
 
  

    
                                  อายุรศาสตรภายใน หรือ “Internal medicine” เปนสาขาทางคลินิกที่เช่ียวชาญเฉพาะ                                         
                                            ดานอายุรศาสตร (Specialty of Medicine)   ที่เนนในดาน                  การตรวจวินิจฉัย                             
                                            และการรักษาโรคหรือความผิดปกติของอวัยวะตางๆ ภายในรางกาย                                       
ที่ไมตองอาศัย                     ที่ไมตองอาศัยการรักษาทางศัลยกรรม  สัตวแพทยที่ทํางานในดานนี้   และมีความเชี่ยว 
                                           ชาญจะเรียกวา “อายุรสัตวแพทย หรือ หมออายุรกรรม” หรือ “Doctor of Veterinary  

                                           Internal Medicine” หรือ “Veterinary Internist” ซึ่งตองเปนสัตวแพทยปริญญาที่มี
ความรูและความสามารถทางดานการตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคทางดานอายุรศาสตรในสัตวจากการผานการ
เรียน ฝกปฏิบัติทางคลินิก และผานการสอบทางดานการวินิจฉัย การรักษาและการปองกันโรคทางดานอายุรกรรม
ในสัตวในหลักสูตรของวุฒิบัตรผูเช่ียวชาญสาขาอายุรศาสตรสัตวแพทย (Board of Veterinary Internal Medicine) 
ดังนั้น อายุรสัตวแพทย จะมีความเชี่ยวชาญในดานการตรวจวินิจฉัยและการรักษาซึ่งไมไดเฉพาะแคอวัยวะภายใน
เทานั้น แตมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหรือความผิดปกติของทุกระบบของรางกายสัตว
ใน ทางอายุรศาสตร (caring for the whole patient) “อายุรสัตวแพทย  หรือ “Veterinary Internist” มักจะถูก

เรียกวา “Doctor’s doctor” หรือ “หมอของหมอ” จากการที่มักจะถูกเรียกเพื่อใหคําแนะนําและแกปญหาทางดาน
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาในกรณีสัตวปวยที่คอนขางยากหรือมีความซับซอนในดานการวินิจฉัยและการ
รักษาจากสัตวแพทยทั่วไป (General practitioner หรือ GP) หรือจากสัตวแพทยผูเช่ียวชาญในสาขาอื่นๆ เชน 

ศัลยศาสตร สูติศาสตรและเธนุเวชวิทยา โดยทํางานรวมกันในลักษณะของ เวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทย 
(Veterinary Clinical Medicine) 
 
          อายุรสัตวแพทยโดยทั่วไปจะเชี่ยวชาญในการใหบริการในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหรือความ
ผิดปกติที่สําคัญทางอายุรศาสตรทั่วไป (General veterinary internal medicine) ของระบบตางๆ ของ
รางกายสัตว ซึ่งไดแก โรคหรือความผิดปกติทางเมตาบอลิสม (Metabolic diseases) เชน  pancreatitis โรคติดเชื้อ 
(Infectious diseases) เชน leptospirosis, tick borne diseases โรคฮอรโมนและตอมไรทอ (Endocrine disease) เชน 

Internal Medicine 

 

 

ภาควชิาอายุรศาสตร คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   
DEPARTMENT OF MEDICINE, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE 

KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND 



diabetes and Cushing's disease โรคของเลือด (Hematological disease) เชน immune mediated hemolytic anemia 
(IMHA) โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal disease) เชน inflammatory bowel disease โรคตับ (Liver 
disease) เชน hepatic lipidosis โรคไต (Renal disease) เชน acute or chronic renal failureโรคระบบหายใจ 
(Respiratory disorders) เชน bronchitis และ โรคระบบประสาท (Neurologic diseases) เชน hepatic 
encephalopathy, seizures  ซึ่งอายุรสัตวแพทยสามารถที่จะเลือกที่จะเนนการปฏิบัติทางคลินิกในลักษณะของอายุร
ศาสตรภายในทั่วไปดังกลาวขางตนหรือจะเรียนรูและฝกปฏิบัติเพิ่มเติมและสอบผานความชํานาญของอายุร
ศาสตรภายในเฉพาะดาน (Subspecialties of veterinary internal medicine) ในดานหรือสาขาตางๆ 
ดังตอไปนี้ คือ โรคหัวใจ (Cardiology) โรคฮอรโมนและตอมไรทอ (Endocrinology) โรคระบบทางเดินอาหาร 
(Gastroenterology) โรคเลือด (Hematology) โรคติดเชื้อ (Infectious disease) โรคมะเร็งและเนื้องอก (Oncology) 
โรคไต (Nephrology) โรคระบบประสาท (Neurology) โรคระบบทางเดินหายใจ (Pulmonology) โรคขอตอและ
กลามเนื้อ (Rheumatology) เวชศาสตรสัตวปวยฉุกเฉิน (Critical care medicine) โรคสัตวแรกเกิด (Pediatric 
medicine or Neonatology) โรคสัตวชรา (Geriatric medicine) และเวชศาสตรการกีฬา (Sports medicine)  
          ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหบริการทางดานอายุรศาสตรภายใน
ของสัตวเล็ก (Small Animal Internal Medicine) และ อายุรศาสตรภายในของสัตวใหญ (Large Animal Internal 
Medicine) ซึ่งประกอบดวยอาจารยที่มีความรูความสามารถทางวิชาชีพสัตวแพทยในดานอายุรศาสตรที่จะ
ใหบริการที่ทันสมัย (State of the art) ในดานเวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทย โดยเฉพาะการตรวจวินิจฉัยและการ
รักษาโรคทางอายุรศาสตร ในเขตจังหวัดขอนแกนและจังหวัดใกลเคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย  โดยคณาจารยในภาควิชาอายุรศาสตรนอกจากจะทําการสอนในรายวิชาดานอายุรศาสตรแกนักศึกษาสัตว
แพทย และใหบริการทางดานอายุรศาสตรสัตวแพทยแลว ยังมีสวนรวมในการสอนและฝกเพิ่มเติมทางดานอายุร
ศาสตรและเวชศาสตรคลินิกสําหรับสัตวแพทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางคลินิก (Post-graduate 
professional education) และการใหบริการแกสัตวแพทยทั่วไปในดานการจัดการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย 
(Veterinary continuing education) เชน การเขียนบทความหรือตําราทางวิชาการดานอายุรศาสตร การสัมมนาและ
อบรมในหัวขอทางอายุรศาสตร หรือเวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทย  และอาจารยในภาควิชาอายุรศาสตรยัง
ทําการศึกษาวิจัยในดานพยาธิกําเนดิของโรคและปญหาทางสุขภาพสัตว การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการ
ปองกันโรคทั้งในสัตวเล็กและสัตวใหญ 
 

อาจารยประจําภาควิชาอายุรศาสตรและความสนใจและความชํานาญในสาขาทางอายุรศาสตรสัตวแพทย 
 

สาขาทางอายุรศาสตร  บุคลากร ความสนใจทางอายรุศาสตรภายใน 
(Subspecialties in Internal Medicine) 

อายุรศาสตรสตัวเลก็ 
(Small Animal Internal Medicine) 

 

 

ผศ.สพ.ญ. นงเยาว สุวรรณธาดา General Veterinary Internal Medicine 
Skin diseases, Infectious Diseases 



อายุรศาสตรสตัวเลก็ 
(Small Animal Internal Medicine) 

 

 

ผศ.สพ.ญ. ดร.ฟานาน สุขสวัสดิ ์ General Veterinary Internal Medicine 
Nephrology 

 

 

อ. สพ.ญ. อารยาพร มคธเพศ Feline Internal Medicine 
           Skin diseases, Oncology 

  
 

อ. สพ.ญ. น้ําฟา เฟองบุญ General Veterinary Internal Medicine 
Cardiology 

  
 

อ. สพ.ญ. ทรรศิดา พลอยงาม Cardiology 

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย บุตรอุดม General Veterinary Internal Medicine 
 Small animal internal medicine &    
 Neurology 

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป General Veterinary Internal Medicine 
Pulmonology (Lung & respiratory 
tract) 

อายุรศาสตรสตัวใหญ 
(Large Animal Internal Medicine) 

 

ผศ. น.สพ. ดร. สาธร พรตระกูล
พิพัฒน 

Swine Medicine 

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป Swine Medicine 

  ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท Swine Medicine 



อายุรศาสตรสตัวใหญ 
(Large Animal Internal Medicine) 

 

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย บุตรอุดม Equine Internal Medicine 
Equine Sports Medicine 

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.อนันตชัย ชัยยศ
วิทยากุล 

Bovine Internal Medicine 

 

 

อ. น.สพ.ดร. อรัญ จันทรลุน Bovine Internal Medicine 

 

 


