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Q: โรคจากน้องหมา       
ติดต่อมาสู่คนได้หรือไม่่่

หรือแมวได้ อย่างไรก็ตามเราควรระมัดระวังโรคที่พบได้เป็นอันดับต้นๆ 
ดังต่อไปนี้ 

ปรสิต (Parasites) โรคที่เกิดจากพยาธิในกระเพาะหรือล�าไส้ เช่น 
พยาธิปากขอและพยาธิตัวกลม ซึ่งอาจจะติดจากการได้รับไข่พยาธิเข้าไป
ในร่างกายหรือการสัมผัสไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในดิน ทั้งนี้อาจจะ
เกิดจากการท�าสวน ท�าความสะอาดรั้ว หรือเดินบนพื้นดินด้วยเท้าเปล่า 

โรคพษิสนัุขบ้า (Rabies) ทกุคนคงจะรู้จกัโรคนีก้นัดอียูแ่ล้ว เกดิจาก
การทีส่นุขัได้รับเชือ้แล้วส่งผ่านโรคมาทางน�า้ลาย เช่น กดั หรอืน�า้ลายสนุขั
ผ่านเข้าสู่ร่างกายคน ทั้งสุนัขและแมวสามารถเป็นโรคนี้ได้ 

เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ติดเข้าสู่
ร่างกายคนโดยการสัมผัสกับปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงหรือน�าสิ่งที่สัมผัสกับ
ปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงเข้าสู่ปาก 

ขี้กลาก (Ringworm) เป็นผื่นแดง วงกลม มีขอบเขตชัดเจน รูปร่าง
คล้ายวงแหวน มีสะเก็ดลอกขุยที่ขอบ วงนี้จะลุกลามขยายออกไปเรื่อยๆ 
มักจะมีอาการคัน เป็นโรคท่ีเกิดจากเชื้อราพวก Dermatophyte เชื้อ
เหล่านี้ต ้องอาศัยสาร Keratin เป็นอาหารในการเจริญเตบิโตและสภาพ
อับชื้นที่เหมาะสมบนผิวหนังชั้นนอกสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหนัง
ศีรษะ ข้อพับ เท้าและเล็บ 

สัตว์แทบทุกชนิดสามารถเป็นพาหะแพร่กระจายโรคสู่คนได้ แต่สัตว์
ที่มีแนวโน้มเสี่ยงสูงมากกว่าก็คือ สัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับวัคซีน ไม่ได้รับการ
ดแูลรกัษาความสะอาด เพือ่ป้องกนัตวัคณุและสมาชกิในครอบครัว จงึควร
พาสตัว์เลีย้งไปพบสตัวแพทย์เพ่ือตรวจสขุภาพและรับวคัซีนครบถ้วน เท่านี้
โรคภยัไข้เจบ็จากสตัว์มาสูค่นกจ็ะไม่มาเย่ียมเยอืน น้องหมากับคุณก็จะมี
ช่วงเวลาเปี่ยมสุขด้วยกันไปอีกนาน 

A: ค�าถามทีว่่า มนษุย์สามารถตดิโรคจากสุนขัได้หรอืไม่นัน้ ค�าตอบคอื “ได้” 
แต่หากเรามีความรูเ้กีย่วกบัปัญหานีไ้ว้บ้างกจ็ะท�าให้คณุกบัสุนขัมสีขุภาพ

ที่แข็งแรงได้ เชื้อโรคที่ติดสู่คนนั้นเราจะเรียกว่า "โรคที่แพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คน" 
คือโรคจากสัตว์ที่สามารถติดต่อมาสู่มนุษย์ได้ โดยปกติจะพบเห็นได้ยาก ซึ่งไม่ใช่ทุก
โรคทีส่ตัว์เป็นแล้วมนษุย์จะเป็นตาม โรคทีแ่พร่กระจายจากสตัว์สูม่นษุย์จะมคีวามพเิศษ 
ไวรสัหลายชนดิสามารถตดิต่อจากสุนขัไปยงัสุนขัได้ แต่ไม่สามารถตดิจากสุนัขมาสูค่น

ส่วนของสุขภาพจิต: น้องหมาอาจเกิดความเครียด ซึมเศร ้า การ
เผาผลาญพลังงานไม่ดี ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยอยากท�าอะไร 
และ ไม่ค่อยอยากอาหาร เพราะรูส้กึไม่สบายตวั เมือ่เกดิปัญหากบัสขุภาพ
จิตก็อาจส่งผลให้เขาแสดงพฤติกรรมในเชิงลบออกมาด้วย

หลักพื้นฐานในการแก้ปัญหานี้ก็คือ ทดลองเปลี่ยนที่ขับถ่ายให้ใหม่ 
โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน เนื่องจากเขาอาจจะไม่ชอบที่จะเดินย�่าในที่
ชื้นแฉะก็เป็นได้

หนักลบัไปใช้วธิแีรกๆ ทีเ่ราเคยฝึกเขาตอนยงัเลก็ๆ ได้เลย โดยการจดั
เตรียมที่ไว้ให้เขา เมื่อถึงเวลาขับถ่ายของวันให้พาเขาไปยังสถานที่ใหม่ที่
เราเตรยีมไว้ เช่น บนแผนรองฉี ่ในห้องน�า้ หรอืกระบะหญ้าเทยีม หลังจาก
น้ันเจ้าของก็ออกค�าสั่ง “ฉี่” หรือ “อึ” ไปพร้อมกัน หากเขายังขัดขืนไม่
ยอมขับถ่ายบริเวณนั้น ก็ต้องไม่ปล่อยเขาออกมาจนกว่าจะยอมขับถ่าย 
หากในครั้งแรกยังไม่ได้ผล ก็ต้องลองท�าซ�้า จนกว่าเขาจะขับถ่ายส�าเร็จ 
หากเขาขบัถ่ายเรยีบร้อยแล้ว กค็วรมรีางวลั หรอืค�าชมตามมาด้วย เพือ่ให้
เขาจดจ�าว่า ท�าแล้วจะได้รางวลัหรอืค�าชม หากเขาขบัถ่ายนอกบ้านอยูแ่ล้ว 
เมื่อฝนหยุดตกแล้วก็ควรพาน้องหมาออกไปขับถ่ายข้างนอกเหมือนเดิม 
เขาจะได้รู้ว่า จะขับถ่ายในบ้านได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น 

ช่วงนี้หน้าฝนแบบนี้ก็อาจล�าบากกันบ้างส�าหรับเจ้าของหลายๆ คน
ที่ต้องแก้พฤติกรรมไม่ยอมขับถ่ายในหน้าฝนของน้องหมา แต่เพ่ือสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีของเขา เราต้องอดทน เมื่อหมดฤดูฝนแล้ว
ทุกอย่างก็จะกลับมาสู ่สภาพปกติเอง 

เมื่อน้องหมาไม่ยอม
ขับถ่ายในหน้าฝน 

Training
Corner

ในช่วงฤดูฝนแบบนี ้หลายคนคงต้องรบัมือกับปัญหาน้องหมา
ไม่ยอมขบัถ่ายในหน้าฝน ปัญหานีจ้ะรบัมือได้อย่างไรบ้าง

วนัน้ีเราจะมาดูกัน หน่ึงในปัญหาใหญ่ของครอบครวัเลยก็คือ น้องหมาของ
เราไม่ยอมออกไปขบัถ่ายนอกบ้าน บางตวักลัน้เอาไว้ข้ามวนัข้ามคนื เพราะ
ไม่อยากขับถ่ายบนพื้นที่เปียกๆ แม้ว่าจะพาออกไปเดินวนเป็นชั่วโมงแล้ว
ก็ตาม แต่น้องหมาก็ยังไม่บรรลุภารกิจสักที ปัญหานี้ฟังดูเหมือนจะตลกๆ 
แต่บอกเลยว่ามนัไม่ข�าเลย เพราะว่าการท่ีน้องหมาไม่ขบัถ่ายหลายวนัอาจ
ส่งผลเสียมากมายเลยทีเดียว มีอะไรบ้างนั้นมาดูพร้อมๆ กัน

ส่วนของสขุภาพกาย: เมือ่น้องหมาไม่ถบัข่ายเป็นเวลานานตดิต่อกนั 
จะท�าให้เขามปัีญหาเก่ียวกับล�าไส้ ระบบย่อย และระบบขบัถ่าย ซึง่อาจส่ง
ผลท�าให้เกดิโรคกระเพาะปัสสาวะอกัเสบหรอืการเบ่งอจุจาระไม่ออก เมือ่
เวลาขับถ่ายจึงอาจมีเลือดออกมาด้วย



Italian Greyhound
นักวิ่งขนเกรียน

OF THE MONTH

ถิ่นกำ�เนิด : กรีซและตุรกี
ช่วงอ�ย ุ: 14 -18 ปี
สูง : 30 - 40 เซนติเมตร 
น้ำ�หนัก : 3 - 5 กิโลกรัม อิตาเลียน เกรย์ฮาวด์ เป็นสัตว์เลี้ยงอยู่คู่ครอบครัวชนชั้นสูงมากกว่าศตวรรษ สันนิษฐานว่าต้นก�าเนิดมา

จากแถบเมดิเตอร์เรเนียน ในประเทศกรีซและตุรกีมายาวนานกว่า 2,000 ปี เนื่องจากมีความสง่างาม และมี
บุคลิกที่โดดเด่น จงึได้รบัการน�าไปใช้เป็นตวัแทนในงานศลิปะของจติกรท่ีมีช่ือเสยีงของอติาลี ในยคุเรเนอซองซ์ 
และยังเป็นสุนัขที่ราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปชื่นชอบอีกด้วย   

อิตาเลยีน เกรย์ฮาวด์ มรูีปร่างเล็กปราดเปรยีว สวย 
สง่างามและน่ารกัอ่อนหวาน ตามต้นตระกูลเกรย์ฮาวด์ 
ลกัษณะขนสัน้เกรยีนมหีลายสี พวกเขาปรบัตัวให้สามารถ
อยูไ่ด้ทัง้ในเมอืงและชนบท เป็นได้ท้ังเพือ่นเล่นและนกัล่า
ตวัน้อย มอีายโุดยเฉลีย่ 14 -18 ปี

มนีสิยัขีเ้ล่น สดใส ฉลาดหลกัแหลม สภุาพ อ่อนโยน 
ฝึกง่าย ไม่ก้าวร้าว รักเจ้าของ เป็นเพ่ือนทีดี่ทัง้กบัผู้ใหญ่
และเดก็ รักอิสระ เป็นนักวิง่ความเร็วสงู เป็นสนุขัเฝ้าบ้าน
ทีด่ ีแต่พวกเขาจะตกใจง่าย

ขนของอติาเลยีน เกรย์ฮาวด์จะสัน้ เกรียน เงางามอยู่
เสมอ การดแูลจึงไม่ยุง่ยากมาก ควรอาบน�า้ 2-3 สปัดาห์
ต่อคร้ัง หรือใช้เพียงผ้าแห้งเชด็ตวัเขากเ็พยีงพอ  เวลาจะ
อาบน�า้ควรใช้น�า้อุน่อาบจะดทีีส่ดุ ร่างกายของพวกเขา
เปราะบางมากกบัอณุหภมูทิีห่นาวเยน็ ควรแปรงฟันให้
เป็นประจ�าเพ่ือป้องกนัคราบหนิปูน พาพวกเขาออกไป
เดินเล่นและวิง่เล่นเป็นประจ�าทกุวนัอย่างน้อยวันละครัง้ 
อิตาเลยีน เกรย์ฮาวด์ เป็นสนุขัข้ีเล่นและปราดเปรยีว จึง
อาจเผลอเล่นจนตวัเองได้รับบาดเจบ็ได้

ผูเ้ลีย้งควรมเีวลาและพืน้ทีโ่ล่งกว้างให้เขาได้ว่ิงเล่นเป็น
ประจ�าทุกวนั พวกเขารักการเดนิเล่น ไม่เหมาะทีจ่ะเลีย้ง
ร่วมกบัสนุขัพันธุใ์หญ่ ควรให้อยูใ่นอากาศทีอ่บอุน่ ไม่หนาว
จนเกินไป หากผูเ้ลีย้งต้องการสุนขัทีด่แูลท�าความสะอาด
ง่ายไม่ยุง่ยาก อติาเลยีน เกรย์ฮาวด์จงึนบัเป็นตัวเลือกทีดี่

ต้องระวงัเมือ่เขามอีายมุากขึน้ โรคทีต้่องระมดัระวัง
เป็นพิเศษ ได้แก่ โรคเกี่ยวกับข้อต่อ สะโพกเคล่ือน 
ต้อกระจก ลมบ้าหม ูและประสาทด้านชา ดังนัน้จงึควร
พาเขาไปพบสตัวแพทย์อย่างสม�า่เสมอ

ศีรษะ แคบ แบน ยาว เล็กลงที่ปลายจมูก จุดหัก
บริเวณสันจมูก ระหว่างตาทั้ง 2 ข้างหักเข้าเล็กน้อย

หู เล็กก�าลังดี ใบหูพับลงไปทางด้านข้าง 
ยกเว้นเวลาตื่นตัวหูจะตั้งขึ้น

ขน ขนสั้นเนียนนุ่ม เงางาม เหมือนแพรไหม 
มชีัน้เดยีว สัน้เกรยีน เรยีบเนยีน สแีละต�าหนไิม่
ระบุเฉพาะ แต่ปกติจะมีสีเทา สีเทาอมน�้าเงิน
เข้ม ด�า และ สีน�้าเงินเข้ม อย่างไรก็ตามต�าหนิ
ไม่ควรมีลักษณะเป็นลาย 

จมูก สีด�า หรือสีน�้าตาล หรือสีต่างๆ 
ตามสีที่มีอยู่บนตัวสุนัข

ลำ�คอ ยาว เพรียว โค้งรับกับไหล่ แลดู สง่างาม

ลำ�ตัว ยาวปานกลาง ส่วนที่สูงที่สุด
อยู่บริเวณบนของล�าตัว ขับเน้นสีข้าง
ให้ล�าตัวดูสง่างาม ท้ายล�าตัวลาดลง
จรดโคนหาง
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 หากพดูถงึวิกหมอชติแล้วไม่นกึถงึนางเอกสาวหน้าหวาน ลกูครึง่ไทย - องักฤษ

คนนีค้งไม่ได้ โดยเฉพาะตอนนีก้�าลงัมผีลงานเรือ่ง “ราชนาวทีีร่กั” ซึง่ออกอากาศ

ทางช่อง 7 ส ี เป็นหนึง่ในซรีีย์่เรือ่ง “ภารกจิรกั” ที่คราวนี้ได้มาประกบคู่กับ

พระเอก อ๋อม - อรรคพันธ์ ว่าด้วยเรือ่งราวของทหารเรอื กบัปัญหาการค้ามนษุย์ 

แซมม่ี เคาวเวลล์รับบทเรื่องนี้ต้องแข็งแรงสุดๆ ต้องลงเรือทุกประเภท ตั้งแต่

เรือรบ เรือหลวง เรือยอร์ช สปีดโบ๊ต เรือประมง จนไปถึงเรือแจว แถมยังมี

ละครที่ก�าลังถ่ายท�าตามมาอีก เรื่อง “วิหคหลงลม” เป็นละครย้อนยุค ดราม่า 

จนเธอบอกว่า “บทหนักสุดตั้งแต่ที่แซมมี่เคยเล่นมาเลยค่ะ” แม้จะมีคิวแน่น

แค่ไหน แต่เธอกย็งัไม่พลาดทีจ่ะแบ่งเวลามาอวดโฉมเหล่าบรรดาสมาชิกตัวน้อย

ในครอบครวัของเธอให้กับชาวเพ็ทเลฟิเวอร์ได้รูจั้กกนั

สมาชิกพิเศษของครอบครัว 

 “เท่าที่จ�าความได้ ตั้งแต่เด็กๆ แซมมี่อยากเลี้ยงสุนัขมาก ประมาณว่า 

เวลาอยู่บ้านแล้วเราอยากจะมีลูกสมุนคอยเดินตามไปมาตลอดเวลา ก็เลยจะ

พยายามขอคุณแม่มาตลอด จนกระท่ังวันหนึ่งก็ได้มาเล้ียงสมใจ เร่ืองนี้ต้อง

ขอบคุณพี่สาวด้วย เพราะว่าพีส่าวของแซมม่ีกเ็ป็นคนทีช่อบสนุขัมากเหมือนกนั 

แต่เขาจะชอบเป็นพวกสายพันธุ์เล็กๆ ตัวเลก็ๆ ส่วนแซมมีจ่ะชอบพวกทีตั่วใหญ่ๆ 

แต่ตอนนั้นเราอยู่คอนโด มีพื้นที่จ�ากัด เลยไม่สามารถที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่ได้ 

แต่ด้วยความที่ชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็เลยเลือกเป็นพันธุ์เล็กก็ได้ ตั้งแต่วันที่

ได้เลี้ยงในวันนั้น จนถึงตอนนี้รวมๆ แล้วทีเ่ลีย้งไว้ทีบ้่านนีม้ไีม่ต�า่กว่า 10 ตวัเลยค่ะ 

มีทั้งชิวาว่า ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย และมอลทีส” 

         “ตัวแรกที่แซมมี่ได้มาเลี้ยงเลยเป็นน้องหมาพันธุ์ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย 

แซมมี่ เคาวเวลล์

The Story 
of us

แซมมี่ เคาวเวลล์
with
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แต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วนะคะ ส่วนตวัทีม่าถ่ายกบัแซมมีว่นันี ้ชือ่ว่า “เจฟฟรีย์่” 

เป็นลูกของตัวที่เสียไป ซึ่งตอนนี้เจฟฟรี่ย์ก็อายุประมาณ 10 ปีแล้ว เรียกว่าอยู่

ด้วยกันมาตั้งแต่เจฟฟรี่ย์เกิดเลย เป็นตัวที่สนิทกับแซมมี่ที่สุดค่ะ ส่วนพี่สาวของ

แซมมี่จะชอบพันธุ์มอลทีสมาก พาไปเข้าโรงเรียน ฝึก จนถึงส่งประกวด แล้ว

ก็ได้รางวัลมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะ”

 “นอกจากเจฟฟรี่ย์แล้ว วันนี้ที่มาด้วยยังมีแก็งค์ ฝาแฝดมอลทีสที่ชื่อ 

“เจ้าคะกับเจ้าขา” แล้วก็ชิวาว่าตัวแน่นๆ นี่ชื่อ “จอมทัพ” ส่วนยอร์คเชียร์ 

อีกตัว ชื่อ “เคอร์ฟิวส์” ค่ะ”

 “ในอนาคตแซมมี่อยากจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ตัวใหญ่ๆ 

กอดเต็มมือดี ส่วนอีกพันธุ์ที่อยากได้ ก็คือ เฟรนช์ บูลด๊อก เป็นสุนัขที่บ่งบอกถึง

ความเป็นตัวเราดี ตลก หน้าซื่อๆ หน้าเหมือนไม่มีอารมณ์ตลอดเวลา” 

วีรกรรมของเจฟฟรี่ย์
 “ปกติแซมมี่จะให้เขาอยู่แต่ในบ้าน ไม่ค่อยปล่อยให้ไปข้างนอก เพราะ

มีทั้งเรื่องเห็บ หมัด อุบัติเหตุต่างๆ แถมเจฟฟรี่ย์ค่อนข้างจะเกเร ชอบไปกัดน้อง

หมาตัวอื่นๆ เป็นประจ�า ขนาดหมาในบ้าน นี่ก็ไม่เว้น ด้วยที่ว่าเขาเป็นหนุ่ม    

บ้าพลัง บางทีแค่แง้มประตูไว้นิดเดียว พอเขาหลุดออกไปได้ เขาก็จะวิ่งอย่าง

ไม่คิดชีวิตเลย วิ่งแบบเหมือนไม่เคยวิ่งมาก่อน แล้วก็จะหนีไปไกลมาก แต่ยังดีที่

เขาจ�าทางกลับบ้านได้ สักพักเขาก็จะกลับมาเอง เรียกว่า แสบที่สุดในบ้านเลย

ค่ะ อีกวีรกรรมหนึ่งก็จะเกิดขึ้นช่วงฝนตก ฟ้าร้อง เจฟฟรี่ย์จะคุ้ยทุกสิ่งอย่าง มุด 

รื้อข้าวของกระจัดกระจายไปหมด ขนาดถังขยะในห้องน�้ายังเข้าไปคุ้ยเลย” 

โรคประจ�าตัว
 “มอลทีส ท่ีบ้านส่วนใหญ่จะเป็นโรคผวิหนงัค่ะ เป็นผืน่แดงๆ เราเลยต้อง

ตดัขนเขาให้สัน้ๆ ตลอด ส่วนเจฟฟรีย์่ นีจ่ะเป็นนิว่ เคยผ่าตดัมาแล้ว 2 ครัง้ เมือ่

หลายปีก่อน แต่ตอนนีห้ายเป็นปกตแิล้วค่ะ”
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Furbo 
Dog Camera

ฝากถึงคนที่ก�าลังจะเลี้ยงน้องหมาบ้าง
 “การที่เรามีสัตว์เลี้ยงก็นับเป็นเร่ืองที่ดีนะคะ แต่เราก็ต้องย้อนกลับ

มามองก่อนว่า เรามีความพร้อมหรือไม่ เพราะเวลาท่ีเราตัดสินใจรับเขามา

เลี้ยงแล้วก็อยากให้คิดว่าเขาก็เป็นเหมือนสมาชกคนหนึ่งในครอบครัวของเรา 

ส�าหรับแซมมี่เองหลายๆ ครั้งยังเคยคิดว่า อยากจะท�างานเก็บเงินให้ได้เยอะๆ 

แล้วไปซื้อที่ดิน เพื่อที่จะรับเลี้ยงสุนัขที่ถูกทอดทิ้ง สงสารเขาค่ะ อยากให้ทุกคน

เห็นเขาเป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ มีความรู้สึก ไม่ต่างจากพวกเรา เขาไม่ใช่ตุ๊กตา ที่

สามารถทิ้งๆ ขว้างๆ อย่างไม่ใส่ใจก็ได้ แซมมี่ไม่สนับสนุนกับการท่ีเราจะให้ลูก

สุนัขกันเป็นของขวัญ โดยเฉพาะคู่รักที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่มั่นคง 

เพราะอยากให้นึกถึงชีวิตเล็กๆ อีกชีวิตหนึ่ง หลังจากที่ถูกให้ไปแล้วด้วยค่ะ”

" อยากให้ทุกคนเห็นเขาเป็น
สิ่งมีชีวิต มีจิตใจ มีความรู้สึก 

ไม่ต่างจากพวกเรา 
เขาไม่ใช่ตุ๊กตา"

กล้องคุณภาพ HD และคุณสมบัติท่ีสามารถมองเห็นได้ในเวลา
กลางคืนที่ติดมากับเจ้า Furbo Dog Camera จะท�าให้คุณสามารถ
เอาใจน้องหมาได้ด้วยของชอบของเขาที่บรรจุในตัวเครื่องได้สูงสุด
ถึง 30 ชิ้น คุณยังสามารถรับภาพความสุขของเจ้าสี่ขาของคุณผ่าน
ตัวกล้องและแอพพลิเคชัน แม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้านก็ตาม พร้อมกัน
นั้นระบบเสียงสองทิศทางจะช่วยให้คุณได้ยินเสียงของสุนัขของคุณ
และยงัพูดคยุโต้ตอบกับพวกได้ด้วย ยิง่ไปกว่านัน้คณุจะได้รบัการแจ้ง
เตือนเมื่อมีเสียงเห่า เพื่อที่คุณจะได้เห็นพวกเขาและช่วยให้พวกเขา
สงบลงได้ด้วยเสียงของคุณ และระบบ Live-streaming ยังให้คุณ
สามารถดูสุนัขของคุณทุกเมื่อที่ต้องการอีกด้วย
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โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะคือออะไร

 โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection) 
ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่มีบ้างที่เกิดจากการ
ติดเช้ือรา เชื้ออาจเกิดจากการติดย้อนขึ้นไปจากอวัยวะใกล้เคียง
เข้าสู่ทางเดินปัสสาวะ ซ่ึงอาจเป็นเชื้อแบคทีเรียจากอุจจาระของ
สุนัขเอง หรือเช้ือโรคที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้าสู่ร่างกาย         
บางครัง้อาจเกดิจากสภาพแวดล้อมในทางเดนิปัสสาวะเปลีย่นไปท�าให้
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย มักพบในสุนัขเพศเมีย
มากกว่าสุนัขเพศผู้ เน่ืองจากสุนัขเพศเมียมีทางเดินปัสสาวะที่สั้น
และมีทางเปิดที่กว้างกว่าในสุนัขเพศผู้ สุนัขที่มีความผิดปกติของ
โครงสร้างทางเดินปัสสาวะจะมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่า 
มีรายงานพบบ่อยในสุนัขบางพันธุ์ เช่น เยอรมัน เชพเพิร์ด พูเดิ้ล
ทอย ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ ดัชชุน โดเบอร์แมน และมิเนียเจอร์ 
ชเนาว์เซอร์ รวมถึงในสุนัขเพศผู้ที่ป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากอักเสบ
บางรายก็อาจเกิดโรคน้ีตามมาได้ 

สุนัขที่ป่วยจะแสดงอาการอย่างไร

 น้องหมาจะแสดงอาการปัสสาวะผิดปกติ เช่น 
ปัสสาวะกะปริดกะปรอยมีสีปัสสาวะเปลี่ยนไป ปัสสาวะ   
สีแดงหรือมีเลือดปน ปัสสาวะมีกล่ินเหม็นเน่า และมีอาการ
ปวดเบ่งเวลาที่ปัสสาวะ อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบอก
ให้เราทราบว่า ต้องรีบพาสุนัขเข้ารับการตรวจโดยเร็ว ซึ่ง
การตรวจวินิจฉัยโรคนั้น นอกจากจะตรวจร่างกายทั่วไป
แล้ว ยังต้องเก็บปัสสาวะไปตรวจวิเคราะห์ และเพาะเช้ือ
แบคทีเรยี รวมถึงตรวจเลอืด ถ่ายภาพรงัสี หรอือัลตร้าซาวด์ 
เพื่อตรวจดูความผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทางเดิน
ปัสสาวะ น้องหมาท่ีป่วยอาจตรวจพบว่า กระเพาะปัสสาวะ
อักเสบท�าให้มีผนังกระเพาะปัสสาวะเกิดการหนาตัวขึ้นได้ 

	 สุนัขที่ป่วยจะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อติดต่อกันอย่างน้อย	 2-3	 สัปดาห์ขึ้นไป	 โดยการจะใช้ยาใดนั้นต้องพิจารณาจากเช้ือ

ที่ได้รับ	 และผลการทดสอบความไวของยาต้านจุลชีพ	 นอกจากน้ีเจ้าของควรให้สุนัขกินน�้าเยอะๆ	 เพ่ือเพ่ิมการสร้างปัสสาวะ								

รวมถึงปรับอาหารที่ให้เป็นอาหารรักษาโรคตามค�าแนะน�าของสัตวแพทย์ก่อน		ส่วนการรักษาอื่นๆ	ก็ขึ้นกับอาการป่วยของสุนัข

แต่ละตัว	ซึ่งจะต้องได้รับยาตามอาการ	เช่น	หากมีอาการปวดก็จะได้รับยาลดปวด	เป็นต้น	ต้องไม่ขังสุนัขเป็นเวลานาน	เพราะ

สุนัขจะอั้นปัสสาวะนานเกินไป	สุนัขที่เคยเป็นโรคนี้แล้วควรได้รับการตรวจสุขภาพ	เพ่ือเฝ้าติดตามโรคเป็นประจ�า	 เพ่ือป้องกัน

การกลับมาเป็นซ�้าอีก	ซึ่งอาจเกิดได้ในบางราย

รู้ทันโรคติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะในสุนัข

	 โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะในสุนัข	นอกจากโรคไตและโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะที่ได้ยินกันบ่อยๆ	แล้ว	อีกโรค

หน่ึงที่พบได้บ่อยก็คือ	โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ	ซึ่งท�าให้สุนัขแสดงอาการปัสสาวะผิดปกติ	บางรายรักษาหายแล้ว	

แต่ก็กลับมาเป็นใหม่อีกได้เช่นกัน
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นับเป็นเรื ่องราวน่ารักๆ เรียกรอยยิ้มจากผู้คนในสนามบินแวนคูเวอร์ 
ประเทศแคนาดาได้เป็นอย่างดี เม่ือเหล่าน้องหมารับอาสาท�าหน้าท่ีเป็นสุนัข
บ�าบัดท่ีสนามบินแวนคูเวอร์ เพ่ือช่วยคลายความเครียดให้กับนักท่องเท่ียวท่ัวโลกที่
ต้องใช้เวลานานในการรอเปลี่ยนเครื ่อง โดยสุนัขทั้งหมด   มาจากโครงการ 
St. John Ambulance Therapy Dog Program สุนัขทุกตัวได้รับการ
ฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จ�าเป็น มีนิสัยอ่อนโยนเป็นมิตรกับเด็กและนักท่องเที่ยว
ทุกๆ คน

นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถกอดและเล่นกับสุนัขบ�าบัดได้ โดยพวกเขาจะ
ท�าหน้าที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลาย ลดความเครียด ในขณะที่บางคน
อาจจะต้องใช้เวลารอคอยในการขึ้นเครื่องบิน เที่ยวบินล่าช้า หรือก�าลังรอ 
กระเป๋าเดินทางที่สูญหาย ซึ่งแต่ละคนล้วนมีความเครียดและวิตกกังวล สุนัข
บ�าบัดทั้ง 7 ตัว จะผลัดกันท�าหน้าที่ตัวละ 2 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

หากใครได้มีโอกาสเดินทางไปใช้บริการท่ีสนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
ต้องเข้าไปกอดน้องหมาบ�าบัดที่แสนน่ารักเหล่านี้กันด้วย รับรองว่าจะหายเครียด
เป็นปลิดทิ้งแน่นอน

DOG Panorama

The Vancouver Airport Now Has Therapy Dogs 
Because We Really Need It

The dogs will save us all
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Our Guest

เป็นความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสัตวแพทย์ตั้งแต่นั้นมา แต่เวลามีคนถามว่าโตขึ้นอยาก
เป็นอะไร ก็ไม่ได้ตอบว่าอยากเป็นสัตวแพทย์ แต่กลับตอบไปว่า อยากเป็นนักเขียน
การ์ตูน เพราะตอนเด็กๆ ชอบอ่านการ์ตูน ชอบวาดรูป แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย ก็ต้องคิดใหม่ เพราะพ่อไม่ค่อยสนับสนุนในการเรียนด้านศิลปะ 
แม้ว่าตอนนั้นอยากเรียนสถาปัตย์มาก แต่เมื่อพ่อไม่โอเค เลยตัดสินใจเลือกเรียน
สัตวแพทย์แทน”

ในมุมมองของสัตวแพทย์คิดว่า

คนที่เลี้ยงสัตว์ขาดความเข้าใจในเรื่องอะไร
“ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองความเข้าใจผิดในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปัจจุบันนี้มีค่อนข้างเยอะ 

ยิ่งยุคนี้คนเข้าถึงโซเซียลมีเดียกันได้ง่ายขึ้น ความเข้าใจผิดๆ จึงแพร่หลายในวงกว้าง
มากข้ึน โดยเฉพาะความเข้าใจผดิในเร่ืองท่ีบอกต่อๆ กนัมาจากความรู้สกึของคนเล้ียง
สัตว์เอง ซ่ึงหลายครั้งก็ไม่ถูกต้อง แต่มีการบอกต่อๆ กันมาว่า ท�าแบบนั้นแล้วดี ใช้
อันนี้แล้วดี กินยาตัวนี้แล้วดี น้องหมาหายป่วยแน่นอน น้องแมวหายป่วยแน่นอน จน
บางคร้ังมันก็ส่งผลเสียมาถึงตัวสัตว์โดยตรง เช่น กรณีที่สัตว์ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ สัตว์
บางตัวได้รับยาปฏิชีวนะที่เจ้าของป้อนเอง ที่บอกต่อๆ กันมาในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง
บางทชีนดิของยาปฏชิวีนะทีส่ตัว์ได้รบัอาจไม่เหมาะสมส�าหรบัการรกัษาโรคนัน้ๆ การ
ได้ยาทีไ่ม่ครบตามปริมาณทีถู่กต้องทีส่ตัว์ควรจะได้รับ ผลเสยีทีต่ามมาคอืสตัว์จะหาย
ช้ากว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากเกิดภาวะเชื้อด้ือยา ท�าให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะจะ
เร่ิมยากข้ึน เพราะเหลอืยาให้ใช้ไม่มาก ส่งผลถึงตวัสตัว์ท่ียงัคงป่วยต่อไป และยงัท�าให้
เจ้าของมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนอีกด้วย”   

เมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์ตึงเครียด

 “ส่วนตัวรู้สึกว่า อาชีพสัตวแพทย์ก็คือ อาชีพงานบริการรูปแบบหนึ่งที่เรา
มีโอกาสพบเจอกับคนทุกประเภท ท้ังคนที่ดีมากๆ และแย่มากๆ หลายคนมองว่า
สัตวแพทย์นั้นต้องรักษาสัตว์อย่างเดียว แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย เพราะบางทีจะมี
งานที่นอกเหนือจากนั้นคือ การรักษาเจ้าของไปพร้อมๆ กับรักษาสัตว์ไปด้วย นั่นก็

สพ.ญ.น�รถดรุณ จิตต์เอื้อเฟื้อ 

10      PetLover by JerHigh

คุณหมอมุก หรือ สพ.ญ.นารถดรุณ จิตต์เอื้อเฟื้อ นอกจากจะต้องรักษาสัตว์เลี้ยง
แล้วยังต้อง “รักษาใจ” เจ้าของสัตว์เลี้ยงไปพร้อมๆ กันด้วย ห้องรับแขกวันนี้เลยจะ
พามาดูกันว่า วธิกีาร “รักษาใจ” ของคุณหมอมกุนัน้จะเป็นอย่างไรบ้าง จะมวีธิบีริหาร
จัดการปัญหาต่างๆ อย่างไรบ้าง พร้อมกับเผยเคล็ดลับให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงเวลาพา
สัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์อีกด้วย

คุณหมอมุก ประกอบอาชีพสัตวแพทย์มาแล้ว 5 ปี ขณะนี้ก�าลังศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากจะต้อง
รักษาสัตว์เลี้ยงของคนอื่นๆ แล้ว คุณหมอมุกก็ยังมีสมาชิก ตัวน้อยๆ ที่ต้องดูแลเป็น
ของตัวเองอยู่ท่ีบ้านด้วยเช่นกัน “ตอนน้ีที่บ้านเลี้ยงน้องหมาไทยพันธุ์ทางอยู่ 4 ตัว
ค่ะ รบัมาเลีย้งตัง้แต่ยงัเป็นลกูหมาตวัน้อยๆ ได้มาจากหมาจรท่ีมาคลอดลูกไว้แถวบ้าน 
หลกัๆ กเ็ลีย้งไว้เฝ้าบ้าน และพวกเขาก็ท�าหน้าท่ีส�าคัญนีไ้ด้ดมีากอกีด้วย แค่ได้ยนิเสยีง
รถจอดหน้าบ้าน หรือคนเดินผ่านก็จะเห่าทันที บางทีก็เห่าแม้กระทั่งคนในบ้านค่ะ”

จุดเริ่มต้นของการเป็นสัตวแพทย์
“เท่าทีจ่�าความได้ท่ีบ้านก็มีสุนขัเป็นสัตว์เล้ียงประจ�าบ้านมาตลอด เล้ียงมาหลายรุน่

มาก นบัรวมๆ กันได้ประมาณ 11 ตัว สุนขัตัวแรกของบ้าน แม่บอกว่าเล้ียงตัง้แต่มกุยงั
ไม่เกิด จนกระทั่งเขาตายไป พ่อก็จะหามาเลี้ยงใหม่เรื่อยๆ มีซื้อมาบ้าง คนให้มาบ้าง 
ขอเขามาบ้าง พอเลี้ยงไปได้สักรุ่นหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไป เขาก็ทยอยตายจากโรคภัย
ไข้เจ็บต่างๆ บ้าง หลุดออกไปข้างนอกแล้วตามหาไม่เจอบ้าง หรือไม่ก็โดนรถชนบ้าง 
ส�าหรับมุกแล้วคิดว่า การท่ีมีสัตว์เลี้ยงในบ้านนั้นนอกจากเขาจะช่วยเราดูแลบ้านแล้ว 
เขายังเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว จนกลายเป็นความเคยชินของครอบครัว ที่จะ
ต้องมีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ตลอดเวลา จนบางทีพ่อกับแม่ไม่อยากจะออกจากบ้านไป
ไหนนานๆ เพราะเป็นห่วงหมาก็มี”

“จากประสบการณ์ที่ที่บ้านเลี้ยงน้องหมามาหลายรุ่นนั้น ก็มักจะเจอปัญหาหลัก
คือ ปัญหาด้านสุขภาพ เวลาน้องหมาป่วย ก็ต้องพาไปพบสัตวแพทย์ ในความรู้สึก
ของเราตอนท่ีเป็นเด็ก ได้เห็นการท�างานรักษาสัตว์ของสัตวแพทย์รู้สึกว่าประทับใจ
มาก รู้สึกว่าคุณหมอใจดี และตั้งใจในการรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้หายป่วย มันก็
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คือ การ “รักษาใจ” ของเจ้าของสัตว์นั่นเอง ถ้าสัตว์มีอาการแย่ลง จิตใจเจ้าของก็แย่ตาม
อาการของสัตว์ หากสัตว์ดีข้ึน เจ้าของก็จะมีความสุขตามไปด้วย บางทีต้องเจองานหนัก 
2 ด้าน รู้สึกว่ายากดีที่จะต้องแก้ปัญหา 2 อย่างที่เป็นเร่ืองเดียวกันไปพร้อมๆ กัน บางที
ก็เครียด แต่ก็ต้องพยายามจูนตัวเองให้สามารถท�างานได้ ยิ้มให้ได้ ต้องสะกดอารมณ์ตัว
เองเวลาเจอเจ้าของสัตว์ที่ท�าตัวไม่น่ารัก แต่ก็พยายามไม่แสดงออกให้คนอื่นเห็น ท�าใจ
ให้เย็นลง บ่นกะเพื่อนร่วมงาน ก็ช่วยให้หายโกรธได้เหมือนกันค่ะ”

ฝากถึงน้องๆ ที่อยากเรียนสัตวแพทย์

 “อย่างแรกเลยคือ ต้องมีความขยัน และอดทนในการเรียนก่อนเป็นอันดับแรก 
เพราะการเรียนหลักสูตรสัตวแพทย์จะมีวิชาที่ต้องเรียนด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเยอะ
มาก คนที่จะเรียนได้นั้นไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนเรียนเก่งเสมอไป แต่ขอให้ขยัน อดทน และ
มีความรับผิดชอบ นอกจากนั้นต้องเป็นคนที่ไม่กลัวเลือด ไม่กลัวความสกปรก เพราะ
อาชีพสัตวแพทย์บางทีก็ไม่ได้สวยงาม เล่นกับหมาแมวดูน่ารักเสมอไป บางทีต้องเจอ
กับความสกปรกทุกชนิดจากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น เลือด หนอง อาเจียน อุจจาระ ปัสสาวะ 
และกลิ่นเหม็น แม้จะมีวิธีป้องกันต่างๆ ไม่ให้สัตวแพทย์ได้รับเชื้อโรคจากสัตว์ ไม่ว่าจะ
เป็นการใส่ถุงมือ ใส่ผ้าปิดจมูก และใส่ผ้าคลุมผม แต่เราต้องไม่แสดงท่าทีรังเกียจออก
มา ท่ีส�าคัญ สัตวแพทย์ที่ดีนั้น ไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนที่เรียนเก่ง แต่ต้องเป็นคนที่มีความ
ต้ังใจจริงในการท�างานรักษาสัตว์”

“นอกจากความรักท่ีเจ้าของสัตว์มีให้สัตว์แล้ว อยากให้เจ้าของมีความเข้าใจใน    
การเลี้ยงด้วย ไม่อยากให้เชื่อค�าที่เขาบอกต่อๆ กันมาโดยเฉพาะในโลกโซเซียลมากกว่า
ค�าแนะน�าโดยตรงจากสัตวแพทย์  เชื่อว่าสัตวแพทย์ทุกคนยินดีจะให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่
เจ้าของสัตว์ในการดูแลด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วค่ะ”

ผู้ก�ากับ : Gabriela Cowperthwaite 
ผู้ประพันธ์ : Pamela Gray / Annie Mumolo / Tim Lovestedt
นักแสดงน�า : Kate Mara

Megan Leavey
ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริง ของ เมแกน ลีเวย์ 

เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริง ซึ่งเป็นเรื่องราวของ เมแกน ลีเวย์ 
(Megan Leavey) และสุนัขคู ่กายของเธอที่ชื่อ เร็กซ์ (Rex) ท�าหน้าที่เป็น
ผู ้คอยตรวจสอบค้นหาระเบิดให ้กับกองทัพของสหรัฐอเมริกาในช ่วง
สงครามอิรักตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 - 2006 สิบเอก กันนี่ มัสเซย์ (Gunney 
Massey) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสุนัขที่มารีน คอร์ป เบส 
แค้มป์ เพนเดิลตัน นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้เมแกนกับเร็กซ์มาพบกันและ
เป็นคู่หูกันตั้งแต่นั้นมา ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 2 ปีนั้น 

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นตัวก�าหนดให้เร็กซ์มีโอกาสได้
ช่วยชีวิตผู ้คนจากระเบิดไว้ได้มากมายนับพันชีวิต รวมท้ังชีวิต
ของเมแกนด้วย จนวันหนึ่งชะตาก็ท�าให้พวกเขาต้องแยกจากกัน 
แต่ด้วยความผูกพัน เมแกน จึงพยายามท�าทุกอย่างเพื่อให้ได้
เร็กซ์มาเลี้ยงเอง เร่ืองราวจะเป็นอย่างไรต่อไป หรือจะเรียก
น�้าตาจาก Dog Lovers ได้มากน้อยแค่ไหน ต้องไปติดตามหาดู
กัน รับรองว่า ไม่เสียชื่อหนังดีแห่งปีแน่นอน
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BARK! NEWS

อาหารสุนัข “เจอร์ไฮ” คว้ารางวัล ส่งออกยอดเยี่ยมในงาน 
PM’s Award 2017 ด้านสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสุนัขแบรนด์ “เจอร์ไฮ” เข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจ     
ส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) ในสาขาสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) 
จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ท่ีผ่านมา

รางวัล Best Green Innovation เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หรือพัฒนากระบวนการผลิตหรือ
ค้นหาวัสดุใหม่ๆ การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของสินค้าและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม รวมถึงการวางจ�าหน่ายในตลาด  

ในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยอาหารสุนัขแบรนด์ เจอร์ไฮ มกีารส่งออกไปจ�าหน่ายใน 18 ประเทศทัว่โลก นายระว ีธีรเนตร  
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสุนัขแบรนด์ “เจอร์ไฮ” กล่าวว่า รางวัล
สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมที่ได้รับ เป็นการตอกย�้านโยบายบริษัทที่ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานในการด�าเนินกิจกรรมรวมถึงการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  จาก
ต้นน�า้จนถึงปลายน�า้ เพ่ือสร้างสรรค์สิง่ใหม่ทีช่่วยพฒันาประสิทธภิาพการผลติ ลดการใช้พลงังาน เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม 
ตอกย�้าถึงมาตรฐานคุณภาพและความส�าเร็จของของผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของการให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมในการด�าเนินกิจการและ
การพัฒนาการผลิตอย่างต่อเน่ืองให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
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เจอร์ไฮ  ประกาศผลโหวตโครงการ “หมอหมาใจหล่อ ส่งต่อความรักให้หมาจร” 
แปลงโหวตเป็นอาหารสุนัขเจอร์ไฮมูลค่านับล้านส่งมอบผ่านสัตวแพทย์หนุ่ม 6 สถาบัน 
นำาไปช่วยเหลือสุนัขจรจัด 6 พ้ืนท่ีในไทย  

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า แบรนด์เจอร์ไฮเป็น
แบรนด์อาหารสุนัขระดับโลก ท่ีมีกิจกรรมให้คนรักสุนัขได้ร่วมสนุกและร่วมท�าความดีเพื่อสุนัขจรจัดอย่างสม�่าเสมอ โครงการ “หมอหมาใจหล่อ  
ส่งต่อความรักให้หมาจร” ทีจ่ดัขึน้ในครัง้นีก้เ็ช่นกนั บรษิทัฯ ได้รบัความร่วมมอืด้วยดจีากสตัวแพทย์หนุม่จาก 6 สถาบนัทีเ่ข้ามาร่วมเป็นสือ่กลาง
ในการจัดกิจกรรมผ่านสื่อ Social Media กระท่ังได้เป็นอาหารสุนัขเจอร์ไฮมูลค่านับล้านบาท ไปส่งมอบให้น้องหมาในสถานสงเคราะห์ที่ดูแล
สุนัขจรจัดและสุนัขพิการตามจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศถึง 6 แห่ง  
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นายสขุวฒัน์ ด่านเสริมสขุ ประธานคณะผูบ้รหิาร ธรุกจิอาหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ (ร่วม) ซพีเีอฟ เปิดเผยว่า แบรนด์เจอร์ไฮเป็นแบรนด์อาหาร
สุนัขระดับโลก ท่ีมีกิจกรรมให้คนรักสุนัขได้ร่วมสนุกและร่วมท�าความดีเพื่อสุนัขจรจัดอย่างสม�่าเสมอ โครงการ “หมอหมาใจหล่อ ส่งต่อความรกัให้หมาจร” ที่
จดัขึน้ในครัง้นีก้เ็ช่นกนั บรษิทัฯ ได้รบัความร่วมมอืด้วยดีจากสตัวแพทย์หนุม่จาก 6 สถาบนัทีเ่ข้ามาร่วมเป็นสือ่กลางในการจดักจิกรรมผ่านสือ่ Social Media กระทัง่
ได้เป็นอาหารสุนขัเจอร์ไฮมลูค่านับล้านบาท ไปส่งมอบให้น้องหมาในสถานสงเคราะห์ทีด่แูลสนุขัจรจดัและสนุขัพกิารตามจงัหวัดต่างๆ ทัว่ประเทศถงึ 6 แห่ง  

โครงการนี้นับเป็นกิจกรรมเพื่อคนรักสุนัขที่มีความทันสมัยและใช้ Social Media เป็นประจ�า ให้ได้ร่วมท�าความดีแบบง่ายๆ ด้วยการโหวตนาย
สัตวแพทย์หนุ่มทั้ง 6 ท่าน ผ่านช่องทาง FB: Pet lover by jerhigh  โดยคะแนน 1 VOTE + 1  Like & Share จะเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ Jerhigh 
จ�านวน 10 กรัม (มูลค่า 7 บาท)  และพบว่าได้รับการตอบรับจากกลุ่มคนรักสุนัขเป็นอย่างดี ส่งผลให้สามารถแปลงเป็นอาหารสุนัขเจอร์ไฮได้มากถึง 
1,500 กิโลกรัม หรือคิดเป็นมูลค่าร่วม 1 ล้านบาท  ทั้งน้ี นายสัตวแพทย์หนุ่มทั้ง 6 ท่าน ประกอบด้วย 

1. "คุณหมอป๊อป" ธนรัชต์ เหล่าฤทธิรัตน์ 
    จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีท่ี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะน�าอาหารไปช่วยสุนัขจรจัดที่ชุมชน จ.ลพบุรี 
2. "คุณหมอแอมป์" ธัชกร สถิตย์ธฤดี 
 จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน จะน�าอาหารไปบริจาคให้กับน้องหมา
   ท่ีบ้านกัญญาภัทร - เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้ง จ.นนทบุรี  
3. "คุณหมอยู" ศิริ กรพิบูลย์พงษ ์
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะน�าอาหารไปบริจาคให้กับป้าเดือน แม่พระของสุนัขจรจัด จ.ขอนแก่น 
4. "คุณหมอไอซ์" ชัยพัฒน์ เตชะสวัสดิ์วิทย์ 
    จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะน�าอาหารไปบริจาคให้กับน้องหมาที่บ้านสันติสุข จ.เชียงใหม่ 
5. "คุณหมอคิม" รัตนิน เชี่ยวชาญวลิชกิจ 
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล จะน�าอาหารไปบริจาคให้กับ ป้าจุ๊ ผู้ดูแลบ้านพักส่ีขาเพื่อหมาจร จ.ปทุมธานี 
6. "คุณหมอเบนซ์" พชร บุญหลี 
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะน�าอาหารไปบริจาคให้กับน้องหมา
    ท่ีมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการบ้านปากเกร็ด จ. นนทบุรี
 
ส�าหรับกิจกรรมในครั้งน้ี ยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมด้วยดีจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล-อีสต์วิลล์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งแรก

ในประเทศไทยท่ีอนุญาติให้น้องสุนัขมาเดินเล่นร่วมกับเจ้าของได้  และยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย 




