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11.โรคตดิเชือและโรคตดิต่อทสํีาคญัในแมว                 
(Feline infectious and contagious disease) 

ผศ.พชันี  ศรีงาม 
 
 โรคติดเชือ คือ โรคทีเกิดจากแมวไดรั้บเชือต่างๆ เช่น แบคทีเรีย, ไวรัส, เชือรา, หรือพยาธิและสามารถ
ติดต่อจากแมวตวัหนึงไปยงัแมวตวัอืนได ้ ซึงโรคติดเชือและโรคติดต่อทีสาํคญัในแมว  ไดแ้ก่ 
   
๑. โรคไข้หัดแมว  
 โรคไขห้ดัแมว หรือ Feline Panleukopenia (FP)   หรือ   โรคลาํไสอ้กัเสบในแมว  
 เป็นโรคติดต่อทีเกิดขึนอยา่งรวดเร็วและรุนแรงในแมว มีลกัษณะทีสาํคญัคือ มีไข ้ เบืออาหาร ขาดนาํ ซึม 
อาเจียน เมด็เลือดขาวในเลือดลดลง และมีอตัราการตายสูง ถา้มีการติดเชือในขณะตงัทอ้งจะทาํใหแ้ทง้ ลูกตาย
ช่วงคลอดและหลงัคลอดโดยลูกทีเกิดมาจะมีสมองส่วน cerebellum เติบโตไม่เตม็ที ทาํใหก้ารทาํงานของ
กลา้มเนือไม่สมัพนัธ์กนัในลกูแมว ซึงจะพบอาการเมืออายไุด ้๒-๓ อาทิตย ์  
สาเหตุ  เกิดจาก Feline panleukopenia  Virus (FPV)  ซึงเป็นไวรัสทีมีขนาดเลก็และทนทาน  เชือนีจะทนทานสูง
ต่อนาํยาฆ่าเชือและความร้อน  
การติดต่อ  ถึงแมโ้รคนีจะพบในแมวทุกอาย ุแต่ลูกแมวไวต่อการเกิดโรคมากทีสุด  การติดต่อของโรคเกิดจาก 

- การสมัผสัโดยตรงกบัแมวทีเป็นโรค  
- การสมัผสัโดยทางออ้มกบัเชือโรคในสิงขบัถ่ายของแมว โดยเฉพาะอุจจาระ ปัสสาวะ อาเจียน ทีขบั

ออกมาในขณะแสดงอาการของโรค   
 เนืองจาก FPV ทนต่อสิงแวดลอ้มสูง ดงันนัการทาํความสะอาดและฆ่าเชือโรงเรือนก่อนนาํแมวตวัใหม่
เขา้มาเลียงจึงเป็นสิงสาํคญั เมือมีการเกิดโรคขึนในโรงเรือน เชือจะคงอยูน่านเป็นเดือนถึงปี ดงันนัแมวตวัใหม่ที
เขา้มาจะตอ้งทาํวคัซีนป้องกนัโรคอยา่งนอ้ย ๒ อาทิตยก่์อนนาํเขา้มาในโรงเรือนทีเคยเกิดโรค 
อาการ  ความรุนแรงของอาการทีแสดงออกมาขึนกบัตวัสตัวแ์ละจาํนวนของเชือไวรัสทีสตัวไ์ดรั้บเขา้ไป 
สามารถแบ่งออกเป็น 

-   แบบไม่แสดงอาการ  พบในแมวอายมุากทีมีภูมิตา้นทานสูง 
- แบบแสดงอาการเลก็นอ้ย เช่นมีไข ้ซึม เมด็เลือดขาวในเลือดลดลงและลาํไสอ้กัเสบเพียงเลก็นอ้ย 
- แบบรุนแรง แบบนีพบไดบ่้อยทีสุด ถือวา่เป็นลกัษณะเฉพาะของโรคนี  อาการจะเกิดขึนอยา่งรวดเร็ว

หลงัไดรั้บเชือไวรัส ประกอบดว้ย มีไขสู้ง ประมาณ ๑๐๔  องศาฟาเรนไฮน์ หรือมากกวา่  เบืออาหาร  ซึมมาก 
อาเจียนและทอ้งเสียอยา่งรุนแรงภายใน ๒๔-๔๘ ชวัโมง แมวทีติดเชือมีท่าเฉพาะทีเรียกวา่ hunced หรือ praying  
โดยจะวางศรีษะไวร้ะหวา่งเทา้หนา้ใกล้ๆ ชามนาํ-อาหาร หรือวางบนชามนาํ-อาหาร  เพราะไม่สามารถกินอาหาร
ได ้  ขนจะหยาบและทือ ผวิหนงัไม่มีความยดืหยุน่เนืองจากขาดนาํ แมวทีใกลเ้สียชีวิตจะมีอุณหภูมิร่างกายตาํลง 
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โคม่าและตาย ปกติการตายจะพบภายใน ๕ วนัแรกของการป่วย  ดงันนัถา้แมวทีไดรั้บเชือไวรัสสามารถรอด
ชีวิตหลงัจากแสดงอาการประมาณ ๕-๗ วนั โอกาสหายกมี็มากขึน  

- แบบเฉียบพลนั  พบกรณีมีการระบาดอยา่งรุนแรงของโรคและมกัพบในลูกแมว โดยแมวจะซึมมาก  
อุณหภูมิร่างกายตาํและตาย ภายใน ๒๔ ชวัโมงโดยไม่แสดงอาการ ซึงอาจทาํใหเ้จา้ของคิดวา่ถูกสารพิษ   

- ส่วนลูกแมวทีติดเชือระหวา่งอยูท่อ้งอาจจะตายทนัที หรือตายหลงัจากแสดงอาการการทาํงานของ
กลา้มเนือไม่สมัพนัธ์กนั (ataxia or incoordination)  เมืออายไุด ้๒-๓ อาทิตย ์  ซึงอาการทีเห็นไดช้ดั คือ ลูกแมว
จะกลิงไปมาหรือหกลม้ เมือพยายามจะเดิน หรือมีชกักระตุกของศรีษะแบบควบคุมไม่ได ้หรือตวัเอนไปมา  แต่
ถา้ลูกแมวไดรั้บการดูแลอยา่งดีจะสามารถรอดชีวิตไดแ้ต่อาการของ ataxia or incoordination ยงัคงอยู ่ แต่ไม่
รุนแรง 
การวนิิจฉัยโรค  การวินิจฉยัโรคโดยสตัวแพทยจ์าก  
 - ประวติั และอาการ 
 -การพบการลดลงของเมด็เลือดขาวในเลือด   

- การตรวจหาระดบัของภูมิตา้นทานในเลือด  
 -แยกและหาชนิดของเชือไวรัสจากอุจจาระ 
การรักษา 
  ถึงแมโ้รคจะมีอตัราการตายสูงแต่การใหก้ารดูแลทีดีทาํใหอ้ตัราการตายลดลงได ้ จุดประสงคห์ลกัของ
การรักษาคือ ดูแลสตัวไ์ดรั้บเชือใหมี้ชีวิตรอดและมีสุขภาพดีจนกวา่ภูมิตา้นทานตามธรรมชาติจะเกิดขึน ดงันนั
ถา้ใหดู้แลสตัวป่์วยใหดี้ภายใน ๕-๗ วนัจากเริมตน้ป่วย โอกาสหายมีมากขึน การดูแลสตัวป่์วยเนน้ทีการรักษา 
การอาเจียน ทอ้งเสีย และการขาดนาํซึงเป็นอนัตรายต่อชีวิตรวมทงัป้องกนัการติดเชือแบคทีเรียแทรกซอ้น   
 
การป้องกนั   

การทาํวคัซีน  วคัซีนป้องกนัโรคไขห้ดัแมวมีประสิทธิภาพสูงและใหภู้มิตา้นทานเป็นเวลานาน การ
กระตุน้การสร้างภูมิตา้นทานโดยการใหว้คัซีนควรเริมเมือลูกแมวอายไุด ้ ๘-๑๐ อาทิตย ์ และใหว้คัซีนครังทีสอง
หลงั ๔ อาทิตยถ์ดัมา ในพืนทีทีมีการระบาดของโรคสูง แนะนาํใหว้คัซีนครังทีสามเมือแมวอายไุด ้ ๑๖ อาทิตย ์ 
จากนนัใหก้ระตุน้ซาํในทุกปี  
 
๒. โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในแมว (Feline Leukemia) 
สาเหตุ  เกิดจาก Feline Leukemia Virus (FeLV)  เป็นไวรัสทีทาํใหเ้กิดโรคมะเร็งเมด็โลหิตขาวในแมว และเนือ
งอกอวยัวะต่างๆ แมงจะมีอตัราการติดเชือสูงโดยเฉพาะในแมวทีเลียงรวมกนัหลายตวัและเลียงแบบปล่อย แต่
อตัราการตายตาํ ยกเวน้ในลกูแมวเท่านนัทีมีอตัราการตายสูง          
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การติดต่อ   
- การสมัผสัโดยตรงและทางออ้มกบัแมวทีเป็นโรคหรือเชือโรคในสิงขบัถ่ายของแมวทีขบัออกมา

ในขณะแสดงอาการของโรค  แมวจะขบัเชือออกจากร่างกายโดยทางนาํลายเป็นส่วนใหญ่  ดงันนัพฤติกรรมการ
ตกแต่งขนของแมว  การเลียขน การกดักนั เป็นวิธีหลกัในการแพร่เชือไปยงัแมวตวัอืน    

 - ทางรก นมนาํและการใหเ้ลือด  
 FeLV จะไม่คงทนในสิงแวดลอ้มนอกตวัสตัว ์ดงันนัสามารถถูกทาํลายอยา่งรวดเร็วสบู่ ผงซกัฟอกและ
นาํยาฆ่าเชือ 
อาการ   FeLV ทาํใหเ้กิดอาการไดห้ลายแบบ สามารถแบ่งเป็น  ๒ กลุ่ม คือ 

๑. กลุ่มทีทาํใหเ้กิดมะเร็งและเนืองอกในอวยัวะต่างๆ  ทีพบไดบ่้อยทีสุด คือ เช่น มะเร็งเมด็โลหิตขาว 
(leukemia)  และเนืองอกในต่อมนาํเหลือง  (lymphosarcoma หรือ lymphoma) 

๒. กลุ่มทีไม่ทาํใหเ้กิดมะเร็งและเนืองอก เช่น 
-ทาํใหภู้มิตา้นทานของร่างกายลดลง แมวจึงไม่สามารถป้องกนัตวัเองการ 

จากติดเชือ โรคอืนๆ เช่น แบคทีเรีย, ไวรัส, เชือรา ส่วนมากแมวจะตายเนืองจากกการติดเชือแทรกซอ้น
ดงักล่าว 

- ทาํใหก้ดการทาํงานของไขกระดูก เนืองจากไขกระดูกในแมวทาํหนา้ที 
ในการสร้างเมด็เลือดแดง, เมด็เลือดแดงขาว และเกลด็เลือด ดงันนัเมือไขกระดูกถูกกด แมวจะมีโลหิตจางไม่
สามารถต่อสูก้บัเชือโรคไดแ้ละไม่สามารถทาํใหเ้ลือดแขง็ตวัไดต้ามปกติ  

- กรวยไตอกัเสบ 
-โรคทางระบบสืบพนัธ์ เช่น แทง้หรือผสมไม่ติด  

การวนิิจฉัยโรค  การวินิจฉยัโรคโดยสตัวแพทยจ์าก  
-ประวติั และอาการ 
- การตรวจหาเชือ FeLV ในเลือด ปกติ FeLV พบในเลือด ๒ ระยะของการติดเชือ คือระยะที๑ และ

ระยะที ๒ โดย  
 - The ELISA test เป็นการตรวจหา FeLV ในระยะที๑ ก่อนทีไขกระดูกจะติดเชือ  

 แมวสามารถทีจะสร้างภูมิตา้นทานกาํจดัเชือได ้ ดงันนัการตรวจไดผ้ลบวก (positive ELISA)  สามารถ
เป็นผลลบ (negative ELISA) ไดภ้ายใน ๘ อาทิตย ์จึงควรทดสอบซาํภายใน ๘-๑๒  อาทิตย ์ เพอืทดสอบวา่
เป็น ระยะที๑ หรือระยะที ๒ 
  - The IFA test เป็นการตรวจในระยะที ๒ (persistent viremia)  เมือการติดเชือ ดาํเนินมาถึง
ระยะนีแลว้แมวส่วนมากจะไม่หาย  ซึง persistent viremia  คือ ภาวะที FeLV  อยูใ่นเลือดเป็นเวลานาน  ภาวะนี
เป็นปัญหาสาํคญั เพราะ   
    -  เป็นช่วงนีแมวจะขบัเชือออกจากร่างกาย 
   - แมวไม่สามารถกระตุน้ใหส้ร้างภูมิตา้นทานได ้
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  ดงันนัถา้ตรวจไดผ้ลบวก (positive IFA) แมวกจ็ะมีผลบวกไปตลอดชีวิต ถา้แมวตวัหนึงพบ positive 
ELISA และ negative IFA  ในเวลาเดียวกนั แสดงวา่เป็นระยะที๑  แมวยงัมี FeLV อยู ่แต่ไม่ขบัเชือออกนอก
ร่างกายจึงไม่แพร่เชือไปยงัแมวตวัอืน และถา้ตรวจซาํแลว้ไดผ้ลเช่นนีไปเรือยๆ แสดงวา่แมวตวัดงักล่าวภูมิ
ตา้นทานต่อตา้นการเกิดโรคได ้
การรักษา  
 จุดประสงคข์องการรักษา คือ เพือลดความรุนแรงของอาการและทาํใหชี้วิตยาวขึน  แต่ควรรักษาเฉพาะ
ในแมวทีมีการพยากรณ์ของโรคทีดี  เพราะการรักษา persistently viremic cats  เป็นระยะเวลานานๆ เป็นการ
ปล่อยเชือสู่สิงแวดลอ้ม  

ปัจจุบนัมีการใชส้ารเคมี (chemotherapy) และรังสี ในการรักษาเนืองอก ซึงใหผ้ลดีในระยะหนึงเท่านนั 
นอกจากนียากลุ่มนีออกฤทธิแรง และมีผลขา้งเคียงมาก รวมทงัมีการใชย้าตา้นจุลชีพเพือป้องกนัการติดเชือ
แทรกซอ้นแต่กไ็ดผ้ลไม่ดีนกัถา้ภูมิตา้นทานของร่างกายลดลง 
การป้องกนั   ทาํได ้๒ วิธี คือ 

๑. การคดัออก (FeLV –test-and –removal program) โดยใช ้  IFA test  เป็นโปรแกรมทีมีประสิทธิภาพ
สูงในการกาํจดัแมวทีติดเชือออกจากแมวทีเลียงไวร้วมกนัหลายตวั  หลกัการคือ ทดสอบแมวทุกตวัทีเลียงไวใ้น
บา้นดว้ยวิธี  IFA  แลว้นาํแมวทีใหผ้ลบวกออก จากนนัทาํความสะอาดโรงเรือนดว้ยนาํยาฆ่าเชือ ถาดนาํ-อาหาร 
อุปกรณ์รองนอนควรเปลียนใหม่  ส่วนแมวทีใหผ้ลลบควรทดสอบใหม่หลายๆครังภายใน ๘-๑๒ เดือน ถา้ยงัพบ
ผลบวกกท็าํเหมือนเดิมซาํอีกครัง และระหวา่งทดสอบไม่ควรนาํแมวใหม่เขา้มาเลียง แมวทุกตวัควรใหผ้ลลบ ๒ 
ครังในเวลาอยา่งนอ้ย ๓ เดือนจึงถือวา่โรงเรือนนนัปลอดจากการติดเชือ FeLV   แมวทีนาํเขา้มาใหม่ควรใหผ้ล
ลบและควรแยกเลียงเป็นเวลา ๓ เดือนและทดสอบอีก ๒-๓ ครังก่อนนาํเขา้มารวมในฝงู  โปรแกรมนีควรทาํการ
ทดสอบเป็นประจาํปีละ ๑-๒ ครัง  นอกจากนีแมวทีใหผ้ลบวก ไม่ควรนาํมาทาํพอ่แม่พนัธุ์ เพราะสามารถนาํเชือ
ไปสู่ลูกได ้
 ๒. ทาํวคัซีน เนืองจากประสิทธิภาพของวคัซีนทีใชป้้องกนัการติดเชือ FeLV  ประมาณ ๖๐-๘๐ % และ
มีผลขา้งเคียงทีเกิดจากการใหว้คัซีน ดงันนัการใชว้คัซีนจึงไม่ใช่ทางเลือกอนัแรกสาํหรับป้องกนัการติดเชือ 
FeLV   การจะใชว้คัซีนหรือไม่ขึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆในแต่ละพืนที 
การติดต่อสู่คน  
  ถึงแมแ้ต่ FeLV   จะทาํใหเ้กิดโรคเฉพาะในแมวเท่านนั แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัฐานทีจะสรุปแน่นอนวา่ 
โรคนีติดต่อไปยงัคนและทาํใหเ้กิดเนืองอกในคนหรือไม่ อยา่งไรกต็ามเดก็ หรือ ผูป่้วยภูมิตา้นทานบกพร่องควร
หลีกเลียงการสมัผสักบัแมวทีเป็นโรค 
 
๓. โรคเอดส์แมว (Feline Immunodifficiency) virus (FIV) 
สาเหตุ  เกิดจาก Feline immunodifficiency virus (FIV) หรือ feline lentivirus  เป็นไวรัสทีทาํใหเ้กิดโรคภูมิ
ตา้นทานบกพร่อง ในแมว แพะ แกะ และมา้  ซึงจะคลา้ยกบัโรค AIDS ทีเกิดจากเชือ HIV ในคน  
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การติดต่อ   
 - การสมัผสัโดยตรงกบัแมวทีเป็นโรค จากแผลทีถูกกดั  

- การสมัผสัโดยทางออ้มกบัเชือโรคในสิงแวดลอ้ม เช่น การกินอาหารร่วมกนัในภาชนะ 
เดียวกนั 

- ทางรก  นาํนมและการติดต่อทางเพศสมัพนัธ์   
  โรคนีนอกจากจะเกิดในแมวบา้น (domestic cats) นอกจากนีแลว้ยงัทาํใหเ้กิดโรคในแมวป่า 
(nondomestic cats) เช่น สิงโต เสือ เสือดาวหิมะ แมวป่า   
อาการ  อาการของโรคแบ่งไดเ้ป็น ๕ ระยะ ซึงแบ่งตามระบบการติดเชือโรค AIDS ในคน ประกอบดว้ย  

๑. การติดเชือเฉียบพลนั  อาการเกิดขึนใน ๔-๖ อาทิตยแ์รกของการติดเชือ เช่น มีไข ้
๒. แบบไม่แสดงอาการ (asymptomatic carrier) มีระยะเวลานานเป็นเดือนถึงปี แต่ยงัพบเชือในกระแส

โลหิต 
๓. ต่อมนาํเหลืองโตทวัร่างกาย (persistent  generalized lymphadenopathy; PGL)  
๔. AIDS related complex (ARC) มกัมีอาการของระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจร่วมดว้ย 
๕. Acquird immunodeficiency syndrome (AIDS) มีการติดเชือแทรกซอ้น มีไขแ้ละซูบผอม 
แมวทีอยูใ่นระยะที ๓-๕ เรียกวา่ระยะเรือรัง ส่วนมากจะมีชีวิตอยูไ่ดไ้ม่เกิน ๑ ปี แมวแสดงอาการของ

ภูมิตา้นทานบกพร่องอยา่งชดัเจน เช่น มีไข ้  เบืออาหาร แสดงอาการเจบ็ปวดเวลากินเนืองจากมีการติดเชือและ
เกิดการอกัเสบทีเหงือกและปาก  การติดเชือเรือรังของผวิหนงั ระบบทางเดินปัสสาวะ  ระบบหายใจ ทอ้งเสีย 
โรคตา แทง้ มีอาการของระบบประสาท นาํหนกัลดลงเรือยๆ และซูบผอมมากในระยะทา้ยของโรค 
การวนิิจฉัยโรค  การวินิจฉยัโรคโดยสตัวแพทยจ์าก 

- ประวติั  และอาการ 
-การตรวจหาระดบัของภูมิตา้นทานต่อเชือไวรัส  โดยวิธี ELISA หรือเรียกวา่ การทาํ FIV antibody test  

การใหผ้ลบวกต่อ FIV antibody test แสดงวา่แมวไดรั้บเชือและสามารถแพร่เชือไปสู่แมวตวัอืนได ้และเนืองจาก 
FIV antibody test เป็นการตรวจหาระดบัของภูมิตา้นทานต่อเชือไวรัส ดงันนัลูกแมวทีเกิดจากแม่ทีไดรั้บเชือ 
FIV จะใหผ้ลบวกใน ๔ เดือนของอาย ุไม่ไดห้มายความวา่ลูกแมวติดเชือ ดงันนัลูกแมวควรทดสอบช่วงอาย ุ๖-๘ 
เดือนขึนไป    
การรักษา  ส่วนมากเป็นการรักษาการติดเชือทีแทรกซอ้น ซึงขึนกบัอาการและชนิดของเชือทีแทรกซอ้น เช่น 

-ใหย้าตา้นจุลชีพเพือควบคุมการติดเชือแบคทีเรีย หรือ เชือรา แทรกซอ้น 
-รักษาตามอาการ เช่น ใหส้ารนาํ  สารอาหาร  การใหเ้ลือด ทดแทน 
-ใหส้เตียรอยตก์ระตุน้การเจริญเติบโต กรณีนาํหนกัลดและซูบผอม 
-ใหย้า AZT เหมือนกบัทีใชรั้กษาโรค AIDS ในคน เพอืฆ่าเชือไวรัส แต่ยามีราคาแพงและมีผลขา้งเคียง

มากกวา่การใชใ้นคน  
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- การใหย้าทีเพิมการสร้างภูมิตา้นทาน เช่น  interferons and acemannan  กใ็หผ้ลดี อยา่งไรกต็ามยา
ดงักล่าวไม่สามารถฆ่าเชือโรคได ้
การป้องกนั   
 ปัจจุบนัยงัไม่มีวคัซีนทีใชป้้องกนัการติดเชือ FIV   ดงันนัเจา้ของควรป้องกนัไม่ใหแ้มวสมัผสักบัแมวที
เป็นโรค แมวทีเลียงรวมกนัหลายตวัควรไดรั้บการทดสอบ และแยกตวัทีใหผ้ลบวกออกและแมวทีจะนาํเขา้มา
ใหม่ควรใหผ้ลลบและกกัไวดู้อาการอยา่งนอ้ย ๘-๑๒ อาทิตยแ์ละทดสอบอีกครังก่อนนาํเขา้ฝงู 
การติดต่อสู่คน   
 ถึงแม ้FIV จะมีโครงสร้างคลา้ยเชือไวรัสทีทาํใหเ้กิดโรค AIDS ในคน 
 แต่ FIV ทาํใหเ้กิดโรคเฉพาะในแมวเท่านนั ไม่ทาํใหเ้กิดโรค AIDS ในคน อยา่งไรกต็าม เดก็ หรือ ผูป่้วยภูมิ
ตา้นทานบกพร่อง หรือ คนทอ้ง ควรหลีกเลียงการสมัผสักบัแมวทีติดเชือ FeLV หรือ FIV  
 
๔. โรคช่องท้องอกัเสบติดต่อในแมว  หรือ Feline Infectious Peritonitis (FIP)  
สาเหตุ  เกิดจาก Feline Peritonitis virus; FIPV  เป็นเชือไวรัสทีไม่คงทนในสิงแวดลอ้มนอกตวัสตัว ์ ดงันนั
สามารถถูกทาํลายอยา่งรวดเร็วดว้ยสบู่ ผงซกัฟอกและนาํยาฆ่าเชือ FIP เป็นโรคทีสาํคญัทีมีความรุนแรงและมี
อตัราการตายสูง 
การติดต่อ   

- การสมัผสัโดยตรงและการสมัผสัโดยทางออ้ม เชือไวรัสส่วนมากจะขบัออกมาทางอุจจาระ   
 -ทางรก   

 อาการ  
  ส่วนมากแมวทีติดเชือ FIPV มกัจะตาย อาการมกัพบในแมวอายนุอ้ยกวา่ 2 ปี โดยอาการในระยะแรก
ของโรคจะพบ มีไข ้เบืออาหาร ซึม ทอ้งเสีย และนาํหนกัลด  ต่อมาอาการของโรคจะแบ่งได ้๒ รูปแบบ คือ 

๑.  แบบเปียก (Effusive  FIP  or  wet form)  จะพบของเหลวทีอยูใ่นช่องวา่งของร่างกายโดยเฉพาะช่อง
อกและช่องทอ้ง  โดยแบบนีอาการจะรุนแรงกวา่และการสะสมของเหลวในช่องทอ้งจะเป็นไปอยา่งรวดเร็วทาํ
ใหช่้องทอ้งขยายใหญ่ การหายใจขดัขอ้งเมือมีของเหลวสะสมในช่องอก 

๒. แบบแหง้ (Noneffusive  FIP  or  dry  form)  ไม่พบของเหลวทีอยูใ่นช่องวา่งของร่างกาย  โดยแบบนี
อาการไม่ชดัเจนและจะเป็นแบบเรือรัง   อาการทีพบขึนกบัตาํแหน่งของเชือโรคทีไปยงัอวยัวะต่างๆ ทีพบบ่อย 
คือ มีไข ้  นาํหนกัลด   ซึม และโลหิตจาง รวมทงัอาจพบอาการของโรคไต (เช่น กินนาํมาก ปัสสาวะบ่อย)  โรค
ตบั (เช่น ดีซ่าน  อาการทางประสาท) โรคตบัอ่อน (เช่น อาเจียน ทอ้งเสีย กินมากเบาหวาน) โรคระบบประสาท 
(การทาํงานของขาหลงัไม่สมัพนัธ์กนั สนั อมัพาต ชกั) และโรคตา (การอกัเสบของตา หรือตาบอด)  
   นอกจากนี FIPV   อาจทาํใหเ้กิดปัญหาของระบบสืบพนัธุ์ในแมวแม่พนัธุ์ เช่น ผสมไม่ติด ลูกตายใน
ทอ้ง แทง้ ลูกตายช่วงคลอด ลูกมีความผดิปกติตงัแต่คลอด และลูกเป็นโรคหวัใจ 
การวนิิจฉัยโรค  การวินิจฉยัโรคเบืองตน้จาก  
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-ประวติั และอาการ 
- การตรวจของเหลวจากช่องวา่งของร่างกายทางหอ้งปฏิบติัการ   
-การตรวจเนือเยอืดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์  

การรักษา ปัจจุบนัยงัไม่มีวธีิรักษาทีไดผ้ล ส่วนมากแมวจะตายหลงัแสดงอาการ การรักษาทีช่วยใหอ้าการ
บรรเทา คือ 

-การใหส้เตียรอยด ์(corticosteroids) ระดบัสูง 
-ยากดภูมิตา้นทาน (immunosuppressive) อืนๆ 
-ยาปฏิชีวนะทีออกฤทธิกวา้ง เพือลดการอกัเสบและการติดเชือแบคทีเรียแทรกซอ้น 

การป้องกนั  
๑. การลดการปนเปือนของอุจจาระ  เนืองจากแหล่งแพร่เชือทีสาํคญั คือ อุจจาระของแมวทีเป็นโรค 

ดงันนัการลดการปนเปือนของอุจจาระเช่น วางกล่องใส่อุจจาระใหไ้กลจากจานใส่นาํและอาหาร รวมทงัทาํความ
สะอาดกล่องใส่อุจจาระทุกวนัและทาํการฆ่าเชือทุกอาทิตย ์จะยบัยงัการแพร่เชือได ้   

๒. แม่พนัธุ์ควรอยูใ่นกรงร่วมกบัแมวตวัเดิม  ส่วนแมวทีตงัทอ้ง  คลอด หรือ ใหน้าํนมลูกควรมีพืนที
เฉพาะแยกจากแมวทวัไปอยา่งนอ้ยจนกระทงัลูกแมวอาย ุ๕-๖ อาทิตย ์สามารถลดการติดเชือในลูกแมวได ้
 ๓. การใชว้คัซีน  ประสิทธิภาพของวคัซีนทีใชป้้องกนัการติดเชือ ประมาณ ๗๐ % และพบวา่การให้
วคัซีนสาํหรับการควบคุมโรคในแหล่งเพาะพนัธุ์แมว ไม่ค่อยไดผ้ล  เนืองจากลูกแมวไดรั้บเชือก่อนอาย ุ ๑๖ 
อาทิตย ์ (ซึงเป็นอายทีุนอ้ยทีสุดทีวคัซีนแสดงประสิทธิภาพ)  แต่ถา้สามารถควบคุมการติดเชือในลูกแมวจนถึง
อาย ุ๑๖ อาทิตย ์ ประสิทธิภาพของวคัซีนในการควบคุมโรคจะสูงขึน 
๕. โรคพษิสุนัขบ้า (Rabies) 
 โรคพิษสุนขับา้สามารถพบไดทุ้กทวีปทวัโลก ถึงแมจ้ะมีวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ทงัในคนและ
สตัว ์ โรคพิษสุนขับา้ยงัคงเป็นโรคทีร้ายแรงในคนโดยเฉพาะอยา่งยงิในประเทศทีกาํลงัพฒันา 
สาเหตุ  เกิดจากเชือไวรัสในกลุ่มของ Rhabdoviridae เชือนีถูกทาํลายไดง่้ายดว้ยสบู่และผงซกัฟอก 
 
การติดต่อ  
 โรคพิษสุนขับา้พบทงัในสตัวป่์าและสตัวบ์า้นทีกินเนือ เช่น สุนขัป่า, แรคคูน, คา้งคาว, สตัวฟั์นแทะ ซึง
ในกลุ่มของสตัวบ์า้นเฉพาะแมวและสุนขัเท่านนัทีเป็นตวันาํโรคทีสาํคญัมาสู่คน สตัวที์เป็นโรคพิษสุนขับา้จะ
ขบัเชือออกมาทางนาํลาย ดงันนัวิธีการติดต่อโรค คือ การกดั 
อาการ  อาการของโรคพิษสุนขับา้ในแมวเหมือนกบัสตัวอื์นๆ โดยจะมี ๒ แบบ คือ  

๑. แบบดุร้าย (an excitatory or furious form) จะกินเวลา ๑-๗ วนั แมวทีไดรั้บเชือจะดุร้ายและกา้วร้าว
มากขึน ตะครุบวตัถุทีเห็นอยา่งรวดเร็ว พยายามกดัสตัวห์รือมนุษยที์เขา้ใกล ้    ถา้สตัวถู์กขงักจ็ะพยายามกดัซี
เหลก็ หรือขอบกรง จนกระทงัฟันหกั ทาํใหเ้ลือดและนาํลายไหลออกจากปากและเหงือก 
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๒.แบบอมัพาต (a paralytic or dumb form) จะกินเวลา ๑-๒ วนั การอมัพาตเริมจากกลา้มเนือของหวั
และคอซึงทาํใหเ้กิดอาการกลืนลาํบาก จากนนัจะอมัพาตไปทวัร่างกายและตายภายใน ๒-๔ วนัหลงัจากเริม
อาการ 

ปกติสตัวจ์ะแสดงอาการทงั ๒ แบบ โดยเริมตน้ดว้ยแบบดุร้ายและตามดว้ยแบบอมัพาตจะเป็นระยะ
สุดทา้ย อยา่งไรกต็ามสตัวบ์างตวัตายตงัแต่ในระยะของแบบดุร้าย หรือบางตวัไม่แสดงอาการของแบบดุร้าย แต่
มีอาการแบบอมัพาตเลย สตัวห์รือคนทีเป็นโรคพิษสุนขับา้ทงัหมดจะตายหลงัจากแสดงอาการ ดงันนั เมือสตัว์
เลียงถูกสงสยัวา่ไดรั้บเชือตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งดี 
การวนิิจฉัยโรค    
 การวินิจฉยัโรคทีแน่นอนทาํไดเ้ฉพาะการตรวจเนือเยอืสมองในหอ้งทดลอง ดงันนัเมือคนถูกสตัวที์
สงสยัวา่เป็นโรคพิษสุนขับา้กดัตอ้งทาํลายสตัวน์นัและนาํหวัส่งตรวจอยา่งถูกวิธีทนัที และ   
 - สตัวที์ไม่ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ถา้ถูกกดัหรือสมัผสักบัสุนขับา้ ควรทาํลายสุนขัตวันนั
หรือกกับริเวณไวเ้ป็นเวลา ๖ เดือนและใหว้คัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ๑ เดือน ก่อนปล่อยออกไป  

- สตัวไ์ดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ถา้ถูกกดัหรือสมัผสักบัสุนขับา้ ควรใหว้คัซีนกระตุน้ภูมิ
ตา้นทานทนัทีและใหเ้จา้ของสงัเกตอาการเป็นเวลา ๙๐ วนั ถา้สตัวแ์สดงอาการระหวา่งสงัเกตอาการใหท้าํลาย
ทนัทีและส่งตรวจสมองเพือยนืยนัโรค 

- สตัวบ์า้นสุขภาพดีไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ถา้กดัมนุษยค์วรจาํกดัพนืทีสตัวด์งักล่าวอยา่ง
นอ้ย ๑๐ วนัและสงัเกตอาการของโรคพิษสุนขับา้ 
การรักษา 
  เนืองจากเป็นโรคทีมีความเสียงสูงต่อมนุษย ์ จึงไม่ควรรักษาสตัวที์สงสยัเป็นโรคพษิสุนขับา้ ส่วนการ
รักษาในมนุษย ์ประกอบดว้ย  

๑. ลา้งทาํความสะอาดบริเวณทีถูกกดัดว้ยสบู่และนาํหลายๆครัง 
๒. ให ้ rabies immune globulin (rabies virus antiserum) แก่คนทีไม่เคยไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษ

สุนขับา้มาก่อน และให ้
๓. human diploid-cell rabies ในวนัที ๐,๓,๗,๑๔ และ ๒๘ หลงัการสมัผสักบัเชือ 

การป้องกนั   
 สุนขัและแมวทุกตวัตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้เมืออายไูด ้ ๓ เดือน และกระตุน้ซาํตามที
ระบุในวคัซีน ปัจจุบนัยงัไม่มีวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ทีใชส้าํหรับสตัวป่์า อยา่งไรกต็ามกาํลงัทดสอบ 
genetically engineered rabies vaccine เพือใชส้าํหรับสตัวป่์า 
การติดต่อสู่คน  
  อาการและระยะการเกิดโรคพิษสุนขับา้คลา้ยกนัระหวา่งคนกบัสตัว ์  มีทงั an excitatory  form และ a 
paralytic  ระยะฟักตวัพบไดต้งัแต่ ๑ อาทิตยถึ์ง ๑ ปีและโดยเฉลียประมาณ ๓-๖ อาทิตย ์ ระยะเวลาเกิดโรค
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ค่อนขา้งสนั ๒-๓ วนัและอตัราการตาย ๑๐๐% ดงันนัเพือความปลอดภยัต่อคนกบัสตัว ์ เจา้ของสตัวเ์ลียงควรให้
วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้เป็นประจาํ 
 
๖. โรคหวดัแมว  
สาเหตุ เชือไวรัสทีสาํคญัทีก่อใหเ้กิดโรคหวดัในแมวทีทาํใหเ้กิดอาการทีรุนแรงทีสุดคือ เช่น Feline viral 
rhinotracheitis,  Feline calcivirus  ส่วนเชือไวรัสตวัอืนๆ จะมีความรุนแรงตาํกวา่และสามารถหายเองไดโ้ดยไม่
ตอ้งทาํการรักษา   
การติดต่อ  แมวปกติอาจไดรั้บเชือโดย 

-การสมัผสัโดยตรงหรือโดยทางออ้มกบัสิงขบัถ่ายหรือการหายใจเอาเชือโรคเขา้ไป แมวทีเป็นโรคจะ
ขบัเชืออออกมาทางนาํมูก นาํลาย นาํตา อุจจาระและปัสสาวะ  

-ทางรก 
อาการ  

อาการจะเริมตน้ดว้ยการจาม,ไอและมีนาํมกูนาํตาไหล ต่อมามีไขสู้งมาก เบืออาหาร นาํตาและนาํมูกมี
หนองขน้ ลินเป็นแผลหลุม แมวจะซึมและไม่กินอาหาร  โดย Feline viral rhinotracheitis  มกัทาํใหเ้กิดแผลหลุม
ทีกระจกตา ทาํใหแ้มวเจบ็ปวดและกระพริบตาบ่อยๆ  ส่วน Feline calcivirus  จะทาํใหเ้กิดการการบวมเจบ็ปวด
บริเวณขอ้ ทงั Feline viral rhinotracheitis และ  Feline calcivirus ถา้ไม่ทาํการักษาอาจทาํใหต้ายไดโ้ดยเฉพาะลูก
แมว และแมวอายมุาก การใหก้ารรักษาทีดี อตัราการรอดชีวิตกสู็งขึน 

 
การวนิิจฉัยโรค  การวินิจฉยัโรคโดยสตัวแพทยจ์าก 
 -  ประวติัและอาการ 
 - การแยกเชือไวรัสจากจมกู ตา ในหอ้งปฏิบติัการ โดยวิธี FA test และ ELISA test 
การรักษา  

-ใหย้าปฏิชีวนะเพือป้องกนัการติดเชือแทรกซอ้นและยาป้ายตาทีมียาปฏิชีวนะผสมอยูเ่พือรักษาตา
อกัเสบ  

-ใหส้ารนาํ ถา้สตัวมี์ภาวะขาดนาํ กรณีติดเชืออยา่งรุนแรง 
-ใหอ้อกซิเจน  ถา้สตัวมี์อาการแยจ่ากการหายใจลาํบาก 
-ใหว้ิตามินโดยการฉีด ถา้สตัวไ์ม่กินอาหาร   
- การใหก้ารดูแลทีดี จาํเป็นมากในการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น การเอานาํมูกแหง้ออก 

เพือใหล้มหายใจผา่นสะดวก  การใหย้าพน่โดยใชจ้ะลดการบวมของเยอืเมือกในระบบทางเดินหายใจและลด
นาํมูกได ้

-ใชย้าตา้นไวรัส 
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การป้องกนั   
-ลดการสมัผสัโดยตรงกบัสตัวป่์วย เมือพบแมวไอหรือจามควรแยกออกห่างทนัที เนืองจากไวรัส

สามารถติดต่อไดท้างอากาศ 
-ควรแยกและกกัสตัวที์จะเขา้มาใหม่อยา่งนอ้ย ๒ อาทิตยพ์ร้อมทงัสงัเกตอาการป่วย 
-สุขลกัษณะของสิงแวดลอ้มทีดี เช่น ถาดนาํ-อาหาร วสัดุรองนอน กรง รวมทงัคนทีเขา้-ออก กรงแมว 

ตอ้งทาํความสะอาดอยา่งดี 
-การใหว้คัซีน ปัจจุบนัมีวคัซีนรวมทีใหผ้ลดีมากป้องกนัสาํหรับโรคระบบทางเดินหายใจ  ลูกแมวควร

ไดรั้บวคัซีนเมืออายไุด ้๘-๑๐ อาทิตย ์และซาํอีกครังเมือ ๓-๔ อาทิตยต่์อมา  และกระตุน้ซาํทุกปี ในแม่แมวควร
ไดรั้บวคัซีนก่อนผสมอยา่งนอ้ย ๑ เดือนและไม่ควรฉีดช่วงตงัทอ้ง  
 
๗. โรคปอดบวมในแมว (Feline chlamydiosis) 
สาเหตุ  เกิดจาก chlamydia psittaci  ซึงเป็นเชือแบคทีเรีย ทีทาํใหเ้กิดโรคระบบทางเดินหายใจและเยอืตาขาว
อกัเสบในแมว  เป็นเชือแบคทีเรียทีถูกทาํลายไดง่้ายดว้ยความร้อน นาํยาฆ่าเชือต่างๆ และยาปฏิชีวนะ  
การติดต่อ  การสมัผสัโดยตรงกบัแมวทีเป็นโรค 
 
อาการ  
 มกัจะเริมตน้ดว้ยตาอกัเสบเพียงตา ๑ ขา้ง ต่อมามีจามและนาํมูกไหล อาการพบได ้๕-๑๐ วนัหลงัการติด
เชือ และตอบสนองต่อการักษาดว้ยยาปฏิชีวนะ  การติดเชือพบมากในแมวอายรุะหวา่ง ๕ อาทิตย-์ ๙ เดือน 
การป้องกนั 
 - หลีกเลียงการสมัผสักบัแมวทีเป็นโรค และควรแยกแมวป่วยออกทนัที 

 - การทาํวคัซีน  ไม่สามารถป้องกนัการเกิดโรคได ้แต่สามารถลดความรุนแรงของอาการ 
ดงันนัวคัซีนชนิดนีไม่แนะนาํใหใ้ชเ้ป็นประจาํในการป้องกนัโรคเพราะ 
 ๑. อาการของโรคไม่รุนแรง และตอบสนองต่อการรักษาดว้ยยาปฏิชีวนะ   
 ๒. มีผลขา้งเคียงหลงัการฉีดวคัซีนค่อนขา้งรุนแรงเมือเปรียบเทียบกบัวคัซีนชนิดอืน ซึงผลขา้งเคียงของ
วคัซีน พบไดบ่้อยและมกัเกิดภายใน ๗-๒๑ วนัหลงัการใหว้คัซีน เช่น มีไข ้เบืออาหาร  ซึม เจบ็ขา  

การทาํวคัซีนเหมาะสาํหรับใชใ้นแมวทีเลียงรวมกนัหลายตวัและแสดงการติดเชือ  
chlamydia psittaci  เป็นประจาํ และถา้คิดวา่การการทาํวคัซีนเป็นวิธีทีดีทีสุด ควรฉีดเป็นประจาํทุกปี 
การติดต่อสู่คน  โรคนีสามารถแพร่จากสตัวไ์ปสู่คนได ้มีรายงานวา่ทาํใหเ้กิดเยอืตาขาวอกัเสบในคน 
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๘. กลาก (Dermatophytosis  หรือ ringworm) 

 เป็นเชือราทีทาํใหเ้กิดโรคผวิหนงัในแมวทีพบไดบ่้อยทีสุด มีการติดต่อสูง  กรณีทีเลียงแมวตวัเดียวการ
ติดเชือจะหายไปเองภายใน ๑-๓ เดือน แต่เลียงแมวหลายตวัรวมกนัการกาํจดัเชือโรคเป็นไปไดย้ากมาก เสียทงั
เวลาและค่าใชจ่้ายทีสูงมาก  
สาเหตุ  เกิดจากเชือรา Microsporum  canis 
การติดต่อ 

 พบไดใ้นแมวทุกอายแุต่แมวอายนุอ้ยจะไวต่อการติดเชือมากทีสุด และพบมากในประเทศเขตร้อน เชือรา
ชนิดนีพบไดท้งัในดินและผวิหนงัของคนและสตัว ์ ปัจจยัโนม้นาํทีทาํใหเ้กิดโรค คือ อาย ุ  ความบกพร่องของ
ผวิหนงั ภาวะอาหาร ความชืนและระบบภูมิตา้นทานในตวัสตัว ์  เนืองจากเชือนีเจริญเติบโตไดดี้ในแมว ดงันนัแมว
จึงเป็นแหล่งแพร่เชือทีสาํคญัทีสุดไปยงัสตัวแ์ละคน การติดต่อเกิดจาการสมัผสัโดยตรงและทางออ้มกบัเชือโรค 

 
อาการ   อาการทีพบไดใ้นแมวจะประกอบดว้ยทงัหมดหรือบางส่วนของ 

- ขนร่วงเป็นวงกลม พบมากบริเวณหวัและแขนขามีสะเกด็แขง็และรังแค ปกติจะไม่คนั  
- ผวิหนงัอกัเสบเป็นปืน (papular dermatitis)  อาจพบเฉพาะทีหรือกระจายทวัไป อาจคนัหรือไม่กไ็ด ้

แต่มีขนร่วงมาก 
- สีของผวิหนงัและขน เปลียนไป 
- ผวิหนงัอกัเสบร่วมกบัมีตุ่มหนองหรือตุ่มนาํเหลืองขนาดใหญ่,มีการติดเชือทีเลบ็ 

 
การวนิิจฉัยโรค   จากประวติั อาการและ การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
การรักษา จาํเป็นเพราะเป็นการป้องกนัการแพร่เชือไปยงัสิงแวดลอ้ม, สตัวอื์น และคน  ประกอบดว้ย 

- การตดัขนใหส้นัและใชย้าฆ่าเชือราทาเฉพาะที 
-  กรณีทีแมวเป็นโรคเรือรังและรุนแรงโดยเฉพาะในแมวขนยาวควรใชย้าฆ่าเชือราชนิดกินร่วมดว้ย  

การป้องกนั  
 - ควรแยกแมวทีติดเชือออกจากแมวปกติ  

- สุขลกัษณะของสิงแวดลอ้มทีดี  เพราะเชือราชนิดนีทนอยูใ่นสิงแวดลอ้มไดน้านเป็นปี ดงันนั 
สิงแวดลอ้มทีแมวอาศยัอยู,่ อุปกรณ์ของแมวตอ้งทาํความสะอาดและฆ่าเชือเป็นประจาํ  

 - การทาํวคัซีน ปัจจุบนัวคัซีนยงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์วา่ไม่สามารถป้องกนัการเกิดโรคได ้  แต่ทาํให้
อาการหายเร็วขึน    การทาํวคัซีนจึงใชเ้ป็นส่วนร่วมในการรักษาในแมวทีเลียงรวมกนัหลายตวัและมีการระบาด
ของโรค  ดงันนัวคัซีนชนิดนีไม่แนะนาํใหใ้ชเ้ป็นประจาํในการป้องกนัโรคเพราะ 

 ๑. ไม่สามารถป้องกนัการเกิดโรคได ้   
 ๒. มีผลขา้งเคียงหลงัการฉีดวคัซีน เช่น  เจบ็ ขนร่วง และเกิดฝีในบริเวณทีฉีด 
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การติดต่อสู่คน  เนืองจากโรคนีสามารถแพร่จากสตัวไ์ปสู่คนได ้ ดงันนัการดูแลสตัวป่์วยและสิงแวดลอ้มทีแมว
อาศยัอยู ่ตอ้งมีความระมดัระวงัสูงและถูกสุขลกัษณะ   
 
   ************************************************* 
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12.  วคัซีนในแมว 
(Feline vaccination) 

ผศ.พชันี  ศรีงาม 
   

อุบติัการณ์ของโรคติดเชือหลายชนิดในแมวสามารถลดลงไดด้ว้ยการใหว้คัซีน ถึงแมว้คัซีนจะไม่
สามารถป้องกนัโรคได ้๑๐๐% แต่อยา่งไรกต็าม การใชว้คัซีนทีเหมาะสมจะทาํใหลู้กแมวเติบโตอยา่งมีสุขภาพที
ดี  มีหลายปัจจยัทีตอ้งพจิารณาก่อนและหลงัการใหว้คัซีน เพราะบางปัจจยัทาํใหเ้ป็นอนัตรายถึงชีวิต ดงันนัการ
ใหว้คัซีนควรทาํโดยสตัวแพทยห์รือภายใตก้ารควบคุมของสตัวแพทย ์

การใหว้คัซีน  คือ การนาํเชือโรคทีไม่มีความสามารถในการทาํใหเ้กิดโรคเขา้ไปในร่างกาย จากนนั
ระบบภูมิตา้นทานของร่างกายกจ็ะสามารถจดจาํและสร้างภูมิตา้นทานต่อเชือโรคดงักล่าว 

 
ชนิดของวคัซีน    วคัซีนทีใชใ้นแมวมีหลายชนิด ประกอบดว้ย 

๑. วคัซีนเชือตาย (inactivated vaccines) เชือโรคทีอยูใ่นวคัซีนถูกทาํลายจนไม่ 
สามารถทาํใหเ้กิดโรคและแบ่งตวัไดอี้กในร่างกายของแมว แต่ยงัมีความสามารถกระตุน้ใหส้ร้างภูมิตา้นทาน 
วคัซีนชนิดนีจะปลอดภยั แต่ใชเ้วลานานในการสร้างภูมิตา้นทาน  

๒. วคัซีนเชือเป็น (modified live-virus vaccines; MLV)  เชือโรคทีอยูใ่นวคัซีนถูกทาํ 
ใหอ่้อนแรงจนไม่สามารถทาํใหเ้กิดโรค แต่สามารถแบ่งตวัเพิมจาํนวนไดใ้นร่างกายของแมว ทาํใหก้ารสร้างภูมิ
ตา้นทานไดเ้ร็วและเป็นจาํนวนมาก ในบางกรณีไวรัสทีอยูใ่นวคัซีนชนิดนีสามารถขบัออกมาภายนอกร่างกาย
ของแมวหลงัจากไดรั้บวคัซีน และ สามารถติดต่อไปยงัแมวตวัอืนทีมาใกลชิ้ดได ้  วคัซีนชนิดนีไม่ควรใชใ้นแมว
ตงัทอ้ง 

๓. subunit vaccine  เป็นการนาํบางส่วนของเชือโรคทีมีความสามารถในการกระตุน้ 
ใหส้ร้างภูมิตา้นทานมาทาํวคัซีน ดงันนัวคัซีนชนิดนีจะปลอดภยัเพราะไม่มีตวัเชือโรค 

๔. genetically engineered vaccines หรือ recombinant vaccines  เป็นวคัซีนทีเกิด 
จากการตดัต่อสารทางพนัธุกรรม ซึงเป็นเทคนิคทีกาํลงัพฒันาในปัจจุบนั 
ทางสําหรับให้วคัซีน (route of vaccination) 

 ทางสาํหรับใหว้คัซีนมีผลต่อความเร็ว และระดบัของการสร้างภูมิตา้นทาน โดยทวัไปแลว้ทางสาํหรับ
ใหว้คัซีนขึนโดยตรงกบับริษทัทีผลิต หรือสตัวแพทย ์ ปัจจุบนัทางสาํหรับใหว้คัซีนในแมว ประกอบดว้ย 

๑. ฉีดเขา้กลา้มเนือ (intramuscular; IM) 
๒. ฉีดเขา้ใตผ้วิหนงั (subcutaneous; SC) 
๓. การหยอดจมูก (intranasal; IN) 
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ส่วนมากวคัซีนทีใหโ้ดยการฉีดเขา้กลา้มเนือสามารถใหโ้ดยการฉีดใตผ้วิหนงัได ้  ส่วนวคัซีนสาํหรับ
การหยอดจมูกจะเป็นวคัซีนเชือเป็น  วคัซีนชนิดนีจะผลิตภูมิตา้นทานไดเ้ร็วแต่อาจพบอาการขา้งเคียงไดห้ลงัให้
วคัซีนแมว เช่น มีการจาม นาํมูกและนาํตาไหล ๔-๗ วนั และแมวสามารถขบัไวรัสทีอยูใ่นวคัซีนออกมาหลาย
วนัหลงัไดรั้บวคัซีน  

 
ข้อควรระวงัสําหรับการให้วคัซีน (precautions for vaccination) 
 ถึงแมก้ารใหว้คัซีนจะเป็นวิธีทีง่ายและมีประสิทธิภาพ แต่กอ็าจมีผลขา้งเคียง เกิดขึน (ซึงปกติแลว้
เกิดขึนนอ้ยมาก) ไดห้ลายชนิด เช่น 

๑. ก่อใหเ้กิดโรคจากวคัซีน กรณีทีเชือไวรัสในวคัซีนถูกทาํลายอยา่งไม่เหมาะสมระหวา่งการผลิตหรือ
ขนัตอนการเตรียมไม่เหมาะสม  เช่น พบอาการของโรคพิษสุนขับา้หลงัจากใชว้คัซีนเชือเป็นทีไม่
แนะนาํใหใ้ชส้าํหรับแมว 

๒. มีผลต่อลูกในทอ้ง  การใหว้คัซีนขณะแมวตงัทอ้ง อาจมีผลต่อการพฒันาของลูกในทอ้ง เช่น ลูกตาย 
แทง้ หรือ มีความพิการ 

๓. ปฏิกิริยาการแพ ้ บางครังอาจเกิดรุนแรงถึงชีวิตได ้ ดงันนัหลงัการทาํวคัซีนควรรอ ณ. สถานทีฉีด
ประมาณ ๓๐ นาที 

๔. เนืองอกบริเวณทีฉีดวคัซีน เช่น วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ หรือ feline leukemia vaccine อยา่งไรก็
ตามพบวา่อตัราการเกิดตาํมากประมาณ ๐.๐๑- ๐.๐๕ % 

๕. การติดเชือ  มกัเกิดจากการเตรียมอุปกรณ์การฉีดวคัซีนไม่ดีพอเกิด การปนเปือนเชือแบคทีเรีย เกิดฝี
หนองบริเวณทีฉีด หรือการติดเชือทวัร่างกาย 

๖. เสน้ประสาทถูกทาํลาย กรณีตาํแหน่งของการฉีดวคัซีนไม่เหมาะสม ทาํใหเ้สน้ประสาทส่วนปลาย
เสียหาย แมวอาจแสดงอาการเจบ็ขาหรือเป็นอมัพาตได ้

 
ความล้มเหลวในการทาํวคัซีน  หมายถึง การทีร่างกายไม่สร้างภูมิตา้นทานหลงัการทาํวคัซีน อาจเกิดจาก 

๑.วคัซีนไม่มีคุณภาพ ถึงแมว้คัซีนทุกชนิดมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะอยูที่โรงงานผลิต  
แต่กมี็หลายปัจจยัทีทาํใหป้ระสิทธิภาพวคัซีนลดลงเมือออกจากโรงงาน  ทีสาํคญัคือ ความร้อนทีเกิดขึนระหวา่ง
การขนส่ง   

๒. แมวมีอายนุอ้ยเกินไปหรือสุขภาพไม่ดี ในแมวทีมีอายนุอ้ยเกินไป อวยัวะทีทาํ 
หนา้ทีสร้างภูมิตา้นทานยงัไม่พฒันาอยา่งเตม็ที ทาํใหก้ารสร้างภูมิตา้นทานไม่สมบูรณ์ หรือแมวทีมีสุขภาพไม่ดี  
เช่น มีโรคของการสร้างภูมิตา้นทานบกพร่อง มีไข ้การสร้างภูมิตา้นทานกจ็ะลดลง  

๓. การไดรั้บเชือโรคก่อนทีร่างกายจะสร้างภูมิตา้นทาน 
 ๔. ลกัษณะของวคัซีนแต่ละชนิด อยา่งทีกล่าวเบืองตน้วคัซีนจะไม่สามารถป้องกนัโรค 

ได ้๑๐๐% เช่น  feline leukemia virus สามารถกระตุน้ใหส้ร้างภูมิตา้นทานไดป้ระมาณ ๖๐-๘๐ %  เป็นตน้    
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        ๕.การขดัขวางการสร้างภูมิตา้นทานของวคัซีนจากภูมิตา้นทานทีไดรั้บจากแม่ (passive immunity) โดยผา่น
นมนาํเหลือง (colostrums)   เป็นปัจจยัทีสาํคญัทีทาํใหก้ารทาํวคัซีนลม้เหลว  ปกติภูมิตา้นทานทีไดรั้บจากแม่จะ
มีอายสุนั และจะป้องกนัโรคไดน้านแค่ไหน ขึนกบัระดบัของภูมิตา้นทานทีไดรั้บจากแม่ขณะคลอด  เช่น  โรค
หวดัภูมิตา้นทานทีไดรั้บจากแม่ จะมีระดบัตาํกวา่โรคหดัแมว  ดงันนัระยะเวลาในการขดัขวางการสร้างภูมิ
ตา้นทานจากการทาํวคัซีนจึงสนักวา่  เป็นตน้  

ดงันนัตามทฤษฎีแลว้ ควรทาํวคัซีนเมือภูมิตา้นทานทีไดรั้บจากแม่หมดลง ซึงส่วนมากประมาณ ๘-๑๒ 
อาทิตยห์ลงัคลอดและก่อนทีแมวจะไดรั้บเชือโรค แต่การทีจะตรวจสอบวา่ภูมิตา้นทานทีไดรั้บจากแม่หมด
เมือไหร่นนั ใชเ้วลานานและค่าใชจ่้ายสูงมาก เพือแกปั้ญหาดงักล่าว จึงแนะนาํใหท้าํวคัซีนแต่ละชนิดหลายๆครัง
ในระยะแรก (series) โดยใหว้คัซีนทุก ๑๐-๑๔ วนั ตงัแต่อาย ุ๖ อาทิตยจ์นถึง ๑๖ อาทิตย ์แต่วิธีดงักล่าวมีขอ้เสีย
คือ ค่าใชจ่้ายแพง  ดงันนัในทางปฏิบติั จึงมีการนาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมในแต่ละพืนที โดยโปรแกรมการ
ฉีดวคัซีนในประเทศไทย (ตารางที ๑) จะประยกุตจ์ากโปรแกรมการฉีดวคัซีนตามมาตรฐานของสตัวแพทย์
สมาคมในสหรัฐอเมริกา(ตารางที ๒)   

 
ตารางท ี๑ 

อายุ วคัซีนป้องกนัโรค 
8-9   อาทิตย ์ ไขห้ดัแมว,หวดัแมว 
9-10   อาทิตย ์ มะเร็งเมด็โลหิตขาว 
12   อาทิตย ์ พิษสุนขับา้ 

12-14  อาทิตย ์ ไขห้ดัแมว,หวดัแมวและมะเร็งเมด็โลหิตขาว 
ทุกปี พิษสุนขับา้,ไขห้ดัแมว,หวดัแมว และมะเร็งเมด็

โลหิตขาว 
 
ตารางท ี๒ 

โรค รูปแบบของวคัซีน อายุการให้วคัซีน
ครังแรก (อาทติย์) 

อายุการให้วคัซีนครัง
ทสีอง (อาทติย์) 

การกระตุ้นวคัซีน
ประจํา (ปี) 

ไขห้ดัแมว แบบฉีดเชือเป็นและ
เชือตาย 

8-10 12-16 ทุกปี 

หวดัแมว แบบฉีดเชือเป็นและ
เชือตาย 

แบบหยอดจมกูเชือ
เป็น 

8-10 12-16 ทุกปี 
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พิษสุนขับา้ แบบฉีดเชือตาย 12 64 ทุก 1 หรือ 3 ปี
(ขึนกบัผลิตภณัฑ)์ 

มะเร็งเมด็
โลหิตขาว 

แบบฉีดเชือตาย 8 12-16 ทุกปี 

ช่องทอ้งอกัเสบ
ติดต่อ 

แบบหยอดจมกูเชือ
เป็น 

16 20 ทุกปี 

ปอดอกัเสบ แบบฉีดเชือเป็นและ
เชือตาย 

9 12-16 ทุกปี 

กลาก แบบฉีดเชือตาย 16 18 และ 22 ยงัไม่มีกาํหนด 
                               

*********************************************** 
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13. การจัดการระหว่างคลอด 
      ผศ.พชันี  ศรีงาม 

 
การเตรียมตัวก่อนคลอด 
 ปกติระยะการตงัทอ้งของแมวอยูร่ะหวา่ง ๖๔-๖๘ วนั โดยเฉลียประมาณ  ๖๕ วนั ซึงเจา้ของสามารถ
ประมาณวนัคลอดไดอ้ยา่งคราวๆ  นบัจากวนัผสม  ระหวา่งการตงัทอ้งแมวจะมีพฤติกรรมเปลียนเพียงเลก็นอ้ย 
บางตวัตอ้งการความรักมากขึน ขณะทีบางตวัจะกา้วร้าวมากขึน และแมวยงัมีนิสยัอิสระ จะเดินทางไปทีต่างๆ 
เหมือนเดิม  แต่ในอาทิตยสุ์ดทา้ยของการตงัทอ้ง แมวจะแสวงหาสถานทีคลอด ซึงแมวจะแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
คือ  

- กลุ่มอิสระ (independent cats) แมวกลุ่มนีจะหาสถานทีคลอดทีมิดชิดและห่างไกลจากคน ไม่ตอ้งการ
ใหค้นเขา้ไปยุง่เกียวขณะคลอด  ซึงถา้คนเขา้ไปยุง่มากอาจหยดุคลอดและคาบลูกหนีไปยงับริเวณอืน  

- กลุ่มไม่อิสระ (dependent cats) แมวกลุ่มนีจะหาสถานทีคลอดทีใกล้ๆ  กบัเจา้ของ ส่วนมากจะเป็น
บริเวณเตียงนอน ขณะคลอดจะตอ้งการกาํลงัใจจากเจา้ของ  ถา้ไม่เห็นเจา้ของอาจหยดุคลอดได ้ 

ดงันนัในอาทิตยสุ์ดทา้ยของการตงัทอ้ง เจา้ของควรเตรียมรังสาํหรับการคลอดไวใ้นบริเวณทีเหมาะสม
และพยายามใหแ้มวคุน้เคยกบัรัง ถึงแมบ้างครังแมวจะไม่ใชก้ต็าม  โดยรังอาจจะทาํใชก้ล่องขนาดใหญ่ทีบุดว้ย
กระดาษหนงัสือพิมพ ์กระดาษเก่า หรือผา้ขนหนู วางไวใ้หใ้นบริเวณทีแหง้ สะอาด กวา้งขวางสาํหรับแมวและ
ลูกสามารถเคลือนทีไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  มีความเป็นส่วนตวัแต่ง่ายต่อการสงัเกตของเจา้ของและไม่พลุกพล่าน
เพราะถา้มีคนพลุกพล่านแมวอาจจะเครียดและคาบลูกหนีไปยงับริเวณอืน และทีสาํคญัตอ้งมีความอบอุ่นและ
สามารถควบคุมอุณหภูมิ  อุณหภูมิทีตาํเกินไปอาจทาํใหลู้กแมวตายเพราะลูกแมวไม่สามารถทาํใหร่้างกายอบอุ่น
ในช่วงอาทิตยแ์รกของหลงัคลอด  รวมทงัเจา้ของอาจเตรียมอุปกรณ์ช่วยคลอด เช่น ผา้ขนหนู สบู่ นาํอุ่น 
อุปกรณ์ทาํความอบอุ่น เป็นตน้  นอกจากนีเจา้ของควรจาํกดับริเวณแมวหรือควรสนใจใหแ้มวอยูใ่นสายตา
ตลอด เพือจะไดใ้หค้วามช่วยเหลือไดท้นัทีเมือเกิดการคลอดยาก ปกติก่อนคลอดประมาณ ๒๔ ชวัโมงแมวจะ
หยดุกินอาหาร อุณหภูมิของร่างกายจะลดลงตาํกวา่ ๑๐๐ องศาฟาเรนไฮน์ ส่วนการเปลียนแปลงอยา่งอืน เช่น 
การไหลของนาํนมก่อนคลอด จะไม่เด่นชดัในแมว  
 
 
ระยะการคลอด 
  ก่อนทีเราจะทาํการช่วยเหลือการคลอด จาํเป็นตอ้งทราบขนัตอนปกติของการคลอดโดยทวัไปจะแบ่ง
การคลอดออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที ๑ (ระยะเตรียมคลอด), ระยะที ๒ (ระยะคลอด) และระยะที ๓ (ระยะการ
ขบัรก) เนืองจากแมวสตัวที์มีลูกหลายตวั  ดงันนั ระยะที ๒ และ ๓ ของการคลอดจะเกิดซาํหลายรอบ และการ
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การคลอดนานกวา่แมวขนยาว ปกติจาํนวนลูกแมวใน ๑ คอกเฉลีย  ๔ ตวั (พบไดต้งัแต่ ๑ -๑๒ ตวั) และแมวทาง
ตะวนัออกเช่นแมวไทยจะมีจาํนวนลูกต่อคอกมากกวา่แมวทางตะวนัตก  และไม่มีความความสมัพนัธ์กนั
ระหวา่งจาํนวนลูกกบัระยะห่างของการคลอด  

ระยะท ี๓   รก (เยอืหุม้มีสีเขียวดาํ) จะตามออกมาทนัทีทีลูกคลอดออกมา อยา่งไรกต็าม บางครังลูกตวัที ๒ 
ทีอยูปี่กมดลูกฝังตรงกนัขา้มอาจตามออกมาอยา่งรวดเร็ว ทาํใหร้กของตวัแรกถูกขดัขวางและออกมาพร้อมกบั
รกของตวัที ๒ ได ้  และแม่แมวจะกินรก นอกจากกินรกแลว้แมวยงักินลูกทีตายตงัแต่อยูใ่นทอ้ง ส่วนแม่แมว
คลอดครังแรกและกินลูกทีมีชีวิตอาจพบไดใ้นแม่แมวทีมีความเครียดสูง ถือวา่เป็นพฤติกรรมทีผดิปกติ ไม่ควร
นาํมาเป็นแม่พนัธุ์ 

 การหยดุพกัระหวา่งการคลอด เป็นภาวะปกติทีเกิดขึนได ้ เช่น เมือคลอดลูกออกมาจาํนวนหนึง แม่แมวจะ
หยดุเบ่ง และอยูเ่งียบๆ กบัลูกอยา่งมีความสุขและใหลู้กดูดนม แม่แมวสามารถกินนาํและอาหารไดป้กติ แต่ช่อง
ทอ้งยงัมีขนาดใหญ่และสงัเกตเห็นวา่ยงัมีลูกเคลือนไหวอยู ่ช่วงนีอาจใชเ้วลาตงัแต่ ๔- ๓๖ ชวัโมง พบไดบ่้อยใน 
dependent cats ในช่วงทีเจา้ของไม่อยู ่
 
ความผดิปกตขิองการคลอด 
การคลอดลูกลาํบาก ทีเรียกวา่ dystocia   สาเหตุอาจเกิดจาก 

-ตวัแม่ เช่น มดลูกไม่มีแรงบีบตวั, ช่องเชิงกรานมีขนาดเลก็หรือเกิดขดัขวางของช่องเชิงกราน และกา
กลา้มเนือช่องทอ้งไม่มีแรงบีบตวั  อยา่งไรกต็ามพบวา่ปัญหาการคลอดลูกลาํบากเนืองจากมดลกูไม่มีแรงบีบตวั
พบไดน้อ้ยมากในแมว  

-ตวัลูก  ลูกมีขนาดใหญ่โดยเฉพาะส่วนหวัเมือเปรียบเทียบกบัช่องเชิงกราน หรือท่าของลูกผดิปกติ อยา่งไรก็
ตาม เจา้ของควรสงัเกตอาการต่อไปนี ถา้มีปัญหาดงักล่าวควรนาํส่งสตัวแพทยท์นัที   

๑. ๒๐ นาทีหลงัจากมีการหดเกร็งของกลา้มเนือช่องทอ้ง แลว้ยงัไม่มีลูกคลอดออกมา 
๒. ๑๐ นาทีหลงัจากมีการหดเกร็งของกลา้มเนือช่องทอ้ง แลว้ยงัไม่มีลูกอยูบ่ริเวณช่องคลอดของแม่แมว 
๓. การดึงเบาๆ ในตวัลูกทีติดอยู ่แลว้ทาํใหแ้ม่แมวเจบ็มาก 
๔. แม่แมวแสดงอาการซึม อ่อนเพลีย และมีไข ้
๕. แม่แมวมีเลือดสดๆ ไหลออกจากช่องคลอดเป็นเวลานานกวา่ ๑๐ นาที 
๖. หลงัจากการผสมมากกวา่ ๖๕ วนั  แมวไม่แสดงอาการของการใกลค้ลอด 
๗. มีของเหลวสีเขียวดาํไหลออกจากช่องคลอดแต่แมวไม่แสดงอาการคลอด 
๘. อุณหภูมิของร่างกายจะลดลงตาํกวา่ ๑๐๐ องศาฟาเรนไฮน์ นานกวา่ ๔๘ ชวัโมงแต่ยงัแมวไม่แสดง

อาการคลอด 
๙. หลงัจากคลอดลูกตวัสุดทา้ยนานมากกวา่ ๒ ชวัโมง แมวแสดงอาการกระสบักระส่ายขณะทีช่องทอ้งยงั

ขยายใหญ่ หรือคาดวา่ลูกยงัคลอดไม่หมด    
การดูแลแม่แมวเป็นพเิศษ ควรทาํในกรณี 
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มิฉะนนัจะเป็นการเป่าของเหลวเพิมเขา้ไปในทางเดินหายใจ 
- การเป่าปาก ควรเป่าเบาๆ สลบักบัการหยดุเป็นระยะสาํหรับ 

การหายใจออก เพราะความจุของปอดลูกแมวมีขนาดเลก็มาก และเป่าซาํทุก ๓-๕ วินาที แนะนาํใหเ้ป่าผา่น
หลอดหลอดกินนาํขนาดสนัเพราะจะสะอาดกวา่และลดความเสียหายของปอดทีเกิดจากการเป่าลมเขา้มาก
เกินไป 
  ๓.๒ ใหย้ากระตุน้การหายใจ เช่น doxapram hydrochloride 
ปกติถา้ลูกแมวไม่สามารถหายใจไดภ้ายใน ๕-๑๐ นาที สมองจะขาดออกซิเจน  ซึงจะนาํมาของอาการไม่พึง
ประสงค ์เช่น เติบโตชา้ ตาบอด หรือมีการอาการของระบบประสาท เป็นตน้ 

๔. ใหค้วามอบอุ่น  ความอบอุ่นเป็นสิงทีจาํเป็นทีสุดสาํหรับลูกแมว เพราะลูกแมวแรกเกิดไม่สามารถ
ป้องกนัความเยน็โดยการสนั  ดงันนัจึงไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได ้ ตามธรรมชาติลูกแมวจะไดรั้บ
ความอบอุ่นจากการสมัผสัอยา่งใกลชิ้ดกบัแม่แมว และรักษาความอบอุ่นโดยการอยูบ่นทีนอน ดงันนัถา้แม่แมวไม่
สามารถทาํหนา้ทีดงักล่าวได ้เจา้ของตอ้งทาํใหต้วัลูกแมวแหง้โดยเร็วเพราะถา้ตวั เปียกความร้อนจะสูญเสีย
ไปอยา่งรวดเร็ว จากนนัใชโ้คมไฟเป็นแหล่งใหค้วามอบอุ่น และรักษาความอบอุ่นโดยการใชผ้า้ห่มคลุมตวัไว ้
ปกติอุณหภูมิในกล่องนอนควรประมาณ ๘๕- ๙๐ องศาฟาเรนไฮน์  ต่อมาอุณหภูมิควรลดลง อยูที่ประมาณ 
๘๐ องศาฟาเรนไฮนเ์มืออายไุด ้๗-๑๐ วนั และประมาณ ๗๒ องศาฟาเรนไฮนเ์มืออายไุด ้๑ เดือน   หลงัจากลูกแมว
ไดรั้บความอบอุ่นพอเพยีงในระยะหนึง กจ็ะแขง็แรงและสามารถดูดนมแม่ไดด้ว้ยตวัเอง 
 
การดูแลแม่แมวหลงัคลอด 

เมือการคลอดสินสุด กล่องนอนควรทาํความสะอาดและเปลียนวสัดุรองนอนใหม่ พร้อมทงัทาํความ
สะอาดแม่แมวโดยเฉพาะบริเวณช่องทอ้งและช่องคลอด เนืองจากของเหลวจากช่องคลอดและรกเป็นอาหารทีดี
สาํหรับการเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรีย  

ควรสงัเกตช่องคลอด และบริเวณทีแม่แมวอาศยัอยูทุ่กวนัเพือดูวา่มีสิงคดัหลงัทีผดิปกติเกิดขึนหรือไม่ 
เลือดปกติพบได ้๗-๑๐ วนัหลงัคลอด  ถา้นานกวา่นีและมีกลินบ่งบอกการติดเชือของมดลูก หรือมดลูกไม่เขา้อู่ 
ถา้มีสิงคดัหลงัสีนาํตาลพร้อมทงัการขยายใหญ่ของปีกมดลูก แสดงวา่มีรกคา้งอยูร่วมทงัแม่แมวควรมีความ
สดใส ร่าเริง กินนาํและอาหารได ้ดูแลลูกแมวเป็นอยา่งดี และสามารถใหน้าํนมไดอ้ยา่งพอเพียง  
 
โรคหรือความผดิปกติทเีกดิขึนหลงัการคลอด                                                                          

ในแมวมีความผดิปกติหลายชนิดทีเกิดขึนในช่วงทา้ยของการตงัทอ้งและหลงัการคลอด  ทีเป็นอนัตราย
ต่อชีวิต ซึงเจา้ของเจา้เป็นตอ้งทราบอาการเพือจะไดน้าํไปสู่การช่วยเหลือทีประสบความสาํเร็จ เช่น 

๑. รกค้าง ถา้แมวไม่สามารถขบัรกออกมาได ้    จะแสดงอาการกระสบักระส่าย 
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ไม่ดูแลลูกโดยเฉพาะ ๒๔-๗๒ ชวัโมงหลงัการคลอด อาหารลดลง  มีของเหลวสีนาํตาลหรือเขียวไหลออกจาก
ช่องคลอดตลอดเวลา  เมือตรวจร่างกายพบวา่อุณหภูมิสูงขึน คลาํช่องทอ้งจะพบกอ้นเป็นลาํหนาทีตาํแหน่งของ
มดลูก  

๒. มดลูกอกัเสบ  ทีเกิดจากกการติดเชือมกัจะพบบ่อยกรณีการคลอดใช ้
เวลานาน การแทง้ หรือรกคา้ง ปกติจะพบอาการภายใน ๓ วนัหลงัการคลอด แมวจะมีอาการรุนแรงกวา่รกคา้ง 
โดยจะพบวา่ซึม อ่อนเพลีย ไม่กินอาหารและไม่สนใจลูก กินนาํมาก และอาจพบการอาเจียน มีไข ้ รวมกบัมี
ของเหลวเป็นหนองและมีกลินเหมน็ไหลออกจากช่องคลอด  คลาํช่องทอ้งจะนุ่มและมดลกูหนาตวั 
 ๓. มดลูกทะลกั  พบไดน้อ้ย แต่ถา้เกิดขึนตอ้งทาํการรักษาทนัที มิฉะนนั แมวซึม อ่อนเพลีย และหมด
ความรู้สึก อยา่งรวดเร็ว  
 ๔. เต้านมอกัเสบ เกิดจากกการติดเชือหลงัจากมีแผลบริเวณหวันมหรือเตา้นม ซึงปกติพบไดไ้ม่บ่อยนกั
ในแมว  เมือคลาํทีเตา้นมจะรู้สึกร้อน  แน่น และแมวจะแสดงอาการเจบ็ปวด   นาํนมจะมีเลือดหรือนาํหนองปน 
แมวจะมีอาการซึม อ่อนเพลียและไม่ใหลู้กดูดนม  การนวดและประคบเตา้นมดว้ยนาํอุ่นร่วมกบัการใหย้า
ปฏิชีวนะจะทาํใหดี้ขึน 
 ๕. โรคไข้นํานม พบไดท้งัในช่วงทา้ยของการตงัทอ้งและการคลอด  แต่ส่วนมากพบระหวา่ง ๑-๔  
อาทิตยห์ลงัคลอดและพบไดบ่้อยในสุนขัมากกวา่แมว เกิดจากลดลงของแคลเซียมในเลือด โดยแมวจะมีอาการ 
กระสบักระส่าย ไม่กินอาหาร ไม่ดูแลลูก สนั และชกั  อาจทาํใหต้ายภายในไม่กีชวัโมง ถา้ไม่ไดรั้บการรักษา 
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วธีิท ี๑  
๑. วางแมวบนโตะ๊ใหผู้ช่้วยจบัขาหนา้และอกไว ้หรือ อาจใชผ้า้เช็ดตวัหรือผา้ขนหนูห่อไว ้
๒. ใชมื้อทีไม่ถนดัเช่น ถนดัขวากใ็หใ้ชมื้อซา้ย วางทีดา้นบนของหวั เพือบงัคบัใหนิ้ง 

และจบัหนา้เงยขึนใหจ้มูกตงัเลก็นอ้ย เพราะท่านีจะทาํใหเ้ปลือกตาเปิดกวา้งพอทีจะหยอดตาได ้ แต่ถา้ไม่กวา้ง
พอใหใ้ชนิ้วหวัแม่มือและนิวชี วางทีเปลือกตาบนและล่าง ตามลาํดบั แลว้แยกเปลือกตาออกจากกนัโดยใชท้งั
สองนิว 

๓. หยดยาโดยตรงไปทีผวิของตา หรือทีช่องวา่งเลก็ๆ ระหวา่งเปลือกตาล่างและผวิของ 
ตา ตอ้งระวงัไม่ใหป้ลายหลอดยาสมัผสักบัผวิของตา  

๔. เมือใหย้าเสร็จแลว้ ปิดและเปิดเปลือกตา ๒-๓ ครังดว้ยนิวหวัแม่มือและนิวชี   
เพือใหย้ากระจายไปยงัทุกส่วนของตา 
วธีิท ี๒ (รูปท ี๑๐) 

๑. ถา้ยาเป็นขีผงึ ใหบี้บยาออกมานอกหลอดเลก็นอ้ย ประมาณ ๑/ ๘ นิว 
๒. ใชมื้อทีไม่ถนดัเช่น ถนดัขวากใ็หใ้ชมื้อซา้ย วางทีดา้นบนของหวั เพอืบงัคบัใหนิ้ง  ใช ้

นิววางบนรอยยน่ของเปลือกตาทีอยูใ่กลก้บัจมูก  แลว้จ่อปลายของหลอดยาไปยงัตาํแหน่งทีเปลือกตาบนและล่างมา
พบกนั แมวจะกระพริบตาและทาํใหย้าหลุดออกมาจากหลอดได ้

๓. หนงัตาที ๓ ทีอยูบ่ริเวณนี จะเคลือนทีขึนมาเวลาทีนิววางบนรอยยน่ของเปลือกตา  
และช่วยป้องกนัมิใหป้ลายหลอดสมัผสักบักระจกตา 

๔. วิธีเดียวกนันีสามารถใชก้บัมุมบนดา้นนอกของเปลือกตาดว้ย แต่บริเวณนีไม่มีหนงั 
ตาที ๓  ดงันนัควรระวงัมิใหป้ลายหลอดสมัผสักบักระจกตา 

๕. หลงัจากใหย้าเสร็จแลว้ควรเช็ดปลายหลอดใหส้ะอาดเพือป้องกนัการติดเชือแทรกซอ้น 
 
วธีิท ี๓  (รูปท ี๑๑) 

๑. ถา้เป็นยานาํ และแมวไม่ยอมเปิดเปลือกตา หรือ ไม่ยอมใหห้ยดยาไปทีผวิของตา 
โดยตรง วิธีทีง่าย คือจบัหวัของแมวเงยขึนในท่าทีลกัษณะใหแ้มวมองเพดาน 

๒. วางขวดยาทีตาํแหน่งดา้นหนา้ของหวั แลว้หยดยาลงบริเวณรอยยน่ทีเปลือกตาบน 
และล่างมาสมัผสักนั ซึงเมือขวดยาเขา้ใกลต้าแมวอาจหลบัตาได ้

๓. จบัหวัแมวใหอ้ยูใ่นท่าเดิม คือ ในท่ามองเพดาน สกัครู่  เพราะแรงโนม้ถ่วงจะทาํให ้
ยาซึมอยา่งชา้ๆ เขา้ไปในตาโดยผา่นรอยแยกของเปลือกตา     

๔. วิธีนี อาจสูญเสียยาบางส่วนทีผวิหนงัรอบดวงตา แต่แมวจะทนต่อวิธีนีไดดี้ 
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  15.การเจริญเติบโตและพฒันาการทางพฤติกรรมของแมว 
 
 

ลูกแมวแรกคลอดจะมีสญัชาติญาณในการอยูร่อด  โดยลูกแมวจะพยายามดูดนม   แม่แมวจะอยูก่บัลูก
ของมนัตลอดเวลา   ลูกแมวจะยงัไม่ลืมตา    หากเกิน 10  วนัแลว้ยงัไม่ลืมตา  ผูเ้ลียงควรใชส้าํลีชุบนาํสะอาด
อุ่นๆ เช็ดตาใหลู้กแมว  จะช่วยในการกาํจดัสิงคดัหลงัทีเกาะเปลือกตาทีอาจมีผลใหเ้ปิดเปลือกตาไม่ได ้   หาก
เช็ดแลว้ยงัเปิดเปลือกตาไม่ไดต้อ้งปรึกษาสตัวแพทยเ์พราะอาจมีปัญหาติดเชือ  ในสปัดาห์แรกลูกแมวจะมีอตัรา
การเจริญเติบโต  15 กรัมต่อวนั  ต่อมาในช่วง 4-5 สปัดาห์  จะเพิมเป็น 70 กรัมต่อวนั  ในช่วงนีควรเริมหดัใหลู้ก
แมวกินอาหารสาํเร็จรูป เพือเริมตน้การหยา่นม   โดยปกติลูกแมวจะหยา่นมในช่วง 6-8 สปัดาห์ 

การเลียงลูกแมวเกิดใหม่ควรทราบเรืองราวของการเจริญเติบโต(ตารางที 1) และการพฒันาทาง
พฤติกรรมของแมว(ตารางที 2)     เพือเป็นแนวทางในการจดัการดูแลแมวไดถู้กตอ้งและช่วยใหลู้กแมวเติบโต
อยา่งมีคุณภาพ ลูกแมวเกิดใหม่มีขนาดความยาวประมาณ 11 - 15 เซนติเมตร นาํหนกัเฉลีย 70 – 135 กรัมดวงตา
ปิด และใบหูพบัไปขา้งหลงัทงั 2 ขา้ง  ขายงัไม่แขง็แรงพอทีจะยนืได ้ ตอ้งพึงแม่แมวตลอด   ลูกแมวจะเริมลืมตา
เมืออายรุาว 5 – 10 วนั และลืมตาเตม็ทีเมือ อาย ุ8 – 20 วนั   สีของตาจะเป็นสีฟ้าเทา แต่สีจะเปลียนไปได ้ จนกวา่
อาย ุ12 สปัดาห์จึงจะเป็นสีทีถาวร  แมวจะเริมคลานเมืออาย ุ16 -20 วนัสามารถทรงตวัและเริมเดินได ้เมืออาย ุ21 
วนั  และเดินไดค้ล่องและวิงไดเ้มืออาย ุ4-5 สปัดาห์  ลูกแมวเริมกินอาหารแขง็เมืออายปุระมาณ  3-4 สปัดาห์  
และจะหยา่นมเมืออายปุระมาณ  8 สปัดาห์  โดยฟันนาํนมจะขึนเตม็ที เมืออาย ุ8 สปัดาห์    และจะถกูทดแทน
ดว้ยฟันแทเ้มืออาย ุ12 -18 สัปดาห์   
เมือแมวอาย ุ4-5 สปัดาห์  จะเริมมีพฤติกรรมการเรียนรู้   มีการเล่นแบบต่างๆ เช่นปลาํกนัเองหากอยูด่ว้ยกนั
หลายตวั  ลูกแมวจะชอบของเล่นทีเคลือนไหวไดเ้พราะสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเป็นนกัล่า  โดยจะฝึกการ
จอ้งมองก่อน  เมือเห็นการเคลือนไหวกจ็ะไล่ตะครุบ  และจะเล่นเป็นผูล่้าไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในช่วงอาย ุ6-8 
สปัดาห์  อาจไล่จบัลูกบอล  จิงจก หรือแมแ้ต่หนูจริงๆ  การฝึกพฤติกรรมการขบัถ่ายกค็วรฝึกในช่วงลูกแมวอาย ุ
2-3 สปัดาห์   ถา้จะเอาลูกแมวมาเลียงและตอ้งการฝึกใหมี้พฤติกรรมอยา่งทีเราตอ้งการ      สามารถแยกลูกแมว
จากแม่แมวนาํมาเลียงตงัแต่อาย ุ6-8 สปัดาห์    
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ตารางท ี1  ตารางการเจริญเติบโตของลูกแมว 
 

อายุ (วนั) นําหนักตัวตามปกติ (กรัม) 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

70 – 135 
90 – 220  
130 – 280 
175 – 335  
210 – 415 
230 – 480 
260 – 520 
290 – 620 
305 – 670 
380 – 765 
390 – 880 

  
ตารางท ี2  ตารางการพฒันาทางพฤติกรรมของลูกแมว 
 
หัวข้อการพฒันา รายละเอยีด 

ลืมตา เมืออาย ุ8 - 20 วนั 
เคลือนที คลานเมืออาย ุ16-20 วนั เดินเมืออาย ุ20-25 วนั วิงเมืออาย ุ4 ถึง 5 สปัดาห์ 
หยา่นม เริมหดัแทะเลม็อาหารแขง็ เมืออาย ุ3-4 สัปดาห์   

หยา่นมโดยสมบูรณ์เมืออาย ุ8 สปัดาห์ 
ถ่ายอุจจาระ หดัถ่ายเป็นที เมืออาย ุ3- 4 สัปดาห์ 

ฟัน ฟันนาํนมขึนเตม็ทีเมืออาย ุ8 สปัดาห์   ฟันแทขึ้นเมืออาย ุ15 -18 สปัดาห์ 
เรียนรู้ การเล่น เมืออาย ุ4-5 สปัดาห์ การล่าเหยอื  เมืออาย ุ6-8 สัปดาห์ 

ความกลา้ เริมห่างแม่เมืออาย ุ6-8 สปัดาห์  แยกจากแม่โดยสมบูรณ์เมืออาย ุ6 เดือน 
 
  
 แมวมีวิวฒันาการมาจากเสือ  ทาํใหมี้พฤติกรรมคลา้ยคลึงกนั  เช่นพฤติกรรมการแบ่งอาณาเขต  การล่า
เหยอื  การต่อสู ้  ฯลฯ ลูกแมวเรียนรู้พฤติกรรมจากสญัชาติญาณและการเลียนแบบจากแม่แมว    เมือคลอด
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ออกมายงัไม่ลืมตาแต่ลูกแมวใชป้ระสาทสมัผสักลินของแม่  ใชห้นวดคลาํทิศทางเพือหาเตา้นม  และสามารถดูด
นมโดยไม่ตอ้งมีคนช่วย    ประมาณ 9-10 วนัจึงเริมลืมตามองเห็นได ้ และสามารถเดินไดเ้มืออายปุระมาณ 1 
เดือน  ขณะทีลูกแมวเดินไดแ้ต่ไม่แขง็แรง    แม่แมวจะคาบลูกทีหนงับริเวณหลงัคอในการเคลือนยา้ยลูก  
ตลอดจนช่วยเลียทาํความสะอาดเวลาลูกขบัถ่าย   เมืออาย ุ2 เดือนเริมหยา่นมและแขง็แรงมากแลว้ ลูกแมวจะ
ออกหาอาหาร   แม่แมวส่วนใหญ่จะห่วงลูกและคอยดูแลป้องกนัอนัตรายใหลู้ก   บางครังมนัจะคาบลูกหนีไป
ซ่อนในทีใหม่ถา้มนัไม่แน่ใจในความปลอดภยั    การใชป้ากคาบลูกหนีภยัหรือหลบหลีกศตัรูจะคาบทีบริเวณ
หนงัทีหลงัคอ     โดยไม่เป็นอนัตรายกบัลูก   นอกจากนีเมือลูกเริมโต  แม่แมวจะสอนทกัษะการต่อสูศ้ตัรูและใช้
อุง้เลบ็ในการตะปบเหยอืบริเวณลาํคอทีเป็นจุดทาํใหเ้หยอืตาย  สอนใหรู้้การหมอบลงในท่าเตรียมโจมตีเหยอื  
บางทีกจ็บัหนูมาใหลู้กหดัตะครุบเล่น  บางเวลาแม่แมวจะฝึกซอ้มลูกในการต่อสู ้ โดยการหยอกกนัดว้ยอุง้เทา้
หนา้แต่จะไม่กางเลบ็ออกมาเพือไม่ใหลู้กแมวบาดเจบ็  นอกจากนี จะสอนลูกแมวใหรู้้จกัวิธีลบัเลบ็กบัตน้ไม้
หรือผนงัเพือใหเ้ลบ็คม  รวมทงัสอนการปีนป่ายตน้ไมใ้นการจบัเหยอืและการหลีกหนีศตัรู  โดยปกติแมวมี
สญัชาติญาณในการปีนป่ายคล่องแคล่ววอ่งไว  แมวจะใชข้าและกรงเลบ็ยดึตวัไวก้บักิงไม ้ ลูกแมวจะเรียนรู้
ทกัษะการปีนป่ายโดยการฝึกปีนจนกวา่จะชาํนาญ 

พฤติกรรมแมว 
 
 แมวมีการติดต่อสือสารกนัโดยอาศยัพฤติกรรมต่างๆ  ไดแ้ก่ 
การส่งสัญญาณโดยใช้กลนิ   

เกิดขึนไดท้งัการสมัผสัในแบบทางตรงและทางออ้ม   แมวมีต่อมกลินอยูบ่ริเวณใตผ้งิหนงับริเวณแกม้  
คาง  เทา้  และโคนหาง  ต่อมนีจะผลิตฮอร์โมนออกมาทาํใหเ้กิดกลินทีช่วยใหแ้มวจาํกนัได ้
 การทกัทายของแมว จะทกัทายกนัโดยการสมัผสั ใชห้วั  คาง  แกม้  และสีขา้ง  ถูตวัไปมา  และแมวทีมี
อายนุอ้ยกวา่จะใชห้ลงัของมนัถูคางแมวทีมีอายมุากกวา่    หากแมวต่อสูก้นั   ตวัทีชนะจะปล่อยกลินหลายๆครัง
ทีบริเวณนนั  เพือประกาศอาณาเขต  ความแขง็แรง  และความมนัใจ  ใหคู่้ต่อสูรู้้  ส่วนฝ่ายแพจ้ะมาปล่อยกลิน
ทบัเวลาทีฝ่ายชนะไม่เห็น   แมวตวัผูม้กัจะปล่อยกลินเพอืประกาศอาณาเขตหรือแสดงความเป็นเจา้ของโดยแมว
จะยกหางตงัตรงขึนและแกวง่ไปมา  พร้อมกบัปล่อยของเหลวจากต่อมใตโ้คนหาง  กลินนีจะคงอยูป่ระมาณ 1-2 
สปัดาห์หรือนานกวา่นนัก่อนจะจางไป 
 พฤติกรรมการลบัเลบ็เป็นการขดัเลบ็เก่าออกไปใหเ้ลบ็ใหม่ออกมา  ในขณะลบัเลบ็  แมวจะปล่อยกลิน
จากต่อมเหงือ  เพือประกาศความเป็นเจา้ของสถานทีหรือวสัดุทีแมวลบัเลบ็ดว้ย    
การรักษาความสะอาด   

แต่ละวนัแมวจะใชเ้วลาในการทาํความสะอาดร่างกาย  นาํลายแมวมีสารดีเทอเจนทช่์วยใหข้นแมว
สะอาดมีกลินหอม    แมวจะใชลิ้นเลียขนเพือกาํจดัสิงสกปรกและขนทีตายแลว้ใหห้ลุดออกไป   การเลียขนยงั
ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายแมวดว้ย   แมวสามารถเลียทุกส่วนของร่างกายยกเวน้ส่วนหวั   แมวแกปั้ญหาโดย
การใชอุ้ง้เทา้หนา้ทาํความสะอาดส่วนหวัทีไม่สามารถเลียถึงแลว้จึงเลียเทา้ใหส้ะอาด  เหมือนการเชด็หนา้   หรือ
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บางทีแมวกผ็ลดักนัเลียขนในส่วนทีเจา้ตวัเลียไม่ถึง  การทาํความสะอาดร่างกายแมวมีผลดีต่อการล่าเหยอื  เพราะ
แมวล่าเหยอืโดยการซุ่มโจมตี  จึงจาํเป็นตอ้งรักษาร่างกายใหส้ะอาดไม่ใหเ้หยอืไดก้ลิน 
พฤติกรรมการเคล้าเคลยี 

สาํหรับพฤติกรรมการเคลา้แขง้เคลา้ขานนั  แมวทาํเพือแสดงความเป็นมิตร  และมีการปล่อยกลิน
ออกมาจากต่อมกลินบริเวณขมบัและโคนหางออกมาดว้ย    เป็นการประกาศความเป็นเจา้ของ  นอกจากนีแมวยงั
จาํกลินทีมนัคลอเคลียดว้ยการเลียขนของมนัทีไปเสียดสีกบัคนหรือของทีมนัเคลา้เคลีย 
การแสดงออกทางใบหน้า 
 ใบหนา้แมวสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ต่างๆไดแ้ก่ 
หนวด   1. หากหนวดเป็นพุม่ไปอยูด่า้นขา้ง   แสดงวา่แมวมีความสงบสบายใจและเป็นมิตร 
  2. หนวดราดและรวมไปไวข้า้งแกม้ แสดงวา่แมวมีท่าทีระมดัระวงัหรืออาย 
  3. หนวดแผอ่อกแสดงวา่กาํลงัตืนเตน้หรือมีความสนใจอะไรบางอยา่ง 
หู  เป็นอวยัวะทีรับรู้ไดเ้ร็วมาก 

1. หูยกไปขา้งหลงั แสดงวา่มีภยัหรือศตัรูในบริเวณนนั 
2. หูโคง้กลบัและดึงตาํลงขา้งๆ  แสดงถึงการป้องกนัตวัและพร้อมต่อสู ้

ตา  1. รูม่านตาลดลง แสดงถึงความเครียดหรือกาํลงัสนใจอะไรบางอยา่ง 
2. รูม่านตาเปิดกวา้งแสดงถึงอาการตกใจกลวั  หรือกาํลงัเตรียมพร้อมป้องกนัตวั 

 

                                       
ภาพแสดงลกัษณะของใบหูและหนวด      ภาพแสดงลกัษณะใบหน้าท่าทาง ภาพแสดงลกัษณะการ 
     ขณะตกใจและต่อสู้  เผชิญหน้าของแมว 
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การแสดงออกทางท่าทาง 
 ท่าทางแมว สามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ต่างๆไดแ้ก่ 
หวั 1. หากแมว 2 ตวัทีไม่เคยเจอกนัมาก่อนไดเ้ผชิญหนา้กนัเป็นครังแรก  แมวจะทาํความรู้จกัโดย

การยดืหวัทีตงัตรงไปขา้งหนา้  ตวัใดทีคิดวา่ตนเด่นกวา่จะยดืหรือเชิดหวัใหสู้งกวา่  ส่วนตวัที
ดอ้ยกวา่จะกม้หวัใหต้าํลงมา 

ลาํตวั  1.ลาํตวัโคง้งอหลงัโก่ง    แสดงถึงความกลวัและพร้อมจู่โจม 
  2. ลาํตวัยดืตรง   แสดงถึงความมนัใจ      
หาง  1. อาการยกหางขึนและเขา้ไปดมกน้อีกตวัหนึง  แสดงถึงความเป็นมิตรและยนิดีตอ้นรับ 

2. อาการสะบดัหางจากดา้นหนึงไปอีกดา้นหนึงแสดงถึงความรู้สึกตืนเตน้มาก 
3. อาการมว้นหางแสดงถึงความกลวั 
4. อาการเหยยีดหางยาวอยูข่า้งหลงัเมือผา่นประตู  แสดงวา่แมวอยูใ่นภาวะระวงัตวั 
5. อาการแกวง่หางไปมาแสดงวา่กาํลงัมีความขดัแยง้ทางอารมณ์ ถา้หยดุแกวง่แปลวา่ตดัสินใจ
ไดแ้ลว้ 

ขน แมวทีอยูใ่นภาวะตืนตกใจกลวัขนจะลุกพองทงัตวั   แต่ในขณะขูพ่ร้อมตะปบเหยอื ขนจะตงัชนั
เลก็นอ้ยทีลาํตวัและหาง 

 
 

กรอบซ้ายภาพแสดงท่าทางของแมวในสภาวะอารมณ์ต่างกันคือ ก้าวร้าวมากขึน (ซ้าย→ขวา) กลวัเพิมมากขึน 

(บน→ล่าง) มมุบนสุดด้านขวาแสดงถึงแมวมีความก้าวร้าวมากทีสุด มมุล่างสุดด้านซ้ายแสดงถึงแมวมีความ
กลวัมากทีสุด มมุล่างสุดด้านขวา แสดงถึงแมวมีความกลวัมากแล้วเปลียนเป็นความก้าวร้าว กรอบขวาภาพ
หน้าตาแมวในสภาวะอารมณ์ต่างกัน มมุบนขวามือสุดแสดงการก้าวร้าวทีพร้อมจะโจมตี มมุล่างซ้ายมือสุดแสดง
การก้าวร้าวทีพร้อมจะป้องกันตัว  
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การส่งเสียง 
 เสียงร้องของแมวมีลกัษณะเฉพาะทีเป็นเอกลกัษณ์  แมวจะส่งเสียงเมือเกิดความไม่พอใจ  หรือลูกแมวที
ถูกทอดทิงหรือไม่มีความสุขจะส่งเสียงร้อง หรือส่งเสียงร้องหาคู่ในแมวโตเตม็วยั  การส่งเสียงจึงเป็นการ
สือสาร  บอกความรู้สึกใหแ้มวดว้ยกนั หรือเจา้ของรับรู้ 
 การทาํระดบัเสียงใหสู้ง  เป็นการแสดงความเป็นมิตร  และความยนิดีเป็นเพือน   หากการร้องเบาๆเป็น
การแสดงความเป็นกนัเอง      แต่การทาํเสียงแหลมดงัออกมา  เกิดเมือแมวเครียดจดั และแสดงความโกรธ จะส่ง
เสียงแหลมเป็นการป้องกนัตวั ออกมาถีๆ   ส่วนเสียงคาํรามจะทาํโดยการยกมุมปาก การคาํรามเตม็กาํลงัแสดงถึง
ความจริงจงั 
การล่าเหยอื 
 แมวมีสญัชาติญาณของนกัล่าและออกล่าในเวลากลางคืน   ลูกแมวเรียนรู้การล่าเหยอืจากแม่แมวและ
แมวตวัอืนๆ  แม่แมวจะคาบเหยอืกลบัมารังเพือใหลู้กแมวรู้จกัเหยอืวา่ควรล่าสตัวช์นิดใด  และฝึกวธีิการล่า  การ
ซ่อนตวั  การโจมตีและ ตะปบเหยอื  การฝึกอยูเ่สมอจะช่วยใหลู้กแมวเป็นนกัล่าทีชาํนาญ 
แมวมีความอดทนในการรอเหยอืเป็นเวลานาน   ขณะแมวเขา้ใกลเ้หยอื  มนัจะอยูใ่นท่าหมอบ  หุบหูและหางให้
ตาํลงเพือไม่ใหเ้หยอืเห็น     แต่ปลายหางจะแกวง่อยูต่ลอดเวลาเพือจบัจงัหวะ    เมือเหยอืโผล่ออกมาจะโจมตี
ทนัที    บางครังแมวจะกระโจนเขา้หาเหยอืในลกัษณะทีขาคู่หลงัติดอยูก่บัพืน   และกดัคอเหยอือยา่งรุนแรง    
เมือตะครุบเหยอืไดม้นัจะวิงพร้อมกบัสะบดัเหยอืจนกวา่เหยอืจะหยดุดิน    
การกนิอาหารและนํา 
 แมวเป็นสตัวกิ์นเนือ     ปัจจุบนัแมวสามารถกินอาหารไดห้ลากหลาย  ทงัอาหารสาํเร็จรูปและอาหาร
ปรุง  หรือเหยอืทีแมวล่าไดเ้อง   แมวเลียงมกัมกัไม่ค่อยกินเหยอืทีล่ามา  มกัเอามาเล่น  เมือแมวกินอาหารรวมกนั   
จะพบวา่แมวจะรอกนัไดคื้อตวัไหนมาก่อนกจ็ะกินก่อน  ตวัมาทีหลงัจะรอกินทีหลงั  และไม่พบวา่แมวแยง่เหยอื
จากแมวตวัอืน   สาํหรับการกินนาํ   ลูกแมวอาย ุ 5 สปัดาห์สามารถเลียกินนาํจากภาชนะได ้    โดยมกัอยูใ่นท่า
หมอบ  แมวจะกม้หวัลงแลบลินออกมาแลว้ใชลิ้นกวกันาํเขา้ปาก   จะเลียประมาณ 4-5 ครังแลว้จึงจะกลืน  1 ครัง  
ทาํแบบนีจนกวา่จะพอ   บางตวัอาจใชเ้ทา้จุ่มนาํแลว้เลียหรือกวกัเขา้ปาก  เหมือนเป็นการชิม  ลกัษณะเช่นนีมกั
เป็นพฤติกรรมเล่น  ตามดว้ยการเขียภาชนะใหค้วาํ 
การนอนหลบั 
 แมวใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการนอนหลบั  คิดเป็น 70-80 % ของเวลาในแต่ละวนั   การนอนของแมวจะ
เป็นช่วงสนัๆ ทีเรียกวา่ การงีบ  ขณะนอนหลบัแมวสามารถรับสิงต่างๆรอบตวัได ้  เสียงใดๆทีแมววิเคราะห์วา่
ไม่เป็นภยัต่อมนั  แมวจะปิดกนัไม่รับเสียงนนัและคงหลบัต่อไป   เนืองจากแมวตอ้งสงวนพลงังานไวส้าํหรับ
การล่าเหยอืเพราะมนัเป็นนกัล่าตามธรรมชาติ  
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ระบบประสาทรับความรู้สึกของแมว 
 แมวเป็นสตัวฉ์ลาด  สามารถปรับตวัตามสภาวะแวดลอ้มไดดี้  เมือเปรียบเทียบกบัมนุษยแ์มวอาจไม่
ฉลาดเท่า   เพราะแมวมีมนัสมอง  1-2 ปอนด ์ ในขณะทีสมองมนุษยห์นกั  3 ปอนด ์ สมองแมวมีเซลลป์ระสาท 
10,000 ลา้นเซลล ์ ส่วนมนุษยมี์ 100,000 ลา้นเซลล ์ อยา่งไรกต็ามแมวมีความสามารถในการเรียนรู้ดี  และมี
ประสาทรับความรู้สึกพิเศษ(special sense)บางอยา่งดีกวา่มนุษย ์ เช่น  การมองเห็นในเวลากลางคืน  การทรงตวั   
เป็นตน้ 
การมองเห็น 
 แมวมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัในดา้นการมองเห็นวตัถุในเวลากลางคืนไดดี้กวา่กลางวนั  และมองเห็น
ชดัเจนในทีมีแสงนอ้ยกวา่ปกติถึง 10 เท่า         เนืองจาก   ตาแมวมีความสามารถในการรวบรวมแสงไดม้ากกวา่
ตามนุษย ์   เพราะมีเซลลเ์ยอืชนัพิเศษ (tapetum) ทีทาํหนา้ทีเหมือนกระจกสะทอ้นแสงทีผา่นจอตาไปใหก้ลบัมา
เพิมความเขม้แสงไดอี้ก   ทาํใหรั้บแสงไดท้งัแสงตรงทีส่องมาและแสงทีสะทอ้นกลบั   จึงเห็นตาแมวเรืองแสง
ในทีมืดได ้ แต่ตาแมวมีขอ้ดอ้ยในแง่ความคมชดั โดยสามารถเห็นรายละเอียดไดเ้พยีง   1ใน 5 ของสายตามนุษย ์        
แต่แมวสามารถมองเห็นภาพในระยะไกลไดช้ดัเจนในระยะ 20 ฟุต  และสามารถมองเห็นภาพในมุมกวา้งไดถึ้ง 
225 องศา   ซึงเหมาะในการล่าเหยอืในระยะประชิดตวัโดยการโจมตีเหยอืก่อนทีเหยอืจะรู้ตวั   ดงันนั แมวไม่
จาํเป็นตอ้งมองเห็นภาพสี  แมวตอ้งการมองเห็นแค่การเคลือนไหวของเหยอื   โดยเฉพาะทีแมวมองเห็นไดช้ดัคือ
การเคลือนไหวในแนวราบ 
การทรงตัว 
 แมวสามารถเคลือนไหวตวัใหน้าํหนกัตวัทงัหมดอยูบ่ริเวณอุง้ฝ่าเทา้   เพือใหก้ารทรงตวัสมดุล ขอ้เทา้ 
ขา และช่วงหลงั  สามารถโคง้งอได ้  องคป์ระกอบของโครงสร้างกระดูกสนัหลงั จะเชือมโยงกบัส่วนของ
กลา้มเนือ   บริเวณพืนทีของกระดูกเชิงกรานและขาหลงัมีความแขง็แรงเป็นพิเศษ   ทาํใหแ้มวมีความสามารถใน
การกระโดดอยา่งสูงเมือเทียบกบัสตัวสี์เทา้ประเภทอืนๆ   ช่วงคอและไหล่มีกลา้มเนือคอยช่วยในการจบัเหยอืได้
อยา่งแม่นยาํ    แมวสามารถทรงตวักลางอากาศได ้ แมว้า่จะตกลงมาจากทีสูง  เพราะกระดูกสนัหลงัทีมีความ
ยดืหยุน่สูง   เมือรู้ตวัวา่กาํลงัตกลงมาแมวจะบิดหลงัจนกระทงั  หวั และขาหมุนกลบัมาชีลงดิน  แลว้ตวดัหาง
เพือหมุนลาํตวัดา้นทา้ยใหก้ลบัมาเช่นกนั  ก่อนจะแผข่าทงัสีลงสู่พืนเพือรับนาํหนกัตวั    อยา่งไรกต็าม  หากตก
จากทีสูงมากๆ แมวอาจไดรั้บอนัตรายได ้
การสัมผสั 
 แมวใชห้นวดในการสมัผสั  ทีหนวดแมวมีเสน้ประสาท  เมือปลายหนวดสมัผสัสิงกีดขวาง  
เสน้ประสาทจะรับรู้การกระตุน้  และส่งกระแสประสาทไปสู่สมองใหแ้มวรับรู้สมัผสันนัและรู้ตาํแหน่งของสิง
กระตุน้ดว้ย  หากแมวเดินไปในท่อทีมืดมนัจะกางหนวดออกมาเพือสมัผสัผนงัทงัสองขา้ง  เพือตรวจสอบวา่จะ
ผา่นไปไดห้รือไม่  เจา้ของแมวจึงไม่ควรตดัหนวดแมวทิง 
 นอกจากหนวดแลว้  อุง้เทา้แมวกเ็ป็นส่วนทีรับรู้การสมัผสัไดดี้  อุง้เทา้หนา้จะรับสมัผสัไดดี้กวา่อุง้เทา้
หลงัเพราะมีเซลลรั์บสมัผสัมากกวา่  แมวจึงมีความสามารถในการใชอุ้ง้เทา้ล่าเหยอืหรือต่อสูไ้ดดี้   นอกจากนี
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แมวยงัใชอุ้ง้เทา้ในการรับรู้ความสนัสะเทือนของพืนไดไ้วมาก (ประมาณ 200-400 เฮิรต ์กส็ามารถรับรู้ได)้    
และสามารถรับรู้ลกัษณะของพืนผวิทีอุง้เทา้สมัผสัดว้ย 
การดมกลนิ 
 แมวมีจมูกทีไวกวา่มนุษยห์ลายเท่าเพราะต่อมประสาทรับกลินของแมวมีขนาดใหญ่กวา่ของมนุษย ์10
เท่า   หากแมวสงสยัหรือไม่แน่ใจกลิน   มนัจะยดืคออา้ปากแลว้สูดหายใจถีเพือใหก้ระแสอากาศผา่นมากขึนพดั
พากลินมาสู่ประสาทรับกลินมากขึน    เวลาทีแมวเขา้ไปสู่อาณาเขตของแมวตวัอืนมนัจะรับรู้ไดจ้ากกลินทีแมว
เจา้ของอาณาเขตปล่อยไว ้    การรับกลินจึงเป็นทางหนึงของการรับการสือสารของแมว 
การได้ยนิ 
 ความสามารถในการไดย้นิของแมวใกลเ้คียงกบัของมนุษย ์  แต่การแยกแยะความถีเสียงจะต่างกนั    
โดยทีแมวมีความสามารถในการรับคลืนเสียงความถีสูงไดม้ากกวา่มนุษย ์ ทาํใหแ้มวสามารถไดย้นิเสียงของ
เหยอืเช่นหนูไดช้ดัเจน    นอกจากนีใบหูแมวสามารถขยบัเพือการประเมินแหล่งทีมาของคลืนเสียงไดดี้   
โดยเฉพาะคลืนเสียงทีส่งมาในแนวระนาบ 
การฝึกแมว 
 แมวมีนิสยัรักอิสระ  อาจจะฝึกไดย้ากกวา่สุนขั  แต่ถา้ตงัใจจะฝึกแมวกส็ามารถฝึกได ้  แต่ผูฝึ้กตอ้งใจ
เยน็   หมนัฝึกเสมอดว้ยความอดทน    ไม่ใชค้วามรุนแรง  จะทาํใหแ้มวกลวัและเบือได ้  การฝึกแมวตอ้งฝึก
ตงัแต่เลก็ๆ   ไปจนถึง 2 ปี  หากอายมุากกวา่นีจะไม่สามารถเรียนรู้ไดอี้ก   และการคลุกคลีระหวา่งแมวกบัผูเ้ลียง
จะช่วยใหไ้ดผ้ลเร็วมากขึน 
 เทคนิคการฝึกแมวโดยทวัไปมีดงันี 

1. ฝึกชา้ๆทีละขนั  เมือทาํไดแ้ลว้ค่อยฝึกอยา่งอืนต่อ 
2. ใหร้างวลัทนัทีทุกครังทีแมวทาํไดต้ามทีฝึก  อาจเป็นคาํชมหรือการสมัผสัทีแมวชอบ  เช่นเกาใตค้าง 
3. ฝึกทุกวนัตามเวลาเดิม 
4. ระหวา่งฝึกตอ้งคอยสงัเกตแมว  ถา้แมวเหนือยหรือเบือแลว้  ควรหยดุฝึกทนัที    
5. ปฏิบติัต่อแมวดว้ยความนิมนวล   และดว้ยใจทีรักสตัวอ์ยา่งแทจ้ริง   อยา่ใชก้าํลงับงัคบัแมวจะต่อตา้น   
6. การใชค้าํสงัใหแ้มวทาํตาม  คาํสงัตอ้งเหมือนเดิม  หากเปลียนแปลง  แมวจะสบัสน   เมือฝึกใหแ้มวทาํ

ตามคาํสงัใดไดจ้นคล่องดีแลว้  จึงค่อยฝึกคาํสงัใหม่   อยา่ฝึกหลายอยา่งในคราวเดียวกนั 
7. การหา้มแมวไม่ใหท้าํพฤติกรรมใดๆ  โดยใชค้าํวา่ ไม่  หรือ อย่า ตอ้งใชเ้สียงดงัชดัเจน  วางมือบนหวั

แมวพร้อมกบัจอ้งตาทาํหนา้ดุ   ทาํเช่นนีเสมอบ่อยๆเวลาหา้ม  แมวจะเริมเรียนรู้ความหมาย  และเชือฟัง
โดยดี 

8. ผูฝึ้กแมวควรเป็นคนเดิมเพียงคนเดียว  หากเปลียนไปเรือยแมวจะไม่เชือฟัง 
 

 การฝึกแมวใหรู้้จกัชือ   ควรตงัชือดว้ยคาํง่ายๆ และสนั  ไม่ควรเกิน 2 พยางค ์ และไม่ควรเปลียนใหม่
หรือเปลียนบ่อย  แมวจะสบัสน และจาํไม่ได ้ เจา้ของตอ้งหมนัเรียกบ่อยๆแมวจะจาํไดเ้ร็วขึน 
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16.  การขยายพนัธ์ุแมว 
 
 

 
 แมวเป็นสตัวที์คนนิยมเลียงรองจากสุนขั   โดยเฉพาะในการเลียงแมวพนัธุ์แทเ้พือการคา้  ผูเ้พาะเลียง
จาํเป็นตอ้งทราบวิธีการในการขยายพนัธุแ์มวเพือเพิมจาํนวน  โดยศึกษาเกียวกบัระบบสืบพนัธุ์แมวเพศผูแ้ละ
เพศเมีย   การเป็นสดั  การผสมพนัธุ์  ตลอดจนถึงการคุมกาํเนิด ในช่วงทีไม่ตอ้งการลูกแมวในภาวะตลาดซบเซา  
เป็นตน้ 
ระบบสืบพนัธ์ุแมว 
 อวยัวะสืบพนัธุ์ของแมวจะเริมทาํงานเตม็ทีเมือแมวถึงวยัเจริญพนัธุ์  โดยปกติจะเริมเมือแมวมีอาย ุ 7-9 
เดือนในเพศเมีย  และ 9-10 เดือนในแมวเพศผู ้ ปัจจยัทีมีผลต่อการเขา้สู่วยัเจริญพนัธุ์ของแมวคือ นาํหนกัตวั  
และการไดรั้บแสงแดด  นาํหนกัแมวควรอยูใ่นช่วงประมาณ  2.3-3.2  กิโลกรัม และแมวควรไดรั้บแสงแดด 
อยา่งนอ้ย 10 ชวัโมงต่อวนั ในประเทศเขตร้อนไม่ค่อยมีปัญหาเรืองแสงแดด และมกัเลียงปล่อยทาํใหแ้มงไดรั้บ
แสงเพียงพอ  แต่ในแถบหนาวมกัเลียงไวใ้นบา้นหรือขงัไว ้  หากตอ้งการใหแ้มวเป็นสดัไดต้ลอดปี  ตอ้งใหแ้มว
ไดรั้บแสงไฟทดแทน  อยา่งนอ้ย 10 ชวัโมงต่อวนั  โดยเลียงในหอ้งขนาด 4 x 4 เมตรใชแ้สงไฟ ประมาณ 100 
วตัต ์ ทงันีเพราะแสงมีอิทธิพลต่อการสร้างฮอร์โมนของระบบสืบพนัธุ์   ในประเทศทีมีช่วงฤดูร้อนและหนาวที
มีความแตกต่างของการไดรั้บแสงแดด จึงมีผลต่อการเป็นสดัของแมวชดัเจนคือ   แมวจะเป็นสดัตามฤดูกาลคือ   
ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นสดั และหยดุเป็นสดัในช่วงฤดูหนาว   ฤดูเป็นสดัแมวจะเป็นสดัไดห้ลายครัง  บางที 2-3 
สปัดาห์ 
หลงัคลอดกเ็ป็นสดัอีก ทาํใหมี้จาํนวนประชากรแมวเพิมขึนอยา่งรวดเร็ว 
 
ตารางท ี 1 ขอ้มูลเกียวกบัการสืบพนัธุ์ของแมว 

ข้อมูล จํานวน 
อายทีุเริมเป็นสดัครังแรก 4-12 เดือน 
วงจรการเป็นสดัหากไม่ไดผ้สม 30 วนั 
ระยะเป็นสดันาน 2-4 วนั 
กลบัเป็นสดัครังแรกหลงัคลอด 7-9 วนั 
ระยะตงัทอ้ง เฉลีย 63 วนั 
จาํนวนลูก เฉลีย 4-6 ตวั 
ระยะเวลากินนม 3-6 สปัดาห์ 
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การเตรียมพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุ 
 หากผูเ้ลียงตอ้งการลูกแมวทีมีสุขภาพสมบูรณ์  กต็อ้งคดัเลือกพอ่พนัธุ์แม่พนัธุ์ทีมีความสมบูรณ์มาผสม
กนั  แม่พนัธุ์ไม่ควรมีอายเุกิน 8 ปี   เพราะแก่เกินไปความสมบูรณ์พนัธุ์จะลดลง   แมวทีจะทาํการผสมพนัธุ์ควร
ไดรั้บสารอาหารครบถว้น  แต่อยา่ใหอ้ว้นเกินไป   ก่อนผสมพนัธุ์ 1 เดือน   ควรทาํการถ่ายพยาธิและฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคต่างๆ   เพือสร้างภูมิคุม้กนัโรคใหก้บัลูกแมวทีจะเกิดมา  และป้องกนัไม่ใหต้วัอ่อนของพยาธิติดไป
ถึงลูกแมวได ้   ไม่ควรทาํวคัซีนหรือถ่ายพยาธิแม่แมวทีกาํลงัตงัทอ้งโดยเฉพาะระยะ 6 สปัดาห์ก่อนคลอด   
เนืองจากยาถ่ายพยาธิบางชนิดอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกแมวทีอยูใ่นทอ้ง   และยาบางชนิดอาจปน
ออกมากบันาํนมเมือลูกแมวดูดนมจะไดย้าเขา้ไปดว้ยอาจเป็นพิษต่อลูกแมว      นอกจากนีการคดัเลือกพอ่พนัธุ์
แม่พนัธุ์แมวควรคาํนึงถึงประวติัโดยละเอียดของวา่เกิดจากพอ่พนัธุ์แม่พนัธุ์ตวัใด   สี ขนาดและรูปร่าง  ลกัษณะ
เด่น  ลกัษณะดอ้ย เพือผสมใหไ้ดลู้กแมวลกัษณะตามตอ้งการ  ถูกตอ้งตามพนัธุ์  นอกจากนีอาจตอ้งทราบประวติั
การผสมพนัธ์ุของพอ่พนัธุ์แม่พนัธุ์ดว้ย   วา่เคยใหลู้กมาแลว้หรือไม่  กีครังแลว้  ลูกทีไดมี้ลกัษณะดีถูกตอ้งตาม
สายพนัธุ์หรือไม่อยา่งไร   
การเป็นสัด 
 แมวทีเป็นสดัจะไม่มีเลือดไหลทางช่องคลอด  และไม่มีการบวมของอวยัวะเพศเหมือนในสุนขั   แต่แมว
จะมีอาการเคลา้เคลียมากกวา่ปกติ   ส่งเสียงร้องและชอบเลียอวยัวะเพศ   แมวจะเบืออาหาร  กระสบักระส่าย  
บางครังนอนกลิงไปกบัพืน  หากดึงหนงัคอแมวแลว้ตบเบาทีบริเวณหลงัใกลก้บัโคนหาง   แมวจะตอบสนอง
โดยขยบัขาหลงัไปทางขา้งหนา้เลก็นอ้ยและยกหลงัขึน  ยกหางตวดัไปมา  บางตวัอาจส่งเสียงร้องเบาๆ  อาการ
เหล่านีแสดงวา่แมวพร้อมทีจะผสมพนัธุ์    มกัมีแมวเพศผูม้าติดพนั หรือมาต่อสูก้ดักนัเพือแยง่แมวตวัเมีย    
อาการเป็นสดัของแมวจะกินเวลาประมาณ 1 สปัดาห์   หากไม่มีการตงัทอ้ง  กจ็ะกลบัมาเป็นสดัอีกประมาณ 10 
วนัต่อมา   เนืองจากแมวเป็นสตัวที์จะตกไข่เมือมีการผสมพนัธุ์เท่านนั (induced ovulation) 
การผสมพนัธ์ 
 เมือแมวเป็นสดัครังแรกไม่ควรผสมพนัธุ์ทนัที   เพราะโครงสร้างและระบบสืบพนัธุ์ยงัไม่สมบูรณ์เตม็ที   
ควรรอไปก่อนจนถึงการเป็นสดัครังต่อไป   ในแมวเพศผูที้เริมเป็นหนุ่มกเ็ช่นกนั    ไม่ควรผสมทนัทีเมือแมวเริม
เป็นหนุ่มอาย ุ9-10 เดือน   แมน้าํเชือจะสามารถผสมติดได ้    เพราะอายยุงันอ้ยไป   จะส่งผลใหร่้างกายหยดุการ
เจริญเติบโต  และทรุดโทรม  และลูกแมวทีเกิดจากพอ่แมวพวกนี จะอ่อนแอ  เกิดโรคไดง่้าย    ควรรอใหแ้มวตวั
ผูอ้ายถึุง 1ปี 8 เดือนขึนไป  ใหเ้ป็นหนุ่มเตม็ทีเสียก่อน   พอ่พนัธุ์ทีแขง็แรงสมบูรณ์  จะมีนาํเชือทีมีคุณภาพ   คือมี
จาํนวนเชือมากและแขง็แรง  ทาํใหส้ามารถผสมกบัไข่ของตวัเมียไดม้าก  ใหจ้าํนวนลูกต่อครอกมาก  และไดลู้ก
ทีแขง็แรง     และพอ่พนัธุ์ประเภทนีจะสามารถใชง้านไดน้าน   อยา่งไรกต็ามการผสมพนัธุ์บ่อยครังเกินไป  หรือ
ปล่อยใหแ้มวอว้นกมี็ผลใหอ้ตัราการผสมติดตาํได ้
 เมือแมวตวัเมียแสดงอาการเป็นสดั  ควรแยกออกจาแมวตวัผูท้นัทีหรือขงัแยกไวก่้อน  ป้องกนัการผสม
กบัตวัผูที้ไม่ประสงค ์   อยา่จบัแมวตวัผูไ้ปใส่ในกรงแมวตวัเมียทีเป็นสดัทนัที  เพราะอาจถูกแมวตวัเมียตะปบได ้  
ควรเอาแมวทงัสองตวัใส่กรงแยกกนัแต่เอากรงมาตงัไวด้ว้ยกนัใหแ้มวคุน้เคยกนัก่อน   เมือแมวตวัเมียเป็นสดั
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เตม็ทีจึงค่อยปล่อยตวัผูเ้ขา้ไปผสม   โดยขงัรวมไวด้ว้ยกนัในกรงประมาณ 3 วนั แลว้จึงแยกแมวตวัผูอ้อกจาก
กรง 
การดูแลแมวในช่วงตงัท้อง 
 หลงัจากการผสมพนัธุ์แลว้ควรดูแลไม่ใหเ้พศผูต้วัอืนมาผสมซาํโดยการขงัแยกไวใ้นกรง  โดยปกติแมว
จะตกไข่หลงัการผสม 1 วนั  ไข่จะผสมกบัอสุจิทีท่อนาํไข่  และเดินทางมาทีปีกมดลกู  ใชเ้วลาประมาณ 5 วนั  
ต่อจากนนัตวัอ่อนจะฝังตวัทีผนงัมดลูก   ภายใน 2 สปัดาห์หลงัการผสมพนัธุ์  แมวจะตงัทอ้งนานประมาณ 63-
66 วนั   การตรวจการตงัทอ้งในแมวหลงัผสมพนัธุ์  ใหดู้จากหวันมแมว  หากตงัทอ้งหวันมจะใหญ่ขึนและเป็นสี
ชมพ ู    หรืออาจคลาํเบาๆทีช่องทอ้งในช่วง 17-25 วนัจะพบวา่มดลูกขยายตวั  ลกัษณะกลมเป็นช่วงๆ  แต่ทางที
ดีอยา่คลาํเพราะถา้ไม่ชาํนาญหรือทาํแรงไปอาจเป็นอนัตรายแก่ลูกแมวในทอ้งได ้   แมวเริมตงัทอ้งไม่ควรให้
อาหารมาก  รอผา่นไปจนถึง 6 สปัดาห์  จึงค่อยเพิมปริมาณอาหาร   และใหบ่้อยขึน  ควรเสริมแคลเซียม  เช่น 
นม     ขณะแมวตงัทอ้งไม่ควรอาบนาํใหแ้มว  ถา้แมวสกปรกมากควรใชผ้า้ชุบนาํอุ่นเชด็ใหส้ะอาดกพ็อ   ดูแล
อยา่ใหมี้เห็บหมดัหรือยงุรบกวน  จดับริเวณทีอยูใ่ห่อากาศถ่ายเทใหไ้ดรั้บแสงแดดบา้ง  นอกจากนีหากเป็นแมว
พนัธุ์ขนยาว  ควรตดัขนบริเวณเตา้นมและช่องคลอด  เพือความสะอาดในช่วงคลอดและความสะดวกในการดูด
นมของลูกแมว    และก่อนแมวคลอดควรเตรียมทีคลอดไวใ้หพ้ร้อม   อาจใชก้ล่องหรือตะกร้าปูเศษผา้หรือ
กระดาษหลายชนั  และฝึกใหแ้มวคุน้เคยกบัทีทีจะคลอดดว้ย    
การดูแลลูกแมวหลงัคลอด 
  หลงัคลอดลูกแมวตอ้งกินนมนาํเหลืองภายใน 24 ชวัโมง เพือรับภูมิคุม้กนัโรคจากแม่และสารอาหาร
ต่างๆ     และควรใหกิ้นนมแม่ไปจนหยา่นมเมือ 4-6 สปัดาห์  ลูกจะไม่แขง็แรงถา้หยา่นมเร็วเกินไป  หากลูกอยู่
กบัแม่อาจกินนมแม่จนหยา่นมไปเอง   หลงัคลอดควรใหลู้กอยูก่บัแม่ตลอดเวลา  จดัหาอาหารและนาํสะอาดให้
แม่แมวทีมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอกบัความตอ้งการ  เพราะแม่ตอ้งการอาหารเพือการดาํรงชีวิตและการผลิต
นาํนมเลียงลูก 
 ลูกแมวเกิดใหม่ตอ้งพกัผอ่นนอนหลบัมากมาก  จึงควรจดัใหอ้ยูใ่นทีทีอบอุ่นและเงียบสงบ   ผา้ปูรองที
อยูค่วรเปลียนใหม่ใหส้ะอาดไม่หมกัหมมเชือโรคหรือเปียกชืน    ปกติสายสะดือจะหลุดไปเองใน 2-3 วนั   
 
การดูแลลูกแมวกาํพร้า 
 ลูกแมวทีเกิดมาช่วง 6 สปัดาห์ หากไม่มีแม่ดูแลมกัเสียชีวติ    ลูกแมวกาํพร้าทีไม่มีแม่หรือแม่ไม่ยอม
ดูแลลูก   ควรหาแม่แมวตวัอืนทีกาํลงัใหน้มแลว้ฝากลกูกาํพร้าใหแ้ม่ตวัอืนเลียงดูแทน    หากไม่สามารถหาได ้  
เจา้ของจะตอ้งทาํหนา้ทีดูแลแทน   มีหลกัในการดูแลลูกแมวกาํพร้าดงันี 
 1. จดัใหอ้ยูใ่นทีอบอุ่น  อยา่ใหห้นาวเยน็โดยเฉพาะในช่วง 1-5 วนัหลงัคลอด  อาจใชก้ล่องหรือตะกร้า  
โดยปูดว้ยผา้หนาๆ  อยา่ปลุกหรือทาํใหแ้มวตืนในขณะทีกาํลงัหลบั   ควรใหตื้นเอง  เมือตืนควรหาของเล่นไวใ้น
ตะกร้า  ตรวจดูการขบัถ่ายอุจจาระปัสสาวะและเปลียนผา้รองถา้สกปรก 
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 2. หานมทดแทนใหแ้มวกินแทนนมแม่  นมทีใชม้าทดแทนอาจใชน้มสุนขักไ็ด ้ เพราะมีค่าโปรตีนและ
ไขมนัใกลเ้คียงกนั    แต่นมววัหากมาใชแ้ทนลูกแมวมกัทอ้งเสียเพราะนมววัมี lactose สูง  ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตนม
สาํหรับลูกแมวออกมาจาํหน่ายมีมากมายหลายบริษทั เช่น  KMR ,  UNILAC,  VETA-LAC-POWDER  ฯ ล ฯ  
หรือหากเจา้ของมีเวลาและตอ้งการประหยดัอาจผสมนมทดแทนทีใชเ้ลียงแมวโดย      นมทีใชป้ระกอบดว้ยนม
ผงเลียงทารกหรือนมววัสด  หรือนมขน้  นาํมาผสมนาํในอตัราส่วน 1:1  เติมไข่ดิบ 1 ฟอง  นาํตาล lactose หรือ 
glucose หรือ นาํผงึ  ปริมาณครึงชอ้นชา   แลว้หยดนาํมนัตบัปลาและวิตามินรวมประมาณอยา่งละ 2-3   หยด  
คนใหเ้ขา้กนันาํไปอุ่น บรรจุใส่ขวดนมทีใชส้าํหรับทารกแต่เจาะรูทีหวันมเพิมอีก 2-3 รูเพือลูกแมวจะไดไ้ม่ตอ้ง
ใชแ้รงมากในการดูดนม   หรือจะใชห้ลอดหยอดยาแทนในการหยดป้อนลูกแมวแทนใหดู้ดจากขวดนมกไ็ด ้   ที
สาํคญัคือความสะอาดของนาํนมทดแทน  เพราะหากสกปรกลูกแมวจะติดเชือทอ้งเสียอาจตายได ้
 3. การใหอ้าหาร   ควรใหค้รังละนอ้ยๆ  แต่ใหบ่้อย    แลว้ค่อยๆเพิมปริมาณทีละนอ้ยเมือลูกแมวค่อยๆ
เจริญเติบโตมากขึน   อุปกรณ์และภาชนะทีใชใ้นการเตรียมนาํนมทดแทนตอ้งสะอาด  นาํนมทีเตรียมแต่ละครัง
ตอ้งเกบ็ไวใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 48 ชวัโมง  และเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็  ก่อนใหน้มตอ้งเอาออกมาอุ่นใหมี้อุณหภูมิประมาณ 
101.5 องศาฟาห์เรนไฮด ์ ซึงอุณหภูมิขนาดนีจะเท่ากบันาํนมของแม่แมว  จุกหวันมควรมีขนาดพอประมาณถา้
เลก็ไปลูกแมวตอ้งใชแ้รงมากในการดูด    หากใหญ่ไปคบัปากลูกแมวจะสาํลกัได ้ การป้อนนมลูกแมวตอ้งระวงั
ไม่ใหลู้กแมวดูดลมเขา้ไปมาก  จะทาํใหท้อ้งอืด  พยายามป้อนใหลู้กแมวดูดนมใหไ้ด ้  ตอนแรกลกูแมวอาจ
เบือนหนา้หนีแต่เมือหิวมากขึนมนัจะยอมดูดเอง 
 4. การกระตุน้ระบบขบัถ่ายใหลู้กแมว   ลูกแมวอายตุาํกวา่ 4 สปัดาห์   จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะโดยการ
กระตุน้จากแม่แมว   ทงันีตามปกติหลงัจากลูกแมวกินนมแม่แมวจะเลียบริเวณโคนหางเหนือทวารหนกั   เพือให้
ลูกแมวขบัถ่าย   ในลูกแมวกาํพร้าเจา้ของตอ้งช่วยกระตุน้โดยใชส้าํลีชุบนาํอุ่นเช็ดเบาๆทีบริเวณโคนหางเหนือ
ทวารหนกั  
 
การคุมกาํเนิด 
 การคุมกาํเนิดแมวแบ่งเป็น  2   ประเภท   คือแบบถาวรและแบบชวัคราว 

1. การคุมกาํเนิดแบบถาวร  ในกรณีทีแมวออกลูกมากจนไม่สามารถเลียงดูไดเ้จา้ของอาจตอ้งพิจารณา  
คุมกาํเนิดแมวแบบถาวรคือการผา่ตดัทาํหมนัตดัรังไข่และมดลูกในแมวตวัเมียและผา่ตดัเอาอณัฑะออกทงั 2 ขา้ง
ในแมวตวัผู ้   การผา่ตดัคุมกาํเนิดแบบนีจดัวา่ปลอดภยัทีสุดและมีผลขา้งเคียงนอ้ยมาก   แมวทีทาํหมนัก่อนเป็น
สดัครังแรกพบวา่ลดความเสียงของการเกิดเนืองอกทีเตา้นมดว้ย   การตอนในแมวตวัผูพ้บวา่ลดพฤติกรรมการ
ถ่ายปัสสาวะไม่เป็นทีได ้ อยา่งไรกต็ามทงัแมวตวัผูแ้ละตวัเมีย  สามารถผา่ตดัทาํหมนัได ้ เมืออายปุระมาณ 5 
เดือน  ในการผา่ตดัทาํหมนัตอ้งงดอาหารก่อนผา่ตดั 12  ชวัโมง   และงดนาํก่อนผา่ตดั 6 ชวัโมง  หลงัการผา่ตดั
ตอ้งดูแลแผลผา่ตดัโดยทายาฆ่าเชือทุกวนั  ไม่ใหแ้มวเลียแผลหรือกดัไหมโดยการใส่เสือป้องกนัแมวกดัแผล    
แผลผา่ตดัใชเ้วลาใหแ้ผลสมานกนัประมาณ 7 วนั  หลงัจากนนัจึงตดัไหมเยบ็แผลออก 
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2. การคุมกาํเนิดชวัคราว   วิธีนีใชฮ้อร์โมนฉีดเพือคุมกาํเนิด  แต่ไดผ้ลในช่วงเวลาหนึง   
ในกรณีฉีดเพอืคุมไม่ใหแ้มวเป็นสดัจะใชโ้ปรเจสเตอโรน   จะยบัยงัการเป็นสดัไดป้ระมาณ  4-5   เดือน   แต่การ
ใหต้อ้งใหก่้อนทีแมวจะแสดงการเป็นสดั  หรือหลงัการคลอดแลว้ 1  เดือน     ส่วนในกรณีทีแมวเพิงถูกผสม
พนัธุ์มาแต่ไม่ตอ้งการใหท้อ้งจะใหฮ้อร์โมนเอสโตรเจน  แต่ควรใหเ้ร็วทีสุดหลงัผสมพนัธุ์ไม่เกินกวา่ 3  วนั   
อยา่งไรกต็ามปัจจุบนัไม่แนะนาํใหใ้ชฮ้อร์โมนในการคุมกาํเนิดเพราะมีผลขา้งเคียงมาก   ทาํใหเ้กิดผลร้ายแรงต่อ
แมวในระยะต่อมา  คือ  มดลูกอกัเสบเป็นหนอง  หากรักษาไม่ทนัแมวอาจเสียชีวิตได ้  โดยเฉพาะการรักษาที
ไดผ้ลดีทีสุดกคื็อตดัรังไข่และมดลูกออกซึงกเ็ป็นการทาํหมนัหรือคุมกาํเนิดถาวรนนัเอง  ดงันนัแทนทีจะ
เสียเวลา  และค่าใชจ่้าย  รวมทงัทาํใหแ้มวเจบ็ป่วยอาจเสียชีวิตกค็วรพจิารณาทาํหมนัเลยตงัแต่เริมตน้จะดีทีสุด    
ในบางรายเจา้ของฉีดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนใหแ้มวโดยไม่รู้วา่แมวเป็นสดัแลว้หรือผสมพนัธุ์แลว้  ฮอร์โมน
จะมีผลเสริมการตงัทอ้ง   เป็นระยะเวลานานเกินไป    อาจมีผลทาํใหไ้ม่เกิดการคลอดในเวลาทีเหมาะสม    ทาํ
ใหลู้กแมวไม่คลอดและตายในทอ้งได ้มดลูกอกัเสบเป็นหนอง   นอกจากนีการใหฮ้อร์โมนหลายครังทาํใหเ้กิด
ความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายแมว  สภาพมดลูกเอือต่อการติดเชือง่ายและเพิมโอกาสสูงต่อการเกิด
มดลูกเป็นหนองดงักล่าวมาแลว้ 
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17.   ปัญหาสุขภาพและโรคทวัไปในแมว 
 
จีระศกัดิ  ถิรธนบูรณ์ 
 
อาการผดิปกตทิพีบได้ 
  สิงทีเจา้ของแมวมกัสงัเกตไดว้า่แมวของตวัเองป่วย กคื็อแมวจะมีพฤติกรรมทีแปลกออกไปจาก
ปกติทีเคยเป็น โดยเฉพาะพฤติกรรมเลียทาํความสะอาดตวัและนิสยัทีชอบออดออ้นเจา้ของดว้ยส่งเสียงร้องเรียก
และการเดินเขา้หาเจา้ของแลว้ใชห้นา้และลาํตวัถูสมัผสักบัเจา้ของ ถา้พฤติกรรมนีหายไปกส็งัเกตไดว้า่แมวของ
เรามีความผดิปกติแลว้ จากนนัเจา้ของตอ้งสาํรวจสภาพร่างกายทวัไป กิริยาบท อารมยที์แสดงออกมา และ
ติดตามอยา่งใกลชิ้ดเพือใหไ้ดข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการรักษาของสตัวแพทยต่์อไป 
 
แมวทมีีสุขภาพด ี
  แมวสุขภาพดี จะแจ่มใส ร่าเริง กระตือรือร้น ไวต่อสิงกระตุน้ และพร้อมทีจะเล่นกบัเจา้ของ
ตลอดเวลา ผวิหนงัสะอาด ขนเป็นเงางาม และอยากใหเ้จา้ของกอดหรือสมัผสั  
  ตา 
  ควรจะใสสะอาดเป็นประกาย ไม่มีขีตา หรือสิงสกปรกอืนๆ โดยเฉพาะหนงัตาทีสามซึงเป็น
เยอืแผน่สีขาวบริเวณหวัตาทงัสองขา้งจะไม่ยนืออกมาใหเ้ห็นชดัเหมือนเวลาป่วยหรือมีการอกัเสบของตาและ
เยอืบุตา 
  หู 
  ในช่องรูหู เป็นสีชมพอู่อน ไม่มีกลินและสิงสกปรกต่างๆ ใบหูทงั 2 ขา้งมีขนาดและตาํแหน่ง
ใกลเ้คียงกนั  
  ปาก  
  ฟันขาว เหงือกและลินเป็นสีชมพอู่อน เหงือกควรสะอาด ไม่มีเศษอาหาร หรือหินนาํลาย
ติดตามซอกเหงือกและฟัน ไม่มีกลินปาก 
  ผวิหนัง 
  สะอาด ไม่มีกลิน ไม่มีรังแค และพยาธิภายนอก ขนเป็นมนัเงา ไม่หลุดร่วงง่าย และมีความยาว
ไดร้ะดบัตามสายพนัธุ์  
  ทวารหนัก 
  ไม่เปรอะเปือนอุจจาระ ไม่มีการอกัเสบแดง หรือบวม แมวจะตอ้งไม่แสดงอาการชอบเลีย หรือ
ถูไถกน้กบัพืนหรือหญา้บ่อยๆ  
  อุ้งเท้า 
  มีความสมดุล ไม่ผดิรูปร่าง ง่ามนิวเทา้สะอาด และเลบ็ไม่ยาวจนเกินไป  
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  ความสมบูรณ์ของร่างกาย 
  รูปร่างสมส่วน ไม่อว้น หรือผอมจนเกินไป กินอาหารและนาํปกติ ขบัถ่ายปกติ มีความตืนตวั 
กระตือรือร้น สนใจสิงแวดลอ้ม และเจา้ของ 
 
อาการทบ่ีงบอกถึงความเจ็บป่วย 
 
  เมือใดกต็ามทีเจา้ของแมวเห็นหรือรู้สึกวา่แมวของตวัเองมีส่วนใดส่วนหนึงผดิปกติไป หรือมี
พฤติกรรมทีผดิไปจากปกติ ควรจะบนัทึกจดจาํ สิงทีผดิปกตินนัๆ เอาไวเ้ป็นขอ้มูล อาการ หรือพฤติกรรมทีจะ
กล่าวถึงต่อไปนีเป็นลกัษณะทีเจา้ของแมวมีโอกาสสงัเกตเห็นไดง่้ายๆ ซึงจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการ
วินิจฉยัและรักษาโรคของสตัวแพทย ์ทาํใหก้ารรักษาไดผ้ลดี และแมวหายป่วยรวดเร็วขึน  
 
อาการผดิปกตทิจีะสังเกตเห็นได้ง่ายๆ 
 

1. จมูกแห้ง และอุ่น  ปกติแลว้แมวสุขภาพดี จมูกจะชืน และเยน็เลก็นอ้ย 
2. เลยีจมูกบ่อยๆ ซึงมกัเกียวขอ้งกบัการมีนาํมกู แผลทีจมูก หรือมีสิงแปลกปลอมทีลิน  
3. ตัวร้อนและมีไข้ สงัเกตไดจ้ากการสมัผสักอดรัดจะรู้สึกวา่ตวัแมวอุ่นกวา่ปกติมาก เป็น

สญัญาณของการอกัเสบ หรือมีโรคติดเชือ มกัมีอาการซึมไม่อยากลุกเดินร่วมดว้ย 
4. ดืมนํามาก/บ่อย   มีสาเหตุไดห้ลายอยา่ง อาจเกิดจากการกินอาหารทีเคม็จดั อากาศร้อน ถา้

มีอาเจียนและทอ้งเสียร่วมดว้ยอาจเกียวขอ้งกบัไตอกัเสบ หรือมดลูกอกัเสบเป็นหนอง 
5. จาม/ไอ  สาเหตุของการจาม หรือ ไอ มีไดห้ลายอยา่ง เช่น อาจมีสิงแปลกปลอมในปาก 

จมูก คอ หรือเป็นหวดั ทอนซิลอกัเสบ ถา้พบร่วมกบัการมีไขอ้าจบ่งชีวา่เกียวขอ้งกบัโรค
ติดเชือ 

 
 
 
 
 
สิงทีเจ้าของแมวควรจะทาํการสังเกตเพิมเติมในกรณีของการจาม/ไอ 

1. มีอาการอยา่งอืนร่วมดว้ยหรือไม่ เช่น ซึม มีไข ้หายใจลาํบาก เบืออาหาร มีนาํมูก 
2. ความถีห่างของการไอ/จาม 
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3. ลกัษณะของการไอ เช่น ไอแหง้ ไอทุม้ มีเสมหะ ไอแลว้ขาก หรือเคียวปากและกลืน
เสมหะ  

4. ช่วงเวลาใด เช่น ตอนเชา้ ตอนกลางคืน หลงัออกกาํลงักาย 
 
6. อาเจียน แมวมีนิสยักินเนือและจบัสตัวข์นาดเลก็รวมทงัแมลงกินเป็นอาหาร  ดงันนัการอาเจียนถา้ไม่บ่อยถือ
เป็นสิงปกติ โดยเฉพาะหลงักินอาหารเสร็จใหม่ๆ ซึงมกัจะเกียวขอ้งกบักินจุ กินเร็วเกินไป หรือกินอาหารทียอ่ย
ยาก เมือแมวรู้สึกไม่สบายทอ้งจะกินหญา้เพือกระตุน้ใหเ้กิดการสาํรอก/อาเจียนออกมา นอกจากนีแลว้สาเหตุ
อืนๆ ทีเกียวขอ้งไดแ้ก่ การเมารถ การสาํลกั ไอรุนแรง ตืนเตน้ ตกใจ แต่ถา้มีการอาเจียนบ่อยๆ และอาเจียนอยา่ง
ต่อเนืองร่วมกบัมีอาการผดิปกติอืนๆ อาจบ่งชีถึงการติดเชือ เจบ็คอ กระเพาะอาหารลาํไสอ้กัเสบได ้
  
สิงทีเจ้าของแมวควรสังเกตเพิมเติม 

1. พฤติกรรมของแมวขณะอาเจียน เช่น มีการไอ ขาก ขยอ้น และกินสิงทีอาเจียน
ออกมาหรือไม่  

2. ลกัษณะของสิงทีอาเจียนออกมา เช่น เป็นนาํ มีฟอง หรือเป็นอาหารทีกิน หรือ
เป็นอยา่งอืน สีเป็นอยา่งไร มีเลือดปนหรือไม่  

3. ความถีของการอาเจียน 
4. อาเจียนหลงักินอาหารนานเท่าใด 
5. มีอาการทอ้งเสียร่วมดว้ยหรือไม่ ลกัษณะอุจจาระเป็นอยา่งไร 
6. หลงัจากอาเจียนแลว้ยงักินอาหารและนาํไดป้กติหรือไม่  
7. มีอาการป่วยอยา่งอืนหรือไม่  

 
7.  ท้องเสีย อาการทอ้งเสียทีไม่รุนแรง อาจเกิดจากความเครียด อาหาร (เช่น นมไม่ยอ่ย) หรือพยาธิภายใน
ทางเดินอาหารต่างๆ ถา้เป็นโรคติดเชือต่างๆ ของทางเดินอาหาร มกัมีอาการทอ้งเสียรุนแรง ถ่ายเหลวเป็นนาํ 
เป็นมูกและอาจมีเลือดปนดว้ย 
 
 สิงทีเจ้าของแมวควรสังเกตเพิมเติม   

1. ลกัษณะของอุจจาระ เช่น เละแต่ไม่เป็นนาํ  เหลวเป็นนาํ  เป็นอาหารทียงัยอ่ยไม่
หมด เป็นมกู เป็นเลือด 

2. สีของอุจจาระ เช่น ดาํคลาํ แดง (เลือด) 
3. ความถีของการถ่ายอุจจาระ  
4. มีอาการอืนร่วมดว้ยหรือไม่ เช่น ปวดเบ่ง  อาเจียน  หรือป่วยดว้ยอาการอืนอยู่

ก่อนแลว้  
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5. กินอาหารและนาํปกติหรือไม่  
8.  ไถก้น เป็นพฤติกรรมทีแสดงออกถึงอาการคนัหรือเจบ็บริเวณรูกน้ สาเหตุอาจ จะเกิดจากพยาธิ หรือมีการ
อกัเสบของต่อมรูกน้ หรือทอ้งผกู ถ่ายไม่ออก รูกน้อกัเสบบวมแดงหรือไม่ รวมถึงมีกอ้นอุจจาระแขง็ๆ ติดอยูที่รู
กน้หรือไม่  

9. เยอืเมือกซีดหรือเขียวคลาํ สีของเยอืเมือกจะบ่งชีถึงสภาวะการทาํงานของหวัใจและเลือด
ได ้โดยจะสงัเกตจากสีเหงือกและสีหนงัตาดา้นใน ซึงปกติจะเป็นสีชมพเูรือๆ ถา้เยอืเมือกสี
ซีดจางไปถึงขาวจะบ่งชีถึงภาวะโลหิตจาง มีการสูญเสียเลือด หรือ สภาวะช็อค (shock) ถา้
เยอืเมือกมีสีคลาํ บ่งชีถึงภาวะทีมีออกซิเจนไปเลียงเนือเยอืต่างๆ ไม่เพียงพอ 

10. นําตาไหล บ่งชีถึงการอกัเสบของตา เยอืต่อมนาํตา หรือมีสิงแปลกปลอม (ผง) เขา้ตา หรือ
อาจเกียวขอ้งกบัอาการป่วยของโรคบางโรค  เช่น มีการอกัเสบติดเชือของทางเดินหายใจ  

11. ขนแห้ง กร้าน ขนร่วง รวมถงึขนหัก มกัจะเกียวขอ้งกบัอายมุาก การขาดวิตามินหรือแร่
ธาตุบางชนิด มีความผดิปกติไม่สมดุลของฮอร์โมน พยาธิภายใน-ภายนอก เชือรา โรค
ผวิหนงัชนิดต่างๆ ขีเรือน หรือแพส้ารบางชนิด เช่น แชมพ ู 

12. เกา และกดัแทะผวิหนัง มกัเกียวขอ้งกบัการคนั การอกัเสบ ของผวิหนงั ซึงอาจมีสาเหตุมา
จาก พยาธิภายนอก ขีเรือน การติดเชือ เป็นแผล หรือการแพ ้ 

13. ผวิหนังเป็นสะเกด็แห้งมีรังแค หรือผวิหนังเยมิแฉะเป็นนํามัน มีสาเหตุมาจากการขาด
สารอาหารบางชนิด ฮอร์โมนไม่สมดุล เชือรา พยาธิภายนอก และภูมิแพ ้ 

14. สะบัดหัว สันหัว เกาหู    แมวมกัจะสะบดัหวัหรือเกาหู เมือรู้สึกวา่มีสิงแปลกปลอมในช่อง
หู นาํเขา้หู หรือคนั หรือมีการอกัเสบในช่องหู เนืองจากการติดเชือ หรือไรในหู ในรายทีมี
การอกัเสบรุนแรงมากหรือมีหนองในช่องหู (หูนาํหนวก) มกัจะพบวา่ใบหูตก  เดินเอียงหวั 
และช่องหูมีกลินเหมน็ ไม่ยอมใหเ้จา้ของจบัหูเพราะเจบ็มาก นอกจากนีแลว้อาการสนัหวั 
หรือสะบดัหวัอาจพบในรายทีมีความผดิปกติของสมอง หรือเกิดจากคลืนเสียงรบกวนบาง
ชนิดไดเ้ช่นกนั การอกัเสบของรูหูจะทาํใหแ้มวรู้สึกรําคาญ และเกาบ่อยๆ จนอาจทาํใหเ้สน้
เลือดทีใบหูฉีกขาดและเกิดการบวมคงัของเลือดขึนมาได ้ 

15.  อุจจาระมีเลอืดปน   บ่งชีวา่มีการอกัเสบของกระเพาะอาหาร และ/หรือ ลาํไสอ้ยา่งรุนแรง 
ควรรีบปรึกษาสตัวแพทยอ์ยา่งเร่งด่วน  

16. ปัสสาวะเป็นสีแดง หรือนําตาล  อาจเกียวขอ้งกบัสีของอาหาร หรือการมีเลือดปนออกมา
กบัปัสสาวะ เจา้ของแมวควรสงัเกตลกัษณะของการถ่ายปัสสาวะลาํบากอนัเนืองมาจากมี
อาการเจบ็ปวดในขณะถ่ายปัสสาวะดว้ยหรือไม่  

 
 
17. มีของเหลวไหลออกมาจากอวยัวะเพศ 
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เพศเมีย 
1. เมือกใส  ในแมวเพศเมียถือเป็นปกติ และจะเห็นออกมาในช่วงตงัทอ้งและใกล ้ๆ 

คลอด ถา้มีปริมาณมากอาจเกียวขอ้งกบัการอกัเสบของช่องคลอด  
2. เลือด    อาจเกียวกบัการอกัเสบของช่องคลอด หรือมีการคลอดลูก หรือกระเพาะ

ปัสสาวะอกัเสบ 
3. หนอง    เป็นมดลูกอกัเสบเป็นหนอง ถา้ไม่ใช่จากมดลูกอาจเกิดจากช่องคลอด

อกัเสบและมีการติดเชือแบคทีเรีย 
เพศผู้ 
1. เลือด     บ่งชีถึงการบาดเจบ็ของอวยัวะเพศ โรคของต่อมลูกหมาก นิว หรือเนืองอกทีอวยัวะเพศ  
2.หนอง     ควรตรวจดูวา่ออกมาจากถุงหุม้ปลายอวยัวะเพศหรือมาจากท่อปัสสาวะ  
  18.  ชัก เกร็ง นําลายฟูมปาก 
อาการชกัเกร็งของแมวมีความเกียวขอ้งกบัความผดิปกติไดห้ลายอยา่ง เจา้ของแมวควรจะตอ้งบอกประวติัและ
อาการของแมวก่อนหนา้ทีจะแสดงอาการชกัใหล้ะเอียด   เพือช่วยใหส้ตัวแพทยว์ินิจฉยัโรคไดถู้กตอ้ง ซึงอาการ
ชกัเกร็งมกัจะเกียวขอ้งกบัสาเหตุการมีความผดิปกติของสมองและระบบประสาทของร่างกาย 
 
อาการผดิปกตทิพีบได้ในแมว 
 
ภาวะโลหิตจาง (Anemia) 
  หมายถึง การทีแมวมีปริมาณเมด็เลือดแดงและฮีโมโกลบินลดลงจากปกติ เกิดจากหลายสาเหตุ 
ซึงแบ่งหลกั ๆ ไดเ้ป็น 

- สาเหตุจากการเสียเลือดหรือมีการแตกของเมด็เลือดแดงในหลอดเลือด 
- สาเหตุจากการสร้างเมด็เลือดแดงลดลง ซึงอาจเกิดจากความผดิปกติทีมีผลต่อการทาํงานของไข

กระดูกหรือโรคของไขกระดูกเอง 
อาการทสัีงเกต 
 แมวจะเหนือยง่ายหลงัออกกาํลงักาย มีสีเยอืเมือกซีด หวัใจเตน้เร็วกวา่ปกติ 
 การรักษา 

1. กาํจดัสาเหตุทีทาํใหเ้กิดภาวะโลหิตจาง 
2. ใหย้าบาํรุงเลือด 
3. ในรายทีโลหิตจางมาก ๆ อาจตอ้งใหก้ารถ่ายเลือดทดแทน 

ภาวะเบืออาหาร (Anorexia) 
  หมายถึง แมวมีพฤติกรรมการกินอาหารเปลียนไป ไม่กระตือรือร้นต่ออาหารทีไดรั้บจาก
เจา้ของ ซึงสาเหตุทีทาํใหเ้บืออาหารอาจเกิดจากสภาวะโรคติดเชือและหรือสภาวะทีไม่ใช่โรคติดเชือกไ็ด ้เช่น มี
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ไขสู้ง อุบติัเหตุทีทาํใหเ้จบ็ปวด ความเครียดจากสภาพอากาศทีร้อนจดัเยน็จดัหรือสภาพแวดลอ้มทีอยูอ่าศยัไม่
เหมาะสม โรคเนืองอกหรือมะเร็ง อาการแพข้องยาหรือสารทีไดรั้บเช่นแพอ้าหาร พาราเซตามอล แอสไพริน
และยาฆ่าแมลง เป็นตน้ 
 
อาการทสัีงเกต 
 แมวจะไม่สนใจต่อการใหอ้าหารและอาหารเองซึงเจา้ของจะสงัเกตวา่พฤติกรรมของแมวผดิปกติไป ดู
วา่มีอาการซึมหรือไม่ มีอาการผดิปกติภายนอกหรือไม่ เช่น การยา่งกา้ว การตอบสนองต่อการเรียกของเจา้ของ 
การเจบ็ปวดเมือถูกสมัผสั การไอ อาเจียน ทอ้งร่วง มีนาํมูกนาํตาหรือนาํลายมากผดิปกติ ขนตามตวัลุกชนั เป็น
ตน้ 
 
 การรักษา 

1. รักษาโรคทีทาํใหเ้บืออาหาร 
2. รักษาคาํจุน (supportive treatment) เช่น การใหส้ารนาํและสารอาหารทดแทนเพือใหส้ภาพร่างกาย

ของแมวกลบัคืนปกติ 
3. การใหส้ารกระตุน้ใหอ้ยากอาหาร ไดแ้ก่ diazepam, oxazepam, cyproheptadine 

 
ท้องมาน (Ascites) 
  แมวมีลกัษณะทอ้งขยายใหญ่ซึงเป็นภาวะทีมีของเหลวสะสมอยูใ่นช่องทอ้งมากผดิปกติ มกัพบ
ในแมวอายมุาก สาเหตุทีทาํใหเ้กิดอาการทอ้งมานมีหลายสาเหตุหลกั ๆ คือ โรคไตเรือรัง โรคตบัเรือรัง 
โรคหวัใจ โรคติดเชือในช่องทอ้ง และโรคเลือด เช่นโลหิตจาง ระดบัโปรตีนในเลือดตาํ เป็นตน้ 
 
อาการทสัีงเกต 
 แมวมีทอ้งขยายใหญ่ เมือยนืหรือเดินจะเห็นดา้นล่างของทอ้งขยายมากกวา่ดา้นบน เบืออาหาร เหนือย
ง่าย บางรายมีทอ้งขยายใหญ่มากจนทาํใหแ้มวมีอาการหายใจลาํบากและหายใจถี เยอืเมือกมกัจะมีสีซีด 
 
 การรักษา 

1. กาํจดัสาเหตุทีทาํใหเ้กิดทอ้งมาน 
2. เจาะเอาของเหวในช่องทอ้งออก ในกรณีทีแมวมีอาการหายใจลาํบาก 
3. รักษาตามอาการดว้ยยาขบันาํ Furosamide, ยาบาํรุงเลือด ในรายโลหิตจาง 

 
ภาวะมีนํามูกเรือรัง ( Chronic nasal discharge ) 
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  แมวมีนาํมูกขน้สีเหลืองหรือสีเขียวเนืองจากการอกัเสบของเยอืบุโพรงจมูกเป็นเวลานาน ๆ อาจ
เป็นหลายสปัดาห์หรือหลายเดือน ซึงสาเหตุการอกัเสบของเยอืบุโพรงจมูกการอกัเสบของเยอืบุโพรงจมูกมี
หลายกรณี เช่น  
 1.   การติดเชือไวรัส แบคทีเรีย หรือเชือรา 
 2.   มีเนืองอกในโพรงจมูก ซึงอาจเป็นเนืองอกชนิดธรรมดาหรืออาจเป็นชนิดเนือร้าย 
 3. การอกัเสบเนืองจากมีวตัถุแปลกปลอมในช่องโพรงจมกู การแพสิ้งต่าง ๆและรวมถึงภาวะภูมิแพท้าง

กรรมพนัธุ์ดว้ย 
 
อาการทสัีงเกต 
 แมวมีนาํมูกขน้สีเหลืองหรือสีเขียวเป็นเวลานาน ๆ อาจพบมีการจามร่วมดว้ย และเมือมีการอกัเสบของ
เยอืบุโพรงจมกูเป็นเวลานาน ๆ อาจจะพบมีเลือดปนนาํมูกออกมา อา้ปากหายใจเนืองจากช่องจมกูอุดตนั 
 
 การรักษา 
1. กาํจดัสาเหตุทีทาํใหเ้กิด และใหย้าปฏิชีวนะร่วมทุกรายเนืองจากเชือแบคทีเรียมกัแทรกซอ้นในรายเรือรังเสมอ
  
 2.   ใหย้าลดนาํมูกเพือบรรเทาอาการ เช่น chlorpheniramine 
 3.   ทาํความสะอาดบริเวณรูจมูกและดูดนาํมูกออกเพือช่วยใหแ้มวหายใจไดส้ะดวกขึน 
 
อาการไอ ( Coughing ) 
  พบการไอในแมวไดไ้ม่บ่อยนกั ส่วนใหญ่เกิดจากการอกัเสบของทางเดินหายใจส่วนล่างซึง
สาเหตุมกัเกิดจากโรคของหลอดลม โรคปอดอกัเสบจากการติดเชือโรคหรือโรคพยาธิในปอด ( Paragonimus 
westermanii ) และอาจเกิดจากโรคพยาธิหวัใจ ( Dirofilaria immitis )  
 
อาการทสัีงเกต 
 การไอของแมวจะไดย้นิเสียงไม่ดงัชดัเหมือนในแมว แต่สงัเกตุไดไ้ม่ยาก ส่วนใหญ่มกัจะมีอาการซึม
และเบืออาหารร่วมดว้ย ส่วนการไอเนืองมาจากปัญหาโรคหวัใจจะไม่แสดงอาการไอใหเ้ห็นเหมือนในแมว มกั
พบกรณีเกิดร่วมกบัโรคปอดดว้ย 
 
 การรักษา 
 1.   รักษาโรคทีเป็นสาเหตุทีแทจ้ริง 
2.   ไม่จาํเป็นตอ้งใหย้าระงบัอาการไอ แต่ในรายโรคปอดอกัเสบมีเสมหะอาจตอ้งใหย้าละลายเสมหะเช่น 
Bromhexine HCl ร่วมดว้ย 



123 
 

 
ภาวะท้องเสีย ( Diarrhea ) 
  แมวมีอาการทอ้งเสียสามารถเห็นไดบ่้อยมาก อุจจาระมีลกัษณะเหลวมากขึนเป็นผลจากการทีมี
นาํในอุจจาระมากกวา่ปกติ สาเหตุของภาวะทอ้งเสียมีหลกั ๆ คือ 

1. ลาํไสไ้ม่สามารถดูดซึมนาํไดต้ามปกติ เนืองจากมีความเขม้ขน้ของ
สารอาหารสูงกวา่ปกติ เช่น การไดรั้บอาหารมากเกินไป การยอ่ยการดูด
ซึมบกพร่อง เป็นตน้ 

2. การเพิมการหลงัสารนาํเขา้ในลาํไสม้ากกวา่ปกติ มกัเกิดจากการติดเชือ
แบคทีเรียและมีการสร้างสารพิษ (enterotoxin) ในลาํไส ้

3. มีการเสียหายหรือถูกทาํลายของเยอืบุผนงัลาํไส ้ทาํใหก้ารยอ่ยและการดูด
ซึมไม่ดีและอาจมีการรัวของนาํและอิเลก็โทรไลตเ์ขา้มาในลาํไสด้ว้ย มกั
เกิดจากการติดเชือไวรัส 

4. การเพิมการบีบตวัของลาํไสเ้พิมขึน ทาํใหก้ารดูดซึมนาํลดลง 
 
อาการทสัีงเกต 
 ลกัษณะทีบ่งชีวา่มีการทอ้งเสียคือ ลกัษณะของอุจจาระและความถีของการถ่ายอุจจาระ ซึงลกัษณะของ
อุจจาระในรายทอ้งเสียมีหลายรูปแบบเช่น อุจจาระเหลวไม่สามารถจบัตวัเป็นกอ้นได ้ อุจจาระเหลวเป็นนาํ 
อุจจาระเป็นมกู หรืออาจมีเลือด ส่วนความถีของการถ่ายอุจจาระมากกวา่ 4 ครังต่อวนั กถื็อวา่ผดิปกติแลว้ ใน
แมวพบบ่อยมีลกัษณะปวดถ่ายอุจจาระจนเนือเยอืบริเวณรอบ ๆ รูกน้มีลกัษณะแดงอกัเสบเห็นไดช้ดัเจน 
 
 
 การรักษา 

1. ใหย้าปฏิชีวนะควบคุมการติดเชือแบคทีเรียใน
ลาํไส ้

2. ใหน้าํเกลือแร่กินเสริมนาํและอิเลก็โทรไลตที์
สูญเสียไป ในรายทีขาดนาํมากอาจตอ้งฉีด
นาํเกลือเขา้ใตผ้วิหนงัหรือหลอดเลือดดาํเพือ
ทดแทน 

3. ถ่ายพยาธิในลาํไส ้
4. ใหย้าเคลือบลาํไส ้kaolin-pectin สามารถลด

การอกัเสบของลาํไสไ้ดดี้ 
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ภาวะหายใจลาํบาก ( Dyspnea ) 
  การหายใจลาํบากในแมวจะมีอาการเหมือนกบัแมวคือ มีการหายใจถีมากกวา่ 50 ครังต่อนาที 
ซึงปกติการหายใจของแมวจะอยูร่ะหวา่ง 20-60 ครังต่อนาที และอาจมีการอา้ปากหายใจ หรืออาจสงัเกตเห็นการ
เคลือนของผนงัทรวงอกและผนงัช่องทอ้งผดิปกติ ส่วนสาเหตุทีทาํใหเ้กิดภาวะหายใจลาํบากมีหลายสาเหตุ ดงันี 

1. ร่างกายไดรั้บออกซิเจนไม่เพียงพอ เช่น โลหิตจาง กรณีการเป็นพิษจากยาลดไขพ้ารา-เซตามอล 
(ชือยา acetaminophen) ทาํใหเ้กิด methemoglobinemia ของเลือด 

2. ทางเดินหายใจส่วนตน้มีการอกัเสบของเยอืบุโพรงจมูก หรือมีเนืองอกในโพรงจมูก ทาํใหเ้กิดการ
อุดตนัหรือตีบตนัของโพรงจมูกได ้

3. ปอดมีการอกัเสบหรือปอดบวมจากการติดเชือแบคทีเรีย ไวรัส รา หรือมีพยาธิ หรือมีวตัถุ
แปลกปลอมอืน ๆ  

4. ปัญหาช่องอกทีทาํใหห้ายใจลาํบาก เช่นในช่องอกมีของเหลว ( นาํ นาํเหลือง หนอง เลือด ) มีเนือ
งอกในช่องอก หรือกรณีไสเ้ลือนกระบงัลม (Diaphragmatic hernia) 

5. อวยัวะภายในช่องทอ้งมีความดนัมากจนกดการเคลือนของกระบงัลม 
 
อาการทสัีงเกต 
 มีการหายใจถีมากกวา่ 50 ครังต่อนาที และอาจมีการอา้ปากหายใจ หรืออาจสงัเกตเห็นการเคลือนของ
ผนงัทรวงอกและผนงัช่องทอ้งผดิปกติ อาจมีขีมูกติดเตม็รูจมูกทงั 2 ขา้ง อาจมีเยอืเมือกของเหงือกและเยอืบุตา
ชนัในมีสีคลาํ ช่องทอ้งอาจมีการขยายใหญ่จนแน่นตึง บางรายเมือใชมื้อทงัสองลูบคลาํบริเวณทรวงอกอาจทาํให้
แมวแสดงอาการเจบ็ปวดหรือพบการแตกหกัของกระดูกซีโครง 
 
 การรักษา 

1. จดัใหแ้มวอยูใ่นสภาพทีสงบเงียบ ไม่ตืนตกใจ 
2. ใหแ้มวไดรั้บออกซิเจน 
3. รีบนาํส่งสตัวแพทยเ์พือใหก้ารรักษาอยา่งเร่งด่วน 

 
ภาวะไข้ ( Fever ) 
  เป็นภาวะทีอุณหภูมิของร่างกายสูงขึนกวา่ปกติ ซึงเป็นผลจากการตอบสนองต่อขบวนการการ
อกัเสบของเนือเยอื การติดเชือโรคหรือสิงแปลกปลอมรวมถึงยาทีร่างกายไดรั้บเขา้ไป อุณหภูมิปกติของแมวจะ
อยูใ่นช่วง 100.2 - 102.8 o F ( 37.8 - 39.3 o C) 
 
อาการทสัีงเกต 
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 ซึม เบืออาหาร ตวัร้อนผดิปกติ อาจมีหายใจหอบ และรวมถึงอาการของโรคทีเป็นสาเหตุทีแทจ้ริง เช่นมี
บาดแผลหรือฝีหนอง มีความผดิปกติของต่อมนาํเหลือง ขอ้บวม ปอดบวม มีอาการเจบ็ 
 
 การรักษา 

1. รักษาโรคทีเป็นสาเหตุแทจ้ริง 
2. ใหย้าแกไ้ข ้โดยใช ้Aspirin 10 mg/kg PO วนัเวน้วนั หรือ Dipyrone 25 mg/kg IM, SC หรือ IV วนั

ละครังหรือสองครัง 
3. ใหส้ารนาํและสารอาหารทดแทนในรายทีเกิดภาวะขาดนาํและเบืออาหารมานาน 

 
ภาวะดีซ่าน ( Icterus, Jaundice ) 
  เป็นภาวะผดิปกติทีพบไดบ่้อยในแมว ภาวะนีเกิดขึนเมือมีปริมาณของบิลิรูบิน ( bilirubin ) ที
มากเกินปกติในเลือดจนมาสะสมอยูใ่นเนือเยอืของอวยัวะต่าง ๆ ทวัร่างกาย ทาํใหเ้นือเยอืต่าง ๆ รวมทงัผวิหนงัมี
สีเหลือง ความเขม้ของสีเหลืองจะขึนกบัระดบัปริมาณของบิลิรูบินทีมากเกินปกติในเลือด ซึงจะสงัเกตเห็น
เนือเยอืต่าง ๆ รวมทงัผวิหนงัมีสีเหลืองเมือมีบิลิรูบินในเลือดมากกวา่ 2.0 mg/dl ส่วนสาเหตุทีทาํใหเ้กิดภาวะดี
ซ่านสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
1. Prehepatic icterus เป็นความผดิปกติทีเกิดขึนในเลือดทีทาํใหเ้กิดการแตกของเมด็เลือดแดง ( hemolysis ) 

เช่น พยาธิในเลือด ( hemobartonellosis, babesiosis )   immune-mediated disease 
2. Hepatic icterus เป็นความผดิปกติทีเกิดขึนในตบั ซึงอาจเกิดจาก 

- การติดเชือโรคต่าง ๆ เช่น FIP, FeLV, Panleukopenia Calicivirus, Toxoplasmosis, และ
เชือรา 

- การเสียหายของเนือเยอืตบัจากสารต่าง ๆ เช่น สารพิษ ( toxin ), Pine oil, Arsenical 
compounds, Acetaminophen, Tetracycline, Griseofulvin, Ketoconazole  

- เนืองอก เช่น lymphoma 
3. Posthepatic icterus มกัเกิดจากการอุดตนัในตบัหรือท่อนาํดีทีอยูน่อกตบั เช่น เนืองอก นาํดีจบัตวักนัเป็น

กอ้น ( sludged bile ) นิวในถุงนาํดีและท่อนาํดี 
 
อาการทสัีงเกต 
 แมวมีอาการซึม เบืออาหาร ผวิหนงัทวัตวัมีสีเหลืองโดยเฉพาะบริเวณเยอืตาขาว เยอืเมือกของเหงือก
และเยอืบุตาชนัใน อาจพบการอาเจียน 
 
 การรักษา 

1. รักษาโรคทีเป็นสาเหตุทีแทจ้ริง 
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2. ใหส้ารนาํและสารอาหารเพือทดแทนเนืองจากในภาวะนีแมวจะเบืออาหารมาก 
 
การชัก ( Seizures ) 
  เป็นอาการผดิปกติทีเกิดขึนจากการผดิปกติของโครงสร้างของระบบประสาท อาการชกัที
แสดงออกจะมีหลากหลายขึนกบัตาํแหน่งของระบบประสาททีเสียหายและความรุนแรงของโรคทีเป็นตน้เหตุ
ของอาการชกั สาเหตุของอาการชกัมีดงันี 

1. ความผดิปกติโดยกาํเนิด เช่น Epilepsy, Hydrocephalus, Celebellar hypoplasia 
2. ความผดิปกติทางเมตาบอลิก ( Metabolic disorder ) เช่น Thiamine deficiency, Hypoglycemia, 

Hypocalcemia, Hyperthyroidism, Epilepsy เป็นตน้ 
3. การติดเชือหรือการอกัเสบจากเชือแบคทีเรีย ไวรัส (เช่น FIP, Rabies, Pseudorabies) เชือรา ( 

Cryptococcosis) และโปรโตซวั ( Toxoplasmosis ) 
4. เนืองอก เช่น Lymphoma, Metastatic tumor, Meningoma 
5. สารพิษ เช่น สารตะกวั Ethylene glycol, Organophosphate, Metronidazole  
6. การกระทบกระแทก ( Trauma ) 
7. ความผดิปกติของหลอดเลือด เช่น Feline ischemic encephalopathy 

 
 
อาการทสัีงเกต 
 ลกัษณะการชกัอาจพบเป็นการชกักระตุก ชกัเกร็ง มีการเหยยีดขาหนา้ขาหลงัตรงและแหงนหนา้ขึนไป
ดา้นหลงั ซึงลกัษณะของการชกัไม่สามารถจาํเพาะลกัษณะของโรคใดโรคหนึงได ้จาํเป็นทีสตัวแพทยจ์ะตอ้ง
ตรวจสภาพร่างกายทวัไปอยา่งละเอียดประกอบการวนิิจฉยัเช่น การซกัประวติั (ประวติัการป่วยก่อนมีอาการชกั 
ระยะเวลาในการชกั ความถีของการชกั) การรู้สึกตวั การกระตุกของศีรษะและลาํตวั การมีอุจจาระปัสสาวะราด 
การพบนาํลายไหลออกจากปาก  
 
 การรักษา 

1. รักษาและหรือกาํจดัสาเหตุของอาการชกั 
2. ใหย้าลดการชกั เช่น phenobarbitol 1.5-2.0 mg/kg BID และ diazepam 0.25-0.5 mg/kg BID หรือ 

TID 
3. ใหส้ารนาํและสารอาหารทดแทน 

อาเจียน ( Vomiting ) 
  การอาเจียนในแมวจะมีลกัษณะเหมือนกบัสตัวอื์น ๆ เป็นการขบัสิงต่าง ๆ ทีอยูใ่นกระเพาะ
อาหารหรืออาจอยูใ่นลาํไสอ้อกนอกร่างกายทางปาก ซึงการอาเจียนเป็นผลจากคาํสงัของศูนยค์วบคุมทีอยูใ่น
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ส่วนของสมองทีเรียกวา่ chemoreceptor trigger zone และ vomiting center ทีอยูใ่นส่วน medulla  สาเหตุของการ
อาเจียนสามารถแบ่งเป็น 

1. โรคทีไม่เกียวกบัระบบทางเดินอาหาร       -      
ความผดิปกติทางเมตาบอลิก ( Metabolic disorder ) เช่น โรคไตวาย โรค  

                  เกียวกบัตบัและนาํดี การอุดตนัท่อปัสสาวะ การผดิปกติของดุลกรดด่าง   
                  และอิเลก็โทรไลต ์

- การผดิปกติทางฮอร์โมน เช่น Hyperthyroidism, Complicated diabetes mellitus 
- สาเหตุอืน ๆ เช่น ความผดิปกติทางระบบประสาท ระบบหวัใจและหลอดเลือด ตบัอ่อน 

พฤติกรรม เป็นตน้ 
 

2. โรคทีเกียวกบัระบบทางเดินอาหาร 
- การอกัเสบของกระเพาะอาหารและลาํไสจ้ากการติดเชือโรค หรืออาจเกิดจากสารพิษ 

พยาธิลาํไส ้
- การอุดตนัทางเดินอาหารจากสิงแปลกปลอมรวมถึงกอ้นขน ( hairball ) เนืองอก ลาํไสมี้

การตีบตวั หรือ การเกิดลาํไสก้ลืนกนั เป็นตน้ 
 
อาการทสัีงเกต 
 การอาเจียนแตกจากการสาํรอกหรือขยอ้น คือ แมวจะแสดงอาการคลืนไส ้มีการหดเกร็งของกลา้มเนือ
ทอ้ง สิงทีอาเจียนถา้เป็นอาหารจะตอ้งเป็นอาหารทีมีการยอ่ยหรือบดแลว้และจะมีกลินเปรียวหรืออาจมีนาํดีปน
ออกมา ส่วนการสาํรอกหรือขยอ้นจะเกิดไม่นานภายหลงัจากกลืนลงหลอดอาหารและสิงทีสาํรอกหรือขยอ้นถา้
เป็นอาหารจะตอ้งเป็นอาหารทียงัไม่ไดย้อ่ย 
 
 การรักษา 

1. รักษาสาเหตุทีแทจ้ริง 
2. อาจตอ้งงดอาหารและนาํ 24-48 ชวัโมง 
3. ใหส้ารนาํและสารอาหารทดแทน 
4. รักษาตามอาการ เช่นใหย้าแกอ้าเจียน 

Metoclopramide 0.2-0.4 mg/kg PO SC IM 
TID-QID , Chlorpromazine 0.2-0.4 mg/kg SC 
IM TID-QID เป็นตน้ 

 
นําหนักตัวลด ( Weight Loss ) 
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 เป็นภาวะทีนาํหนกัตวัลดลงอาจเนืองจากมีการสูญเสียนาํในร่างกาย และหรือมีการใชพ้ลงังานมากกวา่
พลงังานทีร่างกายไดรั้บจากอาหาร ซึงการสูญเสียนาํในร่างกายเกิดขึนอยา่งรวดเร็วภายในไม่กีชวัโมงจนถึงเป็น
วนั เช่นภาวะไตวาย ถ่ายปัสสาวะมากผดิปกติ แผลไฟไหม ้นาํร้อนลวกทาํใหเ้นือเยอืเสียหาย เป็นตน้ ส่วนการใช้
พลงังานมากกวา่พลงังานทีร่างกายไดรั้บจากอาหารจะเกิดขึนอยา่งชา้ ๆ เป็นวนัหรือสปัดาห์จนถึงเป็นเดือน เช่น 
ขาดอาหาร เบืออาหาร หรือไดรั้บอาหารทีมีคุณภาพตาํ และในกรณีทีร่างกายมีการใชพ้ลงังานมาก เช่นมี
กิจกรรมมาก ระยะตงัทอ้ง ระยะใหน้มลูก เป็นตน้ 
 
อาการทสัีงเกต 
 นาํหนกัตวัลดลง ร่างกายผอม อ่อนเพลีย บางรายอาจมีเยอืเมือกแหง้และซีด มีภาวะขาดนาํของร่างกาย 
สภาพขนและผวิหนงัไม่สมบูรณ์ 
 
 การรักษา 

1. กรณีป่วยเป็นโรคจนทาํใหเ้บืออาหาร จะตอ้งรักษาโรคทีเป็นสาเหตุที
แทจ้ริง 

2. ใหส้ารนาํและสารอาหารทดแทน 
 
โรคอ้วน ( Obesity ) 
  แมวทีจดัเป็นแมวอว้นจะมีนาํหนกัตวัมากกวา่ 40 % ของนาํหนกัตวัปกติ ความอว้นเกิดจากการ
สะสมของไขมนัในร่างกายมากกวา่ปกติ โดยเป็นผลจากการไดรั้บพลงังานเพิมขึน ( อาจไดกิ้นปริมาณอาหาร
เพิมขึน หรือไดกิ้นอาหารทีมีพลงังานสูง ๆ ) หรือมีการลดการใชพ้ลงังานลง ( แมวมีกิจกรรมลดลงหรือมีการ
ทาํงานของต่อมธยัรอยดล์ดลง ) ความอว้นจะทาํใหเ้กิดอาการผดิปกติไดห้ลายอยา่ง เช่น หายใจลาํบาก โรคหวัใจ 
เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ผสมพนัธุ์ติดลูกยาก และเกิดความผดิปกติของกระดูกและกลา้มเนือ 
 
อาการทสัีงเกต 
 รูปร่างของแมวใหญ่ไม่สมส่วน มีนาํหนกัตวัมาก เมือใชนิ้วมือหยบิหนงัของแมวขึนจะรู้สึกถึงความ
หนาของชนัไขมนัใตผ้วิหนงัไดจ้ากระยะห่างระหวา่งนิวมือทงัสอง 
 
 การรักษา 

1. จาํกดัปริมาณอาหารทีใหต่้อวนัหรือเลือกใชอ้าหารทีใหพ้ลงังานตาํ โดยคาํนวณความตอ้งการ
พลงังานของแมวต่อวนัจากสูตร      พลงังานที

ตอ้งการเป็น กก. แคลอรี   =   ( นน. ตวัเป็น กก.  × 30 ) + 70 
2. เพิมกิจกรรมใหแ้มวเพือใหไ้ดใ้ชพ้ลงังานมากขึน 
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จีระศักด ิถริธนบูรณ์ 

18.  การปฐมพยาบาลและการดูแลแมวป่วยทบ้ีาน 
(First aid and home care) 

 
การปฐมพยาบาล 
เป็นการช่วยเหลือเบืองตน้แก่แมว เพือลดการบาดเจบ็ และความรุนแรงของอาการ รวมถึงอาจช่วยชีวติแมวไดใ้น
กรณีฉุกเฉินก่อน หรือในระหวา่งทีกาํลงันาํแมวส่งสตัวแพทย ์อยา่งไรกต็ามการเสียเวลากบัการปฐมพยาบาล
มากเกินความจาํเป็นกอ็าจเป็นผลเสียไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันนัสิงสาํคญัทีตอ้งทาํต่อไปโดยเร็วคือการส่งใหถึ้งสตัว
แพทยใ์หเ้ร็วทีสุด  
 
สิงสาํคัญทีควรทาํเมือพบแมวทีประสบอุบติัเหต ุ

1. ประเมินอาการ 
2. ช่วยผายปอดในกรณีแมวหยดุหายใจ 
3. ช่วยนวดหวัใจ ในกรณีหวัใจหยดุเตน้  
4. หา้มเลือด 
5. หลีกเลียงการกระทบกระเทือนส่วนทีหกัหรือบาดแผล 

 
การประเมินอาการของแมวบาดเจ็บ  
ควรสงัเกตสิงต่อไปนีเพือประเมินอาการของแมว ก่อนลงมือใหค้วามช่วยเหลือ 

1. ถา้แมวยงัมีสติ ควรจะสงัเกตถึงบาดแผลวา่ตอ้งมีการหา้มเลือดหรือไม่  
2. ถา้แมวหมดสติ ควรรีบดูสิงต่อไปนีก่อน 

2.1 การหายใจ โดยสงัเกตการเคลือนไหวของหนา้อก 
2.2 การเตน้ของหวัใจ สามารถทาํได ้2 อยา่งคือ  

1. ใชฝ่้ามือแตะลงไปบริเวณหนา้อกในตาํแหน่งของหวัใจ (ตรงกบัปุ่มของ
ขอ้ศอก) 

2. ใชก้ารคลาํจบัชีพจรทีบริเวณโคนขาหลงัดา้นใน  
2.3  ตรวจดูการตอบสนอง 
1. การตอบสนองของตา    
  -  หนงัตา โดยใชนิ้วแตะทีหวัตาเบาๆ ดูวา่แมวกระพริบตาหรือไม่  
  -  ม่านตา โดยใชไ้ฟฉายส่อง เมือโดนแสงช่องม่านตาควรจะหด เลก็ลง   
2. การตอบสนองของปลายเทา้ โดยการหยกิบริเวณอุง้เทา้ 
   (ผวิหนงัระหวา่งง่ามนิวเทา้) สงัเกตดูวา่แมวชกัเทา้กลบัหรือไม่  
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การช่วยชีวติ 
ในกรณีอุบติัเหตุหรือไดรั้บสารพิษ อาจทาํใหเ้กิดภาวะการหายใจและการทาํงานของหวัใจลม้เหลว ซึง
จาํเป็นตอ้งใหก้ารช่วยเหลือแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน โดยการทาํใหห้วัใจเตน้ใหม่ และแมวหายใจไดด้ว้ยตวัเองโดยเร็ว
ทีสุด มิฉะนนัโอกาสรอดชีวติจะนอ้ยมาก เนืองจากสมองขาดเลือดไปเลียง และเกิดการเสียหายของเนือเยอืสมอง  
ขนัตอนในการปฏิบติัมี 3 ขนัตอน  

1. เปิดทางเดินหายใจ (Airway) เป็นการช่วยทาํใหแ้มวหายใจไดส้ะดวกขึน โดยการจบัแมว
นอนตะแคง และจดัคอใหย้ดืตรง เปิดปาก ดึงลินออกจากปากเพือป้องกนัไม่ใหม้ว้นลงไป
อุดหลอดลม แลว้ลว้งเอาสิงแปลกปลอม (เช่นนาํลาย เสมหะ หรือเลือด) ออกจากช่องปาก
และคอหอย 

2. ช่วยหายใจ (Breathing) เพือใหเ้กิดการแลกเปลียนอากาศภายนอกกบัภายในปอด และ
กระตุน้ใหแ้มวหายใจเอง โดยใชมื้อรวบรอบจมูกและปาก เป่าลมเขา้ไปในช่องจมกูนาน 3 
วินาที (สงัเกตวา่ช่องอกควรขยายขึน) หยดุพกั 2 วินาที (ในกรณีทีหวัใจยงัเตน้อยู)่ และ
ทาํซาํ การเป่าลมเขา้ช่องจมูกใหท้าํ 20-25 ครังต่อนาที 

3. นวดหวัใจ (Cardiovascular)  เพือกระตุน้ใหห้วัใจเตน้ใหม่ โดยใชนิ้วหวัแม่มือกบันิวที
เหลือวางบนอกคนละขา้งแลว้บีบเป็นจงัหวะ เมือนวดหวัใจจนครบ 6 ครังแลว้ ใหผ้ายปอด
โดยวิธีปากต่อจมูก 1 ครัง ทาํเช่นนีสลบักนัไปจนกวา่หวัใจจะเตน้แลว้จึงผายปอดอยา่ง
เดียวจนกวา่แมวจะหายใจไดเ้อง  

 
จะเห็นไดว้า่การช่วยชีวิตนนักคื็อการทีเราช่วยทาํงานแทนแมวเพือใหมี้ออกซิเจน และเลือดไหลเวียนไปเลียง
สมองไดใ้นขณะทีแมวไม่สามารถควบคุมไดด้ว้ยตวัเอง เราตอ้งทาํต่อเนืองไปจนกระทงัหวัใจสามารถเตน้ไดเ้อง 
และแมวหายใจไดเ้อง  
 
ข้อพจิารณาการหยุดทาํการช่วยชีวติ  
ในกรณีการนวดหวัใจดาํเนินไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 นาที แต่หวัใจยงัไม่เตน้เอง เราอาจจะตดัสินใจหยดุทาํการ
ช่วยชีวิตได ้ส่วนในกรณีทีหวัใจเตน้อยูแ่ต่ยงัไม่หายใจ เราควรจะช่วยผายปอดต่อไปเรือยๆ จนกวา่จะถึงมือสตัว
แพทย ์  
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แมวจมนํา 
กรณีนีเกิดขึนไดค้่อนขา้งยาก 
การช่วยเหลอื 

1. เอาสิงแปลกปลอมออกจากปากและคอหอยใหห้มด 
2. เอาหวัหอ้ยลงเพือใหน้าํไหลออกจากปอด จบัขาหลงัสองขา้งยกชูขึนและเหวียงเบาๆ เป็น

เวลานานอยา่งนอ้ย 30 วินาที 
3. ทาํการผายปอดจนกวา่แมวจะหายใจไดเ้อง และนาํส่งสตัวแพทย ์ 

 
การสําลกัก๊าซหรือควนัจากไฟไหม้  

1. นาํแมวออกไปสู่บริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ และการถ่ายเทอากาศดี  
2. ถา้แมวหยดุหายใจและหวัใจหยดุเตน้ ตอ้งทาํการช่วยชีวติ  
3. นาํแมวส่งสตัวแพทยอ์ยา่งรีบด่วน  

  
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและรถชน  
 
การเคลอืนย้ายออกจากทเีกดิเหตุ 
อยา่ลืม มดัปากแมวทุกครังหรือใชผ้า้ห่มหนาห่อตวัก่อนจะเคลือนยา้ยหรือสมัผสักบัส่วนทีบาดเจบ็เพือป้องกนั
แมวกดัและใชข้าข่วน 
  ถา้แมวไม่สามารถลุกเดินเองไดใ้หใ้ชผ้า้ห่มหรือแผน่กระดานค่อยๆ สอดเขา้ดา้นล่างของตวั
แมวทาํเป็นเปลสาํหรับหาม หรืออาจใชว้ิธีอุม้โดยชอ้นส่วนอกและบนัทา้ย ควรหนัดา้นทีมีแผล บาดเจบ็ หรือขา
ขา้งทีหกัออกจากตวัผูอุ้ม้  
  ขอ้ควรคาํนึง แมวทีประสบอุบติัเหตุอาจไดรั้บความกระทบกระเทือนภายในทาํใหมี้การตก
เลือดภายใน โดยทีไม่มีแผลทีสงัเกตไดจ้ากภายนอก 
 
แผลเลอืดออก (Bleeding) 
  บาดแผลทีมีเลือดสีแดงสดพุง่ออกมาแสดงถึงเสน้เลือดแดงฉีกขาด ตอ้งรีบทาํการหา้มเลือดเพือ
ป้องกนัการสูญเสียเลือดปริมาณมาก ส่วนเลือดสีแดงคลาํค่อย ๆ ซึมเยมิออกมาแสดงถึงการฉีกขาดของเสน้เลือด
ดาํ ซึงมกัจะง่ายต่อการหา้มเลือดมากกวา่  อยา่งไรกต็ามในกรณีทีพบวา่มีเลือดออกตอ้งนาํส่งสตัวแพทยโ์ดยด่วน
ไม่วา่จะทาํการหา้มเลือดแลว้หรือไม่กต็าม  
  การหา้มเลือดสามารถทาํไดโ้ดยการใชมื้อกาํรอบเหนือบริเวณแผลซึงเป็นการหา้มเลือดชวัคราว
ในกรณีฉุกเฉิน หรือการใชแ้รงกดทีบริเวณแผล 3-5 นาที อาจใชนิ้วมือกดไดใ้นกรณีทีแผลไม่ใหญ่มากและแมว
ไม่แวง้กดั ถา้จะใหดี้ควรใชก้ารพนัผา้กดแผล (Pressure bandage) ซึงสามารถทาํไดโ้ดยใชผ้า้ก๊อซ (gauze) ผา้ฝ้าย 
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ผา้เช็ดหนา้ พบัใหเ้ป็นแผน่วางปิดไวที้แผล      ก่อนวางผา้ปิดทีแผลควรทาแผลดว้ยครีมทาแผลสดเพือป้องกนั
ไม่ใหผ้า้ปิดแผลแหง้ติดกบับาดแผลในภายหลงั จากนนัใชผ้า้พนัทบัไวใ้หก้ระชบัไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไป 
ในกรณีทีเลือดออกจนชุ่มผา้ผนืแรกใหใ้ชผ้า้อีกผนืวางทบัไปอีกชนัหนึง โดยไม่ตอ้งเอาผา้ผนืแรกออก เพือจะได้
ไม่ไปรบกวนขบวนการแขง็ตวัของเลือด หลงัจากพนัแผลเสร็จแลว้ตอ้งคอยสงัเกตวา่อวยัวะส่วนปลายทีอยูต่าํ
กวา่จุดทีพนัแผลลงไปมีอาการบวมหรือไม่ ถา้บวมแสดงถึงการพนัแน่นเกินไปจนเลือดไม่สามารถไหลเวยีนได ้
ควรคลายผา้พนัแผลออกเลก็นอ้ย ถา้ยงัไม่หายบวมตอ้งถอดผา้พนัแผลออก  
 
  นอกจากการพนัแผลแลว้ การหา้มเลือดอีกวิธีหนึงทีอาจใชไ้ดก้คื็อการขนัชะเนาะ 
(Tourniquets) ซึงมกัจะใชใ้นกรณีมีเลือดออกมากบริเวณปลายขา โดยขนัชะเนาะทีเหนือบาดแผล การขนั
ชะเนาะจะตอ้งมีการคลายทุกๆ 10 นาทีเพอืเปิดโอกาสใหเ้ลือดไดไ้หลเวียนไปเลียงส่วนปลายขาได ้ถึงแมจ้ะมี
การคลายบ่อย ๆ  แต่บางครังกย็งัมีโอกาสจะเกิดการเสียหายของเนือเยอืเนืองจากการขาดเลือด   ดงันนัจึงจาํเป็น
จะตอ้งรีบนาํไปพบสตัวแพทยโ์ดยด่วน  
 
กรณมีีเลอืดออกทจีมูก 
  ใหส้งัเกตวา่เป็นเลือดออกจากบาดแผลหรือเป็นเลือดกาํเดา  ถา้เป็นเลือดจากบาดแผลกอ็าจใช้
นิวหวัแม่มือกดหา้มเลือด ถา้เป็นเลือดกาํเดาใหใ้ชผ้า้ชุบนาํเยน็หรือผา้ห่อกอ้นนาํแขง็วางโป๊ะบนสนัจมูก 
 ถา้แมวไม่ยนิยอมหรือแสดงอาการหงุดหงิดควรจะหยดุกระทาํการหา้มเลือดไม่เช่นนนัแลว้จะทาํให้
สถานการณ์แยล่งไปอีก ควรนาํแมวไปพบสตัวแพทยท์นัทีเนืองจากเลือดกาํเดาไหลอาจมีสาเหตุไดต้งัแต่เสน้
เลือดแดงในโพรงจมูกแตก มีสิงแปลกปลอมในโพรงจมกู หรือรุนแรงจนถึงเป็นเนืองอก และการไดรั้บสารพิษ
กลุ่มทีทาํลายเมด็เลือด เช่น warfarin poisoning  
 
ช๊อค (Shock) 
  เป็นกลไกการเปลียนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย ทาํใหเ้กิดภาวะทีปริมาณเลือดไม่มี
เพียงพอกบัการไหลเวยีนไปตามเนือเยอืต่าง ๆ (โดยเฉพาะทีบริเวณอวยัวะส่วนปลาย) ชวัขณะเกิดการลม้เหลว
ในการควบคุมความดนัและการไหลเวยีนเลือดและสุดทา้ยหวัใจกจ็ะหยดุเตน้  
 
สาเหตุของ Shock 

1. การไดรั้บบาดเจบ็รุนแรง (ตกจากทีสูง, รถชน, ถูกเตะ ฯลฯ) 
2. เสียเลือดมาก 
3. ทอ้งเสียรุนแรง 
4. อาเจียนรุนแรง 
5. ถลอก ฟกชาํอยา่งรุนแรง 



133 
 

6. เลือดเป็นพิษ (จากการติดเชือ หรือสารพิษต่างๆ) 
7. ทอ้งอืด (bloat) เนืองจากกระเพาะอาหารบิดตวั 
8. โรคหวัใจระยะทา้ยๆ 

 
อาการ 
เหงือกซีด ตวัเยน็ หายใจเร็วแผว่ ชีพจรเตน้เร็วแต่เบา แมวอาจนอนนิง หมดสติ อุณหภูมิร่างกายลดตาํ ปลายเทา้
และใบหูเห็น ลินเหียวแหง้ยน่ 
 
การช่วยเหลอื 
- ควรปลอบใหแ้มวสงบ และห่มผา้ใหอ้บอุ่น 
- หา้มใหน้าํหรืออาหารเดด็ขาด 
- นาํส่งสตัวแพทยอ์ยา่งรีบด่วน 
 
แผลไฟไหม้นําร้อนลวก (Burns and Scalds) 
  เนืองจากผวิหนงัแมวมีขนปกคลุมทาํใหเ้ราสงัเกตความเสียหายของเนือเยอืเนืองจากไฟไหม ้นาํ
ร้อนลวกไดไ้ม่เด่นชดั ถา้ไม่คลีขนหรือตดัขนออกในสายพนัธุ์ทีมีขนยาว แผลไฟไหมน้าํร้อนลวกทีกินบริเวณ
กวา้งบนร่างกายอาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดอาการอืนๆ ตามมา เช่น shock ขาดนาํ (dehydration) หรือมีการติดเชือ
อยา่งรุนแรง ยงิไปกวา่นนัแผลไฟไหม ้นาํร้อนลวก เป็นแผลทีสร้างความเจบ็ปวดรุนแรงใหก้บัแมวมาก การ
สมัผสับริเวณแผลจึงตอ้งกระทาํอยา่งระมดัระวงั 
 
การรักษา 
  หลกัในการรักษาคือลดความเสียหายของเนือเยอืโดยการใชค้วามเยน็ทนัที เป็นเวลาประมาณ 
5-15 นาที  ซึงสามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น  
  -  ราดบริเวณนนัดว้ยนาํเยน็หรือจบัแมวจุ่มลงในนาํเยน็ทนัที 
  -  เปิดนาํก๊อกใหไ้หลผา่นบริเวณนนัเบาๆ  
  -  ใหผ้า้ชุดนาํเยน็ประคบ แต่ตอ้งระวงัไม่ใหเ้กิดการถูหรือขดูบริเวณแผล  
 
ข้อพงึระวงั 
  -   หา้มถูบริเวณแผลเพราะอาจทาํใหเ้นือเยอืเสียหายมากขึน 
- หา้มทาครีม หรือเจลทาแผล เพราะจะทาํใหค้วามร้อนคงัคา้งอยู ่ซึงเป็นการเพิมความเสียหายของเนือเยอื ยงิไป
กวา่นนัแมวจะเลียสิงทีเราทาแผล จะทาํใหแ้ผลลุกลามยงิขึน  
   -  หา้มดึงหนงัหรืออะไรกต็ามทีติดแผลอยูอ่อก เพราะจะทาํใหเ้นือเยอืฉีกขาด อาจ     
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       ทาํใหสู้ญเสียนาํและ shock ได ้ 
 
กาวติดขน  
  ปล่อยทิงใหก้าวแหง้แลว้ใชก้รรไกรตดัขนบริเวณนนัออก อยา่พยายามใชน้าํยาหรือสารเคมีใดๆ 
ลา้งเนืองจากนาํยาลา้งจะเป็นพิษทาํลายเนือเยอืผวิหนงัได ้ 
 
อุณหภูมิร่างกายขึนสูง ( Heat stress )  
  ในขณะทีอากาศร้อนอบอา้วมากๆ และบริเวณทีแมวอยูมี่การระบายอากาศไม่ดี จะมีผลทาํให้
แมวระบายความร้อนออกจากร่างกายไม่ทนั ส่งผลใหมี้อุณหภูมิร่างกายสูงขึนกวา่ปกติมาก โดยเฉพาะในรายที
ถูกกกัขงั และไม่ไดกิ้นนาํ 
  อาการเริมตน้ทีจะพบเห็นไดคื้อ การหอบ และจะเพิมอตัราเร็วขึนเรือยๆ แมวจะซึม มีนาํลาย
ไหลออกมามาก หวัใจ (ชีพจร) เตน้เร็ว เหงือกเป็นสีแดงสด ปลายเทา้ หวั หูจะร้อน บางรายถ่ายเหลวเป็นนาํมี
เลือดปน อาจรุนแรงถึงหมดสติและตายได ้ 
 
  การรักษา 

1. เคลือนยา้ยแมวไปยงัที ๆ มีอากาศถ่ายเทสะดวกและเยน็กวา่ เช็ดและดูดนาํลายออกจาก
ปากเพือหายใจสะดวก 

2. จุ่มตวัแมวลงในนาํเยน็ (ธรรมดา) หรือเปิดใหน้าํก๊อกไหลผา่นตวัและหวั (อยา่ใหเ้ขา้จมูก) 
หรือใชผ้า้ชุบนาํเยน็เช็ดตวั และใหแ้มวดืมนาํเองไดต้ามตอ้งการ 

3. นาํส่งสตัวแพทย ์ 
 
บาดแผลจากของมีคม 

- ถา้มีเลือดออกมาก (เสน้เลือดแดงฉีกขาด) ใหท้าํการหา้มเลือดก่อน  
- ถา้เลือดค่อยๆ ซึมออกมาใหท้าํความสะอาดแผลเอาขนและสิงสกปรกออกจากปากแผล 

(อาจใชก้รรไกรตดัเลม็ขนรอบปากแผลออก) แลว้ลา้งแผลดว้ยนาํสะอาด 
- นาํส่งสตัวแพทย ์ 
- ในกรณีทีมีบาดแผลทะลุช่องอก ตอ้งรีบใชผ้า้กดปิดปากแผลใหแ้น่นเพือป้องกนัไม่ให้

อากาศเขา้สู่ช่องอก แลว้นาํส่งสตัวแพทยท์นัที 
- ถา้มีแผลทะลุช่องทอ้งมีไสไ้หลออกมา ใหล้า้งเอาสิงสกปรก (ถา้มี) ออกดว้ยนาํสะอาดแลว้

ยดักลบัเขา้ไปในช่องทอ้ง พนัปิดปากแผลไวด้ว้ยผา้สะอาดแลว้นาํส่งสตัวแพทยท์นัที  
แผลถลอก 

- ทาํความความสะอาดบาดแผลโดยใชน้าํสะอาด แลว้ทายาใส่แผลสด  
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ฟกชํา 

- ปกติแลว้แผลฟกชาํไม่จาํเป็นตอ้งใชย้าทา 
- อยา่ใชย้าทาถูนวดทีใชก้บัคนมาใชใ้นแมว เพราะจะทาํใหเ้กิดการระคายเคืองมาก 
- พึงระลึกไวเ้สมอวา่การพบรอยฟกชาํจากภายนอกอาจเกิดร่วมกบัการตกเลือดภายในได ้ถา้

แมวไม่ยอมเคลือนไหว หรือไม่ไดย้นืดว้ยขาทงั 4  ใหพ้าไปพบสตัวแพทย ์ทนัที 
 
แผลถูกกดัและสัตว์มีพษิ 
 แผลถูกกดั  
แมวกดักนัมกัจะพบบาดแผลบริเวณคอ หนา้อก ใบหนา้ หู และขา รูเขียวทีทะลุผวิหนงัจากภายนอกอาจดูเหมือน
ไม่รุนแรง แต่ความจริงแลว้เนือเยอืและกลา้มเนือบริเวณใตผ้วิหนงัตรงนนัอาจบอบชาํมาก และอาจทาํใหเ้กิดการ
ติดเชือรุนแรงตามมา ถา้แผลกวา้งและลึกควรนาํไปพบสตัวแพทย ์ 
 
การปฐมพยาบาลทาํไดโ้ดย 

1. ทาํการหา้มเลือดในกรณีทีมีเลือดออกมาก 
2. ตดัขนบริเวณรอบปากแผลออก 
3. ทาํความสะอาดแผลดว้นนาํสะอาด และนาํยาฆ่าเชือ 
4. ทาครีมหรือขีผงึสาํหรับแผลสด ปิดปากแผล  

 
แมลงต่อย 

ผึงและตัวต่อ 
ทาํใหเ้กิดการบวมและเจบ็ปวด มกัจะพบบริเวณอุง้เทา้ ปาก และหนา้ โดยเฉพาะถา้ถูกต่อยภายในปากและทาํให้
เกิดการบวมของคอหอยจะทาํใหห้ายใจไม่ออก แมวบางตวัมีอาการแพพ้ิษของผงึและตวัต่อค่อนขา้งรุนแรง มี
การบวมตามใตผ้วิหนงัทวัร่างกาย อาเจียน ทอ้งร่วง หนา้บวม คอบวม หายใจไม่ออก ตาย ดงันนัตอ้งรีบนาํส่ง
สตัวแพทยโ์ดยเร็ว  โดยเฉพาะในรายทีถูกต่อยภายในช่องปากและลาํคอ  
 
 
 
การดูแลเบืองต้น 

1. ถา้เป็นไปไดใ้หพ้ยายามดึงเหลก็ในออก 
2. ใชน้าํแขง็ประคบบริเวณทีบวมจะช่วยลดอาการได ้ 
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3. นาํส่งสตัวแพทย ์ 
 
คางคกและตัวบุ้ง 
คางคกจะหลงัสารพิษออกจากต่อมทีอยูต่ามผวิหนงั ซึงสารพวกนีจะก่อใหเ้กิดความระคายเคืองไปจนถึงภาวะ
หวัใจลม้เหลวได ้ส่วนตวับุง้ชนิดมีขนยาวกจ็ะมีสารทีก่อใหเ้กิดความระคายเคืองอยูต่ามผวิ ลาํตวั และขน  แมว
มกัจะไดรั้บพษิโดยการสมัผสัโดยเฉพาะบริเวณปาก ลิน  
 
อาการ  พิษคางคก  -  นาํลายไหลยดื ม่านตาขยายกวา้ง ถา้ไดรั้บพิษมากและทิงไว ้ นานอาจชกัหมดสติและตาย
ได ้ 
           พิษตวับุง้    -  ทาํใหเ้กิดการระคายเคือง นาํลายไหล มีตุ่มบวม  
 
การดูแลเบืองต้น 

1. ใชน้าํสะอาดฉีดลา้งบริเวณปากแมวทนัที แต่ระวงัอยา่ใหแ้มวสาํลกั หรือกลืนนาํเขา้ไป (ใช้
กระบอกฉีดพน่สเปรยจ์ะปลอดภยักวา่ใชส้ายยาง) 

2. นาํส่งสตัวแพทยท์นัที  
 
งูกดั 
อาการทีสงัเกตไดแ้ละสงสยัวา่แมวอาจจะโดนงูพิษกดั ไดแ้ก่ ตวัสนั ตืนเตน้ อาเจียน นาํลายไหลมาก  ม่านตา
ขยาย หรือลม้ฟุบลงทนัทีทนัใด ควรสาํรวจตามร่างกายแมววา่มีรอยเขียว 2 รอยหรือไม่ ถา้พบตอ้งรีบนาํส่งสตัว
แพทยท์นัที 
 
ข้อควรปฏิบตั ิ

1. ปลอบแมวใหห้ายตืนกลวั 
2. ลา้งแผลและบริเวณรอยกดัดว้ยนาํสะอาดมากๆ เพือลา้งเอาพิษทีติดอยูก่บัผวิออก 
3. หา้มกรีดแผลใหก้วา้ง หรือพยายามดูดพษิออก เพราะจะทาํใหมี้เลือดไหลเวียนมาทีแผล

มากขึนเป็นการเร่งการกระจายพิษ  
4. ใชน้าํแขง็ประคบ เพือลดการไหลเวยีนของเลือด 
5. ถา้ถูกกดับริเวณขา ควรใชผ้า้พนัรอบบริเวณนนัใหแ้น่น (รูปที 112) เพือชะลอการกระจาย

ของพิษ (การขนัชะเนาะใชไ้ม่ไดผ้ล) 
6. นาํส่งสตัวแพทยท์นัทีเพือฉีดเซรุ่มแกพ้ษิงู  
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สารพษิ  
สารพิษสามารถเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการกิน การหายใจ และซึมผา่นผวิหนงั แต่ทีพบบ่อยๆ มกัเกิดจากการกิน 
แมวทีไดรั้บสารพิษอาจมีอาการนาํลายฟมูปาก อาเจียน ทอ้งเสีย เดินโซเซ กลา้มเนือกระตุก ลม้ฟุบ ชกั และหมด
สติ  
ข้อควรปฏิบตั ิ

1. เมือพบเห็นแมวกาํลงักินสารพิษอยู ่ใหค้วบคุมแมวไว ้นาํแมวพร้อมภาชนะบรรจุสารนนั
ส่งสตัวแพทยท์นัที 

2. ในกรณีทีไม่ไดส้งัเกตเห็นวา่แมวกินสารพษิหรือเปล่า แต่แสดงอาการน่าสงสยัวา่จะเกิด
จากสารพิษ ใหน้าํส่งสตัวแพทยท์นัที  

3. การทาํใหอ้าเจียนทนัที (ภายใน 1 ชวัโมงหลงักินสารพิษ) เป็นการลดปริมาณของสารพิษที
จะทาํใหร่้างกายดูดซึมเขา้ไป แต่มีขอ้จาํกดัวา่สารทีกินเขา้ไปนนัตอ้งไม่ระคายเคืองต่อ
เนือเยอืทางเดินอาหาร ไม่เช่นนนัแลว้ยงิจะเป็นการไปเพิมความรุนแรงของพิษ ทางทีดี
ทีสุดถา้เราไม่รู้วา่สารชนิดนนัเป็นอะไรกไ็ม่ควรทาํใหแ้มวอาเจียน ควรนาํส่งสตัวแพทย์
ทนัที  

 
ลูกตาหลุดออกมานอกเบ้า 
พบไดบ่้อยในแมวพนัธุ์หนา้สนั ตาโปน เนืองจากแมวกลุ่มนีมีเบา้ตาตืน เมือโดนกระแทกแรงๆ มีโอกาสทีลูกตา
จะหลุดออกมานอกเบา้ได ้ 
 
การดูแลเบืองต้น  
ใชผ้า้สะอาดชุบนาํคลุมลูกตาไว ้แลว้พาไปพบสตัวแพทยท์นัที  
 
 


