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Swine Diseases in Cambodia: 
reducing the risk of disease, preventing, and 

treating pig diseases in Cambodia



ជំងឺជ្ជូកដែលដតងដតជួបជ្បទះនៅកម្ពុជា

• ជងំដឺែលបងកដោយវរុីស
o ជំងឺអតុក្តា មជ្ជូក (FMD)
o ជំងឺដប៉េសាជ្ជកូ (CSF)
o ជំងឺឆ្កូតជ្ជូកដកែងក្តែ យ ឬអដូសេសគី

(Aujesky’s Disease)
o ជំងឺជ្កិនជ្ជូក (PCV)
o ជំងឺផ្តា សាយជ្ជកូ (SIV)
o ជំងឺជ្តដ ៀកដ ៀវជ្ជូក (PRRS)
o ជំងឺរាកកូនជ្ជកូ (PED)
o ជំងឺរលាកជ្កពះដ ះដវៀនជ្ជកូ (TGE)

• ជងំដឺែលបងកដោយបាកដ់តរ ី
o ជំងឺសាល់ម៉េដូេឡា
o ជំងឺសារទឹក
o ជំងឺម៉េ យកូបាែ សាម
o ជំងឺរាកអឺកូលី
o ជំងឺស្រសាិបតូកូគូស
o ជំងឺកស្រ រ្ ិល
o ជំងឺរលាក ុងដ ះដវៀនតូ 

• ជងំដឺែលបងកដោយបរាសិត
o ជ្ពូនកនុងដ ះដវៀន
o ច និងអដងគរ
o កុកសីុែយូសីុស



COMMON DISEASES OF CAMBODIAN PIGS

• Viral diseases

o Foot and Mouth Disease (FMD)

o Classical Swine Fever (CSF) 

caused by a pestivirus

o Pseudorabies (PRV) or Aujesky’s

o Porcine Circo Virus (PCV)

o Swine Influenza Virus (SIV)

o Porcine Reproductive and 

Respiratory Syndrome (PRRS)

o Porcine Epidemic Diarrhea (PED)

o Transmissible Gastroenteritis (TGE)

• Bacterial diseases

o Salmonella

o Pasteurella

o Mycoplasma

o Escherichia coli (E. coli)

o Streptococcus suis

o Erysipelas

o Lawsonia (ileitis)

• Parasites

o Intestinal worms

o Lice and/or mange

o Coccidiosis



ជំងបឺងកនោយវីរសុ បាកន់តរ ីន្ិងបរាសតិ
• ជំងឺបងកដោយវរីសុ៖ សូម ងចថំាវរីសុដែលបងកជំងឺ ូលដៅរស់ដៅកនុងដក្តសិក្តររបស់សតវ ដែល

អងទី់បយូទិ មនិអា សមែ បវ់ាបានដទ។ វធីិសាស្រសាដែលលអបំផុតសជ្មបក់្តរក្តតប់នថយជំងឺបងកដោយ
វរីសុគឺជ្តូវចកវ់ា៉េ កសំុ់ាងសតវ និងអនុវតាជ្បពន័ធជីវៈសុវតថិភាពឲ្យបានជ្តឹមជ្តូវ។

• ជំងឺបងកដោយបាកដ់តរ៖ី ដយើងអា ដជ្បើជ្បាស់អងទី់បយូទិ សជ្មបព់ាបាលបាន។ ប៉េដុនា ដយើងគរួ   
អនុវតាតាមលំនជីំវសុវតថភិាព និងចកវ់ា៉េ កសំុ់ាងសតវឲ្យបានជ្តឹមជ្តូវ។ ជំងឺដែលបងកដោយបាកដ់តរ ី
មយួ ំននួ អា ដជ្បើជ្បាស់វា៉េ កសំុ់ាងក្តរ របាន។

• ជំងឺបងកដោយបរាសិត៖ អា ដធវើឲ្យមនក្តរខាតបងក់នុងក្តរ ិ ច្ ឹម ដោយដធវើឲ្យជ្ជូកមនក្តរលូត
លាស់យឺត និងងាបដ់បើសិនជាមនិមនក្តរពាបាល។



VIRAL VS. BACTERIAL  AND PARASITIC DISEASES 

• Remember that viral diseases allow the virus to live inside the 

cells where antibiotics can’t reach them, so viral diseases 

typically do not respond to antibiotic therapy. 

• The best way to avoid losses from viral diseases are to prevent 

them through biosecurity and vaccination strategies

• Bacterial disease can respond to antibiotic therapy if the bacteria 

is sensitive to the antibiotic being used.  However, prevention 

through proper biosecurity is better.  Some bacterial organisms 

can also be prevented with vaccine.

• Parasites will cause unthriftiness, poor growth rates, and even 

death if left untreated.



ជំងឺអុតកាា ម្ជ្ជូក (FMD)

• បងកព៖ី វរុីសអុតក្តា ម (អាបែូ់វរុីស)
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងរាតតាត ពស់ ជ្បសិនដបើប៉េះ ល់ជាមយួទឹករចង ទឹករអំិល ឬ

ទឹកសំដបារននដ ញពីសតវឈ។ឺ រយៈដពលសំងំរបស់ដមដរាគពី ១៨ដម៉េ ង
ដៅ ១៤ ចងៃ។ ជំងឺអុតក្តា មដកើតដតដលើសតវ ដែលមនជ្ ដវ ៉េកដជើងប៉េុដ ណ្ ះ ជា
ពិដសសជ្ជូក និងដោជ្កបី។

• ដរាគសញ្ញា ៖ មនក្តររាលោលដលឿននូវអាក្តក រៈឈដឺជើង ដតា  ែួន និងមន
ពងដបកកនុងមត់ និងជុំវញិដជើង។

• សាន កសាន មទូដៅ៖ មនពងដបកដៅដលើជ្ក កដជើង និងជ្ មុះជ្ជូក។  ំដ ះដោ
ជ្កបី និងដ ៀមមនពងដបក និងមនទឹករចង ឬទឹកសំដបារដ ញតាមជ្ មុះ។

• ក្តរពាបាល៖ មនិមនក្តរពាបាល
• ក្តរក្តរ រ៖ អនុវតាតាមដោលក្តរេ៍ជីវៈសុវតថិភាព ដែើមបកី្តរ រ និងដធវើវា៉េ ក់

សំុាងសតវឲ្យបានជ្តឹមជ្តូវ ដៅតំបនដ់ែលឧសាស៍មនផ្ុះជំងឺដនះ។

ពងដបកដៅជ្ក កដជើង

អុតក្តា មដលើដោ

ពងដបកដៅដលើជ្ មុះជ្ជូកឈឺ



FOOT AND MOUTH DISEASE (FMD)

• Etiology: FMD virus (an aphthovirus)

• Transmission: highly contagious when in 

contact with body fluids of infected animals, 

incubation is 18 hours to14 days and affects all 

cloven hooved animals, but especially cattle and 

pigs.

• Clinical signs: sudden onset of severe 

lameness that spreads to other pigs, fever, 

vesicles (blisters) in mouth and around feet.

• Gross lesions: Blisters just above hoof and on 

snouts of pigs.  Cattle and sheep have blisters 

and mucous nasal discharge.

• Treatment: None

• Prevention: Biosecurity to prevent introduction 

and vaccine use in areas that the virus is active.

Above: blisters at 
hoof bed.
Above right: 
FMD in cattle. 
Right: Blister on 
snout of affected 
pig.



ជំងនឺប៉េសាជ្ជកូ (CSF)

• បងកព៖ី វរុីសដប៉េស្ី ឬដៅថាអាសននដរាគជ្ជូក
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងរាតតាត ពស់ ជ្បសិនដបើប៉េះ ល់ជាមយួទឹករចង ទឹករអំិល 

ឬទឹកសំដបារននដ ញពីសតវឈ។ឺ វរុីសដនះ អា រស់ដៅបានជាដជ្ ើនដ 
ដៅកនុងសា ជ់្ជូកជ្បឡាក ់ឬដងៀត ឬសា ជ់្ជូកដឆ្អើរ។ ក្តរឲ្យជ្ជូកសីុសា ់
ជ្ជូកក្តនដ់តមនហានិភយ័ ពស់កនុងក្តរឆ្ែងជំងឺដប៉េសាជ្ជូក។

• ដរាគសញ្ញា ៖ ជ្ជូកជ្គុនដតា ខាែ ងំ លហិតចលហ មនិសូវសីុ ំេី ដភនកជ្កសម
(រលាកដផនកស) ដែើរដជ្ទតដជ្ោត។ សជ្មបកូ់នជ្ជូកតូ ៗអា ងាបភ់ាែ មៗ។

• សាន កសាន មទូដៅ៖ មនសាន មជ្ោបឈ់ាមអ ុ ៗ ដៅដលើតជ្មងដនម គល់
អ ា្ ត ផ្តល និងមនសូរឈាមដៅតាមកូនកេាុ រទឹករចង។

• ក្តរពាបាល៖ មនិមនក្តរពាបាល
• ក្តរក្តរ រ៖ អនុវតាតាមដោលក្តរេ៍ជីវៈសុវតថិភាព ដែើមបកី្តរ រ និងដធវើ 

វា៉េ កសំុ់ាងសតវឲ្យបានជ្តឹមជ្តូវ ដៅតំបនដ់ែលឧសាស៍មនផ្ុះជំងឺដនះ។

ក្តរសូរឈាមដៅតាមផ្តល ក្តរសូរឈាមដលើកូនកេាុ រ

សាន មជ្ោបឈ់ាមអ  ុៗ ដៅ
ដលើតជ្មងដនម

ស ា្ នងាបជ់្សួ ជ្សាវ
ដោយសារជ្គុនដតា ខាែ ងំ



CLASSICAL SWINE FEVER (CSF)
• Etiology: CSF virus (a pestivirus, also known as 

Hog Cholera)

• Transmission: highly contagious when in contact 

with body fluids of infected animals. The virus 

survives months in salted or smoked pork. Feeding 

of meat scraps increases risk.

• Clinical signs: High fever in large numbers of dull, 

lethargic, inappetent pigs with conjunctivitis, walking 

reluctantly with a swaying movement.  Sudden 

deaths in younger piglets.

• Gross lesions: Pinpoint hemorrhages on kidney 

and tonsils, spleen, hemorrhagic lymph nodes

• Treatment: None

• Prevention: Biosecurity to prevent introduction and 

vaccine use in areas that the virus is active.

Hemorrhagic spleen to the left and lymph 
nodes to the right.

Kidney with pinpoint 
hemorrhages above; 
acute death with 
high fever, left.



ជំងអឺនូសេសគី (ឆ្កួតជ្ជូកដកែងកាែ យ)
• បងកពី៖ វរីសុសឺពីស
• ក្តរ មែង៖ វរីសុអា សំងំដៅកនុងសចសជ្បសាទរបស់ជ្ជកូបានរយៈដពលយូរ និងបងកជាជំងឺដ ើងវញិ 

បាន។ ដបើសិនជាវរីសុដនះ ឆ្ែង ូលដៅកនុងសវូង ឬជ្ទុងសតវដសើយ ដគដតងដតសដងកតដ ើញមនសតវ
ឈជឺាបនាបន្ប់ និងអា បនាដធវើឲ្យដប៉េះ ល់ែល់លទធភាពបនាពូជសតវផងដែរ។ វរីសុដនះ អា រស់ដៅ
កនុងមជឈោា នខាងដជ្តបានរសូតែល់ ៣សបាា ស៍។ ជាទូដៅ ជំងឺដនះដបើដកើតដលើសតវសុន ឬដ ៀម
ដជ្ ើនដតដធវើឲ្យសុន ឬដ ៀមងាប់ ដសើយដបើដកើតដៅដលើដោ នឹងដធវើឲ្យដោមនអាក្តក រៈជ្សដែៀងនឹងដកើត
ជំងឺដឆ្កឆ្កូតផងដែរ។ ជាទូដៅ មនិដ ើញមនដរាគសញ្ញា ោងំដនះដលើជ្ជកូដទ។

• ដរាគសញ្ញា ៖ ជ្ជូកដតា  ែួន ជ្បក្ត ់ រលាកសួត រលូតកូន កូនដកើតមកងាប់ និងអជ្តារស់តិ សជ្មបកូ់ន
ជ្ជូក។

• សាន កសាន មទូដៅ៖ មនពង ុ្ះតូ ៗដៅដលើដងែើមរបស់កូនជ្ជកូដទើបនឹងដកើត មនរលាកសួត  ុ្ះដៅគល់
អ ា្ ត និងសូរឈាមដៅតាមកូនកេាុ រទឹករចង។

• ក្តរពាបាល៖ មនិមនក្តរពាបាល
• ក្តរក្តរ រ៖ អនុវតាតាមដោលក្តរេ៍ជីវៈសុវតថិភាព ដែើមបកី្តរ រ និងដធវើវា៉េ កសំុ់ាងសតវឲ្យបានជ្តឹមជ្តវូ 

ដៅតំបនដ់ែលឧសាស៍មនផុ្ះជំងឺដនះ។

សាន កសាន មចនក្តររលាកសួតដតម៉េាង គឺមនិអា 
កំេតថ់ាមនជំងឺអដូសេសគីដនះដទ ដតជ្បសិនដបើ

មនពង ុ្ះតូ ៗ ដៅដលើសួតកូនជ្ជូក បកូ
ជាមយួសញ្ញា េជ្បពន័ធជ្បសាទ ដយើងអា 

សនមតថាសងេយ័មនជំងឺអដូសេសគី



AUJESKY’S (PSEUDORABIES)

• Etiology: herpes virus

• Transmission: The virus can remain hidden in nerves of the 

pig for long periods of time and then be reactivated. Once 

introduced into a herd the virus usually remains there and it 

can continually affect reproductive performance. The virus 

can survive for up to three weeks outside the pig. It is often 

fatal to dogs, sheep, and sometimes cattle causing “mad 

itch” making it look like rabies. Pigs do not show these signs.

• Clinical signs: Fever, nervous system signs, pneumonia, 

abortions, stillborns, and low viability piglets.

• Gross lesions: Necrotic small spots on liver in newborn 

piglets, pneumonia, necrotic tonsils, hemorrhagic pulmonary 

lymph nodes.

• Treatment: None

• Prevention: Biosecurity to prevent introduction and vaccine 

use in areas that the virus is active.

Pneumonic lesions in the lung are not 
specific for PRV, but if seen with necrotic 
livers in piglets and CNS signs, PRV would be 
suspected.



ជំងឺជ្កិន្កនូ្ជ្ជូក (PCV2)
• បងកព៖ី វរុីស ដសៀកូ
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងរាតតាត ពស់ ជ្បសិនដបើប៉េះ ល់ជាមយួទឹករចង ទឹករអំិល ឬទឹក

សំដបារននដ ញពីសតវឈ។ឺ
• ដរាគសញ្ញា ៖ កូនជ្ជូកជ្កិន ជ្សកទមៃន់ មនិលូតលាស់ រលាកសួត មនដ ញសញ្ញា

រលាកដសបក និងបញ្ញហ ដលើតជ្មងដនម។ ជ្ជូកដែលឆ្ែងជំងឺដនះ គឺមនិអា វលិដៅរក
សាថ នភាពដែើមវញិដ ើយ។

• សាន កសាន មទូដៅ៖ ដសើមកូនកេាុ រ រលាកសួត រលាកដសបក និងបញ្ញហ ដលើតជ្មងដនម
• ក្តរពាបាល៖ មនិមនក្តរពាបាល
• ក្តរក្តរ រ៖ ក្តរចកវ់ា៉េ កសំុ់ាង គឺជាជដជ្មើសែល៏អបំផុតសជ្មបទ់បស់ាក តជ់ំងឺដនះ។

កូនជ្ជូកជ្តូវចកវ់ា៉េ កសំុ់ាងឲ្យបានឆាបប់ន្បព់ីក្តរផ្តា  ដ់ោះ ដែើមបឲី្យវា៉េ កសំុ់ាងមន
ជ្បសិទធភាពលអ។ ក្តរអនុវតាដោលក្តរេ៍ជីវៈសុវតថិភាព គឺជាជដជ្មើសែល៏អមយួ
សជ្មបក់្តរទបស់ាក តជ់ំងឺដនះ។

កូនជ្ជូកសគម និងលូតលាស់យឺត

សញ្ញា រលាកដសបក និងបញ្ញហ តជ្មងដនម



PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 (PCV2)

• Etiology: Circovirus

• Transmission: highly contagious when in contact 

with body fluids of infected animals. 

• Clinical signs: Wasting, weight loss, ill thrift, or 

failure to thrive, pneumonia, porcine dermatitis 

and nephropathy syndrome (PDNS).  Affected 

pigs often do not recover.

• Gross lesions: Enlarged inguinal lymph nodes, 

pneumonia, PDNS.

• Treatment: None

• Prevention: Vaccine is usually an effective 

strategy. Pigs must be vaccinated early (often at 

weaning time) in order to be effective. Biosecurity 

to prevent introduction is always a good idea.

Thin, poor performing pig in a group 

PDNS



ជំងឺផ្តា សាយជ្ជូក (SIV)

• បងកព៖ី វរុីសផ្តា សាយ និងមនដសេនដជ្ ើន
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងរាតតាត ពស់ ជ្បសិនដបើប៉េះ ល់ជាមយួទឹករចង ទឹករអំិល ឬទឹក

សំដបារននដ ញពីសតវឈ ឺនិងឆ្ែងតាម យល់។
• ដរាគសញ្ញា ៖ ជ្ជូកដតា  ែួនខាែ ងំ មនិសូវសីុ ំេី កអក និងមនអាក្តក រៈែូ ជិតងាប់ ដត

ជាកដ់សាងមនិងាបដ់ទ ដបើសិនមនិមនជំងឺដផេងដទៀតមកដជ្ជៀតដជ្ជក។
• សាន កសាន មទូដៅ៖ រលាកសួត
• ក្តរពយបាល៖ មនិមនក្តរពាបាល។ ជាទូដៅវានឹងធូរជ្សាលដៅ ដនែ ះចងៃទី៧-

១០។ ប៉េុដនាជ្តូវពាបាលជំងឺឳក្តសនិយម ែូ ជាជំងឺរលាកសួត ដែលបងកដោយ
បាកដ់តរជីាដែើម។

• ក្តរក្តរ រ៖ ក្តរចកវ់ា៉េ កសំុ់ាង អា នឹងមនិសូវមនជ្បសិទធភាពដោយសារ វរុីស 
មនដសេនដជ្ ើន ដសើយអងទ់ីករដកើតមកឆាបង់ាបដ់ៅវញិ។ ែូ ដនះ ក្តរអនុវតា
ដោលក្តរេ៍ជីវៈសុវតថិភាព គឺជាជដជ្មើសែល៏អមយួសជ្មបក់្តរទបស់ាក តជ់ំងឺដនះ។

ដរាគសញ្ញា សួតទូដៅដែលដកើតជំងឺ         
ផ្តា សាយជ្ជូក។ សួតដមើលដៅមនិសូវលអដទ 
ប៉េុដនានឹងលអដ ើងវញិ ជ្បសិនដបើោម នជំងឺ

ឳក្តសនិយមដផេងៗ



SWINE INFLUENZA VIRUS (SIV)

• Etiology: Influenza A virus, several serotypes

• Transmission: highly contagious when in contact 

with body fluids of infected animals and aerosol. 

• Clinical signs: High fevers, inappetence, coughing. 

Pigs look they are going to die, but usually don’t if 

other diseases don’t complicate matters.

• Gross lesions: Diffuse pneumonia of the lungs.

• Treatment: None, most subside is 7-10 days. May 

need to treat for secondary bacterial pneumonia that 

can follow.

• Prevention: Vaccine is often not an effective strategy 

because of the many strains of the virus and immunity 

is short-lived. Biosecurity to prevent introduction is 

always a good idea.

Typical SIV infected lung.  The pneumonia 
looks bad, but will heal if not complicated 
with other diseases.



ជំងឺជ្តន ៀកន ៀវ (PRRS)

• បងកពី៖ វរុីសអាធឺ
•  មែងដោយ៖ ឆ្ែងរាតតាត ពស់ ជ្បសិនដបើប៉េះ ល់ជាមយួទឹករចង ទឹករអិំល ឬទឹកសំដបារននដ ញពី

សតវឈ ឺនិងឆ្ែងតាម យល់។ ជាពិដសស ឆ្ែងតាមរយៈទឹកក្តមជ្ជូកបា។
• ដរាគសញ្ញា ៖ មនដជ្ ើនស ា្ ន អាជ្ស័យនឹងដសេនរបស់វរុីស។ ជាទូដៅជ្ជូកជ្គុនដតា ខាែ ងំ មនិសូវសីុ

 ំេី និងកអក។  ដពល ែះមនសញ្ញា េជ្តដ ៀកពេ៌ដ ៀវ។ អជ្តារលូតកូន ំដ ះដមដផើមមនក្តរ
ដកើនដ ើង ដសើយកូនដែលដកើតមកដជ្ ើនដតងាប។់ កូនជ្ជូកដកើតមកដ ាយ ដោយសារដតដកើតមុន
ដពលកំេត។់

• សាន កសាន មទូដៅ៖ រលូតកូន កូនងាបក់នុងដ ះ និងកូនដកើតមកងាប។់ ជ្ជូកដែលកំពុងលូតលាស់ងាយ
ឆ្ែងនឹងជំងឺដផេងៗ ដោយសារភាពសំុា ុះដ ាយ។

• ក្តរពាបាល៖ មនិមនក្តរពាបាល។  ំដ ះដមបាពូជអា រស់បាន ជ្បសិនជាមនភាពសំុានឹងជំងឺ
ដនះ។

• ក្តរក្តរ រ៖ ក្តរចកវ់ា៉េ កសំុ់ាង អា នឹងមនិសូវមនជ្បសិទធភាពដោយសារវរុីសមនដសេនដជ្ ើន
ដសើយអងទី់ករដកើតមកឆាបង់ាបដ់ៅវញិ។ ែូ ដនះ ក្តរអនុវតាដោលក្តរេ៍ជីវៈសុវតថភិាព គឺជា
ជដជ្មើសែល៏អមយួសជ្មបក់្តរទបស់ាក តជំ់ងឺដនះ។

ករេីរលូត កូនងាបក់នុងដ ះ កូនដកើតមកងាប់
និងកូនដកើតមកដ ាយដកើនដ ើង។ ជ្ជូកដែល
កំពុងលូតលាស់ ងាយឆ្ែងនឹងជំងឺដផេងៗ។
មនដសេនមយួ ំននួប៉េុដ ណ្ ះដែលបងកឲ្យ

មនសញ្ញា េជ្តដ ៀកដ ៀវ



PORCINE REPRODUCTIVE AND 

RESPIRATORY SYNDROME (PRRS)

• Etiology: Arterivirus

• Transmission: highly contagious when in contact with body 

fluids of infected animals and aerosol. Especially easily 

spread in boar semen.

• Clinical signs: Variable depending on the strain of virus. 

High fevers, inappetence, coughing. Sometimes see “blue 

ear”. Increased abortions, mummies and stillborns in sows.

Also see weak born piglets often born early.

• Gross lesions: Aborts, mummies, stillborns. Growing pigs 

become much more susceptible to other diseases due to 

the damage to the pigs’ immune system.  

• Treatment: None, breeding will be adversely affecting until 

herd immunity stabilizes.

• Prevention: Vaccine is usually not an effective strategy 

because of the many strains of the virus. Biosecurity to 

prevent introduction is always a good idea.

Increased abortions, stillborns, mummies,  
weakborn pigs. Growing pigs are unthrifty

and susceptible to other diseases.  Only 
some strains show “blue ear”.



ជងំឺរាកកនូ្ជ្ជូក ន្ិងជំងឺរលាកជ្កព្យះនពាះនវៀន្

• បងកព៖ី វរុីសកូរូ្  ំដ ះជំងឺោងំពីរដនះ
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងរាតតាត ពស់ ជ្បសិនដបើប៉េះ ល់ជាមយួទឹករចង ទឹករអំិល ឬ

ទឹកសំដបារននដ ញពីសតវឈ។ឺ 
• ដរាគសញ្ញា ៖ មនក្តរឆ្ែងរាលោលខាែ ងំ រាកខាែ ងំ រាករាវែូ ទឹក ជ្គបវ់យ័

ជ្ជូកោងំអស់ ប៉េុដនាអជ្តាងាប ់ពស់ ំដ ះកូនជ្ជូកដទើបនឹងដកើត។
• សាន កសាន មទូដៅ៖ ភាន សដ ះដវៀនមនលកខេៈដសាើងខាែ ងំ
• ក្តរពាបាល៖ មនិមនក្តរពាបាល
• ក្តរក្តរ រ៖ ជាទូដៅក្តរចកវ់ា៉េ កសំុ់ាង គឺមនិសូវមនជ្បសិទធភាពដទ។ ដយើង

អា ឲ្យដមជ្ជូកដផើមបាន ១០០ចងៃសីុលាមកកូនជ្ជូកដែលឈដឺនះ ដែើមបឲី្យ
ដមមនភាពសំុាសជ្មបកូ់នសមបុកដជ្ក្តយៗដទៀត ប៉េុដនាក្តរដធវើរដបៀបដនះដៅ
ដតមនហានិភយ័ែដែល។ ែូ ដនះ មនដតក្តរអនុវតាដោលក្តរេ៍ជីវៈ
សុវតថិភាព គឺជាជដជ្មើសែល៏អមយួសជ្មបក់្តរទបស់ាក តជ់ំងឺដនះ។

អាក្តក រៈរាករាវែូ ទឹករបស់កូនជ្ជូកដទើបដកើត ដែល
ជាទូដៅដធវើឲ្យកូនជ្ជូកដ ាះជាតិទឹក និងឆាបង់ាប។់
 ំដេកជញ្ញរ ំងដ ះដវៀនមនលកខេៈដសាើងខាែ ងំ។



PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA

(PED) & TRANSMISSIBLE GASTROENTERITIS (TGE)

• Etiology: Both are caused by a coronavirus

• Transmission: highly contagious when in 

contact with body fluids of infected animals. 

• Clinical signs: Rapidly spreading, profuse, 

watery, diarrhea in pigs of all ages, but high 

death losses in neonatal piglets.

• Gross lesions: Very thin intestinal walls.

• Treatment: None

• Prevention: Vaccination has not been very 

effective. Feedback of infected feces back to 

sows before day 100 of gestation can help 

booster immunity for future litters, but is not 

without risk. Biosecurity to prevent introduction is 

always a good idea.

Watery diarrhea in neonatal pigs, often 
resulting in dehydration and high death 
losses.  Intestinal walls are thin.



ជំងរឺាកសាលម់្៉េូនេឡា
• បងកព៖ី ពពួកបាកដ់តរសីាល់ម៉េូដេឡា ដែលភាគដជ្ ើនជាសាល់ម៉េូកូដលរា៉េ (S. Cholerasuis) និងសាល់

ម៉េូទីសវីមដីរៀម (S. Typhimirium)
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងតាមរយៈក្តរប៉េះផ្្តល់ជាមយួលាមករបស់សតវឈឺ ឬតាមរយៈសា ដ់ែល មអនិមនិបានលអ
• ដរាគសញ្ញា ៖ ដជ្ ើនដកើតដលើជ្ជូកកំពុងលូតលាស់ ដែលមនអាយុពី១២-១៤សបាា ស៍។ ជ្បដភទសាល់ម៉េូកូ

ដលរា៉េ (S. Cholerasuis) បងកឲ្យមនដមដរាគកនុងឈាម និងរលាកសួតភាែ មៗ ដសើយដ ញដរាគសញ្ញា ែូ 
ជា ដតា  ែួន មនិសូវសីុ ំេី លហិតចលហ និងដសបកជ្កសម។ មនករេីរលាកដសបកខាែ ងំដៅតំបន ុ់ង
កន្ុយ ជ្តដ ៀក ជ្ មុះ និងដជើង ដសើយវវិតានដ៍ៅជាពេ៌ដ ៀវជា។ំ លាមកមនលកខេៈរាវែូ ទកឹ និង
មនកែិនសអុយខាែ ងំ ដសើយអា មនលាយឈាមតិ ៗ។  ំដ ះជ្បដភទសាល់ម៉េូទសីវីមដីរៀម (S. 
Typhimirium) ដ ើញមនដរាគសញ្ញា រាកដតប៉េុដ ណ្ ះ។

• សាន កសាន មទូដៅ៖ រលាកសួត មនសាន មជាដំៅរាល់ដផនកខាង ុងចនរាងក្តយ ( ុងជ្តដ ៀក  ុងជ្ មុះ និង
 ុងដជើង) និងរាក។

• ក្តរពាបាល៖ អងទ់ីបយូទិ អា មនជ្បសិទធភាព កនុងករេីពាបាលោនដ់ពលដវលា។
• ក្តរក្តរ រ៖ បដងកើនក្តរដធវើអនមយ័ និងជ្គបជ់្គងសតវកដករឲ្យបានលអ។ មនិជ្តូវផាល់ក្តកសំេល់ ដែល

មនិបាន មអនិជ្តឹមជ្តូវឲ្យជ្ជូកសីុដនះដទ។ ដយើងអា ដជ្បើជ្បាស់វា៉េ កសំុ់ាងបាន ដែើមបកី្តរ រជំងដឺនះ។



SALMONELLA

• Etiology: Salmonella species, but mostly S. cholerasuis and

S. typhimirium

• Transmission: By direct contact from feces of an infected pig 

or through infected uncooked meat. 

• Clinical signs: Affects growing pigs, usually 12-14 weeks of 

age. Sudden septicemia and pneumonia which may occur 

with S. choleraesuis may result in fever, inappetence, 

respiratory distress, depression, coughing, red skin and poor 

doing pigs. The skin of the extremities (i.e. tail, ears, nose and 

feet) become blue. Foul-smelling watery diarrhea which may 

be blood stained, is a common feature. Infections with S. 

typhimurium usually are manifest by diarrhea only.

• Gross lesions: Pneumonia, purple extremities, diarrhea.

• Treatment: Antibiotics are often helpful if given early.

• Prevention: Improved sanitation and rodent control, no 

feeding of uncooked garbage. Vaccination can be effective.



ជំងឺសារទឹកជ្ជូក
• បងកព៖ី បាកដ់តរបីា៉េ ស្័រដរ ៉េឡា ម៉េូលតូសីុោ ដែលបាកដ់តរដីនះដជ្ ើនដតរមួផេជំាមយួជងំឺ

ឆ្ែងដផេងៗដទៀតដធវើឲ្យមនផលប៉េះ ល់ែល់សួតជ្ជូក ែូ ជាពពួកម៉េ យកូបាែ សាម ។
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងតាមរយៈក្តរប៉េះ ល់ផ្តា ល់ជាមយួជ្ មុះជ្ជូកឈឺ
• ដរាគសញ្ញា ៖ រលាកសួត (មន ្ុះកនុងសួត) និងកអកខាែ ងំ
• សាន កសាន មទូដៅ៖ សួត និងផែូវែដងហើមោងំអស់ដ រដពញដៅដោយសំដបារ ដសែស  ្ុះ។ 

ជ្បសិនមនជំងឺឳក្តសនិយមដជ្ជៀត ូលជាមយួោន  អា ប ា្ លឲ្យដវៀ ឬជ្សុត ្ង់
ជ្ មុះជ្ជូក។ 

• ក្តរពាបាល៖ក្តរដជ្បើជ្បាស់អងទ់ីបយូទិ មនជ្បសិទធភាព ពស់កនុងក្តរពាបាល
ជ្បសិនដបើពាបាលោនដ់ពលដវលា និងដមដរាគមនិោនម់នភាពសំុានឹងថាន ។ំ

• ក្តរក្តរ រ៖  ំេុ សំខានក់នុងក្តរទបស់ាក តជ់ំងឺដនះគឺចកវ់ា៉េ កសំុ់ាងម៉េ យកូបាែ សាម ។
ជ្បសិនដបើមនងវកិ្ត គឺជ្តូវចកវ់ា៉េ កសំុ់ាងោងំពីរ ដោយចកវ់ា៉េ កសំុ់ាងម៉េ យកូបាែ សាម មុន
វា៉េ កសំុ់ាងសារទឹក)។

ដវៀ  ង្ជ់្ មុះ

រលាកសួត ដែលសួតដ រដពញ
ដោយសំដបារ ដសែស ឬ ុ្ះ



PASTEURELLA

• Etiology: Pasteurella multocida, a bacteria that is often 

involved as a secondary infection following another insult to the 

lungs, frequently mycoplasma.

• Transmission: spread via nose to nose contact with infected 

animals.

• Clinical signs: Exudative pneumonia producing wet, heavy 

cough. 

• Gross lesions: Lungs and airways are filled with fluid. 

Combined with other pathogens, it can cause Atrophic Rhinitis 

(twisted snouts).

• Treatment: Antibiotics are very effective if the organism is 

sensitive and treatment is early.

• Prevention: Key is controlling other infections, especially 

mycoplasma.  Vaccine is available, but money may be better 

spent vaccinating against mycoplasma first.

Atrophic rhinitis (twisted snout)

Pneumonia fills lungs with fluid



ជំងឺម៉េ យកបូាែ សាា ជ្ជូក
• បងកពី៖ ម៉េ យកូបាែ សាម ហាយអូនឺម៉េូដនៀ
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងតាមរយៈក្តរប៉េះ ល់ផ្្តល់ជាមយួសតវឈឺ ឬតាម យល់។
• ដរាគសញ្ញា ៖ កអកសៃួត ំដ ះជ្ជូកដែលមនអាយុ ៨-១២សបាា ស៍។ ជំងឺដនះដកើត

ដលើជ្ជូកមនសភាពធៃនធ់ៃរ ជ្បសិនដបើមនជំងឺជ្តដ ៀកដ ៀវ ផ្តា សាយជ្ជូក ឬជំងឺ
ផែូវែដងហើមដផេងដទៀតដកើតកនុងដពលដតមយួ។

• សាន កសាន មទូដៅ៖ រលាក ឬជាដំផនកខាងដជ្ក្តម ឬខាងមុ ចនសួត ែូ បងាហ ញកនុង
រូបមនសញ្ញា ជ្ពញួ។

• ក្តរពាបាល៖ក្តរដជ្បើជ្បាស់អងទី់បយូទិ មនជ្បសិទធភាព ពស់កនុងក្តរពាបាល។
• ក្តរក្តរ រ៖ ក្តរចកវ់ា៉េ កសំុ់ាង មនិសូវមនជ្បសិទធភាព។ ែូ ដនះ ក្តរអនុវតា

ដោលក្តរេ៍ជីវៈសុវតថភិាព គឺជាជដជ្មើសែល៏អមយួសជ្មបក់្តរទបស់ាក តជំ់ងឺ
ដនះ។

កដនែងដៅខាង ុងចនសញ្ញា ជ្ពួញ
ជាកដនែងដែលដធវើឲ្យប៉េះ ល់សួតរបស់ជ្ជូក

ដពលមនជំងឺដនះ



MYCOPLASMA

• Etiology: Mycoplasma hyopneumoniae

• Transmission: Direct contact with infected 

animals or some aerosol transmission.

• Clinical signs: Dry cough, usually 8-12 weeks of 

age.  Worse if combined with PRRS, SIV or other 

respiratory infections.

• Gross lesions: Cranioventral pneumonia as 

pointed out by the black arrows in the picture.

• Treatment: Antibiotic therapy is often helpful.

• Prevention: Vaccine is usually a fairly effective 

strategy to reduce clinical signs.  Vaccine does 

not prevent the disease. Biosecurity to prevent 

introduction is always a good idea. 

Cranioventral (lower front) lobes of the 
lung are the only parts affected as 
depicted by the black arrows.



ជំងឺរាកអឺកលូី (E.COLI)

• បងកព៖ី បាកដ់តរ ី អឺកូលី
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងតាមរយៈក្តរប៉េះ ល់ផ្្តល់ជាមយួលាមកសតវឈឺ ឬក្តរផាល់

ក្តកសំេល់ដផេងៗ។ 
• ដរាគសញ្ញា ៖ រាករាវែូ ទឹក ដែលដធវើឲ្យជ្ជូកងាបដ់ោយសារដ ាះជាតិទឹក។

ដជ្ ើនដកើត ំដ ះកូនជ្ជូកដទើបដកើត និងដជ្ក្តយដពលផ្តា  ដ់ោះភាែ មៗ។
• សាន កសាន មទូដៅ៖លាមករាវែូ ទឹក និងកូនជ្ជូកដ ាះជាតិទកឹកនុង ែួន។
• ក្តរពាបាល៖ អងទ់ីបយូទិ មនជ្បសិទធភាព ពស់កនុងក្តរពាបាល កនុងករេី

ដែលពាបាលោល់ដពលដវលា។
• ក្តរក្តរ រ៖ ក្តរចកវ់ា៉េ កសំុ់ាងដមដផើម មនជ្បសិទធភាពតិ តួ ដៅែល់កូន

ដែលនឹងដកើត ដោយសារក្តរប រ្ូ នភាពសំុាពីដមមកកូនមនកជ្មតិោប។
ក្តរដធវើអនមយ័ និងបំដបកកូនតូ ៗដ ញពីជ្ជូកធំ អា ជួយ ក្តរ រជំងឺដនះ
បាន។ 

រាករាវែូ 
ទឹក និងមន
pH  ពស់



ESCHERICHIA COLI (E.COLI)

• Etiology: Escherichia coli, a bacteria

• Transmission: Direct contact with feces of infected 

animal or through garbage feeding.

• Clinical signs: Watery diarrhea that often kills by 

dehydrating the animal.  Neonates and newly 

weaned pigs are the most susceptible.

• Gross lesions: Watery diarrhea, dehydrated piglets.

• Treatment: Antibiotics are very effective if used 

early in the infection.

• Prevention: Vaccine can be a fairly effective 

strategy for sows to prevent infection in newborns by 

boosting sow immunity prior to farrowing. Increased 

sanitation and keeping the newborn pigs from 

having access to older pigs helps.

Watery 
diarrhea 
with a 
high pH.



ជងំឺជ្សបិតូកូូ ូស ន្ិងនសម្ូសវលីសូ បា៉េ រា៉េ ស អូីសជ្ជូក
• បងកព៖ី ពពួកបាកដ់តរជី្សិបតូកូគូស និងដសមូសវីលូស បា៉េ រា៉េ ស ូអីស
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងតាមរយៈក្តរប៉េះ ល់ផ្្តល់ជាមយួជ្ជូកឈ។ឺ
• ដរាគសញ្ញា ៖ រលាកដជ្សាម ួរកាល ដែលដធវើឲ្យជ្ជូកដែកែួលដៅមខ ង ដោយសារ

បាតប់ងក់្តរជំសរដលើ ុងដជើង។ ដពល ែះ ជ្ជូកកអក ដសើមសនែ ក់ និងងាបជ់្សួ ជ្សាវ
 ំដ ះកូនជ្ជូក។

• សាន កសាន មទូដៅ៖ ជ្ជូកដសើមសនែ ក់ រលាកសួត និងមនកំេកសអិតៗដជ្ ើនដៅ
ដលើសររីាងគខាងកនុង (ជាពិដសស ំដ ះ បាកដ់តរមូីសវីលូស បា៉េ រា៉េ ស ូអីស)

• ក្តរពាបាល៖ អងទ់ីបយូទិ មនជ្បសិទធភាព ពស់កនុងក្តរពាបាល កនុងករេីដែល
ែឹងពីជំងឺ និងពាបាលោល់ដពលដវលា។

• ក្តរក្តរ រ៖ ក្តរចកវ់ា៉េ កសំុ់ាងជ្ជូក មនិសូវមនជ្បសិទធភាពដទ។ ក្តរអនុវតាដោល
ក្តរេ៍ជីវៈសុវតថិភាព និងអនមយ័ គឺជាជដជ្មើសែល៏អបំផុតសជ្មបក់្តរទបស់ាក តជ់ងំឺ
ដនះ។

កូនជ្ជូកដសើមសនែ កដ់ោយសារជ្សិបតូកូគូស

កំេកសអិតៗដជ្ ើនដៅសររីាងគខាងកនុង
ដោយសារ ដសមូសវីលូស បា៉េ រា៉េ ស ូ អីស



STREPTOCOCCUS SUIS (S. SUIS)

& HEMOPHILUS PARASUIS (HPS)

• Etiology: Streptococcus suis or Hemophilus 

parasuis (HPS; also called Glasser’s Disease)

• Transmission: direct contact with infected animals. 

• Clinical signs: Meningitis causing ataxic or down 

on side and paddling pigs, sometimes swollen 

joints, coughing, or just acute death in young pigs.

• Gross lesions: Swollen joints, pneumonia, excess 

fibrin production (especially with HPS)

• Treatment: Antibiotic treatment is usually effective if 

pigs are identified and treated early.

• Prevention: Vaccine is generally not very effective. 

Biosecurity to prevent introduction is always a good 

idea. Improved sanitation helps.

Fibrin as a result of a HPS infection

Piglet with swollen joints from S. suis



ជំងឺកជ្រលិជ្ជូក
• បងកព៖ី បាកដ់តរ ី ដអរសីុីដប៉េឡាស រ ៉េូសសីុអូបា៉េ ដទៀ
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងតាមរយៈក្តរប៉េះ ល់ផ្្តល់ជាមយួជ្ជូកឈឺ
• ដរាគសញ្ញា ៖ ជ្ជូកដពញវយ័ (ជ្ជូកសា ជ់ិតលក)់ មនក្តរដកើតដ ើងភាែ មៗ នូវ

ែំដៅដលើដសបក មនរាងែូ ជ្ោបដ់ពជ្ជ មនពេ៌ជ្កសម ដសើយមនលកខេៈ
ផុសដ ញ។

• សាន កសាន មទូដៅ៖ មនែំដៅដៅដលើដសបក និងែុះសា ដ់ៅកនុងសនែ ក់ (ែូ មន
កនុងរូបភាព)។ 

• ក្តរពាបាល៖ អងទ់ីបយូទិ មនជ្បសិទធភាព ពស់កនុងក្តរពាបាល កនុងករេីដែល
ែឹងពីជំងឺ និងពាបាលោល់ដពលដវលា។

• ក្តរក្តរ រ៖ ក្តរចកវ់ា៉េ កសំុ់ាងជ្ជូក មនិសូវមនជ្បសិទធភាពដទ។ ក្តរអនុវតា
ដោលក្តរេ៍ជីវៈសុវតថិភាព និងអនមយ័ គឺជាជដជ្មើសែល៏អបំផុតសជ្មបក់្តរទប់
សាក តជ់ំងឺដនះ។



ERYSIPELAS

• Etiology: Erysipelas rhusiopathiae

• Transmission: Direct contact with infected animals. 

• Clinical signs: Sudden increase in lamenesses in 

market age pigs often accompanied by diamond 

shaped, red, raised skin lesions (more easily seen 

on white pigs).

• Gross lesions: Skin lesions and proliferative joints. 

(see photos)

• Treatment: Antibiotic therapy is usually very 

effective if identified and treated early

• Prevention: Vaccine is usually a fairly effective 

strategy. Biosecurity to prevent introduction is 

always a good idea.



ជំងរឺលាក ុងនពាះនវៀន្តូ 
• បងកព៖ី បាកដ់តរ ី សូដនៀ អុីនធឺដស  ូរា៉េ លីស
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងតាមរយៈក្តរប៉េះ ល់ផ្្តល់ជាមយួលាមកជ្ជូកឈឺ
• ដរាគសញ្ញា ៖ ជ្ជូកចបដ់ផាើមរាកជ្សួ ជ្សាវ ដសើយងាបភ់ាែ មៗ។ ដពលរាកយូរដៅ ប ា្ ល

ឲ្យោ រ់លាកភាន សដសាើងចនដ ះដវៀន និងដធវើឲ្យជ្ជូកសគមដៅៗ។
• សាន កសាន មទូដៅ៖ រាក ំដ ះជ្ជូកដែលកំពុងលូតលាស់។មនក្តរងាបដ់ក្តសិក្ត ុង

ដ ះដវៀនតូ (ដ ះដវៀនតូ កងទ់ី៣ ែូ មនកនុងរូបភាព)។
• ក្តរពាបាល៖ អងទ់ីបយូទិ មនជ្បសិទធភាព ពស់កនុងក្តរពាបាល កនុងករេីដែលែឹងពីជំងឺ 

និងពាបាលោល់ដពលដវលា។
• ក្តរក្តរ រ៖ ក្តរចកវ់ា៉េ កសំុ់ាងជ្ជូក មនិសូវមនជ្បសិទធភាពដទ។ ក្តរអនុវតាដោលក្តរេ៍

ជីវៈសុវតថិភាព និងអនមយ័ គឺជាជដជ្មើសែល៏អបំផុតសជ្មបក់្តរទបស់ាក តជ់ំងឺដនះ។ ក្តរ   
ផាល់ ំេី និងទឹកឲ្យបានជ្គបជ់្ោន់ និងជ្គបដ់ពលដវលាែល់ជ្ជូកកពុំងលូតលាស់អា 
ជួយ ក្តតប់នថយជំងឺដនះបាន។ 



LAWSONIA (ILEITIS)

• Etiology: Lawsonia intercellularis

• Transmission: Direct contact with feces of infected animals. 

• Clinical signs: Ranges from acute bloody diarrhea and 

sudden death to loose mucoid diarrhea with loss of body 

condition over time.

• Gross lesions: Diarrhea in growing pigs. Necrotic lining of 

the terminal part of the small intestine (ileum). See photos to 

right.

• Treatment: Antibiotic therapy is usually very effective if 

identified and treated early

• Prevention: Vaccine is usually a fairly effective strategy. 

Biosecurity to prevent introduction is always a good idea. 

Making sure growing pigs have access to feed and water at 

all times helps.



ជ្ព្យូន្កនងុនពាះនវៀន្ (ជ្ព្យូន្)
• បងកព៖ី ជ្ពូនមូល (អាសាក រសី) និងជ្ពូនដ េ ឬជ្ពូនអំដបាះ (ជ្ទីឈូរសី)
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងតាមរយៈក្តរប៉េះ ល់ផ្្តល់ជាមយួលាមកជ្ជូកធ្លែ បឈ់ឺ និងមនពង

ជ្ពូន។
• ដរាគសញ្ញា ៖ ជ្ជូកជ្កិន ជ្សកទមៃន់ មនិលូតលាស់ និងកអក (ប ា្ លមកពកូីនជ្ពូន

ដធវើែំដេើ រ ូលដៅកនុងសួតរបស់ជ្ជូក)។
• សាន កសាន មទូដៅ៖ អា ដមើលដ ើញជ្ពូនដោយផ្្តល់ដភនក មនសាន មសអ ុ ៗដៅដលើ

ដងែើម (ដោយសារកូនជ្ពូនបាន ូលដៅរស់ដៅមយួរយៈ) និងមនស ា្ នរលាក
សួតកជ្មតិមធយម។

• ក្តរពាបាល៖ ដជ្បើជ្បាស់ថាន ទំមែ កជ់្ពូន
• ក្តរក្តរ រ៖ អនមយ័ជ្ទុងជ្ជូក ដោយលាងសមអ តកជ្មលបាតជ្ទុងឲ្យបានសាអ ត

លអ តាមជ្ទុងជ្ជូកនីមយួៗ។ ទិញដតជ្ជូក្ដែលមនជ្បវតាិធ្លែ ប ់ិ ច្ ឹម និងមន
ក្តរក្តរ រជ្តឹមជ្តូវ។

(ខាងដលើ) ជ្ពូនមូលដៅកនុង
ដ ះដវៀនតូ ។ (ខាងសាា ំ) ក្តរ ូ 
ខាតសួត និងដងែើម ប ា្ លមកពី
ក្តរដ ញ ូលរបស់កូនជ្ពូន។
(ខាងដជ្ក្តម) ជ្ពូនដ េ ដៅកនុង

ដ ះដវៀនធំរបស់ជ្ជូក



INTESTINAL WORMS

• Etiology: Roundworms (ascarids) and whipworms 

(trichuris) are the most common

• Transmission: Direct contact with feces that contain 

eggs from previously infected animals.

• Clinical signs: Wasting, weight loss, ill thrift, or failure 

to thrive, coughing (from larval migration through the 

lungs).

• Gross lesions: Visible signs of worms, milk spots on 

the liver (scars from larval migration), mild pneumonia 

lesions.

• Treatment: Treat with a labeled dewormer.

• Prevention: Keep pigs off dirt, thoroughly clean 

concrete floors between groups of pigs. Purchase pigs 

from sellers with good prevention programs in place.

Above: Roundworms in pig 
small intestine. Right: lung 
and liver damage due to 
roundworm migration. 
Below: whipworms in large 
intestine of pig.



ច ន្ងិអដងគរ
• បងកពី៖ ច ដសមតូពីនូស និងជ្បដភទអដងករ សាកុបដទស សាក ប ី
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងខាែ ងំដៅដពលដែលប៉េះ ល់ផ្្តល់ជាមយួជ្ជូកឈ។ឺ
• ដរាគសញ្ញា ៖ រមស់ខាែ ងំ ជាដសតុដធវើឲ្យជ្ជកូកកិត ែួនរសូតែល់

ជ្កិនដសបក ឬោ ដ់ ញជាសាន មរបសួដតមាង។
• សាន កសាន មទូដៅ៖អា ដមើលដ ើញច ដៅដលើជ្ជូកដតមាង។ អដងគរ

បងកឲ្យដសបកជ្ជូកជ្កិន រលាកដសបក ដសើយអា ដមើលវាដ ើញ
ដោយដជ្បើជ្បាស់មជី្កូទសេន។៍

• ក្តរពាបាល៖ ដជ្បើជ្បាស់ថាន ទំមែ កប់រាសិត។
• ក្តរក្តរ រ៖ មនិជ្តវូោកជ់្ជកូជា ដៅជិតជ្ជកូឈដឺទ។

(ខាងដលើនិងខាងសាា ំ) ច 
(ខាងដជ្ក្តម និងខាងសាា ំ) អដងគរ



LICE AND MANGE

• Etiology: Hematopinus suis (lice) and 

Sarcoptes scabiei (mange mite)

• Transmission: highly contagious when in 

direct contact with infected animals

• Clinical signs: Extreme itchiness which 

causes the pigs to rub leading to thick skin 

or open sores from the rubbing. 

• Gross lesions: Lice are visible on the pigs, 

mange causes thick, irritated skin, but the 

mange mites are visible with a microscope.

• Treatment: Treat with a labeled 

parasiticide.

• Prevention: Do not allow access to 

infected pigs.

Above and right: Lice. Below and right: Mange



ជំងឺកកុសុែីយសូ ុសីជ្ជូក
• បងកព៖ី ពពួកអុសីេូសព័រា៉េ ឬដអមដឺរៀ
• ក្តរ មែង៖ ឆ្ែងតាមរយៈក្តរប៉េះ ល់ផ្្តល់ជាមយួលាមកជ្ជកូឈ។ឺ
• ដរាគសញ្ញា ៖ ជ្ជូករាក ជ្កិន ជ្សកទមៃន ់លូតលាស់យតឺ ំដ ះកូនជ្ជូក។
• សាន កសាន មទូដៅ៖ រាក និងមនសាន មឆ្នូតសអិតៗ ដៅកនុងដ ះដវៀនតូ 

និងដ ះដវៀនធំ (ដោយសារងាបជ់ាលិក្ត)។
• ក្តរពាបាល៖ក្តរដជ្បើជ្បាស់អងទ់ីបយូទ ិមនិអា ពាបាលជំងកុឺកសីុែយូ

សីុសបានដទ ប៉េុដនាអា ទបស់ាក តព់ពួកដមដរាគឱក្តសនយិមដផេងៗ។
• ក្តរក្តរ រ៖ ក្តរជ្ ក Toltrazuril តាមមតម់នជ្បសិទធភាព ពស់កនុងក្តរ

ក្តរ រជ្ជូកពជីំងឺដនះ។ ក្តរដធវើអនមយ័ជាក្តរចបំា ់ ជាពដិសស
កជ្មលដបតុងជ្ទុង។លាងសមអ តលាមកឲ្យបានសាអ ត ពសំីបុកមយួ
ដៅសំបុកមយួ ដែើមបកី្តរ រក្តរឆ្ែងជងំ។ឺ



COCCIDIOSIS

• Etiology: Small parasites Isospora suis (most 

common) or Eimeria sp.

• Transmission: Direct contact with feces of infected 

animals.

• Clinical signs: Diarrhea, wasting, weight loss, ill 

thrift in young piglets.

• Gross lesions: Diarrhea, fibrinonecrotic lining of 

lower small intestine and large intestine.

• Treatment: Antibiotics will not cure coccidiosis, but 

may help with secondary infections.

• Prevention: Treating pigs with toltrazuril orally 

PRIOR to infection is effective.  Sanitation is needed, 

especially on solid concrete floors.  Thoroughly clean 

all manure between groups of litters.


