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RESEARCH ARTICLE
Prevalence and Risk Factors of Liver Fluke
(Fasciola spp.) Infestation in Cattle and
Buffaloes in Buriram Province
Podpirach Neamjui1,2, Komkrich Pimpukdee1, Chanin Nachom3*

Abstract

Objective—The prevalence and risk factors of liver fluke infection were investigated in cattle and buffaloes in Buriram province.
Materials and Methods—The samples were collected from 180 cattle and 180 buffaloes in 14 villages of
Buriram province between August 2009 and March 2010. The cattle and buffaloes were classified according to 3 presumably risk factors: (1) age groups (<2 yr, 2-6 yr, and > 6 yr), (2) geographical characteristics
(lowland and highland), and (3) anthelmintic treatments (treated and untreated groups). Three hundred
and sixty samples were analyzed in this study. Fasciola spp. was determined by standard sedimentation
method and an interview was conducted to collect the anthelmintic treatment program.
Results—Overall prevalence of liver fluke in cattle and buffaloes was 8.61% (31/360). Prevalence of
liver fluke was significantly higher in buffaloes (13.89%, 25/180) than in cattle (3.33%, 6/180) (P<0.05).
The prevalence was higher in cattle and buffaloes aged >6 years (12.50%) and aged 2 - 6 years (10%)
than in those aged < 2 years (3.33%) (P<0.05). The infection rate in cattle and buffaloes reared in lowland area (16.11%, 29/180) was significantly higher than the rate in those reared in highland area (1.11%,
2/180) (P<0.05). No significant difference was observed between animals with anthelmintic treatments
and without.
Conclusion— Overall prevalence of liver fluke in cattle and buffaloes in this study was 8.61% . The
prevalence of liver fluke in cattle and buffaloes was associated with age of animals and geographical
characteristics.
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ความชุกและปัจจัยเสี่ ยงทีม่ ผี ลต่ อการติดพยาธิใบไม้ ตบั ในโค และ
กระบือในจังหวัดบุรีรัมย์
พจน์ภิรัชต์ เนียมจุย้ 1,2, คมกริ ช พิมพ์ภกั ดี1, ชนินทร์ น่าชม3*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ หาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดพยาธิใบไม้ตบั ในโคและกระบือจากจังหวัด
บุรีรัมย์
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ เก็บตัวอย่างอุจจาระของโคจ�ำนวน 180 ตัวอย่าง และกระบือจ�ำนวน 180
ตัวอย่างจาก 14 หมู่บา้ นในจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2553 ถึงมีนาคม 2554 โดยแบ่งตาม
ปั จจัยเสี่ ยง 3 ด้าน คือ (1) อายุ (< 2 ปี , 2 - 6 ปี , > 6 ปี )  (2) ลักษณะพื้นที่ (พื้นที่ต่ำ� และพื้นที่สูง) และ
(3) การได้รับการถ่ายพยาธิ (กลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับ) ได้ตวั อย่างรวมทั้งหมด 360 ตัวอย่าง ตรวจหา
ไข่พยาธิตามวิธีมาตรฐานและการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลการถ่ายพยาธิ
ผลการศึกษา ตรวจพบพยาธิใบไม้ตบั ทั้งหมดจ�ำนวน 31 (8.61%) จาก 360 ตัวอย่าง ความชุกของ
การติดพยาธิใบไม้ตบั ในกระบือ (13.89%, 25/180) สู งกว่า ในโค (3.33%, 6/180) (P< 0.05)  โคและ
กระบือที่มีอายุมากกว่า 6 และ 2 - 6 ปี พบพยาธิใบไม้ตบั ร้อยละ 12.50 และ 10 ตามล�ำดับ สู งกว่าโค
และกระบือที่อายุนอ้ ยกว่า 2 ปี (3.33%) (P<0.05) ปั จจัยด้านภูมิประเทศพบว่าโคและกระบือที่เลี้ยง
ในพื้นที่ต่ำ� และพื้นที่สูงตรวจพบพยาธิใบไม้ตบั ร้อยละ 16.11 (29/180) และ1.11 (2/180) ตามล�ำดับ
ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของกลุม่ สัตว์ที่ได้รับ (5.26%, 1/19)
และไม่ได้รับการถ่ายพยาธิ (8.80%, 30/341)
ข้ อสรุป ความชุกรวมของพยาธิ ใบไม้ตบั ในโคและกระบือจากการศึกษานี้คือร้อยละ 8.61 ความชุก
ของพยาธิใบไม้ตบั ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั อายุของโคและกระบือ และมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะ
พื้นที่การเลี้ยง
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บทนำ�
พยาธิใบไม้ตบั (Fasciola spp.) ในโคและกระบือเป็ นโรคติดต่อที่สำ� คัญและก่อให้เกิดความ
เสี ยหายทางเศรษฐกิจในประเทศไทยไม่ต่ำ� กว่า 100 - 300 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งเป็ นโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน [1, 2] พยาธิใบไม้ตบั ตรวจพบได้ในท่อน�้ำดี ตับ ม้าม และอวัยวะอื่นๆของสัตว์หลายชนิด
วิจิตร และคณะ อ้างถึงในสุ รสิ ทธิ์ และพิทยา [3] พบว่าความชุกของพยาธิใบไม้ตบั ในโคกระบือใน
ภาคเหนือมีอตั ราร้อยละ 24.3  ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคใต้มีอตั ราร้อยละ 10.2,
9.8 และ 4  ตามล�ำดับ ในปี พ.ศ. 2548 สุ รสิ ทธิ์ และ พิทยา [3] เก็บตัวอย่างอุจจาระจากโคในพื้นที่
จังหวัดกาฬสิ นธุ์และพบว่ามีอตั ราการติดพยาธิ ใบไม้ตบั ร้อยละ 11.86 ต่อมาสุ รสิ ทธิ์ และคณะ [4]
ศึกษาในโคและกระบือในจังหวัดมหาสารคามพบพยาธิใบไม้ตบั ร้อยละ 0.45 และ 2.13 ตามล�ำดับ
ในขณะที่สำ� นักงานปศุสตั ว์จงั หวัดบุรีรัมย์ [5] รายงานว่าจากผลการส�ำรวจการติดพยาธิภายในของ
โคและกระบือในจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2550 พบว่า โคกระบือมีการติดพยาธิภายใน
ร้อยละ 81.24 และเป็ นพยาธิใบไม้ตบั ร้อยละ 53.34 แต่จากรายงานข้างต้นยังไม่ได้ระบุถึงปั จจัยเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็ นที่มาของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามการตรวจพบพยาธิใบไม้ตบั ในโคและ
กระบือมีความแตกต่างกันตามพื้นที่ศึกษา ระยะเวลาที่ศึกษาและยังมีปัจจัยเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการ ที่สำ� คัญคือการมีหอยคันสกุลลิมเนีย (Lymnaea spp.) ซึ่ งเป็ นโฮสต์ก่ ึงกลางของพยาธิ และ
สัมพันธ์กบั พื้นที่น้ ำ� ท่วมถึง อายุของสัตว์ และการถ่ายพยาธิตลอดจนการจัดการฟาร์ม [6 - 9] จังหวัด
บุรีรัมย์เป็ นจังหวัดที่มีการเลี้ยงโค กระบือมากเป็ นอันดับสามของประเทศ จากรายงานของกรมปศุสตั ว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในหนังสื อประมวลสถิติประจ�ำปี 2551 พบว่ามีการเลี้ยงโคเนื้ อถึง
398,997 ตัว และกระบือ 109,531 ตัว ปัญหาการตรวจพบพยาธิใบไม้ตบั ในอัตราที่สูงจึงเป็ นปั ญหาที่
ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาแก้ไขปั ญหาดังกล่าวต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการศึ กษาครั้ งนี้ เพื่อประเมิ นปั จจัยเสี่ ยงส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ลักษณะทาง
ภูมิประเทศ อายุสัตว์ และการถ่ายพยาธิ ที่อาจสัมพันธ์กบั ความชุกของการพบพยาธิ ใบไม้ตบั ในโค
และกระบือจากพื้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์    

วัสดุ อุปกรณ ์และวิธีการ
การเลือกพื้นที่การศึกษาแบ่งเป็ น 2 แบบตามลักษณะทางภูมิประเทศ คือพื้นที่ต่ำ� ใกล้แหล่งน�้ำ
(หมายรวมถึงพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ ำ� ขังทั้งปี ) และพื้นที่สูง (หมายถึง
บริ เวณที่น้ ำ� ท่วมไม่ถึง) พื้นที่ละ 7 หมู่บา้ น (รวม 14 หมู่บา้ น) ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่ตรวจพบพยาธิใบไม้ตบั ในโคกระบือได้สูง [5] เก็บตัวอย่างอุจจาระของโค จ�ำนวน
180 ตัวอย่าง และกระบือ จ�ำนวน 180 ตัวอย่าง ในพื้นที่ขา้ งต้นโดยจัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 ช่วง
อายุ (น้อยกว่า 2 ปี , 2 - 6 ปี , มากกว่า 6 ปี ) ช่วงอายุละ 30 ตัวอย่างต่อชนิดสัตว์ การเก็บตัวอย่างอุจจาระ
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โดยการล้วงโดยตรงจากทวารหนัก ตัวอย่างอุจจาระทั้งหมดจะเก็บที่อุณหภูมิ 4 oC และตรวจหาไข่
พยาธิดว้ ยวิธีทำ� ให้ไข่พยาธิ ตกตะกอนตามวิธีมาตรฐาน (standard sedimentation method) [10, 11]
และตรวจลักษณะไข่พยาธิดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ตามวิธีของ Soulsby [12] รวมตัวอย่างที่จะวิเคราะห์
หาพยาธิ ใบไม้ตบั ทั้งหมด 360 ตัวอย่าง สอบถามประวัติการถ่ายพยาธิ จากเกษตรกรเจ้าของโคและ
กระบือโดยใช้แบบสอบถามตามแบบฟอร์ มของส�ำนักงานปศุสัตว์จงั หวัดบุรีรัมย์ ระยะเวลาด�ำเนิ น
การวิจยั ระหว่างเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2553 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2554 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความชุกของ
การตรวจพบพยาธิใบไม้ตบั ด้วยสถิติ Fisher’s exact test ด้วยโปรแกรม SPSS Statistics version 17.0
for Windows

ผลการศึกษา
ผลการส�ำรวจไข่พยาธิใบไม้ตบั ในโคและกระบือพบว่าตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตบั ทั้งหมด
จ�ำนวน 31 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 8.61 (31/360) โดยกระบือมีการติดพยาธิใบไม้ตบั จ�ำนวน 25 ตัว
คิดเป็ นร้อยละ 13.89 (25/180) สูงกว่าโคซึ่งมีการติดพยาธิใบไม้ตบั จ�ำนวน 6 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 3.33
(6/180) (P<0.05) ดังรายละเอียดใน Table 1
ปั จจัยเสี่ ยงที่มีผลต่อการติดพยาธิใบไม้ตบั พบว่า ปั จจัยด้านภูมิประเทศที่เลี้ยงสัตว์น้ นั ในโค
และกระบือที่เลี้ยงในพื้นที่ลุ่มใกล้แหล่งน�้ำในรัศมี 5 กิโลเมตร มีการติดพยาธิ ใบไม้ตบั จ�ำนวน 29
จาก 180 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 16.11 ในขณะที่โคและกระบือที่เลี้ยงในพื้นที่สูงตรวจพบพยาธิใบไม้
ตับ จ�ำนวน 2 จาก 180 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 1.11 โคและกระบือที่เลี้ยงในพื้นที่ลุ่มใกล้แหล่งน�้ำ พบ
การติดพยาธิใบไม้ตบั สูงกว่าโคและกระบือที่เลี้ยงในพื้นที่สูงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05)
ปั จจัยด้านอายุสตั ว์ พบว่าโคและกระบือที่มีอายุมากกว่า 6 ปี มีการติดพยาธิใบไม้ตบั จ�ำนวน
15 จาก 120 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 12.50 โคและกระบือที่มีอายุระหว่าง 2 - 6 ปี พบการติดพยาธิ
จ�ำนวน 12 จาก 120 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10) ทั้ง 2 กลุ่มอายุขา้ งต้นแตกต่างจากกลุ่มอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี ซึ่ ง
พบเพียง 4 จาก 120 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.33) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05)
ปัจจัยด้านประวัติการก�ำจัดพยาธิในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา พบว่าโคและกระบือที่มีการก�ำจัดพยาธิ
ในรอบ 1 ปี มีการติดพยาธิใบไม้ตบั คิดเป็ นร้อยละ 5.26 (1/19) ส่ วนโคและกระบือที่ไม่มีการก�ำจัด
พยาธิในรอบ 1 ปี ตรวจพบพยาธิใบไม้ตบั คิดเป็ นร้อยละ 8.80 (30/341) ซึ่งทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตก
ต่างกันทางสถิติ ดังรายละเอียดใน Table 1

วิจารณ์
อัตราการตรวจพบพยาธิใบไม้ตบั ในโคและกระบือ ของจังหวัดบุรีรัมย์จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่ามีอตั ราร้อยละ 8.61 (31/360) โดยกระบือมีการติดพยาธิใบไม้ตบั ร้อยละ 13.89 (25/180) และโค
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Table 1. Prevalence and Risk Factors of Liver Fluke in Cattle and Buffaloes
Risk factor

No. of sample

No. of infected animal (%)
Cattle Buffalo
Total
Prevalence
360 (180/each animal)
6
25
31
(3.33)
(13.89)
(8.61)
Landscape
Lowland
180 (90/each animal)
5
24
29
characteristic
(5.56)
(26.67)*
(16.11)**
Highland
180 (90/each animal)
1
1
2
(1.11)
(1.11)
(1.11)
Age
< 2 yr
120 (60/each animal)
0
4
4
*
(0.00)
(6.67)
(3.33)
2 - 6 yr
120 (60/each animal)
4
8
12
*
(6.67)
(13.33)
(10.00)***
> 6 yr
120 (60/each animal)
2
13
15
*
(3.33)
(21.67)
(12.50)***
De-worming Treated group
11 (cattle) and
0
1
1
*
program
8 (buffaloes)
(0.00)
(12.50)
(5.26)
Untreated group
169 (cattle) and
6
24
30
172 (buffaloes)
(3.55)
(13.95)*
(8.80)
*
Significantly different from the cattle (P<0.05), **Significantly different from the highland (P<0.05),
***
Significantly different from the age of < 2 years (P<0.05)

มีการติดพยาธิใบไม้ตบั ร้อยละ 3.33 (6/180) สอดคล้องกับรายงานของสุ รสิ ทธิ์ และ พิทยา [3] แต่พบ
ในอัตราต�่ำกว่ารายงานการของส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดบุรีรัมย์ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2550 [5] ซึ่ ง
อาจเป็ นผลมาจากการที่ภาครัฐได้รับทราบปั ญหาและมีการถ่ายทอดความรู ้ในการจัดการและการ
ควบคุมพยาธิตลอดจนบริ การถ่ายพยาธิแก่โคกระบือของเกษตรกร และเมื่อเปรี ยบเทียบกับข้อมูลการ
ศึกษาจากต่างประเทศพบว่าพยาธิ ใบไม้ตบั ในโคและกระบือที่ศึกษาในประเทศไนจีเรี ย บังคลาเทศ
เวียดนาม และออสเตรเลีย ตรวจพบได้ร้อยละ 75, 25, 54.9 และ 52.2 ตามล�ำดับ [11, 13 -15] ความ
แตกต่างที่พบในแต่ละพื้นที่หรื อในแต่ละประเทศอาจเนื่องมาจากความทนทานของการติดพยาธิของ
สัตว์แต่ ละชนิ ดหรื อสายพันธุ์ซ่ ึ งจะสัมพันธ์กบั ปั จจัยทางด้านสรี รวิทยาและภูมิคุม้ กันของสัตว์
พฤติกรรมการแทะเล็มหญ้าหรื อวิธีการเลี้ยง และปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมที่สมั พันธ์กบั วงจรชีวิตของ
พยาธิ
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากระบือมีอตั ราการพบพยาธิ ใบไม้ตบั สู งกว่าโคนั้นอาจมาจาก
พฤติกรรมของกระบือที่ชอบนอนแช่ในแหล่งน�้ำ ซึ่งไปรบกวนตัวอ่อนพยาธิในระยะเซอร์คาเรี ยที่จม
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อยูใ่ นน�้ำให้ลอยตัวขึ้นมาและไปเกาะอยูต่ ามวัชพืชน�้ำแล้วเจริ ญเป็ นระยะเมต้าเซอร์คาเรี ยซึ่งเป็ นระยะ
ติดต่อ ก่อนที่กระบือจะกินเข้าไป สอดคล้องกับรายงานของสุ รสิ ทธิ์ และคณะ [4] แต่ El-Shazly และ
คณะ [16] รายงานผลการส�ำรวจพยาธิใบไม้ตบั ในประเทศอียปิ ต์พบว่าในโคมีอตั ราการตรวจพบสู ง
กว่าในกระบือคือร้อยละ 12.31 และ 9.73 ตามล�ำดับ ความแตกต่างนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะของการ
จัดการฟาร์ มที่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านภูมิประเทศพบว่าอัตราการติดพยาธิ ใบไม้ตบั ของโคและ
กระบือที่เลี้ยงในพื้นที่ลุ่มหรื อพื้นที่ที่มีน้ ำ� ท่วมถึง สู งกว่าในพื้นที่ดอนนั้นเพราะสัมพันธ์กบั การพบ
หอยคันสกุลลิมเนียซึ่งเป็ นโฮสต์ก่ ึงกลางของพยาธิชนิดนี้ และการเลี้ยงโคกระบือแบบปล่อยในทุ่งนา
หรื อแหล่งน�้ำสาธารณะท�ำให้สตั ว์มีโอกาสกินหญ้าและสัมผัสกับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อมากขึ้น [6,
8]
ปั จจัยด้านอายุสตั ว์ พบว่าโคกระบือที่มีอายุมากกว่า 6 ปี มีการติดพยาธิใบไม้ตบั คิดเป็ นร้อย
ละ 12.50 สู งกว่าโคกระบือที่มีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี และอายุระหว่าง 2 - 6 ปี ซึ่ งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาในหลายรายงาน Sardar และคณะ [13] รายงานว่าในโคอายุนอ้ ยกว่า 12 เดือน, 12 - 24 เดือน,
24 - 36 เดือน และมากกว่า 36 เดือน ตรวจพบพยาธิใบไม้ในอัตราร้อยละ 8.88 (8/90), 20 (18/90),
33.33 (30/90) และ 37.77 (34/90) ตามล�ำดับ Nguyen และคณะ [14] รายงานการส�ำรวจพยาธิใบไม้
ตับในโคที่เลี้ยงในประเทศเวียดนามโดยจัดแบ่งตามอายุคืออายุนอ้ ยกว่า 1 ปี , 1 - 2 ปี , 2 - 3 ปี , 3 - 4
ปี , 4 - 5 ปี และมากกว่า 5 ปี ตรวจพบพยาธิใบไม้ตบั ในอัตราร้อยละ 31.22 (64/205), 45.10 (69/153),
70 (91/130), 60.98 (75/123), 75 (66/88) และ 69.42 (84/122) ตามล�ำดับ จากข้อมูลการศึกษาในช่วง
5 ปี ที่ผา่ นมา พบว่าโคที่มีอายุนอ้ ย เช่นอายุระหว่าง 3 - 4 เดือนสามารถตรวจพบการติดพยาธิใบไม้ตบั
ได้ [14] เนื่องมาจากโคเหล่านี้ตามแม่โคไปแทะเล็มหญ้าในแปลงที่มีไข่พยาธิชนิดนี้อาศัยอยูห่ รื อเกิด
จากเกษตรกรน�ำมูลสัตว์ที่มีไข่พยาธิ ไปใช้ทำ� เป็ นปุ๋ ยส�ำหรับพืชผัก จึงท�ำให้พยาธิ ชนิดนี้กระจายไป
ในพื้นที่ต่างๆมากขึ้น ดังนั้นแต่ละพื้นที่จึงควรศึกษาในประเด็นนี้ ให้ชดั เจนมากขึ้นเพื่อน�ำไปใช้
ประโยชน์ในการวางโปรแกรมการถ่ายพยาธิที่สอดคล้องกับอายุของโคและกระบือ [14]
ปั จจัยด้านการได้รับยาก�ำจัดพยาธิ พบว่าโคและกระบือที่มีการก�ำจัดพยาธิในรอบ 1 ปี ที่ผา่ น
มา มีการติดพยาธิ ใบไม้ตบั คิดเป็ นร้อยละ 5.26 (1/19) ส่ วนโคและกระบือที่ไม่มีการก�ำจัดพยาธิ ใน
รอบ 1 ปี มีการติดพยาธิใบไม้ตบั คิดเป็ นร้อยละ 8.80 (30/341) ซึ่ งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p >
0.5) ส่วนหนึ่งอาจเป็ นผลจากจ�ำนวนสัดส่วนของตัวอย่างที่แตกต่างกันมากระหว่างกลุม่ ที่มีประวัติการ
ได้รับการก�ำจัดพยาธิ (1/19) และกลุ่มที่ไม่ได้รับการถ่ายพยาธิ (30/341) ซึ่ งปั จจัยนี้ผวู ้ จิ ยั ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เนื่องจากเป็ นวิธีการเลี้ยงของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจริ งในพื้นที่ศึกษา อย่างไรก็ตามจากการ
สอบถามพบว่าเกษตรกรที่มีการก�ำจัดพยาธิให้แก่โคและกระบือนั้นมักให้สตั วแพทย์หรื ออาสาสมัคร
ป้ องกันโรคประจ�ำหมู่บา้ นเป็ นผูด้ ำ� เนินการโดยไม่ทราบว่าใช้ยาชนิดใดและใช้ปริ มาณเท่าใด จึงเป็ น
ไปได้วา่ ยาที่ได้รับนั้นไม่ได้เป็ นยาก�ำจัดพยาธิชนิดนี้โดยตรงหรื อสัตว์ได้รับยาในปริ มาณไม่เพียงพอ
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หรื อเกิดจากการที่สตั ว์ได้รับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อเข้าไปใหม่ภายหลัง การเลือกใช้ยาที่ถกู ต้องทั้ง
ชนิด ปริ มาณ และระยะเวลาที่ให้เหมาะสมเป็ นปั จจัยส�ำคัญอย่างยิง่ ในการป้ องกันการติดพยาธิใบไม้
ตับในโคและกระบือ โดยทัว่ ไป มักแนะน�ำให้เกษตรกรเจ้าของสัตว์จดั โปรแกรมการถ่ายพยาธิใบไม้
ในตับให้แก่โคและกระบือที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไปในเดือนกันยายนและเมษายนเพือ่ ตัดวงจรของพยาธิ
ใบไม้ตบั อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั มีแนวโน้มการดื้อยาของพยาธิกลุ่มนี้ดงั นั้นควรมีขอ้ มูลศึกษาเพิ่ม
เติมก่อนที่จะแนะน�ำหรื อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิให้เกษตรกร [17 - 19] WHO [19] แนะน�ำว่าไตรคลาเบน
ดาโซล  (triclabendazole) เป็ นยาที่แนะน�ำให้ใช้รักษาพยาธิใบไม้ตบั ในมนุษย์ ซึ่ งปั จจุบนั มีการใช้ยา
ดังกล่าวในปศุสตั ว์ของประเทศไทย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงยาชนิดนี้ในสัตว์เพือ่ ป้ องกันการดื้อยาที่อาจ
เพิ่มขึ้นได้ในอนาคตและในปัจจุบนั นี้ยงั มีขอ้ มูลการศึกษาด้านการดื้อยาชนิดนี้ในสัตว์อยูไ่ ม่มากนัก
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