การบริการต่างๆ
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ตั้ง 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร 043-202-283 โทรสำร 043-202-284 https://vet.kku.ac.th/hospital
เวลาทาการ
(ในเวลำรำชกำร)
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
(นอกเวลำรำชกำร)
จันทร์ - ศุกร์ เวลำ 17.00 - 20.00 น.
เสำร์ - อำทิตย์
เวลำ 09.00 - 20-00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลำ 09.00 - 16.00 น.
ธนาคารเลือด (KKU PET BLOOD BANK)
วันทำกำร : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลำ 08.30 - 15.00 น.
คลินิกนอกเวลำ : วันเสำร์ - วันอำทิตย์
เวลำ 09.00 - 15.00 น.
นัดหมำยกำรบริจำคเลือด : 089-8612277
คลินิกเฉพาะทาง
คลินิกโรคผิวหนัง (Dermatology Clinic)
- ให้บริกำรตรวจ วินิจฉัย และรักษำควำมผิดปกติเกี่ยวกับโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง
- บริกำรตรวจหำสำเหตุของปัญหำโรคผิวหนังอำทิเช่น ไรขี้เรื้อน ยีสต์ แบคทีเรีย ภำวะภูมิแพ้ ภำวะควำม
ผิวปกติด้ำนฮอร์โมนเป็นต้น
- บริกำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรดูแลควำมสะอำด กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กับสัตว์อย่ำงถูกวิธีและ
เหมำะสมกับสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด
วันทำกำร
วันจันทร์
เวลำ 08.30 - 12.00 น.
สพ.ญ.กวินทรำ อัยรำน้อย
วันศุกร์
เวลำ 08.30 - 12.00 น.
รศ.สพ.ญ.ดร.จำรุวรรณ คำพำ
คลินิกโรคหัวใจ (Cardiology Clinic)
- บริกำรตรวจ วินิจฉัย และรักษำควำมผิดปกติเกี่ยวกับโรคหัวใจ หลอดเลือดและระบบทำงเดินหำยใจ โดย
สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนโรคหัวใจ
วันทำกำร
วันพุธ
เวลำ 08.30 - 16.00 น.
น.สพ.ศิวำยุ รัตนะกนกชัย
นอกเวลำ
วันพฤหัสบดี เวลำ 17.00-19.30 น.
น.สพ.ศิวำยุ รัตนะกนกชัย
วันอำทิตย์ ที่ 1, 3, 5 ของเดือน เวลำ 09.00 -16.00 น.
ผศ.น.สพ.ดร.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ

คลินิกโรคเนื้องอก (Oncology Clinic)
- บริกำรตรวจวินิจฉัย และรักษำสัตว์ที่พบก้อนเนื้อในตำแหน่งต่ำง ๆ ของร่ำงกำย
- ตรวจวินิจฉัยกำรป่วยโรคมะเร็งเบื้องต้นด้วยเซลล์วิทยำ (Cytology) และ พยำธิวิทยำ (Histopathology)
- ตรวจกำรแพร่กระจำยของเนื้องอกไปยังอวัยวะต่ำงๆ ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องอัลตรำซำวด์เพื่อกำร
ตรวจวินิจฉัยและเก็บตัวอย่ำงชิ้นเนื้อ
วันทำกำร
วันอังคำร
เวลำ 08.30 - 16.00 น.
สพ.ญ.ณัฎฐำ โพธิอำศน์
รศ.สพ.ญ.อำรยำพร มคธเพศ
นอกเวลำ
วันเสำร์
เวลำ 09.00- 16.00 น.
สพ.ญ.ณัฎฐำ โพธิอำศน์
รศ.สพ.ญ.อำรยำพร มคธเพศ
คลินิกกระดูกและข้อ (Veterinary Orthopedic Clinic)
- ให้บริกำรตรวจวินิจฉัย ตรวจเอกซเรย์กระดูก และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-scan) ให้คำปรึกษำ และ
รักษำโรคกระดูกและข้อต่อ ทั้งแบบไม่ต้องผ่ำตัด ได้แก่ กำรใส่เฝือก โรคข้อสะโพกเสื่อม ภำวะสะบ้ำ
เคลื่อน ข้อต่อเคลื่อนหลุด และกำรผ่ำตัด ได้แก่ กำรผ่ำตัดใส่เหล็กดำมกระดูก กำรผ่ำตัดเอ็นไขว้หัวเข่ำ
ฉีกขำด กำรผ่ำตัดเชื่อมข้อ เป็นต้น โดยอำจำรย์สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ และสัตวแพทย์ที่มีประสบกำรณ์
เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของท่ำนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
- เจ็บขำ เดินกระเพลก ขำบิด/ผิดรูป ยกขำเดิน กล้ำมเนื้อลีบเล็ก ลุกนั่งลำบำก อุบัติเหตุ กระดูกหัก
วันทำกำร
วันจันทร์
เวลำ 13.00-16.00 น.
น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์
คลินิกกายภาพบาบัด (Rehabilitation Clinic)
- บริกำรทำกำยภำพบำบัดให้กับสัตว์ป่วยที่มีควำมผิดปกติเกี่ยวกับข้อเสื่อม กำรฟื้นฟูกล้ำมเนื้อหลังกำร
ผ่ำตัดกระดูก สัตว์ป่วยพิกำรจำกควำมผิดปกติของระบบประสำท
วันทำกำร
วันจันทร์
เวลำ 13.00-16.00 น.
สพ.ญ.นิชนันท์ มณีกำนนท์
วันพฤหัสบดี เวลำ 13.00-16.00 น.
สพ.ญ.นิชนันท์ มณีกำนนท์
คลินิกโรคตา (Ophthalmology Clinic)
- ให้บริกำรด้ำนอำยุรกรรมและทำงด้ำนศัลยกรรม และผ่ำตัดรักษำต้อกระจก
วันทำกำร
วันพฤหัสบดี เวลำ 08.30-12.00 น.
สพ.ญ.นิธิวดี เลิศอิทธิกุล
รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
วันศุกร์
เวลำ 08.30-16.00 น.
สพ.ญ.นิธิวดี เลิศอิทธิกุล

คลินิกระบบประสาทและสมอง (Neurology Clinic)
- ให้บริกำรตรวจ วินัจฉัย และรักษำควำมผิดปกติ เกี่ยวกับโรคทำงระบบประสำท และสมองโรคระบบ
ประสำทในสุนัขและกำรตรวจวินิจฉัย ตรวจร่ำงกำยทั่วไปและตรวจระบบประสำท
วันทำกำร
วันอังคำร
เวลำ 08.30-16.00 น.
น.สพ.พหลยุทธ โสรเนตร
คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic Clinic)
- ให้บริกำรตรวจสุขภำพทั่วไป วินิจฉัยและรักษำควำมผิดปกติหรืออำกำรเจ็บป่วยในสัตว์เลี้ยงพิเศษในด้ำน
อำยุรกรรม เช่น กระต่ำย หนู นก งู เป็นต้น สัตว์แปลก และสัตว์น้ำ
- บริกำรตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อประกอบกำรวินิจฉัยรักษำ
- ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรและกำรเลี้ยงสัตว์พิเศษโดยสัตวแพทย์เฉพำะทำงที่มีควำมเชี่ยวชำญ
วันทำกำร
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 08.30-16.00 น.
สพ.ญ.วันใหม่ กฤดำนรำภรณ์
คลินิกโรคแมว (Feline Clinic)
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรเลี้ยงแมวรวมถึงปัญหำทำงด้ำนพฤติกรรม
- ให้คำแนะนำเรื่องโปรแกรมวัคซีน กำรจัดกำรอำหำร สิ่งแวดล้อมและที่อยู่อำศัยสำหรับแมวที่เหมำะสม
- บริกำรตรวจวินิจฉัยและรักษำโรคทำงอำยุรกรรมในแมว เช่น โรคติดเชื้อ โรคทำงเดินหำยใจ โรคหัวใจ
โรคผิวหนัง โรคทำงเดินอำหำรและตับ โรคไตและระบบทำงเดินปัสสำวะ โรคควำมผิดปกติของฮอร์โมน
ในแมว เป็นต้น
- บริกำรทำงห้องปฏิบัติกำรสำหรับตรวจหำเชื้อไวรัสในแมว ได้แก่ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว (Feline
Immunodeficiency Virus ; FIV), โรคไวรัสลิวคีเมีย (Feline Leukemia Virus ; FeLV), โรคไข้หัดแมว
(Feline Panleukopenia Virus ; FPV), เยื่อบุช่องอกช่องท้องอักเสบ (Feline Infectious Peritonitis ;
FIP), โรคไวรัสหวัดแมว (Feline herpes virus) เป็นต้น
วันทำกำร
วันพุธ
เวลำ 8.30-12.00 น.
สพ.ญ.ภัชญำ ทัศคร
คลินิกทันตกรรม
- ให้บริกำรรักษำสุขภำพช่องปำกและฟันใน สุนัข และแมว
วันทำกำร
วันจันทร์
เวลำ 13.00-16.00 น.
น.สพ.ธนกร ศรีรัตน์
ผศ.สพ.ญ.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์
คลินิกโรคเบาหวาน (Diabetic Clinic )
วันทำกำร
วันศุกร์
เวลำ 08.30-16.00 น.
สพ.ญ.สโรชำ เพิ่มทรัพย์

ห้องปฏิบ้ตกิ ารวินิจฉัยชันสูตร
ให้ บ ริกำร ตรวจวินิ จ ฉัย ทำงซีรัมวิทยำ อณู ชีว วิทยำ แบคที เรียวิ ทยำ และภูมิคุ้มกันวิทยำ ในสั ตว์
เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยงทั่วไป
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้รับ บริกำรแจ้งควำมประสงค์ต่อเจ้ำหน้ำที่โดย กรอกรำยละเอียดลงในใบรับตัวอย่ำง ส่งผ่ำนทำง
อีเมลล์ หรือไลน์ห้องปฏิบัติกำร หรือโทรศัพท์ห้องปฏิบัติกำร
2. ผู้รับบริกำรส่งตัวอย่ำงแก่เจ้ำหน้ำที่โดยตรงได้ที่ห้องปฏิบัติกำร หรือ ส่งพัสดุถึงห้องปฏิบัติกำร หรือ
แจ้งส่งผ่ำนผ่ำนรถทัวร์
3. เจ้ำหน้ำที่รับตัวอย่ำงและตรวจคุณภำพตัวอย่ำงหำกไม่ผ่ำนลูกค้ำจะได้รับกำรติดต่อกลับ
4. ผู้รับบริกำรชำระเงิน/โอนเงิ นค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรได้ที่เคำเตอร์โรงพยำบำล หรือโอนเงินเข้ำ
บัญชีเงินรำยได้ คณะสัตวแพทยศำสตร์ แล้วส่งหลักฐำนชำระเงินผ่ำนทำง อีเมล หรือไลน์
5. เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรทดสอบให้แล้วเสร็จ
6. เจ้ำหน้ำที่แจ้งผลกำรทดสอบไปยังช่องทำงซึ่งผู้รับบริกำรได้แจ้งไว้
7. หำกผู้รับบริกำรยังไม่ได้ส่งหลักฐำนกำรชำระเงิน ห้องปฏิบัติกำรขอสงวนกำรส่งผลกำรทดสอบจนกว่ำ
จะได้รับหลักฐำนกำรชำระเงิน
อัตราค่าบริการตรวจตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

