


 

 

 

 

คู่มือประกอบ 

เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย ์พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 

 

 

ฉบบัปรบัปรงุค าอธบิายเกณฑฯ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สตัวแพทยสภาใหค้วามเหน็ชอบในการประชมุ 

ครัง้ที ่๖/๒๕๕๙ เมือ่วนัที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

   เริม่ใชใ้นการสอบประเมนิฯ ครัง้ที ่๑/๒๕๖๐ 

วนัที ่๑๑ มถุินายน ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป 
  

 



  ๑ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

                หมวดที่ ๑ ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับ                  
 การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์                    

และเอกลักษณ์ประจ าตวั 

ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์พงึศึกษาพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และประพฤติตนตามข้อบังคับจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพการสัตวแพทย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้อง 
๑. ตระหนกัรู้วา่ มีข้อบงัคบัวา่ด้วยทางจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสตัวแพทย์ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพการสตัวแพทย์ 
๒. รู้จกัแหลง่สืบค้นรายละเอียดของกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
๓. เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสัตวแพทยสภา และบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

ในการประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
การสตัวแพทย์ และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพ 

๔. รู้และสามารถอธิบายได้ถึงความเก่ียวข้องระหว่างวิชาชีพการสัตวแพทย์
และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องตามกฎหมาย 

๕. ให้ความส าคัญต่อชี วิตสัตว์ เหนือความต้องการและผลประโยชน์  
ของตนเอง 

ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์พึงตระหนักถึงความจ าเป็นและ
เหตุผลของการศึกษาต่อเน่ืองและมีการพัฒนาตนเอง โดยมีการศึกษาต่อเน่ือง
ทัง้การฝึกปฏิบัติและพัฒนาวิชาชีพ ขณะที่ประกอบวิชาชีพตลอดเวลา 
 ค าอธิบาย 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้อง 



  ๒ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑. ตระหนกัถงึความหมายของวิชาชีพ คือ อาชีพท่ีต้องมีการฝึกอบรมชัน้สงูใน
โลกศิลปศาสตร์จะต้องมีองค์กรควบคุมและคุ้ มครองส่งเสริมวิชาชีพ  
มีการศึกษาอบรมทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง และต้องมีเจตนารมณ์ 
เพ่ือบริการประชาชนและสงัคม 

๒. สามารถแยกแยะความรู้ท่ีเคยเป็นท่ียอมรับในอดีต แต่ได้มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปแล้วในปัจจุบัน กับความรู้ท่ีเป็นท่ียอมรับในปัจจุบันและ
แนวคิดของความรู้ท่ีก าลงัพฒันาไปในอนาคต 

๓. รู้จักสถาบัน หรือแหล่งการศึกษาต่อเน่ือง ท่ีมีกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง
ทางสตัวแพทย์ 

๔. มีความใฝ่รู้และรู้แหล่งในการสืบค้นข้อมูลวิชาการ และเทคนิคทาง 
สตัวแพทย์ 

๕. รู้จักแหล่งและวิธีการท่ีจะเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ประกอบวิชาชีพตลอดเวลา 

ข้อ ๓ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์พึงยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับ
ความไม่แน่นอน และความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ได้ 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้อง 
๑. ตระหนกัวา่ความไมแ่น่นอนเป็นเร่ืองธรรมดา 
๒. มีปฏิกิริยาท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ท่ีไมเ่ป็นไปตามคาด หรือไม่ได้คาดคิด

มาก่อน 
๓. มีทกัษะในการปรับตวัตอ่ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
 
 
 



  ๓ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์พึงพัฒนาความสามารถในการ
ตรวจสอบตนเอง และยนิดีที่จะให้ผู้อ่ืนตรวจสอบ 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้อง 
๑. รู้และตระหนกัถงึขีดจ ากดัความสามารถของตนเอง 
๒. มีขัน้ตอนการประเมินผลการท างานท่ีชัดเจน สามารถวิเคราะห์ค้นหา

สาเหตุของข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ รวมถึงวิเคราะห์ตนเอง และเปิดโอกาส  
ให้ผู้อื่นตรวจสอบได้ 

๓. ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและพยายามแก้ไข 
๔. ยอมรับข้อผิดพลาดของผู้ อื่น และให้ความช่วยเหลือแนะน าตามความ

เหมาะสม 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ต้องรู้ถึงข้อจ ากัดของบุคคลและ
สถานการณ์ที่ต้องขอค าแนะน า ขอความช่วยเหลือ หรือขอรับการสนับสนุน
ทางด้านวิชาชีพ และรู้แหล่งของการขอรับสิ่งเหล่านี ้  

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้อง 
๑. สามารถยกตัวอย่างข้อจ ากัดของบุคคลในการรักษาหรือปฏิบัติการทาง 

สัตวแพทย์ ประเภทต่างๆ ได้ เช่น การวางยาสลบ หรือการรักษาสัตว์  
เฉพาะประเภท หรือเฉพาะระบบ 

๒. ตระหนักถึงแหล่งท่ีสามารถส่งต่อสัตว์ ป่วย หรือแหล่งท่ีอาจขอความ
ช่วยเหลือในกรณีตา่งๆ ได้ 

 
 
 



  ๔ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๓. ปรึกษาหารือผู้ ท่ีมีความรู้ความช านาญ หรือส่งต่อสตัว์ป่วยไปรับการรักษา
ตอ่ได้อย่างเหมาะสมและทนัท่วงที 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สามารถส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสมในการส่ือสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆ อัน
ได้แก่เจ้าของสัตว์ บุคคลทั่วไป เพื่อนร่วมวิชาชีพ และหน่วยงานหรือบุคคลที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง โดยรับฟังอย่างตัง้ใจและมีการตอบสนองอย่างเหน็อกเหน็ใจ 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้อง 
๑. ตระหนักว่าการสื่อสารเป็นองค์ประกอบของวิชาชีพการสัตวแพทย์  

ท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ าวนั 
๒. ตระหนักถึงปัจจัยท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสาร เช่น ภูมิหลัง  

ของคู่สนทนา (การศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ความเช่ือ) พฤติกรรมและ
สภาวะทางอารมณ์ 

๓. เข้าใจความจ าเป็นในการสื่อสารกับเจ้าของสัตว์ เพ่ือนร่วมวิชาชีพ  
และหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องในการรักษาสัตว์หรือการ
ป้องกนัโรคให้มีประสิทธิผล 

๔. สามารถสื่อสาร ใช้ศพัท์และภาษาพูดท่ีคู่สนทนาเข้าใจได้ แสดงความเห็น
อกเห็นใจ เอือ้อาทร ให้ความมัน่ใจ และให้ก าลงัใจแก่คูส่นทนา 

๕. สามารถอธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉัย ผลการรักษา  
การพยากรณ์โรค ให้คู่สนทนาเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการแจ้งข่าวร้ายและการปฏิบตัิในกรณีสตัว์ป่วย
ใกล้เสียชีวิต และในกรณีท่ีสตัว์ป่วยเสียชีวิตแล้ว 



  ๕ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ต้องจัดท ารายงานสัตว์ป่วยที่มี
ข้อมูลที่ชัดเจน และเกบ็รักษาประวัตสัิตว์ป่วยที่สามารถสืบค้นได้ง่ายต่อเพื่อน
ร่วมงาน และข้อมูลเป็นที่เข้าใจได้ต่อสาธารณชน 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้อง 
๑. ตระหนัก รู้ว่า  การจัดท ารายงานสัต ว์ ป่วย เวชระเ บียนสัต ว์ ป่วย 

ใบส่งต่อสัตว์ป่วย และบันทึกทางการสัตวแพทย์เป็นขัน้ตอนท่ีจ าเป็น  
ในกระบวนการรักษาสตัว์ 

๒. ตระหนกัรู้วา่ รายงานสตัว์ป่วย เวชระเบียนสตัว์ป่วย ใบสง่ตอ่สตัว์ป่วย และ
บนัทึกทางการสตัวแพทย์ นีเ้ป็นข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยต่อเพ่ือนร่วมงาน 
เจ้าของสตัว์ และสาธารณชน 

๓. ให้ความส าคัญของข้อมูลจากรายงานสัตว์ป่วย เวชระเบียนสัตว์ป่วย  
ใบส่งต่อสัตว์ป่วย และบันทึกทางการสัตวแพทย์ ท่ีได้บันทึกมาก่อน  
วา่มีความส าคญัในการด าเนินการประเมินสภาพสตัว์ และการรักษาต่อใน
ปัจจบุนั 

๔. สามารถจัดท ารายงานสัตว์ป่วย เวชระเบียนสัตว์ป่วย ใบส่งต่อสตัว์ป่วย 
และบนัทกึทางการสตัวแพทย์ อย่างถกูต้องและชดัเจนเป็นท่ีเข้าใจได้ 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สามารถท างานเป็นสมาชิกของ
ทีมงาน ที่ประกอบไปด้วยผู้คนจากหลากหลายสาขาวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้บริการกับผู้รับบริการ 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้อง 
 
 



  ๖ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑. รู้จกัการท างานเป็นทีม สามารถแยกแยะบทบาทและหน้าท่ีของบุคลากรใน
ทีมงานได้ และแสดงความเก่ียวข้องกนัในการรักษาสตัว์ 

๒. ทราบถงึข้อจ ากดัของการท างานโดยล าพงั ท่ีไม่มีการเช่ือมโยงกบัคนอื่นใน
ทีมงาน กบัเจ้าของสตัว์ หรือบคุคลนอกสาขาอาชีพ 

๓. ตระหนักรู้ว่างานสัตวแพทย์เป็นงานบริการ และมีช่วงเวลาการท างาน  
ท่ีไมแ่น่นอน สอดคล้องกบัการเจ็บป่วย หรือสถานการณ์โรค 

ข้อ ๙ ในฐานะสัตวแพทย์ พึงระลึกถึงความรับผิดชอบทางด้าน
จริยธรรมที่ เก่ียวเน่ืองกับการดูแลสัตว์ป่วยแต่ละตัวและการให้ข้อมูลกับ
เจ้าของสัตว์ 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้อง 
๑. ตระหนักรู้ว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความรู้สึก (animals are sentient 

beings) 
๒. เข้าใจว่าเป็นหน้าท่ีของสัตวแพทย์ท่ีจะต้องให้ข้อมูล ท่ีถูกต้องท่ีสุด 

แก่เจ้าของสตัว์ในทกุวาระ 
๓. มีความส านึกในคุณธรรม และจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ 

การสตัวแพทย์ 

ข้อ ๑๐ ในฐานะสัตวแพทย์ พึงระลึกถึงความคิดและความรู้สึกของ
สาธารณชนทัง้ทางด้านการเงนิและเข้าใจต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการ 
และตอบสนองอย่างเหมาะสมแม้จะอยู่ภายใต้ความกดดันในบางกรณี 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้อง 
 



  ๗ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑. ตระหนักถึงหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีหน้าท่ีดูแลและคุ้ มครองผู้ บ ริ โภค 
ทัง้ทางด้านการเงินและความรู้สกึของผู้มารับบริการ 

๒. ตระหนักถึงการมีส านึกและมีสติในการตอบสนองอย่างเหมาะสม 
และเป็นกลัยาณมิตรตอ่ผู้อื่น 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์พึงยอมรับในความสามารถ
ของวิชาชีพอ่ืนที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาศาสตร์ทางสาขาวิชาสัตว
แพทยศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดูแลสุขภาพสัตว์ และการสาธารณสุข 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้อง 
๑. สามารถประยกุต์ความรู้ เทคโนโลยี และทกัษะใหม ่จากสาขาอาชีพอื่นเพ่ือ

น ามาพฒันาศาสตร์ทางสตัวแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 
๒. สามารถเช่ือมโยง และยอมรับว่าศาสตร์ทางสัตวแพทย์มีการพัฒนา 

มาจากสาขาอาชีพอื่นด้วย 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์มีความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับ
องค์ประกอบ และการจัดการเพื่อการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ใน
สถานพยาบาลสัตว์  

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้อง 
๑. มีความเข้าใจในกระบวนการจัดตัง้สถานพยาบาลสัตว์ รวมถึงการขอ

ใบอนญุาตประเภทตา่งๆ 
 
 



  ๘ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒. ตระหนกัถึงธรรมชาติของสตัว์ประเภทต่างๆ และมีความรู้เร่ืองอิสรภาพ ๕ 
ประการ เพ่ือจดัการสถานประกอบการให้สอดคล้องกบัหลกัสวสัดิภาพสตัว์
ท่ีดี 

๓. มีความรู้ในการจัดการสถานพยาบาลสตัว์ รวมถึงอุปกรณ์ทางสตัวแพทย์ 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีดี 

๔. รู้ถึงความรับผิดชอบของตนเองและนายจ้างในด้านการจ้างงานและ
กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงความรับผิดชอบของ 
ผู้ช่วยงานและสาธารณชน 

๕. รู้ถึงท่ีมาของการคิดค านวณค่าบริการ และความส าคญัในการด าเนินการ
ตามระบบของสถานประกอบการในการเก็บรักษาประวตัิสตัว์ป่วย 

๖. มีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร แบ่งปัน เก็บรักษา เปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์
ข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีอยู่ 

๗. รู้ถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและนโยบายของ
สถานประกอบการ 



  ๙ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

หมวดที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจในวิชาการ 

สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 

ข้อ ๑๓ ศาสตร์ที่เป็นพืน้ฐานทางวิชาการสัตวแพทย์ 
(๑) มีพืน้ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับกลไกภายใน

และการเจริญเติบโตของสิ่ งมีชีวิต เช่น ชีววิทยา พันธุ
ศาสตร์ เคมีอนิทรีย์ 

(๒) มีความรู้เบือ้งต้นเร่ืองวิวัฒนาการและการจ าแนกกลุ่มของ
สัตว์ในอาณาจักรสัตว์ 

(๓) มีความรู้เร่ืองโครงสร้างและชีวเคมีขัน้พืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต
ในระดับเซลล์ 

(๔) มีความรู้เบื อ้งต้นเก่ียวกับหลักการของเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ เช่น กล้อง
จุลทรรศน์ เคร่ืองถ่ายภาพรังสี เคร่ืองวัดคล่ืนเสียงความถี่สูง 
เป็นต้น 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้
๑. พืน้ฐานของพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ของลักษณะต่างๆ 

 รวมถงึการเช่ือมโยงของความผิดปกติของโครโมโซมและพนัธุกรรมท่ีส่งผล
 ตอ่การเกิดความผิดปกติท่ีมีมาแตก่ าเนิดในสตัว์ 

๒. การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในสัตว์เพศผู้ และเพศเมีย การปฏิสนธิและการ
 พฒันาของตวัอ่อน การพัฒนาของเย่ือหุ้มตวัอ่อนและรก การพัฒนาของ
 ตวัออ่นในการสร้างระบบตา่งๆ ของร่างกายในสตัว์ 



  ๑๐ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๓. หน้าท่ีของสารอาหารในกระบวนการชีวเคมีขัน้พืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต การ
 แปรรูปสารอาหารไปเป็นพลงังาน (energy generation and storage) 
 การสร้างและเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลภายในเซลล์ (metabolic 
 pathway) การท างานของเอนไซม์และโคเอนไซม์และการสลายและการ
 สงัเคราะห์สารชีวโมเลกลุตา่ง ๆ 

๔. ความแตกตา่งในเชิงวิวฒันาการของสตัว์ 
๕. หลักการท างานของเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์พืน้ฐานเพ่ือใช้ในการ

 วินิจฉยัโรค เช่น กล้องจลุทรรศน์ refractometer เป็นต้น 

๖. หลักการท างานของเค ร่ืองมือ พื น้ฐานทางการสัตวแพทย์  เช่ น 
 stethoscope เคร่ืองถ่ายภาพรังสี เคร่ืองวดัคลื่นเสียงความถ่ีสูง เคร่ืองวดั
 คลื่นไฟฟ้าหวัใจ เป็นต้น 

ข้อ ๑๔ กระบวนการค้นคว้าวิจัย และการน าผลการค้นคว้าวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 

(๑) เข้าใจวิธีการวางแผนและด าเนินงานวิจัยเบือ้งต้น  
(๒) รู้ วิ ธีการสืบค้นข้อมูล ด้านต่างๆจากฐานข้อมูลหรือ

แหล่งข้อมูลสาธารณะเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อตอบ
ปัญหาข้อข้องใจทางวิชาการสาขาสัตวแพทยศาสตร์ 

(๓) สามารถสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ผลที่ได้จาก
งานวิจัยในเชิงวิชาการ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้งานในวิชาชีพ
ได้ 

ค าอธิบาย 
 

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


  ๑๑ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ผู้ ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการค้นคว้าวิจยั สามารถน าผลการค้นคว้าวิจัยมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้
ในศาสตร์ทางสตัวแพทย์ได้ 

ข้อ ๑๕ โครงสร้างและการท างานปกติของร่างกายสัตว์และเร่ืองที่
เก่ียวเน่ืองกับการเลีย้งดูและการจัดการ 

(๑) มีความรู้และเข้าใจโครงสร้างทางมหกายวิภาคศาสตร์และ
จุลกายวิภาคศาสตร์ และการท างานของอวัยวะและระบบ
ต่างๆ ของร่างกายสัตว์ปกติทุกระบบโดยเน้นการน าไปใช้
ทางคลินิก 

(๒) รู้และเข้าใจความแตกต่างทางกายวิภาคศาสตร์ และการท า
หน้าที่ของอวัยวะและระบบต่างๆระหว่างกลุ่มสัตว์ชนิดต่างๆ 
ได้แก่ สัตว์เคีย้วเอือ้ง สุกร สัตว์ปีก สัตว์น า้ สุนัข ม้า เป็นต้น 

(๓) เข้าใจหลักการเลีย้งสัตว์และการจัดการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ
ที่ส าคัญ เช่น สัตว์เคีย้วเอือ้ง สุกร สัตว์ปีก สัตว์น า้ เป็นต้น 

ค าอธิบาย 
ผู้ ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

โครงสร้างและการท างานของอวัยวะในร่างกายสัตว์ (รายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวก) หลกัการเลีย้งสตัว์และการจัดการฟาร์มรวมทัง้พฤติกรรมตามปกติของ
สตัว์ชนิดตา่งๆและน าไปประยกุต์ใช้ในระดบัคลินิก 

ข้อ ๑๖ สาเหตุของโรค พยาธิก าเนิด อาการทางคลินิก การวินิจฉัยโรค 
และการรักษาโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาในสัตว์ที่เลีย้งในประเทศไทย 

(๑) เข้าใจลักษณะทางชีววิทยาของเชือ้โรคส าคัญๆ ในกลุ่ม
ต่างๆ ได้แก่ เชือ้ไวรัส แบคทีเรีย เชือ้รา พยาธิ สิ่งมีชีวิต
ที่ก่อโรคอ่ืนๆ และสารพษิ 



  ๑๒ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

(๒) รู้วิธีการหรือกลไกที่เชือ้โรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายสัตว์ และ
ก่อให้เกดิความเสียหายแก่เนือ้เยื่อและอวัยวะต่างๆ 

(๓) ทราบอาการที่ เป็นลักษณะเด่นของโรคส าคัญต่างๆ ใน
สัตว์ 

(๔) ทราบวิธีการวินิจฉัยการเกิดโรคต่างๆ ในสัตว์ตามหลัก
วิชาการ 

(๕) สามารถวางแผนการป้องกันและการรักษาโรคที่ส าคัญ ที่
พบในสัตว์เลีย้งในประเทศไทย 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้
๑. การแบ่งกลุม่ การเจริญเติบโต การเพ่ิมจ านวน และภาวะท่ีส่งผลระงบัการ

  เจริญเติบโตและการเพ่ิมจ านวนของไวรัส แบคทีเรีย และเชือ้รา 
๒. การแบ่งกลุ่ม วงจรชีวิต และการระงับวงจรชีวิตของพยาธิ โปรโตซวั และ

 สตัว์ขาปล้องท่ีก่อโรค และ/หรือเป็นพาหะน าโรค 
๓. กลไกการเข้าสู่ร่างกายของไวรัส แบคทีเรีย พยาธิ โปรโตซัว และสารก่อ

ภูมิแ พ้  การตอบสนองของ ร่ างกาย  การก่ อใ ห้ เ กิดพยาธิสภาพ 
กระบวนการอกัเสบ การซอ่มแซมเนือ้เย่ือ และการสร้างภมูิคุ้มกนั 

๔. สาเหตุของโรค พยาธิก าเนิด อาการทางคลินิก การวินิจฉัยโรค และ
วางแผนการรักษาโรคท่ีพบได้บ่อยและเป็นปัญหาในสัตว์ท่ีเลีย้งใน
ประเทศไทย (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) 

ข้อ ๑๗ กฎหมายที่ เกี่ยวเน่ืองกับสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงการขนย้าย
สัตว์ และโรคที่ต้องรายงานให้ทางการทราบ   

 



  ๑๓ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

(๑) พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

(๒) พ.ร.บ. สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๓) พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนือ้สัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕  

และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
(๔) พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๒๕  และ

ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
(๕) กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
(๖) เกณฑ์มาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ เช่น สัตว์เคีย้วเอือ้ง 

สุกร สัตว์ปีก สัตว์น า้ เป็นต้น 
(๗) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์ 

และในการขนย้ายสัตว์ 
(๘) แนวทางการปฏบิัตใินสากลประเทศ 
(๙) จรรยาบรรณสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ข้อ ๑๘ กฎหมายเกี่ยวกับยาสัตว์ 
(๑) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๒) การใช้ยาสัตว์ตาม มอก. ๗๐๐๑/๒๕๔๐ และ มกษ. ๙๐๓๒ 
(๓) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ ยวข้องกับการห้ามใช้ยา

ปฏิชีวนะ สารต้านจุลชีพ และสารเคมีในสัตว์เพื่อการ
บริโภค 

(๔) กฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับยาที่ ใช้ในวิชาชีพการสัตว
แพทย์ 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้



  ๑๔ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑. การผลิตหรือขายยาส าหรับสตัว์เพ่ือการบ าบดัโรคสตัว์ ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
 กบัผู้บ าบดัโรคสตัว์หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ 

๒. ชนิด ข้อจ ากัด ข้อห้ามใช้ และระยะเวลาหยุดยา ของสารต้านจุลชีพ และ
 สารอื่นท่ีใช้ในการรักษาโรคสตัว์ 

๓. การใช้และการเก็บรักษายาอนัตราย และยาอื่นท่ีมีข้อก าหนดพิเศษ การ
ใช้ การครอบครองยาหรือสารเสพติดท่ีสามารถน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ทาง
การแพทย์ได้ 

ข้อ ๑๙ แนวทางการใช้ยาอย่างเหมาะสม รอบคอบและรับผิดชอบ  

มีความเข้าใจในหลักการของเภสัชจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธ์ิ  
ข้อบ่งใช้  วิธีและขนาดการใช้ยา ผลไม่พึงประสงค์และข้อควรระวังในการใช้
ยาดังต่อไปนี ้

(๑) ยาต้านจุลชีพ 
(๒) ยาถ่ายพยาธิ 
(๓) ยาฆ่าเชือ้ 
(๔) ยาต้านอักเสบ 
(๕) ยาที่ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง 
(๖) ยาที่ออกฤทธ์ิต่อระบบไหลเวียนโลหติ 
(๗) ยาที่ออกฤทธ์ิต่อระบบทางเดนิอาหาร 
(๘) ยาที่ออกฤทธ์ิต่อระบบทางเดนิหายใจ 
(๙) ยาที่ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทอัตโนมัต ิ
(๑๐) ยาที่ออกฤทธ์ิต่อระบบต่อมไร้ท่อ 
(๑๑) ยาต้านมะเร็ง และยาเฉพาะทางอ่ืนๆ 

ค าอธิบาย 
 



  ๑๕ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ือง 
การเขียนใบสัง่ยา การค านวณขนาดของยา กระบวนการท่ียาออกฤทธ์ิต่อร่างกาย 
การตอบสนองของร่างกายต่อยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล รวมทัง้พิษและ 
ผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้ยากลุม่ตา่งๆ 

ข้อ ๒๐ หลักการในการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิ
ภาพสัตว์ 

จะต้องมีความรู้ในหลักการท าวัคซีน การป้องกันโรคสัตว์ที่ส าคัญใน
แต่ละชนิดสัตว์ เช่น สัตว์เคีย้วเอือ้ง สุกร สัตว์ปีก สัตว์น า้ สุนัข และม้า การ
ป้องกันและก าจัดพยาธิภายนอกและภายใน รวมถงึการจัดการหรือการเลีย้ง
สัตว์ที่ค านึงถงึสวัสดภิาพสัตว์ 

ค าอธิบาย 
 ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้
๑. การจัดเตรียมโรงเรือนท่ีเหมาะสม และผ่านการท าความสะอาดฆ่าเชือ้

ก่อนจะน าสตัว์เลีย้งเข้าในโรงเรือน 
๒. ระบบการท าลายเชือ้โรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม ทราบและสามารถใช้

  น า้ยาฆ่าเชือ้ (antiseptic, disinfectant) ได้อย่างเหมาะสม 
๓. ชนิดของวัคซีนเชือ้เป็นและเชือ้ตาย  ธรรมชาติการตอบสนองทาง

ภมูิคุ้มกนัเพ่ือการจดัการในสตัว์ท่ีมีการสมัผสัเชือ้มาก่อนหน้าและท่ียงัไม่
มีการสมัผสัเชือ้ 

๔. การจัดท าโปรแกรมถ่ายพยาธิภายใน และป้องกันพยาธิภายนอกจ าพวก
  เห็บ เหา หมดั และไรอย่างเหมาะสม 

 



  ๑๖ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๕. โปรแกรมการให้วคัซีนป้องกันโรคท่ีส าคัญในสตัว์ ทัง้ในลูกสตัว์ สัตว์ตัง้
  ท้อง และสตัว์โตเตม็วยั 

๖. หลกัการน าสตัว์ตวัใหมเ่ข้าฝงู 
๗. วิธีจดัการการเลีย้งสตัว์โดยสตัว์ไม่เกิดภาวะทุพโภชนาการ ความเจ็บปวด  

  ความหวาดระแวง โรคภัย พยาธิภายในและภายนอก และเป็นการเลีย้ง
  โดยค านงึถงึธรรมชาติของสตัว์ประเภทนัน้ 

๘. ผลเสียท่ีเกิดขึน้จากความบกพร่องในการป้องกนัโรค 

ข้อ ๒๑ ต้องมีความรู้ในด้านสัตวแพทยสาธารณสุข สามารถประเมิน
มาตรฐานทางสุขอนามัยในการด าเนินการผลิต การฆ่า การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ทัง้ระดับชาตแิละนานาชาตไิด้  

(๑) การตรวจ และควบคุมคุณภาพเนือ้สัตว์ และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ 

(๒) การตรวจ และควบคุมคุณภาพน า้นม และผลิตภัณฑ์จาก
น า้นม 

(๓) ความปลอดภัยทางด้านอาหาร 
(๔) โรคตดิต่อระหว่างสัตว์และคน 
(๕) ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 
(๖) การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสัตวแพทย์ 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้
๑. การตรวจเนือ้สตัว์ การควบคุมคุณภาพเนือ้สตัว์ และผลิตภัณฑ์จากสตัว์ 

 ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 



  ๑๗ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 ๑.๑ วิธีการขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายสตัว์ตามหลกัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ
 ของสากล 

 ๑.๒  มาตรฐานโรงพกัสตัว์ และโรงฆ่าสตัว์ 
 ๑.๓ การตรวจสขุภาพ และสภาพภายนอกของสตัว์ก่อนเข้าโรงฆ่าสตัว์ 
 ๑.๔ วิธีการท าการุณยฆาตในสตัว์ ตามหลกัมาตรฐานโรงฆ่าสตัว์ 
 ๑.๕  การตรวจซากสัตว์ภายหลังการฆ่า สภาพทั่วไปของซาก การตรวจ

 ส่วนหัวและต่อมน า้เหลือง การตรวจอวัยวะภายใน การตรวจซากท่ี
 เอาอวยัวะภายในออกแล้ว 

 ๑.๖ มาตรฐานเก่ียวกบัความปลอดภยัของการผลิตและแปรรูปเนือ้สตัว์โดย
 ใช้หลกัการ GMP และ HACCP 

๒. การตรวจ และควบคุมคุณภาพน า้นม และผลิตภัณฑ์จากน า้นมในเร่ือง
 ดงัตอ่ไปนี ้
 ๒.๑ วิธีการขนสง่น า้นมดิบ ขัน้ตอนการรับน า้นมดิบ ณ ศนูย์รับน า้นม และ

 การตรวจสอบคณุภาพน า้นมเบือ้งต้น 
 ๒.๒ องค์ประกอบของน า้นม และมาตรฐานคณุภาพน า้นม 
 ๒.๓ การตรวจคณุภาพน า้นมและผลิตภณัฑ์จากน า้นมทางห้องปฏิบตัิการ 
 ๒.๔ กระบวนการผลิตและแปรรูปน า้นม 
 ๒.๕ มาตรฐานเก่ียวกบัความปลอดภยัของการผลิตและแปรรูปน า้นมโดย

 ใช้หลกัการ GMP และ HACCP 
๓. โรคท่ีติดต่อระหว่างสตัว์และคน โรคอบุตัิใหม่อบุตัิซ า้ ในเร่ืองชนิดของเชือ้

 โรคท่ีเป็นสาเหตุ ชนิดสตัว์ท่ีสามารถแพร่เชือ้ได้ และกลไกการติดต่อจาก
 สตัว์สูค่น ในโรคตา่งๆ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) 

 



  ๑๘ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๔. เกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภยัทัง้ด้านเคมี จุลชีววิทยาและกายภาพ
 ของอาหารส าหรับมนุษย์ท่ีมีต้นก าเนิดมาจากเนือ้สัตว์ น า้นม ไข่ และ
 อวัยวะต่างๆ ของสัตว์ รวมถึงแนวทางในการประเมินความปลอดภัย
 ทางด้านอาหาร  

๕. ระบาดวิทยาทางสตัวแพทย์ ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 ๕.๑ รูปแบบและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดโรคและการแพร่กระจายโรค 
 ๕.๒ การวางแผนการศกึษาทางระบาดวิทยา 
 ๕.๓ การวดัความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเสี่ยงกบัการเกิดโรค 
 ๕.๔ การวิเคราะห์ข้อมลูทางระบาดวิทยาและการประเมินความเสี่ยง 
 ๕.๕ การสอบสวนและการเฝ้าระวงัโรค 

๖. การจดัการสิ่งแวดล้อมทางสตัวแพทย์ ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
  ๖.๑ การจดัการของเสีย และการก าจดัของเสียจากฟาร์ม 
  ๖.๒ การจดัการคณุภาพน า้ 
  ๖.๓ สารก่อการกลายพนัธุ์และสารก่อมะเร็ง 

๗.ความปลอดภัยจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนของผู้ ปฏิบัติงานใน
กระบวนการด าเนินการผลิต การฆ่า และการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสตัว์ 

ข้อ ๒๒ เข้าใจและสามารถอธิบายให้ค าแนะน าแก่ผู้เลีย้งสัตว์ และ
ผู้ประกอบการเก่ียวกับความส าคัญของสวัสดิภาพสัตว์ ตลอดจนการเลีย้ง 
การใช้งานและการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั

เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้



  ๑๙ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑. องค์ประกอบของหลกัสวัสดิภาพสัตว์ทัง้ห้าข้อ (five freedoms) 
และความสมัพันธ์ระหว่างสวสัดิภาพสตัว์ท่ีมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของมนษุย์ 

๒. การให้ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ เลีย้งสตัว์ และผู้ประกอบการเลีย้ง
สัตว์  เ ก่ียวกับการเลี ย้ง การใช้งาน และการฆ่าสัตว์อย่าง
รับผิดชอบ โดยค านงึถงึหลกัสวสัดิภาพสตัว์ 



  ๒๐ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 หมวดที่ ๓ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๓ สามารถสอบถามและบันทึกประวัติสัตว์ป่วยเฉพาะตัว และ
เกบ็ข้อมูลในระดับฝูงหรือฟาร์มได้อย่างถูกต้อง 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

ด าเนินการได้อย่างเหมาะสมในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
๑. ขัน้ตอนการได้มาซึ่งข้อมูลพืน้ฐานและรายละเอียดประจ าตวัสตัว์ ระบบ

 การลงทะเบียน และวิธีการส าหรับระบุตัวสัตว์ และสามารถซักข้อมูล
 เพ่ิมเติมเพ่ือน าไปสูปั่ญหาท่ีแท้จริงของสตัว์ป่วยได้ 

๒. ดชันีชีว้ดัท่ีส าคญัต่อผลผลิตของฟาร์ม และสามารถอธิบายรายละเอียด
 ของข้อมูลประกอบในการค านวณดชันีดงักล่าว รวมถึงสามารถน าข้อมูล
 ดงักลา่วมาเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการได้ 

๓. การเก็บประวัติสัตว์ป่วยเฉพาะตัวและระดับฝูง โดยจัดเก็บในรูปแบบ
 บนัทกึบนกระดาษ และ/หรือ บนัทกึในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๒๔ การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่มีอยู่ 
(๑) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการซักประวัต ิ

และการตรวจร่างกายสัตว์ทางคลินิก เพื่อท าการวินิจฉัย
แยกโรค 

(๒) สามารถตรวจและวิเคราะห์ผลการตรวจทางคลินิกด้วย
เคร่ืองมือพิเศษพืน้ฐาน เช่น เคร่ืองถ่ายภาพรังสี คล่ืนเสียง
ความถี่สูง เคร่ืองวัดคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ 

(๓) สามารถแปลผลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ผลทางโลหิตวิทยา ชีวเคมี



  ๒๑ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

คลินิก ซีร่ัมวิทยา และผลการตรวจปัสสาวะ  และสามารถ
น ามาวินิจฉัยโรครวมถงึพยากรณ์โรค 

ข้อ ๒๕ การบังคับสัตว์อย่างถูกต้อง มีมนุษยธรรม และปลอดภัยต่อ
สัตว์ สัตวแพทย์ และผู้ร่วมงาน  

(๑) อธิบายอุปกรณ์และวิธีการต่างๆ ที่สามารถใช้เพื่ อการ
จัดการและบังคับสัตว์แต่ละชนิด ได้อย่างถูกต้อง 

(๒) อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของวิธีการต่างๆ ที่ใช้ส าหรับ
การบังคับสัตว์แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง  

(๓) สามารถบังคับสัตว์ชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การตรวจร่างกาย การเก็บตัวอย่าง
ชนิดต่างๆ  การให้ยาและสารน า้  ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

(๔) สามารถอธิบายวิธีการหลีกเล่ียงอันตราย และแก้ไขปัญหา 
ที่ เกิดจากการใช้อุปกรณ์และวิธีการต่างๆ เพื่อการบังคับ
สัตว์ 

ข้อ ๒๖ สามารถตรวจร่างกายสัตว์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลัก
ทางอายุรศาสตร์การสัตวแพทย์ 

ค าอธิบาย 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินการได้อย่างเหมาะสมในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

๑. กระบวนการตรวจร่างกายสัตว์ ขัน้ตอนการตรวจร่างกาย  และสามารถ
 ระบผุลการตรวจร่างกายท่ีปกติ และระบุสิ่งท่ีบ่งบอกถึงความผิดปกติจาก
 การตรวจร่างกายในระบบตา่งๆ 

 



  ๒๒ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒. การท าหตัถการพืน้ฐานตามหลกัเวชศาสตร์ทางการสตัวแพทย์  เช่น การ
 บริหารเวชภณัฑ์ ชีวภณัฑ์หรือสารเคมีเข้าสูร่่างกาย เป็นต้น 

ข้อ ๒๗ การช่วยเหลือสัตว์ในกรณีฉุกเฉิน 
(๑) สามารถท าการกู้ชีพ (CPR)  ได้อย่างถูกต้อง 
(๒) สามารถประเมินสภาพสัตว์ว่าอยู่ ในภาวะวิกฤต และรู้วิธี

เบือ้งต้นในการช่วยเหลือ 
(๓) สามารถท าหตัถการที่จ าเป็นระหว่างสัตว์อยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

เช่น  การให้เลือด  การให้สารน า้ การให้ออกซิเจน 
(๔) สามารถแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย ๆ ได้อย่างถูกต้อง  

เช่น  การคลอดยาก  อุบัติเหตุสัตว์ถูกรถชน  การได้รับ
สารพษิ 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

ด าเนินการได้อย่างเหมาะสมในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
๑. การกู้ ชีพตามหลกัการที่ถกูต้อง ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 ๑.๑ การสอดท่อช่วยหายใจ 
 ๑.๒ การช่วยการหายใจ และเพ่ิมออกซิเจนให้กบัสตัว์ 
 ๑.๓ การช่วยกระตุ้นการเต้นของหวัใจและการไหลเวียนของเลือด 
 ๑.๔ ชนิดและปริมาณของเวชภณัฑ์ และสารน า้ท่ีใช้เพ่ือการกู้ ชีพ 

๒. สาเหตุและอาการของการเกิดภาวะวิกฤตในสัตว์ วิธีเบือ้งต้นในการ
ช่วยเหลือ และหตัถการพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือสตัว์ในกรณี
ฉกุเฉิน เช่น accident, anaphylactic shock, bleeding, dystocia, heat 
stroke, hypocalcemia, hypovolemic shock, injury, intoxication, 
pneumothorax เป็นต้น 



  ๒๓ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ข้อ ๒๘ สามารถเก็บตัวอย่างเช่น มูลสัตว์ เลือด ขน ผิวหนัง ชิน้เนือ้ 
น า้นม สิ่งคัดหล่ัง เลือดและผลิตภัณฑ์เลือด ซีร่ัม ปัสสาวะ อาหาร วัตถุดิบ
อาหารสัตว์ เพื่อการวินิจฉัยทางปาราสิตวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยาและ
พิษวิทยา ด้วยวิธีพืน้ฐาน รักษาตัวอย่าง และขนส่งตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏบิัตกิาร และสามารถแปลผลการตรวจ  

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

ด าเนินการได้อย่างเหมาะสมในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
๑. วิธีการเก็บตวัอย่างอย่างเหมาะสมจากตัวสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

 การขนสง่ตวัอย่าง และวิธีการเก็บรักษาตวัอย่างท่ีเหมาะสม  
๒. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเลือกใช้  และการแปลผลเพ่ือการ

 วินิจฉยัโรคอย่างเหมาะสม (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) 
๓. ค านิยามเก่ียวกบัวตัถดุิบอาหารสตัว์ท่ีเสื่อมคณุภาพ 

ข้อ ๒๙ สามารถใช้เคร่ืองถ่ายภาพรังสีกับสัตว์ได้อย่างถูกต้องและอ่าน
แปลผลภาพรังสีเบือ้งต้น 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
๑. การปรับตัง้ค่า exposure factors ของเคร่ืองถ่ายภาพรังสี ท่ีเหมาะสมกบั

 สว่นของร่างกายสตัว์ท่ีจะด าเนินการถ่ายภาพรังสี 
๒. อนัตรายจากรังสีท่ีใช้ และการป้องกนัการเกิดอนัตรายต่อตนเองและผู้อื่น
ได้อย่างเหมาะสม 
 



  ๒๔ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๓. การจดัท่าเพ่ือการถ่ายภาพรังสี และมีความรู้เก่ียวกบัข้อพึงระวงัในการจดั   
ท่าเพ่ือด าเนินการถ่ายภาพรังสีในสตัว์ท่ีมีภาวะวิกฤต 

๔. การแปลผลภาพทางรังสีเบือ้งต้นท่ีบ่งบอกความผิดปกติในอวัยวะส่วน
ต่างๆ หลักการด าเนินการตรวจด้วยวิธี contrast radiography ส าหรับ
กระเพาะปัสสาวะ และระบบทางเดินอาหาร 

ข้อ ๓๐ สามารถเตรียมอุปกรณ์ผ่าตัดพืน้ฐานและด าเนินการผ่าตัด
พืน้ฐานตามขัน้ตอนที่ถูกต้องและปลอดเชือ้  

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
๑. วิธีการฆ่าเชือ้ และขัน้ตอนตา่งๆ เพ่ือการปลอดเชือ้ส าหรับ 

๑.๑  อปุกรณ์ทกุชนิดท่ีใช้ส าหรับการผ่าตดัพืน้ฐาน 
๑.๒  ร่างกายของสตัว์ในบริเวณท่ีจะด าเนินการผ่าตดั 
๑.๓  บคุลากรด าเนินการผ่าตดั 

๒.  การเลือกใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และวสัดใุนการผ่าตดัพืน้ฐาน 
๓.  ขัน้ตอนในการผ่าตดั การดแูลสตัว์หลงัการผ่าตดั รวมถึงภาวะแทรกซ้อน

 ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในการผ่าตดัพืน้ฐาน เช่น การเย็บแผล การจดัการบาดแผล 
 การท าหมนั การเปิดผ่าช่องท้อง เป็นต้น 

ข้อ ๓๑ สามารถด าเนินการให้ยาสงบประสาท การให้ยาสลบ และยา
ระงับความรู้สึกเฉพาะที่ขัน้พืน้ฐานได้อย่างถูกต้อง 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้



  ๒๕ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑. การเลือกใช้ยาสงบประสาทกลุ่มต่างๆ และสามารถด าเนินการให้ยาสงบ
 ประสาทในปริมาณท่ีถกูต้องเหมาะสมในสตัว์ชนิดตา่งๆ 
๒. การระงบัความรู้สกึเฉพาะท่ีขัน้พืน้ฐาน รวมถึงขัน้ตอนการเตรียมการเพ่ือ

 ด าเนินการระงับความรู้สึกเฉพาะท่ี เช่น epidural anesthesia, 
 perineural anesthesia, skin infiltration เป็นต้น 
๓. หลกัการในการระงบัความรู้สกึทัง้ตวั (general anesthesia) ดงัตอ่ไปนี ้

๓.๑ การเตรียมตวัสตัว์ก่อนการระงบัความรู้สกึทัง้ตวัในสตัว์ชนิดตา่งๆ 
 ๓.๒ ยาสลบในกลุ่มต่างๆ และการเลือกใช้อย่างเหมาะสมในสัตว์ชนิด

 ตา่งๆ 
 ๓.๓ วิธีการในการเหน่ียวน าการสลบ และการรักษาระดบัการสลบ 
 ๓.๔ การดแูลสตัว์ระหวา่งการฟืน้จากสลบ 
 ๓.๕ ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึน้ได้ระหวา่งการวางยาสลบ และหลงัการวาง

 ยาสลบ รวมถงึการป้องกนัการเกิด และการแก้ไขภาวะแทรกซ้อน 
๔. การจดัการเพ่ือลดความเจ็บปวด (pain management) 

ข้อ ๓๒ สามารถอธิบาย แนะน าและตอบปัญหาด้านสุขภาพสัตว์และ
การรักษาสัตว์ขัน้พืน้ฐาน 

(๑) สามารถอธิบายกระบวนการของโรคที่ส าคัญในสัตว์ รวมถึง
หลักการรักษาและการป้องกันโรคนัน้ๆ  

(๒) สามารถอธิบายการดูแลสุขภาพทั่ วไปในสัตว์  รวมถึง
อธิบาย แนะน า และตอบปัญหาประเด็นต่างๆ ที่ เจ้าของ
สงสัย 
 



  ๒๖ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓๓ สามารถด าเนินการตามกระบวนการชันสูตรซากสัตว์ป่วย 
และบันทกึผลได้อย่างถูกต้อง เพื่อการวินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายของ
สัตว์  

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
๑. การท าการุณยฆาตในสตัว์ชนิดตา่งๆ ตามหลกัการที่เป็นท่ียอมรับในระดบั

 สากล รวมถึงการให้ข้อมูลแก่เจ้าของสัตว์เพ่ือการตัดสินใจในการท า 
 การุณยฆาต 
๒. การป้องกันตนเองและผู้ ร่วมงานจากความเสี่ยงในการได้รับเชือ้โรคจาก

 ซากสตัว์ 
๓. กระบวนการชนัสตูรซากในสตัว์ชนิดตา่งๆ  
๔. การก าจัดซากและการฆ่าเชือ้โรคในพืน้ท่ีท่ีมีการชันสูตรซากเพ่ือป้องกัน

 การปนเปือ้นของเชือ้โรคไปสูส่ิ่งแวดล้อม 

๕. การบนัทกึผลการชนัสตูรและการเขียนรายงานผลการชนัสตูรซาก 

ข้อ ๓๔ สามารถด าเนินการตรวจสอบสภาพร่างกายสัตว์ก่อนฆ่า และ
ตรวจซากสัตว์หลังฆ่าในสัตว์ที่ใช้เพื่อการบริโภค ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ 
แกะและสัตว์ปีก สามารถระบุสภาพที่มีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 



  ๒๗ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑. การตรวจสอบและระบุสภาพของสตัว์ท่ีเป็นโรคระบาด หรือเป็นโรค เช่น 
actinobacillosis, actinomycosis, anthrax, atrophic rhinitis, bovine 
ephemeral fever, brucellosis, classical swine fever, contagious 
pleuropneumonia, foot and mouth disease, fowl plague, infectious 
bursal disease, infectious laryngotracheitis, Japanese B 
encephalitis, leptospirosis, Marek’s disease, melioidosis, 
Newcastle disease, paratuberculosis, pox, psittacosis, pullorum, 
rabies, swine erysipelas, tetanus, trichinosis, tuberculosis เป็นต้น 

๒. การตรวจสอบและระบสุภาพของสตัว์ท่ีไมเ่หมาะสมท่ีจะใช้เป็นอาหาร เช่น 
สตัว์ท่ีตัง้ท้อง หรือสตัว์ท่ีตกลกูใหม ่สตัว์ท่ีปรากฎชดัว่าได้ฉีดวคัซีนแล้วยงั
ไม่ครบย่ีสิบเอ็ดวนั สตัว์ท่ีเป็นแผล ฝีทั่วไป สตัว์ท่ีผอมแห้งมาก สตัว์ท่ีมี
ลักษณะบวมทัง้ตัว สัตว์ท่ีมีสารตกค้างกลุ่มเบต้าอะโกนิส ท์ สัตว์ท่ีมี
อาการไข้สงู โดยสกุรมีอณุหภูมิสงูกว่า ๑๐๖ องศาฟาเรนไฮต์ขึน้ไป หรือ 
โค กระบือ แพะ หรือแกะท่ีมีอณุหภมูิสงูกวา่ ๑๐๕ องศาฟาเรนไฮต์ขึน้ไป  

๓. การตรวจสอบและระบเุนือ้สตัว์ท่ีเป็นโรค หรือมีลกัษณะท่ีไมเ่หมาะสมท่ีจะ
ใช้เนือ้สัตว์นัน้เป็นอาหาร เช่น เนือ้สัตว์ท่ีช า้ หรือมีโลหิตคั่งฝังอยู่ใน
เนือ้สตัว์ เนือ้สตัว์ท่ีเป็นแผล ฝี หนอง เน่า หรือเนือ้ตาย เนือ้สตัว์ท่ีมีกลิ่น
ปัสสาวะ หรือกลิ่นยา เนือ้สตัว์ท่ีมีตวัพยาธิ เนือ้สตัว์ท่ีมีโรคโลหิตเป็นพิษ 
เนือ้สตัว์ท่ีมีลกัษณะเป็นโรคดีซ่าน เนือ้สตัว์ท่ีมีลกัษณะอกัเสบ บวม หรือ
แข็งเป็นไต เนือ้สตัว์ท่ีไมส่ะอาด ไมส่ด หรือมีสีด าคล า้ เป็นต้น 

ข้อ ๓๕ สามารถให้ค าปรึกษา และด าเนินการจัดโปรแกรมในการ
ป้องกันโรคที่ส าคัญแก่ผู้เลีย้งและผู้ประกอบการได้  

 



  ๒๘ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓๖ สามารถบันทึกข้อมูลทางด้านสุขภาพ ผลผลิต และวิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูลที่ได้ 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ในเร่ืองการวิเคราะห์ข้อมลูด้านตา่งๆ ในฟาร์ม และการ
ใช้ข้อมูลดงักล่าวในการประเมินประสิทธิภาพการผลิต ปัญหาสุขภาพ จุดอ่อนจุด
แข็ง และสิ่งท่ีต้องแก้ไขปรับปรุงในฟาร์มเพ่ือให้ผลผลิตได้คณุภาพดี 

ข้อ ๓๗ สามารถประเมินสภาวะโภชนาการ และให้ค าแนะน าหลักการ
ให้อาหาร และการเลีย้งดูสัตว์ 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ในเร่ืองการประเมินผลกระทบจากสภาวะโภชนาการ 
โดยประเมินจากคะแนนต่างๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพและผลผลิต เช่น คะแนนรูปร่าง 
คะแนนมูล คะแนนกีบ เป็นต้น และสามารถให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงการจัดการ
ด้านอาหารและการเลีย้งดใูห้เหมาะสม 

ข้อ ๓๘ สามารถจัดการ วิเคราะห์หาสาเหตุและก าหนดมาตรการใน
การควบคุมความเสี่ยงจากโรค และการปนเป้ือนของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

ค าอธิบาย 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ในเร่ืองการวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis) ระดบั
ต้น ระบบมาตรฐานท่ีใช้ในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากโรคและการ
ปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์จากสตัว์ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร รวมถึงการน าข้อมูล



  ๒๙ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาก าหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงและ
อนัตรายทางชีวภาพและอนัตรายทางเคมีในสายการผลิตอาหาร 

ข้อ ๓๙ สามารถด าเนินการตามขัน้ตอนที่ถูกต้องในการรายงานผล 
เม่ือตรวจพบโรคที่ต้องรายงานให้ทางการทราบ 

ค าอธิบาย 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ในเร่ืองการรายงานให้ทางการทราบเมื่อพบโรคท่ีมี
ลกัษณะการแพร่ระบาดและการตายของสตัว์อย่างผิดปกติ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้มี
สว่นได้สว่นเสียตามกฎหมายรับทราบ 



  ๓๐ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 ข้อมลูในภาคผนวก 

ข้อมูลภาคผนวกใช้ส าหรับค าอธิบายเกณฑ์ฯ ในคู่มือประกอบเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ประเภทชนิดสตัว์ 
๑.๑    สตัว์เลีย้งเป็นเพ่ือน (companion animals) ได้แก่ สนุขั แมว ม้า 
๑.๒    สตัว์ท่ีใช้เป็นอาหารหรือปศสุตัว์ (food animals) ได้แก่ สกุร สตัว์ปีก

สตัว์เคีย้วเอือ้ง  
๑.๓    สตัว์น า้ (aquatic animals) 
๑.๔    สตัว์ชนิดอื่นๆ เช่น สตัว์ป่า (wildlife) สตัว์สวนสตัว์ (zoo animals) 

สตัว์เลีย้งชนิดพิเศษ (exotic animals) สตัว์ทดลอง (laboratory 
animals) เป็นต้น 

๒. ระบบของร่างกายสตัว์ 
๒.๑  Cardiovascular and hemolymphopoietic systems 
๒.๒  Digestive system and related organs 
๒.๓  Endocrine system 
๒.๔  Integumentary system 
๒.๕  Musculoskeletal system 
๒.๖  Nervous system 
๒.๗  Reproductive system 
๒.๘  Respiratory system 
๒.๙  Special sense organs 
๒.๑๐ Urinary system 

 



  ๓๑ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๓. ตวัอย่างรายการโรคและปัญหาส าคญัท่ีพบในสตัว์ท่ีเลีย้งในประเทศไทย 
๓.๑ ปัญหาส าคญัท่ีพบได้ในสตัว์หลายชนิด 

๓.๑.๑  cardiovascular and hemolymphopoietic systems:   
 anemia, arrhythmia, heart failure, murmur, 
 thrombophlebitis 

๓.๑.๒  digestive system and related organs: ascites,  
  diarrhea, icterus, vomit 

๓.๑.๓  endocrine system: Addison’s syndrome, Cushing’s 
 syndrome, hyperparathyroidism, hypothyroidism, 
 pituitary disorder 

๓.๑.๔  integument system: alopecia, dermatitis, pruritus, skin 
 laceration 

๓.๑.๕  musculoskeletal system: fracture, lameness, myositis 
๓.๑.๖  nervous system: ataxia, nystagmus, seizures 

๓.๑.๗  reproductive system: abortion, birth control, dystocia, 

embryonic death, infertility, postpartum complication, 

reproductive disorders 

๓.๑.๘   respiratory system: cough, dyspnea, epistaxis, nasal 

 discharge 

๓.๑.๙ special sense organs: blepharospasm, chemosis, 

 conjunctivitis, corneal ulcer, epiphora, glaucoma,otitis, 

 stromal abscess 



  ๓๒ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๓.๑.๑๐ urinary system: cystitis, hematuria, hemoglobinuria, 
  polydipsia, polyuria, proteinuria, renal failure,  
  urolithiasis 

๓.๑.๑๑ polysystemic problems: abscess, anorexia, bacterial 
    sepsis, emaciation, fever, hernia, malnutrition,  
    neoplasm, pain, retarded growth, toxic substances, 
    weakness, weight loss 

 ๓.๑.๑๒ behavioral problems: aggression, anxiety, depression, 

fear 

๓.๒ โรคติดเชือ้หรือโรคติดตอ่ท่ีพบได้ในสตัว์หลายชนิด: anaplasmosis, 

babesiosis, brucellosis, clostridial infection, coccidiosis, 

eperythrozoonosis, foot and mouth disease, Japanese B 

encephalitis, leptospirosis, rabies, salmonellosis, 

toxoplasmosis, trypanosomiasis, tuberculosis, vesicular 

stomatitis 

๓.๓ โรคหรือปัญหาส าคญัท่ีพบได้ในสนุขั 

๓.๓.๑ โรคหรือปัญหาส าคญั: anal sac disease, aural hematoma, 

accidental related problems (hernias, limb fracture, 

pneumothorax), canine transmissible venereal tumors, 

constipation, diabetes insipidus, diabetes mellitus, hip 

dysplasia, gastric dilatation and volvulus, intervertebral  



  ๓๓ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 disc disease, intestinal obstruction, intussusception, 

patella luxation, mammary gland tumors, 

megaesophagus, obesity, osteosarcoma, seborrhea 

๓.๓.๒  โรคติดเชือ้: demodectic mange, distemper, ear mites, 

ehrlichiosis, fleas, heartworm disease, hepatozoonosis, 

infectious canine hepatitis, infectious tracheobronchitis 

(kennel cough), intestinal parasites, malassezia 

dermatitis, parvoviral enteritis, pyometra, sarcoptic 

mange 

๓.๔ โรคหรือปัญหาส าคญัท่ีพบได้ในแมว 

๓.๔.๑ โรคหรือปัญหาส าคญั: behavioral diseases, chronic 

kidney disease (CKD), diabetes mellitus, lymphoma 

๓.๔.๒. โรคติดเชือ้: chronic rhinosinusitis, dermatophytosis, 

feline blood parasites, feline calicivirus (virulent strain) 

infection, feline chlamydophila infection, feline 

coronavirus infection, feline cryptococcosis, feline 

herpesvirus infection, feline infectious peritonitis, feline 

intestinal worms, feline jaundice, feline leukemia virus 

infection, feline liver fluke, feline lower urinary tract 

 



  ๓๔ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

disease (FLUTD), feline panleukopenia, feline 

rhinotracheitis 

๓.๕ โรคหรือปัญหาส าคญัท่ีพบได้ในม้า 

๓.๕.๑  โรคหรือปัญหาส าคญั: chronic obstructive pulmonary 

disease, colic, dental problems, developmental 

orthopedic disease, distal limb bone fracture, dorsal 

metacarpal disease, electrolyte imbalance, 

esophageal obstruction, exercise-induced pulmonary 

hemorrhage, exertional rhabdomyolysis, exuberant  

 granulation tissue formation, laminitis, laryngeal 

hemiplegia, metabolic bone disorders, navicular 

syndrome, osteoarthritis, osteochondral fragmentation, 

sesamoiditis, subsolar abscess, tendinitis,  thrush 

๓.๕.๒ โรคติดเชือ้หรือโรคติดตอ่: contagious equine metritis, 

equine encephalomyelitis, equine herpesvirus, equine 

infectious anemia, equine influenza (virus type A), 

equine piroplasmosis, guttural pouch mycosis, 

habronemiasis, neonatal sepsis, parascariasis, 

strangle, strongylosis, tetanus 

 

 



  ๓๕ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๓.๖ โรคหรือปัญหาส าคญัท่ีพบได้ในสตัว์เคีย้วเอือ้ง  

๓.๖.๑ โรคหรือปัญหาส าคญั: abomasal displacement, bloat, 

cystic ovary, freemartins, grass tetany, hardware 

disease, irregularities of estrus and anestrus, ketosis, 

parturient paresis (milk fever), ruminal acidosis, uterine 

prolapse 

๓.๖.๒ โรคติดเชือ้หรือโรคติดตอ่: blackleg, blue tongue, bovine 

leukosis, bovine viral diarrhea, bovine winter dysentery,  

 fascioliasis, gastrointestinal parasite infestation, 

hemorrhagic septicemia, mad cow disease, malignant 

catarrhal fever, mastitis, neosporosis, paratuberculosis, 

rinderpest, trichomoniasis, ureaplasmosis 

๓.๗ โรคหรือปัญหาส าคญัท่ีพบได้ในสกุร 

๓.๗.๑ โรคหรือปัญหาส าคญั: gastric ulcer, mycotoxicosis, new 

born anemia, parakeratosis 

๓.๗.๒ โรคติดเชือ้หรือโรคติดตอ่: acariasis, atrophic rhinitis, 

Aujeszky’s disease (Pseudorabies), classical swine 

fever (hog cholera), clostridial necrotic enteritis, enteric 

colibacillosis, enzootic pneumonia, exudative 

epidermitis, Glasser’s disease, mastitis-metritis and  



  ๓๖ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 agalactiae (MMA),  mycoplasma infection, Nipah 

encephalitis, oesophagostomiasis, pasteurellosis, 

pleuropneumonia, porcine circovirus-associated 

disease, porcine epidemic diarrhea, porcine 

parvovirus, porcine  reproductive and respiratory 

syndrome, rotaviral enteritis, sarcoptic mange, 

  streptococcal disease, swine dysentery, swine 

erysipelas, swine influenza, swine pox, transmissible 

gastroenteritis, trichuriasis 

๓.๘ โรคหรือปัญหาส าคญัท่ีพบได้ในสตัว์ปีก 

๓.๘.๑ โรคหรือปัญหาส าคญั: aflatoxicosis, ammonia toxicosis, 

ascites, bone abnormalities, fatty liver syndrome, gout, 

heat stress, malabsorption syndrome (MAS), vitamin E 

deficiency 

๓.๘.๒ โรคติดเชือ้หรือโรคติดตอ่: aspergillosis, avian 

encephalomyelitis, avian influenza, avian leucosis, 

avian malaria, chicken anemia virus infection, 

colibacillosis, crop mycosis (candidiasis), duck 

plaque, egg drop syndrome, fowl cholera, fowl pox, 

goose parvovirus infection, inclusion body hepatitis,  



  ๓๗ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 infectious bronchitis, infectious bursal disease, 

infectious coryza,  infectious laryngotracheitis, 

leukocytozoonosis, Marek’s disease, mycoplasma  

            infection, Newcastle disease, reovirus infection, 

staphylococcosis, swollen head syndrome 

๓.๙ โรคหรือปัญหาส าคญัท่ีพบได้ในสตัว์น า้ 
๓.๙.๑ โรคติดเชือ้หรือโรคติดตอ่: branchiuran infestation, cope 

pod infestation/infection, early mortality syndrome 
(EMS), epizootic ulcerative syndrome, ich infection, Koi 
herpesvirus infection (KHV), monogenean infestation, 
motile aeromonad infection, saprolegniasis, spring 
viraemia of carp, spherical baculovirosis 
(Penaeusmonodan-type baculovirus), streptococcosis, 
taura syndrome, trichodinosis, white spot disease, 
yellow head disease 

๔. ตวัอย่างรายการโรคติดตอ่ระหวา่งสตัว์และคน และโรคอบุตัิใหมอ่บุตัิซ า้  
๔.๑ โรคติดเชือ้ไวรัสและพรีออน เช่น avian influenza, bovine 

spongiform encephalopathy, Nipah virus infection, rabies, 
swine influenza เป็นต้น 

๔.๒ โรคติดเชือ้แบคทีเรียและรา เช่น anthrax, brucellosis, 
 



  ๓๘ 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบบัปรับปรุงค าอธิบายเกณฑ์ฯ) 
เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๐ วนัที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

campylobacter enteritis, candidiasis, cryptococcosis, 
dermatophytosis, leptospirosis, melioidosis, salmonellosis, 
streptococcosis, tuberculosis เป็นต้น 

๔.๓ โรคติดเชือ้ปรสิต เช่น cryptosporidiosis, dipylidiasis, dirofilariasis, 
fascioliasis, toxocariasis, toxoplasmosis, trichinosis เป็นต้น 

๕. การตรวจทางห้องปฏิบตัิการที่ส าคญัเพ่ือการวินิจฉยัโรค 
๕.๑ clinical chemistry: acid-base test, electrolyte test, endocrine 

 function test, kidney function test, liver function test 
๕.๒ hematology: complete blood count  
๕.๓ serology: agar gel diffusion, ELISA, HA, HI, IHA 
๕.๔ bacteriology: bacterial culture and identification, drug 

 sensitivity test, Gram’s stain 
๕.๕ mycology: fungal culture and identification, KOH preparation 
๕.๖ parasitology: blood examination, fecal examination, skin 

scraping 
๕.๗ histopathology: formalin-fixation 
๕.๘ molecular techniques: polymerase chain reaction (PCR) 
๕.๙ urinalysis: dipstick, refractometry, urine sedimentation 
๕.๑๐ somatic cell count, methylene blue test 
๕.๑๑ cytology: body fluid analysis, impression smear, rapid 

 Wright-Giemsa stain
 



 

 

 

 

สดัส่วนจ านวนข้อสอบ  
     เกณฑห์มวดท่ี ๒ และ หมวดท่ี ๓ 

 

 

 

 

ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙  

สตัวแพทยสภาใหค้วามเหน็ชอบในการประชุม 

ครัง้ที ่๑๑/๒๕๕๙ เมือ่วนัที ่๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เริม่ใชใ้นการสอบประเมนิฯ ครัง้ที ่๑/๒๕๖๐ 

วนัที ่๑๑ มถุินายน ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป 

 

 



๔๑ 

ตารางสรุปการปรับเปลี่ยนค่าน ้าหนักจ้านวนข้อสอบของเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพฯ 
ก้าหนดให้ใช้การสอบประเมินฯ ครั งที่ ๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 หมวดที่ ๒   ความรู้ความเข้าใจในวิชาการสาขาสัตวแพทยศาสตร์  

ข้อที่ รายละเอียด 
จ้านวนข้อสอบ 

ปัจจุบัน ปรับเป็น 
๑๓ พ้ืนฐานทางวิชาการสัตวแพทย์ ๑๐ ๖ 
๑๔ ค้นคว้าวิจัยและน าผลมาประยุกต์ ๗ ๖ 
๑๕ การท างานของร่างกายสัตว์ปกติ/การเลี้ยงดู และการจัดการ ๒๕ ๓๐ 
๑๖ สาเหตุของโรค พยาธิก าเนิด อาการทางคลินิก การวินิจฉัยโรค การรักษา ๔๘ ๖๒ 
๑๗ กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ การขนย้ายสัตว์ กฏหมายวิชาชีพ ๗ ๔ 
๑๘ กฎหมายเกีย่วกับยาสัตว์ ๓ ๒ 
๑๙ การใช้ยาอย่างเหมาะสม ๑๕ ๑๐ 
๒๐ หลักการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพ ๑๕ ๑๒ 

๒๑ 
มีความรู้ด้านสัตวแพทยสาธารณสุข/มาตรฐานทางสุขอนามัยของ 
การฆ่าสัตว์ 

๑๕ ๑๕ 

๒๒ ให้ค าแนะน าแก่ผู้เลี้ยงสัตว์เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การใช้งาน ๕ ๓ 
 รวม ๑๕๐ ๑๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            สดัสว่นจ านวนข้อสอบ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)

                                         เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๐ วนัท่ี ๑๑ มิถนุายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 

 



๔๒ 

หมวดที่ ๓   ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ข้อที่ รายละเอียด 
จ้านวนข้อสอบ 

ปัจจุบัน ปรับเป็น 
๒๓ บันทึกประวัติสัตว์ป่วยเฉพาะตัวและระดับฝูง  ๕ ๖ 
๒๔ การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากการตรวจร่างกายสัตว์  ๑๕ ๑๕ 
๒๕ การบังคับสัตว์อย่างถูกต้อง  ๖ ๖ 
๒๖ ตรวจร่างกายสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์  ๑๕ ๑๕ 
๒๗ สามารถช่วยเหลือสัตว์ในกรณีฉุกเฉิน  ๑๐ ๑๐ 
๒๘ เก็บตัวอย่างเพ่ือการส่งตรวจและแปลผล  ๙ ๑๒ 
๒๙ ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีและอ่านแปลผลได้อย่างถูกต้อง ๖ ๘ 
๓๐ เตรียมอุปกรณ์ผ่าตัดพ้ืนฐานและด าเนินการผ่าตัด  ๑๕ ๑๖ 
๓๑ ให้ยาสงบประสาท ยาสลบ และยาระงับความรู้สึกขั้นพ้ืนฐานได้  ๑๑ ๑๐ 
๓๒ อธิบาย แนะน า ตอบปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ และการรักษา  ๑๑ ๕ 
๓๓ ชันสูตรซากสัตว์ป่วยและบันทึกผลเพื่อการวินิจฉัยโรค  ๙ ๙ 
๓๔ ตรวจสอบสภาพสัตว์ก่อนฆ่าและหลังฆ่าสัตว์ที่ใช้เพื่อการบริโภค  ๕ ๔ 
๓๕ ให้ค าปรึกษาและจัดโปรแกรมในการป้องกันโรค  ๗ ๑๑ 
๓๖ บันทึกข้อมูล สุขภาพ ผลผลิต และวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล  ๗ ๖ 

๓๗ 
ประเมินภาวะโภชนาการ ให้ค าแนะน าหลักการให้อาหารและการเลี้ยง 
ดูสัตว์ 

๙ ๗ 

๓๘ ควบคุมความเสี่ยงจากโรคและการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์  ๖ ๘ 
๓๙ ขั้นตอนรายงานผลโรคที่ต้องรายงานให้ทางการทราบ  ๔ ๒ 

 รวม ๑๕๐ ๑๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 สดัสว่นจ านวนข้อสอบ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
                                         เร่ิมใช้ในการสอบประเมินฯ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๐ วนัท่ี ๑๑ มิถนุายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 

 
 




