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ឧទាហរណ៍ផែនការជីវ-សវុត្ថភិាពននកសដិ្ឋា នខ្នា ត្ត្ូចសម្រាប់ការ

ការពារជំងបឺប៉េសតម្រជូកអាហ្វហរកិ 
 

ដោយ Luke Dallmann១ 
១នាយកោា នវទិ្យាសាស្រ ត្ក្ិកម្ម ននសាកលវទិ្យាល័យ រដ្ាកូឡូរ៉ា ដូ្ 

(និងអតីតៈជាបុគ្គលិកននដអកូអា្ីុ) 
[កំណត់ត្រាអនកនិពនធៈ ដនេះត្រាន់តតជាឧទាហរណ៍មួ្យននតែនការជីវ-្ុវតថិភាព ្ត្រាប់ការត្របតិបតតិ ការ
ចិញ្ច ឹម្ត្រជូកខ្នន តតូចដៅកនុងតំបន់មួ្យ ដហើយអាចត្រតូវបានដត្របើជាគ្ត្រម្ូ។ វាមិ្នទំ្យនងថា វធិានការទំាងអ្់
នឹងអាចដំ្ដណើ រការ ឬ្ម្ស្្ប្ត្រាប់បរបិទ្យរប្់អនកដឡើយ ដូ្ដចនេះគួ្រតតត្រតូវបានបន្ុាំម្តត្រម្ូវការ និង
អតថិភាពននក្ិោា នរប្់អនក។ វាត្រតូវបានែតល់អនុសា្ន៍ថា ការបន្ុំននតែនការក្ិោា នតបបដនេះ គឺ្ជា
លទ្យធែលននការពិភាក្ទូ្យទំាងក្ិោា នជាមួ្យត្រកុម្រប្់អនក ដដ្ើម្បីពត្រងីកទ្យទួ្យលបានការទិ្យញ ការយល់ដឹ្ង 
និងការអនុវតតជាក់ត ត្ង។] 
បកតត្របដោយ បិុច ្ីុថន 

 

ដ ម្ េះក្ិោា នៈ កសិដ្ឋានជ្រូករីករាយ 

កាលបរដិចេទ្យននការដរៀបចំតែនការៈ ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ 

អនកត្រគ្ប់ត្រគ្ងក្ិោា នៈ Somchai Noon  
ទំ្យនាក់ទំ្យនងជាមួ្យអនកត្រគ្ប់ត្រគ្ងក្ិោា នៈ ០៨២ ៣៤៥ ៦៧៥៨ 

ការត្រតួតពិនិតយតែនការជីវ-្ុវតថិភាពក្ិោា នជាត្របចំ (បុគ្គលិកទំាងអ្់): ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា  
               ឆ្នាំ២០២២ 

 

បុគ្គលិកក្ិោា នទំាងអ្់ ត្រតូវបានដគ្ដឹ្ងពីតែនការជីវ-្ុវតថិភាពក្ិោា ន ដហើយបានដ្វើការ
្ដងេបអំពីខ្លឹម្សាររប្់វាៈ 

 បាទ្យ/ច្   ដទ្យ  កាលបរដិចេទ្យៈ 
___________________________________________________________________________________ 
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បោលបំណងៈ 
ដ ើម្បីបងា្ករនូវការរីករាលដ្ឋលថ្នវរីុសដប៉េសតជ្រូកអាជ្្វិក (ASFV) ចូលកនុងកសិដ្ឋានជ្រូក

រីករាយ និងរក្ាតាំបន់ផលិតកមមគ្មានវីរុសដប៉េសតជ្រូកអាជ្្វិក ដ ើម្បីផលជ្បដោរន៍សតវ និង
បុគ្គលិកខ លដ្វើការជាមួយពួកដគ្។ 

ម្ដ្ាបាយតដ្លបានកំណត់អតត្ញ្ញា ណននការរកីរលោលជា្កាត នុពលៈ 

• មនុស្ស 
• ជ្រូក 

• ការអនុវតតផលិតកមម 
• ការផគត់ផគង់ និងការផតល់ចាំណ ី

• សម្ភារៈកាកសាំណល ់

 

ផែនការសកម្មភាពៈ 

ម្នុសស 
ម្របភព សកាត នុពលននហានិភ័យ ផែនការសកម្មភាព 

 
 
បុគ្គលិកក្ិោា ន 

បុគ្គលិកានហានិភ័យចំដ េះ
ការរកីរលោលននជំងឺដប៉ា្ត
ត្រជូកអាហ្វហវិក និង្ាា រៈតដ្ល
ឆ្លងជំងឺ បនាា ប់ពីចុេះពិនិតយ
កតនលងចិញ្ច ឹម្ត្រជកូរប្់ពួកដគ្ 
និងក្ិោា ននដ្គូ្ដែេងដទ្យៀត។ 

• បុគ្គលិកទាំងអស់គ្ួរខតជ្តូវបានបណ្តុះបណ្តាល និង
យល់ ឹងអាំពីខផនការរីវ-សុវតថិភាពកសិដ្ឋា ដដ្ឋយ
ម្ភនកាលវិភាគ្តាមដ្ឋនជាជ្បចាំ  

• កាំណត់បុគ្គលិកខ លបានចត់តាាំងសជ្ម្ភប់ទទួល
ភារកិចចចិញ្ចឹមជ្រូក  

• បុគ្គលិកចិញ្ចឹមជ្រូក ជ្តូវខតបតូរពាក់ខសប្កដរើងកខវង 
និងអាវជ្គ្បពីដលើែលួនដៅដពលដ្វើការដៅកនុងតាំបន់
ចិញ្ចឹមជ្រូក  

• បុគ្គលិកខ លចូលដៅកនុងតាំបន់ចិញ្ចឹមជ្រូក ជ្តូវដ ើរ
ឆ្លងកាត់អាងសម្ភាប់ដមដរាគ្ជាមុនសិន 

អនកទ្យ្េនា/ ដភញៀវ អនកទ្យ្េនាអាចមិ្នដឹ្ងខ្លួនពី
ការចម្លងជំងឺដប៉ា្តត្រជូកដនេះ 
ាម្រយៈ្ាា រៈតដ្លបានឆ្លង
ដហើយទំ្យនងជាម្កពីទី្យាំង និង/
ឬក្ិោា នតដ្លមិ្នសាគ ល់។ 
 

• កាំណត់កខនលងចូលដៅកសិដ្ឋាន  
• រឹតបនតឹងការចូលដៅជ្ទុងជ្រូក និងតាំបន់ផលិតកមម  
• អនកទស្សនាជ្តូវខតបតូរពាកខ់ស្បកដរើងកខវង និងអាវ
ជ្គ្បពីដលើែលួនខ លផតល់ដដ្ឋយកសិដ្ឋាន ជ្បសិនដបើ 
ចាំបាចជ់្តូវខតចូល 
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• អនកទស្សនាណ្តខ លចូលដៅកនុងតាំបន់ចិញ្ចឹមជ្រូក
ជ្តូវដ ើរឆ្លងកាត់អាងសម្ភាប់ដមដរាគ្ជាមុនសិន 

យានជំនិេះ ្ាា រៈតដ្លានដម្ដរគ្ អាច
ផ្លល ្់ទី្យដោយដ្វ្ ត្របតហ្
ជាប់នឹងកង់ និងកតនលងចតរថ
យនត តដ្លម្កពីតំបន់តដ្លឆ្លង
ជំងឺដប៉ា្តត្រជូកអាហ្វហវិកដនេះ។ 

• ោនយនតជ្តូវឆ្លងកាត់អាងសម្ភាប់ដមដរាគ្ជាមុន ដៅ
ដពលចូលកសិដ្ឋាន (អាងសម្ភាប់ដមដរាគ្ បនាាប់មក
ម្ភន កាំដបារសៃួត) 

• ោនយនតជ្តូវចតដៅតាំបនខ់ លបានកាំណត់ដៅកនុង
កសិដ្ឋាន ខ លដៅឆ្ាយពីតាំបន់ចិញ្ចឹមជ្រូក រួមទាំងម៉េូ
តូ និងកង់ផងខ រ 

អនកលក់ដៅខ្នង
ដត្រៅ 

ដៅដពលណាតដ្លអាចដ្វើដៅ
បាន អនកលក់ត្រតូវចត់ទុ្យកដូ្ច
ជាដភញៀវ តដ្លត្រតូវកំណត់កនុង
ការចូលដៅកាន់ក្ិោា ន។ 

• តាំបន់ខចកចយ គ្ួរខតជ្តូវបានកាំណត់ និងដ្ឋច់ដដ្ឋយ
ខែកពីតាំបន់ចិញ្ចឹមជ្រូក 

• ស្លាកសញ្ញាច្ាស់លាស់ សជ្ម្ភប់ការខចកចយដៅ
កសិដ្ឋាន 

 

ម្រជូក 
ម្របភព សកាត នុពលននហានិភ័យ ផែនការសកម្មភាព 

ត្រជូកថមី ការបញ្ជូ នត្រជូកពីកតនលងមួ្យដៅ
កតនលងមួ្យដទ្យៀត ដៅតតជាហា
និភ័យមួ្យកនុងចំដណាម្ហានិ
ភ័យខ្ព្់បំែុតននការរកីរល
ោល ដហើយគួ្រតតត្រតូវបានកាត់
បនថយដៅត្រគ្ប់ការចំណាយ។ 

• ហាមយកជ្រូកងមីចូលកនុងកសិដ្ឋាន 
• ម្ភនខតជ្រូកដៅកនុងកសិដ្ឋានប៉េុដណ្តណុះ គ្ួរខតយកមក
ពីការបងា្កត់ពូរកនុងកសិដ្ឋាន និង/ឬតាមរយៈការបងក
កាំដណើតដដ្ឋយសិប្បនិមមិត 

• ដបើយកជ្រូកងមីចូលមកកនុងកសិដ្ឋាន ដនាុះវាគ្រួខតជ្តូវ
បានដ្ឋក់ឱ្យដៅដ្ឋច់ពីដគ្ និងជ្តូវដ្ឋក់បង្ឃាំងវារយៈ
ដពល ៣០ ថ្ងៃ ាំបូង 

ត្រជូកខ្នងដត្រៅ កនុងករណីខ្លេះ ត្រជូកជិតខ្នង 
និង/ឬត្រជូកនត្រពអាចចូលកនុង 
ក្ិោា នដោយនាំដម្ដរគ្ដប៉ា្ត
ត្រជូកអាហ្វហវិកដនេះម្កជាមួ្យពួក
ដគ្។ 

• របងដៅបរិដវណកសិដ្ឋាន គ្ួរខតជ្តូវបានខងរក្ា និង
ជ្តួតពិនិត្យឱ្យបានដទៀងទត់  

• ការដ្វើរបងបខនថម និងការខែកដចែពីគ្មន គ្ួរខតខបង
ខចកតាំបន់ចិញ្ចឹមជ្រូកដចែពីកសិដ្ឋានខ លដៅសល់ 

ការបញ្ជូ ន
ែលិតែលសាច់
ត្រជូកដចញពី 
ក្ិោា ន 

ឡានដឹ្កទំ្យនិញ និងរុមឺ្៉ាកតដ្ល
ដត្របើ ដដ្ើម្បីដឹ្កជញ្ជូ នត្រជូក និង
ែលិតែលដចញពីក្ិោា នដៅ
ែ្រ ឬកតនលង្ាល ប់ដម្ដរគ្
ានហានិភ័យកនុងការឆ្លងដម្

• ោនយនត និងឧបករណ៍គ្ួរខតជ្តូវសម្ភាត និងសម្ភាប់
ដមដរាគ្ដៅដពលជ្តលប់មកកសិដ្ឋានវិែ 
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ដរគ្ជាប់នឹង្ាា រៈត្រតឡប់ម្ក
វញិ។ 

 

ការអនុវត្តែលតិ្កម្ម 
ម្របភព សកាត នុពលននហានិភ័យ ផែនការសកម្មភាព 

ឧបករណ៍
ពិដ្្ 

ឧបករណ៍ដត្របើរួម្ាន បដងកើនហានិ
ភ័យននការរកីរលោលកនុងការ
ឆ្លងដម្ដរគ្ ពីតំបន់តដ្លមិ្ន
្ូវាន្ុវតថិភាពននក្ិោា
ន។ ដដ្ើម្បីបងា្ក រការចម្លងដរគ្
ចុេះដឡើង ឧបករណ៍តដ្លដត្របើ
ដៅកនុងតំបន់ែលិតត្រជូកគួ្រតត
ោច់ដោយតឡកពីឧបករណ៍ក
្ិោា នដែេងដទ្យៀត។ 

• ទិែឧបករណ៍បខនថម ្ុងទឹក បាំពង់ទឹក។ ល។ ដ ើម្បី
ដជ្បើបានខតដៅកនុងតាំបន់ផលិតជ្រកូថ្នកសិដ្ឋាន
ប៉េុដណ្តណុះ 
 

អនាម័្យ 
ឧបករណ៍ 

ឧបករណ៍អាចជាប់ដី្ ទឹ្យកកខ្វក់ 
ឬកាក្ំណល់ត្រជូកតដ្លាន
ដម្ដរគ្ ដដ្ើម្បបីងា្ក រការចម្លង
ដរគ្ ឧបករណ៍គួ្រតតត្រតូវបាន
្ាា ត និង្ាល ប់ដម្ដរគ្ជា
ត្របចំ។ 
 

• កាំណត់ជាជ្កុមថា ដតើសម្ភារៈ និងឧបករណ៍គ្ួរជ្តូវ
បានសម្ភាត/ សម្ភាប់ដមដរាគ្ែឹកញាប់ដដ្ឋយរដបៀប
ណ្ត? 

 

ទឹ្យកកាម្ និងការ
ដ្វើឱ្យានកូន
ដោយ្ិបបនិម្មិត 

វរីុ្ដប៉ា្តត្រជូកអាហ្វហវិករល
ោលយា៉ាងងា្យស្្ួលាម្ 
រយៈវតថុរវរប្់្តវ ដូ្ចជា
្ម្ ទឹ្យកាត់ និងទឹ្យកកាម្។ 
 

• ទឹកកាមគ្ួរខតមកពីជ្បភពខ លល្បីដ ា្ុះ និង
ជ្គ្ប់ជ្គ្ងដដ្ឋយដពទ្យសតវ ឬបុគ្គលិកកសិដ្ឋានខត
ប៉េុដណ្តណុះ 
 

 

ចំណី និងការែគត្់ែគង ់
ម្របភព សកាត នុពលននហានិភ័យ ផែនការសកម្មភាព 

ត្របភពចំណី ចំណីអាចែាុកដម្ដរគ្ ASFV 
ទាំងដៅកនុងដត្រគ្ឿងែេំចំណី ឬ
ដៅដលើថង់តដ្លវាត្រតូវបានដឹ្ក
ជញ្ជូ ន។ 

• សម្ភារៈចាំណីគ្ួរមកពីជ្បភពល្បីដ ា្ុះ 
• •បដងកើនបរិម្ភណសម្ភារៈចាំណីសតវខ លដ្ឋាំ ុុះដៅក
សិដ្ឋាន ដ ើម្បីដចៀសវាងការទិែសម្ភារៈពីខាងដជ្ៅ 

ការែតល់ចំណីជា
្ំណល់អាហារ 

្ំណល់អាហារអាចជាត្របភព
ននសារធាតុកខ្វក់តដ្លម្កពី
ត្របភពមិ្នសាគ ល។់ 
 

• ការផតលច់ាំណីជាសាំណល់អាហារ (ការផតល់ចាំណីពី
សជ្ម្ភម) គ្ួរម្ភនកាំណត់ ដបើអាច វាគ្ួរខតជ្តូវបាន



5  
 

ដរៀសវាង លុុះជ្តាខតអាហារជ្តូវបានចមអិនដៅ ៧០
អង្ាដសោ៉ាងដហាចណ្តស់ ៣០នាទី 

• ជ្រូកមិនគ្ួរជ្តូវបានដគ្ផតល់អាហារជាចាំណីមកពី 
ផលិតផលស្លច់ជ្រកូដទ ដជ្ពាុះទាំងដនុះអាចផទុកដម
ដរាគ្ ASFV រ្ូត ល់ ១០០ ថ្ងៃ 

្ាា រៈកត្រាល
បាតដត្រកាម្កនុង
ត្រទ្យុងត្រជូក 

្ាា រៈកត្រាលបាតដត្រកាម្កនុង
ត្រទ្យុងត្រជូក ដូ្ចជាអងា្ក ម្អាចែាុក
ដម្ដរគ្ ASFV ាម្រយៈ្ាា
រៈដនេះផ្លា ល ់ឬដៅដលើថង់តដ្ល
នាំវាចូលម្ក។ 

• •សម្ភារៈចាំណី គ្ួរមកពីជ្បភពល្បីដ ា្ុះ 
• បដងកើនបរិម្ភណសម្ភារៈកជ្ម្ភលបាតដជ្កាមកនុងជ្ទុង
ជ្រូក ខ លផលិតដៅកសិដ្ឋាន ដ ើម្បីដចៀសវាងការ
ទិែសម្ភារៈខាងដជ្ៅ 

កតនលង្តុក 
កតនលង្តុកទុ្យក ានហានិភ័យ
ននពពួក្តវកដករ តដ្លអាច
រលោលដម្ដរគ្ពីក្ិោា ន
មួ្យដៅក្ិោា នមួ្យ។ 
 

• កខនលងផទុក គ្ួរខតជ្តូវបានរក្ាឱ្យស្លាត ដដ្ឋយម្ភន
ចាំណី និងសម្ភារៈកជ្ម្ភលបាតដជ្កាមកនុងជ្ទុងជ្រូកជ្តូវ
បានរក្ាទុកឱ្យបានជ្តឹមជ្តូវ 

• អនាាក់គ្ួរខតជ្តូវបានបដងកើត ដ ើម្បីរក្ាតាំបន់ចិញ្ចឹម
ជ្រូកកុាំឱយ្ម្ភនសតវកដករ 

 

សាា រៈកាកសណំល ់
ម្របភព សកាត នុពលហានិភ័យ ផែនការសកម្មភាព 

ការត្រគ្ប់ត្រគ្
លាម្ក 

លាម្កត្រជូកអាចែាុកដម្ដរគ្ 
ASFV បានពី ១០ដៅ១៤នថៃ 

• ដ ើម្បីបដញ្ជៀសការឆ្លងដមដរាគ្ចូលមកកសិដ្ឋានតាម
រយៈខផនកខាងដជ្កាមថ្នសាំណល់ លាមកគ្ួរជ្តូវបាន
ជ្បមូលផតុាំ និងរក្ាទុកដៅមយយកខនលង ដ ើ្យដ្វើជា
រីកាំប៉េុសតិ ឬសម្ភាតវា 

ការត្រគ្ប់ត្រគ្ងទឹ្យក ភាន ក់ងា្រចម្លងជំងឺ អាចចម្លង
ជំងឺរលោលយា៉ាងរហ័្ាម្ 
រយៈទឹ្យក ជាពិដ្្ានការ
ចម្លងដរគ្ពីក្ោិា នដែេង 
ដទ្យៀត។ 
 

• ជ្រូកមិនគ្ួរទទួលបានទឹកពីជ្បឡាយ ឬទកឹដផ្សង
ដទៀតខ ល ម្ភនដមដរាគ្ ASFV ដនុះដទ  

• ការពារកុាំឱ្យជ្រូលផឹកទកឹសាំណល់ជ្គ្ប់ជ្បដភទ  
• ទឹកផឹកអាចជ្តូវផទុកស្លរធាតុកលរ ខ លជាហានិភ័យ
ថ្នការចមលងដរាគ្ 

 

ការតាម្ដ្ឋន 

ខផនការគ្ួរខតជ្តូវបានពិនិត្យដែើងវិែជាជ្បចាំ (បានផតល់អនុស្លសន៍ជ្បចាំជ្តីម្ភស) 
ដ្ើយការពិនិត្យដែើងវិែថ្នខផនការជាមួយបុគ្គលិកទាំងអស់គ្ួរខតជ្តូវបានដ្វើដែើង។ 
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កំណត់្សាគ ល ់

• ចងចំថា ពនលឺត្រពេះអាទិ្យតយ និងលកេខ្ណឌ ៃ្ួត ្ាល ប់ដម្ដរគ្ ខ្ណៈដពលតដ្លានម្លប់ និងាន
្ំដណើ ម្ អនុញ្ញា តឱ្យវាលូតលា្់្ំធាតុ 

• រល់ការ្ាល ប់ដម្ដរគ្ទំាងអ្់ ត្រតូវការដពលដវលាដដ្ើម្បី្ាល ប់ដម្ដរគ្ ASFV ដត្រ េះវាត្រតូវបានដគ្
រុព័ំទ្យធយា៉ាងត្រកា្់ (ដូ្ចជាខ្ាឹម្បារងំ)។ ដម្ដរគ្ដនេះអ្កម្មដោយសារ pH ខ្ព្់ និង pH ទាប (<៤ 
និង > ១១)។ ថាន ំ្ាល ប់ដម្ដរគ្មួ្យចំនួនលា - វាត្រតូវការដពលដវលា។ 

o ថាន ំ្ាល ប់ដម្ដរគ្ដែេងៗានត្រប្ិទ្យធភាពៈ កលរនី អីុយ៉ាូត ហវ័រា៉ា លីន និង្ូោកាត់ (ទឹ្យកកបុង 
NaOH) ្ុទ្យធតតានត្រប្ិទ្យធភាព។ ្ូម្ដម្ើលត្របភពថាន ំ្ាល ប់ដម្ដរគ្ដត្របើត្របឆំងនឹងដម្
ដរគ្ ASFV ្ត្រាប់ព័ត៌ានបតនថម្។ 

• អាង្ត្រាប់្ាា តដជើង្ាល ប់ដម្ដរគ្ ពិបាកកនុងការរក្អនាម័្យ ដហើយត្រតូវការផ្លល ្់បតូរជាដរៀង
រល់នថៃ ដដ្ើម្បីឱ្យវាដៅតតានត្រប្ិទ្យធភាព។ 

o វាត្រតូវបានតណនំា (ដោយសារតតនថលដដ្ើម្) តដ្លអាង្ត្រាប់្ាា តដជើង្ាល ប់ដម្ដរគ្ 
ត្រតូវបានបំដពញនូវ្ូលុយ្យុងដម្ស៉ា្ (៨ oz កនុងមួ្យ gallon ននទឹ្យក) ដហើយបនាា ប់ម្ក
ោក់កំដបារ ៃ្ួតដដ្ើម្បឱី្យចូលដៅកនុងត្បកដជើងដ ើ្ម្។ ទំាងពីរានតនម្លដថាក ដហើយនឹង
ដំ្ដណើ រការ ត្រប្ិនដបើរក្វាឱ្យសាា ត និងស្្្់។ 

• ្ំបកកង់រថយនត និងកង់ មិ្នត្រតូវទុ្យកដៅកនុងអាង្ាល ប់ដម្ដរគ្យូររហូតដ្ល់វាដជាគ្ជំាដពកដទ្យ 
ពីដត្រ េះវានឹងដ្វើឱ្យកខ្វក់។ ដបើអាច ្ូម្លាង្ាា ត្ម្បកកង់ ដហើយបនាា ប់ម្កឱ្យយានយនតដបើក
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