
សខុុមាលភាពជ្រូក៖ រំងឺ និងការការពារ
Pig Health: Diseases and Prevention II

បណ្ឌិ ត កកវ សាធ និងលោកជា ប ុនណា
មហាវិទ្យាលយ័ លវរជសាស្តសរសតវ ននសាកលវិទ្យាលយ័ភូមិនទកកសកិមម



តរើអ្នកត្រូវត វ្ើដូចតតេចជាតយួកាកសំណល់ទងំត ោះ
តេលផ្េល់ឲ្យត្រូកស ៊ី?

តរើអ្នកផ្េល់កាកសំណល់អ្វ៊ីខ្លោះដល់ត្រូកអ្នក?



ការផ្រលក់ាកសណំ្លល់ភារនដី្ឋា ន ឬកាកសណំ្លផ់្ទកះបាយ អាចចមលងរងំដឺលជ់្រូកអ្នក

១. ក ុំផ្តល់កុំទេចសាចជ់្រូក ដល់ជ្រូករបស់អ្នក។
២. កាកសុំណល់ទោរនីយដ្ឋា ន គឺមានហានិភយ័ទដ្ឋយសារមាន
ពពួកបាកទ់េរ ីនិងវរី ស ជ្ពមទុំងអ្នកដដលដឹករញ្ជូ នកាកសុំណល់
ផ្ងដដរ ដូចទនេះ ជ្េូវចមអនិ និងេ កដ្ឋកឲ់្យបានជ្េឹមជ្េូវម នផ្តល់ឲ្យ
ជ្រូកស ី។
៣. ក ុំផ្តល់កុំទេចសាច ់(ពិទសសសាចជ់្រូក) ដដលមានទៅកន ងកាក
សុំណល់ផ្ទេះបាយ ដល់ជ្រូកអ្នក។

តរើអ្នកត្រូវត្វើដូចតតេចជាតយួកាកសំណល់ទងំត ោះ?តរើកាកសំណល់តោរន៊ីដ្ឋា ន ឬកាកសំណល់ផ្ទោះ
បាយមានហានិភយ័អ្វ៊ីខ្លោះដល់ត្រូកអ្នក?

១. កាកសុំណល់ទោរនីយដ្ឋា ន ឬកាកសុំណល់
ផ្ទេះបាយ គឺមានហានិភយ័ទដ្ឋយរុំងឺ បងកទដ្ឋយ
ពពួកបាកទ់េរ ីនិងវរី ស 
២. សាចជ់្រូកអាចជាហានិភយ័ដធ៏្ងនធ់្ងរពី
រុំងឺអ្ េកាត ម ឆ្គួេជ្រូក និងរុំងឺទប៉េសតជ្រូកអាហ្រ្វចិ



រំងឺរាកអ្ឺកលូី (E.COLI)

• បងកេ៊ី៖ បាកត់ររ ៊ី អ្ឺកូល៊ី
• ការចតលង៖ ឆ្លងតាតរយៈការប ោះពាល់ផ្ទទ ល់ជាតយួលាតកសរវឈឺ ឬការផ្េល់

កាកសំណល់តផ្េងៗ។ 
• តោគសញ្ញា ៖ ោកោវដូចទឹក ដដលត្វើឲ្យត្រូកងាបត់ដ្ឋយសារតខ្ះោះជារិទឹក។

តត្ចើនតកើរចំតពាោះកូនត្រូកតទើបតកើរ និងតត្កាយតេលផ្ទេ ចត់ដ្ឋោះោល តៗ។
• សាន កសាន តទូតៅ៖លាតកោវដូចទឹក និងកូនត្រូកតខ្ះោះជារិទកឹកន ងខ្លួន។
• ការេាបាល៖ អ្ងទ់៊ីបយូទិចមានត្បសិទធោេខ្ពស់កន ងការេាបាល កន ងករណ៊ី

ដដលេាបាលទល់តេលតវលា។
• ការការពារ៖ ការចាកវ់ កស់ា ំងតតតផ្ើត មានត្បសិទធោេរិចរួចតៅដល់កូន

ដដលនឹងតកើរ តដ្ឋយសារការបញ្ជូ នោេសា ំេ៊ីតតតកកូនមានកត្តរិទប។
ការត្វើអ្ តយ័ និងបំដបកកូនរូចៗតចញេ៊ីត្រូក្ំ អាចរួយ ការពាររំងឺតនោះ
បាន។ 

ោកោវដូច
ទឹក និងមាន
pH ខ្ពស់



រំងរឺាកសាលម់ ូលណ្ឡា
• បងកេ៊ី៖ េេួកបាកត់ររ ៊ីសាល់ត ូតណឡា ដដលោគតត្ចើនជាសាល់ត ូកូតលោ (S. Cholerasuis) និងសាល់

ត ូទ៊ីហ្វ៊ីត៊ីតរៀត (S. Typhimirium)
• ការចតលង៖ ឆ្លងតាតរយៈការប ោះផ្ទទ ល់ជាតយួលាតករបស់សរវឈឺ ឬតាតរយៈសាចដ់ដលចតអនិតនិបានលអ
• តោគសញ្ញា ៖ តត្ចើនតកើរតលើត្រូកកំេ ងលូរលាស់ ដដលមានអាយ េ៊ី១២-១៤សបាេ ហ៍្។ ត្បតភទសាល់ត ូកូ

តលោ (S. Cholerasuis) បងកឲ្យមានតតតោគកន ងឈាត និងរលាកសួរោល តៗ តហ្ើយតចញតោគសញ្ញា ដូច
ជា តតេ ខ្លួន តនិសូវស ៊ីចំណ៊ី លហិរល្លហ និងដសែកត្កហ្ត។ មានករណ៊ី រលាកដសែកខ្ល ងំតៅរំបនច់ ង
កនទ យ ត្រតចៀក ត្ចត ោះ និងតរើង តហ្ើយវវិរេនត៍ៅជាេណ៌តខ្ៀវជា។ំ លាតកមានលកខណៈោវដូចទកឹ និង
មានកលិនសអ យខ្ល ងំ តហ្ើយអាចមានលាយឈាតរិចៗ។ ចំតពាោះត្បតភទសាល់ត ូទ៊ីហ្វ៊ីត៊ីតរៀត (S. 
Typhimirium) ត ើញមានតោគសញ្ញា ោកដរប  ត ណ្ ោះ។

• សាន កសាន តទូតៅ៖ រលាកសួរ មានសាន តជាតំៅោល់ដផ្នកខ្ងច ងល្នោងកាយ (ច ងត្រតចៀក ច ងត្ចត ោះ និង
ច ងតរើង) និងោក។

• ការេាបាល៖ អ្ងទ់៊ីបយូទិចអាចមានត្បសិទធោេ កន ងករណ៊ី េាបាលទនត់េលតវលា។
• ការការពារ៖ បតងកើនការត្វើអ្ តយ័ និងត្គបត់្គងសរវកតករឲ្យបានលអ។ តនិត្រូវផ្េល់កាកសំណល់ ដដល

តនិបានចតអនិត្រឹតត្រូវឲ្យត្រូកស ៊ីត ោះតទ។ តយើងអាចតត្បើត្បាស់វ កស់ា ំងបាន តដើតែ៊ីការពាររំងតឺនោះ។



• https://www.youtube.com/watch?v

=eyQ4t1wHl2M&feature=share&f

bclid=IwAR32GDX6X0LYndIyEJF

AqQVUnDtyGsTl9x9ZWDaxGzTt

wCwsUtvqElBp2xo

https://www.youtube.com/watch?v=eyQ4t1wHl2M&feature=share&fbclid=IwAR32GDX6X0LYndIyEJFAqQVUnDtyGsTl9x9ZWDaxGzTtwCwsUtvqElBp2xo


ត ើអ្វីតៅជាជំងឺត ៉េស្តជ្ជកូអាជ្រិច?
What is ASF?

• A highly fatal viral disease of 
domestic  and wild pigs

• Natural infection of African 
warthogs and bush pigs but 
causes no disease in them

• Also an infection of soft bodied 
ticks





Where does it occur?

• Endemic in parts of Africa, initially 
where warthogs and domestic pigs co-
exist, but can be maintained just in 
domestic pigs



What causes it?
(Aetiology)

• Large double stranded DNA virus

• The only member of the Asfarviridae
family, genus Asfivirus

• Replicates mainly in cytoplasm of 
macrophages



Six days after infection huddling
together, not eating, reluctant to 

move, Temp >41C, reddening of 
ears









Gross pathology

Haemorrhagic lymph nodes

• Gastrohepatic lymph nodes

• Mediastinal lymph nodes



Haemorrhagic 
gastritis













Confirming the 
diagnosis

• What samples to collect?
– Blood
– Lymph nodes
– Spleen
– Lung
– Kidney

• What laboratory tests?

– Serology
– Virus isolation
– Antigen detection 

(immunofluorescence)
– PCR (detect genome)



How does it spread?
• Ticks

• Direct contact between pigs

• Contact with virus on contaminated clothing, 
equipment, bedding etc.

• Food waste containing pork meat derived 
form infected pigs

Really important to remember

• Virus very stable and lasts long time in 
environment

• The few pigs that recover remain infected for 
life

• Infected pigs may shed virus before and as 
soon as they show clinical signs





Where is it occurring 
now?

In 2007 food scraps from ship 
fed to pigs in port in Georgia

Infection not controlled and 
spread throughout country 
and north into Russia





Spread into 
Europe and East 

into China 

• In domestic pigs in 
backyards of homes

• In wild boar

• Spread by hunters 
(probably)







What options do we 
have to control it?

• Stop it entering the country (no pigs or pig 
meat products or contaminated material)

• High level of community awareness and 
reporting (acute illness and death in pigs)

• Farm biosecurity

• Rapid response by veterinary authorities 
(stop movement, trace forward and 
backward)

• Correct samples to lab to confirm diagnosis

• Lab capacity to diagnose

• Slaughter infected pigs and those in contact, 
safe disposal and disinfection of premises



Is Cambodia ready to 
detect and respond?

• Control of borders?

• Community awareness?

• General surveillance for pig diseases?

• Knowledge of movement of pigs and 
pig products?

• Capacity to respond to reports and 
investigate?

• Laboratory capacity to diagnose?

• Capacity to stamp out outbreaks before 
they spread?



តរើអ្វ៊ីខ្លោះដដលចតលងរំងឺតប សេត្រូកអាត្ហ្ិច?

១ ២ ៥៤៣ ៦

ទងំអ្ស់



តរើតោគសញ្ញា តយួ្ខ្ងតត្កាតដដលជាតោគសញ្ញា រំងឺតប សេអាត្ហ្ិច?

១ ២ ៥៤៣

ទងំអ្ស់



តរើអ្នកអាចេាបាលរំងឺតប សេត្រកូអាត្ហ្ចិដដរឬតទ?
១. តត្បើអ្ងទ់៊ីបយូទិច ២. គ្មា នថ្ន េំាបាល



អ្រគុណ!


