
Minimum Requirement 

Ward/CCU 

1. การบงัคบัสตัว์   

สามารถใช้เชือกผกูปากสนุขัได้อย่างถกูวิธี และสามารถจบับงัคบัสตัว์ให้อยู่นิงบนโต๊ะตรวจด้วยท่าทีถกูต้องได้ 

2. การดแูลสตัว์ป่วยเบืองต้น 

สามารถตรวจร่างกายสตัว์เบืองต้นด้วยการวัดอณุหภูมิร่างกาย และสามารถป้อนยาสตัว์ได้ 

3. การดแูลความสะอาด 

สามารถดแูลรักษาเครืองมืออปุกรณ์ ภาชนะ ร่วมไปถึงกรงเลียงสตัว์ให้เป็นระเบียบและสะอาดได้ 

Image 

1. การบงัคบัสตัว์ 

สามารถจบับงัคบัสตัว์อย่างเหมาะสมเพือให้ทําการ X-ray และ ultrasound ได้ 

2. การบํารุงรักษาอปุกรณ์ทางการแพทย์ 

สามารถดแูลรักษาเครืองมืออปุกรณ์ ภาชนะ รวมไปถึงกรงเลียงสตัว์ให้เป็นระเบียบและสะอาดได้ 

OPD-ER 

1. คดักรองโรคสตัว์/ ซกัประวติั โดยทีนิสติสามารถทราบประวติัสตัว์ป่วย และ/หรืออาการป่วยได้ 

2. ตรวจร่างกาย โดยทีนิสติสามารถตรวจร่ายกายทวัไป (General physical exam) ในระบบต่างๆเหลา่นี ได้แก่ 

Neurologic exam, Ophthalmic exam, Dermatologic exam และOral cavity exam ได้ 

3. การบงัคบัสตัว์ โดยทีนิสติจะต้อง ผกูปาก ใช้ collar ใช้ผ้าขนหนูในการบงัคบัสตัว์ได้ และจบัให้อยู่นิงบนโต๊ะ

ตรวจได้ 

4. หตัถการเพือวินิจฉยัโรค โดยทีหัตถการขนัตําทีนิสิตจะต้องปฏิบติัได้ ได้แก่ Blood collection, Blood 

pressure measurement, Express urinary bladder และ Urinary catheter (male) ได้ 

5. นิสติจะต้องปฏิบติั หตัถการเพือรักษาโรค อนัได้แก่ Ear cleaning, Wound dressing, Oral medication (ยา

นํา และ/หรือ ยาเม็ด) SC/IM/IV injection และ Oxygen therapy/ Nebulization ได้ 

6. นิสติต้องฝึกการดแูลความสะอาด โต๊ะตรวจ อปุกรณ์สแตนเลส ปรอทวดัไข้ และกล้องจุลทรรศน์ได้ 

7. นิสติสามารถ แปลผลภาพถ่ายรังส ีหรือ ultrasound และ แปลผลทางห้องปฏิบติัการ  ได้ 

Vaccine 

1. นิสติต้องทราบ vaccination programในสนุขัและแมว 

2. นิสติต้องตรวจร่างกายเบืองต้นได้ เช่น วดัอณุหภูมิร่างกาย  



3. นิสติจะต้องฝึกการบงัคบัสตัว์ด้วยการ ผกูปาก ใช้ collar  ใช้ผ้าขนหน ูและการอุ้มให้ได้เป็นอย่างน้อย และ

สามารถจบัสตัว์ให้อยู่นิงบนโต๊ะตรวจได้ 

4. นิสติต้องทําการฝึกหตัถการเหลา่นีให้ได้เป็นอย่างน้อย ได้แก่ Ear cleaning Oral medication (ยานํา และ/

หรือ ยาเม็ด) และ SC injection 

5. นิสติต้องดแูลความสะอาดโต๊ะตรวจ/อปุกรณ์สแตนเลส รวมถึงปรอทวดัไข้ได้ 

Treatment 

1. ในห้องหตัถการนิสติต้องฝึกการบงัคบัสตัว์ด้วยการผูกปาก ใช้ collar  และใช้ผ้าขนหนูโดยจบัสตัว์ให้อยู่นิงบน

โต๊ะและทําการเคลอืนย้ายสตัว์ป่วยได้ 

2. นิสติต้องทําหตัถการดงันี คือ เจาะเลอืด, Needle aspirate subcutaneous mass, Palpate urinary 

bladder สวนปัสสาวะทังเพศผู้และเมีย เจาะเก็บปัสสาวะผ่านทางหน้าท้อง (Cystocentesis) เช็ดห ูทําแผล 

ป้อนยา, SC/IM  injection, IV catheterization ได้ 

3. นิสติต้องดแูลความสะอาดโต๊ะและอปุกรณ์เป็นอย่างน้อย 

Exotic pet ward 

1. การบงัคบัสตัว์ 

นิสติต้องฝึกการใช้ผ้าขนหน ูการอุ้ม การจบัสตัว์ให้อยู่นิงบนโต๊ะตรวจ และเคลอืนย้ายสตัว์ป่วยได้ 

2. นิสติต้องดแูลสตัว์ป่วยเบืองต้นใน Exotic pet ward ได้ โดยช่วยเตรียมอาหาร ให้นํา/อาหาร ฝึกป้อนยา จบัให้

ชงันําหนกัตัว เตรียมหลอดไฟกก และวดัอณุหภูมิร่างกายสตัว์ได้ 

3. นิสติต้องเตรียมกรง เปลยีนผ้า/สิงปรูองนอน เตรียมภาชนะใสน่ํา/อาหาร ทําความสะอาดโต๊ะตรวจ ปรอทวัดไข้

และกล้องจุลทรรศน์ได้ 

Pharmacy 

1. งานจดัยา  

นิสติสามารถช่วยเตรียมยาในรูปแบบต่างๆ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการจดัยาได้ 

Supply 

1. งานจดัอปุกรณ์ 

นิสติสามารถทําความสะอาดอปุกรณ์ เครืองมือ และ ผ้า เรียนรู้เรืองการฆ่าเชือโรค*ช่วยขนย้ายอปุกรณ์ได้ 

Recovery 2-3 

1. เรียนรู้การบังคบัสตัว์โดยใช้ ใช้ Elizabeth Collarได้ 



2. นิสติสามารถดแูลสตัว์ป่วยเบืองต้นโดย การถอดสายนําเกลอื Endotracheal tube extubation และใช้ Bear 

Huggerได้ 

Surgery 2-3 

1. นิสติสามารถฝึกการบังคบัสตัว์โดยผกูปาก ใช้ collar  ใช้ผ้าขนหนู อุ้ม จบัสตัว์ให้อยู่นิงบนโต๊ะตรวจ และ

เคลอืนย้ายสตัว์ป่วยไปยงัแผนกอืนได้ 

2. การดแูลสตัว์ป่วยเบืองต้นด้วยการวัดอณุหภูมิร่างกายได้ 

3. การดแูลความสะอาดโต๊ะตรวจ อปุกรณ์สแตนเลส และปรอทวดัไข้ได้ 

4. งานอืนๆทีได้รับมอบหมาย โดยต้องรู่การเก็บตวัอย่างเพือการวินิจฉยัทางพยาธิวิทยาได้ 

Surgery 4-5 

1. การฝึกหตัถการต่างๆ เหลา่นี ได้แก่ Blood sampling venous Injection, Wound dressing, Orthopedic 

examination, Cranial draw test, Ortolani test, Tibial compression test* 
2. Thumb test, Stitch out, Soft padded bandage, Cast application, Ehmer sling bandage, 

Velpeau sling bandage, Spica splint  bandage 
3. การดแูลสตัว์ป่วยเบืองต้น โดยรู้วิธีการทําแผลหลงัการผ่าตดัได้ 

4. การดแูลความสะอาดโดยเตรียมอปุกรณ์เครืองมือผ่าตดั และล้างทําความสะอาดเครืองมือหลงัการผ่าตดัได้ 

Anesthesia 4-5 

1. นิสติจะต้องฝึกซกัประวติัและต้องทราบประวติัสตัว์ป่วย และ/หรืออาการป่วยได้ 

2. ตรวจร่างกายเบืองต้นได้รวมถงึ  วดัปรอท/ auscultation/ palpation etc.ให้ได้เป็นอย่างน้อยรวมถงึ 

การตรวจสอบความถกูต้องนําหนกัตัวสตัว์* 

3. นิสติต้องสามารถคํานวณยานําสลบและยาสลบได้เป็นอย่างน้อยและจดัเตรียมเครืองมือ/อปุกรณ์สาํหรับวาง

ยาสลบด้วย 

4. นิสติสามารถทีต้องทําหตัถการได้แก่ Intravenous catheter placement, Premedication and induction 

for anesthesia, Endotracheal tube intubation, Aseptic preparation, Blood pressure 
measurement (indirect) บนัทกึข้อมลูของการสลบ Endotracheal tube extubation และ Recovery 

monitoring ได้ 


