทียบปจจัยเพศของกระบือกับการติดพยาธิใบไมตับกระบือ 

ชนิดปจจัย จํานวนตัวอยาง % กระบือท่ีเปนโรค OR 95% CI p 

เพศ   1.08 0.683ถึง 1.69 0.755 
ผู 318 10.38    
เมีย 576 9.72    
 
ตารางที่  4  การเปรียบเทียบปจจัยกลุมอายุของกระบือกับการติดพยาธิใบไมตับกระบือ 

ชนิดปจจัย จํานวนตัวอยาง % กระบือท่ีเปนโรค OR 95% CI p 

อายุ   2.44 1.45ถึง 4.1 0.0003 
นอยกวา 2 ป 354 5.65    
มากกวา 2 ป 540 12.78    
 

สรุปและวิจารณ 

จากผลการศึกษาการติดพยาธิใบไมตับกระบือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
พบความชุกของการติดพยาธิใบไมตับโดยเฉลี่ย รอยละ 9.96(ตารางที่ 1)ซ่ึงต่ํากวาจากการศึกษาใน 
ป 2525-2526ที่พบความชุกของโรคโดยเฉลี่ยในกระบือคือรอยละ25.4 (Hoerchner et al., 1986 อาง
ถึงในเลิศรัก ศรีกิจการ และคณะ, 2531)ทุกจังหวัดมีโอกาสติดพยาธิใบไมตับกระบือไดไมตางกัน(คา
OR = 0.92 , P = 0.04)และผลตรวจพบก็การติดพยาธิชนิดนี้ไดทุกจังหวัด (ตารางที่ 1)เนื่องจาก
พฤติกรรมการเลี้ยงสัตวของเกษตรกรเปนแบบปลอยเล้ียงตามทําเลและใชแหลงน้ําสาธารณะรวมกัน
ซ่ึงเปนสาเหตุการติดพยาธิไดงาย แตอัตราการติดพยาธิใบไมตับจะพบมากนอยแตกตางกันไปใน 
แตละพื้นที่จากลักษณะภูมิประเทศในกลุมจังหวัดที่พบมากเกินรอยละ 10 ไดแกจังหวัดนครพนม
รอยละ 26.67 รองลงมาคือจังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และสกลนคร รอยละ 12.94,12.50 และ 11.11 
ตามลําดับซึ่งลวนแตเปนจังหวัดที่มีลักษณะพื้นที่เปนที่ลุมมีแหลงน้ําหรือลุมน้ําขนาดใหญ เชน 
ลุมน้ําศรีสงครามจังหวัดนครพนม แหลงเก็บน้ําหนองหานจังหวัดสกลนครสวนมุกดาหารและ
หนองคายก็เปนจังหวัดที่มีขอบเขตติดลุมแมน้ําโขงสวนกลุมจังหวัดที่พบการติดพยาธินอยต่ํากวา
รอยละ 10 คือจังหวัดเลย หนองบัวลําภู ขอนแกน อุดรธานี กาฬสินธุ และมหาสารคามจากนอยไป
มากคือรอยละ2.35,3.53,5.00,5.56,6.25และ 6.59ตามลําดับ(ตารางที่1)โดยภูมิประเทศกลุมจังหวัดที่
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พบนอยกวารอยละ 10 นี้ที่เห็นไดชัดไดแก จังหวัดเลยและหนองบัวลําภูเนื่องพื้นที่จะเปนภูเขาและ 
ที่ราบสูงที่มีแหลงน้ําขนาดใหญนอย จากปจจัยดานแหลงน้ําที่เปนที่อาศัยของหอยลิมเนียที่เปนโฮสต
กึ่งกลางของพยาธิชนิดนี้ทําใหพื้นที่ที่มีแหลงน้ําสาธารณะมีความเสี่ยงตอการติดพยาธิใบไมตับ 
สูงกวาพื้นที่ไมมีแหลงน้ําสาธารณะถึง 2.04 เทา(ตารางที่2) สอดคลองกับรายงานของวิจิตรและคณะ
(2532) ที่พบวาสภาพภูมิประเทศที่ใชเล้ียงสัตวของหมูบานจะมีความสัมพันธโดยตรงกับอัตราการ
ติดพยาธิใบไมตับโดยอัตราการติดพยาธิใบไมตับของโคและกระบือในพื้นที่ลุมและพื้นที่มีแหลงน้ํา
จะสูงกวาอัตราการติดพยาธิใบไมตับของโคและกระบือในพื้นที่ดอนและพื้นที่ไมมีแหลงน้ําซึ่งพบ
อัตราการติดพยาธิใบไมตับในพื้นที่ลุม รอยละ17.9พื้นที่ดอนรอยละ 8 และพบอัตราการติดพยาธิ
ใบไมตับในพื้นที่มีแหลงน้ํา รอยละ 15.5 พื้นที่ไมมีแหลงน้ํา รอยละ 5.5 จากรายงานของเลิศรักและ
คณะ(2531) กลาววาหมูบานหรือพื้นที่ที่มีอัตราเสี่ยงตอการติดโรคพยาธิใบไมตับสูงจะตองเปน
หมูบ านหรือพื้นที่ที่ อยู ใกล เขื่ อน  แมน้ํ า  คลองหนอง  บึง  หรือแหลงน้ํ าอื่นๆที่มีหอยคัน 
(Lymnaea spp.) ซ่ึงเปนโฮสตกึ่งกลางของพยาธิใบไมตับอาศัยอยู เปนพื้นที่ที่มีโรคพยาธิใบไมตับ
ระบาดหรือพรอมที่จะระบาดขึ้นไดเนื่องจากความแตกตางกันของสภาพภูมิประเทศและการเอาใจ
ใสของเจาของสัตวและจากการศึกษาของจตุรวิทย(2544)รายงานปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคพยาธิ
ใบไมตับเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ชนิดของแหลงน้ํา ความลาดชันของพื้นที่ พื้นที่ชุมน้ํา
และที่ลุม ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิและชนิดของพืชอาหารสัตว ซ่ึงปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลโดยตรงตอ
วงจรชีวิตของหอยลิมเนีย(Lymnaea spp.)(Boycott et al.,1963;สุภรณ,2525)   
เมื่อวิเคราะหปจจัยดานอายุสัตวพบวาในกระบือที่อายุมากกวา 2 ป มีการติดพยาธิสูงเปน2 เทาของ
กระบือที่อายุนอยกวา 2 ป (รอยละ 12.78 เทียบกับรอยละ 5.65)โดยพบความเสี่ยงในกลุมอายุ
มากกวา 2 ปสูงกวาอายุนอยกวาถึง 2.44 เทา (ตารางที่ 4)สอดคลองกับรายงานของวิจิตรและคณะ 
(2532) ที่พบวาอัตราการติดโรคพยาธิใบไมตับในกระบือจะเพิ่มขึ้นในขณะที่สัตวมีอายุมากขึ้น และ
สอดคลองกับการศึกษาของสุระพงษ และเนติ (2547) ที่รายงานอัตราการตรวจพบไขพยาธิใบไมใน
ตับในโค-กระบืออายุนอยกวา 2 ปต่ํากวากลุมอายุมากกวา 2 ปในจังหวัดหนองบัวลําภู(รอยละ 0.7 
และ รอยละ 13.5 ตามลําดับ) การที่พบอัตราการติดพยาธิใบไมตับสูงขึ้นในสัตวที่มีอายุมากอาจ
เนื่องจากวงจรชีวิตของพยาธิชนิดนี้จะใชเวลานานประมาณ4-6 เดือนทําใหพยาธิตองใชเวลา
เจริญเติบโตในตัวสัตวนานกวาจะเปนตัวแกที่ออกไขมาในอุจจาระไดทําใหมีโอกาสพบไขพยาธิใน
สัตวที่มีอายุมากกวา 2 ปมากกวา (ทัศนีย และคณะ, 2539) 
 การที่ความชุกการติดพยาธิใบไมตับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอยูแม
จะลดต่ําลงบางแตก็ยังไมหมดไป ทั้งที่ยังมีการถายพยาธิอยูเปนประจํา เปนไปไดวาประการแรก
แสดงวามีกระบือสวนหนึ่งที่ยังมีตัวแกพยาธิอยูในตัวเนื่องจากไมเคยถายพยาธิชนิดนี้หรือเคยถายแต
ใชยาที่มีประสิทธิภาพต่ําที่จะฆาไดเฉพาะตัวแก และระยะตัวออนพยาธิในเนื้อตับที่ไมตายนี้ในอีก  
2 เดือนจะเจริญเติบโตไปเปนตัวแกซ่ึงสามารถปลอยไขมาเปนตัวออน(Miracidium)มาติดหอยลิมเนีย
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ประการที่สองระยะCercariaจากหอยคันจะวายน้ํามาเกาะพืชริมน้ําและฟอรมเปนCyst หุมตัวพยาธิ
ระยะติดตอ(Metacercaria) ซ่ึงระยะติดตอนี้จะมีความทนทานสามารถมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมได
นานในสภาพแหงไดนานหลายป(เลิศรัก และคณะ,2531)เมื่อใดที่กระบือมากินตัวออนระยะติดตอ
ในCystที่เกาะติดอยูตามพืชหญาชายน้ํานี้หรือตัดหญาที่มีระยะติดตอไปใหสัตวกินก็ทําใหกระบือติด
พยาธิใบไมตับนี้ไดจากลักษณะของการติดซ้ําวนไปมาใน 2 สวนคือระยะตัวแกพยาธิในกระบือที่
ปลอยไขพยาธิออกมาสูสภาพแวดลอมมากในเดือนกันยายน  โดยไขที่ฟกออกมาจะมาติดหอยลิมเนีย
ที่อยูในน้ําโดยหอยคันติดพยาธิมากในชวงฤดูแลงเนื่องจากน้ําในแหลงน้ําสวนใหญแหงขอด  
หอยคันจึงมารวมกันอยูอยางหนาแนนกวาฤดูอ่ืน (เลิศรัก,2532) และการกินตัวออนระยะติดตอที่
เกาะอยูตามพืชหญาชายน้ําที่สัตวกินเขาไปแลวติดโรคไดทันที(เลิศรัก และคณะ, 2531)ไดรายงาน
วิธีการควบคุมพยาธิใบไมตับที่ไดผลดีที่สุดคือการเลือกชวงเวลาที่เหมาะสมในการถายพยาธิ 
(Strategic treatment)โดยโคและกระบือที่นํามาเลี้ยงอยูในพื้นที่เดียวกันจะตองถายพยาธิพรอมกันใน
เวลาเดียวกันจึงจะไดผล กรณีที่เกษตรกรไมสามารถถายพยาธิโคกระบือทุกตัวในเวลาพรอมกันได 
ควรแนะนําใหเกษตรกรจัดโปรแกรมใหยาถายพยาธิใบไมในตับปละ 2 คร้ัง คือ ตนเดือนกันยายน 
เพื่อลดอัตราการติดระยะตัวออนพยาธิใบไมตับ(Miracidium)ในหอยลิมเนีย และครั้งตอไปในเดือน
เมษายนอีกครั้งเพื่อลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการติดระยะตัวแกพยาธิใบไมตับในตัวกระบือ 

 ในการควบคุมโรคพยาธิใบไมตับในพื้นที่เพื่อใหไดผลดี เจาหนาที่กรมปศุสัตวควรอบรมให
ความรูความเขาใจแกเกษตรกรเพื่อใหเห็นความสําคัญของพยาธิชนิดนี้ใหมากขึ้นเนื่องจากพยาธินี้
เปนอันตรายตอสุขภาพสัตวแลวยังเปนโรคสัตวติดคน(Zoonosis) โดยคนสามารถติดพยาธิผานการ
บริโภคตัวออนระยะติดตอ(Metacercaria)ที่ติดอยูกับพืชน้ําธรรมชาติที่ขึ้นอยูตามชายน้ําเชนผักบุง 
ผักตบชวาได(ศรีวัฒนาและคณะ,1982)นอกจากนี้ควรทําโครงการสํารวจและติดตามดูแลสุขภาพ
สัตวอยางตอเนื่องในพื้นที่เสี่ยงหรือจังหวัดที่พบความชุกของโรคมากๆเชนจังหวัดนครพนม
มุกดาหาร หนองคาย และจังหวัดสกลนคร จัดใหมีการรณรงคประชาสัมพันธการปองกัน ควบคุม
และกําจัดโรคพยาธิใบไมตับเปนประจําทุกป และกําหนดโปรแกรมระยะเวลาที่เหมาะสมให
เกษตรกรทําการถายพยาธิโคและกระบือตามที่กําหนดโดยเลือกใชชนิดยาถายพยาธิที่มีประสิทธิภาพ
สูงเชน ไตรคลาเบนดาโซล (Fasinex®)หรือ IVOMEC-F®ที่มีฤทธิ์กําจัดไดทั้งระยะพยาธิตัวออนและ
ตัวแก ในเวลา เดียวกันในพื้นที่ เสี่ ยงตอการติดพยาธิชนิดนี้ เพื่ อควบคุมปองกันและลด 
ความสูญเสียจากโรคพยาธิใบไมตับนี้ตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณเจาหนาที่ปศุสัตวจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ที่ชวยเหลือในการเก็บตัวอยางอุจจาระกระบือ กลุมงานปาราสิตวิทยา ศูนยวิจัยและพัฒนาการ 
สัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ชวยในการตรวจตัวอยางอุจจาระในหองปฏิบัติการ 
และนายสัตวแพทย ดร.สาทิส  ผลภาค ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ใหคําแนะนําใหการเขียน วิเคราะหและแกไขผลงาน 
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