
ขอปฏิบัติสำหรับนิสติท่ีปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 

หลักเกณฑการเขารับนิสิตเขารับการฝกงาน 

1. หนวยอายุรกรรมหรือ OPD 

สถานท่ีทำงาน : หองตรวจอายุรกรรม 1-18 ชั้น 1 

เวลาปฏิบัติงาน : ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันศุกร 08.30 - 11.00 น. 

  นอกเวลาราชการ 17.30 - 20.30 น. ทุกวัน  

ลักษณะการปฏิบัติงาน : นิสิตป 2-3 ทำหนาท่ีเสมือนผูชวยสัตวแพทยวัดอุณหภูมิสัตวจดบันทึกรายชื่อเเละจำนวน

สัตวปวยชวยจับบังคับสัตวตามท่ีไดรับมอบหมายชวยพาเจาของสัตวไปยังหนวยอ่ืนๆเชน หนวย x-ray, หนวย

ศัลยกรรม เปนตน นิสิตป 4-5 หนาท่ีจดบันทึกรายชื่อเเละจำนวนสัตวปวยชวยจับบังคับสัตวปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี

ไดรับมอบหมายชวยสัตวเเพทยในการตรวจรางกายเบื้องตนเชนดูสีเหงือก, วัดอุณหภูมิรางกาย, ฟงเสียงปอด    

ฟงเสียงหัวใจ เปนตน ชวยซักประวัติเเละขอมูลสัตวปวยเบื้องตน 

การแตงกาย : ชุดนิสิตสุภาพเรียบรอยหรือเสื้อกาวนสั้นสีขาว งดใสรองเทาแตะ นิสิตผูหญิงสามารถใสกางเกงได

เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ขอควรปฏิบัติ : ควรปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเทานั้น หามใหขอมูลการรักษาเเกเจาของสัตวโดยท่ี       

สัตวเเพทยไมอนุญาตโดยเด็ดขาด ขณะท่ีสัตวเเพทยทำการตรวจวินิจฉัยไมอนุญาตใหนิสิตพูดคุยหรือซักถาม

เจาของสัตว ถามีคำถามขอสงสัยใดๆ เรื่องโรคการวินิจฉัยการรักษา สามารถซักถามสัตวเเพทยได เเตอนุญาติให

ซักถามเม่ือไมมีเจาของสัตวอยูภายในหองตรวจเเลวเทานั้น 

หมายเหตุ : ใหเขาติดตอท่ีเคาทเตอร A แจงชื่อและลงลายมือชื่อดูรายชื่อสัตวเเพทยท่ีมาปฏิบัติงานในวันเเละเวลา

ดังกลาว นิสิตสามารถเลือกหองท่ีเขาไปฝกงานไดโดยจะมีนิสิต 1 คนตอ 1 หองตรวจเทานั้น 

 

2. หองหัตถการ ยาฉีด 

สถานท่ีทำงาน : หองหัตถการชั้น 1 โซน OPD  

เวลาปฏิบัติงาน : ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันศุกร 08.30 - 11.00 น. 

 นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. ทุกวัน 

ลักษณะการปฏิบัติงาน : นิสิตป 2-3 ทำหนาท่ีเสมือนผูชวยสัตวแพทย ชวยหยิบสงสิ่งของ จับบังคับสัตว ตามท่ี

ไดรับมอบหมาย นิสิตป 4-5 ทำหนาท่ีเสมือนนักวิทยาศาสตร ทำหัตถการเบื้องตนได เชน การใหน้ำเกลือใต

ผิวหนัง ฉีดยาใตผิวหนัง สอนดูแลน้ำเกลือ บังคับสัตว หรือตามงานท่ีไดรับมอบหมายจากสัตวแพทยและ

นักวิทยาศาสตรประจำหนวยโดยตองอยูภายใตการดูแลระหวางทำหัตถการ  

การแตงกาย : ชุดนิสิตสุภาพเรียบรอยหรือเสื้อกาวนสั้นสีขาว งดใสรองเทาแตะ นิสิตผูหญิงสามารถใสกางเกงได

เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน  

ขอควรปฏิบัติ : ควรปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเทานั้น หามหยิบยาหรือเตรียมยามาฉีดเองโดยเด็ดขาด   

หามทำหัตถการโดยลำพัง สัตวปวยบางตัวท่ีดื้อหรือกาวราว ใหทำงานดวยความระมัดระวังหรือถาไมม่ันใจในการ

จับบังคับหรือทำหัตถการ ใหขอความชวยเหลือจากนายสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรประจำหนวย 



หมายเหตุ : ใหเขามาติดตอนายสัตวแพทยท่ีลงเวรในวันนั้นหรือนักวิทยาศาสตรแจงชื่อและลงลายมือชื่อ 

 

3. หนวยภาพวินิจฉัยและรังสีรักษา 

สถานท่ีทำงาน : หนวยภาพวินิจฉัยชั้น 1 และรังสีรักษาชั้นใตดิน 

เวลาปฏิบัติงาน : ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันศุกร 08.30 - 11.00 น. 

ลักษณะการปฏิบัติงาน : นิสิตป 2-3 ทำหนาท่ีเสมือนผูชวยสัตวแพทยชวยหยิบสงสิ่งของจับบังคับสัตวตามท่ีไดรับ

มอบหมาย นิสิตป 4-5 ทำหนาท่ีเสมือนนักวิทยาศาสตรทำหัตถการเบื้องตนงายๆได เชน การใหน้ำเกลือใตผิวหนัง

ฉีดยาใตผิวหนังสอนดูแลน้ำเกลือบังคับสัตวหรือตามงานท่ีไดรับมอบหมายจากสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตร

ประจำหองโดยตองอยูภายใตการดูแลระหวางทำหัตถการ 

การแตงกาย : ชุดนิสิตสุภาพเรียบรอยหรือเสื้อกาวนสั้นสีขาว งดใสรองเทาแตะ นิสิตผูหญิงสามารถใสกางเกงได

เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ขอควรปฏิบัติ : ควรปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเทานั้น หามหยิบยาหรือเตรียมยามาฉีดเองโดยเด็ดขาด   

หามทำหัตถการโดยลำพัง สัตวปวยบางตัวท่ีด้ือหรือกาวราว ใหทำงานดวยความระมัดระวังหรือถาไมม่ันใจในการ

จับบังคับหรือทำหัตถการ ใหขอความชวยเหลือจากนายสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรประจำหนวย 

หมายเหตุ : ใหเขามาติดตอนายสัตวแพทยท่ีลงเวรในวันนั้นหรือนักวิทยาศาสตรแจงชื่อและลงลายมือชื่อ 

 

4. หนวยเวชศาสตร ฉุกเฉิน 

สถานท่ีทำงาน : หองฉุกเฉินชั้น 1  

เวลาปฏิบัติงาน : ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน 

  ชวงเวลากลางคืน 20.30 - 08.30 น.ทุกวัน 

 นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. ทุกวัน  

ลักษณะการปฏิบัติงาน : นิสิตป 2-3 ทำหนาท่ีเสมือนผูชวยสัตวแพทย ชวยหยิบสงสิ่งของ จับบังคับสัตว และ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย นิสิตป 4-5 ทำหนาท่ีเสมือนนักวิทยาศาสตร ทำหัตถการเบื้องตนงายๆได เชน การให

น้ำเกลือใตผิวหนัง ซักประวัติสัตวปวยเบื้องตน ตรวจรางกายสัตวเบื้องตนโดยตองอยูภายใตการดูแลของ        

สัตวแพทย หรือทำงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

การแตงกาย : ชุดนิสิตสุภาพเรียบรอยหรือเสื้อกาวนสั้นสีขาว งดใสรองเทาแตะ นิสิตผูหญิงสามารถใสกางเกงได

เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน  

ขอควรปฏิบัติ : ควรปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเทานั้น หามหยิบยาหรือเตรียมยามาฉีดเองโดยเด็ดขาด   

สัตวปวยบางตัวท่ีดื้อหรือกาวราว ใหทำงานดวยความระมัดระวัง 

หมายเหตุ : ให เขามาติดตอท่ี เคาน เตอรประจำหนวยและติดตอนายสัตวแพทย ท่ีลงเวรในวันนั้นหรือ

นักวิทยาศาสตรเพ่ือแจงชื่อและลงลายมือชื่อ 

 

5. คลินิกโรคแมว 

สถานท่ีทำงาน : คลินิกโรคเเมวชั้น 1    

เวลาปฏิบัติงาน : ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันศุกร 08.30 - 11.00 น.  

  นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. ทุกวันจันทรเเละพุธ 



ลักษณะการปฏิบัติงาน : นิสิตป 2-3 ทำหนาท่ีเสมือนผูชวยสัตวแพทยชวยหยิบสงสิ่งของจับบังคับสัตวตามท่ีไดรับ

มอบหมาย นิสิตป 4-5 ทำหนาท่ีเสมือนนักวิทยาศาสตรทำหัตถการเบื้องตนงายๆไดเชนการใหน้ำเกลือใตผิวหนัง

ฉีดยาใตผิวหนังสอนดูแลน้ำเกลือบังคับสัตวหรือตามงานท่ีไดรับมอบหมายจากสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตร

ประจำหองโดยตองอยูภายใตการดูแลระหวางทำหัตถการ 

การแตงกาย : ชุดนิสิตสุภาพเรียบรอยหรือเสื้อกาวนสั้นสีขาว งดใสรองเทาแตะ นิสิตผูหญิงสามารถใสกางเกงได

เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ขอควรปฏิบัติ : ควรปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเทานั้น หามหยิบยาหรือเตรียมยามาฉีดเองโดยเด็ดขาด   

หามทำหัตถการโดยลำพัง สัตวปวยบางตัวท่ีด้ือหรือกาวราว ใหทำงานดวยความระมัดระวังหรือถาไมม่ันใจในการ

จับบังคับหรือทำหัตถการ ใหขอความชวยเหลือจากนายสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรประจำหนวย 

หมายเหตุ : ใหเขามาติดตอนายสัตวแพทยท่ีลงเวรในวันนั้นหรือนักวิทยาศาสตรแจงชื่อและลงลายมือชื่อ 

 

6. หนวยศัลยกรรม 

สถานท่ีทำงาน : หนวยศัลยกรรม ชัน้ 2 

เวลาปฏิบัติงาน : ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันศุกร 08.30 - 11.00 น.  

 นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30น. ทุกวัน  

นิสิตป 2-3 

สถานท่ีทำงาน : หองตรวจศัลยกรรมชั้น 2, หองวางยาสลบ ตึกใหมชั้น 2, หองพักฟน ตึกใหมชั้น 2 

ลักษณะการปฏิบัติงาน : ทำหนาท่ีเสมือนผูชวยสัตวแพทย ชวยหยิบสงสิ่งของ จับบังคับสัตวทำความสะอาดเก็บ

เครื่องมืออุปกรณ  สถานท่ี วัดอุณหภูมิสัตวปวย หรือทำงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากสัตวแพทยและ

นักวิทยาศาสตรประจำหนวย 

การแตงกาย : นิสิตฝกงานท้ังชายและหญิง แตงกายดวยกางเกงแสล็คสีดำสุภาพ และเสื้อ scrub (โดยมีเสื้อยืด

ดานใน) งดใสรองเทาแตะ งดสวมเครื่องประดับและทาสีเล็บ นิสิตท่ีฝกงานหองพักฟน ตองเปลี่ยนรองเทาเปน

รองเทายางทุกครั้งกอนเขาปฏิบัติงาน (รองเทายางจัดเตรียมไวใหสำหรับใชสวนกลางในตูวางรองเทาดานหนา

หนวย) และนำคืนทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน 

ขอควรปฏิบัติ : นิสิตจำเปนตองอยูในพ้ืนท่ีท่ีกำหนดไว โดยหามมิใหเขาโซนศัลยกรรมโดยไมไดรับอนุญาต 

นิสิตป 4 

สถานท่ีทำงาน : หองศัลยกรรม ตึกเกาชั้น 2, หองศัลยกรรม ตึกใหมชั้น 2, หองพักฟน ตึกใหมชั้น 2 

ลักษณะการปฏิบัติงาน : ทำหนาท่ีเสมือนผูชวยผาตัดเนื้อเยื่อออน(หองศัลยกรรมตึกใหม) และชวยงานวิสัญญี 

(หองศัลยกรรมตึกเกาและตึกใหม) 

การแตงกาย : นิสิตตองเปลี่ยนเปนชุด scrub สำหรับการผาตัด โดยใสเสื้อเมดขาวคลุมทับทุกครั้งท่ีออกดานนอก 

และควรนำรองเทายางสะอาด (สวนตัว) มาใชในหองผาตัด  

นิสิตป 5 

สถานท่ีทำงาน : หองตรวจศัลยกรรม ชั้น 2, หองทันตกรรม ตึกใหมชั้น 2, หองศัลยกรรม ตึกเกาชั้น 2 

ลักษณะการปฏิบัติงาน : ทำหนาท่ีเสมือนผูชวยผาตัดกระดูก, maxillofacial (หองศัลยกรรมตึกใหม), ทันตกรรม 

(หองทันตกรรม ตึกใหมชั้น 2) และชวยงานตรวจศัลยกรรม (หองตรวจศัลยกรรม) 



การแตงกาย : กรณีปฏิบัติงานในสวนศัลยกรรมนิสิตตองเปลี่ยนเปนชุด scrub สำหรับการผาตัด โดยใสเสื้อเมด

ขาวคลุมทับทุกครั้งท่ีออกดานนอก และควรนำรองเทายางสะอาด (สวนตัว) มาใชในหองผาตัด  

กรณีปฏิบัติงานในสวนตรวจศัลยกรรมใหสวมชุดเมดขาวสุภาพเรียบรอย งดใสรองเทาแตะ งดสวมเครื่องประดับ

และทาสีเล็บ 

หมายเหตุ : ใหเขามาติดตอแจงชื่อและลงลายมือชื่อท่ีเคานเตอรชั้น 2 หนาหองทันตกรรมกอน จากนั้นใหนิสิต 

ป 2-3 ติดตอนายสัตวแพทยหรือนักวิทยาศาสตรท่ีลงปฏิบัติงานประจำหองนั้นๆ 

ป 4-5 สามารถตรวจสอบ ตำแหนงในการปฏิบัติงาน และรายชื่อนายสัตวแพทยผูดูแลในแตละวัน ไดจากตาราง

ผาตัดประจำวันในหองท่ีฝกงาน 

 

7. หนวยเวชศาสตรฟนฟูสัตวเล้ียง 

สถานท่ีทำงาน : หนวยเวชศาสตรฟนฟูสัตวเลี้ยง ตึกใหม ชั้น 3 

เวลาปฏิบัติงาน : ในเวลาราชการ จันทรและพุธ 08.30 - 16.30 น.  

  นอกเวลาราชการเสารและอาทิตย 08.30 - 16.30 น และ 16.30 - 20.30 น. ทุกวัน 

ลักษณะการปฏิบัติงาน : ทำหนาท่ีเสมือนผูชวยสัตวแพทย และนักวิทยาศาสตร โดยทำงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

จากสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรประจำหนวย 

การแตงกาย : ชุดนิสิตสุภาพเรียบรอยหรือเสื้อกาวนสั้นสีขาว งดใสรองเทาแตะ นิสิตผูหญิงสามารถใสกางเกงได

เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ : รับนิสิตฝกงานเฉพาะวันจันทรและพุธในเวลาราชการ เพ่ือติดตามนายสัตวแพทยประจำหนวย 

การฝกงานใหเขามาติดตอนายสัตวแพทยท่ีลงเวรในวันนั้นหรือนักวิทยาศาสตรแจงชื่อและลงลายมือชื่อ 

 

8. หนวยสัตวเลี้ยงพิเศษ หรือ Exotic 

สถานท่ีทำงาน : หนวย exotic ตึกเกาชั้น 3  

เวลาทำงาน : ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันศุกร 08.30 - 11.00 น. 

      นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. ทุกวัน  

ลักษณะการปฏิบัติงาน : นิสิตป 2-3 ทำหนาท่ีเสมือนผูชวยคอยชวยจดเคสหยิบสงสิ่งของหรือสงตัวอยางทาง

หองปฏิบัติการหรือทำงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรประจำหนวย นิสิตป 4-5   ทำ

หัตถการงายๆ การตรวจรางกายเบื้องตนหรือทำงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตร

ประจำหนวย 

การแตงกาย : ชุดนิสิตหรือชุด scrub กางเกงหรือกระโปรงนิสิตหามใสรองเทาแตะ 

หมายเหตุ : หามจับสัตวกอนไดรับอนุญาตจากสัตวแพทยผูดูแลในวันนั้นโดยสัตวบางประเภทควรระมัดระวังใน

การจับและการเขาหา การฝกงานใหเขามาติดตอนายสัตวแพทยท่ีลงเวรในวันนั้นหรือนักวิทยาศาสตรแจงชื่อและ

ลงลายมือชื่อ 

 

9. หนวยระบบประสาท 

สถานท่ีทำงาน : ศูนยระบบประสาทตึกใหมชั้น 3  

เวลาปฏิบัติงาน : ดานอายรุกรรมระบบประสาท 



  ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันศุกร 08.30 - 11.00 น.  

  นอกเวลาราชการวันเสาร 08.30 - 16.30 (ไมเปดรับนิสิตฝกงานหากตองการฝกงานกรุณา

สอบถามโดยตรง)   

  ดานศัลยศาสตรในเวลาราชการวันอังคาร - พฤหัสบดี 08.30 - 16.30 (หากไมมีการผาตัดนิสิต

จะตองไปชวยอายุรกรรม)    

นอกจากนี้ยังมีประชุมวิชาการทุกวันพฤหัสบดี 08.00 - 09.00 น. นิสิตสามารถเขาฟงไดโดยแจงกับหัวหนาหนวย

หรือหมอประจำหนวยกอน (แนะนำกลุมนิสิตท่ีเรียนจบเรื่องอายุรกรรม – ประสาทมาแลวหรือนิสิตป 5 ข้ึนไป)   

ลักษณะการปฏิบัติงาน : นิสิตป 2-3 ทำหนาท่ีเสมือนผูชวยสัตวแพทยท่ัวไปหยิบจับสิ่งของ, บังคับสัตว, หรือ

ตามแตไดรับมอบหมาย นิสิตป 4-5 ทำหนาท่ีเสมือนนักวิทยาศาสตร ทำงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เชนการจัดการ

น้ำเกลือฉีดยาดูแลเจาของ/สัตวปวยขณะท่ีรอตรวจ/รักษาหรือชวยดูแลสัตวปวยหลังการผาตัดในระยะฟนตัว 

การแตงกาย : ดานอายุรกรรมระบบประสาทนิสิตชายแตงกายสุภาพเรียบรอยหามสวมรองเทาแตะหรือใสรองเทา

เหยียบสนนิสิตหญิงแตงกายเรียบรอยมิดชิดหามใสกระโปรงสั้นหากเปนนิสิตป 4-5 ใหใสเสื้อกาวนทุกครั้งดาน

ศัลยศาสตรตองมีการเปลี่ยนชุดผาตัดพรอมเสื้อคลุมและมีการเปลี่ยนรองเทาสำหรับเขาหองาตัดทุกครั้ง 

ขอควรปฏิบัติ : ไมอนุญาตใหแตะตัวสุนัขหากหมอยังไมอนุญาตเนื่องจากหากสุนัข/แมวดุมีโอกาสท่ีกัดไดหาก

เจาของขอความเห็นดานการรักษาใหถามนายสัตวแพทยกอนเสมอไมใหตอบเองโดยพลการหากเปนนิสิตชั้นป 4-5 

อนุญาตใหนำชีทเรียนมาดวยไดรวมท้ังอาน/ทำความเขาใจมากอนฝกงาน โดยเฉพาะการตรวจระบบประสาท

เบื้องตน 

หมายเหตุ : ใหเขาติดตอเจาหนาประจำแผนกในตอนเชาทุกครั้ง (พ่ีนันทวรรณ) เพ่ือแจงและลงลายมือชื่อ 

 

 

10. หนวยโรคตา 

สถานท่ีทำงาน : คลินิกจักษุ ตึกใหม ชั้น 3 

เวลาปฏิบัติงาน : 0 ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันศุกร 08.30 - 11.00 น. 

1. คลินิกเฉพาะทางโรคตาในเวลาราชการเริ่มทำการเวลา 08.30 น.  ชวงบายเริ่ม 13.00 น. 

 - ชวงเชาวันจันทรถึงศุกร ชวงบายวันจันทรและอังคาร จะตรวจทางอายุรกรรมโรคตา  

 - ชวงบายวันจันทร อังคาร พฤหัสบดีและวันศุกร และเชาวันอังคาร เปนสวนของศัลยกรรมโรคตา 

 - ชวงบายวันพุธและพฤหัสบดี เปนการตรวจคลื่นไฟฟาจอประสาทตา (Electroretinography) 

- การแตงกายในสวนของอายุรกรรมโรคตาใสเสื้อ med สีขาว รองเทาหุมสน 

- การแตงกายในสวนของศัลยกรรมโรคตา ใสชุดผาตัด 

2. สามารถซักถามเก่ียวกับประวัติอาการปวย การเจ็บปวยอ่ืนๆ ในปจจุบัน ประวัติการรักษากอนหนานี้ 

3. นิสิตสามารถเริ่มการตรวจจากการสังเกตลูกตาระยะไกลกอน เชนดูวาตาสองขางเทากันหรือไม รอบๆ ตามี

โครงสรางใกลเคียงผิดปกติไหม เริ่มทำการตรวจระยะใกลโดยการทดสอบ menace response dazzle reflex 

และ papillary reflex ทำการดูแตละสวนของตาท้ังหนังตา เยื่อตา หนังตาท่ีสาม กระจกตา มานตา เลนสตา   

น้ำวุนลูกตา วัดระดับน้ำตา วัดความดันตา ยอมสีดูแผลหลุมท่ีกระจกตา ใช direct ophthalmoscope            

ดูรายละเอียดตางๆของหนังตา เยื่อตา หนังตาท่ีสาม กระจกตา หองหนาตา มานตา เลนสตา หลังการตรวจตา

เบื้องตนเสร็จใหรายงานผลการตรวจท่ีไดกับสัตวแพทยประจำคลินิกโรคตา สัตวแพทยประจำคลินิกโรคตาจะทำ



การตรวจตาอยางละเอียดตอซ่ึงรวมถึงการใชกลองจุลทรรศนชนิดลำแสงแคบดูรายละเอียดตางๆ การตรวจจอ

ประสาทตา ทดสอบการมองเห็นโดยการใหเดินหลบสิ่งของในหองท่ีมืดและสวาง หลังจากนั้นสัตวแพทยท่ีตรวจจะ

ทำการอธิบายรายละเอียดของโรคและการดูแลรักษาตอเนื่องแกเจาของสัตว หลังจากตรวจเสร็จนิสิตท่ีมีขอซักถาม

อาจถามหลังจากตรวจเสร็จในแตละรายหรือหลังการตรวจสัตวปวยท้ังหมดเสร็จอีกทีแลวแตกรณี 

สิ่งท่ีควรเฝาระวังและขอปฏิบัติเพ่ิมเติมในการตรวจ ไดแก 

- กรณีแผลหลุมท่ีกระจกตาชั้นลึกตองมีความระมัดระวังในการตรวจบังคับสัตวอยางมากเนื่องจากการดิ้นรน

อาจมีผลกระทบตอแผลถึงข้ันแตกทะลุไดควรปรึกษาสัตวแพทยประจำหนายโรคตาทันทีกอนตรวจ 

- ควรสอบถามพฤติกรรมของสัตวกอนการเริ่มตรวจ เพ่ือพิจารณาการผูกปาก หรือบางกรณีเจาของอาจจับ

ไมไดจึงใหเจาหนาท่ีจับแทน หรือเจาของตองรอนอกหองสัตวจึงจะยอมใหสัตวแพทยตรวจ เปนตน 

- กรณีตอหิน เม่ือวัดความดันตาแลวพบวาสูงกวาปกติก็จะไมหยอดยาขยายมานตาเพ่ือดูจอประสาทตา   

ควรปรึกษาสัตวแพทยประจำหนวยโรคตาทันที 

 

11. หนวยโรคผิวหนัง 

สถานท่ีทำงาน : หนวยโรคผิวหนังตึกใหม ชั้น 3 

เวลาปฏิบัติงาน : ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวนั ยกเวนวันศุกร 08.30 - 11.00 น.  

ลักษณะการปฏิบัติงาน : นิสิตป 2-3 ทำหนาท่ีเสมือนผูสังเกตการณ 

นิสิตป 4-5 ทำหนาท่ีเสมือนนักวิทยาศาสตร ทำหัตถการเบื้องตนงายๆได เชน การยอมสีdiff quick, ฉีดยาใต

ผิวหนัง บังคับสัตว หรือตามงานท่ีไดรับมอบหมายจากสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรประจำหอง โดยตองอยู

ภายใตการดูแลของสัตวแพทยประจำหนวย 

การแตงกาย : ชุดนิสิตสุภาพเรียบรอยหรือเสื้อกาวนสั้นสีขาว งดใสรองเทาแตะ นิสิตผูหญิงสามารถใสกางเกงได

เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ขอควรปฏิบัติ : ควรปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเทานั้นหามซักถามประวัติหรือแนะนำการดูแลสุนัข ยกเวน

ไดรับมอบหมายจากสัตวแพทยประจำหนวยโรคผิวหนังไมพูดคุยหรือเลนโทรศัพทมือถือระหวางท่ีเจาของอยูใน

หองตรวจสัตวปวยบางตัวท่ีด้ือหรือกาวราว ใหทำงานดวยความระมัดระวังหรือถาไมม่ันใจในการจับบังคับหรือทำ 

หัตถการ ใหขอความชวยเหลือจากนายสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรประจำหอง 

หมายเหตุ : สะดวกรับนิสิตเฉพาะเวลาราชการ การฝกงานใหเขามาติดตอนายสัตวแพทยท่ีลงเวรในวันนั้นหรือ

นักวิทยาศาสตร แจงชื่อและลงลายมือชื่อ 

 

12. หนวยโรคหัวใจ 

สถานท่ีทำงาน : หองตรวจโรคหัวใจ 2 ตึกใหมชั้น 4  

เวลาปฏิบัติงาน : ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันศุกร 08.30 - 11.00 น.  

ลักษณะการปฏิบัติงาน : นิสิตป 2-3 ทำหนาท่ีชวยจับบังคับสัตวชวยซักถามประวัติขอมูลจากเจาของสัตว 

นิสิตป 4-5 ทำหนาท่ีชวยจับบังคับสัตวปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายชวยสัตวเเพทยในการตรวจรางกาย

เบื้องตนเชนดูสีเหงือก, วัดอุณหภูมิรางกาย, ฟงเสียงปอดเสียงหัวใจเปนตนชวยซักประวัติเเละขอมูลสัตวปวย

เบื้องตน 



อุปกรณท่ีตองใชฝกงาน : Stethoscope ปากกาสมุดจดบันทึก 

การแตงกาย : ชุดนิสิตสุภาพเรียบรอยหรือเสื้อกาวนสั้นสีขาว งดใสรองเทาแตะ นิสิตผูหญิงสามารถใสกางเกงได

เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ขอควรปฏิบัติ : ควรปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเทานั้นหามใหขอมูลการรักษาเเกเจาของสัตวโดยท่ีสัตว

เเพทยไมอนุญาตโดยเด็ดขาดขณะท่ีสัตวเเพทยทำการตรวจวินิจฉัยไมอนุญาตใหนิสิตพูดคุยหรือซักถามเจาของ

สัตวถามีคำถามขอสงสัยใดๆเรื่องโรคการวินิจฉัยการรักษาสามารถซักถามสัตวเเพทยไดเเตอนุญาติใหซักถามเม่ือ

ไมมีเจาของสัตวอยูภายในหองตรวจเเลวเทานั้น 

หมายเหตุ : ใหเขามาติดตอนายสัตวแพทยท่ีลงเวรในวันนั้นหรือนักวิทยาศาสตรแจงชื่อและลงลายมือชื่อ 

 

13. หนวยเนื้องอก 

สถานท่ีทำงาน : คลินิกเนื้องอกชั้น 4    

เวลาปฏิบัติงาน : ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันศุกร 08.30 - 11.00 น.  

ลักษณะการปฏิบัติงาน : นิสิตป 4-6 ชวยหยิบสงสิ่งของจับบังคับสัตวตามท่ีไดรับมอบหมายสังเกตการตรวจและ

อธิบายภาวะโรคกับเจาของ ตรวจรางกายสัตวและทำหัตถการเม่ือไดรับการมอบหมายและอนุญาตจากสัตวแพทย 

การแตงกาย : ชุดนิสิตสุภาพเรียบรอยหรือเสื้อกาวนสั้นสีขาว งดใสรองเทาแตะ นิสิตผูหญิงสามารถใสกางเกงได

เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ขอควรปฏิบัติ : สามารถซักถามการตรวจรักษากับสัตวแพทยเม่ือทำการรักษาเสร็จสิ้นและเจาของสัตวออกจาก

หองตรวจเตรียมตัวหาความรูเรื่องเนื้องอกเบื้องตนกอนฝกงานเพ่ือมีความเขาใจในการตรวจรักษามากยิ่งข้ึน 

หมายเหตุ : ใหเขามาติดตอนายสัตวแพทยท่ีลงเวรในวันนั้นหรือนักวิทยาศาสตรแจงชื่อและลงลายมือชื่อ 

 

14. หนวยทางเดินปสสาวะและโรคไต 

สถานท่ีทำงาน : หนวยทางเดินปสสาวะและโรคไตตึกใหม ชั้น 4   

เวลาปฏิบัติงาน : ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันศุกร 08.30 - 11.00 น.  

ลักษณะการปฏิบัติงาน : จับบังคับสัตวชวยสงตัวอยางเลือดและปสสาวะหองปฏิบัติการทำหัตถการเบื้องตนงายๆ

ไดเชนการใหน้ำเกลือใตผิวหนังฉีดยาใตผิวหนังวัดแรงดันเลือดสอนดูแลน้ำเกลือหรือตามงานท่ีไดรับมอบหมายจาก

สัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรประจำหนวยโดยตองอยูภายใตการดูแลระหวางทำหัตถการ 

การแตงกาย : ชุดนิสิตสุภาพเรียบรอยหรือเสื้อกาวนสั้นสีขาว งดใสรองเทาแตะ นิสิตผูหญิงสามารถใสกางเกงได

เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ขอควรปฏิบัติ : ควรปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเทานั้นหามหยิบยาหรือเตรียมยามาฉีดเองโดยเด็ดขาดหาม

ทำหัตถการโดยลำพังสัตวปวยบางตัวท่ีด้ือหรือกาวราวใหทำงานดวยความระมัดระวังหรือถาไมม่ันใจในการจับ

บังคับหรือทำหัตถการใหขอความชวยเหลือจากนายสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรประจำหนวย 

หมายเหตุ : ใหเขามาติดตอนายสัตวแพทยท่ีลงเวรในวันนั้นหรือนักวิทยาศาสตรแจงชื่อและลงลายมือชื่อ 

 

15. หนวยระบบสืบพันธุ 

สถานท่ีทำงาน : หองตรวจระบบสืบพันธุชั้น 4   

เวลาปฏิบัติงาน : ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวนอังคารและเสาร 



ลักษณะการปฏิบัติงาน :  นิสิตป 2-3 เปดโอกาสเขามาสังเกตการณเรียนรูบรรยากาศการทำงานของสัตวแพทยทำ

หนาท่ีเสมือนผูชวยสัตวแพทยชวยหยิบสงสิ่งของจับบังคับสัตวตามท่ีไดรับมอบหมาย 

นิสิตป 4-5 ใหเริ่มเรียนรูทางคลินิกปฏิบัตินิสิตฝกงานจำเปนตองทบทวนโรคทางระบบสืบพันธุจากเอกสารท่ีเคย

เรียนมา โดยตองเตรียมอุปกรณสวนตัวเชน stetoscope และทำหนาท่ีเสมือนนักวิทยาศาสตรทำหัตถการเบื้องตน

งายๆไดเชนการใหน้ำเกลือใตผิวหนังฉีดยาใตผิวหนังสอนดูแลน้ำเกลือบังคับสัตวหรือตามงานท่ีไดรับมอบหมาย

จากสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรประจำหนวยโดยตองอยูภายใตการดูแลระหวางทำหัตถการทุกครั้ง 

การแตงกาย :  ชุดนิสิตสุภาพเรียบรอยงดใสรองเทาแตะนิสิตผูหญิงงดใสกระโปรงสั้น 

ขอควรปฏิบัติ :  ควรปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเทานั้นหามหยิบยาหรือเตรียมยามาฉีดเองโดยเด็ดขาดหาม

ทำหัตถการโดยลำพังสัตวปวยบางตัวท่ีด้ือหรือกาวราวใหทำงานดวยความระมัดระวังหรือถาไมม่ันใจในการจับ

บังคับหรือทำหัตถการใหขอความชวยเหลือจากนายสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรประจำหอง งดถายภาพในหอง

ตรวจภาพสัตวปวยยกเวนจะไดรับอนุญาตจากเจาของสัตวและ/หรือสัตวแพทยผูดูแล 

หมายเหตุ :   สะดวกรับนิสิตเฉพาะจันทรและพฤหัสบดี 08.30 - 16.30 น. 

การฝกงานใหนิสิตเขามาติดตอนายสัตวแพทยท่ีลงเวรในวันนั้นหรือนักวิทยาศาสตรประจำหนวยแจงชื่อและลง

ลายมือชื่อ 

 

16. หนวยสัตวปวยวิกฤติ หรือ CCU 

สถานท่ีทำงาน : หนวยCCU ตึกใหมชั้น 5   

เปดทำการ : 24  ชั่วโมง 

ลักษณะการปฏิบัติงาน : นิสิตป 2-3 ทำหนาท่ีเสมือนผูชวยสัตวแพทยและทำงานตามท่ีไดรับมอบหมายจาก 

สัตวแพทย นิสิตป4-5 ทำหนาท่ีชวยเหลือนักวิทยาศาสตรภายใตการดูแลโดยสัตวแพทย 

การแตงกาย : การแตงกายดวยชุดนิสิตสุภาพและรัดกุมหรือใสชุดเสื้อสครับกับกางเกงสแลคขายาวสีดำ 

หมายเหตุ:  การฝกงานใหนิสิตมาติดตอสอบถามท่ีเคานเตอรประจำหนวยสัตวปวยวิกฤต 

นิสิตตองเปลี่ยนรองเทาเปนรองเทายางทุกครั้งกอนเขาปฏิบัติงาน (รองเทายางจัดเตรียมไวใหสำหรับใชสวนกลาง

ในตูวางรองเทาดานหนาหนวย)และนำคืนทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เก็บกระเปาและสิ่งของมีคาในหองบริเวณ

เคานเตอรประจำหนวย 

 

17. หนวยสัตวปวยใน หรือ ward 

สถานท่ีทำงาน : หนวย WARD ตึกใหม ชั้น 6 

เวลาปฏิบัติงาน : ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น.  

ลักษณะการปฏิบัติงาน : นิสิตป 2-3 ทำหนาท่ีเสมือนผูชวยสัตวแพทย และทำงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากสัตว

แพทยและนักวิทยาศาสตรประจำหนวย นิสิตป 4-5 ทำหนาท่ีเสมือนนักวิทยาศาสตร ทำหัตถการเบื้องตนหรือ

ทำงานงานท่ีไดรับมอบหมายจากสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรประจำหนวย 

การแตงกาย : ชุดนิสิตสุภาพเรียบรอย นิสิตผูหญิงสามารถใสกางเกงเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานได  

หมายเหตุ :  นิสิตทุกคนตองเปลี่ยนรองเทากอนเขาปฏิบัติงานในหนวย โดยสวมใสรองเทายางของสวนกลางท่ี

เตรียมไวใหในตูรองเทาหนาหนวย และนำคืนทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน 



การฝกงานใหเขามาติดตอเคานเตอรประจำหนวย หรือนายสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรประจำหนวยเพ่ือแจง

ชื่อและลงลายมือชื่อ 

 



แนวทางฝกงานของนิสิต 

โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กำแพงแสน 
 

จุดประสงค 

  1. ฝกทักษะการทำหัตถการเบื้องตนในการรักษาสัตวปวยเชนฉีดยาใตผิวหนังใหน้ำเกลือทำแผล 

  2. สังเกตวิธีการและกระบวนการวินิจฉัยรักษาสัตว 

  3. ฝกทักษะการสื่อสารกับเจาของสัตวปวย 

  4. เพ่ือการประยุกตความรูท่ีไดจากการศึกษามาใชในการรักษาสัตวปวยจริง 

การแตงกาย 

  นิสิตหญิง : เสื้อกาวนสั้นสีขาว กับกระโปรงสีดำยาวเลยเขา รองเทาหุมสนสีสุภาพ ไมใสเครื่องประดับท่ี

ยาวรุงรัง (เชน ตางหู) ติดบัตรประจำตัวนิสิตฝกงานบริเวณอกเสื้อ 

  นิสิตชาย : เสื้อกาวนสั้นสีขาว กับกางเกงสแลคสีดำ รองเทาหนังสีดำหรือรองเทาผาใบสีสุภาพ ติดบัตร

ประจำตัวนิสิตฝกงานบริเวณอกเสื้อ 

ส่ิงท่ีตองเตรียมมา 

  - หูฟงทางการแพทย (stethoscope)  

  - สมุดจด 

  - ปากกา 

  - หนังสือ (ตามสมควร) 

โดยแบงนิสิตฝกงานตามหนวยตางๆของโรงพยาบาลสัตวดังตอไปนี้ 

1. อายุรกรรมและหัตถการ 

  - สังเกตกระบวนการวินิจฉัยรักษาสัตวรวมถึงการสื่อสารกับเจาของ 

  - ฝกการจับบังคับสัตว 

  - ฝกการทำหัตถการตามสมควร (เชน ฉีดยาใหน้ำเกลือ) 

2. ศัลยกรรม 

  - สังเกตข้ันตอนการวางยาสลบและวิธีการผาตัด 

  - ฝกหัตถการตามสมควรเชนสอดทอชวยหายใจ(endotracheal intubation) การใหน้ำเกลือทางหลอด

เลือดดำ (intravenous fluid) 

  - เปนผูชวยในการผาตัด(assistant) 

3. สัตวปวยใน 

  - ฝกการตรวจรางกายสัตวเบื้องตน 

  - ฝกการจับบังคับสัตว 

  - ฝกการทำหัตถการตามสมควร (เชน ฉีดยา ใหน้ำเกลือ ทำแผล ) 

  - สังเกตวิธีการข้ันตอนและกระบวนการรักษาสัตว 

 

 



4. สัตวปวยวิกฤต 

  - ฝกการตรวจรางกายเบื้องตน 

  - ฝกการจับบังคับสัตว 

  - ฝกการทำหัตถการตามสมควร (เชน ฉีดยา ใหน้ำเกลือ ทำแผล ) 

  - สังเกตวิธีการและกระบวนการรักษาสัตว 

โดยเวลาและจำนวนนิสิตฝกงานท่ีทางโรงพยาบาลสัตวสามารถรับไดมีดังตอไปนี้ 

ชวงปดภาคเรียน 

วันเสาร - อาทิตยเวลา 08.30 - 16.30 น. 

  - อายุรกรรมและหัตถการ 4 คน 

  - ศัลยกรรม 1 คน 

  - สัตวปวยใน 1 คน 

  - สัตวปวยวิกฤต 1 คน 

วันจันทร - ศุกรเวลา 08.30 - 16.30 น. 

  - อายุรกรรมและหัตถการ 4 คน 

  - ศัลยกรรม 3 คน 

  - สัตวปวยใน 1 คน 

  - สัตวปวยวิกฤต 1 คน 

นอกเวลาเวลา 17.00 - 20.00 น. 

  - อายุรกรรมและหัตถการ 3 คน 

  - สัตวปวยวิกฤต 1 คน 

ชวงเปดภาคเรียน 

วันเสาร – อาทิตยเวลา 08.30 - 16.30 น. 

  - อายุรกรรมและหัตถการ 4 คน 

  - ศัลยกรรม 1 คน 

  - สัตวปวยใน 1 คน 

  - สัตวปวยวิกฤต 1 คน 

นอกเวลาเวลา 17.00 - 20.00 น. 

  - อายุรกรรมและหัตถการ 3 คน 

  - สัตวปวยวิกฤต 1 คน 

หมายเหตุ 

  1. นิสิตท่ีฝกงานชวงปดภาคเรียนในหนวยอายุรกรรมและหนวยศัลยกรรมตองทำ case presentation  

กลุมละ 1 case ในแตละสัปดาห 

 2. กอนใหขอมูลใดๆท่ีเก่ียวของกับการวินิจฉัยรักษาแกเจาของสัตวนิสิตควรปรึกษาสัตวแพทยเจาของไข

กอนทุกครั้งเพ่ือปองกันไมใหเจาของสัตวเกิดความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนกับสัตวแพทยเจาของไข 

 



แนวทางฝกงานของนิสิต 

โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนองโพ 
 

หนวยสัตวใหญ 

ปญหาการฝกงานของนิสิต 

1. เอกสารแจงรายชื่อนิสิต และระยะเวลาท่ีจะฝกลาชา 

2. มีการเปลี่ยนแปลง โดยไมมีการแจงมาท่ีหนวยฝกงาน เชน นิสิตแจงยกเลิกการฝกงาน 

3. การเตรียมความพรอมของนิสิตท่ีจะมาฝกงาน เชน เครื่องแตงกาย รองเทาบูท steth ปรอท 

 4. นิสิตบางกลุมยังขาดระเบียบวินัยในการฝกงาน เชน การแตงกาย การตรงตอเวลา การปฏิบัติงาน

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอควรปฏิบัติ 

1. เตรียมอุปกรณใหพรอมตอการปฏิบัติงาน ไดแก รองเทาบูท ปรอท steth 

2. แตงกายใหถูกตองและเหมาะสม ไดแก เสื้อ med ฟา กางเกงสีสุภาพ รองเทาผาใบ 

3. เวลาปฏิบัติงาน เริ่ม 08.30 น. เวลาเลิกฝกงาน 16.30 น. (หรืออาจเลิกชากวาเวลาในกรณีท่ีงานยังไมเสร็จ) 

4. ควรเตรียมความรูพ้ืนฐานในการตรวจรักษาสัตวเค้ียวเอ้ืองมากอน 

5. สมุดบันทึกสัตวปวยท่ีแจกให ตองสงใหนายสัตวแพทยท่ีเปนเจาของเคสทุกวัน อยางนอยวันละ 1 เคส 

6. ลางทำความสะอาดรองเทาบูททุกวัน หลังเสร็จสิ้นงานในแตละวัน 

7. ควรมีคอมพิวเตอรมาดวย เพ่ือใชในการทำงาน และนำเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย 

8. สงแบบประเมินอาจารย และนายสัตวแพทยในวันสุดทายของการฝกงาน 

9. คาท่ีพัก 50 บาท/คน/สัปดาห นอนหองละ 2 คน 

 

หนวยสัตวเล็ก 

ปญหาการฝกงานของนิสิต 

 1. เอกสารแจงรายชื่อนิสิตท่ีจะมาฝกงานมีความผิดพลาด เชน นองตองการฝกสัตวใหญ แตมีชื่อฝกงานท่ี

หนวยสัตวเล็ก  

2. นิสิตแจงวาสงเรื่องมาฝกงานแตเจาหนาท่ีแจงวาเต็มแลว โดยท่ีหนวยสัตวเล็กไมไดรับเรื่อง (ความจริง

ยังสามารถรับนิสิตฝกงานไดอีก) 

3. กรณีฝกงานหนวยสัตวเล็ก เนื่องจากภายในโรงพยาบาลไมมีรานขาว อาจจะทำใหนิสิตฝกงานคอนขาง

ลำบาก (ทางโรงพยาบาลแกปญหาโดยใหเบอรโทรสั่งรานขาวใหนิสิตโทรสั่งเอง ในตอนเย็นอาจตองอาศัยรถหมอ

สัตวใหญออกไปซ้ือกับขาว) 

4. คณะมีหลักเกณฑการฝกงานของนิสิตแตละชั้นปท่ีชัดเจนหรือไม อยางไรบาง 

 

 

 

 



ขอควรปฏิบัติ 

1. เตรียมอุปกรณใหพรอมตอการปฏิบัติงาน ไดแก steth สมุดจดความรู 

2. แตงกายใหถูกตองและเหมาะสม ไดแก เสื้อ med ขาวกางเกงสแล็ค หรือกระโปรงสุภาพ รองเทาหุมสน

ปดปลายเทาสีสุภาพ(ใสยืนหรือเดินนานๆได) 

3. เวลาปฏิบัติงาน เริ่ม 08.30 น. เวลาเลิกฝกงาน 16.30 น. (หรืออาจเลิกชากวาเวลา ในกรณีท่ีงานยังไมเสร็จ) 

4. ควรเตรียมความรูพ้ืนฐานในการตรวจรักษาสัตวเล็กมากอน 

5. ใหความสนใจ ใสใจในการฝกงาน และตั้งใจทำงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. ระมัดระวังในขณะเขาตรวจหรือจับบังคับสัตวปวย  

7. ควรมีคอมพิวเตอรมาดวย เพ่ือใชในการทำงาน และนำเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย 

 8. คาท่ีพัก 50 บาท/คน/สัปดาห นอนหองละ 2 คน 

 

 

 

 



แนวทางฝกงานของนิสิต 

โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน 

 

 โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน รับนิสิตฝกงานตั้งแตชั้นปท่ี 3 ถึง 5 โดยนิสิตชั้นปท่ี 

3 รูปแบบของการฝกงานจะเปนการ observe สวนชั้นปที 4-5 รูปแบบการฝกงานคือการฝกตรวจรางกาย,      

ฝกการจับบังคับสัตว รวมถึงการฝกหัตถการเบื้องตน 

 1. จำนวนนิสิตท่ีรับในการฝกงานตออาทิตย ไมเกิน 13 คน ไมจำกัดจำนวนอาทิตยท่ีฝกงาน           นิสิต

สามารถเลือกลงตามวันท่ีตารางการฝกงานท่ีกำหนดไว โดยแบงจำนวนนิสิตฝกงานตามสัดสวน ดังนี้ 

  1.1 นิสิตฝกงานชั้นปท่ี 3 จำนวนไมเกิน 3 คนตออาทิตยท่ีฝกงาน 

  1.2 นิสิตฝกงานชั้นปท่ี 4 จำนวนไมเกิน 5 คนตออาทิตยท่ีฝกงาน 

  1.3 นิสิตฝกงานชั้นปท่ี 5 จำนวนไมเกิน 5 คนตออาทิตยท่ีฝกงาน 

 หมายเหตุ  ถาในรอบการฝกงาน จำนวนนิสิตชั้นปท่ี 4-5 จำนวนนิสิตฝกงานยังวาง นิสิตสามารถลงชื่อ

เพ่ิมเติมได โดยใชโควตาจำนวนนิสิตของชั้นปท่ียังวางได โดยรวมท้ังสองชั้นปไมเกิน 10 คน 

 2. ชวงระยะเวลาท่ีเปดใหนิสิตฝกงาน เปดทุกชวงเวลาท่ีนิสิตสามารถมาฝกงานได โดยกำหนดวันและ

ชวงเวลา ดังนี้ 

  2.1 ชวงฝกงานในวนัจันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น. 

  2.2 ชวงฝกงานในวันเสารและอาทิตย เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 หมายเหตุ การฝกงานวันเสาร - อาทิตย นิสิตตองมารายงานตัวในการฝกงานกอน 9.00 น. ของวันเสาร

 3. การแจงรายชื่อในการฝกงานใหปฏิบัติตามระเบียบของการลงชื่อฝกงานท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกำหนดไว 

 4. ในกรณี ท่ีนิสิตลงชื่อฝกงานไว  แต ไมมาฝกงานตามวันเวลาท่ีกำหนด ทางโรงพยาบาลสัตว  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน จะลงบันทึกชื่อนิสิตคนนั้นไว ในกรณีลงฝกงานในครั้งถัดไปจะถือวาไมมีสิทธิ์ใน

การฝกงานท่ีโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน 

 5. นิสิตท่ีเขาฝกงานแตงกายดวยชุดท่ีสุภาพ สวมรองเทาหุมสน ติดปายชื่อนิสิตฝกงานของโรงพยาบาล 

โดยมีระเบียบการแตงกายดังตอไปนี้ 

  5.1 นิสิตชั้นปท่ี 4-5แตงกายดวยชุด Med สีขาว นิสิตชายใสกางเกงสแล็คสีดำ และนิสิตหญิงใส

กระโปรงสีดำ 

  5.2 นิสิตชั้นปท่ี 3 แตงชุดนิสิต สวมทับดวยเสื้อสครับสีเขียวของท่ีโรงพยาบาลสัตว นิสิตชายใส

กางเกงสแล็คสีดำ สวมรองเทาหุมสนสีสุภาพ และนิสิตหญิงใสกระโปรงสีดำ 

 6. นิสิตฝกปฏิบัติงานในชวงเวลาราชการ วันจันทร - ศุกร ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น. โดยปฏิบัติ

หนาท่ีตามหนวยท่ีไดระบุไวในตารางฝกงาน ซ่ึงประกอบดวย 

  6.1 หนวยอายุรกรรม 

6.2 หนวยสัตวปวยใน 

6.3 หนวยศัลยกรรม 



 7. กรณีท่ีนิสิตไมสามารถปฏิบัติงานตามวันท่ีกำหนดไวในตารางฝกงานได ขอใหนิสิตปฏิบัติเปนลำดับ

ข้ันตอนดังตอไปนี ้

  7.1 แลกหรือติดตอนิสิตคนอ่ืนๆเพ่ือลงมาปฏิบัติงานแทน 

7.2 กรณีท่ีไมสามารถแลกหรือหานิสิตคนอ่ืนมาลงปฏิบัติแทนได ขอใหแจงตออาจารยท่ีดูแลหรือ

หนวยธุรการท่ีรับเรื่องการลงฝกงานของคณะสัตวแพทยศาสตร กำแพงแสน กอนการฝกงานทุกครั้ง หากเกิดเหตุ

จำเปนกะทันหัน นิสิตสามารถแจงไดท่ีเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน      

ติดตอคุณทยาวีร คงทอง (พ่ีปว) เบอรโทรศัพท 089-8967220  

8. การเตรียมตัว และการปฏิบัติเพ่ือเขาหอพักนิสิต โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน 

มีข้ันตอนดังนี้ 

  8.1 นิสิตจะตองเขารายงานตัวพรอมรับกุญแจเขาท่ีพักกับเจาหนาท่ี ท่ีแผนกเวชระเบียนของ

โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน ในวันอาทิตยกอนการฝกงาน กอนเวลา 16.30 น. 

  8.2 นิสิตท่ีเขารับการฝกงานตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยมีพ่ีหมอเปนผูดูแล  ดังนี้ 

   8.2.1 ในวันอาทิตยกอนการฝกงาน นิสิตท่ีฝกงาน กอนฝกงานทุกครั้งตองเขารับการ 

Orientation จากพ่ีหมอทุกรอบของการฝกงาน เวลา 16.30 น. 

8.2.2 ในกรณีนิสิตลงฝกงานในชวงวันเสาร-อาทิตย นิสิตตองมารายงานตัวฝกงานกอน

เวลา 9.00 น. ของวันเสาร ท่ีหนวยอายุกรรมคลินิกสัตวเล็ก 

8.3 ในการเขาพักหอพักนิสิตฝกงาน มีคาธรรมเนียมหอพักในการพักวันละ 50 บาท ถาใน

ระหวางชวงวันหยุดเสาร - อาทิตย ในอาทิตยของการฝกงานตอเนื่องของนิสิตท่ีลงไวมากกวา 1 อาทิตย        

นิสิตจะตองคืนกุญแจและชำระคาหอพักกับเจาหนาท่ีท่ีดูแล ในกรณีท่ีนิสิตไมพักในชวงวันหยุด แตถาจะพักท่ี

หอพักในชวงวันหยุดเสาร - อาทิตย ใหนิสิตแจงเจาหนาท่ีท่ีดูแลหอพัก หรือพ่ีหมอท่ี orientation กอนลวงหนา  

9. การปฏิบัติตัวในการพักอาศัยท่ีหอพักโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน 

9.1 หามนิสิตออกนอกโรงพยาบาลสัตวเด็ดขาดในตลอดชวงระยะเวลาท่ีเขารับการฝกงาน ตั้งแต

เริ่มเขารายงานตัวเขาท่ีพัก ยกเวน ถามีพ่ีหมอท่ีคอยดูแลออกไปดวยในบางกรณี 

9.2 การปฏิบัติในการพักอาศัยในหอพักนิสิต นิสิตจะตองนำอุปกรณของใชสวนตัวท่ีจำเปนมาให

พรอม เชน ถุงนอน ผาหม อุปกรณใชในชีวิตประจำวัน เปนตน ทางโรงพยาบาลสัตวมีจัดเตรียมเฉพาะอุปกรณเพ่ือ

ใชในการซักผา และราวตากผาไวใหเทานั้น 

9.3 ในระหวางการฝกงาน การพักอาศัยในหอพัก ขอความรวมมือนิสิตในการประหยัดพลังงาน

ท้ังน้ำและไฟ รวมถึงการชวยดูแลอุปกรณ เครื่องใชตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชเสมอกอนการออกจากการพัก 

หากเกิดเหตุชำรุดในระหวางรอบการฝกงาน ใหแจงซอมไดท่ีเจาหนาท่ีหอพักในชวงเวลาราชการ 

9.4 หลังจากครบกำหนดในการฝกงาน ในวันท่ีออกจากหอพัก ใหนิสิตนำกุญแจและชำระคา

หอพักท่ีเจาหนาท่ีดูแลหอ และนำเอกสาร ปายชื่อ แฟมฝกงานคืนท่ีเจาหนาท่ีคุณทยาวีร คงทอง (พ่ีปว) 

 1.0 การเตรียมตัวในการฝกงานท่ีโรงพยาบาลสัตว มก. หัวหิน นิสิตตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

10.1 เชาวันจันทร เวลา 08.30 น. นิสิตรับปายชื่อและแฟมฝกงานท่ีเจาหนาท่ี สำหรับนิสิตท่ีเคย

มาฝกงานแลวในวันท่ี orientation สามารถคนแฟมฝกงานของตนเองไดเลย 

10.2 พ่ีหมอท่ีดูแลการฝกงาน จะแจงรายชื่อและแบงกลุมในการฝกงาน โดยมีตารางการฝกงาน

แจกใหในแตละกลุม แลวแบงกลุมไปฝกงานตามหนวยท่ีไดแบงไว 



10.3 ในชวงการฝกงาน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 น . นิสิตแตละกลุมนำเสนอ case 

discussion 

 11. ขอปฏิบัติในการฝกงานในแตละหนวยตามตารางการฝกงาน 

11.1 เริ่มการฝกงานทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น. 

11.2 นิสิตฝกงานทุกคน ตองมีหูฟง stethoscope, ปากกา และแฟมฝกงานจากโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน  

11.3 นิสิตท่ีฝกแผนกสัตวปวยใน และศัลยกรรม ตองเปลี่ยนชุดกอนเขาหนวย เปนชุดสครับสี

เขียวท่ีทางโรงพยาบาลเตรียมไว โดยใหนิสิตเบิกชุดตอวัน ทุกตอนเย็นนิสิตตองเปลี่ยนชุดคืนท่ีแผนกซักลางในตอน

เย็นหลังเลิกฝกงาน นิสิตสามารถคนควาอานหนังสือเพ่ิมเติมไดท่ีหองสมุดของทางโรงพยาบาล โดยนิสิตหามนำ

หนังสือออกจากหองสมุดโดยเด็ดขาด และหลังจากนำหนังสือมาอานแลวตองนำเก็บเขาชั้นตามเดิม และใน

หองสมุดมีคอมพิวเตอรสามารถใชอินเตอรเนตคนควาเอกสารเพ่ิมเติมได 

 

 

แนวทางฝกงานของนิสิต 

หนวยชันสูตรโรคสัตว กำแพงแสน 

 

จำนวนนิสิตท่ีสามารถรับในการฝกงาน 

 - รับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 5 คนตอสัปดาห (ไมจำกัดชั้นป)  

วันเวลาและสถานท่ีฝกงานชวงปดเทอม  

 - วันจันทร-วันศุกร 008.30 - 16.30 น.    

 - อาคารชันสูตรโรคสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน  

ระเบียบและขอปฏิบัติสำหรับนิสิตช้ันปท่ี 4-5 ชวงปดเทอม 

- หามเปลี่ยนแปลงวันฝกงานเด็ดขาด  

- หามมาสายเด็ดขาด  

- ลากิจได 1 ครั้ง โดยตองแจงกอนลวงหนา 1 สัปดาห  

- กรณีลาปวยตองมีใบรับรองแพทย  

- หากขาดการฝกงานโดยไมมีเหตุผล จะถูกตัดสิทธิ์การฝกงานในครั้งตอไป  

- ในกรณีขาดการฝกงาน ( ลากิจหรือลาปวย ) ตองฝกงานซอมสำหรับวันท่ีลาไปตามแตท่ีจะกำหนดตอไป  

- ใบลากิจและลาปวยสงไดท่ีนายสัตวแพทยหรืออาจารยผูควบคุมการฝกงาน  

- เซ็นชื่อในแฟมฝกงาน และลงเวลาเขาออกทุกวัน  

- นิสิตท่ีมีปญหาทางสุขภาพ หรือมีโรคประจำตัวตองแจงใหนายสัตวแพทยหรืออาจารยผูควบคุมการ

ฝกงานทราบโดยทันที เพ่ือประโยชนของตัวนิสิตเอง  

- การเขาออกอาคารชันสูตรโรคสัตวตองเปลี่ยนรองเทาแตะท่ีจัดไวใหและจัดเก็บใหเปนระเบียบตลอดเวลา  
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