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TÓM TẮT 

Dịch tiêu chảy cấp tính trên lợn (Porcine Epidemic Diarrhea- PED) là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do 

một loại virus gây ra với các triệu chứng lâm sàng đặc trưng là nôn mửa, tiêu chảy và mất nước. Chúng tôi đã tiến 

hành điều tra hồi cứu 31 hộ chăn nuôi quy mô nhỏ đã từng có lợn mắc bệnh và 32 hộ đối chứng bằng nghiên cứu 

bệnh chứng dựa trên bộ câu hỏi điều tra về các yếu tố có nguy cơ làm lây lan PEDV. Tổng số có 13 yếu tố nguy cơ 

tương ứng với 13 biến độc lập đưa vào phân tích đơn biến trong đó có 11 yếu tố có có liên quan đến sự lây lan 

PEDV tại các nông hộ ở mức ý nghĩa P <0,1. Có 3/11 yếu tố nguy cơ còn lại trong mô hình hồi quy đa biến bao gồm 

lịch sử bệnh trong vòng 2 năm trước; gần khu dân cư và gần nguồn nước mặt có liên quan chặt chẽ đến lây lan của 

PEDV ở các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ (P <0,05).  

Từ khóa: Dịch tiêu chảy cấp ở lợn, yếu tố nguy cơ, mô hình hồi quy đa biến, hộ chăn nuôi quy mô nhỏ. 

Development of a Multivariate Regression Model to Analyze Risk Factors  
for the Spread of Porcine Epidemic Diarrhea Virus in the Small-Scale Pig Farms 

ABSTRACT 

Porcine epidemic diarrhea (PED) is caused by the PED virus (PEDV), which is characterized by enteritis, 

vomiting, and watery diarrhea. The study was conducted a retrospective investigation of 63 small-scale farms, 

including 31 case farms and 32 control farms by a case-control study with a questionnaire including risk factors that 

could play a role in the spreading of PEDV. Thirteen risk factors as 13 independent variables included in the 

univariate analysis; there were 11 factors related to PEDV status at the P level less than 0.1. Only 3 of 11 risk factors 

remained in the multivariate regression model including a history of PED within 2 years; near residential areas and near 

to irrigation system were significantly associated with the spread of PEDV among small-scale pig farms (P <0.05). 

Keywords: Porcine epidemic diarrhea virus, risk factors, multivariate regression model, small-scale pig farms. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam là một trong 10 quốc gia đứng 

đầu về sản xuất và tiêu thụ thịt lợn lớn nhất 

trên thế giới. Theo số liệu thống kê, năm 2018 

Việt Nam có hơn 28 triệu con lợn và thịt lợn 

chiếm hơn 70% tổng sản lượng chăn nuôi. Chăn 

nuôi lợn trong những năm gần đây mặc dù đã có 

sự chuyển đổi đáng kể, chuyển dịch nhanh từ 

chăn nuôi nhỏ lẻ sang theo hướng trang trại, 

quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, nguồn cung thịt 

lợn của Việt Nam vẫn phụ thuộc phần lớn vào 

chăn nuôi lợn quy mô nhỏ. Theo Nghị định 

hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi, chăn nuôi 

quy mô nhỏ là dưới 30 con/hộ. Hiện nay, chăn 

nuôi nông hộ quy mô nhỏ vẫn chiếm hơn 60% về 

quy mô và hơn 40% về sản lượng (Chăn nuôi 

Việt Nam, 2020). Mặc dù đóng vai trò lớn trong 

ngành chăn nuôi nhưng chăn nuôi lợn nông hộ 

hiện đang gặp nhiều khó khăn và thách thức. 

Những trở ngại chính trong chăn nuôi nông hộ 

hiện nay là an toàn sinh học trong chăn nuôi 
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chưa được đảm bảo, việc phát hiện và kiểm soát 

dịch bệnh; tình trạng hộ chăn nuôi nằm trong 

khu dân cư; việc tiêu độc khử trùng không được 

thực hiện thường xuyên; quản lý trại và thực 

hành an toàn sinh học còn hạn chế. Một số 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố liên quan 

đến phong tục tập quán chăn nuôi nông hộ cùng 

với các yếu tố liên quan đến vị trí, thực hành 

quản lý, nguồn nước sử dụng cho các nông hộ là 

các yếu tố chính làm phát sinh và lây lan của 

PRRSV ở Quảng Ninh hay ASFV tại Bến Tre ở 

các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (Truong & Gummow, 

2014; Trương Văn Hiểu & cs., 2020). Do vậy, bất 

kỳ dịch bệnh nào khi đã xuất hiện sẽ có nguy cơ 

cao lây nhiễm trên diện rộng ở các vùng chăn 

nuôi có nhiều hộ quy mô nhỏ, tác động rõ rệt 

đến nguồn cung thịt lợn.  

Dịch tiêu chảy cấp tính ở lợn (Porcine 

Epidemic Diarrhea - PED) là bệnh truyền 

nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus thuộc họ 

Coronaviridae gây ra, với các triệu chứng lâm 

sàng đặc trưng là nôn mửa, tiêu chảy và mất 

nước. Bệnh phát sinh và lây lan nhanh trực tiếp 

từ con ốm sang con khỏe, hoặc gián tiếp qua 

phương tiện vận chuyển, qua thức ăn, nước 

uống nhiễm mầm bệnh. Dịch PED xuất hiện lần 

đầu tiên ở châu Âu vào năm 1971 (Pensaert & 

De Bouck, 1978), sau đó bệnh lây lan ra nhiều 

Quốc gia khác ở Châu Á như Trung Quốc, Đài 

Loan, Nhật, Hàn Quốc và Thái Lan (Song & cs., 

2015). Có nhiều nghiên cứu đã làm rõ các yếu tố 

nguy cơ làm phát sinh và lây lan PEDV trên thế 

giới như các yếu tố liên quan đến an toàn sinh 

học, thức ăn, phương tiện vận chuyển, con 

người, động vật... (Perri & cs., 2018; Toyomaki 

& cs., 2018; Vanderwaal & cs., 2018). Một số 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng những cải tiến trong 

quản lý, vệ sinh tiêu độc và các biện pháp thực 

hành an toàn sinh học là các biện pháp chính để 

tránh việc tiếp xúc với phân lợn có thể ngăn 

chặn quá trình truyền lây PEDV giữa các trang 

trại (Toyomaki & cs., 2018). 

Tại Việt Nam, dịch PED lần đầu tiên được 

phát hiện vào năm 2009 (Do Tien Duy & cs., 

2011) và từ đó đến nay, dịch bệnh thường xuyên 

xảy ra và gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho 

ngành chăn nuôi lợn trong cả nước. Mặc dù việc 

tiêm phòng hoặc phương pháp vacxin chuồng đã 

được áp dụng đặc biệt là ở các hộ chăn nuôi quy 

mô nhỏ, tuy nhiên PED vẫn xảy ra và thường 

xuyên tái phát. Do đó, nghiên cứu xác định các 

yếu tố nguy cơ làm phát sinh và lây lan PEDV 

tại các trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ sẽ góp 

phần hỗ trợ chủ động phòng chống bệnh, là cơ sở 

cho việc ưu tiên áp dụng các biện pháp an toàn 

sinh học phù hợp với hộ chăn nuôi quy mô nhỏ 

nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm PEDV. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

- Nghiên cứu được thực hiện tại một số hộ 

chăn nuôi quy mô nhỏ tại Hà Nội, Hưng Yên, 

Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và Hải Dương. 

- Tổng số 768 mẫu phân lợn thu thập từ 63 

hộ chăn nuôi trong thời gian từ tháng  

8-12/2018. 

- Xét nghiệm mẫu tại phòng thí nghiệm Bộ 

môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm, Khoa Thú y. 

- Sử dụng 31 phiếu điều tra hồi cứu đối với 

số hộ bệnh và 32 phiếu phỏng vấn các hộ đối 

chứng. Người chăn nuôi sẽ được hỏi hồi cứu về 

các biện pháp thực hành chăn nuôi trong 6 

tháng cuối năm 2018. Thời gian điều tra là từ 

tháng 6 đến tháng 7/2019. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập mẫu phân lợn và xác định 

sự có mặt của PEDV 

- Mẫu phân lợn được thu thập là mẫu phân 

nền chuồng mới bài tiết hoặc mẫu swab. Sau đó 

mẫu được bảo quản tạm thời trong thùng đá tại 

thời điểm thu thập, giữ trong thùng đá có chứa 

đá khô trong quá trình vận chuyển và được bảo 

quản ở tủ -20C cho đến khi sử dụng.  

Dung lượng mẫu được tính toán bằng phần 

mềm ProMESA phiên bản 2.3.0.2, ước tính cỡ 

mẫu với mục đích là phát hiện bệnh. Tỷ lệ lưu 

hành dự đoán là 10-20%, độ tin cậy 95%, sai số 

là 5% và độ nhạy và độ đặc hiệu của phương 

pháp xét nghiệm LAMP là 1 (Mai Thi Ngan & 

cs., 2018) thì cỡ mẫu cần lấy là 13-21 mẫu. Do 

đó, số mẫu đã lấy ở mỗi hộ là 20 mẫu/hộ. Những 
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hộ chăn nuôi dưới 20 con thì tiến hành lấy mẫu 

ở tất cả số lợn của hộ. Mẫu đã được thu thập ở 

63 hộ chăn nuôi quy mô nhỏ tự nguyện tham gia 

vào nghiên cứu. 

- Phát hiện PEDV bằng phương pháp 

LAMP như đã được mô tả trong nghiên cứu của 

tác giả (Mai Thi Ngan & cs., 2018). Những hộ 

chăn nuôi có kết quả dương tính với xét nghiệm 

PEDV bằng phương pháp LAMP thì được đưa 

vào danh sách các hộ bệnh. Ngược lại các hộ có 

kết quả âm tính thì được đưa vào danh sách các 

hộ đối chứng. Số lượng hộ bệnh và hộ đối chứng 

lần lượt là 31 và 32 hộ. 

2.2.2. Điều tra hồi cứu 

- Tiến hành điều tra hồi cứu 31 hộ bệnh và 

32 hộ đối chứng để thu thập thông tin theo bộ 

câu hỏi điều tra hồi cứu (Truong & Gummow, 

2014), bao gồm 14 yếu tố nguy cơ làm phát sinh 

và lây lan PEDV liên quan đến đến phong tục 

tập quán chăn nuôi nông hộ cùng với các yếu tố 

liên quan đến thực hành quản lý, nguồn nước sử 

dụng cho các nông hộ. Bên cạnh đó, các yếu tố 

chính liên quan đến vị trí trại, phong tục tập 

quán chăn nuôi nông hộ và một yếu tố liên quan 

đến lịch sử bệnh PED trong vòng 2 năm trước 

đó tại trại cũng được đề cập trong bộ câu hỏi. 

Tình trạng bệnh PED của hộ trong lịch sử được 

xác nhận bởi các bác sỹ thú y thị trường dựa 

trên triệu chứng, bệnh tích mà chủ hộ chăn nuôi 

mô tả. 

- Bản đồ thể hiện vị trí địa lý của các trang 

trại và hệ thống sông bao quanh được thực hiện 

bằng phần mềm Quantum GIS phiên bản 

2.14.14. 

2.2.3. Phân tích thống kê 

Dữ liệu thu thập được từ các bộ câu hỏi điều 

tra được tổng hợp vào Microsoft Excel và tất cả 

các phân tích thống kê được thực hiện bằng 

phần mềm thống kê R phiên bản 3.4.3  

CRAN, 2017).  

a. Phân tích hồi quy đơn biến 

Tất cả các yếu tố nguy cơ được phân loại 

thành biến nhị phân nên quá trình phân tích 

hồi quy đơn biến của từng yếu tố nguy cơ và 

tình trạng bệnh PED được đánh giá qua bảng 

tương liên 2x2 bằng phép thử Chi bình phương 

(2), tính tỷ suất chênh (OR) và tính phân số 

nguy cơ quy ước quần thể (PAF). Tỷ suất chênh 

được tính bằng tỷ suất mắc bệnh do phơi nhiễm 

với yếu tố nguy cơ chia cho tỷ suất mắc bệnh 

không do phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ. Phân 

số nguy cơ quy ước quần thể (PAF) là tỷ lệ 

bệnh trong quần thể do phơi nhiễm. PAF là 

cách rất hữu ích để ước lượng tác động của các 

biện pháp can thiệp đến tình trạng bệnh trong 

quần thể. 

Công thức tính PAF: 

RT REn
PAF

RT


  

Trong đó:  

RT: là nguy cơ mắc bệnh của quần thể 

REn: là nguy cơ mắc bệnh của nhóm không 

phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ. 

b. Phân tích hồi quy đa biến 

Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến: 

Y =  + β1X1 + β2X2 +... + βnXn 

Trong đó: 

Y: là biến phụ thuộc thể hiện tình trạng 

bệnh PED 

: là tung độ gốc 

X1, X2,..., Xn: các biến độc lập thể hiện yếu tố 

nguy cơ liên quan đến sự phát sinh và lây lan 

của PEDV. Tổng số có 13 biến tương ứng 13 yếu 

tố nguy cơ bao gồm gần đường giao thông chính, 

gần khu dân cư, gần nguồn nước mặt, gần chợ 

mua bán động vật sống, loại chuồng nuôi, chăn 

nuôi cùng vào cùng ra, người ngoài vào trại, 

cách ly lợn mới mua về, vật nuôi khác trong trại, 

nguồn nước, vị trí xuất nhập lợn, hệ thống xử lý 

chất thải và lịch sử PED trong vòng 2 năm 

β1, β2,..., βn: các hệ số hồi quy tương ứng với 

các biến độc lập. 

Quá trình xây dựng mô hình hồi quy tuyến 

tính đa biến được thức hiện theo phương pháp 

phân tách (từng bước loại ra). Tất cả các biến 

độc lập có liên quan đến tình trạng PED ở mức ý 

nghĩa P <0,1 được đưa vào mô hình hồi quy 

(Toyomaki & cs., 2018). Các biến độc lập không 

có ý nghĩa thống kê được loại bỏ khỏi dần khỏi 
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mô hình, bắt đầu từ biến ít ý nghĩa nhất theo 

phương pháp hồi quy loại bỏ ngược - backward 

stepwise regression, cho đến khi các hệ số hồi 

quy ước tính cho tất cả các biến độc lập được giữ 

lại đều có ý nghĩa thống kê ở mức P <0,05 cho 

mô hình cuối cùng. Sau đó, kiểm tra tất cả các 

tương tác hai chiều có thể của các biến độc lập ở 

mô hình cuối cùng. Trong nghiên cứu của chúng 

tôi tất cả các biến độc lập đều là biến nhị phân, 

do đó chúng tôi đã sử dụng hàm Generalized 

linear models (glm) trong phần mềm R để phân 

tích hồi quy đa biến. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả phân tích hồi quy đơn biến 

Dữ liệu thu thập từ được 63 hộ chăn nuôi và 

13 yếu tố nguy cơ còn lại đã được đưa vào phân 

tích. Kết quả phân tích hồi quy đơn biến của 

từng biến độc lập được thể hiện trong bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả phân tích hồi quy đơn biến của một số yếu tố nguy cơ liên quan  

đến phát sinh và lây lan PEDV tại quy mô nông hộ 

Yếu tố nguy cơ Phân loại 
Có 

bệnh 
Không 

có bệnh 
OR 

(95% CI) 
P 

Phân số quy ước quần thể 
(%) 

Gần đường giao thông chính 
(dưới 1km) 

Có 16 9 2,73  

(0,96-7,74) 

0,057 32,68 

Không 15 23 

Gần khu dân cư (< 200m) Có 25 18 3,24  

(1,04-0,05) 

0,038 55,76 

Không 6 14 

Gần nguồn nước mặt (< 200m) Có 18 8 4,15  

(1,42-2,13) 

0,008 44,09 

Không 13 24 

Gần chợ mua bán động vật 
sống (< 500m) 

Có 16 9 2,73  

(0,96-7,74) 

0,057 32,68 

Không 15 23 

Loại chuồng nuôi Hở 21 17 1,85  

(0,67-5,16) 

0,236 31,18 

Kín 10 15 

Chăn nuôi cùng vào cùng ra Không 28 23 3,65  

(0,88-15,08) 

0,062 65,59 

Có 3 9 

Người ngoài vào trại (người 
mua lợn, thú y viên,...) 

Có 29 26 3,35  

(0,62-18,05) 

0,143 65,59 

Không 3 6 

Lợn mới mua về có được cách 
ly không 

Không 29 24 4,83  

(0,94-24,95) 

0,044 74,19 

Có 2 8 

Vật nuôi khác trong trại Có 23 15 3,26  

(1,13-9,43) 

0,027 51,42 

Không 8 17 

Nguồn nước Nước bề mặt  22 14 3,14  

(1,11-8,92) 

0,029 48,39 

Giếng khoan 9 18 

Vị trí xuất nhập lợn Không 22 15 2,77  

(0,98-7,85) 

0,052 45,35 

Có 9 17 

Hệ thống xử lý chất thải Không 11 3 5,32  

(1,31-21,52) 

0,013 28,81 

Có 20 29 

Lịch sử bệnh PED trong vòng 
2 năm 

Có 24 11 6,55 

(2,15-19,94) 

< 0,001 65,59 

Không 7 21 

Ghi chú: 95% CI: Khoảng tin cậy 95%. 
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Bảng 2. Kết quả xây dựng mô hình hồi quy đa biến của một số yếu tố nguy cơ liên quan 

đến phát sinh và lây lan PEDV tại quy mô nông hộ 

Yếu tố nguy cơ Hệ số hồi quy Sai số chuẩn P-value 

α 0,8842 0,6523 0,017 

Lịch sử bệnh PED trong vòng 2 năm 2,3427 0,6956 <0,001 

Gần khu dân cư -1,6133 0,7122 0,023 

Gần nguồn nước mặt -1,8915 0,6963 0,006 

 

Tổng số có 30/63 hộ chăn nuôi có câu trả lời 

cho câu hỏi có gần lò mổ không, trong đó gần là 

9 hộ và không gần là 21 hộ. Trong đó 9 hộ gần lò 

mổ thì số hộ bệnh PED là 8/9 chiếm tỷ lệ 

(88,89%), trong khi 12/21 (57,14%) hộ xa lò mổ 

có PED. Còn 33/63 hộ còn lại không có câu trả 

lời cho câu hỏi này vì vậy yếu tố nguy cơ gần lò 

mổ đã được loại ra khỏi bảng phân tích các yếu 

tố nguy cơ. 

Trong tổng số 13 biến độc lập tương ứng với 

13 yếu tố nguy cơ thì có 11/13 biến có có liên 

quan đến sự phát sinh và lây lan PEDV tại các 

nông hộ ở mức ý nghĩa P <0,1. Có 2/13 yếu tố 

nguy cơ là không liên quan đến sự phát sinh và 

lây lan của PEDV tại các nông hộ (P >0,1) là 

loại chuồng nuôi và người ngoài vào trại.  

Giá trị phân số quy ước quần thể (%) của 13 

yếu tố nguy cơ dao động từ 28,81% đến 74,19%. 

Như vậy, có thể dự đoán được nếu các yếu tố 

nguy cơ này được ngăn chặn hoặc loại bỏ hoàn 

toàn thì tỷ lệ mắc bệnh PED trong quần thể có 

thể giảm tương ứng là từ 28,81% đến 74,19% 

(Brooks-Pollock & Danon, 2017). Một số yếu tố 

có nguy cơ cao liên quan đến sự lây lan của 

PEDV bao gồm vị trí của hộ chăn nuôi (gần 

đường giao thông, gần khu dân cư, gần nguồn 

nước mặt, và gần chợ mua bán động vật sống), 

hộ có lịch sử bệnh trong vòng 2 năm trước, 

không có vị trí dành cho xuất nhập lợn và không 

có hệ thống xử lý chất thải (Bảng 1). 

3.2. Kết quả phân tích hồi quy đa biến 

Có 11/13 biến liên quan đến sự phát sinh và 

lây lan PEDV tại các nông hộ ở mức ý nghĩa  

P <0,1 ở bảng 1 đã được đưa vào phân tích để 

xây dựng mô hình hồi quy đa biến. Các biến độc 

lập ít có ý nghĩa thống kê được loại bỏ khỏi dần 

khỏi mô hình, bắt đầu từ biến ít ý nghĩa nhất, 

cho đến khi các hệ số hồi quy ước tính cho tất cả 

các biến độc lập được giữ lại đều có ý nghĩa 

thống kê ở mức P <0,05 cho mô hình cuối cùng. 

Không có tương tác hai chiều của các biến độc 

lập còn lại ở mô hình cuối cùng (Bảng 2). 

Kết quả bảng 2 cho thấy hộ chăn nuôi có lợn 

từng mắc bệnh PED trong vòng 2 năm trước là 

các hộ có nguy cơ lợn bị bệnh cao hơn 6,55 lần so 

với hộ không có lịch sử bệnh (P <0,001) với hệ số 

hồi quy là 2,3427. Trong số 35 trại có lịch sử 

bệnh thì có 34/35 trại áp dụng phương pháp 

vacxin chuồng để phòng bệnh. Bên cạnh đó, 

trong nghiên cứu này có 12/63 trại sử dụng 

vacxin thương mại để phòng bệnh. Trong số đó, 

3/12 trại vẫn cho kết quả dương tính với PEDV. 

Mặc dù việc tiêm phòng hoặc phương pháp 

vacxin chuồng đã được áp dụng ở một số trang 

trại lợn, tuy nhiên PED vẫn xảy ra và thường 

xuyên tái phát. Điều này có thể là do sự tồn tại 

của PEDV trong trại sau khi dịch xảy ra. Các 

nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng PEDV có 

thể tồn tại trong trại rất lâu đến 9 tháng ở trong 

phân, đất bị nhiễm ở nhiệt độ từ -30 đến 23C 

(Beam & cs., 2015; Tun & cs., 2016). Thêm vào 

đó, yếu tố nguy cơ không có hệ thống xử lý chất 

thải dù không còn lại ở mô hình đa biến cuối 

cùng, nhưng trong phân tích đơn biến, yếu tố 

này cũng có liên quan đến tình trạng nhiễm 

PEDV ở các nông hộ. Cụ thể là trại không có hệ 

thống xử lý chất thải có nguy cơ bị bệnh cao hơn 

5,32 lần so với trại có hệ thống xử lý chất thải  

(P = 0,013) (Bảng 1). Điều này có thể dẫn đến 

kết quả là ở các trại không có hệ thống xử lý 

chất thải cùng với lịch sử bệnh PED thì khả 

năng tồn tại của PEDV trong đất, chất thải, 

phân, rác trong trại là cao hơn các trại có hệ 

thống xử lý chất thải. Do vậy, ở những trại đã có 
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lịch sử bệnh PED thì các biện pháp an toàn sinh 

học, tiêu độc khử trùng, xử lý triệt để nguồn 

chất thải cần được chú trọng thường xuyên hơn 

tiêu diệt mầm bệnh. 

Kết quả ở bảng 2 cũng cho thấy trại có vị trí 

gần khu dân cư < 200m và gần nguồn nước mặt  

< 200m có nguy cơ bị bệnh PED cao hơn tương 

ứng là 3,24 và 4,15 lần so với các trại có vị trí xa 

hơn. Các hệ số hồi quy tương ứng của hai biến 

này là -1,6133 và -1,8915 (P <0,05). Giá trị phân 

số quy ước quần thể của hai biến này lần lượt là 

55,76% và 44,09%. Do đó, việc dịch chuyển hộ 

chăn nuôi xa khu dân cư và xa nguồn nước mặt 

sẽ làm giảm tỷ lệ mắc PEDV trong quần thể 

xuống 55,76% và 44,09%. Thực trạng chăn nuôi 

nông hộ nhỏ lẻ hiện nay gặp nhiều khó khăn 

trong công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh do tồn 

tại nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến tập quán 

chăn nuôi nông hộ. Trong số đó phải kể đến các 

yếu tố nguy cơ về vị trí của các hộ chăn nuôi nhỏ 

lẻ như gần khu dân cư, gần đường giao thông, 

gần chợ, gần sông và gần lò/điểm giết mổ nhỏ lẻ. 

Trong nghiên cứu này, có 4/4 yếu tố nguy cơ về vị 

trí của các trại lợn (P <0,1) được đưa vào phân 

tích ở mô hình hồi quy đa biến thì còn lại 2/4 yếu 

tố nguy cơ trong mô hình đa biến có liên quan 

đến sự phát sinh và lây lan PEDV ở các nông hộ 

với mức ý nghĩa P <0,05, bao gồm gần khu dân 

cư và gần nguồn nước mặt (sông ngòi). Mức ảnh 

hưởng của vị trí địa lý của các trại/hộ chăn nuôi 

bệnh - chứng và hệ thống sông ngòi xung quanh 

trong nghiên cứu này đã được thể hiện ở hình 1. 

Trên thực tế, nước dùng trong chăn nuôi lợn có 

thể được lấy từ nguồn nước mặt xung quanh trại, 

giếng khoan, hoặc ao cá. Bên cạnh đó nhiều 

trường hợp xác của những con lợn ốm, chết có thể 

được ném xuống hệ thống sông ngòi. Từ đó, có 

nhiều nguy cơ làm phát sinh và lây lan PEDV 

theo dòng nước. Yếu tố nguy cơ từ việc nguồn 

nước sử dụng trong chăn nuôi lợn (giếng khoan 

hoặc nguồn nước bề mặt) không còn lại ở mô hình 

hồi quy đa biến cuối cùng, nhưng có liên quan 

đến tình trạng PEDV trong phân tích hồi quy 

đơn biến. Việc sử dụng nguồn nước bề mặt trong 

chăn nuôi lợn nông hộ đã được chỉ ra là yếu tố 

nguy cơ trong việc phát sinh và lây lan PRRSV 

tại các nông hộ chăn nuôi lợn tại Quảng Ninh 

trong nghiên cứu trước đây (Truong & Gummow, 

2014). Do đó, để ngăn chặn sự lây lan của PEDV, 

cần phải nâng cao nhận thức của cộng đồng về 

nguy cơ gây ra bởi các tập quán văn hóa xã hội 

trong chăn nuôi lợn ở quy mô nhỏ lẻ. 

 

Ghi chú: Chấm tròn đỏ hiển thị vị trí của các hộ có lợn bệnh, chấm tròn xanh hiển thị vị trí của các hộ đối chứng. 

Các đường màu đen thể hiện hệ thống sông ngòi. 

Hình 1. Bản đồ hệ thống sông ngòi và vị trí các hộ chăn nuôi lợn 
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PEDV dễ dàng được bài tiết qua phân của 

lợn bị bệnh và tồn tại trong môi trường. Điều 

đáng chú ý là với văn hóa và tập quán chăn nuôi 

nông hộ quy mô nhỏ, các hộ chăn nuôi thường 

gần hoặc thậm chí nằm xen kẽ trong các khu 

dân cư. Mặt khác, sự tồn tại phổ biến đồng thời 

của các điểm giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư 

hay sự tồn tại của chợ dân sinh trong khu dân 

cư khắp cả nước đã làm tăng nguy cơ lây lan của 

PEDV cũng như các lại mầm bệnh khác thông 

qua quá trình vận chuyển lợn và các sản phẩm 

từ lợn. Quá trình vận chuyển lợn nhiễm bệnh 

hoặc các sản phẩm từ lợn có thể làm tăng nguy 

cơ làm phát tán virus trong môi trường do lợn 

thải virus theo phân và cũng có thể gây nhiễm 

chéo bệnh cho các trại khác do sử dụng chung 

phương tiện vận chuyển. Quá trình vận chuyển 

lợn nhiễm bệnh đã được chứng minh là có vai 

trò quan trọng trong việc lây lan PEDV giữa các 

trang trại (Lowe & cs., 2014; O'dea & cs., 2016). 

Hơn nữa, phương thức vận chuyển phổ biến lợn 

và các sản phẩm lợn từ lò mổ đến chợ dân sinh 

bằng xe máy cũng làm tăng nguy cơ phát tán và 

lây lan PEDV. PEDV có thể tồn tại trên các 

phương tiện vận chuyển lợn, đặc biệt nếu không 

được khử trùng sau khi vận chuyển (Lowe & cs., 

2014). Một nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra nguy 

cơ lây lan PEDV do sự di chuyển của động vật 

(truyền lây cơ học) và sự lây lan PEDV qua 

không khí (Alvarez & cs., 2016). 

Với tất cả các lý do nêu trên, việc các hộ 

chăn nuôi nhỏ có vị trí gần khu dân cư làm tăng 

nguy cơ nhiễm PEDV do quá trình lây nhiễm 

chéo có thể xảy ra bởi sự di chuyển của người, 

động vật và phương tiện giao thông trong khu 

dân cư hoặc sự lây truyền qua không khí.  

4. KẾT LUẬN 

Đối với các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ lẻ 

thì một số yếu tố có nguy cơ rất cao liên quan 

đến việc lây nhiễm bệnh PED như gần khu dân 

cư và gần nguồn nước mặt. Đặc biệt, với các hộ 

đã từng có lợn mắc bệnh PED trong vòng 2 năm 

trước cũng liên quan chặt chẽ đến sự phát sinh 

và lây lan của PEDV. Kết quả phân tích thống 

kê của chúng tôi là cơ sở khoa học tin cậy để 

giúp các cơ quan liên quan giám sát việc áp 

dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học 

nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh giảm 

thiểu nguy cơ lây nhiễm PEDV trong đàn lợn, 

đảm bảo hiệu quả chăn nuôi. Bên cạnh đó cần 

thiết có những chính sách cấp bách và phù hợp 

cho việc di dời các hộ chăn nuôi xa khu dân cư 

để ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam phát triển 

bền vững. 
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