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การฝกหัตถการและเวชปฏิบัติเบือ้งตนทางสัตวเลีย้ง 

ในโรงพยาบาลสัตวหรือสถานประกอบการรักษาสัตวท่ีคณะกรรมการอนุมัติ 

การฝกหัตถการและเวชปฏบิัติเบื้องตนทางสัตวเลี้ยงในโรงพยาบาลสัตว แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

1. การฝกงานทางพรคีลินิกเลี้ยง 

2. การฝกงานทางคลินิกสัตวเลี้ยง 

 

สวนท่ี 1 การฝกงานทางพรคีลินิกสัตวเลี้ยง 

เปนการฝกงานสําหรับนิสิตสัตวแทพยในระดับชั้นป 2 และ 3 เพ่ือเรียนรู การบังคับสัตว (restraint), การ

ปอนยาทางปาก (oral administration), การดูแลสัตว (animal care), routine care, basic aseptic 

technique, management (garbage), พ้ืนฐานการใช และดูแลกลองจุลทรรศน, การจัดการ ดูแลอุปกรณ

พ้ืนฐานในหองตรวจ 

วัตถปุระสงค 

1. เรียนรูการบังคับสัตวเบื้องตน 

2. การดูแลสัตวปวยเบื้องตน 

3. การปอนอาหาร และปอนยาในสัตวปวย 

4. สุขาภิบาลเบือ้งตนในสถานพยาบาลสัตว  

5. การบาํรุงรักษาอุปกรณทางการแพทยเบื้องตน 

หนวยงานทีฝ่กงาน 

1. Ward (สุนัข แมว) 

2. CCU  (4 หนวยยอย) 

3. หองตรวจศัลยกรรม 

4. Ward exotic pet  

5. หนวยรังส ี

6. Supply 
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เรือนพักสัตวปวยใน (Dog-Cat Ward) 

วัตถปุระสงค 

1. เรียนรูการบังคับสัตวเบื้องตน 

2. การดูแลสัตวปวยเบื้องตน 

3. การปอนอาหาร และปอนยาในสัตวปวย 

4. สุขาภิบาลเบื้องตนในสถานพยาบาลสัตว  

5. การบาํรุงรักษาอุปกรณทางการแพทยเบื้องตน 

การดําเนินการ 

1. เขารวมฟงอภปิรายสัตวปวย  

2. ทําความสะอาดที่พักสัตวปวย และอุปกรณ 

3. เตรียมอาหารและใหอาหารสัตวปวย 

4. การปอนยา  

5. สังเกตอาการปวยและการตรวจรางกายเบื้องตน 

6. ชวยบังคับสัตว ในการทาํหัตถการตาง ๆ  

7. ชวยเครื่องยายสัตวปวยไปตรวจรกัษาสัตวปวย 

8. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

เรือนพักสัตวปวยวิกฤติ (CCU) 

วัตถปุระสงค 

1. เรียนรูการบังคับสัตวเบื้องตน 

2. การดูแลสัตวปวยเบื้องตน 

3. การปอนอาหาร และปอนยาในสัตวปวย 

4. สุขาภิบาลเบื้องตนในสถานพยาบาลสัตว  

5. การบาํรุงรักษาอุปกรณทางการแพทยเบื้องตน 

การดําเนินการ 

1. เขารวมฟงอภปิรายสัตวปวย  

2. ทําความสะอาดที่พักสัตวปวย และอุปกรณ 

3. เตรียมอาหารและใหอาหารสัตวปวย 
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4. การปอนยา  

5. สังเกตอาการปวยและการตรวจรางกายเบื้องตน 

6. ชวยบังคับสัตว ในการทาํหัตถการตาง ๆ  

7. ชวยเครื่องยายสัตวปวยไปตรวจรกัษาสัตวปวย 

8. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

หองตรวจศลัยกรรม 

วัตถปุระสงค 

1. เรียนรูการบังคับสัตวเบื้องตน 

2. การดูแลสัตวปวยเบื้องตน 

3. การปอนอาหาร และปอนยาในสัตวปวย 

4. สุขาภิบาลเบื้องตนในสถานพยาบาลสัตว  

5. การบาํรุงรักษาอุปกรณทางการแพทยเบื้องตน 

การดําเนินการ 

1. ทําความสะอาดโตะตรวจและอุปกรณทางการแพทย 

2. สังเกตอาการปวยและการตรวจรางกายเบื้องตน 

3. ชวยบังคับสัตว ในการทาํหัตถการตาง ๆ  

4. ชวยเครื่องยายสัตวปวยไปตรวจรกัษาสัตวปวย 

5. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

เรือนพักสัตวตางถ่ินปวย  (Exotic Pet Ward) 

วัตถปุระสงค 

1. เรียนรูการบังคับสัตวเบื้องตน 

2. การดูแลสัตวปวยเบื้องตน 

3. การปอนอาหาร และปอนยาในสัตวปวย 

4. สุขาภิบาลเบื้องตนในสถานพยาบาลสัตว  

5. การบาํรุงรักษาอุปกรณทางการแพทยเบื้องตน 
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การดําเนินการ 

1. ทําความสะอาดที่พักสัตวปวย และอุปกรณ 

2. เตรียมอาหารและใหอาหารสัตวปวย 

3. การปอนยา  

4. สังเกตอาการปวยและการตรวจรางกายเบื้องตน 

5. ชวยบังคับสัตว ในการทาํหัตถการตาง ๆ  

6. ชวยเครื่องยายสัตวปวยไปตรวจรกัษาสัตวปวย 

7. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

หนวยรงัส ี 

วัตถปุระสงค 

1. เรียนรูการบังคับสัตวเบื้องตน 

2. การบาํรุงรักษาอุปกรณทางการแพทยเบื้องตน 

การดําเนินการ 

1. เขารวมฟงอภปิรายสัตวปวย  

2. ทําความสะอาดโตะตรวจและอุปกรณทางการแพทย 

3. ชวยบังคับสัตว ในการทาํหัตถการตาง ๆ  

4. ชวยเครื่องยายสัตวปวยไปตรวจรกัษาสัตวปวย 

5. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

หนวยเคร่ืองมือกลาง (Central Supply) 

วัตถปุระสงค 

1. การเรียนรูสขุาภบิาลเบื้องตนในสถานพยาบาลสัตว  

2. การเรียนรูวธิีการเตรียมวสัดุและอุปกรณทางการแพทย 

3. การเรียนรูการบํารุงรักษาอุปกรณทางการแพทยเบื้องตน 

 

 



5 

 

การดําเนินการ 

1. เรียนรูเทคนิคการปลอดเชื้อในวัสดุและอุปกรณทางการแพทยชนิดตาง ๆ  

2. ฝกการบาํรุงรักษาวสัดแุละอุปกรณทางการแพทย  

3. มีการเคลื่อนยายและขนสงวสัด ุอุปกรณทางการแพทย ไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ  

4. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ระยะเวลาในการฝกงาน:  

นิสิตสามารถฝกงานไดตลอดป ทั้งในชวงเวลาปดและเปดเทอม ในเวลาและนอกเวลาราชการทุกวัน 

(จันทร-ศุกร เวลา 08.30-16.30 น. และ 17.30-20.30 น. วนัเสาร-อาทิตยและวันหยุดอ่ืน ๆ เวลา 8.30-16.30 น. 

และ 17.30-20.30 น.) โดยเปนไปตามการเปดใหบริการของโรงพยาบาลสัตวแตละแหง โดยที่ 

1. นิสิตชั้นปที่ 2 มีการฝกงานรวมไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 

2. นิสิตชั้นปที่ 3 มีการฝกงานรวมไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 

ชวงเวลาในการฝกงานแบงเปน 3   ชวงระยะตอวัน 

 ชวงเชา เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 ชวงบาย เวลา 13.00 - 17.00 น. 

 ชวงเย็น เวลา 17.00 - 21.00 น. 

**  ชวงเวลาละ 3 ชัว่โมง และขึ้นอยูกบัหนวยงานที่ปฏิบัตงิาน ** 

กลุมละ 3 คน ตอชั้นป   นิสิต 1 คน ตองลง 2 ชวงเวลาตอหนวย  นิสิตทกุคนจะตองผานการฝกงานทั้ง 7 

หนวยงาน ภายในระยะเวลา 2 ป  

 

การประเมินผล  

1. ใหหนวยงานประเมินนิสิตและนิสิตประเมินหนวยงาน  

2. มีสมุดฝกงานประจาํการฝกงานทางคลินิกสัตวเลี้ยง (ป2-3) เมื่อสิ้นสุดการฝกงานป 2 ใหสงสมุด

ฝกงานที่หนวยบริการการศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมและนํามาใชฝกงานในป 3   และสงสมุดคืนใหหนวย

บริการการศกึษาเม่ือสิ้นสุดการฝกงานป 3 
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หมายเหตุ 

 กําหนดใหการฝกงานเสร็จสิ้นกอนที่นิสิตจะขึ้นชั้นปที่ 4 

 มีการจัดการฝกงานคละกันระหวางนิสิตชั้นปที่ 2 และ 3 

 มีการปฐมนิเทศนิสิตกอนการฝกงาน มีการกาํหนดขอบเขตหนาที่รบัผิดชอบที่เหมาะสม (Check 

list) 

 มีคณะกรรมการดูแลการฝกงาน 

 

สวนที่ 2 การฝกงานทางคลินิกสตัวเลี้ยง 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเรียนรูการคัดกรองโรคสัตวปวย 

2. เพื่อเรียนรูการซักประวัติ 

3. เพื่อเรียนรูการตรวจรางกายสัตวปวย 

4. เพื่อเรียนรูการทําหัตถการในงานรกัษาสัตวเลี้ยง 

5. เพื่อเรียนรูการใชเครื่องมือในหนวยรงัส ี

6. เพื่อเรียนรูหลักการบริหารยา 

7. เพื่อเรียนรูการทําวคัซีนปองกันโรค 

8. เพื่อเรียนรูเทคนิคการปลอดเชื้อ 

9. เพื่อเรียนรูหลักศัลยกรรม, ดูแลสัตวปวยชวงพักฟน 

การดําเนนิงาน 

1. ฝกการคัดกรองโรคสัตวปวย และการซักประวัติ 

2. ฝกการตรวจรางกายสัตวปวย การบังคับสัตว และการทาํหัตถการตาง ๆ  

3. ฝกแปรผลภาพถายรังสี และผลทางหองปฏิบัติการ 

4. ฝกทักษะการเลอืกใชยาที่เหมาะสม 

5. เพื่อเรียนรูเทคนิคการปลอดเชื้อ 

6. เขารวมฟงอภปิรายสัตวปวย  

7. ทําความสะอาดโตะตรวจและอุปกรณทางการแพทย 

8. ชวยเครื่องยายสัตวปวยไปตรวจรกัษาสัตวปวย 

9. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
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หนวยงานท่ีฝกงาน 

1. OPD  สุนัข (10 หนวยงานยอย) / OPD  แมว (2 หนวยงานยอย) / OPD สัตวเลี้ยงพิเศษ 

2. หองวคัซีน  

3. หองยาฉีด  

4. หองยากิน  

5. ER   

6. Ward (สุนัข แมว)  

7. CCU   

8. ศูนยศัลยกรรมและกลองสองตรวจ  

9. ศูนยเวชศาสตรฟนฟู  

10. คลินกิเฉพาะทาง  

11. หนวยรังสี  

12. หนวยงานชันสูตรโรคสัตว  

 

หองวัคซีน  

การดําเนินงาน 

1. ฝกการตรวจรางกายสัตวปวย การบังคับสัตว และการทาํหัตถการตาง ๆ  

2. ฝกการปอนยา 

3. ฝกการทาํโปรแกรมวคัซีนในสัตวเลี้ยง 

4. ทําความสะอาดโตะตรวจและอุปกรณทางการแพทย 

5. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

หองยาฉีด  

การดําเนินงาน 

1. ฝกการบังคบัสัตว และการทาํหัตถการตาง ๆ  

2. ฝกการปอนยา 

3. ทําความสะอาดโตะตรวจและอุปกรณทางการแพทย 

4. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
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หองยากิน  

การดําเนินงาน 

1. เรียนรูชนิดยา และการเตรียมยาชนิดตาง ๆ  

2. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ER   

การดําเนินงาน 

1. ฝกการคัดกรองโรคสัตวปวย และการซักประวัติ 

2. ฝกการตรวจรางกายสัตวปวย การบังคับสัตว และการทาํหัตถการตาง ๆ  

3. ฝกแปรผลภาพถายรังสี และผลทางหองปฏิบัติการ 

4. ฝกทักษะการเลอืกใชยาที่เหมาะสม 

5. เพื่อเรียนรูเทคนิคการปลอดเชื้อ 

6. เขารวมฟงอภปิรายสัตวปวย  

7. ทําความสะอาดโตะตรวจและอุปกรณทางการแพทย 

8. ชวยเครื่องยายสัตวปวยไปตรวจรกัษาสัตวปวย 

9. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

Ward (สุนัข แมว)  

การดําเนินงาน 

1. ฝกการตรวจรางกายสัตวปวย การบังคับสัตว และการทาํหัตถการตาง ๆ  

2. ฝกแปรผลภาพถายรังสี และผลทางหองปฏิบัติการ 

3. เพื่อเรียนรูเทคนิคการปลอดเชื้อ 

4. เขารวมฟงอภปิรายสัตวปวย  

5. ทําความสะอาดโตะตรวจและอุปกรณทางการแพทย 

6. ชวยเครื่องยายสัตวปวยไปตรวจรกัษาสัตวปวย 

7. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
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CCU   

การดําเนินงาน 

1. ฝกการตรวจรางกายสัตวปวย การบังคับสัตว และการทาํหัตถการตาง ๆ  

2. ฝกแปรผลภาพถายรังสี และผลทางหองปฏิบัติการ 

3. ฝกทักษะการเลอืกใชยาที่เหมาะสม 

4. เพื่อเรียนรูเทคนิคการปลอดเชื้อ 

5. เขารวมฟงอภปิรายสัตวปวย  

6. ทําความสะอาดโตะตรวจและอุปกรณทางการแพทย 

7. ชวยเครื่องยายสัตวปวยไปตรวจรกัษาสัตวปวย 

8. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ศูนยศัลยกรรมและกลองสองตรวจ  

การดําเนินงาน 

1. ฝกการการซักประวัติ  และการตรวจรางกายสัตว  

2. ฝกการบังคบัสัตว และการทาํหัตถการตาง ๆ  

3. ฝกแปรผลภาพถายรังสี และผลทางหองปฏิบัติการ 

4. ฝกทักษะการเลอืกใชยาที่เหมาะสม 

5. ฝกเปนผูชวยนายสัตวแพทยผาตัด  

6. สังเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลงสัญญาณชีพในระหวางการผาตัด 

7. สังเกตและติดตามอาการในชวงพักฟนหลังผาตัด 

8. ฝกเทคนคิการปลอดเชือ้ทีถู่กตอง  

9. เขารวมฟงอภปิรายสัตวปวย  

10. ทําความสะอาดโตะตรวจและอุปกรณทางการแพทย 

11. ชวยเครื่องยายสัตวปวยไปตรวจรกัษาสัตวปวย 

12. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
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ศูนยเวชศาสตรฟนฟู  

การดําเนินการ 

1. ฝกการการซักประวัติ  และการตรวจรางกายสัตว  

2. ฝกการบังคบัสัตว และการทาํหัตถการตาง ๆ  

3. ฝกแปรผลภาพถายรังสี และผลทางหองปฏิบัติการ 

4. ดูแลสัตวปวยในระหวางและหลังการทาํเวชศาสตรฟนฟ ู

5. เขารวมฟงอภปิรายสัตวปวย  

6. ทําความสะอาดและเรียนรูอุปกรณทางการแพทยดานเวชศาสตรฟนฟู 

7. ชวยเครื่องยายสัตวปวยไปตรวจรกัษาในหนวยอ่ืน ๆ  

8. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

คลินิกเฉพาะทาง  

การดําเนินงาน 

1. ฝกการคัดกรองโรคสัตวปวย และการซักประวัติ 

2. ฝกการตรวจรางกายสัตวปวย การบังคับสัตว และการทาํหัตถการตาง ๆ  

3. ฝกแปรผลภาพถายรังสี และผลทางหองปฏิบัติการ 

4. ฝกทักษะการเลอืกใชยาที่เหมาะสม 

5. เพื่อเรียนรูเทคนิคการปลอดเชื้อ 

6. เขารวมฟงอภปิรายสัตวปวย  

7. ทําความสะอาดโตะตรวจและอุปกรณทางการแพทย 

8. ชวยเครื่องยายสัตวปวยไปตรวจรกัษา 

9. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

หนวยรงัสี  

การดําเนินการ 

1. ฝกการแปรผลภาพถายรังส ี

2. ฝกการใชอปุกรณทางศูนยฯ 

3. เขารวมฟงอภปิรายสัตวปวย  
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4. ทําความสะอาดโตะตรวจและอุปกรณทางการแพทย 

5. ชวยบังคับสัตว และจัดทา เพ่ือทาํการวินิจฉัย 

6. ชวยเครื่องยายสัตวปวยไปตรวจรกัษา 

7. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

หนวยงานชันสูตรโรคสัตว  

การดําเนินการ 

1. เรียนรูการใชเครื่องมือ อุปกรณ ในหนวยงานชันสูตรฯ  

2. ฝกการแปรผลทางหองปฏิบัติการฯ  

3. ฝกหัตถการที่เกี่ยวของในหนวยงานชันสูตรฯ 

4. อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

ระยะเวลาในการฝกงาน:  

นิสิตสามารถฝกงานไดตลอดป ทั้งในชวงเวลาปดและเปดเทอม ในเวลาและนอกเวลาราชการทุกวัน 

(จันทร-ศุกร เวลา 08.30-16.30 น. และ 17.30-20.30 น. วนัเสาร-อาทิตยและวันหยุดอ่ืน ๆ เวลา 8.30-16.30 น. 

และ 17.30-20.30 น.) โดยเปนไปตามการเปดใหบริการของโรงพยาบาลสัตวแตละแหง โดยที่ 

1. นิสิตชั้นปที่ 4 มีการฝกงานรวมไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 

2. นิสิตชั้นปที่ 5 มีการฝกงานรวมไมนอยกวา 30 ชั่วโมง แบงออกเปน 

2.1) ฝกงานในโรงพยาบาลสัตว  20 ชัว่โมง 

2.2) เตรียมความพรอมเพ่ือการสอบใบประกอบวชิาชีพฯ  10 ชัว่โมง 

 

ชวงเวลาในการฝกงานแบงเปน 3   ชวงระยะตอวัน 

 ชวงเชา เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 ชวงบาย เวลา 13.00 - 17.00 น. 

 ชวงเย็น เวลา 17.00 - 21.00 น. 

** ชวงเวลาละ 3 ชั่วโมง และขึ้นอยูกับหนวยงานทีป่ฏิบัติงาน ** 

    กลุมละ 3 คน ตอชั้นป    นิสิตทุกคนจะตองผานการฝกงานทัง้  12  หนวยงาน ภายในระยะเวลา 2 ป  
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การประเมินผล:  

1. ใหหนวยงานประเมินนิสิตและนิสิตประเมินหนวยงาน  

2. มีสมุดฝกงานประจาํการฝกงานทางคลินิกสัตวเลี้ยง (ป4-5) เมื่อสิ้นสุดการฝกงานป 4 ใหสงสมุด

ฝกงานที่หนวยบริการการศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมและนํามาใชฝกงานในป 5  และสงสมุดคืนใหหนวย

บริการการศกึษาเม่ือสิ้นสุดการฝกงานป 5 

 

หมายเหตุ 

 กําหนดใหการฝกงานเสร็จสิ้นกอนที่นิสิตจะขึ้นชั้นปที่ 6 

 มีการจัดการฝกงานคละกันระหวางนิสิตชั้นปที่ 4 และ 5 

 มีการปฐมนิเทศนิสิตกอนการฝกงาน มีการกาํหนดขอบเขตหนาที่รบัผิดชอบที่เหมาะสม (Check 

list) 

 มีคณะกรรมการดูแลการฝกงาน 

 

 

 

 

 


