ตัวอยางขอสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ 2553
หมวดที่ 2 : ความรูความเขาใจในสาขาสัตวแพทยศาสตร
Recall
1. กระบวนการ Polymerase Chain Reaction คลายคลึงกระบวนการใดภายในเซลลมากที่สุด
ก. Replication
ข. Translation
ค. Transcription
ง. Recombination
จ. Reverse transcription
Recall
2. โรคสัตวปกขอใดตอไปนี้เปนสาเหตุของอาการตาอักเสบในคนไดมากที่สุด
ก. Fowl pox
ข. Duck plaque
ค. Marek’s disease
ง. Newcastle disease
จ. Infectious bronchitis
Application
3. สุนัขประสบภัยน้ําทวม ไมไดรับอาหารเปนเวลาตอเนื่องกวา 1 สัปดาห
ในชวงเวลาดังกลาวแหลงพลังงานสํารองใดตอไปนี้ที่สุนัขตัวนี้นํามาใชเปนลําดับแรก
ก. Omental fat
ข. Blood sugar
ค. Mesenteric fat
ง. Muscle protein
จ. Hepatic glycogen

Application
4. สุนัขเพศผูอายุ 10 ป มีพฤติกรรมผิดปกติจากเดิม ซึม กินอาหารไดปกติ ขนรวงแบบสมมาตรบริเวณ
ดานขางของลําตัว และขนหางรวงเกือบทั้งหมด ไมคัน ขนแหง ดึงออกงาย ผิวหนังหนาขึ้น
ขอใดตอไปนี้ เปนการวินิจฉัยโรคที่เปนไปไดมากที่สุดของสุนัขตัวนี้
ก. Atopy
ข. Food allergy
ค. Hypothyroidism
ง. Selenium deficiency
จ. Hypoadrenocorticism
Application
5. สุนัขพันธุผสม เพศเมีย อายุ 10 ป มีอาการซึม ไขสูง ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ พบ white blood cell
count = 20,000 cell/dl (คาปกติ 10,000 cell/dl) BUN = 200 mg/dl (คาปกติ <15 mg/dl) Creatinine = 8.0
mg/dl (คาปกติ 0.5 mg/dl)
ควรหลีกเลี่ยงการใชยาปฏิชีวนะชนิดใด ในสุนัขรายนี้
ก. Gentamicin
ข. Cephalothin
ค. Doxycycline
ง. Enrofloxacin
จ. Erythromycin
Application
6. เจาของฟารมเพาะสุนัขมาปรึกษานายสัตวแพทยถึงปญหาการตายของลูกสุนัขอายุ 3-6 สัปดาห จํานวน
มากในระยะเวลา 1 สัปดาห โดยกอนตายมีอาการอาเจียนและทองเสียรุนแรง ผลผาซากพบ myocarditis
สัตวแพทยควรแนะนําใหใชสารฆาเชื้อชนิดใด เพื่อกําจัดสาเหตุกอโรคในบริเวณคอกเลี้ยง
ก. Ethanol
ข. Chlorhexidine
ค. Hydrogen peroxide
ง. Sodium hypochlorite
จ. Povidone iodine solution

เฉลยขอสอบหมวดที่ 2 : ความรูความเขาใจในสาขาสัตวแพทยศาสตร
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ตัวอยางขอสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2553
หมวดที่ 3 : ความสามารถในการปฏิบัติงาน
Recall
1. เจาของสัตวไ มแนในว าแชมพูที่ซื้อมาใหมอาจกอใหเกิดอาการแพในสุนั ข สัตวแพทยจะแนะนําให
เจาของทําการทดสอบการแพแชมพูที่ผิวหนังบริเวณใดของรางกายที่เหมาะสมที่สุด
ก. อก
ข. หาง
ค. อุงเทา
ง. ขาหนีบ
จ. ใบหูดานใน
Recall
2. ฟารมไกแหงหนึ่ง ใชขาวโพดเปนวัตถุดิบอาหารสัตวหลักสําหรับการใหพลังงาน
กรดอะมิโนในขอใดตอไปนี้ ที่ควรใหเสริมในอาหารไก
ก. Histidine
ข. Arginine
ค. Threonine
ง. Tryptophan
จ. Phenylalanine
Application
3. สุนัขพันธุ Rottweiler อายุ 8 ป ปลายขาหนาขวาบวมมานาน 3 เดือน ไมยอมใชขา กินอาหารลดลง จาก
การถายภาพรังสีขาขางดังกลาวพบ new bone formation ที่ metaphysis, bone destruction และ radius fracture
ขอใดตอไปนี้เปนสาเหตุของลักษณะทางคลินิกดังกลาว
ก. Osteopenia
ข. Osteoporosis
ค. Osteomyelitis
ง. Osteosarcoma
จ. Osteodystrophy

Application
4. สุนัขมีอาหารคันที่บริเวณหนา ลําตัว ผิวหนังแดง เปนสะเก็ด ขนรวงเปนวงขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5
เซนติเมตร เก็บตัวอยางขนบริเวณขอบของรอยโรคที่ผิวหนังเพื่อตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน
ขอใดตอไปนี้เปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเตรียมตัวอยางสําหรับการตรวจดวยกลองจุลทรรศน
ก. Gram staining
ข. Giemsa staining
ค. Acid fast staining
ง. KOH preparation
จ. Indian ink preparation
Application
5. สุกรขุนอายุ 4 เดือน มีอาการทองเสียโดยชวงแรกมูลเปนสีเทาดําและตอมาเปลี่ยนเปนสีแดง ผลการผา
ชันสูตรซาก พบ Colitis โดยมี mucohemorrhagic content, thin intestinal wall, enteritis ที่ jejunal mucosa
จากขอมูลการชันสูตรซาก ขอใดเปนการวินิจฉัยเบื้องตนที่เปนไปไดมากที่สุด
ก. Swine dysentery
ข. Porcine parvovirus
ค. Enteric colibacillosis
ง. Enteric salmonellosis
จ. Clostridial necrotic enteritis
Application
6. ในฟารมมาแหงหนึ่งมีมาแทงจากการติดเชื้อ สัตวแพทยไดทําการชันสูตรซากลูกมาที่แทง พบ multiple
hepatic focal necrosis และผลทางจุลพยาธิวิทยาพบ Intranuclear inclusions in hepatocytes
แมมาดังกลาวแทงลูกจากสาเหตุใด
ก. Brucella abortus
ข. Trypanosoma evansi
ค. Salmonella Enteritidis
ง. Equine herpesvirus type I
จ. Equine infectious anemia virus
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