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ลองมาเริ่มต้นกันด้วยวิธีง่ายๆ 5 ขั้นตอน ต่อไปนี้

5

Q: น้องหมาเป็น
โรคเบาหวานได้หรือไม่่

3. ตรวจระดับฟรุคโตซามีน จะบอกถึงความเข้มข้นเฉลี่ยของกลูโคสในช่วงเวลา 
1-2 สัปดาห์ ซึ่งไม่ผันแปรไปตามภาวะน�้าตาลสูงแบบเฉียบพลันหรือแบบชั่วคราว จึง
มีความแม่นย�ามากกว่าการตรวจน�้าตาลในกระแสเลือด

การรักษาโรคเบาหวานในสุนัข
ส่วนใหญ่มสีาเหตจุากความบกพร่องของ เบตาเซลล์ในตบัอ่อน ท�าให้ไม่มกีารสร้าง

หรือสร้างอินซลูนิได้น้อย ดงันัน้การรักษาจงึรักษาด้วยการฉดีอินซลูนิ ในรายทีม่คีวาม
จ�าเป็นต้องใช้อินซูลิน สัตว์ป่วยมีความจ�าเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อได้รับการรักษา
และมกีารดแูลอย่างใกล้ชดิในช่วง 1-3 วนัแรก หากไม่พบอาการแทรกซ้อนใดๆ กก็ลบั
บ้านและฉีดอินซูลินโดยเจ้าของได้ จากนั้น 1 สัปดาห์จึงนัดมาตรวจเลือดเพื่อประเมิน
ค่าน�้าตาลในเลือดแต่ละช่วงเวลาเพ่ือให้แน่ใจว่าขนาดอินซูลินท่ีใช้เหมาะสมกับสัตว์
ป่วยแต่ละตัว

จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวในการรับมือกับโรคนี้ แต่อย่างน้อยก็ยังมี
แนวทางการหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงของสัตว์เลี้ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานไม่ว่าจะ
เป็นการควบคมุน�า้หนกั อาหาร หรือการหมัน่ตรวจสขุภาพกจ็ะช่วยให้เรารูเ้รว็เท่าทนั
โรคได้

A: สนุขัก็เป็นโรคเบาหวานได้เหมอืนคนเราเช่นกนั มาลองดกูนัว่าเบาหวาน
ในสุนัขนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะรับมือกับโรคนี้ได้อย่างไร

สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน 
สาเหตุที่ร่างกายของสุนัขขาดฮอร์โมนดังกล่าวมีมากมาย และหลายปัจจัยด้วยกัน       
ไม่ว่าเกิดจากตัวสัตว์เองที่มีความผิดปรกติในร่างกาย ซึ่งสร้างเซลล์ท�าลายกลุ่มเซลล์
ตับอ่อนของตนเอง สัตว์ป่วยเป็นตับอ่อนอักเสบ หรือเป็นเนื้องอกที่ตับอ่อน 

นอกจากนี้ สุนัขที่อ้วนนั้นจะท�าให้ประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงจนเกิดปัญหา
ของการใช้กลูโคส ท�าให้เกิดภาวะน�้าตาลในกระแสเลือดสูงและเกิดเป็นเบาหวานได้
เช่นกัน ยังมีสาเหตุจากการใช้ยาชนิดที่มีผลท�าให้น�้าตาลในกระแสเลือดสูงต่อเนื่อง
นานๆ อีกด้วย เช่น การใช้ยาเพื่อควบคุมการเป็นสัดของสุนัขเพศเมีย ด้วยยาในกลุ่ม
โปรเจสติน หรือการใช้ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

การตรวจวินิจฉัย 
1. ตรวจระดับน�า้ตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง หากพบว่าระดับ

น�้าตาลในกระแสเลือดมากกว่า 200 มก./ดล.ในสุนัข 
2. ตรวจปัสสาวะโดยท�าการอดอาหารและน�้าก่อนตรวจ อย่างน้อย 8 ชั่วโมงหาก

พบว่ามีน�้าตาลในปัสสาวะก็อาจมีสาเหตุเกิดจากเบาหวานได้

ขั้นตอน 

ฝึกมารยาทการกิน                
ให้น้องหมา

Training
Corner

1 เริ่มต้นจากเมื่อถึงเวลาให้อาหารให้เราใส่ 
สายจูงน้องหมาให้เรียบร้อย จากน้ันสั่งให้เขา

นั่งคอยนิ่งๆ

2                 เมือ่เขานัง่นิง่แล้วให้วางชามเปล่าไว้ข้างหน้า 
น้องหมา โดยทีเ่ขานัง่คอยอยู ่ถ้าไม่ท�า กใ็ห้น�า

เขากลับไปทีเ่ดมิแล้วท�าการแก้ไขโดยออกค�าสัง่ นัง่ คอย 
อีกครั้งหนึ่ง ในสายจูง

3 ถ้าหากน้องหมานัง่อยูใ่นอาการสงบแล้ว ให้
หยบิอาหารเลก็น้อยวางไปในชามอาหาร คอย

ดูให้เขาอยู่ในท่านั่งคอยเหมือนเดิม

4 หากเชื่อฟังและปฏิบัตตามค�าส่ังแล้ว ก็ให้
รางวัลเขาด้วยการยกชามอาหารขึ้น แล้วยื่น

ให้เขากนิ พร้อมกบัชม ท�าซ�า้ไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่อาหาร
หมด เขาจะเริม่เข้าใจว่าเราเป็นผูใ้ห้อาหาร ไม่ได้มาแย่ง
อาหาร

5 ถ้าเขามีพฤติกรรมขู่หรือแยกเขี้ยว ให้หยุด
ให้อาหารและออกส�าสัง่ "ไม่" และ "นัง่ลง" ดงัๆ 

เพือ่ให้เขารูว่้าหากท�าพฤตกิรรมแบบนีจ้ะไม่ได้กนิอาหาร
การฝึกด้วยวิธีนี้จะได้ผลมากถ้าฝึกตั้งแต่น้องหมา

ยังเด็กและท�าอย่างสม�่าเสมอ ไม่มีข้อยกเว้น การใช้
จติวทิยาในลกัษณะนีจ้ะท�าให้เขาซมึซบัความเป็นจ่าฝงู
ของผู้เลี้ยงได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้วิธีการฝึกที่เข้มงวด
หรือตึงเครียดเกินไป
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Newfoundland
พี่เบิ้มร่างใหญ่ ใจดี 

OF THE MONTH

ศีรษะ มีขนาดใหญ่และแข็งแรง เป็นข้อโดดเด่น
ประจ�าสายพันธุ์ โดยเฉพาะตัวผู้จะมีกะโหลกศีรษะ

ใหญ่มาก เมื่อเทียบกับขนาดของล�าตัว

หู ใบหูมีขนาดปานกลาง ปรกอยู่ใน
ต�าแหน่งด้านบนของศีรษะ

ถิ่นกำาเนิด : แคนาดา
ช่วงอาย ุ: 8-10 ปี
สูง : 66-80 เซนติเมตร 
น้ำาหนัก : 50-78 กิโลกรัม 

ขน เป็นขนสองชัน้ ชัน้นอกหยาบ ตรง เรยีบ 
และเป็นมัน จึงมีคุณสมบัติป้องกันการเปียก
น�้าได้ดี ขนชั้นในค่อนข้างหนาแน่นและนุ่ม 
ปกป้องความหนาวเย็นได้ดี 

จมูก สั้นเล็กน้อย จึงมักมีปัญหากับ 
การหายใจ เมื่ออยู่ในภูมิอากาศร้อน

สีขน มีสีช็อกโกแลต ด�า บรอนซ์ 
หรือจะเป็นสีด�าและขาวปนกัน

ลำาตัว เป็นสุนัขที่มีล�าตัวขนาดใหญ่ กระดูกใหญ่ 
แข็งแรง และมีท่าทางการเดินสง่างาม

มีถิ่นก�าเนิดมาจากเกาะนิวฟาวนด์แลนด์ ประเทศแคนาดา เป็นสุนัขที่ท�างานในน�้าได้ดีมาก แต่เดิมเป็น
สุนัขที่ชาวประมงเลี้ยงไว้เป็นผู้ช่วยลากอวน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ในศตวรรษที่ 18 ถูกน�าเข้ามายัง
อังกฤษ และฝรั่งเศส จึงเป็นที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วในหมู่ชาวเรืออังกฤษ แต่ปัจจุบันนิยมเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน 
เอาไว้ให้เป็นเพื่อนกับเด็กๆ    

โดยธรรมชาตแิล้วนวิฟาวนด์แลนด์เป็นสุนขัทีร่่าเริง 
และจติใจอ่อนโยน แม้ตวัจะใหญ่มากแต่นวิฟาวนด์แลนด์
กเ็ป็นสนุขัทีส่ภุาพ รกัสงบ ซือ่สตัย์ และเป็นมติรกับเด็ก 
เหมาะเป็นสตัว์เลีย้งของครอบครัว จะอยูน่ิง่ๆ ได้นานแต่
จะไม่ชอบถกูทิง้ให้อยูต่ามล�าพงั ค่อนข้างต้องการความ
รัก การเอาใจใส่จากครอบครัวสงูมาก หากได้อยูก่บัเดก็ 
ให้เด็กๆ ได้กอด ได้ปีนป่ายขึ้นมาบนตัวจะยิ่งชอบมาก

หากเลี้ยงในท่ีท่ีอากาศร้อน อาจจะล�าบากหน่อย 
เพราะขนทีห่นา ท�าให้เขาเป็นสนุขัขีร้้อน จงึเหมาะทีจ่ะ
เลีย้งไว้ในฟาร์มหรอืกระท่อมตามชนบท โดยเฉพาะทีม่ี 
คูคลอง อยู่ใกล้ๆ ไม่เหมาะส�าหรับเล้ียงในเมือง สถาน

ทีเ่ลีย้งควรเป็นบริเวณทีก่ว้างๆ มพีืน้ทีส่�าหรบั
ออกก�าลงักาย จะได้วิง่เล่นได้อย่างเต็มที ่ควรพา
เดนิออกก�าลงัอยูเ่สมอ เพราะโดยนสิยัแล้วเขา
จะสามารถอยูก่ลางแจ้งได้ครัง้ละหลายชัว่โมง 
เขามคีวามสามารถพเิศษซึง่เป็นความสามารถ
ที่อยู่ในสายเลือดน่ันก็คือ การว่ายน�้า เพราะ
เขาจะว่ายน�้าเก่งมาก และสามารถว่ายไปได้
ในระยะไกลมากอีกด้วย แม้ว่าจะเป็นสุนัขที่
ร่าเริงแต่ถ้าปล่อยให้อยู่ตามล�าพังมากเกินไป 
ก็มักจะเฉื่อยชา ขี้เกียจ และเป็นโรคต่างๆ     
ได้ง่าย หากเลี้ยงในบ้านตลอดเวลาขนด้าน
ในจะร่วงมาก ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่พบได้
บ่อยจะเกีย่วข้องกบัลิน้หวัใจบกพร่อง ซึง่อาจ
ท�าให้เสยีชวีติได้อย่างกะทนัหนั ทัง้ทีอ่ายยุงัน้อย  
ดงันัน้จงึต้องการการดแูลอย่างใกล้ชดิ หากพบ
มอีาการผดิปกตจิะด้วยเหตผุลใดกต็าม ควรพา
ไปพบสตัวแพทย์ทนัที



4      PetLover by JerHigh



Petlover by JerHigh   5

ในที่สุดแฟนละครก็คุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆ ส�ในที่สุดแฟนละครก็คุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆ ส�ในท าี่สุดแฟนละครก็คุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆ ส�าี่สุดแฟนละครก็คุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆ ส� หรบัละครฟอร์มยกัษ์

ทีใ่ครหลายคนตัง้ตารออย่าง “เพลงิพระนาง” ละครรเีมคเนือ้หาเข้มข้นทีไ่ด้นางเอก

ตวัแม่มาประชนับทบาทกนัอกีครัง้ ในวนันีเ้ราเลยถอืโอกาสคว้าตวัเจ้านางเสกขรเทวี 

มาพดูคยุกนันอกเรือ่งละครสกัหน่อย เรยีกว่าเธอเป็นนางเอกลกูหม้อช่อง 7 ส ี และ

มฝีีมอืระดบัแถวหน้า สมกบัเป็นนกัแสดงมอือาชพี ไม่ว่าจะบทบาทไหน เธอกวาด

คะแนนเรยีบ ตบีทแตกไม่ว่าจะนางเอกแสนดเีจ้าน�า้คะแนนเรยีบ ตบีทแตกไม่ว่าจะนางเอกแสนดเีจ้าน�า้คะแนนเรยีบ ตบีทแตกไม่ว่าจะนางเอกแสนดเีจ้าน�้ ตา หรอืนางร้ายอารมณ์เดอืด เธอ

เป็นนักแสดงทีไ่ม่ยดึตดิกบับทบาท “นางเอก” และภาพลกัษณ์กไ็ม่ต้องเลอค่าเป็น

นางเอกอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะชวีตินอกจอทีแ่สนเรยีบง่ายกบัครอบครวั เอาเป็นว่า

วนันีจ้ะได้เจาะลกึรกัแท้ของเจ้านางเสกขรเทว ีหรอื “ยุย้” จรีนนัท์ มะโนแจ่ม กนัแบบ         

หมดเปลอืกเลยกว่็าได้ 

รักแท้ของยุ้ย
“จะบอกว่ายุ้ยเลี้ยงสัตว์มาเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นหมา แมว หรือ

กระต่าย ส่วนน้องหมานี่ถ้าทั้งบ้านรวมกันเลยนะคะก็จะนับได้ประมาณ 9 ตัว 

หลากหลายสายพันธุ์มากค่ะ มีตั้งแต่ใหญ่มากจนเล็กจิ๋ว ตั้งแต่พันทาง โกลเด้น  

รีทรีฟเวอร์ ชิวาวา ชิห์สุ ปอม จนถึงยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย” 

วันนี้ควงใครมาเอ่ย
“วันนี้พามาแค่ 2 ตัว เพราะ 2 ตัวนี้จะเป็นลูกติด ตั้งแต่วันที่เอาเขา

มาเลี้ยง ตั้งแต่อายุ 1 เดือนหรือสามอาทิตย์นี่ก็เลี้ยงเอง แล้วก็นอนด้วยกัน อยู่

ด้วยกันตลอดเวลา กลายเป็นว่า 2 ตัวนี้เขาไปไหนมาไหนกับยุ้ยได้ตลอดเพราะ

เขาตัวเล็ก อย่างเจ้าโกลเด้นฯ นี่ก็รักมากนะคะแต่พาไปไหนมาไหนด้วยยากกว่า  

Love
at First Sight
ของ “ยุ้ย” จีรนันท์ มะโนแจ่ม
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“รชิช่ี” จะเป็นสายพนัธุย์อร์คเชียร์ เทอร์เรยี ส่วน “มนันี”่ จะเป็นปอมเมอเรเนยีน 

ที่บ้านจะเลี้ยงแต่ตัวเมียทั้งหมด” 

ที่มาของลูกติดทั้ง 2 นี้
 “ต้องบอกว่ายุ้ยเป็นคนรักหมาตั้งแต่เด็กและก็เลี้ยงมาเรื่อยๆ จนมีอยู่

ช่วงหนึ่งที่ไม่ได้เลี้ยงเอง พอช่วงที่มีเวลาเราก็เริ่มดูแลเขาได้ พอดีมีรถบ้านที่เรา

จะพาเขาไปกองถ่ายได้ก็เลยไปเอามาเลี้ยง อย่างรีชชี่นี่มาจากฟาร์มที่เขาโทร

มาบอกว่ามีน้องหมาสายพันธุ์นี้ เราก็ไปดู พอไปดูก็หลงรักเลย เขาจะตัวเล็ก

ที่สุดในคอก ยุ้ยเลยตั้งใจว่าจองตัวนี้นะ และก็เรียกเขาชื่อนี้ไว้ตั้งแต่ตอนแรกให้

คุ้นหูเลย ส่วนมันนี่มาได้ตอนที่มางานที่เมืองทอง น้องเขาน่าสงสารเพราะเหลือ

ตัวสุดท้ายไม่มีใครเอา ใครๆ ก็บอกว่าอย่าไปเอามาเลย แต่สุดท้ายก็เอากลับมา

บ้านด้วยจนได้ เหมือนรักแรกพบ”

อยู่ด้วยกันเยอะแค่ไหน
 “ยุ้ยอยู่กับเขาทุกวัน แม้เวลาออกกอง ถ้ามีถ่าย 10 วัน 15 วันยุ้ยจะ

บอกกับทางกองถ่ายว่าถ้าต้องมีงานที่ไปหลายวันยุ้ยจะขอเอาน้องหมาไปด้วย 

อย่างไปต่างจังหวัดยุ้ยก็จะเลือกพักที่สามารถน�าน้องหมาเข้าไปด้วยได้ คนอื่น

เขานั่งเครื่องไป เราต้องนั่งรถไปเพราะเราพาน้องหมาไปด้วย เพราะเขาจะติด

เรามาก ท�าให้ทิ้งเขาไว้ที่บ้านหลายวันไม่ได้” 

ในหนึ่งวันของยุ้ยกับเขา
 “ก็เหมือนทั่วๆ ไป ทั้งวันที่อยู่ด้วยกันก็เล่นกัน กอดกัน และก็มีพา

ไปเที่ยวบ้าง ซึ่งต้องเลือกที่พักที่ยอมให้น้องหมาเข้าพักด้วยได้ ทุกที่ที่ไป ยุ้ยก็

จะตรวจสอบเรื่องโรงแรมที่พักว่าให้น้องหมาเข้าพักด้วยได้หรือไม่ เราก็จะดูให้

เรียบร้อยก่อน เพราะอยากมีกิจกรรมด้วยกันตลอด”

" บางคนจะรักแค่เพียงตอน
ที่เขาเด็กๆ แต่อย่าลืมว่าเขาจะรัก
เรามาก จึงต้องดูแลกันไปจนวัน
สุดท้ายของเขา และก็ควรเผื่อแผ่
ความรักความเมตตาให้กับสัตว์

อื่นด้วยนะคะ "
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กลัวท�าไมกับความมืด เดี๋ยวนี้แม้จะกลับบ้านดึกเราก็ยังเล่นกันได้ ด้วย
เจ้าบอลส่องสว่างในตัว Nite Ize Light Up Ball แม้แสงอาทิตย์จะอ�าลาโลก            
ไปแล้วส�าหรับวันนี้ก็ไม่ต้องรอเช้าวันใหม่ ก็สามารถเล่นกับน้องหมาได้เลยใน
ตอนกลางคืน น้องหมาจะรักเจ้าลูกบอลน้ีเพราะเขาจะเล่นกับคุณเม่ือไรก็ได้ 
แม้แต่ในสนามหลังบ้าน Nite Ize Light Up Ball มีลักษณะเฉพาะตัวตรงที่มี
แสงในตัวเอง พร้อมกับเปลี่ยนสีได้ด้วย ทนทานต่อการกัดแทะ ท�าจากวัสดุที่
ปลอดภัยกับสัตว์เล้ียง กันน�้า และลอยได้ ขนาดเท่าลูกเทนนิส รับรองว่าเป็น
ของโปรดของน้องหมาทุกตัวแน่นอน

Nite Ize Light Up Ball

GoPro 
Fetch Dog Harness

ให้แอบเม้าส์เขาสักเรื่องหนึ่ง 
 “ถ้าจะให้พดูถงึเขาทัง้สอง ตอนน้ีเขาไม่รู้หรอกใช่มัย้ (หวัเราะ) รชิช่ีเป็น

หมาขีเ้หวีย่ง ขีห้งึ ขีอ้จิฉา ถ้ายุย้กอดน้อง เขากจ็ะมาแย่งๆ หวงกนัเอง และไม่ให้

ใครเข้าใกล้ จะขูต่ลอด แต่กติ็ดยุย้ ถ้าเรียกได้คงเรียกแม่จ๋าท้ังวนั คอืตดิยุย้มากไป

ไหนตามตดิตลอดเวลา เข้าห้องน�า้กค็อยน่ังเฝ้า ส่วนมนัน่ีจะไม่ค่อยตดิเท่าไหร่ ไม่

ค่อยหงึไม่ค่อยอะไร ออกแนวยอมรชิชี ่แต่ถ้ารชิชีไ่ม่มาเขากจ็ะเข้ามาหาเรา”

ฝากถึงคนที่จะพาน้องหมาไปไหนมาไหนแบบเราบ้าง
 “ยุ้ยเข้าใจคนที่รักน้องหมา เวลาพาไปไหนมาไหนด้วยควรระวัง ยุ้ย

จะมีรถเข็น อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องมีก็เช่น กระดาษ และผ้า ฯลฯ ควรตรวจสอบ

ที่พักที่ยอมให้สุนัขเข้าพักด้วยได้ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ท่ีอนุญาตให้พาน้อง

หมาเข้าได้ เวลาที่ไปเราก็ต้องคอยระวังเรื่องความสะอาด จะอึ จะฉี่เราต้อง

เก็บให้เรียบร้อย คนอื่นจะได้ไม่ว่าเราได้ ความสะอาดของตัวเขาก็ต้องระวัง

ด้วยเช่นกัน”

 “เหมือนคนที่มีดวงใจดวงเดียวกัน ถ้าอยากเลี้ยง ควรดูแลให้ดีที่สุด 

เขาเป็นเพื่อนที่น่ารักและซื่อสัตย์กับเรา บางคนจะรักแค่เพียงตอนที่เขาเด็กๆ 

แต่อย่าลืมว่าเขาจะรักเรามาก จึงต้องดูแลกันไปจนวันสุดท้ายของเขา และก็

ควรเผ่ือแผ่ความรักความเมตตาให้กับสัตว์อื่นด้วยนะคะ”

มนัจะสดุยอดแค่ไหน หากเราจะได้เหน็ภาพทกุภาพจากมมุมองเดยีวกนักบัน้อง
หมาแสนรักของเรา ไม่ว่าเขาจะเห็นอะไร เราก็ไม่พลาดกับความสนุกตื่นเต้นแบบ
เดียวกับเขาด้วย GoPro Fetch Dog Harness งานนี้ต้องขอบคุณ GoPro เขาล่ะ 
ที่ท�าส่ิงนี้ออกมาเอาใจคนรักน้องหมาอย่างเราโดยเฉพาะ เจ้าสายรัดที่ว่านี้จะช่วย
ให้เราน�ากล้อง GoPro ไปติดไว้ที่น้องหมาของเราได้ง่ายขึ้น โดยต�าแหน่งที่ติดก็
จะอยู่ที่บริเวณหน้าอก หรือบนหลังของน้องหมานั่นเอง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมุมมอง
ที่สุดยอดที่สุดที่จะถ่ายทอดมุมมองของน้องหมาออกมาให้คุณเจ้าของได้เห็นภาพ
ต่างๆ เลยทเีดยีว เจ้าสายรดันีส้ามารถปรบัระดบัได้ตามขนาดตวัของน้องหมาและ
ทีส่�าคัญมนัไม่ท�าให้น้องหมาของเราร�าคาญแน่นอน ซึง่เหมาะกับน้องหมาเกอืบทกุ
สายพันธุ์ และทุกขนาดที่มีน�า้หนักอยู่ระหว่าง 7-54 กิโลกรัมเลยทีเดียว นอกจาก
นัน้ยงัเรยีกได้ว่าเหมาะกบัทกุสภาพภมูปิระเทศทีน้่องหมาไปบกุตะลยุอกีด้วย ไม่ว่า
จะ ลงน�้า หรือที่สูงก็จะไม่ท�าให้น้องหมาหมดสนุกแน่นอน คุณมั่นใจอยู่แล้วว่าคุณ
คือช่างภาพมีฝีมือ แต่คราวนี้ลองมาทดสอบฝีมือของน้องหมาของเราหน่อยเป็นไง
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1. Exercise  
 การออกก�าลงักายยงัคงเป็นตวัเลอืกทีด่สี�าหรบัสนุขัแก่ เพยีงแค่ปรบัวธิี
บ้างเลก็ๆ น้อยๆ ด้วยการเดนิให้ช้าลง ระยะทางสัน้ลง แต่อาจจะเพิม่ความถีข่ึน้
อีกระดับหนึ่งจากเคยเดินอาทิตย์ละ 2 วันก็เพิ่มเป็นอาทิตย์ละ 4 วัน เป็นต้น

2. Body Clean 
 ท�าความสะอาดร่างกายให้บ่อยขึ้น อาจเป็นการเช็ดตัว เช็ดหู ดูแลเรื่อง
ของช่องปาก และความยาวของเล็บอย่างสม�า่เสมอ  

3. Teach New Tricks 
 สอนค�าสั่งใหม่ๆ  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของน้องหมา
สูงวัย ความเชื่องช้าเริ่มมาเยือน ดังนั้น ค�าสั่งใหม่ๆ ที่เหมาะกับสภาพร่างกาย
และอายุเป็นสิ่งจ�าเป็นมาก

4. Playtime Activities 

 ปรับเปลี่ยนวิธีเล่นกับเขา เพิ่มการเล่นที่ส่งเสริมสมอง สายตา เช่น การ
ซ่อนขนมทีม่กีลิน่แรงขึน้มาหน่อยให้เขาได้หา เพือ่ให้เขาได้มคีวามกระตอืรอืร้น
มากขึ้นที่จะเล่น แทนการนอนอยู่กับที่เฉยๆ

5. Utilize Runners 
 ปรับแต่งพื้นบ้านให้น้องหมาสูงวัยอยู่สบายขึ้น เช่น เพิ่มพรม 
หรอืแผ่นรองกนัลืน่ ไม่ให้น้องหมาลืน่เวลาเดนิ และการขึน้ลงรถกอ็าจ
จะมีบันไดมาวางเพื่อให้เขา ขึ้น-ลง ได้ง่ายขึ้น

6. Temperature Pad Designed for Pet 
 แม้อุณหภูมิในบ้านเราจะเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยนัก แต่ก็ควร
เตรียมไว ้ในยามที่อากาศเย็นลงก็ควรให้เขาได้อยู ่ในที่อบอุ ่น 
หากวันไหนที่อากาศร้อนมากๆ ต้องเตรียมพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวกให้เขาได้อยู่ ไม่ร้อนจนเกินไป มีน�า้สะอาดเตรียมไว้ให้เสมอ

7. A Raised Feeder for Older Dog 
 น้องหมาสงูวยัอาจมปัีญหาในเรือ่งการก้มลงกนิอาหารในจาน
แบบเดมิ อาจต้องปรบัทีว่างจานอาหารและน�า้ใหม่ให้เหมาะกบัขนาด
ของน้องหมาโดยที่เขาไม่ต้องก้มลงไปกิน

8. More Frequent Meals 
 ปรับเปลี่ยนวิธีการให้อาหาร ด้วยการเพิ่มจ�านวนเวลาการให้ 
ด้วยการปรับปริมาณในแต่ละมื้อให้น้อยลงแต่ว่าบ่อยขึ้น

หวังว่าส�าหรับ Dog Lovers อย่างพวกเราแล้ว แค่นี้คงไม่ยากอะไรเลย หากได้ท�าให้น้องหมาแสนรักของเราได้อยู่อย่างมี

ความสุข สุขภาพแข็งแรงปลอดภัย อยู่เป็นก�าลังใจให้กับเราได้นานไปอีกหน่อย หรือมีความสุขไม่ทุกทรมานไปจนชั่วอายุขัย

ของเขา ก็คงเรียกว่าเป็นจุดมุ่งหมายของเจ้าของสุนัขทุกคนแล้ว

8 เคล็ดลับเพื่อ
น้องหมาสูงวัย

การจัดเตรียมกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของสุนัขนั้นนับเป็นสิ่งส�าคัญมาก เพ่ือให้พวกเขามีความสุขและช่วยให้พวกเขาได้

รับความสะดวกสบายและปลอดภัย โดยเฉพาะกับเรื่องของกระดูกและข้อต่อ เรื่องของการปรับเปลี่ยนกิจกรรมประจ�าวันต่างๆ 

จึงเป็นเรื่องส�าคัญมากกับน้องหมาสูงวัย
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ท�าเอาแฟนปลื้มไปตามๆ กัน เมื่อนักแสดงสาวมากความสามารถอย่าง Hilary Duff ได้เดิน
ทางไปยังศูนย์พักพิงสัตว์ Love Leo Rescue ในรัฐลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
ขอรับเลี้ยงเจ้า Mojito ลูกสุนัขชิวาวาผสมปั๊กสีด�าที่ไม่มีใครต้องการและเธอก็ได้เปลี่ยนชีวิตของ
เจ้า Mojito จากนั้นเป็นต้นมา

ก่อนหน้านี้เจ้า Mojito  และพี่น้องอีก 3 ตัวคือ เจ้า Mimosa Daiquiri  และ Piña Colada 
ไดถู้กสง่มาทีศ่นูยพ์กัพงิสตัว ์เนือ่งจากเปน็ลกูสนุขัทีเ่กดิจากความผดิพลาด โดยแมส่นุขัไดว้ิง่หลดุ
ออกไปนอกบ้านและเกิดตั้งท้อง เจ้าของเก่าจึงไม่อยากรับเลี้ยงลูกสุนัขที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้ 

ส�าหรับพี่น้องของ เจ้า Mojito ทั้ง 3 ตัว ก็ได้ถูกรับเลี้ยงไปจนหมดเหลือเพียงเจ้า Mojito ที่
มีขนาดตวัทีเ่ลก็และมสีขีนสดี�า ซึง่ไมเ่ปน็ทีน่ยิมจงึไมม่ใีครขอรบัมนัไปเลีย้งท�าใหต้อ้งใชช้วีติอยูใ่น
ศนูยพ์กัพงิสัตว์เป็นเวลากวา่หนึง่เดอืน และเรือ่งทีไ่มค่าดฝนักเ็กดิขึน้เมือ่นกัแสดงสาว Hilary Duff 
เดนิเขา้มาในศนูยพ์กัพงิสตัวพ์รอ้มบอกความตอ้งการวา่ เธออยากรบัเลีย้งเจา้ Mojito เขา้ไปเปน็
ส่วนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว

เจ้า Mojito ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากครอบครัวของนักแสดงสาว Hilary Duff  โดย
เธอยังร่วมรณรงค์ในโครงการ “Adopt don't shop” ซึ่งรณรงค์ให้รับเลี้ยงสุนัขแทนการหาซื้อ
สัตว์เลี้ยงอีกด้วย

คลิปดังจากเจ้าของน้องหมา ที่หา
วิธีบ้านๆ ในการหยุดน้องหมาหนีออก
จากบ้านได้อย่างสบาย โดยเฉพาะเจ้า
แจ็ครัสเซลตัวแสบในคลิปนี้ ชอบหนี
ออกจากบ้านเป็นประจ�า ซึ่งแอบหนีไป
ตามช่องลูกกรงที่มีขนาดพอดิบพอดีกับ
ตัวจิ๋วๆ ของเขา ใครมีปัญหาเดียวกัน 
จะน�าไปใช้บ้างก็ไม่ว่ากัน

Hilary the Princess

DOG Panorama

เตียงอุ่น สำาหรับ
น้องหมาไร้บ้าน

เรือ่งราวน่ารกั ประทบัใจคนรกัสตัว์ไปทัว่โลกออนไลน์ เมือ่ได้เหน็สิง่ทีเ่กดิขึน้ในประเทศ
บราซลิ เมือ่พบว่าพนกังานประจ�าสถานรีถประจ�าทางได้น�ายางรถยนต์เก่ามาเปลีย่นเป็นเตยีง
นอนให้กับสุนัขจรจัด 3 ตัวที่ชื่อว่า Max Pitoco และ Zainho โดยการน�าผ้าห่มมาใส่ไว้ใน
ยางรถยนต์ให้สุนัขได้นอนอย่างอบอุ่น ไม่ต้องทนกับความหนาวอีกต่อไป นอกจากนี้ยังวาง
น�้าและอาหาร ไว้ให้อีกด้วย ซึ่งก็ช่วยให้สุนัขทั้ง 3 ตัวไม่ต้องอดมื้อกินมื้ออีกต่อไป การช่วย
เหลอืสนุขัทัง้ 3 ตวัในครัง้นีไ้ด้เป็นทีส่นใจไปทัว่ประเทศบราซลิ รวมถงึนกัการเมอืงท้องถิน่และ           
คนรักสัตว์จ�านวนมาก ต่างบอกว่า อยากให้บริษัทและห้างร้านต่างๆ ใช้วิธีนี้เป็นแนวทางใน
การช่วยเหลือสุนัขจรจัดข้างถนนเพราะสุนัขจรจัดต้องทนกับสภาพอากาศหนาวเย็นในตอน
กลางคนื การทีส่นุขัได้มทีีน่อนอุน่ๆ จะช่วยให้พวกเขาผ่านหน้าหนาวไปได้ และอยากรณรงค์
ให้เกิดการรับเลี้ยงสุนัขจรจัดมากยิ่งขึ้นเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องเร่ร่อนอยู่ข้างถนน

จะหนีไปไหน !
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อาบน้ำานั้นสำาคัญไฉน
สุนัขและแมวก็ไม่ต่างจากคนที่จะเกิดความสกปรกจากสิ่งแวดล้อม สุนัขและแมวก็ไม่ต่างจากคนที่จะเกิดความสกปรกจากสิ่งแวดล้อม ส

รอบตัวได้ตลอดเวลา โดยตามธรรมชาติสุนัขและแมวจะท�าความสะอาดตัว

เอง แต่ในปัจจุบันสุนัขและแมวมีความใกล้ชิดกับคนมากขึ้น ท�าให้กลิ่นอันไม่

พึงประสงค์จากตัวสัตว์เลี้ยงกลายเป็นสิ่งที่รับรู้ได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

นอกจากสาเหตจุากกลิน่ตวัแล้วการอาบน�้นอกจากสาเหตจุากกลิน่ตวัแล้วการอาบน�้นอกจากสาเหต าจุากกลิน่ตวัแล้วการอาบน�า้จุากกลิน่ตวัแล้วการอาบน�้ มคีวามจ�าเป็นในด้านอืน่ๆ 

อีก เช่น การรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา หรือแบคทีเรีย การลดอาการคัน ทั้งนี้

การเลือกแชมพูที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการอาบน�้าเป็นในการอาบน�้าเป็นในการอาบน�้ ให้แก่สุนัขและ

แมว ตามธรรมชาตจิะมเีชือ้โรคทีพ่ร้อมจะก่อโรคผวิหนงัในสตัว์เลีย้งโดยเฉพาะ

ช่วงทีม่คีวามชืน้ในอากาศสงู ซึง่การอาบน�า้ช่วงทีม่คีวามชืน้ในอากาศสงู ซึง่การอาบน�า้ช่วงทีม่คีวามชืน้ในอากาศสงู ซึง่การอาบน�้ จะช่วยลดจ�านวนเชือ้โรคเหล่านีไ้ด้

ดงันัน้การอาบน�า้ดงันัน้การอาบน�า้ดงันัน้การอาบน�้ ให้สนุขัและแมวนบัว่าเป็นสิง่ส�าคญัทีเ่จ้าของต้องท�คญัทีเ่จ้าของต้องท�ค าเป็นประจ�า

ข้อควรค�านึงในการอาบน�้า

1. ควรท�าให้ตัวสุนัขและแมวเปียกให้ทั่วก่อนลงฟอกด้วยแชมพู

2. ควรผสมแชมพูกับน�้า2. ควรผสมแชมพูกับน�้า2. ควรผสมแชมพูกับน�้ ในถังก่อนที่จะน�ามาฟอกบนตัวสัตว์เลี้ยง 

    ไม่ควรเทแชมพูโดยตรงลงบนตัวสัตว์เลี้ยง

3. หากใช้แชมพูยา ควรฟอกทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ก่อนล้างออก    

    ให้สะอาด เพื่อให้ตัวยาได้ออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่

4. เมื่อล้างตัวสัตว์เลี้ยงให้สะอาดจากฟองแชมพูแล้ว ควรให้เขา    

  ได้สลัดน�้  ได้สลัดน�้  ได้สล าัดน�้าัดน�้ ออกเองแล้วจึงเช็ดตัวให้แห้งสนิททุกครั้งหลังอาบน�้าออกเองแล้วจึงเช็ดตัวให้แห้งสนิททุกครั้งหลังอาบน�้าออกเองแล้วจึงเช็ดตัวให้แห้งสนิททุกครั้งหลังอาบน�้

การเลือกใช้แชมพู

การเลือกใช้แชมพูที่เหมาะสมจะช่วยลดปญหาของโรคผิวหนังในการเลือกใช้แชมพูที่เหมาะสมจะช่วยลดปญหาของโรคผิวหนังในการเล

สัตว์เลี้ยงลงได้ รวมถงึการใช้แชมพูรักษาโรคผิวหนังที่ดีจะท�าให้ระยะเวลาในการ

รักษาโรคผิวหนังลดลง ช่วยลดปริมาณยาที่ต้องให้กับสัตว์เลี้ยงกิน และยังรักษาโรคผิวหนังลดลง ช่วยลดปริมาณยาที่ต้องให้กับสัตว์เลี้ยงกิน และยังร

ช่วยลดการกลับมาของโรคผิวหนังอีกด้วย

แชมพูประเภทต่างๆ

1. แชมพูรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ ซึ่งจะ

มีส่วนประกอบของตัวยาที่ออกฤทธิ์ร่วมกนั เพือ่การรักษาโรคผิวหนัง เนื่องจาก

การเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อรา และแบคทีเรียมักเกิดร่วมกันภายหลังที่ผิวหนัง

เกิดความเปราะบางจากการติดเชื้อบางชนิด

2. แชมพูส�าหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย ซึ่งปราศจากส่วนผสมของ

สบู ่และสารเคมีที่มีความรุนแรงต่อผิวหนังมักใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ

ท�าให้ผิวหนังและขนไม่แห้งหยาบและไม่ชะล้างไขมันที่เคลือบผิวหนังออก

เพื่อป้องกันการเสียสมดุลของผิวหนัง

3. แชมพูส�าหรับลดอาการคันและแพ้ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของ Aloe 

Vera และ Oat Meal ที่จับกับสารระคายเคืองที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ รวมทั้ง

ท�าให้ผิวหนังชุ่มชื้น และลดอาการคันจากภาวะต่างๆ ช่วยให้ผิวหนังแข็งแรง

และมีขนนุ่ม

โรคผิวหนังที่มักเกิดในสุนัขและแมว

สุนัขและแมวอาจเกิดโรคผิวหนังได้บ่อยๆ โดยเฉพาะในภูมิอากาศ

ร้อนชื้นอย่างประเทศไทย โรผิวหนังที่พบบ่อยๆ เช่น

1. ตุม่หนอง อาจมขีนาดเลก็หรอืใหญ่ขึน้อยูก่บัชนดิและความรนุแรง

ของเชือ้โรค มกัเกดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยีชนดิต่างๆ อาจพบในส่วนอบัชืน้ 

และลกุลามไปทัว่ทัง้ตวัหากไม่ท�าการรกัษา

2. เชือ้รา-ยสีต์ มกัพบรอยโรคเป็นวงและจะมขีนาดขยายมากขึน้ และ

ลกุลามได้ง่าย รวมถงึสามารถตดิผ่านมายงัเจ้าของได้ด้วย หรอือาจพบการเปียกชืน้

และมกีลิน่แรงบรเิวณผวิหนงั อาจเกดิหลงัจากการตดิเชือ้แบคทเีรยีหรอือาจเป็น

สาเหตขุองการเกดิโรคผวิหนงัจากเชือ้แบคทเีรยีแทรกซ้อน

3. ขนร่วง โดยปกตสินุขัและแมวจะมกีารผลดัขนเป็นปกต ิ แต่อาจ

พบการหลดุร่วงของเส้นขนมากผดิปกต ิซึง่เกดิได้จากหลายสาเหต ุเช่น การขาด 

สารอาหาร แพ้แชมพ ูและภาวะฮอร์โมนทีไ่ม่สมดลุ

4. ปรสติทีผ่วิหนงั เกดิจากสตัว์จ�าพวก เหบ็ หมดั ไรต่างๆ มกัก่อให้

เกดิการคนั หรอืแพ้น�า้เกดิการคนั หรอืแพ้น�า้เกดิการคนั หรอืแพ้น�้ ลายหมดั ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นของโรคผวิหนงัได้

ดังนั้นเจ้าของจึงควรหมั่นสังเกตอาการบอกเหตุของสัตว์เลี้ยงของดังนั้นเจ้าของจึงควรหมั่นสังเกตอาการบอกเหตุของสัตว์เลี้ยงของด

ตัวเองอยู่สม�่าเสมอ หากพบมีอาการผิดปกติควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อ

ท�าการรักษาก่อนที่จะลุกลาม เป็นโรคอื่นๆ ต่อไป
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ผู้ก�ากับ : โรเจอร์ สปอตติสวู้ด 
ผู้ประพันธ์ : เจมส์ โบเวน
ค่าย : Sony Pictures

แล้วกถ็กูสร้างเป็นหนงัไปอกีเรือ่ง ส�าหรบัหนงัสอื
ทีเ่ขยีนจากความน่ารกัทีเ่กดิขึน้จรงิของ “บ๊อบ” เจ้า

แล้วกถ็กูสร้างเป็นหนงัไปอกีเรือ่ง ส�
ทีเ่ขยีนจากความน่ารกัทีเ่กดิขึน้จรงิของ “บ๊อบ” เจ้า

แล้วกถ็กูสร้างเป็นหนงัไปอกีเรือ่ง ส�

เหมียวที่เปลี่ยนชายติดยาคนหนึ่งสู ่ชีวิตใหม่ของ      
ผู้เขียน เจมส์ โบเวน เจ้าของผลงานเรื่องนี้ จนได้
เหมียวที่เปลี่ยนชายติดยาคนหนึ่งสู ่ชีวิตใหม่ของ      
ผู้เขียน เจมส์ โบเวน เจ้าของผลงานเรื่องนี้ จนได้
เหมียวที่เปลี่ยนชายติดยาคนหนึ่งสู ่ชีวิตใหม่ของ      

เสียงตอบรับอย่างดี ดูได้จากยอดการตีพิมพ์ใน
อังกฤษกว่า 1 ล้านเล่ม นี่ยังไม่นับรวมถึงการถูกน�า
ไปแปลอีก 30 ภาษา ทั่วโลก และหนึ่งในนั้นก็คือ
อังกฤษกว่า 1 ล้านเล่ม นี่ยังไม่นับรวมถึงการถูกน�

30 ภาษา ทั่วโลก และหนึ่งในนั้นก็คือ
อังกฤษกว่า 1 ล้านเล่ม นี่ยังไม่นับรวมถึงการถูกน�

ภาษาไทย ซึ่งปัจจุบันก็คลอดผลงานมาแล้ว 2 เล่ม
ด้วยกัน ในชื่อ A Street Cat Named Bob (บ๊อบ 
แมวเตะฝันข้างถนน) และ The World According 
to Bob (บ๊อบ แมวมองโลกระบายฝัน) ให้เหล่าทาส

A Street Cat Named Bob 

แมวที่เคารพได้ติดตามกัน
ส�าหรบั “บ๊อบ” ในเวอร์ชัน่ภาพยนตร์นี ้กไ็ด้เจ้า

เหมยีวบ๊อบ ตวัจรงิเสยีงจรงิ! มาแสดงเอง เคยีงคูก่นั
มากบัหนุม่ ลคุ เทรดอะเวย์ ผูม้ารบับท เจมส์ โบเวน 
นั่นเอง โดยเรื่องราวมิตรภาพของพวกเขาครั้งนี้ 
มากบัหนุม่ ลคุ เทรดอะเวย์ ผูม้ารบับท เจมส์ โบเวน 
นั่นเอง โดยเรื่องราวมิตรภาพของพวกเขาครั้งนี้ 
มากบัหนุม่ ลคุ เทรดอะเวย์ ผูม้ารบับท เจมส์ โบเวน 

ได้รับการถ่ายทอดโดยผูก้�ากบั โรเจอร์ สปอตตสิวูด้ กบั โรเจอร์ สปอตตสิวูด้ กั
ทีไ่ด้อวดผลงานมาแล้วจากเรือ่ง Tomorrow Never Dies

A Street Cat Named Bob (2016) หรือมีชื่อ
ไทยๆ ว่า “บอ๊บ แมวเตะฝันขา้งถนน” เปน็เรือ่งราว
ของ เจมส์ โบเวน ชายเร่รอนวัย 33 ปี ผู้ใช้ที่ชีวิตไป
กับการเล่นดนตรีแลกเงินข้างถนนและยังเป็นผู้ป่วย
ติดเฮโรอีนอีกด้วย จนเมื่อโชคชะตาได้ท�าให้เขาพบ
กับเพื่อนเร่ร่อนสี่ขา “แมวสีส้ม” ซึ่งได้รับบาดเจ็บ
และหลงมาในแฟลตของเขา ด้วยความสงสารและ

เหน็แววความฉลาดจงึท�าให้เจมส์ถกูชะตา รบัเลีย้งดู 
และรกัษาจนกระทัง่หายด ีแต่ถงึอย่างนัน้ เจ้าเหมยีว

ให้เจมส์ถกูชะตา รบัเลีย้งดู 
และรกัษาจนกระทัง่หายด ีแต่ถงึอย่างนัน้ เจ้าเหมยีว

ให้เจมส์ถกูชะตา รบัเลีย้งดู 

กย็งัไม่ยอมไปไหน และยงัเลอืกทีจ่ะตามเจมส์ไปไหน
มาไหนเช่นเดมิ เจมส์จงึตดัสนิใจน�าเจ้าเหมยีวเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขา ในฐานะเพื่อนซี้สี่ขาที่มีชื่อ
ว่า “บ๊อบ” ยิง่นานวนั มติรภาพจากความผกูพนัของ
พวกเขา ยิง่ช่วยเยยีวยาเจมส์ให้ก้าวผ่านปัญหาต่างๆ 
โดยเฉพาะปัญหาการใช้ยาเสพติด เจมส์ยังได้เรียนรู้
มมุมองชวีติผ่านบ๊อบ แมวผูไ้ม่เคยยีห่ระกบัสิง่ใดๆ ที่
ร่วมผจญภัยฝ่าฟันบททดสอบต่างๆ ไปกับเขา  มา
ร่วมผจญภยักบับททดสอบต่างๆ ไปกบัเขาทัง้สองได้
ใน “ A Street Cat Named Bob (2016)” ได้แล้ว
วันนี้ในรูปแบบภาพยนตร์ออนไลน์

บ๊อบ แมวมองโลกระบายฝัน 
ผู้เขียน: เจมส์ โบเวน    
ผู้แปล:  อรทัย พันธพงค์
ส�าส�าส นักพิมพ์: springbooks 

Book Recommend

ภาพยนตร์ที่นำาเสนอมุมมองของชีวิตผ่านเพื่อนซี้สี่ขา ได้อย่างประทับใจ

บ๊อบ แมวมองโลกระบายฝัน การผจญภัยของสองคู่ซี้ เจมส์และบ๊อบ ยังด�าเนินต่อไป ภาคต่อจาก

หนังสือขายดี "บ๊อบ แมวเตะฝันข้างถนน" หลังจากที่คู่ซี้บ๊อบและเจมส์ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบนโลกข้างถนนมา

แล้ว เรื่องราวมิตรภาพของทั้งสองยังต้องผ่านบททดสอบชวนติดตามอีกมากมาย หลายเรื่องท�าให้เรายิ้ม หลาย

เรื่องท�าให้เราหัวเราะ หลายเรื่องท�าให้เรารู้สึกซาบซึ้ง และทั้งหมดนี้ล้วนท�าให้อิ่มเอมใจ แม้ว่าเรื่องทั้งหมดจะ

เล่าผ่านเจมส์ แต่กลับรู้สึกราวกับก�าลังมองโลกผ่านสายตาไม่ยี่หระของ "บ๊อบ" เจ้าแมวส้มทรงเสน่ห์ ที่เหมือน

ก�าลังจะบอกเราว่า "มองโลกนี้ให้กว้างๆ สิเพื่อน มันไม่ได้มีแค่มุมแคบๆ แบบที่นายเคยมองนะ" ในแง่ของคน

รักแมวแล้ว นี่เป็นหนึ่งในเรื่องราวแสนน่ารักที่พลาดไม่ได้ และส�าหรับผู้อ่านคนอื่นหนังสือเล่มนี้ยิ่งพลาดไม่ได้ 

ด้วยเนื้อหาที่เป็นมากกว่าแค่เรื่อง "แมวๆ" และสื่อสารกับพวกเราทุกคนในสังคมจนไม่อาจเพิกเฉยได้ เรื่อง

ราวของทั้งสองเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนให้มองเห็นชีวิตของคนข้างถนนที่พวกเราทุกคนก็รู้ แต่ปฏิเสธที่จะ

ใส่ใจ หรือปิดกั้นพวกเขาออกจากตัวเรา ทุกบททุกตอนล้วนจับใจ ด้วยเรื่องราวของโลกแห่งความเป็นจริง แต่

แฝงด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น ซึ่งแน่นอนว่าจะสั่นคลอนหัวใจที่กระด้างชาของเราทุกคน



Our Guest

แขกรับเชญิพิเศษส�าหรับห้องน่ังเล่นของเราวนัน้ีปัจจบุนัเป็นคณุหมอ
รักษาสัตว์อยู่ที่ โรงพยาบาลสัตว์แมวหมาร่าเริง หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Pet 
Network Hospital และโรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ นอกจาก
คุณหมอต้องคลุกคลีอยู่กับน้องหมา น้องแมว ทั้งวันแล้ว กลับบ้านไปคุณ
หมอยังต้องดูแลน้องหมา น้องแมวต่ออีก มันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลย
ส�าหรับ Pet Lover อย่างเรา แต่วันนี้คุณหมอจะมาเผยเคล็ดลับส่วนตัว
ให้เราฟังกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยทีเดียว

คุณหมอเล่าให้เราฟังว่า ตอนนี้เลี้ยงน้องหมาไว้ทั้งหมด 5 ตัว มีด้วย
กันหลากหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นดัลเมเชี่ยน และบีเกิ้ล แถมยังรับ
อุปการะน้องหมาพันทางไว้อีกด้วย ยังไม่หมดเท่านั้นยังมีแมวที่เลี้ยงไว้
อีก 2 ตัว เป็นสายพันธุ์อเมริกัน ช็อตแฮร์ ด้วยกันทั้งคู่เลย นอกจากนั้น
ยังเลี้ยงกระต่ายอยู่ด้วยอีกจ�านวนหนึ่ง

ข้อแนะน�าส�าหรับคนที่คิดจะมีสัตว์เลี้ยง
คุณหมอขอย�้าเลยว่า มันเป็นความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นของคน

ที่เริ่มคิดจะเลี้ยงสัตว์สักตัวหนึ่ง ซึ่งสิ่งส�าคัญที่เราจะต้องมี เป็นแบบ a 
must เลยคือ 3 ข้อต่อไปนี้ 

1. เวลา - เราจ�าเป็นจะต้องมีเวลาดูแลเขา 
2. สถานที่ - บริเวณบ้านเหมาะที่จะมีสัตว์เลี้ยงไหม 
3. ปัจจัย - การที่จะมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้าน ก็จะต้องมีภาระค่า

อาหาร ค่าดแูลรกัษา รวมไปถงึค่ายาและวคัซนีต่างๆ ทีจ่ะต้องตามมาด้วย

เมื่อเรามีความพร้อม ทีนี้ก็มาพิจารณาต่อถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย 
ว่าเหมาะกบัเลีย้งสตัว์ชนิดไหน ควรจะเป็นสนัุขหรือเป็นแมว เช่น ถ้าบ้าน
มบีรเิวณ กส็ามารถเลอืกสนุขัพนัธุใ์หญ่ได้ เขากจ็ะมพีืน้ทีใ่ห้ท�ากจิกรรม มี

สพ.ญ.สุวพร กิตตินรเศรษฐ์์
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ที่ให้วิ่งเล่น อย่างถ้าอยู่คอนโดก็ไม่ควรที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่ แนะน�าให้
หนัมาเลีย้งน้องแมว หรอืสนุขัพนัธ์ุเล็กแทน นอกจากจะดคูวามเหมาะสม
ของเรือ่งสถานทีแ่ล้ว กต้็องมาพจิารณาถงึลกัษณะนสิยัของสตัว์เลีย้งแต่ละ
สายพันธุ์ ว่าเขาชอบหรือเหมาะกับพื้นที่แบบไหน อย่างเช่น บ้านไหนที่
เลี้ยงสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัลกี้ อลาสกัน มาลามิวท์ พวกขนหนา ขนแน่น 
ก็ควรมีห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เขาอยู่ได้โดยที่ไม่ร้อนจนเกิน
ไป หลังจากนั้นสิ่งที่ควรรู้อีกหนึ่งอย่างคือ พื้นฐานโรค และจุดอ่อนของ
สัตว์เลี้ยงแต่ละสายพันธุ์ด้วย เช่น สุนัขพันธุ์ที่มีหูตูบ หูปรก ก็จะมีปัญหา
เรือ่งในช่องห ูกค็วรดแูลท�าความสะอาดช่องหใูห้เขาอย่างน้อยสปัดาห์ละ
ครั้ง การที่จะเลือกเลี้ยงสุนัขหรือแมวที่มีขนยาว ก็จะต้องมีเวลาแปรงขน
ท�าความสะอาดให้เขา เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาโรคผวิหนงั แต่ถ้าบ้านไหนไม่มี
เวลามากพอ กแ็นะน�าให้เลีย้งพนัธุข์นสัน้แทน เพราะจะดแูลง่ายกว่า หรอื
อย่างสุนัขพันธุ์หน้าย่น หน้าบี้ ผิวย่น เจ้าของก็ต้องดูแลท�าความสะอาด
ตรงร่องผวิหนังเหล่าน้ันด้วย เพราะถอืเป็นจดุอ่อนของสายพนัธุน์ัน้ๆ ด้วย 
ทีนี้เมื่อได้สัตว์เลี้ยงมา เราก็ควรจะพาเขาไปตรวจเช็คสุขภาพพี้นฐาน ท�า
โปรแกรมวัคซีนต่างๆ รับค�าแนะน�าเรื่องอาหารในแต่ละช่วงอายุของสัตว์
เลี้ยงจากสัตวแพทย์ใกล้ๆ บ้าน 

เบื้องต้นคืออยากให้เจ้าของทุกคนมีความรับผิดชอบในสัตว์เล้ียง
เพราะปัญหาที่หมอเจอในการรักษาคือ การไม่รู้ ไม่ทราบข้อมูลพื้นฐาน
ของการเลี้ยงสุนัขหรือแมวในสายพันธุ์นั้นๆ ดังนั้นจึงควรเลือกสัตว์เลี้ยง
ให้เหมาะกับสภาพที่อยู ่อาศัยหรือไลฟ์สไตล์ของเราและหมั่นสังเกต
พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเราว่า ผิดปกติไหม ถ้ามีสัญญาณบ่งบอกว่า ผิด
ปกติ ให้รบีปรกึษาสตัวแพทย์ อย่าปล่อยให้เป็นมากแล้วค่อยพามาหาหมอ 
ทางที่ดีควรพาสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง 

มันเป็น
ความรับผิดชอบ

ตั้งแต่เริ่มต้นของคน
ที่คิดจะเลี้ยงสัตว์

สักตัวหนึ่ง

”

“
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Jerhigh ร่วมสนับสนุน
งาน "CDC DOG CARNIVAL 2017"

BARK! NEWS

เทศกาลแห่งความสนุกของเพ่ือนซ้ีจอมซนในงาน "CDC DOG CARNIVAL 2017" ในงานพบกับกิจกรรมส�าหรับน้องหมามากมาย เช่น การเข้าฝูง และปรับพฤติกรรมสุนัขโดย

ครูหน่ึงซุปเปอร์ด็อก เมืองไทย กับการแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้วยการพาน้องหมาออกท่องเท่ียว พร้อมชมโชว์สุนัขแสนรู้จาก The Pet Care แล้วยังได้โอกาสกระทบไหล่น้อง

หมาเซเลป กลูต้า, กอลล่ัม, เจแปน, เจได และทองเอก

นอกจากน้ียังมีสินค้า และบริการเก่ียวกับสัตว์เล้ียงมากกว่า 40 ร้านค้าให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ ยังมีบูธอาสา และน้องหมาหาบ้าน ให้ผู้ท่ีสนใจสามารถรับกลับไปเล้ียงท่ีบ้านได้

ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย ย่ิงไปกว่าน้ันรายได้ท้ังหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะมอบให้ศูนย์ช่วยเหลือสุนัขจรจัดกองทัพเรือสัตหีบอีกด้วย งานดีๆ ส�าหรับคนรักน้องหมาจัดข้ึนท่ีลาน Oval 

Plaza (หน้า Maxvalu) CDC Pet Park Crystal Design Center เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา เม่ือวันท่ี 10-12 กุมภาพันธ์ 2560
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เก็บตกภาพบรรยากาศการรวมพล 

คนรักบูลเทอร์เรีย
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา






