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Dog Guru

หลายครั้งหลายครา ที่เจ้าของสุนัขตั้งสติไม่ทัน เตรียมตัวไม่ดียามที่เจ้าตูบเผชิญกับเหตุร้าย หรือ
เหตุการณ์เฉพาะหน้า วันนี้ Pet Lover by Jerhigh รวบรวมเอาวิธีการแก้ปัญหายาม 
น้องหมาตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินมาฝาก 

แก้ปัญหา...
เมื่อน้องหมาเผชิญวิกฤติ

วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ก่อนน�าส่งโรงพยาบาล 

	 ทั้งนี้ถ้าหากสนัุขโดนสารพษิ	เจ้าของควรรบีน�าสตัว์ 

ส่งโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุด	 โดยน�าสารพิษที่สัตว์กิน

เข้าไปมาให้หมอดูด้วย	 ถ้าทราบว่าเป็นสารพิษชนิดใด 

จะได้ให้ยาได้ถูกต้อง	 เช่น	 ยาเบื่อหนูก็ให้	 Vitamin	 K	 

ถ้าสัตว์เพิ่งกินเข้าไปเจ้าของอาจพยายามท�าให้สัตว์

อาเจียนโดยป้อนไข่ขาวหรือนม	 แต่ถ้าเป็นสารที่มีฤทธิ์

กดักร่อน	เช่น	น�้ายาล้างห้องน�้ากไ็ม่ควรให้อาเจยีน	เมื่อ

มาถึงโรงพยาบาลหมออาจจะให้ยาเพื่อให้สัตว์อาเจียน

หรอืล้างท้อง	แต่ส่วนใหญ่เจ้าของมกัจะทราบว่าสตัว์โดน

ยาเบื่อก็เมื่อสัตว์กินเข้าไปนานแล้วจนมีอาการถ่ายเป็น

เลอืดสด	หรอือาเจยีนเป็นเลอืดไปแล้ว	ซึ่งกรณนีี้อาจช่วย

ไม่ทนัเพราะสารพษิถกูดดูซมึเข้ากระแสเลอืดจนหมดแล้ว	

วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือ	 ไม่ควรปล่อยให้สุนัขออกไป

นอกบ้านโดยล�าพงั	เกบ็สารพษิหรอืยาเบื่อหนใูห้ห่างจาก

สตัว์เลี้ยงอนัเป็นที่รกัของท่านและฝึกนสิยัไม่ให้รบัของกนิ

จากคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ

	 ถ้าหากสุนัขเกิดอาการช็อค	 เจ้าของก็ต้องช่วย 

นวดหวัใจ	(บรเิวณซี่โครงที่	3-4)	และเคลยีร์ทางเดนิหายใจ 

บางครั้งอาจมอีาการอาเจยีนร่วมด้วย	อาจมเีศษอาหาร

เข้าไปติดหลอดลม	 ท�าให้หายใจไม่ออก	 ดังนั้นควร

พยายามให้สัตว์ก้มหัวต�่า	 หรืออาจจะใช้ลูกยางช่วย 

ดูดออก	 และพยายามเอาอาเจียนออกจากปากให้หมด	

แล้วรบีพามาส่งโรงพยาบาล

 ส�าหรบัลกูสนุขับางตวัมอีาการชอ็ค	เพราะน�้าตาล

ในเลอืดต�่า	 เจ้าของสามารถป้อน	Glucose	 ได้	 เพื่อเพิ่ม

ระดับปริมาณน�้าตาลในเลือด	 แต่ท�าได้ในกรณีสัตว์ยัง

มีสติเท่านั้น	 เพราะบางทีถ้าสัตว์ไม่มีสติจะท�าให้ส�าลัก 

เข้าปอดได้	 แต่ถ้าช็อคไปนานๆก็ท�าให้ขาดออกซิเจน 

ในสมอง	ส่งผลท�าให้สมองตายได้

แบบไหนที่เรียกว่ากรณีฉุกเฉิน
	 ส�าหรับสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากอุบัติเหตุ	 เช่น	

เจ้าของพักอยู่คอนโดหรือตึกสูงก็จะมีปัญหาแมวหรือ

สุนัขพลัดตกลงมา	 บางตัวอาจเสียชีวิตในทันที	 บางตัว

อาจแค่ขาหกั	หรอืถ้าหนกัหน่อยอาจเกดิอาการสมองบวม	 

มเีลอืดคั่งในสมอง	กระดกูสนัหลงัหกัเป็นอมัพาต	บางกรณ ี

เกิดจากสุนัขกัดกันมา	 ท�าให้ไส้ทะลัก	 ตาถลน	 รวมทั้ง

การที่สนุขัโดนรถชน	จนท�าให้เกดิอาการบาดเจบ็ลกัษณะ

ต่างๆ	 ถ้าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่เจ้าของให้กินอาหารอิ่มๆ	

แล้วพาไปวิ่งทนัทกีเ็กดิอาการกระเพาะบดิได้	ต้องรบีพา

ไปพบแพทย์

	 เมื่อสนุขัโดนรถชน	ถ้าโดนชนแล้วมอีาการเลอืดออก	

ให้พยายามห้ามเลอืดและเวลาเคลื่อนย้ายควรมกีระดาน

รองแล้วรบีพามาโรงพยาบาลทนัท	ีแต่ที่เจอบ่อยๆ	คอืคน

ที่ใจบุญพยายามช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกรถชนอยู่ข้างถนน	

อันนี้ต้องระวังให้มาก	 อย่าเพิ่งไปจับหรือสัมผัสตัวสัตว์	

เพราะสตัว์เหล่านี้เมื่อเจบ็จะดแุละอาจกดัท่านได้	บางครั้ง 

อาจมเีชื้อโรค	เช่น	พษิสนุขับ้า	ซึ่งอนัตรายมากๆ	ทางที่ดี 

ควรโทรเรยีกหน่วยกู้ภยัหรอืผู้มคีวามช�านาญจะดกีว่า

	 เมื่อสุนัขบาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่างๆ	 สิ่งที่เจ้าของ

ท�าได้คอื	ตั้งสติ	จากนั้นจงึค่อยๆแก้สถานการณ์ที่เกดิขึ้น 

และควรจะหาทางป้องกัน	 เช่น	 เวลาพาสุนัขไปนอก

รั้วบ้านควรใส่สายจูงให้กับเขา	 อย่าปล่อยให้สุนัขออก 

นอกบ้านตามล�าพงั	เกบ็สารพษิต่างๆไม่ให้สนุขัเข้าถงึได้	

เท่านี้สนุขักจ็ะปลอดภยั	เจ้าของกจ็ะไร้กงัวล	
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สถานที่วางวารสาร

อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ สีลม ชั้น G  
ร้านเค ยู การ์เด้น สาขาบางแค และจตุจักร  
ร้านมนูญเพ็ทช้อป สาขาราชพฤกษ์, รัตนาธิเบศร์, พัฒนาการ 
ร้านเมล็ดข้าว 
ร้านเพ็ทพ้อยท์ 
ร้านเพ็ทคอร์นเนอร์  
ร้านนลินี  
ร้านเพ็ท เลิฟเวอร์ เซ็นเตอร์ 
ร้านด๊อกเอ็นจอย พัทยา ชลบุรี  
ร้านด๊อกคลับ 2 ระยอง            
ร้านเอเชีย เคมีภัณฑ์ นครปฐม    
ร้านเพ็ทมาร์ทเชียงใหม่             
ร้านมุมลูกหมา หาดใหญ่           
ร้านชามู ชามู ภูเก็ต                  
ร้านมงคล สุราษฎร์ธานี  
คลินิกพิชัยสัตวแพทย์ ชลบุรี               
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ 
โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพ-นนท์ 
โรงพยาบาลสัตว์เมืองทอง 
โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้    
โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข  
โรงพยาบาลสัตวแพทย์ 50  
โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา    
โรงพยาบาลสัตว์รามอินทรารวมแพทย์
ร้านกาแฟทรูคอฟฟี่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  IT Mall Fortune Town
  United Center Silom
  Central Rama 2
  Central Lardprao
  Central Bangna
  The Mall Bangkapi (3rd Floor)
  Fashion Island
  Seacon Square
  True Life @ Siam Square Soi 3
  Silom Soi 3
  Siam Square Soi 2
  Chamchuri Square 1
  Lotus Srinakarin
  Lotus Sukhapiban 1
  Digital Gateway
  Paradise Park
  Golden Place Chaengwattana
  Bangkok Mediplex Sukhumvit 42
  True Coffee @True Lab Mahidol
  True Coffee @ Mega Bangna
  True Stadium @The Mall Bangkapi 
  True Coffee The Mall Bangkae
  True Coffee @Sripathum University
  True Coffee @Harbor Mall (ชลบุรี)
  True Coffee @CP Food Market Bodindecha
  True Coffee @Tesco Lotus Navanakorn 
  True Coffee @Down Town (โคราช)
  True Coffee @Siriraj Museum
  True Coffee @Tesco Lotus Ramindra 
  True Coffee @The Walk Kaset-Nawamin

อ่านฟรี PetLover by JerHigh
แบบออนไลน์ผ่าน APP

PETLOVER
ห้ามพลาด!
ด้วยประการทั้งปวง

Pet Panorama

น้องหมาขโมยซนีบนเวท ี
BRiTAin’s GOT TALEnT 
	 กลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศอังกฤษส�าหรับเเมททีส	 
เจ้าตูบที่โชว์ความแสนรู้	 แสดงบทบาทได้ไม่น้อยหน้าใคร	 
เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากคนดูในรายการ	 Britain’s	 
Got	 Talent	 รายการแสดงความสามารถชื่อดังของประเทศ
องักฤษ	โดย	จูล	โอ	ดรายเยอร์	เจ้าของแมททสีเผยว่า	เธอมี
ความฝันอยากให้แมททสีมรีายการทวีเีป็นของตวัเอง	หลงัจาก 
จบงานนี้ความฝันของจูลและแมททีสคงไม่ไกลเกินเอื้อม	ใคร
อยากชมโชว์ของแมททีส	 สามารถคลิกเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ 
https://www.youtube.com/watch?t=198&v=FkOrDDr_s88

BLind AkiTA 
HAs TwO sEEinG EyE dOGs 
น้องหมาช่วยเพือ่นตาบอด 
	 เรื่องราวแสนประทับใจนี้เกิดขึ้นที่รัฐมิชิแกน	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 เมื่อเจสสิก้าเปิดเผยเรื่องราวของสุนัข	 3	 ตัว 
ของเธอ	Cass	สนุขัวยั	8	ปี	และ	Kelly	วยั	2	ปี	สนุขัสขุภาพด ี
จะอยู่เคียงข้าง	 Kiaya	 สุนัขพันธุ์อาคิตะวัย	 10	 ปีตลอดเวลา	
เพื่อท�าหน้าที่เป็นดวงตาให้กบั	 Kiaya	 เพราะน้องหมาสูญเสยี 
ดวงตาเนื่องจากอาการป่วย	
	 ทั้ง	Cass	และ	Kelly	จะอยูข้่างๆ	Kiaya	ตลอดเวลา	คอยนอน
อยู่ใกล้ๆ	ยนืเฝ้าตอนที่	Kiaya	กนิข้าว	คอยปกป้องไม่ให้	Kiaya	
เดนิชนสิ่งต่างๆ	น้องหมา	3	ตวันี้พสิูจน์ให้เราเหน็ว่า	"เพื่อนแท้
นั้นมอียู่จรงิ"

โฆษณาน้ี คนรกัสนุขัต้องดู 
	 กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางไปแล้ว 
ส�าหรับโฆษณาจากประเทศอาร์เจนติน ่า
ขององค์กร	 Argentinian	 Liver	 Transplant	
Foundation	 ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของชายชรา 
คนหนึ่งกบัสนุขัคูใ่จ	ที่ทั้งสองท�าทกุอย่างด้วยกนั 
อยู ่ด ้วยกันตลอดเวลา	 จนกระทั่งวันหนึ่ง 
ชายชรากป็่วยหนกั	และถูกน�าส่งโรงพยาบาล	
เจ้าตบูวิ่งตามรถพยาบาลไปนั่งรออยู่ด้านนอก
แต่ชายชรากไ็ม่กลบัออกมาอกีเลย	หลงัจากนั้น 
ไม่กี่วัน	 หญิงสาวคนหนึ่งนั่งรถเข็นออกมา
จากโรงพยาบาล	เจ้าตูบวิ่งไปหาเธออย่างดใีจ
ราวกบัใกล้ชดิสนทิสนมมานาน	เรื่องมาเปิดเผย 
ให้รูว่้าชายชราผูเ้ป็นเจ้าของ	บรจิาคอวยัวะของ
เขาเพื่อช่วยชวีติหญงิคนนี้เอาไว้นั่นเอง	
	 เพยีงแค่โพสต์ลงไปใน	Youtube	ไม่ถงึ	3	วนั 
ยอดผูช้มวิ่งสงูเกอืบ	2	ล้านววิ	ใครอยากซาบซึ้ง
กับความรู ้สึกแบบนี้ลองเข ้าไปดูโฆษณา 
ตัวนี้ได้ที่	 https://www.youtube.com/watch? 
v=nySUhtaf2QQ	 หรือค้นหาค�าว่า	 The	 man	
and	 the	 dog	 แล้วอย่าลืมพกผ้าเช็ดหน้า 
เผื่อไว้ด้วยล่ะ



Discovery of JerHigh 

Photo sHOT!

5 ภาพที่ได้รับคัดเลือกให้ลงฉบับนี้
จะได้รับของที่ระลึกจาก Petlover by Jerhigh 

ท่านละ 1 เซ็ต 
(อย่าลืมติดต่อขอรับของรางวัลด้วยนะคะ)

กิจกรรมดีๆส�าหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรางวัล กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย เพยีงเข้าไปกดไลท์แฟนเพจ
ใน FB ของ Pet lover by jerhigh และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้านคูก่ับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ พร้อมเขียน
ค�าบรรยายแล้วส่งมาที่ petloverbyjerhigh@hotmail.com 

	 ถ้าใครที่อยูใ่นวงการสตัว์เลี้ยง	น้อยคน 
นักที่จะไม่รู ้จัก	 P.A.T	 PET	 WORLD	 
ร้านขายอาหารและอุปกรณ์ส�าหรับการ
เลี้ยงสตัว์อย่างครบวงจร	 ตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	
2546	โดยประมาณ	ซึ่งมคีณุพริ้งเพรา	หรอื
พี่แพท	เป็นผูจ้ดัตั้งร้าน	P.A.T	PET	WORLD	
มสีาขาแรกคอื	สวนลมุไนซ์บาร์ซ่าร์	สาขานี้ 
เป็นที่โดดเด่นอย่างมากเพราะสร้างชื่อเสยีง 
ให้กับร้านและเป็นที่รู้จักอย่างมากในชื่อ
ร้านแพท	 ด้วยการให้บริการที่เป็นกันเอง 
อย่างดเียี่ยม	ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคา	
การบริการ	 และสถานที่จอดรถ	 แถมยัง
มบีรกิารจดัส่งดลีเิวอรี่อกีด้วย	 เรยีกว่าให้

บริการแบบครบวงจร	 ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด	 จนทุกวันนี้
ร้าน	P.A.T	PET	WORLD	มอียูด้่วยกนัทั้งสิ้น	
5	สาขา	คอื	สาขาสขุมุวทิ	26,	The	Crystal	
Park,	 Central	 แจ้งวฒันะ,	 Central	 ชลบรุี	
และ	Gateway	เอกมยั	
	 ทั้งนี้	ทกุสาขาของ	P.A.T	PET	WORLD	
จะม	ีJerhigh	วางจ�าหน่ายอยูอ่ย่างครบครนั 
อยากได้รสชาติไหน	 ขนาดใด	 ทางร้าน
เตรียมไว้ต้อนร้บลูกค้าทุกคนอย่างพร้อม
สรรพ	มชีั้นวางอย่างเป็นสดัเป็นส่วน	 เดนิ
เข้ามาแล้วเหน็เลย	หาเจอง่าย	
	 ใครอยากได้	 Jerhigh	 รวมทั้งข้าวของ
เครื่องใช้ต่างๆไปให้สัตว์เลี้ยงที่บ้าน	 ก็
ต้องไม่ลืมแวะไปอุดหนุนสินค้าที่	 P.A.T	
PET	WORLD	กนัได้	ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น	ถ้า 
ไม่สะดวกขนกลับเอง	 เขาก็มีบริการส่ง
สนิค้าไปให้ถงึบ้านเลยนะ...จะบอกให้
 
ขอขอบคณุ 

ร้าน	P.A.T	PET	WORLD
สาขาสขุมุวทิ	26	โทร.	0-2258-7429
สาขา	The	Crystal	Park	โทร.	0-2515-0879
สาขา	Central	แจ้งวฒันะ	โทร.	0-2101-0533
สาขา	Central	ชลบรุ	ีโทร.	038-053-523
สาขา	Gateway	เอกมยั	โทร.	0-2108-2612

P.A.T
PET 

wORLd

“กินแล้วววว อร่อย 
คอนเฟิร์ม by น้องท๊อฟฟี่”
คุณ Uriporn Changbanjong

“ของโปรดของผมครับ 

ความสุขมีได้ทุกเวลากับเจอร์ไฮ”

คุณโสภักดิ์ เกษมโสม

“ชีล่าชอบกินjerhighมากๆครับ”

คุณ Chosita Kongkittingam “แกะให้น้องมิวกี้หน่อยคะ 

น้องมิวกี้จะกินแล้ววววว”

คุณ Thanakorn Chaiwong

“ได้เวลาของโปรดแล้วสิ อิ อิ อิ”คุณป้าตุ๋ย



This’s A Pet

Rottweiler 
บอดี้การ์ดตัวล�่า กล้ามโต๊ โต

	 สุนัขสายพันธุ์ที่ก�าลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้
เป็นน้องหมาที่มรีปูร่างแขง็แรง	ล�่าบึ้ก	พร้อม
ที่จะปกป้องดูแลครอบครัวของคุณตราบ 
ชั่วอายขุยั	เราก�าลงัเอ่ยถงึพี่ใหญ่นามว่า	“รอ็ต
ไวเลอร์”	ยอดสนุขัอารกัขานั่นเอง
	 สุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์เป็นสุนัขที่จัดอยู่ใน
สายพันธุ์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	 รูปร่าง 
แขง็แรงบกึบนึ	มนีสิยักล้าหาญ	เป็นมติร	ด้วย
โครงร่างที่ทรงพลัง	 จึงเป็นสุนัขชั้นแนวหน้า
ในด้านพละก�าลงั	ความแขง็แรง	อกีทั้งความ
คล่องแคล่ว	และทรหดอดทนเป็นเยี่ยม	ตาม
แบบฉบับของบรรพบุรุษที่มีถิ่นก�าเนิดตั้งแต่
สมยัอาณาจกัรโรมนั	

	 สายพนัธุ์ต้นก�าเนดิของพี่ยกัษ์นั้นเป็นสนุขัต้อนฝูงแกะ	
และถูกน�าไปใช้ในสมรภูมิรบ	 ได้รับมอบหมายให้ติดตาม
กองทพัโรมนัในระหว่างเข้าโจมตปีระเทศต่างๆในยโุรป	งาน
ชิ้นส�าคญัที่สดุของรอ็ตไวเลอร์ในตอนนั้นกค็อื	 การเฝ้าฝงู
ปศสุตัว์ของกองทพั	 ซึ่งพี่ใหญ่ไม่เคยท�าให้ทพัโรมนัผดิหวงั
เลยแม้แต่ครั้งเดยีว
	 ประวตัศิาสตร์เล่าขานต่อมาว่ากองทพัโรมนัพร้อมเหล่า
สุนัขชั้นยอดเดินทางข้ามเทือกเขาแอลป์สู่เยอรมันตอนใต	้
จากนั้นมุง่หน้าเข้าเมอืงเวอร์ทเทมเบร์ิก	 (Wurttemberg)	 ที่
ตั้งของเมอืง	 “รอ็ตเวลล์”	 (Rottweill)	 อนัเป็นท้องที่บรเิวณ
ศูนย์กลางการเกษตรที่เขียวชอุ่ม	 แต่ทว่าเมื่อสิ้นสงคราม
สนุขับางตวัทหารโรมนัไม่ได้น�ากลบัไปด้วย	จงึออกลูกออก
หลานภายในเมอืงดงักล่าวในเวลาต่อมา	
		 คณุสมบตัเิป็นเลศิของสนุขัพนัธุร์อ็ตไวเลอร์ไม่เคยท�าให้
ผูเ้ป็นเจ้าของผดิหวงัเลยแม้แต่ครั้งเดยีว	 ในเวลาต่อมาจงึมี
การน�าสนุขัพนัธุน์ี้มาฝึกและเพาะพนัธุเ์พื่อเพิ่มจ�านวนและ
พฒันาสายพนัธุใ์ห้เหมาะสมกบัท้องถิ่นมากขึ้น	 เมื่อระยะ
เวลาผ่านไปการค้าเจริญก้าวหน้ามากขึ้น	 จ�านวนความ
ต้องการสนุขัสายพนัธุน์ี้กม็จี�านวนมากขึ้นเป็นเงาตามตวั
	 ในปัจจบุนัหน้าที่ของสนุขัสายพนัธุน์ี้เปลี่ยนไปเป็นเฝ้า
บ้านและคุ้มครองสมบัติแล้วก็ตาม	 แต่ความนิยมในสาย
พนัธุก์ย็งัไม่ลดน้อยถอยลง
	 อย่างไรก็ตามแม้ร็อตไวเลอร์จะแข็งแรงและดุดันสัก 
เพยีงไหน	แต่การจบัพวกเขาใส่กรงตลอดเวลาไม่ใช่การเลี้ยงด ู
ที่ถูกต้องนะคะ	 เพราะพวกเขาต้องการการออกก�าลงักาย
และการเอาใจใส่ด้วยความรกัจากเจ้าของไม่ต่างจากหมา
พันธุ์อื่นๆ	 หากคุณสนใจที่จะเลี้ยงล่ะก็	 เวลาและความ
เอาใจใส่คอืสิ่งส�าคญัมากกว่ากรงขงัและโซ่ล่ามค่ะ	ยิ่งผูเ้ป็น
เจ้าของรกัและใส่ใจเขาอย่างใกล้ชดิมากเท่าไหร่	รอ็ตไวเลอร์ 
กพ็ร้อมจะตอบสนองด้วยความจงรกัภกัดค่ีะ

หาง	โคนหางใหญ่มาก	
หางจงึไม่ขดม้วนเป็นวงกลม	
ปลายหางไม่งอ	จงึดูแขง็แรง
สวยงามเรยีวไล่ไปจนถงึ
ปลายหาง	ไม่ยาวหรอืสั้น
จนเกนิไป	หางไม่ฟู	ไม่เป็น
หางกระรอก

กะโหลก	แนวกลางของกะโหลกอยู่ตรงกลาง
ของความกว้างระหว่างหูทั้งสองด้าน	
แนวเส้นของหน้าผากต้องอยู่ตรงกลางความกว้าง
ของกะโหลก	มองเหน็แนวหน้าผากได้
จากด้านข้าง	(ไม่ราบ)	

รูปหน้า	ความชนัของหน้าผากมคีวามชดัเจนดี	
ใบหน้าดูดดุนัทั้งเพศผู้และเพศเมยี	ผวิหนงัต้องไม่ยบั	
ย้วย	และไม่ย่น	

ใบหู มขีนาดกลาง	ใบหูห้อยปรกลงเป็นรูปสามเหลี่ยม	
กว้าง	โคนหูอยู่ระดบับนของศรีษะ	ใบหูแนบสนทิพอดกีบัหวั	
ลกัษณะที่ดใีบหูลู่มาด้านหน้า	ไม่ลู่ไปด้านหลงัของหวั
ท�าให้ดูว่ากะโหลกกว้าง

ปาก มองจากด้านหน้า	
ไม่ควรจะยาวเรยีว	หรอืสั้น	

ควรจะสมัพนัธ์กบักะโหลกศรีษะ
ได้สดัส่วน	หนงัหุ้มปาก

ต้องไม่ย้อยตกมากเกนิไป	
และรมิฝีปากต้องปิดสนทิ	

(ปากตงึ)	สขีองรมิฝีปากต้องมี
สดี�าเข้ม	ไม่มสีชีมพู	

ฟันและขากรรไกร	แขง็แรง	
เรยีงเรยีบร้อย	(42	ซี่)	ลกัษณะ

สบของฟันแบบกรรไกร

จมูก	ดั้งจมูกตรง	
ฐานจมูกกว้าง	เรยีว
พอประมาณ	จมูกกว้าง	
และเป็นสดี�าเท่านั้น



Cover Story

ผลงานในตอนนี้ 
	 “มิ้นท์เป็นนกัแสดงของช่อง	3	ค่ะ	แล้วตอนนี้ 
ก�าลังถ่ายละครอยู่	 3	 เรื่อง	 ก็จะมี	 ‘ไฟล้างไฟ’ 
‘เลือดรักทรนง’	 แล้วก็	 ‘ปดิวรัดา’	 ค่ะ	 ผลงาน 
ที่ผ่านมาล่าสดุกเ็ป็นละครเรื่อง	‘สาม’ี	แต่ว่าที่คน
ส่วนใหญ่จ�าได้ก็จะเป็นเรื่อง	 ‘เงารักลวงใจ’	 กับ	
‘เกมร้ายเกมรกั’	ค่ะ”

เพื่อนรักสี่ขา 
	 “เลี้ยงอยู่อย่างเดียวคือน้องสุนัขค่ะ	 แล้วก็
จะเลี้ยงอยู่แค่พันธุ์เดียวก็คือยอร์คเชียร์	 เทอเรีย	 
ที่เลี้ยงพนัธุน์ี้เพราะเหน็ว่าเขาน่ารกั	แล้วพอเลี้ยง
ตัวแรกก็ติดใจ	 ก็เลยเลี้ยงยอร์คเชียร์ตลอดเลย	 
แต่ว่าจะเลี้ยงทีละตัวนะคะ	 ยอร์คเชียร์เป็นสุนัข
ที่พาไปไหนมาไหนได้	 แล้วก็เป็นสุนัขพันธุ์เล็ก	
ยอร์คเชียร์ที่มิ้นท์เลี้ยงจะไม่ค่อยเห่า	 แล้วเราจะ
ไม่รู้สกึร�าคาญ	 เขากข็ี้อ้อนเลยชอบ	 กเ็ลี้ยงแบบ
เงยีบๆ	เขาไม่ส่งเสยีงดงัค่ะ”

lovely
‘yorkie’ 
boy

วั .นนีเ้ราจะมาพดูคยุกบั มิน้ท์ ณฐัวรา วงศ์วาสนา 
นักแสดงสาวสวยจากช่อง 3 ที่มีผลงาน 
มาแล้วมากมาย ซ่ึงหลายคนคงจ�าเธอได้จาก
ละครเรื่องเงารักลวงใจ และเกมร้ายเกมรัก 

ตามคอนเซ็ปต์ของ Pet Lover by Jerhigh วันนี้
น้องม้ินท์ไม่ได้มาคนเดียว แต่พาเพื่อนซี้สี่ขาคู่ใจมาด้วย 
ส่วนเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงนั้น ตามอ่าน
กันได้เลย 

มิ้นท์ ณัฐวรา วงศ์วาสนา
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Cover Story

	 “ตอนนี้เลี้ยงตัวเดียวชื่อ	 คาสิโน	 เลี้ยงมาได้ 
ปีกว่าแล้วค่ะ	คาสโินขี้อ้อนมากจนบางทยีงัสงสยั
ว่า	 ‘เอ๊ะ	 นี่เราเลี้ยงแมวหรือเปล่า’	 คือแบบเขา
จะอ้อนแล้วแบบเอาหวัมาถูไถ	เหมอืนแมวเลย”

เม้าท์มอยเพื่อนซี้
	 “มิ้นท์แทบจะไม่ได้สอนอะไรคาสโินเลยนะคะ 
เขาจะเป็นตวัของเขาเอง	อย่างจะขออะไรอย่างนี้ 
เขาก็จะกระโดดสองเท้าแบบยืนนานๆเลยค่ะ 
เราก็	 ‘เอ๊ะ	 สุนัขเราท�าได้นะ’	 เราไม่ได้สอนเลย	
เออ	 เขาเก่ง	 แล้วเขาจะมีตุ๊กตาของเขา	 เวลาที่
อยากจะเล่นกับเรา	 ก็จะไปคาบตุ๊กตาแล้วก็เอา
มาวางไว้ข้างๆ	 สมมติว่าเรานั่งดูทีวีอยู ่ก็คาบ
เอามาวางไว้ตรงหน้าเราเลย	 แล้วก็จ้องเหมือน
พยายามสะกดจิต	 เราก็มองทีวี	 แบบไม่สนใจ
เขา	 คาสิโนก็ไม่ยอมแพ้นะ	 เขาก็จะกระดิกหาง
แล้วกจ็้อง	มคีวามอดทนสูงค่ะ	เขาจ้องจนถ้าเรา 
ไม่สนใจจริงๆ	 เขาก็คาบตุ ๊กตาแล้วก็โยนขึ้น
เหมือนให้เรามองเห็นนะ	 โยนแบบคาบแล้วก็
สะบดัให้ตุ๊กตากระเดน็ขึ้นมา”
	 “แต่ว่าคาสิโนขี้กลัวค่ะ	 คือเวลาพาออกมา 
เดนิเล่นข้างนอก	แล้วเขาเหน็สนุขัตวัอื่นหรอืเวลา
เขาเจออะไรที่แปลกๆ	 จะตัวสั่น	 เขาจะเก่งแต่ที่
บ้านค่ะ”

น้องหมากินยากท�ายังไง
	 “คาสโินกนิยากค่ะ	กนิยากมาก	กค็อือาหาร
เมด็ไม่ค่อยกนิ	เราก	็‘เอ๊ะ	สนุขัเราไม่ค่อยกนิ	โอเค	
ลองซื้ออาหารกระป๋องแล้วกัน’	 เพราะว่าเพื่อนๆ
หรือทุกคนบอกว่าไม่มีสุนัขตัวไหนที่ไม่ชอบกิน	
คือถ้าได้กินแล้วน่าจะติดใจประมาณนั้น	 แต่ 
คาสิโนก็ไม่กิน	 แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คาสิโนไม่กิน
อะไรเลย	อาหารสนุขัทกุชนดิทกุยี่ห้อ	ทกุแบบ	จะ
เป็นแบบเมด็แบบเปียกไม่กนิสกัอย่าง	ปรากฏว่า 
ชอบมากินอาหารของคน	 ชอบกินผัก	 ฟักทอง	
ข้าวโพด	กนิผกัต้ม	แล้วกม็สีแนค็ของสนุขับ้าง”

ฝากถึงผู้อ่าน
	 “ในความเข้าใจของมิ้นท์นะคะ	 ส�าหรับคน
ที่รักน้องหมา	 ให้เริ่มต้นที่รักเขาจริงๆเสียก่อนที่
เราจะเลี้ยง	และต้องศกึษาข้อมลูอปุนสิยัเขาก่อน
ว่าสนุขัพนัธุน์ั้นๆเข้ากบัเราหรอืเปล่า	อย่างคาสโิน
ที่เลี้ยงเพราะว่าพื้นที่บ้านเราแคบ	 เราก็ไม่ควรที่
จะเลี้ยงสนุขัใหญ่	 แล้วเรากเ็กรงใจเพื่อนบ้านค่ะ 
ซึ่งถ้าสุนัขเห่าทั้งวัน	 เดี๋ยวเพื่อนบ้านก็ร�าคาญ	 
แต่คาสิโนคือเลี้ยงได้เหมือนในบ้านไม่มีสุนัขเลย	
เราควรที่จะดูแลเอาใจใส่เขาและรกัเขา”	
	 “แล้วมิ้นท์ก็ขอฝากผลงานนะคะ	 ล่าสุดก็อีก	
3	เรื่องที่มิ้นท์ก�าลงัถ่ายท�านะคะ	น่าจะเริ่มทยอย
ออนแอร์หรือได้ชมกันประมาณสิ้นปีนี้ค่ะ	 ทั้ง
ละครเรื่องไฟล้างไฟ	เลอืดรกัทรนง	และปดวิรดัา
ค่ะ	เป็นแนวพเีรยีด	2	เรื่อง	กถ็้าถามว่ามิ้นท์กลบั
มารบัเล่นละครทเีดยีว	3	เรื่องเลย	ได้เล่นร้ายหรอื
ว่าด	ีกบ็อกได้เลยว่าทั้งตวัร้ายและตวัดคี่ะ	จะได้
ชมกนั	ยงัไงกฝ็ากตดิตามด้วยนะคะ	ทางช่อง	3”
	 อย่างที่น้องมิ้นท์ฝากนะคะ	 ก่อนเลี้ยงสุนัข 
ต้องคิดให้มากๆ	 ดูบริบทรอบข้างด้วย	 แล้วคุณ 
กบัเจ้าตูบกจ็ะอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุค่ะ	


เริ่มต้นที่รักเขาจริงๆ

ก่อนที่เราจะเลี้ยง และต้องศึกษา
อุปนิสัยเขาก่อนว่าสุนัขพันธุ์นั้นๆ

เข้ากับเราหรือเปล่า
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วันนีค้อลมัน์ ViP ของเราได้รับโอกาสพิเศษ
ให้มาพูดคุยกับสัตวแพทย์ชั้นน�าท่านหนึ่ง 
ของเมืองไทย “รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา 

ไศละสูต” ซึ่งท่านท�างานอยู่ในหลายหน้าที่ เป็น 
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ
วิจัยโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยง ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่ง
เอเชีย และเป ็นอุปนายกสัตวแพทยสภาของ
ประเทศไทย ถือเป็นคุณหมอที่ท�างานหนัก และ
ท�างานเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

จุดเริ่มต้น และงานที่ท�า
	 “ความจริงก็ต ้องบอกว่าหลังจากที่เรียนจบ

สัตวแพทย์แล้ว	 ก็เข ้ามาท�างานเป็นอาจารย์ที่ 

คณะสัตวแพทย ์จุฬาฯ	 พอท�างานก็มีมุมมอง 

ในเรื่องของการท�างานมากมาย	โดยเฉพาะอาจารย์เอง 

เป็นคนที่ชอบสอนอยูแ่ล้ว	เพราะจรงิๆแล้วตวัตนหลกั

ก็คือเป็นอาจารย์สอนพยาธิวิทยา	 แต่ว่าหลังจากที่

ท�างานไป	 เราก็เริ่มเห็นว่าเราควรจะท�านอกเหนือ

จากงานในมหาวทิยาลยั	นอกจากสร้างบณัฑติแล้ว

เราก็น่าจะใช้เรื่องราวของวิชาชีพด้วยแล้วให้สังคม

ด้วย	 อาจารย์ก็เริ่มต้นโดยการที่เข้ามาท�างานเป็น

เลขาธิการของสัตวแพทยสมาคม	 ก็ท�างานตรงนั้น

มาอย่างต่อเนื่อง	จนกระทั่งได้เป็นนายกสมาคม”

สัตวแพทย์เพื่อสังคม
รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

	 “หลังจากได้เป็นนายกสัตวแพทยสมาคมก็มี

มุมมองในแง่ของการท�างานทางด้านบริการสังคม	

อาจารย์ก็เริ่มต้นโครงการสัตวแพทย์อาสา	 จส.100 

ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความส�าเร็จมาก	 

เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.2549	แล้วหลงัจากนั้นกท็�ามา

เรื่อยๆจนกระทั่งปัจจบุนันะคะ”	

	 “อาจารย์เขียนเรื่องของศูนย์สัตวแพทย์อาสา 

ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของสัตวแพทย์อาสา	 จส.100 

ที่ตวัเองท�า	ทนีี้หลงัจากที่ท�างานในระดบัประเทศแล้ว 

ต่อมาก็ได้ไปท�างานในระดับนานาชาติ	 ได้เป็น

เลขาธิการองค์การสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย ์

แห่งเอเชีย	 จนถึงตอนนี้ก็เป็นมา	 6	 สมัยแล้วค่ะ 

นี่ก็เป็นกิจกรรมต่างๆ	 อาจารย์ก็เป็น	 Key	 Person	

ของที่นี่นะคะ	แล้วออฟฟิศนี่กอ็ยู่ที่ประเทศไทย	อนันี้

เป็นความแขง็แรงมากๆส�าหรบัสตัวแพทย์ในภมูภิาค

เอเชยีซึ่งตรงกบัประชาคมอาเซยีนพอดเีลย”	

	 “สดุท้ายกม็าในเรื่องของโรคมะเรง็	กด้็วยความที่

เป็นหมอแล้วกท็�างานทางด้านพยาธ	ิกเ็ลยได้เข้ามา 

ท�างานการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็ง

มาตลอดระยะเวลา	 10	ปี	ท�าให้อาจารย์ก่อตั้งเป็น	

RU	หรอื	Research	Unit	ทางด้านโรคมะเรง็แห่งแรก

ของเอเชีย	 จะท�าวิจัยในสัตว์เลี้ยง	 ซึ่งอาจารย์เป็น

หวัหน้าโครงการ	ได้รบัทนุสนบัสนนุจากจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัค่ะ”

งานอาจจะเยอะ แต่ก็ท�าเต็มที่
	 “จริงๆแล้วการแบ่งเวลาอาจารย์คิดว่าขึ้นอยู่กับ

ว่าเรารักที่จะท�าหรือเปล่านะ	 เพราะว่าถ้าเรารักนี่ 

อาจารย์คดิว่าเรากจ็ะสามารถแบ่งเวลาได้	 เพยีงแต่

ว่าบางครั้งมนัต้องม	ีPriority	เหมอืนกนั	อย่างในช่วงนี้ 

อาจารย์มีงานวิจัยมากๆ	 อาจารย์ก็อาจจะลดงาน

สังคมลงไปบ้าง	 ตอนที่ท�างานหนักมากที่สุดน่าจะ

เป็นช่วงที่เป็นนายกสัตวแพทยสมาคมเมื่อปี	 พ.ศ.

2553	ช่วงนั้นท�างานสมาคมเยอะมาก	แล้วทางท่าน

คณบดีเองก็ให้เราไปท�างานเพื่อสังคม	 เพราะเราได้

รบัความไว้วางใจ	เราได้รบัต�าแหน่งจากการเลอืกตั้ง 

แล้วช่วงนั้นมีน�้าท่วมก็ต้องออกไปช่วยสัตว์	 ซึ่งเป็น

อะไรที่อาจารย์ประทบัใจมาก”
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เราต้องให้ความรักกับเขาก่อน 

ความรักความใส่ใจจะเป็นยาขนานวิเศษ
แต่ว่าการรักการใส่ใจ

ก็ต้องอย่างสมเหตุสมผลนะคะ


	 “ครั้งหนึ่งอาจารย์ออกไปกบัคณุกฤษณะ	ไปช่วย

คนที่พทุธมณฑลสาย	5	ท�าให้คณุกฤษณะประทบัใจ	

อาจารย์ยงัเขยีนเรื่องลงไปใน	80	ปีสตัวแพทย์จฬุาฯ

เลย	นี่แหละค่ะมนัคอืสิ่งที่เราได้ท�า	แล้วเรากร็ู้สกึว่า

เราให้อะไรแก่สงัคมมนักม็คีวามสขุนะคะ	แล้วกห็ลกั

ประจ�าใจส�าคัญที่สุดก็คือว่า	 พื้นฐานเรื่องของการ

ท�างานทั้งหมดนี้มนัอยู่ที่ว่า	เมื่อเราท�าอะไรแล้ว	เรา

ต้องสอนให้คนรบัผดิชอบ	ดงันั้นอาจารย์มกัจะบอก

ลูกศษิย์อยู่เสมอว่า	ไม่ว่าจะเป็นอาชพีอะไร	ท�างาน

อะไร	ความรบัผดิชอบเป็นเรื่องที่ส�าคญัที่สดุ	แล้วก็

ท�าหน้าที่ของเราให้ดทีี่สดุ	ในขณะที่เมื่อเราท�าหน้าที่

ของเราดแีล้วนี่	เรากเ็อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสงัคมด้วย”	

งานที่ชอบมากที่สุด 
	 “สิ่งที่เป็นตัวตนมากที่สุดคือเรื่องโรคมะเร็ง	

เพราะว่าตั้งแต่ที่เรียนหนังสือ	 เริ่มต้นตั้งแต่อาจารย์

ไปท�าปรญิญาโทที่ประเทศสวเีดน	 ไปเรยีนทางด้าน 

โรคมะเรง็แล้วกลบัมา	กไ็ด้ทนุได้เรยีนต่อปรญิญาเอก 

ที่ประเทศญี่ปุ่น	 แล้วโปรเฟสเซอร์ก็ท�างานทางด้าน

โรคมะเร็งเต้านมในสุนัข	 พอกลับมาก็มาท�างาน

ต่อทางด้านโรคมะเร็งที่ภาควิชาพยาธิวิทยา	 คณะ

สตัวแพทย์จฬุาฯ	ท�างานมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง

สุดท้าย	 อาจารย์ก็เริ่มตั้งคลินิกโรคมะเร็งก่อน	 

หลังจากนั้นก็เกิดแนวคิดว่าเราจะต้องท�าอะไรให้

มันลึกกว่าคลินิกเพราะรักษามันก็แค่ผิวเผิน	 ก็เลย 

ท�าเป็นศูนย์มะเร็งขึ้นมา	 ท�าเป็นงานวิจัย	 แล้วก็ต่อ 

จากนั้นก็ได้มาเป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคมะเร็ง

เมื่อปีที่แล้ว	คอืท�างานทั้งหมดมา	10	ปีจนได้หน่วยนี้	 

ได้ท�างานร่วมมือกับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ก็ได้ไปท�างาน 

ร่วมกับทาง	 สวทช.	 และคณะวิศวกรรมศาสตร ์

จุฬาฯ	 ผลิตอุปกรณ์ในการที่จะคัดแยกเซลล์มะเร็ง	

ที่เป ็นผลงานล่าสุดและเพิ่งเป ิดตัวไปเมื่องาน	 

80	ปีสตัวแพทย์จฬุาฯ	อนันี้เป็นผลงานที่ภาคภูมใิจ

มากๆค่ะ”

โรคมะเร็งในสัตว์ 
	 “ตามปกติแล้วโรคมะเร็งบางชนิด	 เราจะไม่

สามารถบอกได้	 เพราะว่ามันอยู่ข้างใน	 แต่ว่าโรค

มะเร็งที่ท�างานในปัจจุบันนี่เป็นมะเร็งผิวหนัง	 พอ

เป็นผวิหนงันี่เราจบัต้องตามตวัสตัว์	เราจะรูส้กึว่ามนั

เป็นก้อน	เราจะจบัได้	ถ้าหากว่าประเภทอยูภ่ายในนี่

ยาก	กเ็ลยพยายามที่จะตั้งแบบแนวทางในการที่จะ 

ช่วยเหลอื	อย่างเช่น	ให้พาสตัว์มาตรวจหรอืว่าปีหนึ่ง

มาตรวจร่างกาย	ท�าอลัตร้าซาวนด์หน่อยอะไรอย่างนี้ 

เชค็ท้องเชค็ปอดเชค็อะไรต่างๆ”

ฝากถึงคนเลี้ยงสัตว์
	 “ความจรงิแล้ว	 สิ่งที่ส�าคญัที่สดุในเรื่องของการ

เลี้ยงสัตว์คือ	 เราต้องให้ความรักกับเขาก่อน	 ความ

รักความใส่ใจจะเป็นยาขนานวิเศษเลย	 แต่ว่าการ

รักการใส่ใจก็ต้องอย่างสมเหตุสมผลนะคะ	 อย่าง

เช่น	 ถ้าเป็นสุนัขเพศเมีย	 อาจารย์มักจะบอกเสมอ

วา่ถ้ามสีนุขัตวัเมยีแล้วไม่อยากให้เขามลีกูกท็�าหมนั

ไปเลย	 เขาไม่ได้เจบ็ปวดอะไร	คอืความเชื่อบางคน 

ก็บอกว่ากลัวเขาจะเจ็บ	 แต่จริงๆแล้วไม่ได้ท�า

อันตรายกับตัวสัตว์เลย	 ท�าให้เขารู้สึกสบายตัวเสีย

ด้วยซ�้า	 เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า	

ต้องรักอย่างมีเหตุมีผล	 แล้วก็การเลี้ยงดูสัตว์ที่ดีนี่

ต้องให้การดูแลกับเขาอย่างเหมาะสม	 ส�าคัญที่สุด

ก็คือว่าต้องให้อาหารที่เหมาะสมกับตัวเขา	 ดูแล

สุขภาพเมื่อยามเขาเจ็บป่วย	 ให้เขาได้มีอิสระบ้าง	

สมมติว่าเราอยากเลี้ยงสัตว์มาก	 แต่ว่าบ้านไม่มีที่

เลยแต่เลี้ยงหมาตัวใหญ่	 อันนี้มันก็คงไม่เหมาะสม	

เพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์ก็คือต้องดูด้วยว่าเรามี

ศกัยภาพพอไหม	แล้วคนในบ้านเขาพร้อมที่จะไปกบั

เราหรือเปล่า	 เพราะว่าบางทีเรารักอยู่คนเดียว	 เขา

เรยีกว่าต้องรกักนัเป็นทมี	แล้วเราอาจจะต้องเป็นผูน้�า	

โดยคนอื่นๆช่วยเราในการที่จะประคบัประคองให้เขา

ไปได้	 แล้วที่ส�าคัญที่สุดก็คือให้วัคซีนเขานะคะ	 ให้

เขาได้พกัผ่อน	เล่นกบัเราบ้าง	ทกุวนัหรอือย่างน้อย 

กอ็าทติย์ละ	1-2	ครั้ง	แล้วกพ็าไปตรวจสขุภาพอย่าง

สม�่าเสมอ”	

	 แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า	 ถ้าหากว่าเราคิดว่า

เราจะเลี้ยงสัตว์	 เราควรจะต้องศึกษาด้วยว่าเขามี

พฤตกิรรมอย่างไร	ประวตัพินัธุข์องเขา	เขาชอบอะไร	

บางทเีลี้ยงโดยไม่รู้กอ็าจจะเกดิปัญหาได้”	

	 ส�าหรับคุณผู้อ่านท่านไหนอยากฟังเรื่องราวดีๆ	

พร้อมสาระน่ารู้จาก	รศ.สพ.ญ.ดร.อจัฉรยิา	ไศละสตู	

กส็ามารถเข้าไปฟังได้ที่คลื่น	101.5	MHz	คลื่นจฬุาฯ	

ตั้งแต่	09.05-09.30	น.	ทกุวนัเสาร์นะคะ	

ขอขอบคุณ

รศ.สพ.ญ.ดร.อจัฉรยิา	ไศละสูต	
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JERHiGH REsTAuRAnT 
@PET CLuB suP’TAR  
CHALLEnGE
	 เกบ็ตกภาพบรรยากาศสนกุๆ	ในงาน	Grand	Opening	PET	Club	
Wellness	Center	ลาดพร้าว	101	กบัการจดัประกวดแข่งขนั	Sup’tar	
ตวัแทน	PET	Club	โดยงานนี้	อาหารสนุขัเจอร์ไฮได้น�าเมนูสขุภาพ	
ในรูปแบบภัตราคารสุดหรูมาจัดให้กับน้องสุนัขทานกันอย่าง 
เต็มอิ่มแบบไม่อั้น	 พร้อมกิจกรรมแข่งขันปรุงอาหารให้กับคุณลูก
โดยฝีมอืของคณุแม่	ซึ่งมเีหล่าบรรดาสนุขั	Sup’tar	มาร่วมงานกนั
อย่างมากมาย
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เจอร์ไฮ ร่วมสนับสนุน 
“โครงการชุมชนคนรักหมา ครั้งที่ 3”
	 อาหารสุนัขเจอร์ไฮในบริษัท	 ซีพีเอฟ	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
ร่วมสนบัสนนุ	โครงการชมุชนรกัหมา	ครั้งที่	3	ซึ่งจดัขึ้นโดย	บรษิทั	ซพี	ีออลล์	
จ�ากดั	(มหาชน)	ณ	วดัสงัฆทาน	จ.นนทบรุ	ีในการจดัหน่วยสตัวแพทย์เคลื่อนที่	
ให้บรกิารท�าหมนัและฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า	ให้กบัสนุขัจร	ในชมุชน
ต่างๆ	 เพื่อดูแลสุนัขในชุมชน	 และลดจ�านวนสุนัขจร	 ซึ่งเป็นปัญหาที่ส�าคัญ
ของชมุชน	โดยงานนี้ได้รบัความร่วมมอืจากคนในชมุชน	และนายกองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลบางไผ่มาร่วมกจิกรรมในครั้งนี้

THAiLAnd wEEk 2015 
ณ กรงุเวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว   
	 เมื่อวนัที่	6-10	พฤษภาคม	2558	ที่ผ่านมา	อาหารสนุขัเจอร์ไฮ	
ในบรษิทั	ซพีเีอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้เข้าร่วมแสดง
สนิค้าในงาน	 THAILAND	WEEK	 2015	 ซึ่งจดัขึ้นโดยกรมส่งเสรมิ
การส่งออก	 กระทรวงพาณิชย์	 ณ	 กรุงเวียงจันทน์	 สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว	ภานในงานนี้ได้รบัการตอบรบัที่ดจีาก
กลุ่มคู่ค้าและผู้บรโิภคเป็นจ�านวนมาก




