Minimum Requirement
Ward/CCU
1.

การบังคับสัตว์
สามารถใช้ เชือกผูกปากสุนขั ได้ อย่างถูกวิธี และสามารถจับบังคับสัตว์ให้ อยู่นิงบนโต๊ ะตรวจด้ วยท่าทีถูกต้ องได้

2.

การดูแลสัตว์ป่วยเบืองต้ น
สามารถตรวจร่างกายสัตว์เบืองต้ นด้ วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย และสามารถป้อนยาสัตว์ได้

3.

การดูแลความสะอาด
สามารถดูแลรักษาเครืองมืออุปกรณ์ ภาชนะ ร่วมไปถึงกรงเลียงสัตว์ให้ เป็ นระเบียบและสะอาดได้

Image
1.

การบังคับสัตว์
สามารถจับบังคับสัตว์อย่างเหมาะสมเพือให้ ทําการ X-ray และ ultrasound ได้

2.

การบํารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์
สามารถดูแลรักษาเครืองมืออุปกรณ์ ภาชนะ รวมไปถึงกรงเลียงสัตว์ให้ เป็ นระเบียบและสะอาดได้

OPD-ER
1.

คัดกรองโรคสัตว์/ ซักประวัติ โดยทีนิสติ สามารถทราบประวัติสตั ว์ ป่วย และ/หรืออาการป่ วยได้

2.

ตรวจร่างกาย โดยทีนิสติ สามารถตรวจร่ายกายทัวไป (General physical exam) ในระบบต่างๆเหล่านี ได้ แก่
Neurologic exam, Ophthalmic exam, Dermatologic exam และOral cavity exam ได้

3.

การบังคับสัตว์ โดยทีนิสติ จะต้ อง ผูกปาก ใช้ collar ใช้ ผ้าขนหนูในการบังคับสัตว์ได้ และจับให้ อยู่นิงบนโต๊ ะ
ตรวจได้

4.

หัตถการเพือวินิจฉัยโรค โดยทีหัตถการขันตําทีนิสิตจะต้ องปฏิบตั ิได้ ได้ แก่ Blood collection, Blood
pressure measurement, Express urinary bladder และ Urinary catheter (male) ได้

5.

นิสติ จะต้ องปฏิบตั ิ หัตถการเพือรักษาโรค อันได้ แก่ Ear cleaning, Wound dressing, Oral medication (ยา
นํา และ/หรือ ยาเม็ด) SC/IM/IV injection และ Oxygen therapy/ Nebulization ได้

6.

นิสติ ต้ องฝึ กการดูแลความสะอาด โต๊ ะตรวจ อุปกรณ์ สแตนเลส ปรอทวัดไข้ และกล้ องจุลทรรศน์ได้

7.

นิสติ สามารถ แปลผลภาพถ่ายรังสี หรือ ultrasound และ แปลผลทางห้ องปฏิบตั ิการ ได้

Vaccine
1.

นิสติ ต้ องทราบ vaccination programในสุนขั และแมว

2.

นิสติ ต้ องตรวจร่ างกายเบืองต้ นได้ เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย

3.

นิสติ จะต้ องฝึ กการบังคับสัตว์ด้วยการ ผูกปาก ใช้ collar ใช้ ผ้าขนหนู และการอุ้มให้ ได้ เป็ นอย่างน้ อย และ
สามารถจับสัตว์ให้ อยู่นิงบนโต๊ ะตรวจได้

4.

นิสติ ต้ องทําการฝึ กหัตถการเหล่านีให้ ได้ เป็ นอย่างน้ อย ได้ แก่ Ear cleaning Oral medication (ยานํา และ/
หรือ ยาเม็ด) และ SC injection

5.

นิสติ ต้ องดูแลความสะอาดโต๊ ะตรวจ/อุปกรณ์ สแตนเลส รวมถึงปรอทวัดไข้ ได้

Treatment
1.

ในห้ องหัตถการนิสติ ต้ องฝึ กการบังคับสัตว์ด้วยการผูกปาก ใช้ collar และใช้ ผ้าขนหนูโดยจับสัตว์ให้ อยู่นิงบน
โต๊ ะและทําการเคลือนย้ ายสัตว์ป่วยได้

2.

นิสติ ต้ องทําหัตถการดังนี คือ เจาะเลือด, Needle aspirate subcutaneous mass, Palpate urinary
bladder สวนปั สสาวะทังเพศผู้และเมีย เจาะเก็บปั สสาวะผ่านทางหน้ าท้ อง (Cystocentesis) เช็ดหู ทําแผล

ป้อนยา, SC/IM
3.

injection, IV catheterization ได้

นิสติ ต้ องดูแลความสะอาดโต๊ ะและอุปกรณ์เป็ นอย่างน้ อย

Exotic pet ward
1.

การบังคับสัตว์
นิสติ ต้ องฝึ กการใช้ ผ้าขนหนู การอุ้ม การจับสัตว์ให้ อยู่นิงบนโต๊ ะตรวจ และเคลือนย้ ายสัตว์ป่วยได้

2.

นิสติ ต้ องดูแลสัตว์ป่วยเบืองต้ นใน Exotic pet ward ได้ โดยช่วยเตรียมอาหาร ให้ นํา/อาหาร ฝึ กป้อนยา จับให้
ชังนําหนักตัว เตรียมหลอดไฟกก และวัดอุณหภูมิร่างกายสัตว์ได้

3.

นิสติ ต้ องเตรียมกรง เปลียนผ้ า/สิงปูรองนอน เตรียมภาชนะใส่นํา/อาหาร ทําความสะอาดโต๊ ะตรวจ ปรอทวัดไข้
และกล้ องจุลทรรศน์ได้

Pharmacy
1.

งานจัดยา
นิสติ สามารถช่วยเตรียมยาในรูปแบบต่างๆ และสามารถตรวจสอบความถูกต้ องในการจัดยาได้

Supply
1.

งานจัดอุปกรณ์
นิสติ สามารถทําความสะอาดอุปกรณ์ เครืองมือ และ ผ้ า เรี ยนรู้เรืองการฆ่าเชือโรค*ช่วยขนย้ ายอุปกรณ์ได้

Recovery 2-3
1.

เรียนรู้ การบังคับสัตว์โดยใช้ ใช้ Elizabeth Collarได้

2.

นิสติ สามารถดูแลสัตว์ป่วยเบืองต้ นโดย การถอดสายนําเกลือ Endotracheal tube extubation และใช้ Bear
Huggerได้

Surgery 2-3
1.

นิสติ สามารถฝึ กการบังคับสัตว์โดยผูกปาก ใช้ collar ใช้ ผ้าขนหนู อุ้ม จับสัตว์ให้ อยู่นิงบนโต๊ ะตรวจ และ
เคลือนย้ ายสัตว์ป่วยไปยังแผนกอืนได้

2.

การดูแลสัตว์ป่วยเบืองต้ นด้ วยการวัดอุณหภูมิร่างกายได้

3.

การดูแลความสะอาดโต๊ ะตรวจ อุปกรณ์ สแตนเลส และปรอทวัดไข้ ได้

4.

งานอืนๆทีได้ รับมอบหมาย โดยต้ องรู่ การเก็บตัวอย่างเพือการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาได้

Surgery 4-5
1.

การฝึ กหัตถการต่างๆ เหล่านี ได้ แก่ 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.

การดูแลสัตว์ป่วยเบืองต้ น โดยรู้วิธีการทําแผลหลังการผ่าตัดได้

4.

การดูแลความสะอาดโดยเตรียมอุปกรณ์เครืองมือผ่าตัด และล้ างทําความสะอาดเครืองมือหลังการผ่าตัดได้

Anesthesia 4-5
1.

นิสติ จะต้ องฝึ กซักประวัตแิ ละต้ องทราบประวัติสตั ว์ป่วย และ/หรืออาการป่ วยได้

2.

ตรวจร่างกายเบืองต้ นได้ รวมถึง วัดปรอท/ auscultation/ palpation etc.ให้ ได้ เป็ นอย่างน้ อยรวมถึง
การตรวจสอบความถูกต้ องนําหนักตัวสัตว์*

3.

นิสติ ต้ องสามารถคํานวณยานําสลบและยาสลบได้ เป็ นอย่างน้ อยและจัดเตรียมเครืองมือ/อุปกรณ์สาํ หรับวาง
ยาสลบด้ วย

4.

นิสติ สามารถทีต้ องทําหัตถการได้ แก่ Intravenous catheter placement, Premedication and induction
for anesthesia, Endotracheal tube intubation, Aseptic preparation, Blood pressure
measurement (indirect) บันทึกข้ อมูลของการสลบ Endotracheal tube extubation และ Recovery
monitoring ได้

