ประกาศสัตวแพทยสภา
ที่ ๘ /๒๕๕๓
เรื่อง เกณฑมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ.๒๕๕๓
________________________
โดยมติของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๒ และครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมเห็นชอบใหประกาศ
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ.๒๕๕๓

หมวดที่ ๑
หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยขอบังคับสัตวแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและ
การออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหผูที่ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ที่เขารับการศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ ตอง
ผานการประเมินความรูความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย และจากผล
การศึกษาของภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ซึ่งดําเนินการศึกษาและประชุมระดม
สมองในเรื่องความรูความสามารถที่สัตวแพทยพึงมีเมื่อสําเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑและคูมือประกอบมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย เพื่อสงเสริม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกําหนดเปนมาตรฐานวิชาชีพประกอบดวย ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยและเอกลักษณประจําตัว ความรูความเขาใจในวิชาการสาขาสัตวแพทยศาสตร และ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทยนี้เปนขอกําหนดในการประเมินความรูความสามารถขั้น
พื้นฐานของผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของสัตวแพทยสภา
สถาบันผูผลิตบัณฑิตสัตวแพทยควรกําหนดความรูความสามารถทางวิชาชีพในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย สวนการตออายุใบอนุญาตฯ ตามขอบังคับ
สั ต วแพทยสภาว า ด ว ยการต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย พ.ศ.๒๕๔๖ ให
ดําเนินการตามเกณฑที่สัตวแพทยสภากําหนด

๒
หมวดที่ ๒
ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยและเอกลักษณประจําตัว
ขอ ๑ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย พึ ง ศึ ก ษาพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การสั ต วแพทย พ.ศ.
๒๕๔๕ และประพฤติ ต นตามข อ บั ง คั บ จรรยาบรรณแห ง วิ ช าชี พ การสั ต วแพทย และกฎหมายอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ
ขอ ๒ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การสั ตวแพทย พึ ง ตระหนั ก ถึง ความจํ า เป น และเหตุผ ลของการศึก ษา
ตอ เนื่อ งและมี ก ารพั ฒ นาตนเอง โดยมี ก ารศึ ก ษาต อ เนื่ องทั้ ง การฝก ปฏิ บัติ แ ละพั ฒ นาวิ ชาชี พ ขณะที่
ประกอบวิชาชีพตลอดเวลา
ขอ ๓ ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยพึงยอมรับและปรับตัวใหเขากับความไมแนนอน และความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได
ขอ ๔ ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยพึงพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบตนเอง และยินดีที่
จะใหผูอื่นตรวจสอบ
ขอ ๕ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย ต อ งรู ถึ ง ขอ จํ า กั ด ของบุ ค คลและสถานการณ ที่ ต อ งขอ
คําแนะนํา ขอความชวยเหลือ หรือขอรับการสนับสนุนทางดานวิชาชีพ และรูแหลงของการขอรับสิ่งเหลานี้
ขอ ๖ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย ส ามารถสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และใช ภ าษาที่
เหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลกลุมตางๆ อันไดแกเจาของสัตว บุคคลทั่วไป เพื่อนรวมวิชาชีพ และ
หนวยงานหรือบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของ โดยรับฟงอยางตั้งใจและมีการตอบสนองอยางเห็นอกเห็นใจ
ขอ ๗ ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตองจัดทํารายงานสัตวปวยที่มีขอมูลที่ชัดเจน และเก็บรักษา
ประวัติสัตวปวยที่สามารถสืบคนไดงายตอเพื่อนรวมงาน และขอมูลเปนที่เขาใจไดตอสาธารณชน
ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยสามารถทํางานเปนสมาชิกของทีมงาน ที่ประกอบไปดวย
ผูคนจากหลากหลายสาขาวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหบริการกับผูรับบริการ
ขอ ๙ ในฐานะสัตวแพทย พึงระลึกถึงความรับผิดชอบทางดานจริยธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแล
สัตวปวยแตละตัวและการใหขอมูลกับเจาของสัตว
ขอ ๑๐ ในฐานะสัตวแพทย พึงระลึกถึงความคิดและความรูสึกของสาธารณชนทั้งทางดานการเงิน
และเขาใจตออารมณความรูสึกของผูรับบริการ และตอบสนองอยางเหมาะสมแมจะอยูภายใตความกดดัน
ในบางกรณี

๓
ขอ ๑๑ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย พึ ง ยอมรั บ ในความสามารถของวิ ช าชี พ อื่ น ที่ ส ามารถ
นํามาใชในการพัฒนาศาสตรทางสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร เพื่อกอให เกิดประโยชน ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสัตว และการสาธารณสุข
ขอ ๑๒ ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับองคประกอบ และการจัดการเพื่อ
การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยในสถานพยาบาลสัตว

หมวดที่ ๓
ความรูความเขาใจในวิชาการสาขาสัตวแพทยศาสตร
ขอ ๑๓ ศาสตรที่เปนพื้นฐานทางวิชาการสัตวแพทย
(๑) มีพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับกลไกภายในและการเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิต เชน ชีววิทยา พันธุศาสตร เคมีอินทรีย
(๒) มีความรูเบื้องตนเรื่องวิวัฒนาการและการจําแนกกลุมของสัตวในอาณาจักรสัตว
(๓) มีความรูเรื่องโครงสรางและชีวเคมีขั้นพื้นฐานของสิง่ มีชวี ิตในระดับเซลล
(๔) มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการของเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและเครื่องมือทางการ
แพทย เชน กลองจุลทรรศน เครื่องถายภาพรังสี เครื่องวัดคลื่นเสียงความถี่สูง เปนตน
ขอ ๑๔ กระบวนการคนควาวิจัย และการนําผลการคนควาวิจัยมาประยุกตใชในศาสตรทางสัตวแพทย
(๑) เขาใจวิธีการวางแผนและดําเนินงานวิจัยเบื้องตน
(๒) รูวิธีการสืบคนขอมูลดานตางๆจากฐานขอมูลหรือแหลงขอมูลสาธารณะเพื่อหาความรู
เพิ่มเติม และเพื่อตอบปญหาขอของใจทางวิชาการสาขาสัตวแพทยศาสตร
(๓) สามารถสรุป วิเคราะห สังเคราะห และวิจารณผลที่ไดจากงานวิจัยในเชิงวิชาการ เพื่อ
นํามาประยุกตใชงานในวิชาชีพได
ขอ ๑๕ โครงสรางและการทํางานปกติของรางกายสัตวและเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงดูและการจัดการ
(๑) มีความรูและเขาใจโครงสรางทางมหกายวิภาคศาสตรและจุลกายวิภาคศาสตร และการ
ทํางานของอวัยวะและระบบตางๆ ของรางกายสัตวปกติทุกระบบโดยเนนการนําไปใชทาง
คลินิก
(๒) รูและเขาใจความแตกตางทางกายวิภาคศาสตร และการทําหนาที่ของอวัยวะและระบบตางๆ
ระหวางกลุมสัตวชนิดตางๆ ไดแก สัตวเคี้ยวเอื้อง สุกร สัตวปก สัตวน้ํา สุนัข มา เปนตน
(๓) เขาใจหลักการเลี้ยงสัตวและการจัดการฟารมสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน สัตวเคี้ยวเอื้อง
สุกร สัตวปก สัตวน้ํา เปนตน

๔
ขอ ๑๖ สาเหตุของโรค พยาธิกําเนิด อาการทางคลินิก การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคที่พบไดบอย
และเปนปญหาในสัตวที่เลี้ยงในประเทศไทย
(๑) เขาใจลักษณะทางชีววิทยาของเชื้อโรคสําคัญๆ ในกลุมตางๆ ไดแก เชื้อไวรัส แบคทีเรีย
เชื้อรา พยาธิ สิ่งมีชีวิตที่กอโรคอื่นๆ และสารพิษ
(๒) รูวิธีการหรือกลไกที่เ ชื้อโรคตางๆเขาสูรางกายสัตว และกอใหเกิดความเสียหายแก
เนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆ
(๓) ทราบอาการที่เปนลักษณะเดนของโรคสําคัญตางๆ ในสัตว
(๔) ทราบวิธีการวินิจฉัยการเกิดโรคตางๆ ในสัตวตามหลักวิชาการ
(๕) สามารถวางแผนการปองกันและการรักษาโรคที่สําคัญ ที่พบในสัตวเลี้ยงในประเทศไทย
ขอ ๑๗ กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสวัสดิภาพสัตว รวมถึงการขนยายสัตว และโรคที่ตองรายงานให
ทางการทราบ
(๑) พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
(๒) พ.ร.บ. สถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓
(๓) พ.ร.บ. ควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
(๔) พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.๒๕๒๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
(๕) กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย
(๖) เกณฑมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว เชน สัตวเคี้ยวเอื้อง สุกร สัตวปก สัตวน้ํา เปนตน
(๗) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับสวัสดิภาพสัตว และในการขนยายสัตว
(๘) แนวทางการปฏิบัติในสากลประเทศ
(๙) จรรยาบรรณสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
ขอ ๑๘ กฎหมายเกี่ยวกับยาสัตว
(๑) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐
(๒) การใชยาสัตวตาม มอก. ๗๐๐๑/๒๕๔๒ และ มกษ. ๙๐๓๒
(๓) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการหามใชยาปฏิชีวนะ สารตานจุลชีพ และสารเคมี
ในสัตวเพื่อการบริโภค
(๔) กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับยาที่ใชในวิชาชีพการสัตวแพทย

๕
ขอ ๑๙ แนวทางการใชยาอยางเหมาะสม รอบคอบและรับผิดชอบ
มีความเขาใจในหลักการของเภสัชจลนศาสตร กลไกการออกฤทธิ์ ขอบงใช วิธีและขนาดการใชยา
ผลไมพึงประสงคและขอควรระวังในการใชยาดังตอไปนี้
(๑) ยาตานจุลชีพ
(๒) ยาถายพยาธิ
(๓) ยาฆาเชื้อ
(๔) ยาตานอักเสบ
(๕) ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง
(๖) ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบไหลเวียนโลหิต
(๗) ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร
(๘) ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินหายใจ
(๙) ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทอัตโนมัติ
(๑๐) ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอ
(๑๑) ยาตานมะเร็ง และยาเฉพาะทางอื่นๆ
ขอ ๒๐ หลักการในการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว
จะตองมีความรูในหลักการทําวัคซีน การปองกันโรคสัตวที่สําคัญในแตละชนิดสัตว เชน สัตวเคี้ยว
เอื้อง สุกร สัตวปก สัตวน้ํา สุนัข และมา การปองกันและกําจัดพยาธิภายนอกและภายใน รวมถึงการจัดการ
หรือการเลี้ยงสัตวที่คํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว
ขอ ๒๑ ตองมีความรูในดานสัตวแพทยสาธารณสุข สามารถประเมินมาตรฐานทางสุขอนามัยในการ
ดําเนินการผลิต การฆา การแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตว ทั้งระดับชาติและนานาชาติได
(๑) การตรวจ และควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว และผลิตภัณฑจากสัตว
(๒) การตรวจ และควบคุมคุณภาพน้ํานม และผลิตภัณฑจากน้ํานม
(๓) ความปลอดภัยทางดานอาหาร
(๔) โรคติดตอระหวางสัตวและคน
(๕) ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย
(๖) การจัดการสิ่งแวดลอมทางสัตวแพทย
ขอ ๒๒ เข า ใจและสามารถอธิ บ ายให คํ า แนะนํ า แก ผู เ ลี้ ย งสั ต ว และผู ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ
ความสําคัญของสวัสดิภาพสัตว ตลอดจนการเลี้ยง การใชงานและการฆาสัตวอยางมีมนุษยธรรม

๖
หมวดที่ ๔
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ขอ ๒๓ สามารถสอบถามและบันทึกประวัติสัตวปวยเฉพาะตัว และเก็บขอมูลในระดับฝูงหรือฟารม
ไดอยางถูกตอง
ขอ ๒๔ การวิเคราะหและประเมินขอมูลที่มีอยู
(๑) สามารถรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการซักประวัติ และการตรวจรางกายสัตวทาง
คลินิก เพื่อทําการวินิจฉัยแยกโรค
(๒) สามารถตรวจและวิเคราะหผลการตรวจทางคลินิกดวยเครื่องมือพิเศษพื้นฐาน เชน เครื่อง
ถายภาพรังสี คลื่นเสียงความถี่สูง เครื่องวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ
(๓) สามารถแปลผลและวิเคราะหผลที่ไดจากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ ไดแก ผล
ทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีคลินิก ซีรั่มวิทยา และผลการตรวจปสสาวะ และสามารถนํามา
วินิจฉัยโรครวมถึงพยากรณโรค
ขอ ๒๕ การบังคับสัตวอยางถูกตอง มีมนุษยธรรม และปลอดภัยตอสัตว สัตวแพทย และผูรวมงาน
(๑) อธิบายอุปกรณและวิธีการตางๆ ที่สามารถใชเพื่อการจัดการและบังคับสัตวแตละชนิด ได
อยางถูกตอง
(๒) อธิบายประโยชนและขอจํากัดของวิธีการตางๆ ที่ใชสําหรับการบังคับสัตวแตละชนิดได
อยางถูกตอง
(๓) สามารถบังคับสัตวชนิดตางๆ ดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การตรวจ
รางกาย การเก็บตัวอยางชนิดตางๆ การใหยาและสารน้ํา ไดอยางถูกตองและปลอดภัย
(๔) สามารถอธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงอันตราย และแกไขปญหา ที่เกิดจากการใชอุปกรณและ
วิธีการตางๆ เพื่อการบังคับสัตว
ขอ ๒๖ สามารถตรวจรางกายสัตวไดอยางถูกตองครบถวนตามหลักทางอายุรศาสตรการสัตวแพทย
ขอ ๒๗ การชวยเหลือสัตวในกรณีฉุกเฉิน
(๑) สามารถทําการกูชีพ (CPR) ไดอยางถูกตอง
(๒) สามารถประเมินสภาพสัตววาอยูในภาวะวิกฤต และรูวิธีเบื้องตนในการชวยเหลือ
(๓) สามารถทําหัตถการที่จําเปนระหวางสัตวอยูในภาวะฉุกเฉิน เชน การใหเลือด การใหสาร
น้ํา การใหออกซิเจน
(๔) สามารถแกไขภาวะฉุกเฉินที่พบบอย ๆ ไดอยางถูกตอง เชน การคลอดยาก อุบัติเหตุสัตว
ถูกรถชน การไดรับสารพิษ

๗
ขอ ๒๘ สามารถเก็บตัวอยางเชน มูลสัตว เลือด ขน ผิวหนัง ชิ้นเนื้อ น้ํานม สิ่งคัดหลั่ง เลือดและ
ผลิตภัณฑเลือด ซีรั่ม ปสสาวะ อาหาร วัตถุดิบอาหารสัตว เพื่อการวินิจฉัยทางปาราสิตวิทยา จุลชีววิทยา
พยาธิวิทยาและพิษวิทยา ดวยวิธีพื้นฐาน รักษาตัวอยาง และขนสงตัวอยางเพื่อสงตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ และสามารถแปลผลการตรวจ
ขอ ๒๙ สามารถใชเครื่องถายภาพรังสีกับสัตวไดอยางถูกตองและอานแปลผลภาพรังสีเบื้องตน
ขอ ๓๐ สามารถเตรียมอุปกรณผาตัดพื้นฐานและดําเนินการผาตัดพื้นฐานตามขั้นตอนที่ถูกตองและ
ปลอดเชื้อ
ขอ ๓๑ สามารถดําเนินการใหยาสงบประสาท การใหยาสลบ และยาระงับความรูสึกเฉพาะที่ขั้น
พื้นฐานไดอยางถูกตอง
ขอ ๓๒ สามารถอธิบาย แนะนําและตอบปญหาดานสุขภาพสัตวและการรักษาสัตวขั้นพื้นฐาน
(๑) สามารถอธิบายกระบวนการของโรคที่สําคัญในสัตว รวมถึงหลักการรักษาและการปองกัน
โรคนั้นๆ
(๒) สามารถอธิบายการดูแลสุขภาพทั่วไปในสัตว รวมถึงอธิบาย แนะนํา และตอบปญหา
ประเด็นตางๆ ที่เจาของสงสัย
ขอ ๓๓ สามารถดําเนินการตามกระบวนการชันสูตรซากสัตวปวย และบันทึกผลไดอยางถูกตอง เพื่อ
การวินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายของสัตว
ขอ ๓๔ สามารถดําเนินการตรวจสอบสภาพรางกายสัตวกอนฆา และตรวจซากสัตวหลังฆาในสัตวที่
ใชเพื่อการบริโภค ไดแก โค กระบือ สุกร แพะ แกะและสัตวปก สามารถระบุสภาพที่มีผลตอคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง
ขอ ๓๕ สามารถใหคําปรึกษา และดําเนินการจัดโปรแกรมในการปองกันโรคที่สําคัญแกผูเลี้ยงและ
ผูประกอบการได
ขอ ๓๖ สามารถบันทึกขอมูลทางดานสุขภาพ ผลผลิต และวิเคราะหประมวลผลขอมูลที่ได
ขอ ๓๗ สามารถประเมินสภาวะโภชนาการ และใหคําแนะนําหลักการใหอาหาร และการเลี้ยงดูสัตว
ขอ ๓๘ สามารถจัดการ วิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงจากโรค
และการปนเปอนของผลิตภัณฑจากสัตว
ขอ ๓๙ สามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกตองในการรายงานผล เมื่อตรวจพบโรคที่ตองรายงานให
ทางการทราบ

๘
หมวดที่ ๕
แนวทางการนําเกณฑมาตรฐานวิชาชีพมาบังคับใช
มาตรฐานวิ ชาชี พ การสั ต วแพทยใช เ ปน แนวทางในการจัดทํา ข อสอบ เพื่ อ ประเมิ น ความรู
ความสามารถขั้นพื้นฐานของผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย และ
อาจใชในการอื่นที่คณะกรรมการสัตวแพทยสภาเห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓

(นายสัตวแพทยยุคล ลิ้มแหลมทอง)
นายกสัตวแพทยสภา

