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TÓM TẮT 

 Bài báo nghiên cứu tình hình dịch bệnh và ứng xử của nông dân đối với dịch bệnh trong chăn nuôi lợn ở  

Hưng Yên. Nghiên cứu sử dụng phương pháp truyền thống gồm thống kê mô tả, phân tổ, so sánh, kiểm định thống 

kê và phân tích hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, so với các giai đoạn sinh trưởng khác, ở giai đoạn 

lợn con thường xảy ra bệnh nhiều hơn, đa phần là những bệnh thông thường. Khi dịch bệnh xảy ra, nhất là đối với 

các bệnh thông thường, người chăn nuôi thường tự chữa trị cho lợn. Do đó, cần tập huấn nâng cao khả năng phát 

hiện và chữa trị các loại bệnh này cho người chăn nuôi. Ngoài ra, cần tập huấn cho cán bộ thú y vì họ là những 

người tư vấn kỹ thuật và bán thuốc cho người chăn nuôi. Việc thực hiện tuyên truyền và các biện pháp mang tính 

chất thể chế để giảm thiểu và ngăn chăn việc buôn bán lợn chết do bệnh cũng cần được tiến hành để hạn chế sự lây 

lan dịch bệnh trong đàn lợn của địa phương. Các biện pháp phòng bệnh liên quan đến vệ sinh chuồng trại, sử dụng 

vacxin và ứng xử khi có dịch bệnh xảy ra trong đàn cũng như ở địa phương cũng cần được tuyên truyền đến tất cả 

các hộ chăn nuôi. 

Từ khóa: Chăn nuôi lợn, dịch bệnh, ứng xử.  

Behaviors of Farmers Towards Pig Diseases in Hung Yen Province 

ABSTRACT 

This paper investigates disease situation and responses of farmers to pig diseases in Hung Yen province. 

Descriptive statistics, classification, comparison, T test and analysis of economic efficiency are utilized. It has been 

found that some common diseases occur more often at piglet weaning stage in comparison to other growth stages. 

When common diseases occur, farmers usually treat by themselves. Therefore, training on skills for diagnosis and 

treatment of common diseases should be offered for farmers. In addition, training to improve skills for local 

veterinarians should be also implemented because they do not oly sell veterinary drugs to farmers but also give 

farmers technical advices. Propaganda and regulations to mitigate and prevent the sale of pigs died of diseases 

should be taken to limit the spread of disease in the local pig herds. In addition, a mass campaign to improve 

farmers’s disease preventive practices such as pig barn sanitation, vaccination and action to disease occurrence in 

the household and the commune should also be carried out. 

Keywords: Behavior, diseases, pig production. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chën nuôi lợn là một hoät động kinh tø 

quan trọng của Hưng Yön với đóng góp khoâng 

60% tổng thu nhêp của các hộ chën nuôi và 40% 

tổng giá trị sân xuçt ngành nông nghiûp của 

tþnh (Køt quâ đi÷u tra hộ, 2013 và Phòng Chën 

nuôi tþnh Hưng Yön, 2013). Là một trong vài 

tþnh dén đæu của câ nước v÷ phát triùn chën 

nuôi lợn, tuy nhiön, trong những nëm gæn đåy, 

các hộ chën nuôi lợn của câ nước nói chung và 

các hộ chën nuôi lợn ở Hưng Yön đang gðp rçt 

nhi÷u khó khën. Trong đó, một trong những khó 

khën mà câ các học giâ và các nhà quân lý vçn 
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đ÷ dịch bûnh đ÷u quan tåm là dịch bûnh xây ra 

dén đøn nëng suçt chën nuôi không ổn định và 

ânh hưởng đøn hiûu quâ kinh tø trong chën 

nuôi. Các dịch bûnh thường xây ra trong chën 

nuôi là bûnh lở mồm long móng, dịch tâ, tai 

xanh, cúm lợn„ Các nghiön cứu gæn đåy chþ ra 

rìng dịch bûnh thường xây ra nhi÷u hơn ở các 

hộ chën nuôi nhỏ do hän chø v÷ trünh độ kỹ 

thuêt trong chën nuôi và khâ nëng tiøp cên với 

các dịch vụ thú y có chçt lượng (Nguyún Thị 

Dương Nga và cs., 2013, Træn Đünh Thao và cs., 

2010). Theo Træn Đünh Thao (2010), thiût häi 

kinh tø do dịch bûnh cũng đáng kù hơn so với 

các loäi rủi ro khác. Khi dịch bûnh xây ra, nông 

dån thường có các biûn pháp phòng chống như 

vû sinh chuồng träi, tiöm phòng, tự sân xuçt con 

giống và hän chø người đøn thëm chuồng lợn„ 

V÷ các yøu tố ânh hưởng đøn khâ nëng xây 

ra dịch bûnh, Hurnik et al. (1994) chþ ra quy mô 

chën nuôi, tốc độ tëng trưởng, chø độ ën, vçn đ÷ 

vû sinh chuồng träi, ghòp và gối lứa, nguồn gốc 

lợn giống, sự tiøp xúc với các tác nhån như 

người bán cám, thuốc thú y, thương lái,„ kinh 

nghiûm chën nuôi là những biøn có ânh hưởng 

đøn khâ nëng xây ra dịch bûnh. Những yøu tố 

này ânh hưởng ở mức độ khác nhau đøn khâ 

nëng xây ra các loäi bûnh khác nhau. Một 

nghiön cứu khác của FAO (2010) nghiön cứu v÷ 

sự låy lan dịch bûnh trong chën nuôi cho thçy có 

rçt nhi÷u đường låy lan dịch bûnh trong chën 

nuôi lợn như tiøp xúc trực tiøp giữa các đàn lợn 

(các ô chuồng cänh nhau), låy lan qua đường 

không khí, qua tác nhân trung gian là con 

người, phương tiûn vên chuyùn, cách thức xử lý 

phån lợn„ Từ køt quâ nghiön cứu đät được, FAO 

cũng khuyøn cáo đù giâm thiùu dịch bûnh, tëng 

hiûu quâ kinh tø trong chën nuôi lợn cæn thường 

xuyön vû sinh lợn và chuồng träi, áp dụng chø 

độ ën hợp lý, xử lý tốt lợn chøt do bûnh và sử 

dụng vacxin trong chën nuôi. 

Xuçt phát từ thực tø trön, nghiön cứu này 

nhìm (i) đánh giá tünh hünh dịch bûnh và ânh 

hưởng của dịch bûnh đøn hiûu quâ kinh tø 

(HQKT) trong chën nuôi lợn ở Hưng Yön, (ii) 

nghiön cứu ứng xử của các hộ nông dån đối với 

dịch bûnh trong chën nuôi lợn và (iii) từ đó đ÷ 

xuçt các giâi pháp thay đổi ứng xử của nông dån 

đối với dịch bûnh nhìm giâm thiùu dịch trong 

chën nuôi lợn trong thời gian tới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguồn dữ liệu 

Dữ liûu thứ cçp được sử dụng trong nghiên 

cứu này bao gồm các báo cáo v÷ tünh hünh chën 

nuôi lợn của Sở Nông nghiûp tþnh Hưng Yön, các 

bài báo và báo cáo khoa học nghiön cứu v÷ chën 

nuôi lợn, rủi ro trong chën nuôi lợn và các biûn 

pháp hän chø rủi ro trong chën nuôi lợn đðc biût 

là rủi ro dịch bûnh trön thø giới và ở Viût Nam 

được thu thêp trön các trang web. Dữ liûu sơ cçp 

được đi÷u tra từ 212 hộ nông dån chën nuôi lợn 

với các hû thống chën nuôi khác nhau, áp dụng 

các chø độ thức ën khác nhau và chën nuôi ở các 

quy mô khác nhau ở các huyûn Tiön Lữ, Khoái 

Chåu và Vën Giang tþnh Hưng Yön.  

2.2. Phþơng pháp phån tích và xử lý số liệu 

Các phương pháp truy÷n thống như phương 

pháp thống kö mô tâ, phương pháp phån tổ, 

phương pháp so sánh và phương pháp häch toán 

kinh tø được sử dụng đù phån tých dữ liûu. Các 

chþ tiöu nghiön cứu được sử dụng bao gồm các 

nhóm chþ tiöu thù hiûn mức độ xây ra dịch bûnh, 

các chþ tiöu thù hiûu quâ kinh tø trong chën 

nuôi lợn và các chþ tiöu phån tých ứng xử của 

người dån đối với dịch bûnh. Trong nghiön cứu 

cũng sử dụng các phương pháp kiùm định thống 

kö, đðc biût là sử dụng T-test nhìm kiùm định 

sự khác nhau của các số trung bünh và tỷ lû của 

các nhóm hộ chën nuôi lợn khác nhau. 

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tình hình dðch bệnh trong chën nuôi 

lợn ở Hþng Yên 

* Tình hình xây ra dịch bûnh 

Køt quâ nghiön cứu được thù hiûn ở bâng 1 

cho thçy trong tổng số hơn 40,5 ngàn con lợn 

được đi÷u tra v÷ tünh hünh xây ra dịch bûnh, 

nhên thçy tỷ lû xây ra dịch bûnh ở các độ 

tuổi/giai đoän lớn khác nhau của lợn là khác 

nhau. So sánh giữa ba giai đoän là lợn con, lợn 

choai và lợn vỗ bòo, ở giai đoän lợn con dịch 

bûnh thường xây ra nhi÷u hơn, chiøm đøn gæn 
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Bâng 1. Tỷ lệ míc bệnh theo giai đoän sinh trþởng  

Giai đoạn sinh trưởng Tổng số con điều tra (con) Tỷ lệ mắc bệnh (%) 

1. Lợn con 13.751 28,6 

2. Lợn choai 13.447 5,1 

3. Lợn vỗ béo 13.303 5,5 

Nguồn: Kết quâ điều tra  

Bâng 2. So sánh sự khác nhau về tỷ lệ míc bệnh theo các tiêu thức phân tổ  

Giai đoạn 
sinh trưởng 

Quy mô chăn nuôi (con) 

1 = 1 - 10 con 

2 = 10 - 30 con 

3 => 30 con 

Hệ thống  
chăn nuôi 

4 = Chuyên thịt 

5 =Tổng hợp 

Sử dụng 
vacxin 

6 = Có 

7 = Không 

Chế độ ăn 

8 = Công nghiệp 

9 = Bán công 
nghiệp 

Gối lứa 

10 = 
Không 

11 = Có 

(1) - (2) (1) - (3) (2) - (3) (4) - (5) (6) - (7) (8) - (9) (10) - (11) 

1. Lợn con -0,45
ns 

10,84
 ns

 10,89
 ns

 -19,18*** 7,69
ns

 1,04
ns

 8,65** 

2. Lợn choai -1,20
ns 

4,43
 ns

 5,63
 ns

 1,02
ns

 -0,65
ns

 0,11
ns

 0,95
ns

 

3. Lợn vỗ béo -1,22
ns 

-5,74
 ns

 -4,52
 ns

 2,45
ns 

1,02
ns

 0,59
ns

 0,55
ns

 

Ghi chú: Mức độ ý nghïa thống kê được thể hiện qua dçu sao : (*) cò ý nghïa ở mức 10% ; (**) cò ý nghïa ở mức 5% và (***) có ý 

nghïa ở mức 1%; ns là không cò ý nghïa thống kê 

Nguồn: Kết quâ điều tra 

30% số lợn đi÷u tra. Tỷ lû này ở lợn choai và vỗ 

bòo là ýt hơn, chþ khoâng 5% số lợn đi÷u tra. 

Đi÷u này là hợp lý vü thường lợn bò hơn, khâ 

nëng chống läi bûnh thường kòm hơn. 

Køt quâ ở bâng 2 chþ ra rìng, ở giai đoän 

lợn choai và lợn vỗ bòo, tỷ lû míc bûnh không có 

sự khác nhau ở các tiöu thức phån tổ khác nhau 

như quy mô chën nuôi, hû thống chën nuôi, sử 

dụng vacxin trong chën nuôi, áp dụng chø độ ën 

và sự gối lứa giữa các đàn. Ở giai đoän lợn con, 

giữa các quy mô chën nuôi khác nhau, sử dụng 

vacxin trong chën nuôi và áp dụng chø độ ën 

khác nhau không ânh hưởng đøn tỷ lû míc bûnh 

ở lợn. Tuy nhiön, đối với những hộ chën nuôi 

tổng hợp, chủ động v÷ giống lợn và những hộ 

không gối lứa giữa các đàn lợn khác nhau có tỷ 

lû lợn con míc bûnh thçp hơn. Køt quâ này được 

giâi thých như sau, ở giai đoän lợn con, viûc các 

hộ chủ động được con giống, tự kiùm soát viûc 

chën nuôi từ đæu và không gối lứa với các đàn sô 

bâo vû được lợn con tốt hơn khỏi viûc låy nhiúm 

bûnh. Tuy nhiön, khi lợn đã nuôi được một thời 

gian, đã quen với phương thức chën nuôi của hộ, 

có thù có sự tác động cộng hưởng giữa các yøu tố 

nön viûc kiùm định riöng rô từng yøu tố sô 

không thù hiûn rõ sự khác biût nữa. Vý dụ, hộ 

chën nuôi quy mô lớn, mêt độ cao được kỳ vọng 

là lợn của các hộ này thường có tỷ lû míc bûnh 

cao hơn. Tuy nhiön, đối với các hộ chën nuôi lớn, 

viûc thực hành chën nuôi thường tốt hơn như vû 

sinh chuồng träi tốt hơn, áp dụng chø độ vacxin 

nghiöm ngðt hơn, chø độ dinh dưỡng phù hợp 

hơn nön giâm được tỷ lû míc bûnh. 

* Các loäi bûnh thường gðp trong chën 

nuôi lợn 

Như đã đ÷ cêp ở phæn trön, tỷ lû míc bûnh ở 

lợn con tương đối cao, khoâng 30% số lợn đi÷u tra. 

Tuy nhiön, ở giai đoän này lợn thường chủ yøu 

míc các bûnh thông thường như bûnh tiöu chây 

(bûnh này thường dú chữa và chi phý chữa bûnh 

thçp). Ở giai đoän lớn hơn, nhi÷u loäi bûnh khác 

có thù xây ra, viûc chữa trị khó hơn, chi phý chữa 

bûnh cũng cao hơn. Tuy nhiön, ở giai đoän sau này 

tỷ lû míc bûnh läi thçp (khoâng 5%) (Bâng 3). 

* Ânh hưởng của dịch bûnh đøn køt quâ 

kinh tø trong chën nuôi lợn  

Bâng 4 thù hiûn ước týnh mức độ thiût häi 

kinh tø do dịch bûnh gåy ra trong chën nuôi lợn. 

Trong tổng số 212 hộ được đi÷u tra, có 88 hộ có 
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lợn bị chøt do dịch bûnh, chiøm hơn 40% tổng số 

hộ đi÷u tra. Týnh theo giá thị trường täi thời 

điùm đi÷u tra, tổng số ti÷n thiût häi của các hộ 

đi÷u tra lön tới hơn 150 triûu đồng. Như vêy, 

trung bünh mỗi hộ có lợn bị chøt bị thiût häi 

khoâng 1,8 triûu đồng.  

Bâng 3. Các loäi bệnh thþờng gặp trong chën nuôi lợn 

Diễn giải ĐVT Lợn con Lợn choai Lợn vỗ béo 

1. Tổng số con điều tra Con 13.751 13.447 13.303 

2. Tỷ lệ mắc bệnh % 28,6 5,1 5,5 

- Lở mồm long móng % 0,33 5,91 3,07 

- Sốt % 1,91 12,48 9,49 

- Viêm phổi % 3,01 6,24 33,42 

- Tai xanh % 1,63 15,92 14,84 

- Tụ huyết trùng % 0,49 5,91 6,15 

- Đi ỉa % 91,07 26,99 24,47 

- Bại liệt % 0,00 21,83 0,27 

- Salmonellosis % 0,39 3,01 2,94 

- Phù đầu % 1,18 1,72 5,35 

Nguồn: Kết quâ điều tra 

Bâng 4. Thiệt häi kinh tế do dðch bệnh trong chën nuôi lợn 

Diễn giải ĐVT Số lượng 

1. Tổng số hộ điều tra Hộ 212 

- Số hộ có lợn chết Hộ 88 

- Tỷ lệ hộ có lợn chết % 41,5 

2. Số lợn con chết Con 333 

3. Số lợn choai chết Con 104 

4. Số lợn vỗ béo/thịt chết Con 86 

5. Tổng số tiền thiệt hại ước tính Trđ 157,4 

- Mức độ thiệt hại BQ/hộ Trđ 1,8 

Nguồn: Kết quâ điều tra 

Bâng 5. Các loäi thuốc phòng bệnh thþờng dùng 

Tên loại thuốc Tỷ lệ hộ sử dụng (%) 

Tai xanh  77,9 

Lở mồm long móng  68,6 

Đóng dấu  5,0 

Sắt 8,6 

Tụ huyết trùng  57,9 

Thương hàn  46,4 

Tiêu chảy  79,3 

Phù đầu  34,3 

Suyễn  22,9 

Nguồn: Kết quâ điều tra 
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3.2. Ứng xử cûa hộ nông dån đối với 

dðch bệnh 

Ứng xử của người nông dån đối với dịch 

bûnh trong chën nuôi lợn là các quyøt định và 

hành động của nông dån đối với đàn lợn đù 

phòng bûnh cho lợn và cách xử lý khi lợn bị bûnh 

hoðc lợn bị chøt do bûnh. 

* Ứng xử của nông dån trong phòng bûnh 

cho lợn (tiöm phòng) 

Đa số các hộ chën nuôi ở Hưng Yön đ÷u sử 

dụng vacxin và các loäi thuốc bổ đù phòng bûnh 

trong chën nuôi lợn. Các loäi bûnh thường được 

nhi÷u hộ dån sử dụng vacxin là bûnh tai xanh, 

lở mồm long móng, tụ huyøt trùng và bûnh tiöu 

chây. Thông thường các hộ chën nuôi quy mô 

lớn hơn thường sử dụng vacxin phòng bûnh và 

thuốc bổ thường xuyön hơn. Viûc sử dụng vacxin 

và thuốc bổ thường xuyön được kỳ vọng có ânh 

hưởng tốt đøn viûc phòng bûnh và ngën ngừa 

dịch bûnh xây ra trong chën nuôi lợn. 

* Áp dụng các biûn pháp phòng bûnh khác 

đối với lợn mới mua v÷  

Bâng 6. Áp dýng các biện pháp phòng bệnh 

khác đối với lợn mới mua về 

Diễn giải Tỷ lệ áp dụng (%) 

1. Tỷ lệ hộ áp dụng 60,38 

2. Các loại biện pháp   

- Nhốt riêng lợn mới mua về ở khu khác 6,25 

- Phun thuốc khử trùng 15,62 

- Sử dụng vacxin 75,00 

- Dùng các loại thuốc phòng bệnh khác 3,12 

Nguồn: Kết quâ điều tra 

Trong tổng số hộ đi÷u tra, khoâng hơn một 

nửa số hộ đi÷u tra có áp dụng các biûn pháp 

phòng bûnh đối với lợn mới mua v÷ trước khi 

nhêp với đàn của nhà (Bâng 6). Phương pháp 

phòng bûnh phổ biøn nhçt là sử dụng vacxin và 

các loäi thuốc phòng bûnh. Hæu høt các hộ nông 

dån không nhốt lợn riöng vü họ không có khu 

chuồng riöng đù nhốt lợn mới mua v÷, trön thực 

tø các hộ cũng không nhên thçy viûc nhốt riöng 

lợn là cæn thiøt và có lợi ých kinh tø. 

* Gối lứa trong chën nuôi lợn 

Bâng 7. Áp dýng gối lứa trong chën nuôi 

Diễn giải ĐVT Số lượng 

1. Tỷ lệ hộ gối lứa % 58,59 

2. Thời gian gối lứa Ngày 39,60 

Nguồn: Kết quâ điều tra  

Viûc gối lứa được đánh giá là một  

trong những yøu tố ânh hưởng đøn sự låy lan 

dịch bûnh trong chën nuôi lợn. Nøu các hộ 

không gối lứa sô hän chø sự låy lan dịch bûnh từ 

đàn này sang đàn khác giữa các ô chuồng trong 

nội hộ. Trong thực tø, ở Hưng Yön khoâng một 

nửa số hộ có gối lứa, thời gian gối từ 1 đøn 2 

tháng. Có hai nhóm hộ thường gối lứa, một là 

những hộ chën nuôi tổng hợp, lứa nuôi phụ 

thuộc vào thời gian sinh đó của lợn nái. Hai là, 

các hộ cho rìng viûc gối lứa sô giúp họ giâm 

thiùu được rủi do thị trường, nhçt là rủi ro v÷ 

giá đæu ra. Đối với nhóm hộ thứ hai, cæn có các 

nghiön cứu såu hơn v÷ sự đánh đổi lợi ých kinh 

tø giữa viûc không gối lứa đù hän chø låy lan 

dịch bûnh với sự thiût häi do chịu thöm rủi ro v÷ 

thị trường. 

* Ứng xử khi có dịch bûnh ở địa phương 

Khi có dịch bûnh xây ra đối với lợn ở địa 

phương, trön 80% số hộ đi÷u tra trâ lời họ sô 

tiøp tục nuôi lợn và tëng cường các biûn pháp 

khử trùng. Ngoài ra, họ cũng hän chø những 

người đøn thëm lợn, có thù cho lợn uống thöm 

thuốc kháng sinh đù phòng bûnh. Ứng xử này là 

hợp lý vü nøu hộ bán lợn ngay/bán chäy lợn, thü 

có thù lợn chưa đủ trưởng thành hoðc giá bán 

lợn sô ró làm ânh hưởng đøn hiûu quâ kinh tø 

trong chën nuôi lợn. Tuy nhiön, cũng cæn lưu ý, 

có những hộ không làm gü đối với đàn lợn của 

münh khi đã có dịch xây ra ở địa phương. Do đó, 

cæn có các biûn pháp nång cao ý thức phòng 

bûnh cho lợn đối với những hộ này (Bâng 8). 

* Vû sinh chuồng träi 

Køt quâ nghiön cứu cho thçy hæu høt các hộ 

nông dån đ÷u vû sinh chuồng träi hàng ngày. 

Các hộ thường køt hợp với thời gian cho lợn ën 

và tranh thủ gom phån, phun nước rửa chuồng. 
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Đối với viûc phun thuốc khử trùng, có sự khác 

nhau giữa các hộ đi÷u tra. Tæn suçt khử trùng 

cũng khác nhau và loäi chçt khử trùng cũng 

khác nhau. Tuy nhiön, thuốc khử trùng vén là 

chçt phổ biøn nhçt. Đối với thời gian có dịch 

bûnh xây ra các hộ thường tëng cường phun 

thuốc khử trùng hơn so với thời gian không có 

dịch bûnh xây ra ở địa phương. Đối với vôi bột, 

các hộ thường ríc ở trong và xung quanh chuồng 

đù hän chø sự låy lan dịch bûnh (Bâng 9). 

Bâng 8. Ứng xử khi có dðch bệnh ở đða phþơng 

Lựa chọn ứng xử Tỷ lệ (%) Mức độ thường xuyên
1 

Bán lợn ngay 3,26 2,33 

Tiếp tục nuôi và tăng cường khử trùng 82,07 1,19 

Hạn chế người thăm lợn 23,37 1,40 

Sử dụng kháng sinh 13,04 1,33 

Không làm gì cả 4,35 2,00 

* Ghi chú: 11= Luôn luôn; 2= Hæu hết; 3= Thînh thoâng; 4= Hiếm khi; 5= Không bao giờ 

Nguồn: Kết quâ điều tra  

Bâng 9. Tình hình vệ sinh chuồng träi 

Diễn giải Tỷ lệ hộ áp dụng (%) 

1. Mức độ thường xuyên vệ sinh chuồng trại  

- Hàng ngày 99,46 

- Chỉ sau khi bán lợn 0,54 

2. Phun thuốc khử trùng  

2.1. Mức độ thường xuyên  

- Hàng ngày 35,87 

- Hàng tuần 32,07 

- Hai tuần 1 lần 26,09 

- Hàng tháng 5,43 

- Sau khi bán lợn 0,54 

- Khi có dịch bệnh ở địa phương  

2.2. Các loại chất khử trùng   

- Thuốc khử trùng 91,30 

- Hun khói 2,17 

- Vôi bột 50,54 

Nguồn: Kết quâ điều tra 

Bâng 10. Ứng xử đối với lợn bệnh 

Lựa chọn ứng xử Tỷ lệ (%) Mức độ thường xuyên
1
 

1. Bán lợn ngay 9,24 2,82 

2. Tự chữa trị 83,15 1,35 

3. Gọi thú y viên 16,85 1,97 

4. Tự chữa nếu không khỏi thì gọi thú y viên 24,46 1,84 

5. Hỏi hàng xóm, bạn bè 3,26 2,17 

Ghi chú: 11= Luôn luôn; 2= Hæu hết; 3= Thînh thoâng; 4= Hiếm khi; 5= Không bao giờ 

Nguồn: Kết quâ điều tra 
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Bâng 11. Ứng xử với lợn chết do bệnh 

Lựa chọn ứng xử Tỷ lệ (%) Mức độ thường xuyên
1 

1. Tiêu dùng thịt trong nội hộ 1,66 3,00 

2. Vứt đi 8,29 2,40 

3. Tiêu hủy 9,39 1,77 

4. Chôn 72,38 1,28 

5. Bán cho người giết mổ với giá rẻ 16,57 2,57 

6. Cho người khác 7,18 1,77 

Ghi chú: 11= Luôn luôn; 2= Hæu hết; 3= Thînh thoâng; 4= Hiếm khi; 5= Không bao giờ 

Nguồn: Kết quâ điều tra 

* Ứng xử khi lợn bị bûnh 

V÷ ứng xử với lợn bị bûnh, køt quâ nghiön 

cứu ở bâng 5 chþ ra rìng đối với các loäi bûnh 

thông thường, đa số nông dån đ÷u trâ lời họ sô 

tự chữa trị cho lợn. Trong trường hợp các loäi 

bûnh hiøm gðp họ sô tự chữa nøu không khỏi sô 

gọi thú y viön. Ở Hưng Yön, do chën nuôi phát 

triùn, nön tỷ lû hộ tự chữa trị bûnh cho lợn rçt 

cao, chiøm khoâng hơn 80% số hộ đi÷u tra, đðc 

biût là đối với những hộ chën nuôi quy mô trung 

bünh và lớn. Đåy là một đi÷u đáng chú ý và cæn 

được nghiön cứu kỹ hơn. Bởi vü, nøu nông dån tự 

chữa trị được đánh giá là có hiûu quâ hơn thü 

cæn các giâi pháp can thiûp đù nång cao kỹ nëng 

nhên biøt và tự chữa trị các loäi bûnh thông 

thường ở lợn. Còn nøu nghiön cứu chuyön såu 

chþ ra rìng viûc gọi thú y chữa trị của hiûu quâ 

hơn thü cæn các giâi pháp can thiûp đù thay đổi 

nhên thức của các hộ v÷ vai trò của thú y viên 

từ đó thay đổi ứng xử khi lợn bị bûnh (Bâng 10). 

* Ứng xử trong trường hợp lợn chøt do bûnh 

Khi được hỏi v÷ ứng xử của hộ đối với lợn 

chøt do bûnh, hæu høt các hộ đ÷u trâ lời là họ sô 

đem chôn. Tuy nhiön, vén có những hộ tiöu 

dùng lợn chøt do bûnh hoðc bán ró cho các hộ 

giøt mổ ở địa phương, những hộ này chiøm tới 

hơn 15% trong tổng số hộ đi÷u tra. Đi÷u này 

không chþ liön quan đøn vçn đ÷ vû sinh an toàn 

thực phèm và ô nhiúm môi trường mà đáng 

quan tåm hơn đó là vçn đ÷ låy lan dịch bûnh 

trong đàn lợn của địa phương. Do đó, cæn có giâi 

pháp nång cao nhên thức, thay đổi ứng xử của 

những người chën nuôi này nhìm phòng chống 

sự låy lan dịch bûnh của lợn ở địa phương, đồng 

thời hän chø các vçn đ÷ liön quan đøn vû sinh an 

toàn thực phèm (Bâng 11). 

3.3. Kiến nghð giâi pháp thay đổi ứng xử 

nhìm giâm thiểu dðch bệnh trong chën 

nuôi lợn 

Từ køt quâ nghiön cứu ở trön cho thçy, thứ 

nhçt, dịch bûnh xây ra nhi÷u ở lợn con (tỷ lû cao 

hơn hîn khoâng 30%, so với khoâng 5% ở các 

giai đoän khác), ở giai đoän này lợn chủ yøu míc 

các bûnh thông thường. Thöm vào đó, khi các 

loäi bûnh này xây ra, ứng xử của người chën 

nuôi thường là tự chữa trị. Do đó, cæn có các 

biûn pháp như têp huçn, phát tờ rơi... đù nång 

cao kỹ nëng phát hiûn và chữa trị các loäi bûnh 

này cho người chën nuôi.  

Tuy nhiön, khi các dịch bûnh không thông 

thường xây ra, đội ngũ thú y vén đóng vai trò 

quan trọng trong viûc chữa trị và ngën chðn sự 

låy lan của dịch bûnh. Ngoài ra, thú y viön cũng 

là những người bán thuốc và tư vçn kỹ thuêt 

chën nuôi nói chung và phòng chống dịch bûnh 

nói riöng. Do đó, têp huçn cho thú y viön cæn 

được chú ý. 

Trong nghiön cứu phát hiûn còn một số 

người dån tiöu dùng và bán lợn chøt do bûnh cho 

người giøt mổ với giá ró. Đåy là một trong 

những nguồn låy lan dịch bûnh quan trọng, có 

thù làm bùng phát dịch cho câ đàn lợn của địa 

phương gåy thiût häi kinh tø lớn nhçt là đối với 

các loäi bûnh nghiöm trọng. Do đó, đối với người 

dån cæn có các biûn pháp tuyön truy÷n đù nång 

cao nhên thức và thay đổi ứng xử của người 

dån, đối với lợn chøt do bûnh cæn được tiöu hủy 
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đúng quy định và quy cách. Đối với chýnh quy÷n 

địa phương, cæn có các biûn pháp v÷ mðt thù chø 

đù ngën chðn viûc buôn bán lợn chøt do bûnh 

trong cộng đồng. 

Các ứng xử hiûn täi của người dån đối với 

viûc phòng chống dịch bûnh như công tác vû 

sinh, khử trùng chuồng träi, sử dụng vacxin và 

các thuốc phòng bûnh, gối lứa, tëng cường phòng 

bûnh khi có dịch bûnh xây ra ở địa phương„ 

hiûn đã được đa số người dån thực hiûn. Tuy 

nhiön, vén còn những hộ chưa thực hiûn các 

biûn pháp phòng chống dịch bûnh nói trön. Do 

đó, chýnh quy÷n địa phương cæn có các biûn 

pháp tuyön truy÷n thực hiûn tốt các biûn pháp 

phòng bûnh lợn cho người chën nuôi vén cæn 

được thực hiûn. Ngoài ra, viûc nghiön cứu v÷ quy 

cách thực hiûn các biûn pháp phòng bûnh kù 

trön cũng cæn được thực hiûn đù đâm bâo týnh 

hiûu quâ của các biûn pháp phòng bûnh này. 

4. KẾT LUẬN 

Tünh hünh dịch bûnh trong chën nuôi lợn ở 

Hưng Yön theo giai đoän lợn, ở giai đoän lợn 

con, lợn thường míc bûnh nhi÷u hơn với tỷ lû 

míc bûnh khoâng gæn 30%, giai đoän trưởng 

thành, tỷ lû này chþ khoâng 5%. Tuy nhiön, lợn 

con thường míc các bûnh thông thường, dú chữa 

trị như bûnh đi þa. Lợn con do hộ tự sân xuçt có 

tỷ lû míc bûnh thçp hơn so với lợn con mua từ 

các nguồn khác. Khi dịch bûnh xây ra, dén đøn 

thiût häi kinh tø tương đối lớn cho các hộ chën 

nuôi. Trong nëm đi÷u tra, có tới hơn 40% số hộ 

đi÷u tra có lợn bị chøt, ước týnh thiût häi kinh tø 

khoâng 157 triûu, trung bünh mỗi hộ có lợn bị 

chøt thiût häi khoâng 1,8 triûu. 

Hiûn täi, các hộ nông dån chën nuôi lợn ở 

Hưng Yön đang sử dụng các biûn pháp phòng 

bûnh như tiöm/cho lợn uống thuốc phòng bûnh, 

phòng bûnh cho lợn mới mua v÷, hän chø gối lứa, 

khi có dịch bûnh xây ra trong đàn và ở địa 

phương tëng cường các biûn pháp khử trùng, vû 

sinh chuồng träi„ Khi lợn bị bûnh thông thường, 

người chën nuôi thường tự chữa trị. Đối với các 

loäi bûnh khác, người chën nuôi cũng có thù tự 

chữa, nøu không khỏi sô gọi thú y viön. Ở Hưng 

Yön, vén còn hiûn tượng tiöu dùng và bán lợn 

chøt do bûnh cho người giøt mổ lợn.  

Từ các køt quâ nghiön cứu trön, các giâi 

pháp như têp huçn nång cao kỹ nëng nhên biøt 

và chữa trị các loäi bûnh thông thường cho lợn 

cũng như têp huçn nång cao tay ngh÷ cho thú y 

viön đã được đ÷ xuçt. Ngoài ra, các giâi pháp 

nhìm ngën chðn viûc tiöu dùng và buôn bán lợn 

chøt cũng như các giâi pháp nång cao køt quâ 

của các biûn pháp phòng bûnh hiûn täi cũng đã 

được đ÷ xuçt nhìm giâm thiùu dịch bûnh trong 

chën nuôi lợn trong thời gian tới, từ đó giâm 

thiùu thiût häi kinh tø cho người chën nuôi do 

dịch bûnh gåy ra. 
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