
 

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ชื่อทักษะ        :  การตอนสุกร 

ประเภท         :  ทีม 2 คน (ส่งไดไ้ม่เกินสถาบันละ  1  ทีม) 
สนามแข่งขัน   :  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รายละเอียด วัน เวลา การแข่งขัน 
  วันที่แข่งขัน    : วันที่  25 มกราคม 2562   
  ลงทะเบียน     : รายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  เริ่มแข่งขัน     : 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
          นักศึกษาทีศ่ึกษาอยู่ในสถาบันที่ร่วมแข่งขัน ไม่เกินระดับปริญญาตรี  
 
รายละเอียดของทักษะ 
          ทักษะการตอนสุกรที่มีความถูกต้อง ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 
 
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 

1. ก าหนดเวลาปฏิบัติการตอนตั้งแต่กรรมการให้สัญญาณเริ่ม กระทั่งผู้เข้าแข่งขันแสดงสัญญาณว่าปฏิบัติการ
ตอนแล้วเสร็จ ให้ใช้เวลา 10 นาที หากใช้เวลาเกินกว่า 10 นาที จะถูกหักคะแนนนาทีละ 3 คะแนน และ
หากใช้เวลาเกินกว่า 15 นาทีจะไม่ได้รับคะแนนด้านเวลาปฏิบัติการตอน และกรณีทีมแข่งขันได้คะแนนส่วน
อ่ืนเท่ากัน จึงให้น าเวลาปฏิบัติการตอนมาพิจารณา โดยให้ทีมท่ีใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ 

2. ให้ทีมแข่งขันท าการจับสลากเลือกหมายเลขสุกรและล าดับการตอน โดยคณะกรรมการจะท าการปล่อยสุกร
ให้ครั้งละ 1 ตัว ตามหมายเลข ทีมแข่งขันที่เหลือจะต้องอยู่ในสถานที่ที่ก าหนดให้ 

3. ให้ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติการตอนตามหมายเลขสุกรที่จับสลากได้ 
4. ให้ทีมแข่งขันจับบังคับสุกรด้วยตนเอง 
5. ให้ปฏิบัติการตอนโดยผ่าเปิดผ่านผิวหนังถุงหุ้มอัณฑะ เนื้อเยื่อหุ้มอัณฑะ จ านวน 1 แผลตอ่อัณฑะ 1 ข้าง 
6. ให้ใช้ปากคีบหนีบสายรั้งอัณฑะ และมัดสายรั้งอัณฑะให้แน่น ตัดไหม ไม่ต้องเย็บแผล 
7. ให้ฉีดยาปฏิชีวนะ ขนาด 0.5 มิลลิลิตร ให้แก่สุกรเข้ากล้ามเนื้อด้วยวิธีการที่ถูกต้อง นิ่มนวล 
8. ให้ทีมแข่งขันน าลูกอัณฑะมาส่ง และจัดเรียงในภาชนะตามหมายเลขของล าดับการแข่งขัน 
9. ให้ทีมแข่งขันยกมือขึ้นทั้งสองข้างเหนือศรีษะ เป็นสัญญาณบอกกรรมการว่าได้ปฏิบัติการตอนเสร็จสิ้น ให้

กรรมการหยุดเวลา 
10. กรรมการจะต้องท าการเตรียมสถานที่ ตรวจเครื่องมืออุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดความได้เปรียบ

เสียเปรียบกัน จึงให้เริ่มปฏิบัติการตอนของทีมแข่งขันล าดับถัดไป 



 

 

 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ค าอธิบาย 
1. การเตรียมและการใช้

เครื่องมือ-อุปกรณ์ 
 

10 คะแนน เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์วางบนถาดที่สะอาดและเป็น
ระเบียบ ประกอบใบมีดกับด้ามมีด ให้ถูกต้อง ผสมน้ ายาฆ่าเชื้อ 
และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมแก่การปฏิบัติงาน 
การประกอบใบมีดกับด้ามมีดไม่ถูกต้องหัก 2 คะแนน หากน า
ใบมีดแช่ในอ่างน้ ายาหัก 1 คะแนน ดูดยามีฟองอากาศหัก 1 
คะแนน  

2. การจับบังคับสุกร 10 คะแนน ทีมแข่งขันต้องจับบังคับสุกร ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ไม่เป็น
อันตรายทั้งต่อสุกรและผู้ปฏิบัติ จับบังคับสุกรในท่าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวก การปล่อยและวางสุกรให้กระท าด้วยความ
นิ่มนวล ไม่โยนหรือแกว่งสุกรแรงๆ หากจับสุกรรุนแรงหรือโยน
สุกรหัก 2 คะแนนต่อครั้ง หากจับขาหน้าสุกรเป็นล าดับแรกหัก 2 
คะแนน จับสุกรแล้วหลุดหัก 1 คะแนนต่อครั้ง 

3. ทักษะและความถูกต้องของ
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

40 คะแนน - ความสะอาดอัณฑะ และบริเวณข้างเคียงให้สะอาดด้วยน้ ายาฆ่า
เชื้อ เช็ดซ้ าด้วยส าลีแห้ง และเช็ดบริเวณท่ีจะผ่าเปิดแผลด้วย
ทิงเจอร์ไอโอดีน  
- กรีดเปิดแผลที่ถุงหุ้มอัณฑะ 1 ข้างต่อ 1 แผล ไม่แคบหรือกว้าง
เกินไป และผ่าเปิดเนื้อเยื่อหุ้มลูกอัณฑะ (tunica vaginalis) 
พยายามอย่ากรีดแผลลึกเข้าไปในเนื้ออัณฑะ และไม่บีบเค้นลูก
อัณฑะรุนแรง ไม่ถือมีดไว้ในมือระหว่างบีบเค้น หากฝ่าฝืนหัก
อย่างละ 2 คะแนน  
- ทีมแข่งขันต้องผ่าเปิดถุงหุ้มชั้น tunica vaginalis และรูดเข้า
หาช่องท้องสุกรให้มากท่ีสุด ก่อนใช้ปากคีบหนีบเส้นเลือด 
(artery forceps) สายรั้งลูกอัณฑะ (spermatic chord)  จึงท า
การมัดด้วยไหมหรือเชือกให้แน่น หากมัดทับถุงหุ้ม tunica 
vaginalis หัก 2 คะแนน 
- ท าการตัด spermatic chord ให้ขาดและสวยงาม น าลูก
อัณฑะมาวางไว้ในถาดตามจุดที่กรรมการก าหนดให้ หากท า
อัณฑะร่วงพ้ืนจะถูกหัก 2 คะแนนต่อลูก  



 

 

- ท าความสะอาดแผล ใส่ยาสมานแผลและโรยผงกันหนอน
แมลงวัน ฉีดยาปฏิชีวนะให้เรียบร้อย 
- ทีมแข่งขันต้องปฏิบัติการตอนด้วยความคล่องแคล่ว ซึ่งแสดงถึง
การมีทักษะที่ดี หากท าอุปกรณ์โดยเฉพาะมีดผ่าตัด คีมหนีบเส้น
เลือดตกพ้ืนหัก 3 คะแนนต่อชิ้นต่อครั้ง และหากตกแล้วไม่ท า
ความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนน ามาใช้หักอีก 3 คะแนนต่อชิ้นต่อครั้ง 
- น าสุกรไปปล่อยขังในกรงที่กรรมการก าหนดให้ด้วยความ
นุ่มนวลในท่าที่ถูกต้อง หากโยนหรือท าสุกรหลุดมือหัก 2 คะแนน 
- ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ ์และเก็บให้เรียบร้อย แล้วท า
ความสะอาดโต๊ะและบริเวณท่ีปฏิบัติการตอน หากเก็บไม่
เรียบร้อยหรือไม่สะอาดหัก 1 คะแนนต่อชิ้น 
- ทีมแข่งขันต้องยกมือขึ้นเหนือศรีษะทั้งสองคน เพ่ือเป็น
สัญญาณบอกกรรมการทราบว่าไดป้ฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กรรมการจึงจะหยุดเวลา 

4. ความสะอาดและเรียบร้อย
ของบาดแผล 

10 คะแนน - รอยแผลตอนต้องตรง ไม่บิดเบี้ยวหรือเป็นรอยหยัก ซึ่งแสดงถึง
การกรีดเปิดผ่านผิวหนังหลายครั้ง ต าแหน่งรอยแผล 2 ข้างต้อง 
ขนานกันสวยงาม อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม หากมีหักจุดละ 1 
คะแนน 
- เมื่อสุกรยืนต้องไม่ให้มีสายรั้งอัณฑะหรือมีอวัยวะส่วนใดโผล่พ้น
ปากแผลออกมา รอยแผลหลังการตอนต้องไม่มีเลือดไหลออกมา 
หากมีหัก 2 คะแนน 

5. ลักษณะของลูกอัณฑะหลัง
การตอน 

15 คะแนน - ลูกอัณฑะทั้ง 2 ข้างต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยกรีด หรือหาก
มีรอยกรีดต้องไมล่ึก  
- อัณฑะที่มีรอยกรีดลึก มีบาดแผล หรือแตกไม่สมบูรณ์ จะถูกหัก
คะแนนตามส่วน โดยกรรมการจะต้องน าอัณฑะสุกรของทุกทีม
มาจัดเรียงเปรียบเทียบความสมบูรณ์และจัดกลุ่มกันก่อนให้
คะแนน และให้คะแนนลดหลั่นกันไปกลุ่มละ 2 คะแนน 

6. เวลาในการปฏิบัติการตอน 15 คะแนน เวลาปฏิบัติการตอนตั้งแต่กรรมการให้สัญญาณเริ่มกระทั่งผู้เข้า
แข่งขันแสดงสัญญาณว่าปฏิบัติเสร็จสิ้น ก าหนด 10 นาที โดยได้
คะแนนเต็มด้านเวลา หากใช้เวลาเกินกว่า 10 นาที จะถูกหักนาที
ละ 3 คะแนน และหากใช้เวลาเกินกว่า 15 นาทีจะไม่ได้รับ
คะแนนด้านเวลาปฏิบัติการตอน  และกรณีทีมแข่งขันได้คะแนน



 

 

ส่วนอ่ืนเท่ากัน จึงให้น าเวลาปฏิบัติการตอนมาพิจารณา โดยให้
ทีมท่ีใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ  

อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. โต๊ะวางเครื่องมืออุปกรณ์ 
2. ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 24 พร้อมด้าม 
3. ถาดรองเครื่องมือและอุปกรณ์ 
4. ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ยาใส่แผล ยาฆ่าเชื้อ ยากัน

หนอน ยาปฏิชีวนะ กระบอกและเข็มฉีดยา ส าลี 
แอลกอฮอล์ ไหม/เชือก ผ้าเช็ดมือ 

5. อ่างหรืออุปกรณ์ผสมน้ ายาฆ่าเชื้อ 
6. ถังใส่น้ า ขันน้ า ถังใส่ขยะ 
7. ผ้าขนหนู กระดาษช าระชนิดทาวเวอร์ 

เครื่องแต่งกายสะอาด สุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

ผู้ประสานงาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา  คูหา  เบอร์ติดต่อ 087-9128915 
                      สพ.ญ.ณพัธ นรินทร์รัตน์                       เบอร์ติดต่อ 081-6711757 

 


