
รอยโรคสัตว์ที่ส ำคญั 
ก่อนและหลงัน ำสัตว์เข้ำเชือด

ส ำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์



ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง การก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้

เนื้อสัตว์น้ันเป็นอาหารตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ           
การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559



ประกาศกรมปศุสัตว์การก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเน้ือสัตว์ที่ไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร

• สัตวท์ี่เป็นโรค หรือสงสัยว่าเป็นโรคดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้ เนื้อสัตวน์ั้น
เป็นอาหาร

• กาฬโรคเป็ด (Duck plague)
• กาฬโรคสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (พีพีอาร์) [Peste
des petits ruminants (PPR)] 
• โรคไข้คิว (Q fever) 
• โรคไข้หวัดนก (Bird flu หรือ Avian influenza)
• โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (Influenza virus type A)
• โรคแคมพิโลแบกเตอร์ (Campylobacteriosis)
• โรคแซลโมเนลลา (Salmonellosis)
• โรคทริคิเนลลา (Trichinellosis) X
• โรคทอกโซพลาสมา (Toxoplasmosis)
• โรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease)

• โรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease)
• โรคบรูเซลลา (Brucellosis)
• โรคแบล็กเลก หรือโรคไข้ขาด า (Blackleg)
• โรคพยาธิเม็ดสาคู (Cysticercosis) X
• โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) X
• โรคเมลิออยด์ หรือโรคมงคล่อเทียม (Melioidosis)
• โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest)
• โรควัวบ้า (Mad cow disease หรือ Bovine 
spongiform encephalopathy)
• โรคสมองฟ่ามในแกะ หรือโรคสเครพี (Scrapie หรือ
Transmissible spongiform encephalopathies)



ประกาศกรมปศุสัตว์การก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเน้ือสัตว์ที่ไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร

• สัตวท์ี่เป็นโรค หรือสงสัยว่าเป็นโรคดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้ 
เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร

• โรคสมองอักเสบนปิาห์ (Nipha encephalitis) 
• โรคสเตรปโทค็อกคัส (Streptococcosis) X
•โรคอหิวาต์สัตว์ปีก (Fowl cholera) 
• โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) 
• โรคเฮโมรายิกเซปทซิีเมีย (Haemorrhagic septicemia) 
• วัณโรค (Tuberculosis) 
• วัณโรคเทียม (Pseudotuberculosis) 



ประกาศกรมปศุสัตว์การก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเน้ือสัตว์ที่ไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร

• สัตว์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตวน์ั้นเป็นอาหาร
ไก่ เป็ด ห่าน นกกระจอกเทศ

(ก) มีรอยโรคที่ผิวหนังทีก่ระจายทั่ว
ร่างกาย ได้แก่ ฝีหนอง ฝีดาษ เนื้องอก
(ข) ผอมแห้งมาก
(ค) บวมทั้งตัว
(ง) ตายระหว่างขนส่ง
(จ) มีปื้นเลือดออกขนาดใหญ่ หรือจุด
เลือดออกทั่วร่างกาย

(ฉ) มีสภาพโลหิตเป็นพิษ
(ช) ท้องมาน
(ซ) ผิดปกติทางประสาท หรือ
กล้ามเนื้อ
(ฌ) บวมบริเวณศีรษะ มีสิ่งคัดหลั่งจาก
ตาและจมูก
(ญ) มีอาการท้องเสียรุนแรง
(ฎ) ปรากฏชัดว่าได้รับวัคซีนแล้วยังไม่
ครบยี่สิบเอ็ดวัน



ประกาศกรมปศุสัตว์การก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเน้ือสัตว์ที่ไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร

• สัตว์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตวน์ั้นเป็นอาหาร
โค กระบือ แพะ แกะ สุกร

(ก)ตัง้ท้อง หรือเพิ่งตกลกูใหม่
(ข) ปรากฏชดัวา่ได้รับวคัซีนแล้วยงัไม่
ครบย่ีสิบเอ็ดวนั 
(ค) บวมทัง้ตวั 
(ง) แสดงอาการระบบทางเดินหายใจ 
(จ) มีอาการไข้สงู สําหรับสกุรท่ีมีไข้สงู
ตัง้แต ่๑๐๖ องศาฟาเรนไฮท์ขึน้ไป 
สําหรับโค กระบือ แพะ หรือแกะท่ีมีไข้
สงูตัง้แต ่๑๐๕ องศาฟาเรนไฮท์ขึน้ไป 

(ฉ) ตายระหวา่งขนสง่
(ซ) มีตุม่นํา้ที่ปาก กีบ จมกู หรือเต้านม 
(ฌ) มีปืน้เลือดออกขนาดใหญ่ หรือจดุ
เลือดออกทัว่ร่างกาย 
(ญ) มีสภาพโลหิตเป็นพิษ 
(ฎ) ท้องมาน 
ฏ) ผิดปกติทางประสาท หรือกล้ามเนือ้ 
(ฐ) บวมนํา้บริเวณลําคอ หรอใต้คาง
ฑ) มีอาการท้องเสียรุนแรง



ประกาศกรมปศุสัตว์การก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเน้ือสัตว์ที่ไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร

• เนื้อสัตว์ท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร

(๑) ช้ า มีจุดเลือดออก หรือมีโลหิตคั่ง
ฝังอยู่ในเนื้อสัตว์นั้น
(๒) เป็นแผล ฝีหนอง เน่า หรือเนื้อตาย
(๓) มาจากสัตว์เป็นโรคตามประกาศ
(๔) มีกลิ่นปัสสาวะ หรือกลิ่นยา หรือ
สารเคมี
(๕) มีตัวพยาธิ หรือตัวอ่อนของพยาธิ
(Cyst)

(๖) มีสภาพโลหิตเป็นพิษ
(๗) ดีซ่าน
(๘) อักเสบ บวม หรือแข็งเป็นไต
(๙) ไม่สด หรือมีสีด าคล้ า
(๑๐) ปนเป้ือนอุจจาระ
(๑๑) มีสิ่งแปลกปลอมปนเป้ือน



ประกาศกรมปศุสัตว์การก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเน้ือสัตว์ที่ไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร

• สตัว์หรือเนือ้สตัว์ท่ีมีสารตกค้าง หรือสงสยัว่ามีสารตกค้างดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือวา่ไมเ่หมาะสมท่ีจะ
ใช้เนือ้สตัว์นัน้เป็นอาหาร

(๑) กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-agonist)
(๒) กลุ่มไนโตรฟูแรนส์ (Nitrofurans)
(๓) กลุ่มไนโตรอิมดิาโซล (Nitroimidazoles)
(๔) คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol)
(๕) อะโวพาร์ซิน (Avoparcin)
(๖) คารบ์าดอกซ์ (Carbadox)
(๗) โอลาควินดอกซ์ (Olaquindox)
(๘) ไดเอทิลสติลเบสโทรล [Diethylstilbestrol 
(DES)]

(๙) เมลามีน หรือสารในกลุ่มเมลามีน (Melamine or 
melamine group) เช่น
กรดซัยยานูริก (Cyanuric acid) แอมมีไลด์
(Ammelide) แอมมีลีน (Ammeline)
(๑๐) สารพิษตกค้างที่มีปริมาณเกินกว่าปริมาณสารพิษ
ตกค้างสูงสุดท่ีก าหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
(๑๑) ยาสัตว์ตกค้างเกินกว่าปริมาณท่ีก าหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๑๒) วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์



เรำตรวจสุขภำพสัตว์ก่อนเชือดเพื่ออะไร?

1. เพ่ือควบคมุสขุอนามยัในการฆา่สตัว์และผลิตเนือ้สตัว์

2. ได้สตัว์ท่ีมีชีวิต และสขุภาพสมบรูณ์เท่านัน้เข้าสูโ่รงฆ่า

3. เพ่ือให้ได้เนือ้สตัว์ท่ีมีความปลอดภยัและเหมาะสมแก่การบริโภค

4.   ไม่ให้สตัว์ป่วยด้วยโรคติดต่อระหวา่งสตัว์และคนเข้าไปปนเปือ้นในคอกพกัสตัว์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ต่างๆ และบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานในโรงฆา่สตัว์

5.   เพ่ือลดโอกาสการปนเปือ้นในบริเวณที่ทําการฆ่า



หลักปฏบิัตใินกำรตรวจสุขภำพสัตว์ก่อนฆ่ำ

1. สตัว์ท่ีนําเข้าโรงฆ่าต้องมีเอกสารมาพร้อมกบัรถขนสง่ ซึง่ออกให้และรับรองโดยผู้ ท่ีมีอํานาจ

2. ตรวจสขุภาพสตัว์ก่อนฆา่ภายใน 24 ชัว่โมง เม่ือสตัว์เข้าถึงโรงฆ่า หากเกิน 24 ชัว่โมง ต้องตรวจซํา้

3. สตัว์ทกุตวัต้องผ่านการตรวจสขุภาพสตัว์ก่อนฆ่าจากพนกังานตรวจโรคสตัว์ท่ีได้รับมอบอํานาจ        

จึงจะอนญุาตให้นําสตัว์เข้าสูก่ระบวนการฆ่าได้

4. ต้องทําในท่ีท่ีมีแสงสวา่งเพียงพอ และปฏิบตัิตอ่สตัว์ตามหลกัสวสัดิภาพสตัว์



หลักปฏบิัตใินกำรตรวจสุขภำพสัตว์ก่อนฆ่ำ

5. ต้องตรวจสขุภาพโดยทัว่ไปของสตัว์เพ่ือให้มัน่ใจวา่สขุภาพสมบรูณ์ ไม่มีอาการหรือผิดปกติ

6. สตัว์ท่ีมีอาการป่วย/สงสยัว่าป่วย ต้องคดัแยกไว้ต่างหากในที่ที่จดัไว้อย่างเหมาะสม

7. สตัว์ท่ีได้บาดเจ็บรุนแรงหรือเจ็บปวดอย่างทรมาน จะต้องได้รับการฆา่โดยวิธีฉกุเฉิน

8. สตัว์ท่ีตายก่อนฆา่ เช่น ตายจากการขนสง่ ตายจากการเจ็บป่วย ให้ยดึซากไว้และนําไปทําลาย

อย่างเหมาะสม



ตรวจสุขภำพสัตว์ก่อนฆ่ำ   
(Ante-mortem inspection)

ป่วย/สกปรกอำกำรปกติ



วิธีในกำรตรวจสุขภำพสัตว์ก่อนฆ่ำ

1. ตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้น   

2. คอกพกัสตัว์ก่อนฆา่ท่ีใช้สําหรับตรวจสขุภาพสตัว์ก่อนฆ่า

- แสงสว่างเพียงพอ

- มองเห็นสตัว์ได้อย่างชดัเจน

3. สงัเกตอาการของสตัว์และความผิดปกติต่างๆ

4. ตรวจสตัว์อย่างละเอียด เช่น ท่ายืน/ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม/ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

พฤตกิรรม

สภำวะโภชนำกำร

ควำม
สะอำด

อำกำรของโรค/
ผิดปกติ



กำรตรวจสุขภำพก่อนฆ่ำ โค กระบือ แพะ แกะ



ประกาศกรมปศุสัตว์การก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเน้ือสัตว์ที่ไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร

• สัตว์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตวน์ั้นเป็นอาหาร
โค กระบือ แพะ แกะ สุกร

(ก)ตัง้ท้อง หรือเพิ่งตกลกูใหม่
(ข) ปรากฏชดัวา่ได้รับวคัซีนแล้วยงัไม่
ครบย่ีสิบเอ็ดวนั 
(ค) บวมทัง้ตวั 
(ง) แสดงอาการระบบทางเดินหายใจ 
(จ) มีอาการไข้สงู สําหรับสกุรท่ีมีไข้สงู
ตัง้แต ่๑๐๖ องศาฟาเรนไฮท์ขึน้ไป 
สําหรับโค กระบือ แพะ หรือแกะท่ีมีไข้
สงูตัง้แต ่๑๐๕ องศาฟาเรนไฮท์ขึน้ไป 

(ฉ) ตายระหวา่งขนสง่
(ซ) มีตุม่นํา้ที่ปาก กีบ จมกู หรือเต้านม 
(ฌ) มีปืน้เลือดออกขนาดใหญ่ หรือจดุ
เลือดออกทัว่ร่างกาย 
(ญ) มีสภาพโลหิตเป็นพิษ 
(ฎ) ท้องมาน 
ฏ) ผิดปกติทางประสาท หรือกล้ามเนือ้ 
(ฐ) บวมนํา้บริเวณลําคอ หรือใต้คาง
ฑ) มีอาการท้องเสียรุนแรง



1.ควำมผิดปกตขิองระบบทำงเดนิหำยใจ

• ลกัษณะการหายใจ

• อตัราการหายใจ



Difficulty in breathing



Open-mouth breathing

Severe respiratory distress





• สิ่งคดัหลัง่ตา่งๆ จากร่างกาย

Discharge from 
the nose & eye 
of cattle



Discharge from 
the nose 
of goat



Enlarged jaws

“Lumpy jaw”



ทอ้งเสียรุนแรง



excess fluid or swelling under the jaw

“Bottle jaw” 

-worm
-liver fluke

-Malnutrition
-Johnes dz.
-Anemia
-Heart  failure



มีตุ่มน ำ้ที่ปำก กีบ 
จมูก หรือเต้ำนม 



มีตุ่มน ำ้ที่ปำก กีบ 
จมูก หรือเต้ำนม 





2.ควำมผิดปกตขิองพฤตกิรรม

BSE (โรคววับ้า)





3.ควำมผิดปกตขิองกำรเดนิ

Abnormal gait



Lameness



4.ควำมผิดปกตขิองท่ำทำงและกำรทรงตัว

Downer cow syndrome





กำรทรงตัวไม่ปกติ



Abscess (ฝี)



สะดอือักเสบ บวม



Swelling of the skin



Edema  (บวมน ำ้)



ตัง้ท้อง หรือเพิ่งตกลกูใหม ่





Bloody 
diarrhea

Mucous 
diarrhea



Vaginal prolapse

Rectal and vaginal prolapse in goat



Uterine prolapse

Cow

Sheep

Goat



Rectal prolapse



Yellow colour (ดีซ่ำน)



Pale colour (ซีด)



Black &dark blue colour

เกดิเนือ้ตำยที่เต้ำนม











กำรตรวจสุขภำพก่อนฆ่ำสัตว์ปีก



ประกาศกรมปศุสัตว์การก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเน้ือสัตว์ที่ไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร

• สัตว์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตวน์ั้นเป็นอาหาร
ไก่ เป็ด ห่าน นกกระจอกเทศ

(ก) มีรอยโรคที่ผิวหนังทีก่ระจายทั่ว
ร่างกาย ได้แก่ ฝีหนอง ฝีดาษ เนื้องอก
(ข) ผอมแห้งมาก
(ค) บวมทั้งตัว
(ง) ตายระหว่างขนส่ง
(จ) มีปื้นเลือดออกขนาดใหญ่ หรือจุด
เลือดออกทั่วร่างกาย

(ฉ) มีสภาพโลหิตเป็นพิษ
(ช) ท้องมาน
(ซ) ผิดปกติทางประสาท หรือ
กล้ามเนื้อ
(ฌ) บวมบริเวณศีรษะ มีสิ่งคัดหลั่งจาก
ตาและจมูก
(ญ) มีอาการท้องเสียรุนแรง
(ฎ) ปรากฏชัดว่าได้รับวัคซีนแล้วยังไม่
ครบยี่สิบเอ็ดวัน



กำรตรวจสุขภำพสัตว์ปีกก่อนฆ่ำ

เอกสำรประกอบกำรตรวจ
เอกสารควบคมุการเคลื่อนท่ี (ร.3/ร.4)



1.อำกำรบวมบริเวณหัวและตำ

-โรคหวดัหน้าบวม
-โรคกาฬโรค
-โรคขาดวิตามินเอ



-



2.อำกำรเหนียงคอบวมน ำ้

-โรคอหวิำต์สัตว์ปีก
-โรคหวัดหน้ำบวม



3.อำกำรหอบ/ไอ/จำม

-โรคไข้หวัดนก
-โรคหวัดหน้ำบวม
-โรคหลอดลมอักเสบตดิต่อ
-โรคนิวคำสเซลิ
-โรคกล่องเสียงอักเสบตดิต่อ



4.รอยโรคที่ผิวหนัง

-โรคฝีดำษ
-โรคโลหติจำงตดิต่อในไก่



5.ขำพกิำร



6.มีอำกำรทำงระบบประสำท

-Newcastle dz.
-Marek’s dz.



7.กระดูก/ข้อต่อบวม

-โรคตดิเชือ้ไมโคพลำสมำ
-โรคตดิเชือ้รีโอไวรัส



ท้องมำน



ไข้หวัดนก (Avian influenza)



การตดัสินสุขภาพสตัวก่์อนฆ่า

1. อนุญำตให้เข้ำฆ่ำได้ตำมปกติ

2. อนุญำตให้เข้ำฆ่ำได้แต่มีเงื่อนไข

3. ไม่อนุญำตให้เข้ำฆ่ำ



1.อนุญาตใหเ้ขา้ฆ่าไดต้ามปกติ 

• สตัว์สขุภาพสมบรูณ์แข็งแรง 

• ไม่มีอาการของโรค

• ไม่มีความผิดปกติใดๆ

• เหมาะแก่การฆา่เพื่อบริโภค



2.อนุญาตใหเ้ขา้ฆ่าไดแ้ต่มีเง่ือนไข

1. บำดเจบ็เน่ืองจำกอุบัตเิหตุ เช่น กระดูหกั ฟกช ำ้รุนแรง เจบ็ปวดทรมำน
➢ ให้ทําการฆา่โดยวิธีฉกุเฉิน

2. ไม่แสดงอำกำรป่วย หรือควำมผิดปกต ิหรือควำมบกพร่องอย่ำงชัดเจน

แต่อยู่ในข่ำยสงสัย ต้องด ำเนินกำรดงันี ้
➢ เข้าฆ่าเป็นรายสดุท้ายของวนั เพ่ือลดโอกาสการปนเปือ้นในโรงฆา่สตัว์

➢ ทําการตรวจซากสตัว์โดยละเอียดในขัน้ตอนการตรวจซากภายหลงัฆ่า

➢ ทําการเก็บตวัอย่างจากซากหรืออวยัวะเพื่อสง่ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ        



3. ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ฆ่า

1. สตัว์สขุภาพไม่สมบรูณ์ มีความผิดปกต ิสง่ผลตอ่สขุภาพผู้บริโภค
➢ ยดึและทําลายซาก

2. สตัว์ท่ีแสดงอาการป่วยหรือผิดปกตอิยา่งรุนแรง และอาจเป็นอนัตรายตอ่
ผู้บริโภค หรือผู้ปฏิบตังิาน เช่น ป่วยด้วยโรคระบาดสตัว์ หรือโรคสตัว์สูค่น 

➢ ยดึและทําลายซากอย่างเหมาะสม

3. สตัว์ท่ีมีอาการโคม่า และตายจากการขนสง่ 
➢ ยดึและทําลายซาก

4. สตัว์ท่ีไม่มีเอกสารรับรองท่ีออกให้โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจท่ีอยูต้่นทาง หรือมี
แตข้่อมลูไม่ตรงกบัข้อเท็จจริง



เรำตรวจซำกสัตว์หลังเชือดเพื่ออะไร?

1. เพ่ือควบคมุสขุอนามยัในการผลิตเนือ้สตัว์

2. เพ่ือให้ได้เนือ้สตัว์ท่ีมีความปลอดภยัและเหมาะสมแก่การบริโภค



การตดัสินซากสตัวห์ลงัฆ่า

ซากสตัว์

Partial 
condemn

แปรสภาพ

ทําลาย

Condemn ทําลาย

Accept บริโภคได้



กำรตรวจซำกหลังฆ่ำ โค กระบือ แพะ แกะ



ประกาศกรมปศุสัตว์การก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเน้ือสัตว์ที่ไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร

• เนื้อสัตว์ท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร

(๑) ช้ า มีจุดเลือดออก หรือมีโลหิตคั่ง
ฝังอยู่ในเนื้อสัตว์นั้น
(๒) เป็นแผล ฝีหนอง เน่า หรือเนื้อตาย
(๓) มาจากสัตว์เป็นโรคตามประกาศ
(๔) มีกลิ่นปัสสาวะ หรือกลิ่นยา หรือ
สารเคมี
(๕) มีตัวพยาธิ หรือตัวอ่อนของพยาธิ
(Cyst)

(๖) มีสภาพโลหิตเป็นพิษ
(๗) ดีซ่าน
(๘) อักเสบ บวม หรือแข็งเป็นไต
(๙) ไม่สด หรือมีสีด าคล้ า
(๑๐) ปนเป้ือนอุจจาระ
(๑๑) มีสิ่งแปลกปลอมปนเป้ือน



ฝีหนอง



ฝีหนอง



จดุเลือดออกท่ีหวัใจ

บวมนํา้ท่ีต้นคอ



เนือ้งอกท่ีปอด

เนือ้งอกท่ีปอด



ปอดอกัเสบจาก
แบคทีเรีย

เลือดคัง่ท่ีหวัใจ



ปอดอกัเสบแบบ
มีเย่ือหนอง



เย่ือหุ้มปอด
อกัเสบแบบมี
เย่ือไฟบริน



ฝีท่ีม้าม



ตอ่ม bursa of fabricius อกัเสบ



เนือ้งอกท่ีปอด
และหวัใจ



ก้อนฝีท่ีม้าม



ก้อนฝีท่ีตบั



เย่ือหุ้มหวัใจ
อกัเสบ

เย่ือหุ้มตบั
อกัเสบ



ก้อนเชือ้ราในปอด



หลอดอาหารอกัเสบ
แบบเนือ้ตาย



จดุเลือดออกท่ีกระเ




