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หมวดท่ี ๑ ความสามารถท่ัวไปเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยและเอกลักษณประจําตัว 

ขอ ๑ พึงประพฤติตนตามขอบังคับจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสัตวแพทย และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ   
ผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย จะตอง 
๑. ตระหนักรูวา มีขอบังคับวาดวยทางจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสัตวแพทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับวิชาชีพการสัตว
แพทย 
๒. รูจักแหลงสืบคนรายละเอียดของกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของ 
๓. เขาใจบทบาทหนาที่ของสัตวแพทยสภา และบทบาทหนาที่ของตนเองในการประพฤติปฏิบัติตามขอบังคับวาดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสัตวแพทย และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับวิชาชีพ 
๔. รูและสามารถอธิบายไดถึงความเก่ียวของระหวางวิชาชพีการสัตวแพทยและหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของตามกฎหมาย 
๕. ใหความสําคัญตอชีวิตสัตว เหนอืความตองการและผลประโยชนของตนเอง 

ขอ ๒ ตระหนักถึงความจําเปนและเหตุผลของการศึกษาตอเน่ือง ทั้งการฝกปฏิบัติ และพัฒนาวิชาชีพ ขณะที่ประกอบ
วิชาชีพตลอดเวลา   
ผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย จะตอง 
๑. ตระหนักถึงความหมายของวิชาชีพ คือ อาชีพที่ตองมีการฝกอบรมชั้นสูงในโลกศิลปศาสตรจะตองมีองคกรควบคุมและ
คุมครองสงเสริมวิชาชีพ มีการศึกษาอบรมทางวชิาการอยางตอเนื่อง และตองมีเจตนารมณเพื่อบริการประชาชนและสังคม 
๒. สามารถแยกแยะความรูที่เคยเปนที่ยอมรับในอดีต แตไดมีการพฒันาเปลี่ยนแปลงไปแลวในปจจบุัน กับความรูที่เปนที่
ยอมรับในปจจุบนั และแนวคิดของความรูที่กําลังพฒันาไปในอนาคต 
๓. รูจักสถาบัน หรือแหลงการศึกษาตอเนื่อง ที่มีกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย 
๔. มีความใฝรูและรูแหลงในการสบืคนขอมูลวิชาการ และเทคนิคทางสัตวแพทย 
๕. รูจักแหลงและวิธีการที่จะเพิ่มพนูความรูความสามารถ และทักษะในการประกอบวชิาชีพตลอดเวลา 

ขอ ๓ สามารถยอมรับและปรับตัวเขากับความไมแนนอน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได 
ผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย จะตอง 
๑. ตระหนักวาความไมแนนอนเปนเร่ืองธรรมดา 
๒. มีปฏิกิริยาที่เหมาะสมในสถานการณที่ไมเปนไปตามคาด หรือไมไดคาดคิดมากอน 
๓. มีทักษะในการปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

ขอ ๔ พัฒนาความสามารถในการตรวจสอบตนเอง และมีความยินดีที่จะใหผูอ่ืนตรวจสอบ 
ผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย จะตอง 
๑. รูและตระหนักถึงขีดจํากัดความสามารถของตนเอง 
๒. มีข้ันตอนการประเมินผลการทาํงานทีช่ัดเจน สามารถวิเคราะหคนหาสาเหตุของขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน รวมถึงวิเคราะห
ตนเอง และเปดโอกาสใหผูอ่ืนตรวจสอบได 
๓. ยอมรับขอผิดพลาดของตนเองและพยายามแกไข 
๔. ยอมรับขอผิดพลาดของผูอ่ืน และใหความชวยเหลือแนะนําตามความเหมาะสม 

ขอ ๕ รูถึงขอจํากัดของบุคคลและแสดงถึงความรูวาเม่ือไรที่ตองขอคําแนะนํา ขอความชวยเหลือ หรือขอการ
สนับสนุนทางดานวิชาชีพ และรูวาจะหาสิ่งเหลาน้ีไดจากที่ใด   
ผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย จะตอง 
๑. สามารถยกตัวอยางขอจํากัดของบุคคลในการรักษาหรือปฏิบัตกิารทางสัตวแพทย ประเภทตางๆ ได เชน การวางยาสลบ 
หรือการรักษาสัตวเฉพาะประเภท หรือเฉพาะระบบ 
๒. ตระหนักถึงแหลงที่สามารถสงตอสัตวปวย หรือแหลงที่อาจขอความชวยเหลือในกรณีตางๆ ได 
๓. ปรึกษาหารือผูที่มีความรูความชาํนาญ หรือสงตอสัตวปวยไปรับการรักษาตอไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี
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ขอ ๖ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และใชภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลกลุมตางๆ อันไดแกเจาของ
สัตว บุคคลทั่วไป เพ่ือนรวมวิชาชีพ และหนวยงานหรือบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของ โดยรับฟงอยางตั้งใจและมีการ
ตอบสนองอยางเห็นอกเห็นใจ 
ผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย จะตอง 
๑. ตระหนักวาการสื่อสารเปนองคประกอบของวิชาชีพการสัตวแพทยที่ตองใชในชีวิตประจําวนั 
๒. ตระหนักถึงปจจัยที่อาจเปนอุปสรรคตอการติดตอสื่อสาร เชน ภูมิหลังของคูสนทนา (การศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ความ
เชื่อ) พฤติกรรม และสภาวะทางอารมณ 
๓. เขาใจความจําเปนในการสื่อสารกับเจาของสัตว เพื่อนรวมวิชาชพีและหนวยงานหรือบุคคลที่มีหนาที่เก่ียวของในการ
รักษาสัตวหรือการปองกันโรคใหมีประสิทธิผล 
๔. สามารถสื่อสาร ใชศัพทและภาษาพูดที่คูสนทนาเขาใจได แสดงความเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทร ใหความมั่นใจ และให
กําลังใจแกคูสนทนา 
๕. สามารถอธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉัย ผลการรักษา การพยากรณโรค ใหคูสนทนาเขาใจ และมีสวน
รวมในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม รวมถึงการแจงขาวรายและการปฏิบัตใินกรณีสัตวปวยใกลเสียชีวิต และในกรณีที่สัตว
ปวยเสียชีวติแลว 

ขอ ๗ จัดทํารายงานสัตวปวยที่มีขอมูลที่ชัดเจน และเก็บรักษาประวัติสัตวปวยที่สามารถสืบคนไดงายตอเพ่ือนรวมงาน 
และขอมูลเปนที่เขาใจไดตอสาธารณชน 
ผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย จะตอง 
๑. ตระหนักรูวา การจัดทํารายงานสัตวปวย เวชระเบียนสัตวปวยใบสงตอสัตวปวย และบนัทึกทางการสัตวแพทยเปน
ข้ันตอนที่จําเปนในกระบวนการรักษาสัตว 
๒. ตระหนักรูวา รายงานสตัวปวย เวชระเบียนสตัวปวย ใบสงตอสตัวปวย และบนัทึกทางการสัตวแพทย นี้เปนขอมูลที่
สามารถเปดเผยตอเพื่อนรวมงาน เจาของสัตว และสาธารณชน 
๓. ใหความสําคัญของขอมูลจากรายงานสัตวปวย เวชระเบียนสัตวปวย ใบสงตอสัตวปวย และบันทึกทางการสัตวแพทย ที่
ไดบนัทึกมากอนวามีความสาํคัญในการดําเนนิการประเมินสภาพสัตว และการรักษาตอในปจจุบัน 
๔. สามารถจัดทาํรายงานสัตวปวย เวชระเบียนสตัวปวย ใบสงตอสตัวปวย และบนัทึกทางการสัตวแพทย อยางถูกตองและ
ชัดเจนเปนที่เขาใจได 

ขอ ๘ สามารถทํางานเปนสมาชิกของทีมงาน ที่ประกอบไปดวยผูคนจากหลากหลายสาขาวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการกับผูรับการบริการ 
ผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย จะตอง 
๑. รูจักการทํางานเปนทีม สามารถแยกแยะบทบาทและหนาที่ของบุคลากรในทีมงานได และแสดงความเก่ียวของกันในการ
รักษาสัตว 
๒. ทราบถึงขอจํากัดของการทํางานโดยลาํพัง ที่ไมมีการเชื่อมโยงกับคนอ่ืนในทีมงาน กับเจาของสัตว หรือบุคคลนอกสาขา
อาชีพ 
๓. ตระหนักรูวางานสัตวแพทยเปนงานบริการ และมชีวงเวลาการทํางานทีไ่มแนนอน สอดคลองกับการเจ็บปวย หรือ
สถานการณโรค 

ขอ ๙ ในฐานะสัตวแพทย ใหพึงระลึกถึงความรับผิดชอบทางดานจริยธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการดูแลสัตวปวยแตละตัว 
และการใหขอมูลกับเจาของสตัว 
ผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย จะตอง 
๑. ตระหนักรูวาสัตวเปนสิ่งมชีีวิตทีม่ีความรูสึก (animals are sentient beings) 
๒. เขาใจวาเปนหนาที่ของสัตวแพทยที่จะตองใหขอมูลที่ถูกตองที่สุดแกเจาของสัตวในทุกวาระ 
๓. มีความสํานึกในคุณธรรม และจริยธรรมของการประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย 
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ขอ ๑๐ ในฐานะสัตวแพทย ใหพึงระลึกถึงความคิดและความรูสึกของสาธารณชนทั้งทางดานการเงนิและอารมณ
ความรูสึกตอการประกอบวิชาชีพ และพยายามตอบสนองอยางเหมาะสม แมจะอยูภายใตความกดดันจากเร่ืองดังกลาว 
ผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย จะตอง 
๑. ตระหนักถึงหนวยงานภาครัฐทีม่ีหนาที่ดูแลและคุมครองผูบริโภคทั้งทางดานการเงินและความรูสึกของผูมารับบริการ 
๒. ตระหนักถึงการมีสํานึกและมีสติในการตอบสนองอยางเหมาะสมและเปนกัลยาณมติรตอผูอ่ืน 

ขอ ๑๑ ยอมรับในความสามารถของวิชาชีพอ่ืน ที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาศาสตรทางสัตวแพทย เพ่ือกอใหเกิด
ประโยชนในการปรับปรุงประสทิธิภาพในการดูแลสุขภาพสัตว และการสาธารณสุข 
ผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย จะตอง 
๑. สามารถประยุกตความรู เทคโนโลยี และทักษะใหม จากสาขาอาชีพอ่ืนเพื่อนาํมาพฒันาศาสตรทางสัตวแพทยไดอยาง
เหมาะสม 
๒. สามารถเชื่อมโยง และยอมรับวาศาสตรทางสตัวแพทยมีการพฒันามาจากสาขาอาชีพอ่ืนดวย 

ขอ ๑๒ มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับองคประกอบ และการจดัการเพ่ือการประกอบวิชาชีพสัตวแพทยในสถานประกอบการ  
ผูประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย จะตอง 
๑. มีความเขาใจในกระบวนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว รวมถึงการขอใบอนุญาตประเภทตางๆ 
๒. ตระหนักถึงธรรมชาติของสัตวประเภทตางๆ และมีความรูเร่ืองอิสรภาพ ๕ ประการ เพื่อจัดการสถานประกอบการให
สอดคลองกับหลักสวัสดิภาพสัตวที่ดี 
๓. มีความรูในการจัดการสถานพยาบาลสัตว รวมถึงอุปกรณทางสตัวแพทย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานวชิาชีพที่ด ี
๔. รูถึงความรับผิดชอบของตนเองและนายจางในดานการจางงาน และกฎหมายดานสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึง
ความรับผิดชอบของผูชวยงานและสาธารณชน 
๕. รูถึงที่มาของการคิดคํานวณคาบริการ และความสาํคัญในการดาํเนินการตามระบบของสถานประกอบการในการเก็บ
รักษาประวัติสตัวปวย 
๖. มีความสามารถในการใชเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร แบงปน เก็บรักษา 
เปลี่ยนแปลง และวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่มีอยู 
๗. รูถึงความสําคัญของการปฏิบัตติามมาตรฐานวชิาชีพและนโยบายของสถานประกอบการ 
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หมวดท่ี ๒ ความรูความเขาใจในวิชาการสาขาสัตวแพทยศาสตร 
 

ขอ ๑๓ ศาสตรที่เปนพ้ืนฐานทางวิชาการดานสัตวแพทย 
(๑) มีพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับกลไกภายในและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เชน 

ชีววิทยา พันธุศาสตร เคมีอินทรีย 
(๒) มีความรูเบื้องตนเร่ืองวิวัฒนาการและการจําแนกกลุมของสัตวในอาณาจักรสัตว 
(๓) มีความรูเร่ืองโครงสรางและชีวเคมีขั้นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลลได 
(๔) มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการของเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรและเคร่ืองมือทางการแพทย เชน 

กลองจุลทรรศน เคร่ืองถายภาพรังสี เคร่ืองวัดคลื่นเสียงความถี่สูง เปนตน 
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 
๑. พื้นฐานของพันธุศาสตร จํานวนโครโมโซมของสัตวชนิดตางๆ ไดแก สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก สุนัข และมา 

การถายทอดทางกรรมพันธุของลักษณะตางๆ รวมถึงการเชื่อมโยงของความผิดปกติของโครโมโซมและพันธุกรรม
ที่สงผลตอการเกิดความผิดปกติที่มีมาแตกําเนิดในสัตว 

๒. การสรางเซลลสืบพันธุในสัตวเพศผูและเพศเมีย วิทยาเอมบริโอทางสัตวแพทย  การปฏิสนธิและการพัฒนาของ
ตัวออน การพัฒนาของเยื่อหุมตัวออนและรก การพัฒนาของตัวออนในการสรางระบบตางๆ ของรางกายในสัตว
ชนิดตางๆ ไดแก สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก สุนัข และมา 

๓. หนาที่ของสารอาหารในกระบวนการชีวเคมีข้ันพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การแปรรูปสารอาหารไปเปนพลังงาน 
(energy generation and storage) การสรางและเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลภายในเซลล (metabolic 
pathway) การทํางานของเอนไซมและโคเอนไซม และการสลายและการสังเคราะหสารชีวโมเลกุลตาง ๆ 

๔. ความแตกตางในเชิงวิวัฒนาการดานรางกายสัตวในกลุมตางๆ คือ สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก สุนัข และมา 

๕. หลักการทํางานของเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรพื้นฐานในหองปฏิบัติการ เชน กลองจุลทรรศน, refractometer, 
centrifuge and microcentrifuge, water bath, stereomicroscope, autoclave machine เปนตน 

๖. หลักการทํางานของเคร่ืองมือทางการแพทย เชน stethoscope เคร่ืองถายภาพรังสี เคร่ืองวัดคลื่นเสียงความถ่ี
สูง เคร่ืองวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ เปนตน 

 
ขอ ๑๔ กระบวนการคนควาวิจัย และสามารถนําผลการคนควาวิจัยมาประยุกตใชในศาสตรทางสัตวแพทยได   

(๑) เขาใจวิธีการวางแผนและดําเนินงานวิจัยเบื้องตน  
(๒) รูวิธีการสืบคนขอมูลดานตางๆจากฐานขอมูลหรือแหลงขอมูลสาธารณะเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติม และ

เพ่ือตอบปญหาขอของใจทางวิชาการสัตวแพทยศาสตร 
(๓) สามารถสรุป วิเคราะห สังเคราะห และวิจารณผลที่ไดจากงานวิจัยในเชิงวิชาการ เพ่ือนํามา

ประยุกตใชงานในวิชาชีพได 
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตอง 
๑. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย ไดแก การสืบคนขอมูล เทคนิคการวิจัยที่เก่ียวของ วาง

แผนการดําเนินงาน เก็บขอมลู วิเคราะหผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย วิจารณผลการวิจัย และจัดทํารายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ 

๒. มีงานวิจัยเปนของตนเอง รวมทั้งมีการเผยแพรในที่ประชุมวิชาการที่เก่ียวของ 
 
ขอ ๑๕ โครงสรางและการทํางานของรางกายสัตวปกติและเร่ืองที่เกี่ยวเน่ืองกับการเลี้ยงดูและการจัดการ   

(๑) มีความรูและเขาใจโครงสรางทางมหภาคและจุลกายวิภาคศาสตร และการทํางานของอวัยวะและ
ระบบตางๆ ของรางกายสัตวปกติทุกระบบโดยเนนการนําไปใชทางคลินิก 

(๒) ทราบความแตกตางทางกายวิภาคศาสตร และการทําหนาที่ของอวัยวะและระบบตางๆระหวางกลุม
สัตวชนิดตางๆ ไดแก สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก สัตวนํ้า  สุนัข มา  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
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(๓) เขาใจหลักการเลี้ยงสัตวและการจัดการฟารมสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตว
ปก สัตวนํ้า เปนตน 

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 
๑. มหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร และการทํางานของอวัยวะและระบบตางๆ และสามารถเชื่อมโยง

ความรูในศาสตรดังกลาว ในระบบของรางกายสัตวที่เปนปกติ ดงัตอไปนี้ 
๑.๑ ระบบโครงราง กระดูกและกลามเนื้อ 
๑.๒ ระบบยอยอาหารและอวัยวะที่เก่ียวของ 
๑.๓ ระบบสืบพันธุ 
๑.๔ ระบบทางเดินปสสาวะ 
๑.๕ ระบบตอมไรทอ 
๑.๖ ระบบทางเดินหายใจ 
๑.๗ ระบบไหลเวียนโลหิต และน้ําเหลือง 
๑.๘ ระบบประสาท และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 
๑.๙ ระบบอวัยวะปกคลุมรางกาย 

๒. ความแตกตางทางกายวิภาคศาสตร และการทํางานของอวัยวะและระบบตางๆ ของรางกาย (ตามขอ ๑.) ที่มี
ความแตกตางอยางชัดเจนและมีความเก่ียวเนื่องกับการนําไปใชในระดับคลินิก ในสัตวชนิดตางๆ ไดแก สัตว
เค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก สุนัข และมา  

๓. หลักการเลี้ยงสัตวและการจัดการฟารมที่มีผลตอการมีสุขภาพที่เปนปกติและสวัสดิภาพที่ดีในสัตวชนิดตางๆ 
ไดแก สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก สัตวน้ํา ในชวงอายุและชวงการใหผลผลิตตางๆ ในเร่ืองดังตอไปนี้ 
๓.๑ แหลงวัตถุดิบอาหารและชนิดของวัตถุดิบที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง  
๓.๒ ความตองการสารอาหาร และการจัดการดานการใหอาหาร 
๓.๓ ความตองการดานที่อยูอาศัย และการจัดการโรงเรือนตามหลักสุขาภิบาล 
๓.๔ ความเครียดของสัตวฟารม และการจัดการเพื่อปองกันการเกิดความเครียด 
๓.๕ การจัดการสิ่งแวดลอม และการกําจัดของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว 
๓.๖ หลักการใหวัคซีน และการปองกันโรค 

๔. พฤติกรรมตามปกติของสัตวชนิดตางๆ ไดแก สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก สุนัข และมา 
 
ขอ ๑๖ สาเหตุของโรค พยาธิกําเนิด อาการทางคลินิก การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคที่พบไดบอยและ

เปนปญหาในสัตวที่เลี้ยงในประเทศไทย 
(๑) เขาใจลักษณะทางชีววิทยาของเชื้อโรคสําคัญๆในกลุมตางๆ ไดแก เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา 

พยาธิ สิ่งมีชีวิตที่กอโรคอ่ืนๆ และสารพิษ 
(๒) รูวิธีการหรือกลไกที่เชื้อโรคตางๆเขาสูรางกายสัตว และกอใหเกิดความเสียหายแกเน้ือเย่ือและ

อวัยวะตางๆ 
(๓) ทราบอาการที่เปนลักษณะเดนของโรคสําคัญตางๆในสัตว 
(๔) ทราบวิธีการที่จะวินิจฉัยการเกิดโรคตางๆในสัตวตามหลักวิชาการ 
(๕) สามารถวางแผนการรักษาและปองกันโรคที่สําคัญ ที่พบในสัตวเลี้ยงในประเทศไทยได 

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 
๑. การแบงกลุม การเจริญเติบโต การเพิ่มจํานวน และภาวะที่สงผลระงับการเจริญเติบโตและการเพิ่มจํานวนของ

ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา 
๒. การแบงกลุม วงจรชีวิต และการระงับวงจรชีวิตของพยาธิ โปรโตซัว และแมลงกอโรค-แมลงพาหะโรค 
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๓. กลไกการเขาสูรางกายของไวรัส แบคทีเรีย พยาธิ โปรโตซัว และสารกอภูมิแพ การตอบสนองของรางกาย การ
กอใหเกิดพยาธิสภาพ กระบวนการอักเสบ การซอมแซมเนื้อเยื่อ และการสรางภูมิคุมกัน 

๔. โรคหรือปญหาที่สําคัญที่พบไดบอยในประเทศไทย ในเร่ืองสาเหตุของการเกิดโรค พยาธิกําเนิด อาการที่เกิดข้ึน
ทางคลินิก อาการที่เปนลักษณะเดน (ตามวิธีการตรวจรางกายสัตวที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานขอ ๒๖)  การ
วินิจฉัยโรค (ตามวิธีการที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานขอ ๒๘ และขอ ๒๙) และวางแผนการรักษาและการปองกัน
โรคหรือปญหาที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 
๔.๑ ปญหาสําคัญที่พบไดในสัตวหลายชนิด 

๔.๑.๑  cardiovascular and hemolymphatic systems: anemia, arrhythmia, heart failure, 
murmur, thrombophlebitis 

๔.๑.๒  respiratory system: cough, dyspnea, epistaxis, nasal discharge 
๔.๑.๓  digestive system and related organs : ascites , diarrhea, icterus, vomit 
๔.๑.๔  nervous system: ataxia, nystagmus, seizures 
๔.๑.๕special sense organs: blephalospasm, chemosis, conjunctivitis, corneal ulcer, 

epiphora,otitis, stromal abscess 
๔.๑.๖   reproductive system: abortion, birth control, dystocia, infertility, postpartum 

complication 
๔.๑.๗ urinary system: cystitis, hematuria, hemoglobinuria, proteinuria, polyuria, polydipsia, 

renal failure, urolithiasis 
๔.๑.๘    musculoskeletal system: fracture, lameness, myositis 
๔.๑.๙     integument system: alopecia, dermatitis, pruritus, skin laceration 
๔.๑.๑๐ endocrine system: Addison’s syndrome, Cushing’s syndrome, hyperparathyroidism, 

hypothyroidism, pituitary disorder 
๔.๑.๑๑ multiple sites affected: abscess, anorexia, bacterial sepsis, depression, emaciation, 

fever, hernia, malnutrition, neoplasm, toxic substances, weight loss, weakness 
๔.๒ โรคติดเชื้อหรือโรคติดตอที่พบไดในสัตวหลายชนิด: brucellosis, clostridial infection, coccidiosis, 

eperythrozoonosis, foot and mouth disease, Japanese B encephalitis, leptospirosis, rabies, 
salmonellosis, toxoplasmosis, trypanosomiasis, tuberculosis, vesicular stomatitis. 

๔.๓  โรคหรือปญหาสําคัญที่พบไดในสัตวเล็ก  
๔.๓.๑  โรคหรือปญหาสําคัญ: anal sac disease, aural hematoma, accidental related problems 

(hernias, limb fracture, pneumothorax), constipation, diabetes insipidus, diabetes 
mellitus, hip dysplasia, gastric dilatation vulvulus, intervertebral disc disease, 
intestinal obstruction, intussusception, luxating patella, mammary gland tumors, 
megaesophagus, obesity, osteosarcoma, seborrhea 

๔.๓.๒ โรคติดเชื้อหรือโรคติดตอ: babesiosis, canine transmissible venereal tumors, demodectic 
mange, distemper, ear mites, ehrlichiosis, fleas, hepatozoonosis, pyometra, parvoviral 
enteritis, heartworm disease, hepatitis, infectious tracheobronchitis (kennel cough), 
intestinal parasites, malassezia dermatitis, sarcoptic mange 

๔.๔ โรคหรือปญหาสําคัญที่พบไดในสัตวเค้ียวเอ้ือง  
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๔.๔.๑  โรคหรือปญหาสําคัญ : abomasal displacement, bloat, cystic ovary, freemartins, 
hardware disease, irregularities of estrus and anestrus, ketosis, parturient paresis 
(milk fever), ruminal acidosis,  uterine prolapse. 

๔.๔.๒  โรคติดเชื้อหรือโรคติดตอ: blackleg, blue tongue, bovine viral diarrhea, fasciolosis, 
hemorrhagic septicemia, mad cow disease, malignant catarrhal fever, mastitis, 
paratuberculosis, rinderpest, trichomoniasis 

๔.๕ โรคหรือปญหาสําคัญที่พบไดในสุกร 
๔.๕.๑  โรคหรือปญหาสําคัญ: biotin deficiency, atrophic rhinitis, parakeratosis, porcine 

dermatitis and nephropathy syndrome, new born anemia 
๔.๕.๒  โรคติดเชื้อหรือโรคติดตอ: acariasis, Aujeszky’s disease, clostridial necrotic enteritis, 

enteric colibacillosis, enzootic pneumonia, exudative epidermitis, Glasser’s disease, 
metritis, mastitis and agalactiae,  mycoplasma infection, Nipah encephalitis, 
oesophagostomiasis, pasteurellosis, pleuropneumonia, porcine epidemic diarrhea, 
porcine parvovirus, porcine reproductive and respiratory syndrome, postweaning 
multisystemic wasting syndrome, rotaviral enteritis, sarcoptic mange, streptococcal 
disease, strongyloidiasis, swine dysentery, swine erysipelas, swine fever, swine 
influenza, swine pox, transmissible gastroenteritis, trichuriasis 

๔.๖  โรคหรือปญหาสําคัญที่พบไดในสัตวปก 
๔.๖.๑  โรคหรือปญหาสําคัญ : ammonia toxicosis, ascites, fatty liver, gout, heat stress 
๔.๖.๒ โรคติดเชื้อหรือโรคติดตอ : aspergillosis, avian encephalomyelitis, avian influenza, avian 

leucosis, avian malaria, chicken anemia virus infection, duck plaque, egg drop 
syndrome, Escherichia coli infection, fowl cholera, fowl pox, inclusion body  
hepatitis, infectious bronchitis, infectious bursal disease, infectious coryza,  
infectious laryngotracheitis, leukocytozoonosis, Marek’s disease, mycoplasma 
infection, Newcastle disease, reovirus infection, staphylococcosis, 

๔.๗  โรคหรือปญหาสําคัญที่พบไดในมา 
๔.๗.๑  โรคหรือปญหาสําคัญ: chronic obstructive pulmonary disease, colic, dental problems, 

developmental orthopedic disease, electrolyte imbalance, esophageal obstruction, 
exercise-induced pulmonary hemorrhage, exertional rhabdomyolysis, exuberant 
granulation tissue formation, distal limb bone fracture, dorsal metacarpal disease, 
laryngeal hemiplegia,  laminitis, metabolic bone disorders, navicular syndrome, 
osteoarthritis, osteochondral fragmentation, sesamoiditis, subsolar abscess, 
tendinitis,  thrush 

๔.๗.๒  โรคติดเชื้อหรือโรคติดตอ: contagious equine metritis, equine encephalomyelitis, equine 
infectious anemia, equine influenza (virus type A), equine herpesvirus, equine 
piroplasmosis, guttural pouch mycosis, habronemiasis, neonatal sepsis, 
parascariasis, strangle, strongylosis, tetanus 

๔.๘  โรคหรือปญหาสําคัญที่พบไดในสัตวน้ํา  
๔.๘.๑  โรคหรือปญหาสําคัญ: monogenea infection, motile aeromonas infection, saprolegniasis, 

trichodina infection 



คูมื่อประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ 

๔.๘.๒  โรคติดเชื้อหรือโรคติดตอ : epizootic ulcerative syndrome, Koi herpes infection (KHV) 
 
ขอ ๑๗ กฎหมายที่เกี่ยวเน่ืองกับวิชาชีพการสัตวแพทยไดแก โรคระบาดสัตว  สวัสดิภาพสัตว รวมถึงการขน

ยายสัตว  
(๑) พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 
(๒) พ.ร.บ. สถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๓) พ.ร.บ. ควบคุมการฆาและจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕  และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 
(๔) พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.๒๕๒๕  และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 
(๕) กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย 
(๖) มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก สัตวนํ้า) 
(๗) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับสวัสดิภาพสัตว การขนยายในสัตว 
(๘) แนวทางการปฏิบัติในสากลประเทศ 
(๙) จรรยาบรรณสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 
๑. วิชาชีพการสัตวแพทยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒. สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสัตวแพทยสภา 
๓. การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของสัตวแพทยภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔. การใชคําวา นายสัตวแพทย สัตวแพทยหญิง ประกอบกับชื่อตัวหรือชื่อสกุลของตน 
๕. ขอจํากัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 
๖. จรรยาบรรณแหงวิชาชีพการสัตวแพทย 
๗. การศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย 
๘. เกณฑมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย 
๙. โรคระบาดตามขอกําหนดของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม  
๑๐. การแจงเจาหนาที่เมื่อเกิดโรคระบาดสัตว 
๑๑. การควบคุมการประกอบธุรกิจเก่ียวกับเอ็มบริโอหรือตัวออนของสัตวซึ่งเปนพาหะใหเกิดโรคระบาดสัตวได 
๑๒. การจัดตั้งและการดําเนินการสถานพยาบาลสัตว 
๑๓. ภาระหนาที่ของผูไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตวและผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว 
๑๔. ขอจํากัดของการโฆษณากิจการของสถานพยาบาลสัตว 
๑๕. บทบาทของสัตวแพทยตอการตรวจโรคซึ่งมีในสัตวหรือเนื้อสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ

จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๖. การดําเนินการขายอาหารสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๗. การควบคุมการใชอาหารสัตวซึ่งมีสวนผสมของสารเรงการเจริญเติบโตหรือสารเรงเนื้อแดง 
๑๘. การปฏิบัติงานของสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงสัตว 
๑๙. การคุมครองสวัสดิภาพสัตว ในการเลี้ยงดู การขนสง การหามทรมานสัตว 
 
ขอ ๑๘ กฎหมายเกี่ยวกับยาสัตว 

(๑) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๒) การใชยาสัตวตาม มอก. ๗๐๐๑/๒๕๔๒  และมกษ  ๙๐๓๒ 
(๓) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการหามใชยาปฏิชีวนะ สารตานจุลชีพ และสารเคมีในสัตว

เพ่ือการบริโภค 
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(๔) กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับยาที่ใชในวิชาชีพการสัตวแพทย 
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 
๑. การผลิตหรือขายยาสําหรับสัตวเพื่อการบําบัดโรคสัตว ในสวนที่เก่ียวของกับผูบําบัดโรคสัตวหรือผูประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทย ตามพระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒. ชนิด ขอจํากัด ขอหามใชและระยะเวลาหยุดยา ของปฏิชีวนะและสารอ่ืนที่ใชในการรักษาโรคสัตวเลี้ยง 
๓. การใชและการเก็บรักษายาอันตราย และยาอ่ืนที่มีขอกําหนดพิเศษ 
๔. การใช การครอบครองยาหรือสารเสพติดที่สามารถนํามาใชเพื่อประโยชนทางการแพทยได 

 
ขอ ๑๙ แนวทางการใชยาอยางเหมาะสม รอบคอบและรับผิดชอบ  
มีความเขาใจในหลักการของเภสัชจลนศาสตร กลไกการออกฤทธิ์  ขอบงใช  วิธีและขนาดการใชยา ผลไมพึง

ประสงคและขอควรระวังในการใชยาดังตอไปน้ี 
(๑) ยาตานจุลชีพ 
(๒) ยาถายพยาธิ 
(๓) ยาฆาเชื้อ 
(๔) ยาตานอักเสบ 
(๕) ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง 
(๖) ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบไหลเวียนโลหิต 
(๗) ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร 
(๘) ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินหายใจ 
(๙) ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทอัตโนมัติ 
(๑๐) ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอ 
(๑๑) ยาตานมะเร็ง 

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 
๑. การเขียนใบสั่งยา การคํานวณขนาดของยา วิธีการนํายาเขารางกายสัตว กระบวนการที่ยาออกฤทธิ์ตอรางกาย

และการตอบสนองของรางกายตอยา รวมทั้งพิษที่อาจเกิดจากยากลุมตางๆ 
๒. การใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมกับโรคติดเชื้อตามระบบตางๆ ของรางกายสัตว ดังที่ระบุไวในเกณฑ

มาตรฐานขอ ๑๕ 
๓. การใชยาตานปรสิตในโรคปรสิตที่สําคัญทางสัตวแพทย ดังที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานขอ ๑๖ 

๔. การเลือกใชยาตานอักเสบกลุมสเตียรอยด และไมใชสเตียรอยด อยางถูกตองและเหมาะสมกับภาวะของการ
อักเสบในสัตวชนิดตางๆ 

๕. การใชยาเพื่อแกไขโรคหรือปญหาสําคัญที่เกิดข้ึนในระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินหายใจ และระบบตอมไรทอ ดังที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานขอ ๑๖ 

๖. ความรูเบื้องตนในการใชเคมีบําบัดในโรคมะเร็งชนิดตางๆ ดังที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานขอ ๑๖ 

๗. ตระหนักถึงผลขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนจากการใชยา 
 
ขอ ๒๐ หลักการในการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว 
จะตองมีความรูในหลักการทําวัคซีน การปองกันโรคสัตวที่สําคัญในแตละชนิดสัตว เชน สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร 

สัตวปก สัตวนํ้า สุนัข และมา การปองกันและกําจัดพยาธิภายนอกและภายใน รวมถึงการจัดการหรือการเลี้ยงสัตวที่
คํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว 

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 
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๑. การจัดเตรียมโรงเรือนที่เหมาะสม และผานการทาํความสะอาดฆาเชื้อกอนจะนาํสัตวเลี้ยงเขาในโรงเรือน 

๒. ระบบการทาํลายเชื้อโรคกอนเขาและออกจากฟารมสัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร และสัตวปก ทราบและสามารถใช
น้ํายาฆาเชื้อ (antiseptic, disinfectant) ไดอยางเหมาะสม 

๓. ชนิดของวัคซีนเชื้อเปนและเชื้อตาย  ธรรมชาติการตอบสนองทางภูมิคุมกันเพื่อการจัดการในสตัวที่มีการสัมผสั
เชื้อมากอนหนาและที่ยังไมมีการสัมผัสเชื้อ  

๔. การจัดทําโปรแกรมถายพยาธิภายใน และปองกันพยาธิภายนอกจําพวกเห็บ เหา หมัด และไรอยางเหมาะสม 

๕. โปรแกรมการใหวัคซีนปองกันโรคที่สําคัญในสัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก สนุัข และมา ทั้งในลูกสัตว สัตวตัง้
ทอง และสัตวโตเต็มวัย 

๖. หลักการนําสัตวตวัใหมเขาฝูง 

๗. วิธีจัดการการเลี้ยงสัตวโดยสตัวไมเกิดภาวะทุพโภชนา ความเจบ็ปวด ความหวาดระแวง โรคภัย พยาธิภายใน
และภายนอก และเปนการเลี้ยงโดยคํานงึถึงธรรมชาติของสตัวประเภทนั้น 

๘. ผลเสียที่เกิดข้ึนจากความบกพรองในการปองกันโรค 
 

ขอ ๒๑ ตองมีความรูในดานสัตวแพทยสาธารณสุข สามารถประเมินมาตรฐานทางสุขอนามัยในการ
ดําเนินการผลิต การฆา การแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตว ทั้งระดับชาติและนานาชาติได  

(๑) การตรวจ และควบคุมคุณภาพเน้ือสัตว และผลิตภัณฑจากสัตว 
(๒) การตรวจ และควบคุมคุณภาพนํ้านม และผลิตภัณฑจากนํ้านม 
(๓) ความปลอดภัยทางดานอาหาร 
(๔) โรคติดตอระหวางสัตวและคน 
(๕) ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย 
(๖) การจัดการสิ่งแวดลอมทางสัตวแพทย 

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 
๑. การตรวจเนื้อสัตว การควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว และผลิตภัณฑจากสัตว ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

๑.๑  วิธีการขนสง หรือเคลื่อนยายสัตวตามหลักมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับของสากล 
๑.๒  มาตรฐานโรงพักสัตว และโรงฆาสัตว 
๑.๓  การตรวจสุขภาพ และสภาพภายนอกของสัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร และสัตวปกกอนเขาโรงฆาสัตว 
๑.๔  วิธีการทําเมตตาฆาตในวัว สุกร และสัตวปก ตามหลักมาตรฐานโรงฆาสัตว 
๑.๕  การตรวจซากสัตวภายหลังการฆา สภาพทั่วไปของซาก การตรวจสวนหัว และตอมน้ําเหลือง การตรวจ

อวัยวะภายใน การตรวจซากที่เอาอวัยวะภายในออกแลว 
๑.๖  มาตรฐานเก่ียวกับความปลอดภัยของการผลิตและแปรรูปเนื้อสัตวโดยใชหลักการ GMP และ HACCP 
๑.๗  โรคในคนที่พบบอยอันเนื่องมาจากการบริโภคเนื้อสัตวที่มีการปนเปอนแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ โปรโตซัว 

และพริออน และการควบคุมคุณภาพเนื้อสัตวเพื่อปองกันการกอโรค 
๒. การตรวจ และควบคุมคุณภาพน้ํานม และผลิตภัณฑจากน้ํานมในเร่ืองดังตอไปนี้ 

๒.๑  วิธีการขนสงน้ํานมดิบ ข้ันตอนการรับน้ํานมดิบ ณ ศูนยรับน้ํานม และการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมเบื้องตน 
๒.๒  องคประกอบของน้ํานม และมาตรฐานคุณภาพน้ํานม 
๒.๓  การตรวจคุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑจากน้ํานมทางหองปฏิบัติการ 
๒.๔  กระบวนการผลิตและแปรรูปน้ํานม 
๒.๕  มาตรฐานเก่ียวกับความปลอดภัยของการผลิตและแปรรูปน้ํานมโดยใชหลักการ GMP และ HACCP 
๒.๖  โรคในคนที่เกิดจากการบริโภคน้ํานมและผลิตภัณฑจากน้ํานมที่มีการปนเปอนเชื้อโรค ยา และสารตกคาง 

และการควบคุมคุณภาพน้ํานมเพื่อปองกันการกอโรค 
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๓. โรคที่ติดตอระหวางสัตวสูคน ในเร่ืองชนิดของเชื้อโรคที่เปนสาเหตุ ชนิดสัตวที่สามารถแพรเชื้อได และกลไกการ
ติดตอจากสัตวสูคน ในโรคดังตอไปนี้ :  

๓.๑  viral diseases: avian influenza, Nipah virus infection, rabies, swine influenza 
๓.๒  bacterial diseases: anthrax, brucellosis, campylobacter enteritis, leptospirosis, melioidosis, 

salmonellosis, streptococcal infections, tuberculosis 
๓.๓  parasitic diseases: dipylidiasis, dirofilariasis, fascioliasis, toxocariasis, trichinosis 
๓.๔  protozoa diseases: cryptosporidiosis, toxoplasmosis 

๔. เกณฑมาตรฐานดานความปลอดภัยทั้งดานเคมี จุลชีววิทยาและกายภาพของอาหารสําหรับมนุษยที่มีตนกําเนิด
มาจากเนื้อสัตว น้ํานม ไข และอวัยวะตางๆ ของสัตว รวมถึงแนวทางในการประเมินความปลอดภัยทางดาน
อาหาร เชน การประเมินความเสี่ยง 

๕. ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย ในเร่ืองดังตอไปนี้ 
๕.๑  รูปแบบและปจจัยที่เก่ียวของกับการเกิดโรค และการแพรกระจายโรค 
๕.๒  การวางแผนการศึกษาทางระบาดวิทยา  
๕.๓  การวัดความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรค 
๕.๔  การวิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยา และการประเมินความเสี่ยง 
๕.๕  การสอบสวนและการเฝาระวังโรค 

๖. การจัดการสิ่งแวดลอมทางสัตวแพทย ในเร่ืองดังตอไปนี้ 
๖.๑  การจัดการของเสียและการกําจัดของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร และสัตวปก 
๖.๒  การจัดการคุณภาพน้ําในฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา 
๖.๓  สารกอการกลายพันธุและสารกอมะเร็ง 

๗. ความปลอดภัยจากโรคสัตวสูคนของผูปฏิบัติงานในกระบวนการดําเนินการผลิต การฆา และการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากสัตว 
 
ขอ ๒๒  เขาใจและสามารถอธิบายและใหคําแนะนําแกผูเลี้ยงสัตว และผูประกอบการใหทราบถึง

ความสําคัญของสวัสดิภาพสัตว ตลอดจนการเลี้ยง การใชงานและการฆาสัตวอยางมีมนุษยธรรม 
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 
๑. องคประกอบของหลักสวัสดิภาพสัตว ทั้งหาขอ (Five freedom) และความสัมพันธระหวางสวัสดิภาพสัตวที่มี

ผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษย 
๒. ตระหนักวาสัตวแพทยมีหนาที่ในการใหความรูแกผูเลี้ยงสัตวและผูประกอบการเลี้ยงสัตว การใชงาน และการ

ฆาสัตวอยางรับผิดชอบ 
๓. การเลี้ยง การใชงาน และการฆาสัตว โดยคํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว เปนความรับผิดชอบของผูเลี้ยงและ

ผูประกอบการโดยตรง และสามารถชี้แจงใหผูเลี้ยงและผูประกอบการรับทราบได 
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หมวดท่ี ๓ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 ขอ ๒๓  สามารถซักและเก็บประวัติสัตวปวยเฉพาะตัว และเก็บขอมูลในระดับฝูงหรือฟารมไดอยางถูกตอง 
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสมในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 
๑. ระบบการลงทะเบียนและวิธีการสําหรับการระบุตัวสัตว เชน การทําเคร่ืองหมายบนตัวสัตว การทํารูปพรรณมา 

เปนตน และสามารถระบุตัวสัตวไดอยางถูกตองจากระบบการระบุตัวสัตวดังกลาว 
๒. ข้ันตอนการไดมาซึ่งขอมูลพื้นฐานและรายละเอียดประจําตัวสัตว และสามารถซักขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนําไปสู

ปญหาที่แทจริงของสัตวปวยได 
๓. ดัชนีชี้วัดที่สําคัญตอผลผลิตของฟารมสัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร และสัตวปก และสามารถอธิบายรายละเอียดของ

ขอมูลประกอบในการคํานวณดัชนีดังกลาว รวมถึงสามารถนําขอมูลดังกลาวมาเพื่อใชประกอบการดําเนินการ
ได 

๔. การเก็บประวัติสัตวปวยเฉพาะตัว และระดับฝูง โดยจัดเก็บในรูปแบบบันทึกบนกระดาษ และ/หรือ บันทึกใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

       ขอ ๒๔  การวิเคราะหและประเมินขอมูลที่มีอยู 
(๑) สามารถรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการซักประวัติ และการตรวจรางกายสัตวทางคลินิก 

เพ่ือสามารถทําการวินิจฉัยแยกโรคได 
(๒) สามารถตรวจและวิเคราะหผลการตรวจทางคลินิกดวยเคร่ืองมือพิเศษพ้ืนฐาน เชน เคร่ืองถายภาพ

รังสี เคร่ืองคลื่นเสียงความถี่สูง เคร่ืองวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ ได 
(๓) แปลผลและวิเคราะหผลที่ไดจากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ ไดแก ผลทางโลหิตวิทยา 

ชีวเคมีคลินิก ซีร่ัมวิทยา และผลการตรวจปสสาวะได  และสามารถนํามาวินิจฉัยโรครวมถึงพยากรณ
โรคได 

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสมในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 

๑. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการซักและเก็บประวัติสัตวปวย ตามที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานขอ ๒๓ และการตรวจ
รางกายสัตวตามที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานขอ ๒๖ เพื่อนํามาทําการวินิจฉัยแยกโรคหรือปญหาที่สําคัญ ตามที่
ระบุในเกณฑมาตรฐานขอ ๑๖ ได 

๒. การแปลผลและวิเคราะหผลการตรวจดวยเคร่ืองถายภาพรังสี ตามวิธีที่ระบุในเกณฑมาตรฐานขอ ๒๙ และ
สามารถนําผลการตรวจมาวินิจฉัยโรคหรือปญหาที่สําคัญ รวมถึงพยากรณโรคหรือปญหาที่สําคัญตามที่ระบุใน
เกณฑมาตรฐานขอ ๑๖ ได 

๓. การแปลผลและวิเคราะหผลการตรวจดวยเคร่ืองวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ และสามารถนําผลการตรวจมาวินิจฉัยโรค
หรือปญหาที่สําคัญ รวมถึงพยากรณโรคหรือปญหาที่เก่ียวเนื่องกับหัวใจได 

๔. การแปลผลและวิเคราะหผลการตรวจดวยเคร่ืองคลื่นเสียงความถ่ีสูง เพื่อตรวจการตั้งทอง หรือการมีชีวิตอยู
ของลูกสัตวในทอง 

๕. การแปลผลและวิเคราะหผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ตามวิธีที่ระบุในเกณฑมาตรฐานขอ ๒๘ และสามารถ
นําผลการตรวจมาวินิจฉัยโรคหรือปญหาที่สําคัญ รวมถึงพยากรณโรคหรือปญหาที่สําคัญตามที่ระบุในเกณฑ
มาตรฐานขอ ๑๖ ได 
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       ขอ ๒๕  สามารถบังคับสัตวไดถูกตอง มีมนุษยธรรม และปลอดภัยตอสัตว สัตวแพทย และผูรวมงาน  
(๑) อธิบายอุปกรณและวิธีการตางๆ ที่สามารถใชเพ่ือการจัดการและบังคับสัตวแตละชนิด ไดอยาง

ถูกตอง 
(๒) อธิบายประโยชนและขอจํากัดของวิธีการตางๆ ที่ใชสําหรับการบังคับสัตวแตละชนิดไดอยางถูกตอง  
(๓) สามารถบังคับสัตวชนิดตางๆ ดวยวิธีการตางๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตางๆ เชน การตรวจ

รางกาย การเก็บตัวอยางชนิดตางๆ  และการใหยาและสารนํ้า  ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
(๔) อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงอันตราย และสามารถแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดจากการใชอุปกรณและวิธีการ

ตางๆ เพ่ือการบังคับสัตว 
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสมในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 
๑. วิธีการบังคับสัตวที่ถูกตอง มีมนุษยธรรม และปลอดภัย สําหรับสัตวชนิดตางๆ ไดแก สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก 

สัตวน้ํา สุนัข และมา 
๒.  ธรรมชาติและพฤติกรรมของสัตวชนิดตางๆ ไดแก สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก สัตวน้ํา สุนัข และมา โดย

เลือกใชอุปกรณ วิธีการและข้ันตอนการบังคับสัตวที่เหมาะสมและปลอดภัยตอตัวสัตวและผูปฏิบัติงาน 
๓.  วิธีการเขาหาสัตวชนิดตางๆ ไดแก สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก สัตวน้ํา สุนัข และมา เพื่อการตรวจรางกาย การ

เก็บตัวอยางชนิดตางๆ  และการใหยาและสารน้ํา ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
 

         ขอ ๒๖  สามารถตรวจรางกายสัตวไดอยางถูกตองครบถวนตามหลักทางอายุรศาสตรการสัตวแพทย 
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสมในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 
๑.  ข้ันตอนการดําเนินการตรวจรางกายสัตวและวิธีการที่เก่ียวของกับการตรวจรางกาย  รวมถึงสามารถระบุผล

การตรวจรางกายที่ปกติ และสิ่งที่บงบอกถึงความผิดปกติจากการตรวจรางกายในระบบตางๆ ดังนี้ 
๑.๑  age, gender, breed, weight, body condition score 
๑.๒  important vital signs for ruminant, pig, dog and horse 
๑.๓  reproductive system: rectal palpation in mare and dairy cow, breeding soundness in 

ruminant, pig, dog and horse 
๑.๔  digestive system: mouth and teeth condition, gut motility in ruminant and horse 
๑.๕  respiratory system: lung auscultation and lung percussion in ruminant, dog and horse 
๑.๖  cardiovascular system: dehydration in ruminant, pig, dog and horse, cardiac auscultation 

in dog and horse, indirect blood pressure 
๑.๗  musculoskeletal system: gait evaluation in dog and horse, bone fracture and joint 

instability/luxation 
๑.๘  nervous system: cranial and peripheral nerve reflexes  
๑.๙  special sense organs: examination using opthalmoscope, examination using otoscope, 

fluorescein stain for cornea, menace reflex, ocular pressure, Schirmer’s tear test 
๑.๑๐  urinary system: urinary tract catheterization  

๒. หัตถการพื้นฐาน ดังตอไปนี้ 
๒.๑  การบริหารเวชภัณฑ ชีวภัณฑหรือสารเคมีเขาใตผิวหนัง เขากลามเนื้อ และเขาเสนเลือดดํา ในสัตวเค้ียว

เอ้ือง สุกร สัตวปก สัตวน้ํา สุนัข และมา 
๒.๒  intravenous catheterization 



คูมื่อประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ 

๒.๓  intravenous fluid infiltration 
๒.๔  nasogastric intubation in horse  
๒.๕  feeding intubation in dog 
๒.๖  first aid for external bleeding 
๒.๗  first aid management of injured animal : bandage, external coaptation 

 
       ขอ ๒๗  สามารถชวยเหลือสัตวในกรณีฉุกเฉิน 

(๑) สามารถทําการกูชีพ (CPR)  ไดอยางถูกตอง 
(๒) สามารถประเมินสภาพสัตววาอยูในภาวะวิกฤต และรูวิธีเบื้องตนในการชวยเหลือ 
(๓) สามารถทําหัตถการที่จําเปนระหวางสัตวอยูในภาวะฉุกเฉิน เชน  การใหเลือด  การใหสารนํ้า การให

ออกซิเจน 
(๔) สามารถแกไขภาวะฉุกเฉินที่พบบอย ๆ ไดอยางถูกตอง  เชน  การคลอดยาก  การโดนรถชน  การกิน

สารพิษ   
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสมในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 
๑. การประเมินสภาพสัตววาอยูในภาวะฉุกเฉินหรือไม ระดับใด (Triage) และสามารถสงตอสัตวปวยอยาง

เหมาะสม 
๒. การกูชีพตามหลักการที่ถูกตอง ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

๒.๑  endotracheal intubation for dog 
๒.๒  การชวยการหายใจ และเพิ่มออกซิเจนใหกับสัตว (respiratory arrest) 
๒.๓  การชวยกระตุนการเตนของหัวใจ และการไหลเวียนของเลือด (cardiac arrest) 
๒.๔  ชนิดและปริมาณของเวชภัณฑ และสารน้ํา ที่ใชเพื่อการกูชีพในสุนัข สัตวเค้ียวเอ้ืองและมา 

๓. สาเหตุและอาการของการเกิดภาวะวิกฤตในสัตว รูวิธีเบื้องตนในการชวยเหลือ และสามารถดําเนินการดวยวิธี
หัตถกรรมพื้นฐานที่เก่ียวของกับการชวยเหลือสัตวในกรณีฉุกเฉิน ดังตอไปนี้ 

๓.๑  heat stroke 
๓.๒  bleeding and hypovolemic shock 
๓.๓  anaphylactic shock 
๓.๔  hypocalcemia 
๓.๕  pneumothorax 
๓.๖  injury and accident : head trauma, spinal column trauma, limb fracture/luxation 
๓.๗  dystocia in dog, cattle 
๓.๘  toxicity 

 
       ขอ ๒๘  สามารถเก็บตัวอยางเชน มูลสัตว เลือด ขน ผิวหนัง ชิ้นเน้ือ นํ้านม สิ่งคัดหลั่ง เลือดและผลิตภัณฑเลือด 
ซีร่ัม ปสสาวะ อาหาร วัตถุดิบอาหารสัตว เพ่ือวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยาและพิษวิทยา ดวยวิธี
พ้ืนฐาน รักษาตัวอยาง และขนสงตัวอยางเพ่ือสงตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ และสามารถแปลผลการตรวจได  

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสมในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 
๑.  การวินิจฉัยโรคดวยวิธีการตางๆ ดังตอไปนี ้

๑.๑  clinical chemistry : liver profile, kidney profile 
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๑.๒   hematology: hematocrit, blood smear, Giemsa stain, differential white blood cell count, 
red blood cell morphology 

๑.๓   serology: ELISA, HA, HI, IHA, agar gel diffusion 
๑.๔   bacteriology: Gram stain, bacterial culture and identification, drug sensitivity test 
๑.๕  mycology : KOH smear, fungal culture and identification 
๑.๖ parasitology: skin scraping, fecal smear, fecal floatation, fecal sedimentation, fecal egg 

count 
๑.๗  histopathology and cytology: impression smear, body fluid smear, rapid Wright-Giemsa 

stain, formalin-fixation for tissues 
๑.๙   polymerase chain reaction (PCR) from body fluid and tissues 
๑.๙  urinalysis: refractometry, urine sedimentation, dip stick 
๑.๑๐  somatic cell count, methylene blue test,  

๒.  ชนิดของตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับการวินิจฉัยโรคดวยวิธีที่ระบุไวในขอ ๑ ทราบวิธีการเก็บตัวอยางดังกลาว
อยางเหมาะสมจากตัวสัตว และทราบวิธีการเก็บรักษาตัวอยางที่เหมาะสมระหวางการขนสงไปยังหองปฏิบัติการ 
รวมถึงสามารถเก็บตัวอยางและเก็บรักษาตัวอยางไดอยางถูกตอง 

๓.  คํานิยามเก่ียวกับวัตถุดิบอาหารสัตวที่เสื่อมคุณภาพ ทราบวิธีการเก็บตัวอยางและการรักษาตัวอยางวัตถุดิบ
อาหารสัตว และทราบวิธีที่เหมาะสมในการตรวจสอบทางหองปฏิบัติการ รวมถึงสามารถเก็บตัวอยางและเก็บ
รักษาตัวอยางเพื่อการตรวจสอบทางหองปฏิบัติการไดอยางถูกตอง 

 
       ขอ ๒๙  สามารถใชเคร่ืองถายภาพรังสีกับสัตวไดอยางถูกตองและอานแปลผลภาพรังสีเบื้องตนได 

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม ในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 

๑. การปรับตั้งคา exposure factors ของเคร่ืองถายภาพรังสี ที่เหมาะสมกับสวนของรางกายสัตวที่จะดําเนินการ
ถายภาพรังสี 

๒. อันตรายจากรังสีที่ใช และการปองกันการเกิดอันตรายตอตนเองและผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

๓. การจัดทาเพื่อการถายภาพรังสีสําหรับสุนัข และมา และมีความรูเก่ียวกับขอพึงระวังในการจัดทาเพื่อดําเนินการ
ถายภาพรังสีในสัตวที่มีภาวะวิกฤต 

๔. การแปลผลภาพทางรังสีที่บงบอกความผิดปกติในอวัยวะสวนตางๆ ดังนี้ 
๔.๑  กระดูกระยางคและกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะการหักของกระดูก และการเคลื่อนของขอตอตางๆ 
๔.๒  อวัยวะในสวนของหัวและคอ โดยเฉพาะสวนของไซนัส และการแตกของกระดูกบริเวณหัว 
๔.๓  อวัยวะในสวนชองอก โดยเฉพาะความผิดปกติที่หัวใจ ปอด หลอดคอ และกระบังลม 
๔.๔  อวัยวะในสวนชองทอง โดยเฉพาะความผิดปกติที่ตับ มาม ไต กระเพาะปสสาวะ ลําไส มดลูกและตอม

ลูกหมาก  
๔.๕  หลักการดําเนินการตรวจดวยวิธี contrast radiography สําหรับกระเพาะปสสาวะ และระบบทางเดิน

อาหาร  
 

       ขอ ๓๐  สามารถเตรียมอุปกรณผาตัดพ้ืนฐานและดําเนินการผาตัดพ้ืนฐานตามขั้นตอนที่ถูกตองและปลอดเชื้อได  
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม ในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 
๑. หลักการฆาเชื้อเพื่อการปลอดเชื้อ และข้ันตอนตางๆ เพื่อการปลอดเชื้อสําหรับการผาตัดของ 



คูมื่อประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ 

๑.๑  อุปกรณทุกชนิดที่ใชสําหรับการผาตัดพื้นฐาน  
๑.๒  รางกายของสัตวในบริเวณที่จะดําเนินการผาตัด 
๑.๓  บุคลากรดําเนินการผาตัด 

๒.  ข้ันตอนและการดําเนินการที่เก่ียวเนื่องกับการผาตัด ไดแก 
๒.๑  รูจักชนิดของอุปกรณผาตัดพื้นฐานและระบุชื่อไดอยางถูกตอง 
๒.๒  รูจัก suture materials และการเลือกใชอยางเหมาะสม 
๒.๓  knots and ligatures ชนิดตางๆ  
๒.๔  suture patterns รูปแบบตางๆ  

๓.  ข้ันตอนในการผาตัด การดูแลสัตวหลังการผาตัด รวมถึงภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดข้ึนไดในการผาตัดพื้นฐาน 
ดังตอไปนี้ 
๓.๑  skin wound suturing and desuturing 
๓.๒  skin incision and drainage 
๓.๓  wound debridement and wound dressing 
๓.๔  excision of benign tumor and cyst of skin and subcutaneous tissue 
๓.๕  repair for abdominal related hernia 
๓.๖  castration for pig, dog and horse 
๓.๗  ovariohysterectomy for bitch 
๓.๘  ruminotomy for cattle 

๔.  หลักการจัดการเพื่อลดความเจ็บปวด (pain management) อันเนื่องมาจากการผาตัด  
 

       ขอ ๓๑  สามารถดําเนินการใหยาสงบประสาท การใหยาสลบ และยาระงับความรูสึกเฉพาะที่ขั้นพ้ืนฐานไดอยาง
ถูกตอง 

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม ในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 
๑.  การเลือกใชยาสงบประสาทกลุมตางๆ และสามารถดําเนินการใหยาสงบประสาทในปริมาณที่ถูกตองเหมาะสม

ในสัตวชนิดตางๆ ไดแก สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สุนัข และมา 
๒. การระงับความรูสึกเฉพาะที่ข้ันพื้นฐาน รวมถึงข้ันตอนการเตรียมการเพื่อดําเนินการระงับความรูสึกเฉพาะที่ 

ดังตอไปนี้ 
๒.๑  skin local infiltration 
๒.๒  perineural anesthesia for distal limb of horse 
๒.๓  epidural anesthesia for cattle and dog 

๓. หลักการในการระงับความรูสึกทั้งตัว (general anesthesia) และสามารถดําเนินการภายใตคําแนะนําไดอยาง
ถูกตอง ดังตอไปนี้ 

๓.๑  การเตรียมตัวสัตวกอนการระงับความรูสึกทั้งตัวในสัตวชนิดตางๆ ไดแก สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สุนัข และมา 
๓.๒  ยาสลบในกลุมตางๆ และการเลือกใชอยางเหมาะสมในสัตวชนิดตางๆ ไดแก สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สุนัข และ

มา 
๓.๓  วิธีการในการเหนี่ยวนําการสลบ และการรักษาระดับการสลบ 
๓.๔  การดูแลสัตวระหวางการฟนจากสลบ 
๓.๕  ภาวะแทรกซอนที่เกิดข้ึนไดระหวางการวางยาสลบ และหลังการวางยาสลบ รวมถึงการปองกันการเกิด 

และการแกไขภาวะแทรกซอน 
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       ขอที่ ๓๒  สามารถอธิบาย แนะนําและตอบปญหาดานสุขภาพสัตวและรักษาขั้นพ้ืนฐานได  
(๑) สามารถอธิบายกระบวนการของโรคที่สําคัญในสัตว รวมถึงหลักการรักษาและการปองกันโรคน้ันๆ  
(๒) สามารถอธิบายการดูแลสุขภาพทั่วไปในสัตว  รวมถึงอธิบาย แนะนํา และตอบปญหาประเด็นตางๆ 

ที่เจาของสงสัยได 
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม ในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 
๑. อธิบายกระบวนการของโรคหรือปญหาที่สําคัญตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานขอ ๑๖ ได รวมถึงหลักการรักษา

และการปองกันโรคนั้นๆ 
๒. อธิบายการดูแลสุขภาพทั่วไปในสัตวชนิดตางๆ ไดแก สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก สัตวน้ํา สุนัข และมา 

 
       ขอ ๓๓  สามารถดําเนินการตามกระบวนการชันสูตรซากสัตวปวย และบันทึกผลไดอยางถูกตอง เพ่ือการ
วินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายของสัตว  

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม ในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 
๑. การทําเมตตาฆาตในสัตวชนิดตางๆ ไดแก สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก สัตวน้ํา สุนัข และมา ตามหลักการที่เปน

ที่ยอมรับในระดับสากล 
๒. การปองกันตนเองและผูรวมงานจากความเสี่ยงในการไดรับเชื้อโรคจากซากสัตว  
๓. กระบวนการชันสูตรซากในสัตวชนิดตางๆ ไดแก สัตวเค้ียวเอ้ือง สุกร สัตวปก สัตวน้ํา สุนัข และมา รวมถึงการ

เก็บตัวอยางจากซากสัตวเพื่อสงตรวจทางหองปฎิบัติการ ดังที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานขอ ๒๘ 
๔. การแยกแยะและการวินิจฉัยรอยโรคจําเพาะที่มองเห็นดวยตาเปลา (gross pathognomonic findings) ที่

เก่ียวของกับโรคหรือปญหาที่สําคัญตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานขอ ๑๖ 
๕. การนําขอมูลที่ไดจากการชันสูตรซากมาทําการวินิจฉัยเบื้องตนหรือหาสาเหตุการตายของสัตว 
๖. การกําจัดซากและการฆาเชื้อโรคในพื้นที่ที่มีการชันสูตรซากเพื่อปองกันการปนเปอนของเชื้อโรคไปสูสิ่งแวดลอม 
๗. การอานภาพและใหคําวินิจฉัยรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา (histopathological findings) ในระดับเบื้องตน 
๘. การบันทึกผลการชันสูตรและการเขียนรายงานผลการชันสูตรซาก 
 

       ขอ ๓๔  สามารถดําเนินการตรวจสอบสภาพรางกายสัตวกอนฆา และตรวจซากสัตวหลังฆาในสัตวที่ใชเพ่ือการ
บริโภค ไดแก โค กระบือ สุกรและสัตวปก และสามารถระบุสภาพที่มีผลตอคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
ไดอยางถูกตอง 

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม ในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 
๑. การตรวจสอบและระบุสภาพของสัตวที่เปนโรคระบาด หรือเปนโรค หรือมีลักษณะของเนื้อสัตวที่ไมเหมาะสมที่

จะใชเปนอาหาร ดังรายละเอียดตอไปนี ้
๑.๑  โรคระบาด: กาฬโรคของสัตวปก, โรคกัมโบโร, โรคข้ีขาว, โรคไขขา, โรคไขสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส, โรค

คอนทาเชียสพลูโรนิวมอเนีย, โรคนิวคาสเซิล, โรคทริคิโนซีส, โรคบาดทะยัก, โรคบรูเซลโลซีส, โรคปากและ
เทาเปอย, โรคฝดาษ, โรคพาราทูเบอคูโลซีส, โรคพิททาโคซีส, โรคพิษสุนัขบา, โรคไฟลามทุงของสุกร, โรค
มาเร็ก, โรคเมลิโอไอโอโดซีส, โรคลาริงโกเทรคีไอตีสติดตอ, โรคเลปโตสไปโรซีส, โรคอหิวาตสุกร, โรคอา
โทรฟกไรไนติส, โรคแอตติโนบาซิลโลซีส, โรคแอตติโนมัยโคซีส, โรคแอนแทรกซ, วัณโรค 

๑.๒  สัตวที่ตั้งทอง หรือสัตวที่ตกลูกใหม, สัตวที่ปรากฏชัดวาไดฉีดวัคซีนแลวยังไมครบยี่สิบเอ็ดวัน, สัตวที่เปน
แผล ฝ ทั่วๆ ไป, สัตวที่ผอมแหงมาก, สัตวที่มีลักษณะบวมทั้งตัว, สัตวที่มีสารตกคางกลุมเบตาอะโกนิสท, 
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สัตวที่มีอาการไขสูง โดยสุกรมีอุณหภูมิสูงกวา ๑๐๖ องศาฟาเรนไฮตข้ึนไป หรือ โค กระบือ แพะ หรือแกะ
ที่มีอุณหภูมิสูงกวา ๑๐๕ องศาฟาเรนไฮตข้ึนไป 

๒.   การตรวจสอบและระบุเนื้อสัตวที่เปนโรค หรือมีลักษณะที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร ดังตอไปนี้ 
๒.๑   เนื้อสัตวที่ช้ํา หรือมีโลหิตค่ังฝงอยูในเนื้อสัตว, เนื้อสัตวที่เปนแผล ฝ หนอง เนา หรือเนื้อตาย, เนื้อสัตวที่มี

กลิ่นปสสาวะ หรือกลิ่นยา, เนื้อสัตวที่มีตัวพยาธิ, เนื้อสัตวที่มีโรคโลหิตเปนพิษ, เนื้อสัตวที่มีลักษณะเปน
โรคดีซาน, เนื้อสัตวที่มีลักษณะอักเสบ บวม หรือแข็งเปนไต, เนื้อสัตวที่ไมสะอาด ไมสด หรือมีสีดําคล้ํา 

 
       ขอ ๓๕  สามารถใหคําปรึกษา และดําเนินการจัดโปรแกรมในการปองกันโรคที่สําคัญแกผูเลี้ยงและผูประกอบการได  

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม ในการให
คําปรึกษา และดําเนินการจัดโปรแกรมในการปองกันโรคตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานขอ ๑๖ แกผูเลี้ยงและ
ผูประกอบการได 
 

      ขอ ๓๖  สามารถบันทึกขอมูลทางดานสุขภาพ ผลผลิต และวิเคราะหประมวลผลขอมูลที่ได 
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม ในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 
๑. สัตวเค้ียวเอ้ือง 

๑.๑  การบันทึกขอมูลการจัดการสุขภาพผลผลิตระดับฝูงในฟารมโคนม (และโคเนื้อ) 
๑.๒  การอานและบันทึกบัตรประจําตัวโค การบันทึกขอมูลทางการสืบพันธุ และการบันทึกผลการตรวจระบบ

สืบพันธุ ไดแก การตรวจสภาพมดลูก การตรวจรังไข และการตรวจทองโค 
๑.๓  การบันทึกขอมูลคุณภาพน้ํานม ขอมูลสุขภาพเตานม ขอมูลการทํางานของระบบเคร่ืองรีดนม ผลตรวจ

การคุณภาพน้ํานม ไดแก การตรวจน้ํานมดวยวิธี methylene blue test ผลเพาะเชื้อแบคทีเรีย ผล
ตรวจเซลลโซมาติก ปริมาณไขมัน และปริมาณโปรตีน  

๑.๔  การวิเคราะหขอมูลในดานตางๆ ในฟารมโคนม ไดแก ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต ความสมบูรณพันธุ 
องคประกอบและคุณภาพน้ํานม และการใชขอมูลดังกลาวในการวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพการ
ผลิต ปญหาสุขภาพ จุดออนจุดแข็ง และสิ่งที่ตองแกไขปรับปรุงในฟารมโคนม เพื่อใหสุขภาพและผลผลิต
ของสัตวเขาสูระดับมาตรฐาน 

๒.  สุกร 
๒.๑  หลักการบันทึกขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับดัชนีการผลิตที่สําคัญ  
๒.๒  การคํานวณดัชนีการผลิตที่สําคัญในฟารมสุกรประเภทตางๆ  โดยเฉพาะฟารมสุกรแมพันธุ 
๒.๓  การใชดัชนีการผลิตในการวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพการผลิต ปญหาสุขภาพ จุดออนจุดแข็ง และ

สิ่งที่ตองแกไขปรับปรุงในฟารมสุกร เพื่อใหสุขภาพและผลผลิตของสัตวเขาสูระดับมาตรฐาน 
๓.  สัตวปก 

๓.๑  การบันทึกขอมูลที่เก่ียวกับดัชนีการผลิตที่สําคัญในสัตวปก ไดแก อัตราการไข  อัตราการฟก  อัตราการ
ปวย  อัตราการตาย  อัตราการแลกเนื้อ และเปอรเซ็นตความสม่ําเสมอ 

๓.๒  การใชดัชนีการผลิตในการวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพการผลิต ปญหาสุขภาพ จุดออนจุดแข็ง และ
สิ่งที่ตองแกไขปรับปรุงในฟารมสัตวปก เพื่อใหสุขภาพและผลผลิตของสัตวเขาสูระดับมาตรฐาน 

๔.  การบันทึกและจัดทํารายงานสัตวปวยในสุนัขและมา ที่มีขอมูลที่ชัดเจนตามที่กลาวไวในเกณฑมาตรฐานขอ ๗ 
มีรายละเอียดการตรวจที่ครบถวนตามที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานขอ ๒๖ รวมถึงการวิเคราะหและประเมิน
ขอมูลที่มีอยูตามที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานขอ ๒๔  
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      ขอ ๓๗  สามารถประเมินสภาวะโภชนาการ และใหคําแนะนําหลักการใหอาหาร และการเลี้ยงดูสัตว 
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม ในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 
๑.  สัตวเค้ียวเอ้ือง 

๑.๑  การประเมินคะแนนรูปรางโค (body condition scoring)  
๑.๒  การประเมินคะแนนมูลและคะแนนกีบ รวมถึงผลกระทบจากการไดรับอาหารที่ไมเหมาะสมที่มีตอคะแนน

รูปราง คะแนนมูลและคะแนนกีบ 
๑.๓  การประเมินผลกระทบจากการไดรับโภชนาการที่ไมเหมาะสมที่มีตอองคประกอบน้ํานม การผสมติด และ

สุขภาพของสัตวเค้ียวเอ้ือง 
๑.๔  การใหคําแนะนําเก่ียวกับหลักการใหอาหารเพื่อปรับปรุงสภาวะโภชนาการและคะแนนรูปราง และ

คําแนะนําเก่ียวกับสภาวะตางๆ ในการเลี้ยงดูที่มีผลตอปริมาณอาหารที่กินไดในสัตวเค้ียวเอ้ือง 
๒.  สุกร 

๒.๑  การประเมินภาวะโภชนาการของสุกรในชวงอายุและชวงการใหผลผลิตตางๆ 
๒.๒  การใหคําแนะนําเก่ียวกับหลักการใหอาหารเพื่อปรับปรุงสภาวะโภชนาการ และคําแนะนําเก่ียวกับสภาวะ

ตางๆ ในการเลี้ยงดูที่มีผลตอปริมาณอาหารที่กินไดในสุกร เพื่อใหผลผลิตเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
๓.  สัตวปก 

๓.๑  การประเมินภาวะโภชนาการของสัตวปกในชวงอายุและชวงการใหผลผลิตตางๆ  
๓.๒  การประเมินผลกระทบจากการไดรับโภชนาการที่ไมเหมาะสม และอาหารสัตวที่เสื่อมคุณภาพ ที่มีตอ

สุขภาพของสัตวปก 
๓.๓  การใหคําแนะนําเก่ียวกับหลักการใหอาหารเพื่อปรับปรุงสภาวะโภชนาการ และคําแนะนําเก่ียวกับสภาวะ

ตางๆ ในการเลี้ยงดูที่มีผลตอปริมาณอาหารที่กินไดในสัตวปก เพื่อใหผลผลิตเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
๔.  สุนัข 

๔.๑  การประเมินคะแนนรูปรางสุนัข (body condition scoring) 
๔.๒  การประเมินผลกระทบจากการไดรับโภชนาการที่ไมเหมาะสมที่มีตอสุขภาพของสุนัข 
๔.๓  การใหคําแนะนําเก่ียวกับหลักการใหอาหารเพื่อปรับปรุงสภาวะโภชนาการและคะแนนรูปราง สุนัขในชวง

อายุตางๆ  
๕.  มา 

๕.๑  การประเมินคะแนนรูปรางมา (body condition scoring) 
๕.๒  การประเมินผลกระทบจากการไดรับโภชนาการที่ไมเหมาะสมที่มีตอสุขภาพของมา 
๕.๓  การใหคําแนะนําเก่ียวกับหลักการใหอาหารเพื่อปรับปรุงสภาวะโภชนาการและคะแนนรูปรางมา 

 
      ขอ ๓๘  สามารถจัดการ วิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงจากโรค และการ
ปนเปอนของผลิตภัณฑจากสัตวได 

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม ในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 
๑.  การวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) ระดับตน ในกระบวนการดังตอไปนี้ 

๑.๑  การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) 
๑.๒  การจัดการความเสี่ยง (risk management) 
๑.๓  การสื่อสารความเสี่ยง (risk communication) 
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๒.  ระบบมาตรฐานที่ใชในการควบคุมและปองกันความเสี่ยงจากโรคและการปนเปอนของผลิตภัณฑจากสัตว ตลอด
หวงโซการผลิตอาหาร ดังตอไปนี้ 
๒.๑  ฟารมเลี้ยงสัตว : หลักการจัดการฟารมที่ดี โดยเฉพาะการบําบัดโรคสัตวและการใชยาสําหรับสัตว ตอง

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบการบําบัดโรคสัตว และการควบคุมการใชยาสัตวในฟารมเลี้ยง
สัตว (มอก. ๗๐๐๑-๒๕๔๐ และ มกษ  ๙๐๓๒) 

๒.๒  โรงฆาสัตวและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตว : การจัดการและการควบคุมสุขลักษณะที่ดีตาม
หลักการ GMP และ HACCP 

๓.  การนําขอมูลจากการวิเคราะหความเสี่ยงมากําหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงและอันตรายทางชีวภาพ
และอันตรายทางเคมีในสายการผลิตอาหาร โดยอางอิงตามมาตรการของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาต ิ(มกอช)  
 
       ขอ ๓๙  สามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกตองในการรายงานผล เม่ือตรวจพบโรคที่ตองรายงานใหทางการ
ทราบ 

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จะตองมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม ในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 

๑.  การรายงานใหทางการทราบเมื่อพบโรคที่มีลักษณะการแพรระบาดและการตายของสัตวอยางผิดปกติ รวมถึง
โรคระบาดตามขอกําหนดของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยแจงสํานักงาน
ปศุสัตวที่รับผิดชอบเขตพื้นที่นั้นทันที 

๒. การใหขอมูลและรายละเอียดอันเปนประโยชนตอการรายงาน ตามแบบฟอรมการรายงานโรคระบาดสัตว
เบื้องตน (กคร.๑-๕) 

๓.  การสื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียตามกฎหมายรับทราบถึงขอปฏิบัติตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
และการมีโทษหากฝาฝนขอปฏิบัติดังกลาว 

 

 


