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វីរសុប ៉េសតជ្រូកអាហ្រ វ្កិ និងឥទធិព រ សវ់ាបៅប ើការផ តិសាច់ជ្រូកសក  

 

ដោយសារភាព្ម្បូរប្បបននពិភពដោកបានដកើនដឡើង ដូ្ដចនេះតត្រម្វូការត្របូដតអីុន្តវក៏ដូ្ចគ្នន  
ប្ដ្រ។ សាច់ត្ររូកបានកាា យជាសាច់្តវ ប្ដ្លបានដត្របើត្របា្់ដត្រចើនបំផុតដៅដលើប្ផនដី្ ដ ម្ើនឹង ៣៧% នន
ការដត្របើត្របា្់សាច់្រុបទូ្យទំងពិភពដោក (Beltrán-Alcrudo et al., 2017)។ ផលិតកម្មសាច់ត្ររូកបានដកើន
ដឡើងោ៉ាងខ្ា ំងដៅអា្ីុ (រូបទី្យ១) ប្ដ្លដ ម្ើនឹង ៥៥% ននផលិតកម្មសាច់ត្ររកូដលើពិភពដោកដៅឆ្ន ំ 
២០១៨ (FAOSTAT, 2018)។ តនម្ាផលិតកម្មសាច់ត្ររូក្រុបដៅដលើពិភពដោកានចំនួនត្របប្ហល ៣០០
ពាន់ោនដុ្ោា រអាដម្រចិ ាំងពីឆ្ន ំ ២០១១ ម្ក (FAOSTAT, 2020)។ កនុងឆ្ន ំ២០១៨ ទំងអ្់ដនេះបាន
ផ្ទា ្់បតូរជាមួ្យនឹងការចាប់ដផតើម្វាយលុកននវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិក (ASFV) ដៅអា្ីុ។ វរីុ្ដ៏្សាហាវ
ដនេះ បានបំផ្ទា ញហវូងត្ររូក និងនំាម្កនូវការកាត់បនថយោ៉ាងខ្ា ំងនូវផលិតកម្មសាច់ត្ររូក្កល និងការដត្របើ
ត្របា្់ត្របូដតអីុនសាច់ត្ររូក។ វាត្រតូវបានដគ្បា៉ា ន់ត្របាណថា ដលើ្ពី ២៥% ននចំនួនត្ររូកពិភពដោកបាន
ងាប់ដោយសារវរីុ្ ASFV កនុងរយៈដពលពីរឆ្ន ំចុងដត្រកាយដនេះ (Niederwerder et al., ២០២០)។ 
 

របូទី្យ១៖ ចំនួនត្ររូក្កល (x ១.០០០.០០០) ដោយតំបន់ ពីឆ្ន ១ំ៩៦១ ដ្ល់ឆ្ន ំ២០១៤។ (FAOSTAT, 2016) 
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ភាពបដ្ើម ការពិពណ៌នា និងការរា ដ្ឋ ននវីរសុប ៉េសតជ្រូកអាហ្រ វ្កិ (ASFV) 

វរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិក គឺ្ជា្ារិកប្តមួ្យគ្ត់ននត្រគ្ួសារវរីុ្ Asfarviridae។ ដូ្ចប្ដ្លដ ម្ េះ
រប្់វាបានកំណត់ថា វរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិក ានដដ្ើម្កំដណើ តដៅទ្យវីបអាហ្រហវិក ប្ដ្លវាដៅប្តរកីរល 
ោល។ ដរសាម្ខ្ាួនទ្យន់ (ត្របដភទ្យ Ornithodoros) និង្ារិកដ្នទ្យដទ្យៀតននត្រគ្ួសារត្ររកូ (Suidae) ជាអនកផាុក
វរីុ្ដនេះ និងរួយ្ត្រម្ួលដ្ល់ការរកីរលោលរប្់វា។ ត្ររកូកនុងរ្ុក និងត្ររកូនត្រព (Sus scrofa) ងាយនឹង
ដកើតរំងឺដនេះណា្់។ ដដ្ើម្កំដណើ តននត្ររកូនត្រព ជាដត្រចើន ជាទូ្យដៅមិ្នានដរគ្្ញ្ញា ដនេះដទ្យ ប៉ាុប្នតដដ្ើរតួជា
ាា ្់ផាេះ និងជាអនកចម្ាងវរីុ្ដនេះ (OIE, 2019)។ 

ភាគ្ដត្រចើនននវរីុ្ោច់ដោយប្ឡកពីដគ្ទំង ៣២ ត្រតូវបានរកីរលោលដៅទូ្យទំងទ្យវីបអាហ្រហវិក។ ដៅ
ឆ្ន ំ១៩៥៧ មួ្យកនុងចំដណាម្ភាពោច់ដោយប្ឡកទំងដនេះ ត្រតូវបានប្ណនំាដៅកនុងត្របដទ្យ្ព័រទុ្យយហាគ ល់ពី
អាហ្រហវិកខ្ងលិច ប្ដ្លជាកប្នាងរកីរលោលពា្ដពញទ្យវីបអឺរ ៉ាុប ជាប្ផនកននតំបន់ការ៉ាប ីន និងដត្រប្ីុល។ 
ការលប់បំបាត់វរីុ្ដៅកនុងត្របដទ្យ្ទំងដនេះបាន្ដត្រម្ច ប៉ាុប្នតវាដៅប្តបនតដកើតានរហូតដ្ល់ទ្យ្វតសរឆ៍្ន ំ
១៩៩០ ដៅត្របដទ្យ្ដអ្ប៉ាញ និងព័រទុ្យយហាគ ល់ (Beltrán-Alcrudo et al., 2017)។ ការផាុេះដឡើងដៅទ្យវីបអឺរ ៉ាបុ 
និងអា្ីុបានចាប់ដផតើម្ដៅឆ្ន ំ២០០៧ ដៅដពលប្ដ្លវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិកោច់ដោយប្ឡកពីគ្នន  បាន
ចូលកនុងត្របដទ្យ្ចរចារ ពីអាហ្រហវិកខ្ងដកើតដ ៀងខ្តបូង ដហើយរលោលបនតិចម្តងៗ ដៅទូ្យទំងទ្យវីបអឺរ ៉ាបុ 
(Beltrán-Alcrudo et al., 2017)។ ដៅឆ្ន ំ ២០១៧ ត្របដទ្យ្រុ្សុីបានរួបត្របទ្យេះការផាុេះដឡើងននវរីុ្ដនេះ ប្ដ្ល
បនាា ប់ម្កបានរលោលដ្ល់ត្របដទ្យ្ចិនភាគ្ខ្ងដរើងកនុងឆ្ន ំ២០១៨។ ចាប់ាំងពីឆ្ន ំ២០១៨ វាបានរកី
រលោលពា្ដពញត្របដទ្យ្ចិន និងអា្ីុអាដគ្នយ៍ជាដត្រចើន (Schneider, 2020)។ 

 
ការ ញ្ជូន និងការប្វើបរាគវិនចិឆ័យ 

 ការយ ដឹ់្ងពីការ ញ្ជូនននវីរសុប ៉េសតជ្រូកអាហ្រ វ្កិ (ASFV) 

ដៅទ្យវីបអាហ្រហវិក ដម្ដរគ្ដនេះត្រតវូបានរកីរលោលរវាងត្ររូកកនុងរ្ុក និងត្ររូកនត្រព ពីការទក់ទ្យង
ផ្ទា ល់ជាមួ្យត្ររូកកនុងរ្ុកប្ដ្លឆ្ាងដម្ដរគ្ និងាម្រយៈ្ាា រៈប្ដ្លានជាប់ដម្ដរគ្ ប្ដ្លម្នុ្សបាន
ដត្របើត្របា្់ដោយនចដ្នយ។ ដៅទ្យវីបអឺរ ៉ាុប ត្ររូកនត្រពដដ្ើរតួោ៉ាង្ំខ្ន់កនុងការចម្ាងរំងឺដនេះ (ារងទី្យ១) ខ្ណៈ
ដៅអា្ីុ វរីុ្រកីរលោលភាគ្ដត្រចើនពីត្ររូកកនុងរ្ុកដៅត្ររកូកនុងរ្ុក និងពីម្នុ្សប្ដ្លរលោលាម្
្ាា រៈានដម្ដរគ្ជាប់ (Beltrán-Alcrudo et al., 2017)។ ដនេះានន័យថា ជាមួ្យនឹងការអប់រតំ្រតឹម្ត្រតវូ និង
្ុវតថិភាពរីវសាស្រ ត្ ប្ដ្លពត្រងឹងដោយ្ហគ្ម្ន៍ ការការពារទូ្យដៅ និងការលុបបំបាត់រំងឺដៅអា្ីុ អាច
ដធវើដៅបាន។ ដនេះគឺ្ជាករណីននការផាុេះដឡើងននចុងទ្យ្វតសឆ្ន ំ១៩៥០ ដៅអា្ីុ។ 
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ារង១៖ ផលប៉ាេះពាល់ននវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររកូអាហ្រហវិកាម្តំបន់ ដោយប្ផែកដលើព័ត៌ានប្ដ្លបានបញ្ជូ នាម្ 
រយៈត្របព័នធត្របកា្ភាពអា្ននជាមុ្ន (2016-2020; World Organization for Animal Health, 2020) 

តំបន់ ត្ររូករ្ុក ត្ររូកនត្រព ការរល
ោល
្របុ 

ចំនួនឆ្ាង
្របុ ការរល

ោល 
ប្ដ្ល  ឺ ចំនួនឆ្ាង ងាប់** ការរល

ោល 
ប្ដ្ល
  ឺ

ចំនួនឆ្ាង ងាប់** 

អាហ្រហវិក ១២៨ ២១៣.៧៩៥ ៦១.៤៥៩ ៨៥.៥៣៩     ១២៨ ៦១.៤៥៩ 
អា្ីុ ៩.៩២៨ ៨.១០៧.៩៥១ ១១៥.៣០៩ ៦.៧៣៣.៧៩១ ៦៣១ គ្នម ន ១.១២១  ១០.៥៥៩ ១១៦.៤៣០ 

អឺរុប ៤.២៧១ ១.៨៥៩.៤៨០ ៦២៥.២៦៩ ១.៣៨៣.៣៧២ ១៧.៣០៧ គ្នម ន ២៩.៥១៣  ២១.៥៧៨ ៦៥៤.៨០៩ 

្របុ ១៤.៣២៧ ១០.១៨១.២២៦ ៨០២.០៦៤ ៨.២០២.៧០២ ១៧.៩៣៨ គ្នម ន ៣០.៦៣៤ ០ ៣២.២៦៥ ៨៣២.៦៩៨ 

 

្តវចាប់ដផតើម្បងាា ញ្ញ្ញា ននការឆ្ាងដម្ដរគ្ពី ៤ ដៅ ១៩នថៃបនាា ប់ពីឆ្ាង។ ត្ររកូអាចរលោល 
វរីុ្រហូតដ្ល់ពីរនថៃមុ្នដពលបងាា ញដរគ្្ញ្ញា ។ ្តវមួ្យប្ដ្លានរីវតិរ្់ដៅបានយូរលមម្ (ត្របប្ហល
ជាដោយសារការឆ្ាងដម្ដរគ្តិច) គឺ្ឆ្ាងកនុងរយៈដពលជាង ៧០នថៃបនាា ប់ពីការឆ្ាងដំ្បូង។ វរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូក
អាហ្រហវិក គឺ្បណាត លឱ្យសាា ប់ និងានភាពធន់ វារលោលាម្រយៈសារធាតុរវកនុងរងកាយរប្់ត្ររូក ដូ្ច
ជា្ម្ ទឹ្យកាត់ ទឹ្យកប្ភនក ទឹ្យក្ំដបារ ទឹ្យកដនាម្ ោម្ក និងសារធាតុរវដផសងៗដទ្យៀត ប្ដ្លបដញ្ាញាម្
ត្របោប់បនតពូរ ត្រពម្ទំង្ម្ានផាុកចំនួនវរីុ្ដ៏្ដត្រចើន។ ការឆ្ាងវរីុ្ អាចរលោលាម្រយៈការប៉ាេះ
ពាល់ផ្ទា ល់ជាមួ្យត្ររូកដផសងដទ្យៀតប្ដ្លបានឆ្ាង ឬដោយការប៉ាេះពាល់ ឬការប៉ាេះពាល់ជាមួ្យនឹងវតថុប្ដ្ល
ានដម្ដរគ្។ ្ាា រៈប្ដ្លានជាប់ដម្ដរគ្ អាចជាវតថុប្ដ្លត្របឡាក់នឹងសារធាតុរវប្ដ្លានផាុកវរីុ្។  
វរីុ្ដនេះានដ ថ្រភាពដៅកនុងបរោិកា្ទូ្យលំទូ្យោយ (ារងទី្យ២) ។ បនតដៅកត្រមិ្ត pH ចដនាា េះពី ៣.៩ ដៅ 
១៣.៤ និងរ្់ដៅកនុងវដ្តននការបងកកបានយូរ។ វរីុ្ដនេះអាចរ្់បានរប់ប្ខ្ដៅកនុងសាច់ កនុង្ម្ និង
ដៅដលើនផាប្ដ្លចម្ាងដរគ្។ ្ូម្បីប្តសាច់ប្កនចនដហើយ ដូ្ចជាដៅកនុងសាច់ត្រកកត្ររកូ វានឹងមិ្ន្ាា ប់ដម្
ដរគ្ដនេះបានដឡើយ ដហើយវាត្របាកដ្ អាចពនារអាយុរីវតិរប្់វរីុ្បានយូរដទ្យៀតផង (Beltrán-Alcrudo et 
al. , 2017)។ ភាពធន់ដនេះានផលប៉ាេះពាល់ដត្រចើន កនុងដនាេះានការត្រពួយបារម្ាចំដពាេះចលនាម្នុ្ស និង
ោនយនតដៅកនុង និងដៅរំុវញិក្ិោា ន។ វាគួ្រកត់្ំគ្នល់ថា មិ្នានភ ត្ុាងណាមួ្យបងាា ញថាវរីុ្
ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិកដនេះ ប៉ាេះពាល់ដ្ល់ម្នុ្សដទ្យ ដហើយការឆ្ាងចូលផលិតផលសាច់ ក៏មិ្នត្រតូវបានដគ្កត់
្ាគ ល់ថា វាអាចបងកឱ្យានដត្រគ្នេះថាន ក់ដឡើយ។ 
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ារងទី្យ២៖ ភាពធន់ននវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិក (ASFV) ឆ្ាងកាត់លកខខ្ណឌ បរសិាថ នដផសងៗ (Beltrán-
Alcrudo et al., 2017) 

ភាព្ន់ននវីរសុប ៉េសតជ្រូកឆ្លងកាត់ កខខណឌ  រសិាា នបផេងៗ  
សារធាតុបផេងៗ រយៈបព  ASFV បៅរស ់
សាច់ជាប់ និងមិ្នជាប់ឆ្ែឹង និងសាច់ប្ផនកខ្ងដត្រកាម្ ១០៥នថៃ 
សាច់ត្របឡាក់អំបិលដហើយ ១៨២នថៃ 
សាច់ចំអិនរួច (ោ៉ាងដហាចណា្់ ៣០នាទី្យ ដៅ្ីតុណា ភាព ៧០អងាដ្ 0 
សាច់ដងៀត (សាច់្ៃតួ) ៣០០នថៃ 
សាច់ដឆ្ែើរ និងសាច់គ្នម នឆ្ែឹង ៣០នថៃ 
សាច់បងកក ១.០០០នថៃ 
សាច់ត្រតជាក់ ១១០នថៃ 
កំដទ្យចកំទី្យសាច់ដ្្្ល ់ ១០៥នថៃ 
ប្្បក/ ខ្ា ញ ់(ដទេះជា្ៃតួ) ៣០០នថៃ 
្ម្ទុ្យកកនុង្តុីណា ភាព ៤អងាដ្ ១៨ប្ខ្ 
ោម្កដៅកនុងបនាប់ប្ដ្លាន្ីតុណា ភាព ១១នថៃ 
្ម្កក ១៥អាទិ្យតយ 
ត្រទ្យុងត្ររូកកខ្វក់ ១ប្ខ្ 
ត្របភពៈ ទ្យ្សនៈគំ្និតវទិ្យាសាស្រ្តដលើដប៉ា្តត្ររកូអាហ្រហវិក ទ្យ្សនាវដ្ដី EFSA, 2010: 1556។ 
ដពលដវោប្ដ្លបានផតល ់ឆ្ាុេះបញ្ញា ំងពីរយៈដពលអតិបរាប្ដ្លបានដឹ្ង ឬបា៉ា ន់សាម ន ដហើយប្ផែកោ៉ាងខ្ា ំងដៅដលើ
្ីតុណា ភាព និង្ំដណើ ម្បរោិកា្។ 

 

បរាគវិនិចឆ័យ 

ការដធវើដរគ្វនិិចឆ័យននវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិក ដោយការវាយតនម្ាប្ដ្លដម្ើលដ ើញននដរគ្្ញ្ញា ប្ត
មួ្យអាចពិបាក។ ្ញ្ញា ប្ដ្លបងាា ញដត្រចើនបំផុត គឺ្ការដកើនដឡើងភាា ម្ៗននការសាា ប់ទំងពីរដភទ្យ។ ដរគ្
្ញ្ញា ានការប្ត្របត្របួលបនតបនាា ប់ោ៉ាងដត្រចើន និងអារ្័យដលើភាពសាហាវននវរីុ្ ពូរត្ររកូកូនកាត់ 
កត្រមិ្តននការប៉ាេះពាល់ ផាូវននការប៉ាេះពាល់ និងលកខណៈទូ្យដៅននដម្ដរគ្ដៅកនុងតំបន់។ ទ្យត្រម្ង់ននវរីុ្ប្ដ្ល
មិ្ន្ូវងាប់នឹងានអត្រាម្រណភាពទបជាង ៦០% និងខ្ាេះទបជាង ១០%។ ដទេះជាោ៉ាងណាក៏ដោយ 
បចាុបបននដនេះ ដៅអា្ីុានដម្ដរគ្ដ៏្សាហាវដនេះ ប្ដ្លានអត្រាម្រណភាពអាចខ្ព្ ់ដ្ល់ ១០០% 
(Beltrán-Alcrudo et al., 2017)។ 

្តវប្ដ្លបងាា ញដរគ្្ញ្ញា ធៃន់ធៃរ (ធម្មា)នឹងានត្រគ្នុដតត ខ្ា ំងពី ៤១-៤២អងាដ្ (ខ្ព្់ជាង
ធម្មា ៣-៤អងាដ្) (Birmingham & Quesenberry, 2000) ដហើយទំ្យនងនឹងសាា ប់ ដត្រចើននថៃមុ្នដពល
បងាា ញដរគ្្ញ្ញា ។ ដរគ្្ញ្ញា មិ្ន្ូវធៃន់ធៃរ (រ្ួចរសាវ) ពនារដពលការសាា ប់យូរលមម្ ដដ្ើម្បីបងាា ញ
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ដរគ្្ញ្ញា  ប៉ាុប្នតដៅប្តបណាត លឱ្យហវូង្តវងាប់ ៩០-១០០%។ ្តវនឹងានត្រគ្ុនដតត ពី ៤០-៤២អងាដ្ 
បដងកើនអត្រាដ្កដ្ដងាើម្ បាត់បង់ចំណង់អាហារ និងឥរោិបទ្យ ព្ឹករ្ពន់។ ការសាា ប់ជាធម្មាដកើតដឡើងពី 
៦ ដៅ ១១នថៃ បនាា ប់ពីដរគ្្ញ្ញា ដលចដឡើង។ 

ត្ររូកឆ្ាងវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររកូអាហ្រហវិក អាចបងាា ញដរគ្្ញ្ញា ណាមួ្យ ដូ្ចខ្ងដត្រកាម្ដនេះ៖ 

• នផាពណ៌សាវ យ-ដខ្ៀវ និងនផាាន្រន្រ្ម្ហូរខ្ងកនុង ឬខ្ងដត្រត (ដបា៉ាងដឡើង ឬរកី) ដៅ
ដលើត្រតដចៀក ដពាេះ និង/ឬដរើងខ្ងដត្រកាយ 

• ការហូរទឹ្យករអិំលដចញពីប្ភនក (ត្រតដចៀក) និងត្រចមុ្េះ (រនធត្រចមុ្េះ) 

• ការដឡើងត្រកហម្ដលើប្្បកត្រទ្យូង ដពាេះ ត្រកដលៀន កនាុយ និងដរើង  

• ទ្យល់ោម្ក ឬរក ប្ដ្លអាចវវិតតពី្ំដបារដៅជា្ម្  

• កែួត 

• ការរលូតកូនដោយដម្ត្ររូកាននផាដពាេះ ដៅត្រគ្ប់ដំ្ណាក់កាលននការាននផាដពាេះ  

• ហូរ្ម្ដចញពីត្រចមុ្េះ/ ាត់ និងហូរដចញពីប្ភនក  

• តំបន់រំុវញិកនាុយ អាចត្របឡាក់ដោយោម្កោយ្ម្។ 

(Beltrán-Alcrudo et al., 2017). 

 អងគការដ្បៀង និងក្ិកម្មពិភពដោក “ដ្ៀវដៅដរគ្វនិិចឆ័យ និងការរកដ ើញវរីុ្ដប៉ា ត្រូកអា
ហ្រហវិក” (FAO, 2010) ផតល់រូននូវបញ្ជ ីដរគ្្ញ្ញា វរីុ្ដប៉ា ត្រូកអាហ្រហវិក (ASFV) ដូ្ចខ្ងដត្រកាម្ ប្ដ្លបាន
រកដ ើញដៅកនុងការពិនិតយដត្រកាយដពលសាា ប់រប្់ត្ររូកឆ្ាងដម្ដរគ្។ 
 

ជាធម្មាានវតតានជាដត្រចើនកនុងដពលដំ្ណាលគ្នន  (រូបទី្យ២)៖ 
• ហូរ្ម្ដត្រកាម្ប្្បក 
• សារធាតុរវដលើ្ដៅកនុងដបេះដូ្ង (hydropericardium ប្ដ្លានសារធាតុរវពណ៌ដលឿង) និង

ត្របដហាងដលើរងកាយ (hydrothorax, ascites) 
• សាន ម្ត្រកហម្/ ត្រកហម្ជំាអុចៗ (របួ្ ដំ្ដៅជំា្ម្) ដៅដលើនផាដបេះដូ្ង (epicardium) ដបាា ក

ដនាម្ និងតត្រម្ងដនាម្ (ដៅដលើឆ្ែឹងអាងត្រតគ្នក និងតត្រម្ងដនាម្) 
• ្ួតអាចបងាា ញពីការកក ា្េះ និងសាន ម្ត្រកហម្/ ត្រកហម្ជំា ដោយានដំុ្ពកៗដៅកនុងបំពង់

ខ្យល់ និងទ្យង្ួត ដហើយានរនធត្របដហាងៗ និងដហើម្្ួតកនុងដពលដំ្ណាលគ្នន  (ដំ្ណក់ទឹ្យក) 
• សាន ម្ត្រកហម្/ ត្រកហម្ជំា សាន ម្ត្រកហម្ជំាបនាេះធំៗ (សាន ម្្ម្ជាបនាេះធំៗ) និងានកំណក

្ម្ដត្រចើនដៅកនុងត្រកពេះ និងដពាេះដវៀនតូច និងដពាេះដវៀនធំ 
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• ការកក្ម្កនុងដថាើម្ និងហូរ្ម្កនុងដបាា កដនាម្។ 
 

** វាមិ្នត្រតូវបានប្ណនំាឱ្យដធវើការពិនិតយដត្រកាយពីការសាា ប់ ដៅដត្រតពីវតតានរប្់ដពទ្យយ្តវ ឬ
អាជាា ធរប្ុ្តវ ប្ដ្លបានទ្យទួ្យលការបណតុ េះបណាត លដនាេះដទ្យ ដោយសារប្តហានិភ័យដៅតំបន់ក្ិោា ន
វាលលវឹងដលវើយ ប្ដ្លដពារដពញដោយវតថុរវ ប្ដ្លានផាុកដម្ដរគ្កខ្វក់ដត្រចើនដលើ្លប់។ 
 

បរាគសញ្ញា ង្ន់ ង្រននរំងឺប ៉េសតជ្រូកអាហ្រ វ្កិ 

 
A. ត្ររូកានភាពទ្យន់ដខ្ាយនឹងរំងឺដនេះ និងដដ្កផតុំគ្នន ដដ្ើម្បីឱ្យានភាពកក់ដតត  
B-E. រគ្ានោយ្ម្ និងានជាំ្ ម្ជាដត្រចើនដៅដលើប្្បកក ដដ្ើម្ត្រទ្យូង និងត្រតដ្រខ្យល ់
F. ានពណ៌ដខ្ៀវជាំដៅចុងត្រតដចៀក 
G-I.ជាលិការលួយដលើប្្បកននដពាេះ ក និងត្រតដចៀក 
របូទី្យ២៖ ដរគ្្ញ្ញា ធៃន់ធៃរននរំងឺដប៉ា្តត្ររកូអាហ្រហវកិ (Belrán-Alcrudo et al., 2017) 

 

ការដធវើដរគ្វនិិចឆ័យននរំងឺ ប្ដ្លបណាត លម្កពីវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិកគឺ្ពិបាក ដត្រពាេះវាងាយយល់
ត្រចឡំជាមួ្យនឹងរំងឺដផសងៗ ដូ្ដចនេះមិ្នអាចដធវើដរគ្វនិិចឆ័យចប្់ោ្់ដទ្យ រហូតដ្ល់ការដធវើដត ត្ដៅម្នាីរ
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ពិដសាធន៍បញ្ញជ ក់ពីវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិកដនេះ។ រំងឺត្រគ្នុផ្ទត សាយត្ររូកបុរណ រំងឺពិ្ដលើប្្បក 
(erysipelas) (ដឡើងត្រកហម្បនាេះៗដលើប្្បក) រំងឺពុល រំងឺ salmonella និងសាថ នភាពរំងឺឆ្ាងដផសងៗ ងាយ
យល់ត្រចឡំជាមួ្យនឹងរំងឺដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិកដនេះ។ វាត្រតូវបានប្ណនំាឱ្យអនកផលិត មិ្នពឹងប្ផែកដលើការ
ពាករណ៍ផ្ទា ល់ខ្ាួនរប្់ពួកដគ្ រហូតដ្ល់ានការបញ្ញជ ក់ពីអនករំនាញដពទ្យយ្តវ។ 

 
ការបដ្ឋោះជ្សាយជាមួយនឹងរងំឺបនោះ 

ការកាពារ និងការជ្តួតពិនតិយ 
ការ្រដ្រអតថបទ្យដនេះ (២០២១) គ្នម នវា៉ាក់សំាង្ត្រាប់រំងឺប្ដ្លបណាត លពីវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូក 

អាហ្រហវិកដនេះដទ្យ ដទេះបីជាកិចាខិ្តខំ្ត្របឹងប្ត្របងកំពុងដំ្ដណើ រការោ៉ាងលែមួ្យ ដដ្ើម្បី្ ំដោគ្ក៏ដោយ។ 
ត្រប្ិនដបើដៅដពលប្ដ្លវា៉ាក់សំាងអាចដត្របើបាន វាអាចកាា យជាវធីិលែបំផុតនន្កម្មភាពបងាក រ។ កនុងដពល 
អវតដានននវា៉ាក់សំាងការពារប្ដ្លានត្រប្ិទ្យធភាព ការការពារការរកីរលោលននរំងឺប្ដ្លបណាត លម្កពី 
វរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិក ជាមួ្យនឹងការរកា្ុវតថិភាពរីវសាស្រ ត្ជាប់ោប់ និងការលុបបំបាត់រំងឺដៅដពល
រកដ ើញ គឺ្ជាគ្នាឹេះកនុងការកាត់បនថយផលប៉ាេះពាល់រប្់វា។ 

ក្ិោា ននីមួ្យៗានលកខណៈខុ្្ៗគ្នន  ដហើយនឹងដោេះរសាយការគំ្រម្កំប្ហងននការឆ្ាងដម្ដរគ្
ដផសងៗគ្នន ។ ការគំ្រម្កំប្ហងននដម្ដរគ្ដ៏្សាហាវមួ្យដនេះ ទម្ទរឱ្យានប្ផនការ្ុវតថិភាពរីវសាស្រ ត្
ោ៉ាងហមត់ចត់ ប្ដ្លបុគ្គលិកទំងអ្់អាចដឹ្ង និងទ្យទួ្យលខុ្្ត្រតូវ។ ការអភិវឌ្ឍប្ផនការ នឹងទ្យទួ្យលបានអតថ
ត្របដោរន៍ពីការ្ួរបុគ្គលិក និងអនកដផសងដទ្យៀត ដដ្ើម្បីរួយកំណត់ផាូវប្ដ្លអាចឆ្ាងរំងឺបាន។ ការបងាក រ និង
ការត្រតួតពិនិតយ ចាប់ដផតើម្ដោយអនកប្ដ្លពាក់ព័នធទំងអ្់ដៅកនុងត្របតិបតតិការក្ិោា ន ទ្យទួ្យលបាននូវការ
យល់ដឹ្ងអំពីភាពធៃន់ធៃរននរំងឺប្ដ្លបណាត លម្កពីវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិកដនេះ និងយនតការននការរកីរល
ោលរប្់វា។ ម្នុ្សត្រតូវបានដគ្្នមត់ថា ជាអនកចម្ាងដ៏្ចម្បងននវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររកូអាហ្រហវិកដនេះ។ ពួកដគ្នំា
យករំងឺដនេះោ៉ាងងាយាម្រយៈ្ាា រៈប្ដ្លានដម្ដរគ្ ដូ្ចជាប្្បកដរើង ្ំដលៀកបំពាក់ ឬ្ាា រៈ
ដផសងដទ្យៀត ដូ្ដចនេះការយល់ដឹ្ងជាត្រកុម្ គឺ្ជាការចំាបាច់។ 

ប្ផនការ្ុវតថិភាពរីវសាស្រ ត្ អាចានលកខណៈសាម្ញ្ា ដូ្ចជាការដធវើបញ្ជ ីននការគំ្រម្កំប្ហងរំងឺ
ចំណុចចូលរប្់ពួកដគ្ ដហើយការបដងកើតវធីិសាស្រ ត្ជាបនតបនាា ប់ ដដ្ើម្បីលប់បំបាត់ ឬកាត់បនថយការគំ្រម្
កំប្ហងទំងដនាេះ។ អងគការ FAO ប្ណនំាបីរំហាន្ត្រាប់្ុវតថិភាពរីវសាស្រ ត្ៈ (១) វដិោគ្កម្ម (ការប្បង
ប្ចក) (២) អនាម័្យ និង (៣) ការ្ាា ប់ដម្ដរគ្។ 
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វដិោគ្កម្ម (ការប្បងប្ចក) 

ការប្ញកឱ្យោច់ពីគ្នន  គឺ្ជាការប្បងប្ចក្តវចិញ្ា ឹម្ដចញពីកប្នាងប្ដ្លានដម្ដរគ្ ឬអាចចម្ាង 
ដរគ្។ ការចម្ាងដរគ្អាចចូលកនុងក្ិោា នពីត្របភពជាដត្រចើន ដូ្ចជា ត្ររូក និងផលិតផលត្ររូកដផសងៗដទ្យៀត 
កប្នាងត្ររូកដដ្កនិងោម្កត្ររូក ទឹ្យកហូរដចញពីកប្នាងត្របតិបតតិការប្កបរដនាេះ ទឹ្យកកាម្ត្ររកូ ប្្បកដរើង ឬ្ំ
ដលៀកបំពាក់ ចំណីអាហារ ោនយនត ឬ្តវដ្នទ្យដទ្យៀត។ ការរកាត្ររកូឱ្យដៅោច់ដោយប្ឡកពីហវូងត្ររូក
ខ្ងដត្រត គឺ្ជាការអនុវតតលែបំផុត ដូ្ចជា ការតឹងប្តងកនុងការចូលដៅរិតត្ររកូ អាចចូលបានប្តាា ្់ចិញ្ា ឹម្
ប្តប៉ាុដណាណ េះ។ អនតរកម្មរប្់បុគ្គលិកជាមួ្យត្ររូកដៅខ្ងដត្រតក្ិោា ន គួ្រប្តត្រតវូបានពិភាកា និងកាត់ 
បនថយ។ វធិានការត្របុងត្របយ័តនមួ្យ គឺ្ត្រតូវានប្្បកដរើង និង្ដម្ាៀកបំពាក់ោច់ដោយប្ឡកពីគ្នន  ្ត្រាប់
ខ្ងកនុង និងខ្ងដត្រតននតំបន់ត្ររកូ។ ដដ្ើម្បកីាត់បនថយឱ្កា្ននការឆ្ាងដម្ដរគ្ ្ូម្ឱ្យបុគ្គលិកទំងអ្់
ចាប់ដផតើម្នថៃដធវើការដោយផ្ទា ល់ជាមួ្យ្តវត្ររូក ដហើយបនាា ប់ម្កផ្ទា ្់ទី្យឱ្យឆ្ៃ យពីពួកវា ដៅតំបន់ ឬត្ររកូ
ប្ដ្លាន្កាត នុពលឆ្ាងដផសងដទ្យៀតដោយោក់ឱ្យដៅោច់ពីដគ្។ កំុដធវើផាុយពីដនេះ។ 

 

ការអនាម័្យ 

មុ្ននឹងប៉ាេះពាល់ជាមួ្យ្តវត្ររូក ម្នុ្ស ឬវតថុ គួ្រប្តត្រតូវបាន្ាែ តឱ្យបានត្រតឹម្ត្រតូវ ដនេះខុ្្ពីការ
ដត្របើត្របា្់ការ្ាា ប់ដម្ដរគ្មួ្យ។ ជាដរឿយៗ ការ្ាា ប់ដម្ដរគ្មួ្យ នឹងមិ្នអាចត្រជាបចូលដៅកនុងភក់ 
ឬោម្ក ប្ដ្លអាចឱ្យវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវកិដត្ររៀតចូលបាន។ ដពលត្របតិបតដិការជាមួ្យត្ររូក ដៅរំុវញិ
ពិភពដោក ដគ្ដធវើការផ្ទា ្់បតូរប្្បកដរើង ្ដម្ាៀកបំពាក់ និងតត្រម្ូវឱ្យបុគ្គលិកងូតទឹ្យកមុ្នដពលចូល និង
ដចញដត្រតកប្នាងប្ដ្លត្ររូកត្រតូវបានរកាទុ្យក។ ្ំបកកង់រថយនតអាចផាុក្ាា រៈប្ដ្លានដម្ដរគ្ ដូ្ដចនេះ
ការោង្ាែ ត និងការដុ្្ខ្ត់វា ដដ្ើម្បីយក្ាា រៈប្ដ្លានជាប់ដម្ដរគ្ដចញជាដរឿង្ំខ្ន់។ 

 

ការ្ាា ប់ដម្ដរគ្ 

បនាា ប់ពីការ្ាែ តរងកាយ ការ្ាា ប់ដម្ដរគ្ប្ដ្លបានអនុម័្ត្ត្រាប់ដគ្នលបំណងននវរីុ្ដប៉ា
ត្ត្ររូក គួ្រប្តត្រតវូបានដត្របើ។ វរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិក ត្រតូវបានរុព័ំទ្យធោ៉ាងត្រកា្់ ដហើយពិបាក្ាា ប់ដោយ

ការ្ាា ប់ដម្ដរគ្។ ការ្ាា ប់ដម្ដរគ្ទំងអ្់ត្រតូវការដពលដវោទំ្យនាក់ទំ្យនងោ៉ាង្ំខ្ន់ ដដ្ើម្បី្ាា ប់
ដម្ដរគ្។ ដូ្ដចនេះវាានសារៈ្ំខ្ន់ ប្ដ្លមិ្នត្រតូវត្របញាប់ត្របញាល់នូវរំហានននការ្ាា ប់ដម្ដរគ្ និង
្ាែ តឱ្យបានហមត់ចត់មុ្នដពលការ្ាា ប់ដម្ដរគ្ ដដ្ើម្បបីដងកើនដពលដវោទំ្យនាក់ទំ្យនងដនេះ។ ការនី គឺ្ជាថាន ំ
្ាា ប់ដម្ដរគ្ប្ដ្លអាចដត្របើបាន (០.៥% កនុងរយៈដពល ៣០នាទី្យ) ក៏ដូ្ចជាអីុយ៉ាូត ឬក៏ chloroform, 
formalin (៣០នាទី្យ) និង្ូោខ្ប់ (NaOH ៨/១០០០ ្ត្រាប់ ៣០នាទី្យ, OIE, 2019)។ ការោង្ំអាត



10  
 

ដរើង្ាា ប់ដម្ដរគ្ អាចផតល់នូវអនាម័្យដ្ល់ប្្បកដរើង មុ្នដពលចូលក្ិោា ន។ ការត្ររលក់កំដបារ ត្រតូវ
បានដគ្ប្ណនំាបនាា ប់ពីោង្ំអាតដរើង ដដ្ើម្បីបដងកើន pH ខ្ព្់ជាងដម្ដរគ្ប្ដ្លអាចរ្់បាន។ ត្រតូវោង
្ំអាត ដដ្ើម្បី្ាា ប់ដម្ដរគ្ដលើោនយនតផងប្ដ្រ និងបាចកំដបារដលើផាូវោនយនតដបើកចូល ប៉ាុប្នតត្រតូវបាច
ឱ្យបានប្វងលមម្ប្ដ្ល្ម្បកកង់រថយនតទំងមូ្លត្រតូវបរកាត់។ ្ំបកកង់ប្ដ្លបានោងគួ្រប្តឱ្យ ៃ្ួត មុ្ន
ដពលចូលកប្នាង្ាា ប់ដម្ដរគ្ ((Dr. P. Quesenberry, Personal Communication, Sept 3, 2020)។ 

 
ារងទី្យ៣៖ រំហានកនុង្កម្មភាពដផសងៗ្ត្រាប់ការពារវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិក 
ជ្ ភពសកាត នុព ននការចមលងបរាគ រំហានសកមមភាព 
ត្ររូកដផសងៗ បងាខ ំងត្ររូក និងទុ្យក្តវថមីឱ្យដៅោច់ដោយប្ឡកពីគ្នន រយៈដពល ៣០នថៃ 

ត្របមូ្ល និងកប់ត្ររូកប្ដ្លបងាា ញដរគ្្ញ្ញា រំងឺ ASFV ។ 
ការផតល់អាហារដៅ ដនេះគឺ្ជាការធាា ក់ទឹ្យកចិតត។ វាគួ្រប្តត្រតូវបានដរៀ្វាង លេុះត្រាប្តអាហារ

ត្រតូវបានចម្ែិនដៅ្ីតុណា ភាព ៧០អងាដ្ ោ៉ាងដហាចណា្់រយៈ
ដពល ៣០នាទី្យ។ 

្តវកដករដផសងៗ ដូ្ចជា្តវកណតុ រ បំបាត់ដចាល កាត់បនថយត្របភពអាហារចំហរ និងបិទ្យកប្នាងចូលាម្
ប្ដ្លអាចដធវើដៅបាន។ 

ប្្បកដរើង ឬ្ដម្ាៀកបំពាក់ប្ដ្លចម្ាង
រំងឺ 

ផ្ទា ្់បតូរ្ដម្ាៀកបំពាក់មុ្នដពលចូល និងដចញពីកប្នាងចិញ្ា មឹ្ត្ររូក 
្ាែ តនិងអនាម័្យ ដហើយកាត់បនថយការចូល និងដចញពីតំបន់ត្ររូក។ 
ដធវើការពីតំបន់សាែ តដៅតំបន់ប្ដ្លាន្កាត នុពលកខ្វក់។ 

ោនយនតប្ដ្លចម្ាងដរគ្ កាត់បនថយការដៅរិតគ្នន រវាងោនយនត និង្តវ រូត្ំបកកង់ ដហើយ
ដបើកបរឆ្ាងកាត់ការដធវើអនាម័្យ។ 

ចំណី ត្រតូវទិ្យញចំណីប្តពីត្របភពលបដី ម្ េះប៉ាុដណាណ េះ។ ពិនិតយរក្ញ្ញា ននការ
ខូ្ចខ្ត ្តវកដករ និងបំផ្ទា ញដចាលនូវចំណីប្ដ្លានដម្ដរគ្។ 

ទឹ្យក ដចៀងវាងត្របភពទឹ្យកចំហរ បងាូរទឹ្យកដចញពីក្ិោា ន។ 

 
ការត្រតួតពិនិតយកំដៅ ត្រប្ិនដបើដធវើបានត្រតឹម្ត្រតូវ គឺ្ជាវធីិសាស្រ ត្ានត្រប្ិទ្យធភាពកនុងការដធវើឱ្យដម្

ដរគ្អ្កម្ម។ ការ្ិកាមួ្យពីឆ្ន ំ១៩៦៧ បានរកដ ើញថា ដម្ដរគ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអហ្រហវិកដនេះអាចរ្់បានពី 
១១-២២នថៃ ដៅ្ីតុណា ភាព ៣៧អងាដ្ ប៉ាុប្នតដៅ្ីតុណា ភាពខ្ព្់ជាងត្រតូវបានដធវើឱ្យអ្កម្មដលឿន
ជាងមុ្ន។ វាអាចរ្់បានប្ត ១ដា៉ាង ដៅ្ីតុណា ភាព ៥៦អងាដ្ និង ១៥នាទី្យ ដៅ ៦០អងាដ្ (Mazur-
Panasiuk et al., 2019)។ អងគការ FAO ផតល់អនុសា្ន៍ថា ចំណីប្ដ្លាន្កាត នុពលអាចចម្ាងដរគ្ ត្រតូវ
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ចម្ែិន ៣០នាទី្យដៅ្ីតុណា ភាព ៧០អងាដ្ (Beltrán-Alcrudo et al., 2017)។ ដនេះានផលប៉ាេះពាល់ដ្ល់
ការផតល់ចំណីដោយ វ្័យត្របវតិត (ការផតល់ចំណីដៅ) ប្ដ្លបចាុបបននជាត្របភពននការរកីរលោលននដម្ដរគ្។ 
 

ការការពារស្គមន៍ 

វាមិ្នអាចដៅរួចដទ្យ ប្ដ្លទ្យប់សាក ត់រល់ការឆ្ាងចូលវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររកូអាហ្រហវិកដៅកនុង្ហគ្ម្ន៍ដនាេះ
ប៉ាុប្នតត្រប្ិនដបើ្ហគ្ម្ន៍អាចយល់ត្រពម្ាម្ដគ្នលការណ៍ប្ណនំាជាមូ្លោា នខ្ាេះ ការរកីរលោលននដម្
ដរគ្អាចត្រតវូបានររងំ ឬកាត់បនថយបាន។ សារៈ្ំខ្ន់ដំ្បូង គឺ្ការយល់ត្រពម្បងាខ ំងត្ររកូ។ ការ្ិកាថមី
មួ្យ បានរកដម្ើលរំហានដំ្បូង្ត្រាប់ការត្រគ្ប់ត្រគ្ងវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររកូអាហ្រហវិកដៅទី្យម័្រខ្ងដកើត ប្ដ្លាន
្ុវតថិភាពរីវសាស្រ ត្តិចតួចត្រតូវបានអនុវតត។ ការ្ិកាដនេះ បានបងាា ញពីការបាត់បង់ោ៉ាងដត្រចើនកនុង
ចំដណាម្ត្ររកូប្ដ្លមិ្នានរបង ជាងត្ររូកប្ដ្លានរបងព័ទ្យធ (Barnes et al., ឆ្ន ំ ២០២០)។ ការពិភាកា
ថាន ក់្ហគ្ម្ន៍ប្បបដនេះ អាចពាក់ព័នធនឹងត្រកុម្តូច ឬធំ ដហើយអាចានត្រទ្យង់ត្រទយដត្រចើន។ ្ហគ្ម្ន៍
នីមួ្យៗនឹងានភាពខុ្្ប្បាកគ្នន  ដហើយនឹងត្រតូវបានបងាា ញនូវបញ្ញា ត្រប ម្ដផសងៗគ្នន  ប៉ាុប្នតការ្នានា 
និងម្តិឯកចឆនា គឺ្ជាគ្នាឹេះកនុងការការពារវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិក (ASFV) ដចញពី្ហគ្ម្ន៍ និងកាត់បនថយ
ការរកីរលោលននរំងឺ។ 

វរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិក បានរកីរលោលោ៉ាងងាយរ្ួលពីត្របដទ្យ្មួ្យដៅត្របដទ្យ្មួ្យដៅ
តំបន់អា្ីុ។ ការរត់ពនធផលិតផលត្ររូកឆ្ាងកាត់ត្រពំប្ដ្ន ត្រតូវបានដគ្្ងស័យថា ជាវុចិទ័្យរចម្បង្ត្រាប់ការ
រកីរលោលដនេះ ដហើយរោា ភិបាលជាដត្រចើនបានយកចិតតទុ្យកោក់ោ៉ាងខ្ា ំង។ ដដ្ើម្បី្ ត្រម្ប្ត្រម្ួលកិចា
ខិ្តខំ្ត្របឹងប្ត្របង ត្រតូវយល់ដឹ្ង និងអនុវតតាម្បទ្យបញ្ញជ រប្់រោា ភិបាលកនុងតំបន់ ទក់ទ្យងនឹងការរយ
ការណ៍ និងការដោេះរសាយចំដពាេះត្ររូកឆ្ាង។  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ជ្ ធាន ទពិភាកាពីស្គមន៍ខលោះៗ៖ 
- ការបងឃំងត្ររូក 

- ការមិ្នរប់បញ្ាូ ល្តវកណតុ រ ប្ឆ្ក និង្តវដ្នទ្យដទ្យៀតប្ដ្លឱ្យដដ្ើរដ្រដីៅតំបន់ត្ររកូ 

- ទុ្យកម្នុ្សមិ្ន្ំខ្ន់ឱ្យដៅឆ្ៃ យពីត្រទ្យុងត្ររូក 

- រកាទុ្យកប្្បកដរើងឱ្យសាែ តពីោម្ក្តវ 
- ត្រគ្ប់ត្រគ្ងត្ររកូនត្រពដដ្ើម្បី្ុវតថិភាពរីវសាស្រ ត្ 
- មិ្នផ្ទា ្់បតូរត្ររូកដៅកនុង ឬដៅដត្រតតំបន់ (ជាពិដ្្ត្ររូកងាប់ដោយសាររំងឺ) 
- ការទិ្យញ ការរកាទុ្យក និងការលក់ចំណី្តវាម្លកខណៈរីវ្ុវតថិភាព 
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កាឡានុវតតភាពសជ្ា ់ការជ្ តិ តតិរ សា់ា សក់សដិ្ឋឋ នខ្នា តតូច 

ាា ្់ក្ិោា នខ្ន តតូច ដៅប្តជាអនករួម្ចំប្ណក្ំខ្ន់កនុងការផលិតសាច់ត្ររូកដៅអា្ីុ។ “ាា ្់
ក្ិោា នខ្ន តតូច”  ឬ “ការត្របតិបតតិខ្ន តតូច” ជាធម្មាត្រតូវបានដគ្កំណត់ថា ជាត្របតិបតតិការរកាត្ររូកត្រគ្ប់ទី្យ
កប្នាង ពី ១ ដៅ ១០០កបល (Nga et al., 2015, FAO, 2010)។ ការ្ិកាមួ្យកនុងឆ្ន ំ២០១៥ ដៅត្របដទ្យ្
ដវៀតណាម្ បានរកដ ើញថា ាា ្់ក្ិោា នខ្ន តតូចានចំនួនត្របប្ហល ៨០% ននសាច់ត្ររូកប្ដ្លដត្របើ
ត្របា្់កនុងរ្ុក (Nga et al., 2015)។ដៅត្របដទ្យ្ចិនតនម្ាសាច់ត្ររកូបានហក់ដឡើងខ្ព្់ ដោយសារប្តការ
បាត់បង់ជាងពាក់កណាត លននចំនួនត្ររូករប្់ត្របដទ្យ្ដនេះ (Shneider,2020)។ ការដឡើងនថាដនេះ ដូ្ចករណី
ដៅបណាត ត្របដទ្យ្អា្ីុអាដគ្នយ៍ជាដត្រចើនដផសងដទ្យៀត អាចផតល់កាឡានុវតតភាពលែ្ត្រាប់ត្របតិបតតិការ ប្ដ្ល
អាចរកាមិ្នឱ្យរំងឺដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិកដនេះដកើតដឡើងបាន ជាពិដ្្្ត្រាប់អនកផលិត លក់កនុងរ្ុក។ 
ការរតឹបនតឹងជាអនតរជាតិ ត្រតវូបានោក់រួចដហើយ្ត្រាប់ត្របដទ្យ្មួ្យចំនួន (Shen & Look, 2020) ដធវើឱ្យទី្យ
ផារកនុងរ្ុកកាា យជាត្របភពផតល់សាច់ត្ររកូដ៏្ាន ថ្ិរភាព។ 

ការដកើនដឡើងននតនម្ាសាច់ត្ររូក ក៏អាចផតល់ឱ្កា្្ត្រាប់ការលក់ាន់ ត្រតី សាច់ដគ្ន និងការលក់
ប្ុ្តវដ្នទ្យដទ្យៀត ដដ្ើម្បបំីដពញភាពខ្វេះខ្តត្របូដតអីុន។ អនកផលិតខ្ន តតូចជាដត្រចើន អាចពិចារណាពីការ
ដធវើពិពិធកម្មផលិតកម្ម្តវបប្នថម្ដទ្យៀត ដដ្ើម្បកីាត់បនថយហានិភ័យ និងទញយកអតថត្របដោរន៍ពីតត្រម្ូវការ
ត្របូដតអីុនខ្ព្់ដៅដលើទី្យផារ។ 
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របូទី្យ៣៖ របាយការណ៍ OIE ពីត្របភពប្ដ្លដកើតានដឡើង និងរកីរលោលពីប្ខ្កញ្ញា  ២០២០ (World Animal Health 
Information & Analysis Department – OIE). 
 
 

សនាិដ្ឋឋ ន 

វរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូកអាហ្រហវិក បងកជាបញ្ញា ត្រប ម្ដ៏្ធំបំផុតមួ្យ ប្ដ្លក្ិករខ្ន តតូចដៅអា្ីុរួបត្របទ្យេះ
កនុងការចងចំានាដពលថមីៗដនេះ ដោយនំាម្កនូវ្កាត នុពលខ្ព្់ននការបាត់បង់ និងការផ្ទា ្់បតូររីវភាពរ្់
ដៅ។ ការ្ិកាបនាា ប់ពី្ិកាកំណត់អតត្ ញ្ញា ណក្ិករខ្ន តតូច និងក្ិករតូចាច ថាជាភាន ក់ងារ
ចម្ាងដម្ដរគ្ដប៉ា ត្ត្ររកូអាហ្រហវិក  ដហើយជាពិដ្្ងាយរងដត្រគ្នេះចំដពាេះផលប៉ាេះពាល់រប្់វា (Nga et al., 
2015; FAO, 2020; OIE, 2020; Barnes et al, 2020)។ ការផាុេះដឡើងជាដត្រចើនដៅកនុងតំបន់ ត្រតូវបានចាត់ថាន ក់
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ថាជាករណី “ផាុេះដចញពីផាេះ” ដោយរោា ភិបាលដរៀងៗខ្ាួន (រូបទី្យ៣) ដោយទុ្យកឱ្យានកំហុ្ និង្កាត នុ
ពល្ត្រាប់រំនួយ និងចបប់រប្់រោា ភិបាល ដដ្ើម្បីគំ្នត្រទ្យដ្ល់ត្របតិបតតិការត្ររូកប្ដ្លានការអនតរគ្ម្ន៍ដ៏្ធំ
ទូ្យោយ ប្ដ្លាន្ម្តថភាពដត្រចើនកនុងការអនុវតតវធិានការរីវ-្ុវតថិភាពត្រគ្ប់ត្រគ្នន់។ បទ្យបញ្ញជ ាន្កាត នុ
ពល កនុងការលុបបំបាត់ដ៏្ានត្រប្ិទ្យធភាពនូវរដត្រម្ើ្ក្ិោា នខ្ន តតូចននឧ្ាហកម្មសាច់ត្ររូក ត្រប្ិន 
ដបើមិ្នចាត់វធិានការ។ វាានសារៈ្ំខ្ន់ជាងដពលណាៗទំងអ្់ ្ត្រាប់្ហគ្ម្ន៍ប្ដ្លផតល់តនម្ា 
និងពឹងប្ផែកដលើត្របតិបតតិការត្ររកូប្ដ្លរួម្បញ្ាូ លខ្ន តតូច ដដ្ើម្បីដធវើការ្ដត្រម្ចចិតតកត្រមិ្ត្ហគ្ម្ន៍ កនុងការ
បញ្ឈប់ការរកីរលោលននវរីុ្ដប៉ា ត្ត្ររូក។ 
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