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คํานํา
แมวเปนสัตวเลี้ยงที่สวยงามเปนสัตวที่มีผูคนนิยมเลี้ยงกันมากขึ้นทุกป
คงเปน
ความชอบสวนตัวมากกวาวาจะเลี้ยงสัตวอะไรดี หลายคนที่เคยเลี้ยงแมว หรืออาจจะเริ่มเลี้ยง
แมวโดยไมไดตั้งใจ เนื่องจากพบวามีแมวทองแกมาออกลูกที่บาน จํานวนหลายตัว เราคนไทย
เปนชาวพุทธมีความเมตตา ลูกแมวตัวนอยๆ ยังไมลืมตา เดินตวมเตี้ยม ตัวแดงๆ ใครจะใจราย
ไมดูดําดูแดงไดลงคอ แมแมวเหลานี้สวนใหญมีสขุ ภาพไมดี ไมมีบานอยูอาศัยเปนหลักแหลง
หรือจะเรียกวาแมวจรคงไมผิด ตัวแมแมวบางครั้งสุขภาพไมดี ไมมนี ้ํานม เพราะรางกายทรุด
โทรม หรือออกลูกแลวไมเลี้ยง แมแมวสาว หรือแมแตสัตวชนิดอืน่ ที่มีทองแรก อาจจะไมยอม
เลี้ยงลูก เพราะเลี้ยงลูกไมเปน หรือรายไปกวานั้นแมบางตัวทํารายลูกดวยซ้ําไป อาจเปนเพราะ
ตอนคลอดแมแมวรูสึกเครียดจากความเจ็บปวดจากการคลอดลูก จึงทํารายลูก ฟงดูเหมือนคน
โรคจิต หรือไมมีเหตุผล แนนอนแมวเปนสัตวชนิดหนึง่ มันคงไมรูเหตุผลของความเจ็บปวดจาก
การคลอดลูกหรอก
ดังนั้นคงเปนภาระของผูใ จบุญที่ตองดูแลเจาเหมียวนอยๆ หลายคงคงไมเคยทําก็คงได
เริ่มคราวนี้แหละ ก็เหมือนเด็กออนนั่นแหละ แตจะตองทําอยางไรคงตองติดตามตอไปนะ แต
ถามีแมวแกหละจะทําอยางไร... นั่นซิ
ยังมีประเด็นอีกหลายๆ ประเด็นที่ไดถูกคัดสรรมาใหผูรักแมวเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ
โดยทั่วไปของแมว ปญหาทางพฤติกรรมและการติดเชื้อ โภชนาศาสตรและภูมคิ ุมกัน เนื้องอก
และโรคที่ถา ยทอดทางพันธุกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับแมว
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การถอดเล็บ
ปจจุบันความนิยมในการเลี้ยงแมวไวเปนเพื่อน
เริ่มมีมากขึ้น แมวเปนสัตวที่ไมคอ ยดุราย กิจกรรม
ประจําวันมักจะนอน
แตมกั จะไมหลับนอนในเวลา
กลางคืน ในบางครั้งแมวทีเ่ ราเคยเลีย้ งไวหนีไปเที่ยวเปน
สัปดาห หรือเปนเดือน หรือไมเคยกลับมาอีกเลย ไมคอย
มีใครทราบเหมือนกันวา แมวไปไหน หรือในบางครั้งแมว
ถูกสุนัขทํารายจนถึงแกชีวติ หรือถูกรถชน กรณีอยางนี้ผู
ที่รักแมวมักจะหาแมวตัวใหมมาเลี้ยง บางครั้งมีแมวตัวใหมมาปวนเปยนบานเรา เราใหอาหาร
กับมันทุกวัน ทุกวัน.... แลวก็เปนแมวของเราไปเอง.. (แมวเราทีห่ นีไปเที่ยวอาจจะไปมีชีวิตแบบ
ดวยก็ได... แลวมีผูใจบุญใหอาหารมัน ... มันเลยไมกลับมาอีก ก็อาจจะเปนไปได) บางครัง้
ไมไดตั้งใจเลีย้ งหรอก ใหอาหารไปวันๆ แตเผลอแผล็บเดียว... เหมียวนอยเต็มไปหมดเลย..
คราวนี้ตองเลีย้ งกันยาวเลย...
สังคมปจจุบันเริ่มตระหนักแลววา สัตวเลี้ยงเปนเพื่อนที่ดี.. ซื่อสัตย.. ไมบน.. ไมเถียง..
ถาโชคดีถาสัตวเลี้ยงบางชนิดที่สามารถฝกได..ใชงานไดอีก ... นั่นหมายความวาเราไมอาจจะ
คิดวา สัตวเลี้ยงเปนเพียงสิ่งของ หรืออะไรสักอยางที่ไมใสใจก็ไดไมไดเสียแลว คงตองดูแล
เหมือนสมาชิกในครอบครัวตัวหนึ่งแลวหละ ตองนํามันไปฉีดวัคซีนปองกันโรค ตองใหอาหารที่
ดีมีคุณคา ใหอยูใ นทีท่ ี่จดั ให(กรง หรือภายในบริเวณบาน) สัตวเลี้ยงอาจจะเปนเพื่อนที่ดี
สําหรับผูปวยบางประเภท หรือแมแตคนชรา
แมวเปนสัตวเลี้ยงอีกชนิดหนึ่งที่เปนที่นิยม ดวย
ความนารัก ชอบประจบ คลอเคลีย อันเปนเสนหที่
เจาของหลงใหล
แตการเลี้ยงแมวในบานมีปญหาที่
สํา คัญประการหนึ่งคือ แมวมักจะชอบลับเล็บดวยการ
ขวนเล็บของมันกับโซฟา ตู หมอน ทําใหเกิดความ
เสียหาย ถาปญหาดังกลาวมีมาก เจาของบางคนอาจจะ
เลือกวิธีการการถอดเล็บของมัน เพื่อปองกันการทําลาย
สิ่งของจากการขวนหรือลับเล็บของมัน แตบางคนอาจจะ
คิดวาเปนวิธีการที่โหดราย ไมเปนสิ่งที่นาทํา เมื่อลอง
จินตนาการดูนิ้วมือของเราเอง ปรากฏวาไมมีเล็บนั่น
แหละคือการถอดเล็บ โดยทั่วไปการถอดเล็บมักจะทํากับ
สัตวชนิดอื่นๆ ไมใชแมว เชน เสือ หรือหมี เพราะมี
โอกาสทํารายผูเลี้ยงได
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การถอดเล็บไมงายเหมือนอยางที่เรามองเห็น แตการถอดเล็บเปนการตัด หรือทําลาย
ทั้งประสาทรับความรูสึกและประสาทสั่งงาน(sensory nerves and motor) โดยทีภ่ ายหลังการทํา
การผาตัดถอดเล็บสามารถนําแมวกลับบานไดเลย
แตภายหลังการผาตัดถอดเล็บ แมวมักจะมีความเจ็บปวด ไมสามารถเดินไดถนัดนัก
แมวอาจจะซึม ไมสดชื่น เนื่องจากแมวยังไมสามารถเดิน วิ่งเลน ปน ลับเล็บไดเหมือนอยางที่มัน
เคยทํา การถอดเล็บจึงอาจจะทํารายแมวได แมวอาจจะเปลี่ยนนิสัยได มันอาจจะไมคอยไวใจใคร
อีกตอไป เปนแมวขี้กลัว หรือดุรายมากขึน้ หรือขี้ขลาดไปเลย ถาการทําศัลยกรรมทําไดไมดีนัก
แมวอาจจะเจ็บขา เดินไมถนัด ตองผาตัดแกไขอีก แตโชคดีบานเราไมคอยมีเจาของแมวนําแมว
มาถอดเล็บ แตมีการนําเสือ หมีมาทําแทน

พึงระลึกดวยวา ปญหาการลับเล็บของแมว หรือการขวนเฟอรนิเจอร เปนปญหาที่เล็กนอยไม
ใหญโตมากนัก ที่สําคัญเราสามารถนําวัตถุที่เราเตรียมไวสําหรับการลับเล็บใหกับมันได ที่
เรียกวา "scratching post" สามารถฝกได แตการถอดเล็บเปนสิ่งที่อาจจะดูโหดรายสําหรับเราชาว
พุทธ
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สารที่เปนอันตรายตอแมว
พาราเซตามอล/
แอสไพริน
(acetaminophen/aspirin)
Antifreeze
Bleach

กรดบอริก(Boric acid)
Brake fluid

น้ํายาทําความสะอาด
(Cleaning fluid and
solutions)

แวกขัดพื้น(Floor wax)
สารฆาเชื้อรา
(Fungicides)
น้ํายาขัดเฟอรนิเจอร
(Furniture Polish)
น้ํามันเบนซิน
ยากําจัดวัชพืช
(Herbicides)
ยาฆาแมลง(Insecticides)
ไลโซล(Lysol)
น้ํายาขัดโลหะ(Metal

น้ํายาดับกลิ่น
(Deodorants)
ตัวดับกลิ่น(Deodorizers)
Polish)
น้ํายาลางพวกสบู
Mineral Spirits
Mothballs
(Detergents)
น้ํายาขัดเล็บและลาง
ยาฆาเชื้อ(Disinfectants)
เล็บ(Nail Polish &
สี(Dye)
Remover)

สี(Paint)
น้ํายาลางสี(Paint Remover)
น้ํายาลางฟมล(Photographic Developer)
ยาฆาหนู/มด(Rat/Ant Poison)
แอลกอฮอร(Rubbing Alcohol)
น้ํายาขัดรองเทา(Shoe Polish)
เหยื่อดักหอยทาก/บุง(Snail/Slug Bait)
Suntan Lotion
Tar
Windshield Washer Fluid
Wood Preservatives

อาการของแมวที่ไดรับสารพิษมีความผันแปรพอสมควร โดยแมวจะมีอาการตัง้ แต
ชักและมีน้ําลายฟูมปากไปจนถึงมีอาเจียนและหมดสติ เมื่อพบวาแมวมีอาการตางๆ ดังกลาว
หรือเมื่อพบวาแมวไดรับสารพิษเขาไปในรางกาย ควรตองรีบนําแมวไปพบสัตวแพทย เพื่อให
ไดรับการแกไขอยางทันที่ โดยทีแ่ มวอาจจะยังไมแสดงอาการก็ได
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พืชที่เปนพิษตอแมว
แมวเปนสัตวที่ชอบกัดกินใบไมชนิดหนึ่งเหมือนกัน ใน
บางครั้งการกินใบไม หรือตนไมที่ปลูกเปนไมประดับอยูในบาน
ทําใหแมวไดรบั อันตรายไดดวยเหมือนกัน เนื่องจากมันเปน
พิษตอแมว รายตอไปนี้เปนรายชื่อ พืชที่มักนิยมปลูกในบาน
แตเปนพืชที่เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอแมวตั้งแตระดับที่ไม
รุนแรงจนถึงระดับที่มีความรุนแรง ขึ้นอยูกับวาแมวไดรับ หรือ
กินพืชนั้นเขาไปในรางกายมาก หรือนอย อยาลืมวา แมวที่
เคี้ยวกินพืชที่เราใสปุย หรือสารเคมี หรือยาฆาแมลงใหกับพืช
นั้น มันอาจจะมีผลตอแมวไดโดยตรง หรือโดยออมก็ได หรือ
แมวอาจจะไดรับสารนั้นผานทางดินที่ใชปลูกพืชก็ได เราสามารถปองกันแมวที่เราเลี้ยงไวใน
บานไมใหกดั กิน หรือเคี้ยวพืชที่เราปลูกประดับบานไดดวยการโรยสิ่งที่มีกลิ่นฉุน เชน พริกไทย
ที่ใบของตนไม หรือถาแมวชอบที่จะขุดดินในกระถาง เราอาจจะหาตะแกรงมาปกคลุมดินบน
กระถางปองกันการขุดก็ได ก็จะเปนการปองกันไมใหแมวอยูใตตนไมเวลาไปขุด การกัดแทะจะ
ลดลง หรือถาเปนไมประดับที่แมวชอบไปกัด เราอาจจะปลูกตนไมนั้นในกระถาง หรือกระเชา
แลวนําไปแขวนไว แมวก็จะไมสามารถเขาถึงได อาการของแมวที่เกิดจากความเปนพิษของพืชมี
ไดตั้งแต ชักและมีน้ําลายฟูมปาก มีอาเจียน จนอาจจะหมดสติถึงตายได : เมื่อพบวาแมวมี
อาการดังกลาวควรรีบนําแมวไปพบสัตวแพทย เพื่อใหการรักษาอยางรีบดวน หรือถาพบวาแมว
กําลังกินพืชทีเ่ ปนพิษอยู (เห็น) ใหรีบนําไปพบสัตวแพทยทันทีโดยไมตองรอใหแมวแสดง
อาการออกมา
Aloe Vera
Arrowhead Vine (all parts)
Asparagus Fern
Azalea
Bird of Paradise (fruit, seeds)
Boston Ivy (all parts)
Caladium (all parts)
Calla Lily
Christmas Rose
Chrysanthemum
Creeping Charlie (all parts)
Creeping Fig
Crown of Thorns
Daffodil
Dieffenbachia
Dumbcane (all parts)
Easter lily
Elephant Ears
Emerald Duke (all parts)
English Holly
English and Glacier Ivy (leaves, berries)
Heartleaf (all parts)

Ivy (Hedera)
Jerusalem Cherry
Lily of the Valley (all parts)
Majesty (all parts)
Marble Queen (all parts)
Mistletoe
Nephthytis (all parts)
Parlor Ivy (all parts)
Philodendron (all parts)
Poinsettia (leaves, flowers)
Pothos (all parts)
Pot Mum
Red Princess (all parts)
Saddleleaf (all parts)
Schefflera
Spider Mum
Sprengeri Fern
Swiss Cheese Plant
Tulip (bulbs)
Umbrella Plant (all parts)
Weeping Fig (Ficus)
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หางของแมวบอกอารมณของแมวไดอยางไร
ภาษาที่ใชในการสื่อสารทั้งมนุษยและสัตวแบงออกเปน 2 อยาง คือ ภาษาพูด (ใชเสียง)
และภาษาทาทาง (เปนการใชอวัยวะประกอบในการสื่อสาร) แมวสามารถใช หางในการสื่อสาร
บงบอกถึงอารมณของมัน(เชน เดียวกันกับสัตวชนิดอื่นๆ) ดังตอไปนี.้
ถาหางมวนหอยลง แตสวนปลายหางมวนชี้ขึ้น :
แสดงวาแมวตัวนี้กําลังรูสึกสบายและผอนคลาย
ถาหางของมันยกขึ้นเล็กนอยและมวนเล็กนอยอยาง
นุมนวล :
แสดงวาแมวตัวนี้กําลังรูสึกเริ่มทีจ่ ะสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ถาหางของแมวตั้งขึ้น แตปลายหางเอียง ไมวาจะเปน
การเอียงไปขางหนา หรือขางหลัง :
แสดงวาแมวตัวนี้กําลังสนใจและมีความรูส ึกเปนมิตร
ตอสิ่งที่สนใจ
ถาหางตั้งตรงและปลายหางตั้งตรงในแนวดิ่ง :
แสดงวาแมวกําลังมีอารมณดี รูสึกเปนมิตร เมื่อไดพบ
กัน
ถาหางของแมวตั้งตรง โดยที่หาง หรือปลายหางกระดิก
หรือสั้นอยางนุมนวล :
แสดงวาแมวกําลังแสดงความชอบ ความรัก
(showing affection).
ถาหางของแมวอยูนิ่งๆ แตจะมีการกระตุกเปนครั้ง
คราว :
แสดงวาแมว รูสึกวาถูกรบกวน หรือมีความกังวล ทุกข
ถาหางของแมวนิ่ง แตปลายหางมีการกระตุกอยางหนัก
:
แสดงวาแมวกําลังรูสึกโกรธมาก
ถาหางของแมวสะบัดอยางรุนแรงจากขางหนึ่งไปอีกขาง
หนึ่ง :
แสดงวาแมวกําลังโกรธ*

8
ถาหางแมวเหยียดตรงชีข้ ึ้น แตขนที่หางลุกชัน :
แสดงวาThe cat is แมวกําลังดุรา ยกาวราว
ถาหางของแมวโคงและขนตัง้ ชัน :
แสดงวาแมวอาจจะตรงเขาทํารายได ถามีการกระตุน
เราเพิ่มอีก
ถาหางของแมวทอดตัวต่ําลงและลุกพองออก :
แสดงวาแมวกําลังกลัว
ถาหางของแมวยกขึ้นและขนลุกพองออก ทําใหดู
เหมือนมีหางขนาดใหญ :
แสดงวาแมวอาจจะ มีความสุขไปกับการวิง่ ไลขับกันไป
รอบๆ
ถาหางของแมวลดตัวลงต่ํามาก บางครั้งอาจจะพบวา
ซุกอยูระหวางขาหลัง :
อาจจะแสดงวาแมวกําลังยอมแพ
ถาหางของแมวทอดตัวอยูดา นใดดานหนึง่ และแมว
หมอบ หรือยอตัวอยู หรือยกสวนตะโพกสูงขึ้น :
แสดงวาแมวตัวเมียตัวนั้นพรอมทีจ่ ะรับการผสมพันธุ
mate.

ขอสังเกตุ : ตองคิดอยูเสมอวามีอะไรเกิดขึ้นกับแมว ณ สถานการณนั้น และสิ่งแวดลอม
ที่แมวอยู อยาดูอารมณของแมวดวยอาศัยทาทางของหางของแมวแตเพียงอยางเดียว
* แมวมักจะแกวงหางเมื่อมันกําลังมีอารมณดี
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การเลี้ยงดูลูกแมว
การเลี้ยงลูกแมวกําพราแมตองมีตารางประจําวัน
ในการใหอาหารที่เหมาะสม การขับถายการเลนและการ
นอนหลับ
โดยตองอยูในสภาพแวดลอมที่ดี
เพื่อ
ความสําเร็จในการเลี้ยงลูกแมวตองคํานึงถึง
1.
2.
3.
4.
5.

โภชนาการและการหยานม
สุขอนามัย
อุณหภูมิและความชื้น
การปองกันโรค
การบํารุงและทําใหเขากับสังคม

ลูกแมวสุขภาพดีจะจ้ําม่าํ แข็งแรง มีชวี ิตชีวา หลับนาน ลูกแมวที่สุขภาพไมดีจะมี
กลามเนื้อที่ไมสมบูรณ รองบอยถาไมชวยเหลือ ออนแอ ซึมเศรา เฉือ่ ยชา
โภชนาการและการหยานม
ลูกแมวจะไดรบั น้ํานมน้ําเหลืองใน 12 ชั่วโมงแรก ลูกแมวจะดูดซึมภูมิคุมกันจากน้ํานม
น้ําเหลืองไดในชวง 24 ชั่วโมงแรกนับจากคลอด ในกรณีทแี่ มแมวไมสามารถเลี้ยงดูลูกแมวได ลูก
แมวตองดูดนมจากขวดหรือหลอดหยดตามแตจะหาได
การใหอาหารแบบหลอดผูใ หตองไดรับการฝกอยางดี เพราะอาหารอาจเขาสูปอดยางไม
ตั้งใจทําใหหมดสติ การใหอาหารแบบหลอดจึงเสี่ยง อนุญาตใหใชเฉพาะในลูกแมวออนแอซึง่
ตองอยูภ ายใตการแนะนําของแพทย ควรลูบหลังลูกแมวใหเรอระหวางใหอาหารและหลังอาหาร
โดยนํามันผาดไหล ใหตัวตั้งตรงและตบหลังเบาๆ การใหนา้ํ นมจากขวดหรือหลอดตองทําอยาง
ระมัดระวัง เพื่อปองกันการปอดบวมหรือการสําลักน้าํ
ใน 24-28 ชั่วโมงแรก ลูกแมวตองการนม 1 มิลลิลิตรตอชั่วโมง แตละวันเพิ่มจํานวนขึ้น
0.5 มิลลิลิตร จนถึง 10 มิลลิลิตรตอมื้อ จึงหยุดเพิ่ม ใน 1 วันลูกแมวควรไดรับอาหาร 6-9 มื้อ
ในชวง 2 สัปดาห ใหอาหารลูกแมว 5-7 มิลลิลิตรตอครั้ง ชวง 3 สัปดาห จะเริ่มใหอาหารออน 3
เวลาตอวัน และยังมีการใหนมจากขวดอยู ในสัปดาหที่ 4 ลูกแมวควรไดรับน้ํานมจากขวด 4-6
ครั้งตอวันรวมกับอาหารออน 4-5 ครัง้ ตอวัน ลดการใหอาหารชวงกลางคืนลง ลูกแมวจะกิน
อาหารแข็งไดเมื่ออายุ 7 สัปดาห
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สัญญาณแรกของการเจ็บปวย คือ น้ําหนักลด น้ําหนักของลูกแมวจะเพิ่มขึ้น 50-100 กรัม
ตอสัปดาห เมื่อลูกแมวอายุ 14 วัน น้ําหนักจะเพิ่มเปน 2 เทาของน้ําหนักแรกเกิด ถาลูกแมว
น้ําหนักไมเพิ่มควรใหอาหารเพิ่มขึ้น
สุขอนามัย
ลูกแมวเกิดใหมจะไมสามารถควบคุมการขับถายได เพราะกลามเนื้อที่ทาํ หนาทีย่ ังเจริญ
ไมสมบูรณ ลูกแมวตองไดรบั การกระตุนโดยใชผาขนหนูนุมๆ ชุบน้ําอุนลูบบริเวณทวารหนัก จะ
ทําใหลูกแมวปสสาวะ อุจจาระภายใน 1-2 นาที โดยปกติลูกแมวอายุ 21 วัน จะขับถายของเสียได
เอง หมั่นสังเกตปสสาวะและอุจจาระของลูกแมว ปสสาวะปกติควรมีสีเหลืองออนหรือใส ถามันมี
สีเหลืองคล้ําหรือสมแสดงวาลูกแมวไดรบั อาหารไมเพียงพอ ปกติอุจจาระจะมีสนี ้ําตาลจางหรือ
เขม อุจจาระสีเขียวแสดงถึงโรคติดเชื้อ ถาอุจจาระแข็งมากแสดงวาใหอาหารทีละมากๆ แตใหไม
บอยครั้ง ซึ่งเปนสาเหตุทาํ ใหทองอืด มีแกส หายใจไมสะดวก
อุณหภูมิและความชื้น
ลูกแมวเกิดใหมยังไมสามารถรักษาความรอนของ
รางกาย หรือสั่นตัวเพื่อใหเกิดความรอนได จึงตองมีทใี่ หความ
รอนแกลูกแมว เชน ตูอบ เครื่องทําน้ําอุน ซึ่งถูกออกแบบ
สําหรับลูกสัตวเกิดใหม จะชวยรักษาอุณหภูมิในรางกายให
เหมาะสมและควรระมัดระวังอยาใหความรอนสูงเกินไป ควรมี
เทอรโมมิเตอรในบริเวณนัน้ เพื่อคอยสังเกตอุณหภูมิ
ใน
85-90
องศาฟาเรนไฮต
สัปดาหแรกอุณหภูมิควรอยูที่
ความชื้น 55-65% พอ 3 สัปดาหลดอุณหภูมิลงเปน 75 องศาฟา
เรนไฮต ลองสังเกตถาลูกแมวมาอยูรวมกันแสดงวามันหนาว
ไป แตถาลูกแมวอยูหา งกันคนละมุมแสดงวารอนไป ลูกแมวที่
มีอุณหภูมิรา งกายต่าํ ควรทําใหอบอุนอยางชาๆ ภายใน 2-3 ชั่วโมง จนลูกแมวมีอณ
ุ หภูมิรา งกาย
ปกติ 97 องศาฟาเรนไฮต
ควรรักษาความชื้นโดยใชผา ขนหนูชุบน้ําวางเหนือกลองที่ลูกแมวอยู
จะชวยเพิ่ม
ความชื้นได ไมควนเลี้ยงลูกแมวในทีอ่ ับชืน้ หรือบนพื้นที่ผุพัง เพราะจะทําใหเกิดเชื้อรา ซึ่งอาจ
เกิดโรคทางเดินหายใจได การควบคุมอุณหภูมินั้นสําคัญกวาในเรื่องความชื้น ลูกแมวควรอยูใ น
ที่ที่มผี ิวสัมผัสที่ดี เชน ผาหม ขนแกะ จะชวยพัฒนาการเคลื่อนไหวของลูกแมว
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การปองกันโรค
ลูกแมวอาจติดโรคไดงา ย เชน โรคเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ ถาหากไมไดรับน้ํานมเหลืองจากแม นมน้ําเหลือง 24 ชั่ง
โมงแรกหลังคลอดจะมีแอนติบอดีมากมาย ซึ่งแอนติบอดีจะ
ลูกแมวที่ไมไดกินนมน้ําเหลืองจะมี
ชวยสรางภูมคิ ุมกัน
ภูมิคุมกันโรคนอย และควรฉีดวัคซีนใหลกู แมวดวย ลูกแมวอาจ
ไดรับอันตรายจากพยาธิ จึงควรถายพยาธิใหลูกแมว เริ่มเมื่อ
ลูกแมวอายุ 6 สัปดาห และถายซ้ําอีกครั้งเมื่ออายุ 8 และ 10
สัปดาห
การบํารุงและทําใหเขากับสังคม
เราควรลูบขน กอด และใหลูกแมวเลนกับคนประมาณ 30-40 นาทีตอวัน นอกเหนือจาก
การใหอาหารและทําความสะอาดใหมัน ลูกแมวตองการการกระตุน ควรปูรองพื้นกลองทีล่ ูก
แมวนอนดวยวัสดุออนนุม ลูกแมวจะอบอุนและหลับสบาย สิ่งสําคัญคือทําใหเหมือนลูกแมวเปน
สมาชิกในบานในชวง 3-6 สัปดาห จําไววามันยังเด็ก ตองจับอยางทะนุถนอม แตตองเริ่มฝกลูก
แมวใหคุนเคยกับเสียง การขับถาย คนแปลกหนา และสัตวเลี้ยงอื่นๆ
สรุป ไมตองกังวลวาการเลี้ยงลูกแมวเปนเรื่องใหญ เพราะมีหนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกับ
ุ เลี้ยงมาคือรางวัลที่วเิ ศษที่สุด
เรื่องนี้มากมาย ลูกแมวสุขภาพดี มีความสุขที่คณ
การควบคุมดูแลแมวที่มอี ายุมากของคุณเกี่ยวกับอาการของโรคตางๆ
ถาแมวที่มอี ายุมีทา ทางวาเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอยางเกี่ยวกับหนาทีข่ องระบบ
ตางๆในรางกายมากขึ้น อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากการมีอายุมากขึ้น หรืออาจจะเกิด
จากการมีโรคเกิดขึ้นก็ได ซึ่งเหลานี้จะชวยเตือนใหรูวาเปนโรคไดแตเนิ่นๆ ขบวนการ
การควบคุมการกินอาหาร วาจะใหกนิ เมื่อใด กินอาหารประเภทไหน มีการกินหรือ
การกลืนลําบากหรือเปลา และอาเจียนหรือไม
2.การควบคุมการกินน้ํา โดยดูวามีการกินน้ํามากกวาหรือนอยกวาปกติหรือไม
3.การควบคุมการขับถายปสสาวะและอุจจาระโดยดูที่ สี ปริมาณ ความเขมขน ความถี่
ในการขับถาย หรือดูวามีอาการเจ็บปวดขณะปสสาวะหรืออุจจาระหรือไม หรือดูวา มีการขับถาย
เรี่ยราดหรือไม
4.ชั่งน้ําหนักทุกๆ 2 เดือน
1.
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มีการตรวจและตัดเล็บ ตรวจดูแผลตามตัว รวมถึงกลิ่นที่ผิดปกต การขยายใหญของ
ชองทองและดูวามีอาการขนรวงหรือไม
6..การควบคุมดานพฤติกรรม ดูการนอน การแสดงออกตอผูค
 นรอบขางมีอาการตกใจ
งายหรือไม และลักษณะทาทางการนอนผิดปกติหรือไม
7..การควบคุมดานทาทางและการเคลื่อนไหว เชนมีการชักหรือไม การสูญเสียการทรง
ตัว หรือเจ็บขา
8.ดูความผิดปกติของการหายใจ หรือดูวามีการไอ มีการหอบหายใจ การจามหรือไม
9.ดูแลสุขภาพฟน แปรงฟนใหแมวอยางสม่ําเสมอ ดูวามีสิ่งผิดปกติในปากหรือไม ดู
ปริมาณน้าํ ลาย และดูลักษณะสีของเหงือกวาเปนสีเหลือง ชมพูหรือมวง
10.ควบคุมอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมวาแมวของคุณมีความสุขสบายหรือไม
11.พาไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทยของคุณเปนประจํา
5..

ลักษณะอาการที่พบบอยและโรคที่เกีย่ วของ
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม โรคที่เกี่ยวของ
คือ ความเจ็บปวดจากขออักเสบหรือสภาวะอื่นๆ การ
สูญเสียการมองเห็นและการไดยิน โรคตับ โรคไต โรค
1.

Hepatic lipidosis

การออนเพลียหรือเหนื่อยงาย โรคที่เกี่ยวของ คือ
การทํางานผิดปกติของ Mitral valve โรคหัวใจ โรคโลหิตจาง
โรคออน โรคมะเร็ง
3.การเปลี่ยนแปลงในดานความกระตือรือรนของ
รางกาย โรคที่เกี่ยวของ คือ โรค Hyperthyroidism โรคขอ
อักเสบ ความเจ็บปวดตางๆ ความอวน โลหิตจาง ความ
ผิดปกติของ Mitral valve และโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต
โรคตับ โรคมะเร็ง
4.น้ําหนักที่เพิม
่ ขึ้น โรคที่เกีย่ วของ คือ ความอวน
5.น้ําหนักลด โรคที่เกี่ยวของ คือ โรคมะเร็ง โรคไต โรคตับ โรคของระบบทางเดินอาหาร
การกินอาหารลดลง Hyperthyroidism Hepatic lipidosis โรคฟน ความผิดปกติของลิ้นหัวใจ Mitral
valve โรคหัวใจ การอักเสบของลําไส
6.การไอ โรคที่เกี่ยวของ คือ โรคหอบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง
7.การดื่มมากและปสสาวะบอย โรคที่เกี่ยวของ คือ โรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต
2.

Hyperthyroidism

การอาเจียน โรคที่เกี่ยวของ คือ โรคไต โรคตับและโรคของระบบทางเดินอาหาร
9.อาการทองเสีย โรคที่เกีย
่ วของ คือ โรคของระบบทางเดินอาหาร การอักเสบของลําไส
โรคไต โรคตับ และอาจเกิดจากการเปลีย่ นอาหารเร็วเกินไป
8.
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การชัก โรคที่เกี่ยวของ คือ โรคลมชัก ( Epilepsy ) โรคมะเร็ง โรคตับ โรคไต
11.อาการลมหายใจเหม็นผิดปกติโรคที่เกี่ยวของ คือ
โรคฟนโรคมะเร็งในชองปาก

10.

โรคไต
อาการขาเจ็บ โรคที่เกี่ยวของ คือ การลุกลําบาก การเดินผิดปกติ ขออักเสบ ความ
อวน เบาหวาน
13.การกลั้นปสสาวะไมไดหรือการถายเรีย
่ ราด โรคที่เกี่ยวของ คือ การเปนเนื่องจากขอ
อักเสบ การอักเสบของลําไส Bladder stones โรคมะเร็ง
่ วของ คือ โรคมะเร็งและเนื้องอกตางๆ
14.อาการบวมและการกระแทก โรคที่เกีย
15.การเปลี่ยนความอยากของอาหาร โรคที่เกี่ยวของ คือ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรค
ตับ โรคไต ความเครียดและความเจ็บปวดตางๆ อาจเกิดจากฤทธิ์ของยา โรคปากและฟน
Hyperthyroidism และ Hepatic lipidosis
12.

อาหารแมว
อาหารแมวนัน้ ก็มีอยู 3 แบบคือ แบบเจาของปรุงเอง แบบอาหารกระปอง และแบบ
อาหารเม็ด อาหารที่เจาของปรุงเองนั้นไมคอยสนับสนุนเทาไหร เพราะโดยมากคนเราจะตัดสิน
โดยเอาตัวเองเปนเกณฑ อาหารอาจจะมีคุณคาไมครบเทาที่แมวตองการ บางครั้งการปรุงแตง
รสชาติก็เปนอันตรายตอสุขภาพของแมวดวย เชน แมวเปนสัตวเลี้ยงที่จะเกิดปญหาเกีย่ วกับไต
และระบบปสาวะไดงาย หากคุณใหอาหารที่มรี สเค็มหรือมีสวนผสมของเกลือมากเกินไป ในตอน
วัยหนุมสาวแมวคุณอาจจะยังแข็งแรงดีอยู แตเมื่อแกตัวลงไตจะเสือ่ มเร็ว อยากจะแนะนําเปน
อาหารสําเร็จรูปมากกวา อาหารสําเร็จรูปก็หมายถึงทัง้ อาหารกระปองและอาหารเม็ดนั่นแหละ
อาหารกระปอง
ก็จะเหมือนปลากระปองของคนนี่แหละ
แตเคาปรุง
ขึ้นมาสําหรับแมว มีทั้งที่เปนปลา เปนเนื้อ เปนไก ปลาหมึก
ฯลฯ อีกสารพัดที่แมวจะกินได อาหารแบบนี้ก็มีการแบงเกรด
ถาเปนอาาหารแบบถูกหนอยก็จะหนาตาไมคอยสวยงาม
เหมือนเอาเศษปลาที่เหลือจากทําอาหารคนมาทํา บางทีกผ็ สม
สีบาง แตถา อาหารแพงขึน้ มาหนอย วัตถุดิบทีน่ ํามาทําก็จะ
ดีกวา เมื่อเปดออกดูแลวก็จะเห็นความแตกตาง ซึ่งบางทีอาหาร
แมวแพงกวาอาหารคนซะอีก อันนี้ก็คงตองเลือกเอาตามใจชอบ
และตามกําลังทรัพยของแตละคน การใหอาหารกระปองมีขอดี
คือแมวชอบ กลิ่นจะยั่วยวนจมูกแมวมาก แตขอเสียคือจะตั้งทิง้ ไว
ปญหาเรื่องแมลงก็จะ
ใหทั้งวันคงไมไดเพราะจะเนาเสียงาย
ตามมา
ตองหมั่นคอยดูวาอาหารบูดหรือยัง มีแมลงวัน
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แมลงสาบมารบกวนหรือเปลา โดยสวนใหญถา ใหอาหารแบบนี้จะใหกันเปนมื้อไป พอกินเสร็จก็
เก็บเลย แตตอ งตั้งน้ําสะอาดทิ้งไวใหแมวกินไดตลอดนะ
อาหารเม็ด
อาหารเม็ดเดีย๋ วนี้ก็มีหลายยี่หอที่ทาํ ขึ้นมาแขงขันกัน
ก็มีการแบงเกรดอีกเหมือน
อาหารเกรดธรรมดาก็หาซือ้ ไดทั่วไปตามหางสรรพสินคา ราคาก็จะไมแพงเทาอาหารพวกพ
รีเมี่ยมเกรด บางทีถาเราอานรายละเอียดของสวนประกอบในอาหาร อาจพบวาพอๆกัน แต
เหตุผลที่ราคาตางกันก็มีหลายอยาง เชน อาหารมาจากตางประเทศหรือผลิตในเมืองไทย
วัตถุดิบที่ผลิตอาหาร ซึ่งมักจะเขียนวาใชวตั ถุดิบคุณภาพดี อันนี้ก็ตองเดากันเอาเองวาแบบไหน
จะดีกวากัน แตโดยสวนตัวเดาไวกอนเลยวาอาหารที่ราคาถูกมากๆก็คงไมไดใชวัตถุดิบที่ดอี ะไร
มากมาย ซึ่งเคาก็ไมไดชแี้ จงในรายละเอียดวาใชอะไรทําบาง กี่สวนตอกี่สวน ถาอยากพิสูจน ก็
ลองหาตัวอยางอาหารมาลองดมดู เรื่องกลิ่นตางกันแนนอน แตจะลองใหแมวกินหรือเปลาก็
ตัดสินใจเอง ที่บานก็มอี าหารหลายยี่หอที่ใหแมวกิน แตเปนอาหารเกรดพรีเมี่ยมทั้งหมด
สุขภาพแมวก็ดี ขอดีของอาหารเม็ดก็คอื คุณคาสารอาหารจะครบถวนกวา ซึ่งอาหารกระปอง
คอนขางจะมีองคประกอบของน้ําเยอะ
แมวจะอิ่มเร็วแตสารอาหารจะไดไมเทาอาหารเม็ด
อาหารเม็ดตั้งทิ้งใหกินไดทงั้ วัน หรือจะใหเปนมื้อก็ได แลวแตความสะดวก ขอเสียคือ หากแมว
ไดกินน้ํานอยเกินไป อาจไมเปนผลดีตอสุขภาพ ดังนัน้ ไมวาแมวคุณจะกินอาหารแบบไหน น้ํา
สะอาดเปนสิ่งสําคัญที่คณ
ุ จะตองเตรียมไวใหแมวกินไดทั้งวันเสมอ

สุขาของเหมียว
เปนอันทราบกันดีวา แมวๆทั้งหลายเวลาขับถายแลวจะตองกลบเปนนิสัยอันดี แมวบาง
ตัวถายเสร็จเปดตูดหนีไปเลยก็มี มาเขาเรื่องกันดีกวา เรื่องสุขาเนี่ย ก็หมายถึงทรายทีจ่ ะใช
สําหรับใหแมวขับถาย สําหรับแมวที่เลีย้ งในบานกระบะทรายเปนสิ่งจําเปน อยากแนะนําใหใช
ทรายอนามัย หลายคนอาจไมทราบวาการที่ปลอยใหทรายมีกลิ่นเหม็น เปนสาเหตุหนึ่งของโรค
ทางเดินหายใจในแมวไดนะคะ นั่นก็หมายความวาแมวคุณก็จะมีสุขภาพที่ไมแข็งแรงอยางที่ควร
จะเปน
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ทรายอนามัยมีลกั ษณะอยางไร
ทรายอนามัยโดยรวมมีคณ
ุ สมบัติโดยรวมคือ ชวยลดปญหากลิ่น มีประสิทธิภาพในการ
ดูดซับทีด่ ี ทรายอนามัยมี 2 แบบ คือ ทรายแบบที่จับตัวเปนกอน กับแบบที่ดูดซับแตไมจับเปน
กอน
ทรายอนามัยชนิดจับตัวเปนกอน
ทรายชนิดนี้ชอื่ ก็บอกอยูแลววาจับตัวเปนกอน หมายถึงเมื่อโดนน้ํา(ปสสาวะ) ทรายก็
 หาเรื่องกลิน่
จะละลายมารวมกัน แลวเราก็สามารถตักเอาเฉพาะสวนที่จับเปนกอนทิ้ง ทําใหปญ
ุ ตักทิ้งไปนั่นแหละ แลวก็
เปนเรื่องเล็กไปเลยคะ เพราะกลิ่นก็ออกไปพรอมกับทรายกอนที่คณ
เติมทรายเพิ่มเขาไปเมื่อทรายลดลง ทรายประเภทนี้ไมคอยเหมาะกับแมวที่ชอบเลนน้ํา หรือลูก
แมวที่ซนมากๆ เพราะเมื่อแมวเปยกแลวไปย่ําทราย ก็จะทําใหทรายละลายมาติดขาติดขนนุงนัง
ไปหมด
ทรายแบบไมจับตัว
ทรายชนิดนี้จะเปนทรายทีม่ ีคุณสมบัตใิ นการดูดซับทีด่ ี เวลาโดนน้ําจะไมละลายแตจะ
ดูดซับเอาไว ทรายชนิดนี้ควรใชครั้งเดียวแลวทิ้งเลย ถึงแมวาทรายจะแหงแลวแตกลิ่นจะยังคง
อยู การเอาทรายไปตากแดดจะชวยใหกลิ่นที่มีอยูร ะเหยออกไปไดบา ง เปนการยืดอายุการใช
งานได หรือบางคนอาจจะลางทรายแตเมือ่ ทรายดูดซับกลิ่นไวในเนื้อทรายแลว จะแนใจได
อยางไรวาเราจะลางไดสะอาด เมื่อทรายหมดอายุก็เปลี่ยนเถอะคะ จะไดไมมีปญหาเรื่องกลิ่น
ทรายทั้งสองแบบนี้มีคุณสมบัติที่ตา งกัน ดังนั้นไมควรนํามาผสมกันเพราะจะทําใหเปน
ทรายที่ดอยคุณภาพไปเลย เพราะทรายจะทําปฏิกิรยิ าไดไมเต็มที่

