
5. การเลอืกแมวเป็นสัตว์เลยีง 
 
 ปกติสตัวเ์ลียงทีใกลชิ้ดกบัคนมากจนสามารถอยูร่่วมบา้น  ร่วมเตียงกบัมนุษยไ์ดคื้อ  สุนขัและแมว     
ทงัทีสตัวท์งัสองชนิดมีนิสยัและพฤติกรรมทีแตกต่างกนั     ทงันีผูเ้ลียงสามารถคาดหวงัประโยชน์ตอบแทน
จากการเลียงสตัวท์งัสองชนิดได ้    แต่ในลกัษณะทีแตกต่างกนั   สรุปความแตกต่างระหวา่งสุนขัและแมวได ้ 
ดงันี  
 1. ในเรืองประโยชน์    แมวสามารถกาํจดัหนู  นก แมลง หรือสตัวเ์ลก็ๆทีล่วงลาํเขา้มาอยูใ่นบา้น         
ในขณะทีสุนขัสามารถทาํหนา้ทีไดมากมาย   ขึนกบัสายพนัธุ์ทีเลียง  เช่น  เฝ้าบา้น  ล่าสตัว ์    ป้องกนั
อนัตรายจากการถูกทาํร้ายโดยมนุษย ์  หรือสตัวร้์าย เช่น  งู ตะขาบ  หรือสามารถฝึกเพือเป็นสุนขัตาํรวจใน
การคน้หาผูร้้ายหรือยาเสพติด 
 2. ความเป็นอิสระ  แมวเป็นสตัวรั์กอิสระแมจ้ะเป็นสตัวเ์ลียง  แมวกมี็นิสยัของสตัวป่์า  คือ ชอบ
เทียวไปตามลาํพงั   และทาํทุกอยา่งทีมนัพอใจ   การออกไปเดินเล่นกบัเจา้ของจึงไม่พบในแมว    รวมทงัการ
ฝึกใหท้าํตามคาํสงัจึงเป็นไปไดย้าก    เชือวา่มนัทาํได ้  แต่ไม่ชอบทาํกไ็ม่ทาํ     ในขณะทีสุนขัจะเชือฟังและ
จงรักภกัดีต่อเจา้ของ  สามารถฝึกและสงัใหท้าํตามคาํสงัได ้
 3. แมวเป็นสตัวเ์ลียงชนิดดียวทีไม่ชอบอยูร่วมเป็นฝงู   มนัชอบอยูต่ามลาํพงั   ไม่ชอบใหค้นไป
วุน่วายกบัมนั     ในขณะทีสุนขัจะชอบอยูร่วมกนัเป็นฝงู   มีการจดัลาํดบัภายในฝงูวา่ตวัใดเป็นจ่าฝงู  ตวัใด
เป็นลูกนอ้ง    เมือคนนาํสุนขัมาเลียง    สุนขัจะนบัคนเป็นสมาชิกในฝงู  มนัจะคอยดูแลปกป้องคุม้ครอง   
และเห่าเตือนเมือมีคนแปลกหนา้ทีมนัเขา้ใจวา่เป็นศตัรูเขา้มาในบา้น 
 4. แมวจะแสดงความรักต่อเจา้ของเป็นครังคราว  เมือมนัพอใจ   มนัจะกา้วมานงับนตกั  แต่อาจลุก
พรวดพราดหนีออกไปทนัทีเมือมนัตอ้งการ   บางครังเจา้ของเรียกมนัอาจทาํเฉยเหมือนไม่รู้จกั  และไม่แยแส   
อาจเดินหนีไปเฉยๆ    ในขณะทีสุนขัจะผกูพนัใกลชิ้ดกบัเจา้ของมาก   เมือเจา้ของเรียกมนัจะกระดิกหางเขา้
มาหาทนัที   และอยูก่บัเจา้ของจนกวา่เจา้ของจะเบือและไล่มนั 
 5. แมวมีพฤติกรรมชอบลบัเลบ็  ทาํใหเ้ฟอร์นิเจอร์และเครืองเรือนเสียหาย  ในขณะทีสุนขัจะทาํขา้ว
ของเสียหายเมือเป็นลูกสุนขัหรือสุนขัรุ่น  เช่น  กดัรองเทา้ หรือของเล่น  หนงัสือพิมพ ์ เพราะมนัคนัฟัน 
 ผูที้คิดจะเลียงแมวควรพิจารณาความแตกด่างเหล่านี  ก่อนตดัสินใจเลือกเลียงแมว  เพราะแมวไม่
เหมือนสุนขั 
 อยา่งไรกต็ามหากคนเลือกเลียงแมว   มีเหตุผลหลายประการทีคนเลือกแมวเป็นสตัวเ์ลียง  แต่
โดยทวัไปแลว้ เหตุผลทีคนชอบเลียงแมว  ไดแ้ก่ 
 - ความสวยงามน่ารัก   
 - ความสง่างามและท่าทางหรือพฤติกรรมทีคลา้ยเสือ (เพราะเลียงเสือไม่ได ้ จึงตอ้งเลียงแมวแทน) 
 - ความเป็นตวัของตวัเอง  แมวส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเป็นอิสระ  ไม่ติดเจา้ของ  ไม่หวงเจา้ของ    



- เลียงง่าย   ไม่ตอ้งดูแลมาก  ไม่ติดบา้น  บางครังออกไปนอกบา้นไดเ้อง  โดยปีนตน้ไม ้ รัวหรือ
หลงัคาบา้น  และสามารถหาอาหารไดเ้อง 

- ใชพ้ืนทีในการเลียงนอ้ยกวา่สุนขั  กินอาหารนอ้ยกวา่  และเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลนอ้ยกวา่ 
- รักษาความสะอาดไดง่้าย  แมวมกัทาํความสะอาดตวัเองเสมอ  เวลาถ่ายกจ็ะกลบ 
- แมวช่วยกาํจดัหนู แมลงสาบ 
 

ข้อพจิารณาก่อนการเลยีงแมว 
สิงทีเจา้ของแมวจะตอ้งตระหนกัในการเลียงดูแมว  ไดแ้ก่ 
1. สามารถสละเวลาส่วนใหญ่ในการดูแลแมว  โดยเฉพาะในแมวพนัธุ์ขนยาว   จะตอ้งมีเวลาเพิม

มากขึนในการดูแลรักษาขนแมว 
2. ค่าใชจ่้ายในการเลียงดูแมว  ไดแ้ก่ คา่อาหาร ค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพ  สุขลกัษณะ  ต่างๆ   

และการป้องกนัโรค 
3. ทีอยูอ่าศยัอาจสกปรก  เลอะเทอะ  หรือมีกลินปัสสาวะ  ท่านอาจตอ้งใชเ้วลาในการดูแลทาํความ

สะอาดเพิมมากขึน   
4. อาจมีขา้วของเสียหาย  จากการกดั และตะกยุของแมว    ซึงอาจทาํใหท่้านหงุดหงิด  ฉุนเฉียว  

และอารมณ์เสียได ้ ท่านจึงตอ้งใจเยน็และเตรียมใจรับสภาพไวล่้วงหนา้ 
5. หากท่านตอ้งเดินทางบ่อย  อาจตอ้งเตรียมหาสถานที หรือบุคคลเพือฝากใหดู้แลแมวในระหวา่งที

ท่านไม่อยู ่
6.หากท่านพกัอยูใ่นบา้นเช่าหรือหอพกัอาจตอ้งพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการขออนุญาตเลียง

แมวในทีพกั 
7.สมาชิกทีอาศยัอยูร่่วมกบัท่าน  ตลอดจนเพือนบา้นเป็นปัจจยัอยา่งหนึงทีท่านตอ้งพิจารณาในการ

ทีจะเลียงแมว  เพราะหากมีคนแพข้นแมว  อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้  หรือเพือนบา้นทีไม่ชอบแมวอาจเกิด
ปัญหาตามมาภายหลงัได ้  ท่านควรพิจารณาวา่สามารถจดัการกบัปัญหาเหล่านีไดห้รือไม่  และโดยวิธีใด  
เพือจะไดไ้ม่ตอ้งเลิกเลียงกลางคนั  เพราะจะสร้างปัญหาแมวจรจดัตามมาในภายหลงัได ้

8. สตัวเ์ลียงทีเลียงไวก่้อนแลว้  เช่น สุนขั  หรือ นก  การนาํแมวมาเลียงภายหลงั  อาจเกิดปัญหาการ
กดักนั    แมวหรือสตัวเ์ลียงเดิมอาจถูกทาํร้ายได ้

9. หากท่านมีเดก็ทารก  หรือเดก็เลก็  ปัญหาการแพข้นแมว  หรือโรคแมวทีมีผลต่อเดก็อาจตอ้ง
พิจารณามากขึนในการตดัสินใจเลียงแมว  

6.  หลกัในการเลอืกแมวมาเลยีง 
 
 



หลกัเกณฑใ์นการเลือกแมวมาเลียง 
1. เลอืกแมวพนัธ์ุไหนด ี   
 แมวมีทงัพนัธุ์แทแ้ละพนัธุ์ผสม  และแมวพนัธุ์แทก้มี็ทงัพนัธุ์ไทย  และพนัธุ์ต่างประเทศ    โดยพนัธุ์
ต่างประเทศ  กมี็ทงัพนัธุ์ขนยาวและขนสนั    ผูเ้ลียงควรศึกษาลกัษณะของแมวแต่ละพนัธุ์ก่อนทีจะตดัสินใจ
เลือกเลียงพนัธุ์ใด   โดยศึกษาขอ้ดี  ขอ้เสีย ของแมวแต่ละพนัธุ์มาประกอบการพจิารณา  การเลือกพนัธุ์แมวที
จะเลียงนนั  โดยทวัไปมกัเลือกตามความชอบหรือความพอใจส่วนบุคคล  แต่หากบางคนไม่ไดช้อบแมว
พนัธุ์ใดเป็นพิเศษ   ประเดน็ทีควรพิจารณาเลือกพนัธุ์แมว  มีดงันี 
 -  สถานทีเลียงสะอาด  อากาศถ่ายเทดี   อุณหภูมิไม่สูงมาก  กส็ามารถเลียงแมวพนัธุ์ขนยาวได ้  
พวกแมวเทศ เช่น  แมวเปอร์เซียน  แมวหิมาลายนั  หากสถานทีไม่เอือ  ควรเลือกเลียงแมวขนสนั  กจ็ะช่วย
ใหเ้ลียงง่ายไม่ตอ้งคอยดูแลทาํความสะอาดสถานทีมากนกั  มิฉะนนัอาจเป็นการเพิมภาระใหผู้เ้ลียงมาก
เกินไป 

- เจา้ของมีเวลาในการเอาใจใส่ดูแลแมวไดเ้ป็นอยา่งดี  อาจเลือกแมวพนัธุ์ขนยาวได ้   เพราะแมวขน
ยาวตอ้งดูแลขนมาก  มีการแปรงขน  แมแ้มวจะคอยเลียขนทาํความสะอาดตวัเองเสมอกต็าม  หากไม่ค่อยมี
เวลาดูแลมากนกั   ควรเลือกเลียงแมวขนสนั  จะช่วยใหก้ารเลียงแมวง่ายขึน 
2. แหล่งทมีาของแมว 
 แมวทีจะนาํมาเลียงอาจไดม้าจากเพือน  เกบ็มา  หรือ  ซือมา    หากคนใหม้ามกัจะไดข้อ้มูลต่างๆ 
เกียวกบัแมวทีเป็นความจริง     แมวทีเกบ็มาอาจไม่รู้ขอ้มูล  ส่วนแมวทีซือมาอาจไดข้อ้มูลไม่จริง    
โดยเฉพาะแมวพนัธุ์  ก่อนซือควรศึกษาขอ้มูลใหดี้  เพอืป้องกนัการถกูหลอกจากผูข้าย     โดยเฉพาะถา้ซือ
ลูกแมวจะดูลกัษณะไดย้ากกวา่แมวโต   ควรเลือกซือจากแหล่งทีเชือถือได ้     และควรขอประวติัพนัธุ์และ
ใบรับรองการฉีดวคัซีน  เนืองจาก 
 - การขอใบรับรองสายพนัธุ์  pedigree)     จะไดรู้้ถึงเชือสายทีแน่นอน  ต่อไปจะไดผ้สมพนัธุ์ได้
ถูกตอ้งไม่ผสมกบัเชือสายเดิม  จะช่วยตดัปัญหาทางพนัธุกรรมไปไดส่้วนหนึง  และแหล่งทีออกใบรับรอง
ตอ้งเชือถือไดด้ว้ย 
 - การขอใบรับรองการฉีดวคัซีน   รวมทงัประวติัการถ่ายพยาธิ  เพือจะไดท้ราบประวติัการฉีดวคัซีน
วา่  ฉีดอะไรไปแลว้บา้ง  เมือใด  กีเขม็  ต่อไปจะไดด้าํเนินการในการใหว้คัซีนไดถู้กตอ้ง   กจ็ะช่วยป้องกนั
การเกิดโรคสาํคญัๆในแมวไดส่้วนหนึง 
 
3. การเลอืกเพศแมวทจีะเลยีง     

แมวเพศผู ้ ทียงัไม่ไดต้อนและใชเ้ป็นพอ่พนัธุ์    มกัชอบเทียวและเกเร   กา้วร้าว  ชอบกดัโดยไม่
เลือกคู่ต่อสู ้      แมสุ้นขัตวัโต    บางครังไปกดักบัแมวตวัอืนจนเป็นแผลเหวอะหวะ  แต่มนัจะไม่ร้อง   ถา้
เจา้ของไม่สนใจ   มนัจะเลียแผลจนหายเอง   หากไม่ชอบหนา้ใครจะยกขาฉีพุง่รดเอาดือๆ      ถ่ายเลอะเทอะ
ไม่เลือกที     



แมวเพศเมีย ใชเ้ป็นแม่พนัธุ์ได ้  หรือเลียงเป็นเพือน  ไม่ชอบเทียว  ชอบอยูก่บับา้น  ไม่ฉีเลอะเทอะ    
ไม่เกเร      จบัหนูเก่ง  เลียงลูกดี  ไม่ทิงลูก 

หากไม่ตอ้งการมีภาระในการเลียงแมวรุ่นต่อไปการเลือกเลียงแมวเพศผูน่้าจะดีกวา่แมวเพศเมีย  
เพราะแมวเพศเมียจะเป็นสาวเมืออายไุด ้5-6 เดือน  และจะเป็นสดัยอมใหต้วัผูผ้สมไดทุ้ก 3 สปัดาห์   อยา่งไร
กต็ามหากชอบแมวตวัเมียแต่ไม่อยากเลียงลูกแมว  กส็ามารถนาํไปตอนไดเ้มือแมวเริมเป็นสาว 
. สาํหรับการเลียงเพศผูจ้ะมีปัญหาต่างออกไปคือ  เมือแมวโตเป็นหนุ่มมกัจะออกจากบา้นไปเทียว
ผสมพนัธุ์  ซึงเมือกลบัมามกัจะมีแผล หรือป่วยกลบัมา    ทาํใหผู้เ้ลียงตอ้งพาไปรักษาหรือทาํแผลให ้ และอีก
ปัญหาสาํหรับการเลือกเลียงแมวเพศผูคื้อมกัจะถ่ายปัสสาวะไวท้วั   จนเหมน็ไปหมด   เพราะเป็นธรรมชาติ
ในการแสดงอาณาเขตของมนั    ดงันนั  การเลียงแมวเพศผูต้อ้งสร้างกรงพิเศษ  และปล่อยใหอ้อกมาเดินเล่น
เป็นครังคราว   หรือตอนเสีย  แมวจะเทียวและกา้วร้าวนอ้ยลง   ควรตอนเมืออาย ุ3-4 เดือน 
4. เลอืกอายุแมว 

การเลือกอายแุมวทีจะเลียง    ขึนอยูก่บัความพร้อมและเวลาของผูเ้ลียง    ถา้ผูเ้ลียงมีความพร้อม   
ความอดทน   มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่    กค็วรเลือกเลียงลูกแมว     เพอืจะไดฝึ้กสอนไดง่้าย  และเฝ้าดูการ
เจริญเติบโตและการพฒันาของลูกแมว   จะทาํใหเ้กิดความเพลิดเพลินและความผกูพนั   ความภูมิใจ     แต่
หากไม่มีเวลาและความพร้อมควรเลือกเลียงแมวทีโตแลว้ 

อายขุองลูกแมวทีจะนาํมาเลียงควรเป็นแมวทีหยา่นมแลว้ (อายปุระมาณ 45 วนั)     ช่วงทีเหมาะสม
คืออายตุงัแต่ 8-10 สปัดาห์  เพราะสามารถฝึกสอนไดง่้าย   และกินอาหารจากจานไดเ้องแลว้  ไม่เป็นภาระ
แก่เจา้ของมากเกินไป    )  หากเลือกแมวอายนุอ้ยเกินไป (ตาํกวา่ 1  เดือน) จะเลียงดูไดย้าก  อาจมีปัญหาป่วย  
หรือเลียงไม่รอด 

การเลียงแมวโตแลว้  การฝึกสอนหรือเปลียนแปลงพฤติกรรมจะทาํไดย้าก  หากแมวมีพฤติกรรมที
ไม่ตอ้งการ 

 
 
 

 
5. เลอืกแมวทีมีสุขภาพดี   
 ซึงมีลกัษณะต่างๆ  ดงัแสดงไวใ้นตาราง 
 
ลกัษณะสุขภาพปกต ิ ลกัษณะสุขภาพไม่ปกต ิ
1. ตาแจ่มใส  สะอาด ไม่มีขีตา 
2. จมูกชืนและเยน็  ไม่มีขีมกูเกาะ  ระบบหายใจปกติ  
ไม่ไอ จาม  หายใจลาํบาก  หอบ 

1. ตามีแผลหรือขุ่นมวั  มีนาํตาหรือขีตามาก 
2. จมูกแหง้  มีนาํมูกหรือเปียกชืนกวา่ปกติ 
 



3. ปากไม่มีกลิน  เหงือกสีชมพแูละไม่มีกลิน  ฟันขาว
สะอาด 
4. หูและช่องหูสะอาด  ไม่มีคราบ  ภายในรูหูมีสีชมพู
และไม่มีกลิน   ไม่มีไรหู  สงัเกตวา่ถา้มีไรหูแมวจะเกา
หูเสมอ  และอาจมีแผลจากการเกา 
5. ลาํตวัหมดจดไม่มีแผลหรือการอกัเสบ  ขนสะอาด
เป็นมนั  ไม่ยุง่เหยงิ 
6. ผวิหนงัมีความยดืหยุน่เมือดึง ไม่มีปาราสิตทงั
ภายนอกและภายใน   
7. ทวารหนกัสะอาด 
8. ท่าทางการยนืและการเคลือนไหวปกติตาม
ธรรมชาติ 
9. อุณหภูมิปกติ (102o F) 
10. นิสยัปกติ  พฤติกรรมดี   อารมณ์ดี  ไม่ดุร้าย   

3. ปากมีกลินเหมน็  เหงือกซีดหรือแดงจดัเกินไป  
ฟันเหลืองมีหินปูนเกาะดาํ  
4. หูสกปรก  อกัเสบ  มีสีดาํและมีกลินเหมน็ 
 
 
5. ลาํตวัมีแผล  มีการอกัเสบ  หรือบางบริเวณไม่
มีขน  ผวิหนงัมีสะเกด็ 
6. ผวิหนงัตึงตวัไม่ยดืหยุน่ 
 
7. ทวารหนกัมีอุจจาระเลอะเทอะ 
8. ท่าทางการยนืและการเคลือนไหวไม่มนัคง  
ลกัษณะแขง็ๆ 
9. อุณหภูมิสูงหรือตาํกวา่ปกติ 
10. นิสยัเปลียนไป เช่น ไม่กินอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การเตรียมความพร้อมสถานทอีุปกรณ์เพอืการเลยีงแมว 
 
  
 แมวเป็นสตัวรั์กอิสระตามธรรมชาติ    รักสะอาด  ชอบปีนป่าย   หากเลียงแมวแบบปล่อยอิสระ
มกัจะมีปัญหาตามมา  คือเมือแมวโตขึนมนัจะออกเทียวไม่อยูบ่า้น  อาจไปผสมพนัธุ์กบัแมวตวัอืน  หรือถูก



ตวัอืนกดัมา  ทาํใหต้อ้งรักษาเยยีวยา    ดงันนัหากเลียงแมวดว้ยความรักและเอาใจใส่ควรเตรียมสถานที
สาํหรับเป็นทีอยูข่องแมว  โดยอาจใหอ้ยูภ่ายในหรือภายนอกบา้นกไ็ด ้   
 การเลียงแมวภายในบา้น ควรหากล่องหรือตะกร้าใหเ้ป็นทีอยูแ่มว  โดยปูดว้ยกระดาษหรือเศษผา้ไว้
เป็นทีนอนแมว   วางไวที้มุมบา้นบริเวณทีอบอุ่นและอากาศถ่ายเทไดดี้   จดัหาท่อนไมห้รือแผน่ไมส้าํหรับ
เป็นทีลบัเลบ็ไวใ้หแ้มวดว้ย   อยา่ขงัแมวไวน้าน  ควรพาออกไปขา้งนอกบา้นบา้งเพือใหไ้ดรั้บแสงแดด
เพียงพอ  อาจทาํเป็นบานพบัทีแมวสามารถผา่นเขา้ออกเพือไปถ่ายนอกบา้นกไ็ด ้   
 การเลียงแมวไวน้อกบา้น  ตอ้งเตรียมกรงหรือคอกไวใ้หแ้มวอยู ่  ขนาดความยาวประมาณ 4-5 ฟุต   
กวา้ง 3 ฟุต  และสูง  2.5 ฟุต  มีหลงัคาป้องกนัแดดและ ฝน  ควรยกพนืสูงจากพืนประมาณ 1 ฟุต  เพือ
สะดวกในการทาํความสะอาด   ผนงัควรเป็นตาข่ายโปร่งเพือการระบายถ่ายเทอากาศไดดี้  ภายในกรงควรจดั
รังหรือทีนอนไวใ้หด้ว้ย     ทีนอนอาจใชต้ะกร้าหรือกล่องปูพืนดว้ยเศษผา้และปูดว้ยกระดาษหนงัสือพิมพ์
หลายๆชนั   ขนาดพืนทีขึนกบัขนาดตวัแมว    สาํหรับแมวแม่ลูกอ่อนควรมีพืนทีมากกวา่ปกติและควรปูพืน
ใหนุ่้มดว้ย     หากมียงุหรือแมลงรบกวน   ควรหามุง้ไนล่อนคลุมในเวลากลางคืน  หรือทาํมุง้ลวดเลย    กรง
ควรอยูใ่นบริเวณทีไดรั้บแสงแดดอ่อนในช่วงเชา้   หากฝนตกหรืออากาศเยน็ควรหากระสอบหรือผา้คลุม
กรงเพือไม่ใหล้มโกรกเกินไป   แมวเป็นสตัวขี์หนาว     ไม่ควรขงัแมวไวใ้นกรงนาน  ตอ้งปล่อยออกมาให้
รู้จกักบัแมวตวัอืนๆ    แมวจะไดไ้ม่หวาดกลวั  และรู้จกัสงัคมกบัแมวดว้ยกนั 
 แมวเป็นสตัวที์ขบัถ่ายเป็นทีทางและขดุกลบมูลทุกครัง  การเตรียมสว้มแมวจึงมีความสาํคญัต่อ
สุขอนามยัของแมว  กระบะหรือถาดใส่ทรายพร้อมทงัทรายอนามยัจึงมีความสาํคญัในการ  กระบะทรายมี
หลายขนาดใหเ้ลือก  ทีมีขอบสูงจะดีตรงทีป้องกนัทรายกระจายเวลาแมวขดุกลบ   บางครังอาจแรงไปจน
ทรายกระเดน็ออกมานอกกระบะ  ถา้ขอบสูงจะช่วยลดการกระเดน็   กระบะหรือกาละมงัใส่ทรายสาํหรับ
ขบัถ่ายของเสีย   ควรมีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 14 นิวลึก 5 นิว    กระบะควรเป็นวสัดุทีแขง็แรงทนทานเพราะ
ตอ้งลา้งและทาํความสะอาดดว้ยยาฆ่าเชือบ่อย   ไม่ควรเป็นโลหะหรือ สแตนเลสเพราะจะถูกกดักร่อนจาก
ปัสสาวะและอุจจาระแมว  และหลงัการลา้งควรตากแดดไวใ้หแ้หง้ก่อน  นาํมาเททรายใหม่   ปัจจุบนัมี
กระบะแบบมีฝาครอบเป็นหลงัคาสูง  เพือใหแ้มวมุดเขา้ไปถ่ายภายใตห้ลงัคา    บางแบบมีประตูเปิดปิดดว้ย
และมีช่องใหร้ะบายอากาศดา้นบนดว้ย    สาํหรับทรายอนามยัผลิตจากโซเดียมเบนนโทไนน   มีคุณสมบติั
จบัตวัเป็นกอ้นเกาะกบัมูลสตัว ์ ไม่ทาํใหค้วามชืนแพร่กระจาย   สามารถตกัทรายสกปรกออกไปทิงได ้ 
 นอกจากนี  การเลียงแมวดว้ยความรักและเอาใจใส่  ควรจดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆทีจาํเป็นดงันี 

1. ทีใส่อาหารควรมีลกัษณะเป็นจานตืน  มีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 8 นิว  ลึก 1 นิว 
2. ทีใส่นาํ ควรเป็นถว้ยเคลือบหรือถว้ยพลาสติกขนาดพอเหมาะ 
3. ท่อนไมแ้ขง็ไม่มีเสียน  วางไวใ้นกรงหรือบริเวณทีแมวเล่น   สาํหรับใหแ้มวใชล้บัเลบ็ 
4. สายจูงแมว   ใชจู้งพาแมวออกไปเทียว  ไม่ควรมีนาํหนกัมาก  ควรมีลกัษณะทีสามารถร่นสายกลบั

ได ้ หรือเป็นสายจูงแบบนิมเพือไม่ใหรั้งคอหรือตวัแมวมากเกินไป 



5. สายบงัเหียนสาํหรับแมว  บางทีเรียกวา่  สายคาดอก หรือ สายจูงอก  เป็นสายไนล่อนทีออกแบบไว้
ใส่คลอ้งขาหนา้ทงัสองขา้ง เพือป้องกนัไม่ใหแ้มวหลุดออกไป   โดยเป็นสายจูงและบงัเหียน
รวมอยูด่ว้ยกนั    สามารถปรับสายไดต้ามขนาดแมว  และซกัลา้งได ้

6. ปลอกคอแมว  ควรจะทาํจากแถบยางยดืถกั  หรือสายหนงัทีมีสีสนัหลากสี   ควรใส่กระพรวนสี
สะทอ้นแสงเพือสามารถส่งเสียงบอกใหรู้้วา่แมวอยูที่ไหนและสีสะทอ้นแสงกส็ามารถใหเ้รา
สงัเกตเห็นแมวไดใ้นตอนกลางคืน      สาํหรับปลอกคอแมวแบบพเิศษทีมีแถบยางยดืติดกบัปลอก
คอ    จะปลอดภยัมากขึนโดยช่วยป้องกนัเวลาแมวเดินไปติดกิงไมห้รือสิงอืนๆ  ปลอกคอจะขยาย
ออกได ้ ทาํใหห้วัแมวหลุดออกมาได ้ ไม่เกิดอนัตราย 

7. ของเล่น  แมวมีพฤติกรรมการเล่นเป็นการเรียนรู้แบบหนึง  จึงควรจดัของเล่นไวใ้ห ้ เช่นแกนหลอด
ดา้ย  ตุก๊ตา  หรือ ของเล่นทีเคลือนไหว  ช่วยกระตุน้ใหแ้มวตืนตวั  ของเล่นแมวสามารถหาซือได้
ตามร้าน  pet shop ทวัไป 

8. กรงสาํหรับการเคลือนยา้ยแมว  มีใหเ้ลือกมากมาย หลายขนาด    หลายแบบ เช่น ตะกร้าหวายหูหิว  
ตะกร้าพลาสติก  กระเป๋าหูหิว  กรงสแตนเลส  สามารถหาซือไดต้ามร้าน  pet shop ทวัไป 

9. กรรไกรตดัเลบ็  ตะไบ  ใชส้าํหรับตดัเลบ็แมว  และฝนเลบ็ลดความคม  ป้องกนัการขว่นของแมว 
10. แชมพแูละครีมนวด  มีหลายชนิด  หลายกลิน ควรเลือกชนิดทีไม่รุนแรง  เพราะแมวอาจแพส้ารเคมี

ได ้
 
 
 
 

8. การดูแลสุขอนามยัแมว 
 
 

แมวเป็นสตัวรั์กสะอาด  จะเสริมสวยตนเองโดยใชลิ้นเป็นอุปกรณ์  แมวจะเลียทวัร่างกายจนสะอาด  
แต่กไ็ม่สะอาดไปทงัหมด  ยงัมีความสกปรกแฝงอยู ่ เจา้ของจึงตอ้งช่วยดูแลสุขอนามยัใหแ้มวดว้ยเช่น 
อาบนาํ  แปรงขน ตดัเลบ็  เชด็หู  และอืนๆ 

การอาบนํา 

 การฝึกแมวเพอืหดัอาบนาํควรทาํเมือเป็นลูกแมวจะหดัไดง่้ายกวา่  โดยเริมทีอาย ุ14  สปัดาห์  แต่
หากลูกแมวสกปรกมากจาํเป็นตอ้งอาบก่อน 14 สปัดาห์กท็าํได ้ แต่ตอ้งระวงัความหนาวเยน็  ก่อนอาบนาํให้



ใชส้าํลีอุดหูแมวป้องกนันาํเขา้หู  และใชย้าป้ายตาชนิดนาํมนัป้ายตาไวเ้พือป้องกนัสบู่หรือแชมพเูขา้ตา  ทาํ
ใหร้ะคายเคืองแมวจะดินรนมาก     
 อุปกรณ์ทีใชใ้นการอาบนาํไม่มีมากมาย  ไดแ้ก่  กาละมงัอาจใชอ่้างลา้งจานแทนกไ็ด ้  ฟองนาํ
สาํหรับฟอกสบู่หรือแชมพ ู  เพือความนุ่มนวลมากกวา่การใชมื้อฟอก   และสามารถใชฟ้องนาํชุบนาํในการ
เช็ดหนา้  ส่วนหวัและใบหูใหส้ะอาดก่อนเช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้ขนหนู   ผา้ยางปูพืนอ่างกนัลืน และใหแ้มวเกาะ 
จะไดไ้ม่ตะกยุแขนคนอาบ  หากมีฝักบวัในอ่างลา้งมือกใ็ชเ้ป็นแหล่งพน่นาํได ้ จะสะดวกขึน  และตอ้งมี
ผา้ขนหนูสะอาดสาํหรับเช็ดตวัใหแ้หง้หลงัจากลา้งฟองสบู่ออกแลว้   ก่อนอาบนาํแมวควรปิดประตูหอ้ง   
เพือป้องกนัลมโกรกเพราะแมวจะหนาว  รวมทงัป้องกนัแมวหนี 
 เมือเริมอาบนาํใหแ้มว ควรปลอบแมว  อยา่ส่งเสียงเอะอะ  และค่อยๆอาบดว้ยความละมุนละม่อม  
โดยค่อยๆหยอ่นแมวลงในอ่างหรือกาละมงั   ดว้ยการใชมื้อหนึงหิวหนงัหลงัคอ  อีกมือรวบขาหลงัหรือจบั
สะโพกไว ้  แมวจะถูกจบัใหห้มอบแช่นาํในอ่าง    แมวบางตวัอาจใชข้าคู่หนา้เกาะขอบอ่าง   นาํในอ่างควร
เป็นนาํอุ่น อุณหภูมิประมาณ 37 – 38 องศาเซลเซียส หรือนาํปกติทีไม่เยน็  นาํลึกประมาณครึงขาแมว   ลูบ
ไลแ้มวพร้อมกบัค่อยๆวกันาํรดตวัแมวจนเปียก  โดยลูบยอ้นขนใหเ้ปียกใหท้วักนัก่อน   อยา่ใชน้าํก๊อกหรือ
สายยางฉีดแมวจะตกใจกลวั  แชมพทีูใชต้อ้งไม่ระคายเคืองตา  ควรเป็นพวกแชมพเูดก็ทารก(ประเภท no 
tear)  เมือฟอกแชมพทูวัตวัแลว้  ใหล้า้งแชมพอูอกใหห้มด  นาํแมวขึนจากอ่างมาเช็ดตวัดว้ยผา้สะอาดให้
แหง้     หากมีเครืองเป่าผมใหเ้ป่าขนแมวใหแ้หง้แต่ใหร้ะวงัอยา่ใหเ้สียงเครืองดงัแมวจะตกใจ  ใหค้อ่ยทาํจน
แมวชิน    การอาบนาํแมวทีโตแลว้อาจควบคุมไดย้ากเพราะแมวจะดินรนไม่ยอมใหจ้บัอาบนาํ 
 หากแมวดุมาก  อาจใชว้ิธีจบัแมวใส่ถุงผา้  ใหเ้หลือแต่ส่วนหวัโผล่ออกมา  เวลาอาบนาํใหจุ่้มลงไป
ทงัถุงเหลือส่วนหวั  อาบนาํตามปกติเทแชมพลูงในถุง   ถูทีภายนอก    ลา้งแชมพดูว้ยนาํใหห้มด  ส่วนหวัให้
เช็ด แ ละทาํความสะอาดภายหลงั 
 ปกติขนแมวจะมีนาํมนัจากต่อมไขมนัของขมุขนออกมาหล่อเลียงใหเ้กิดความชุ่มชืนใหข้นเป็นเงา
งาม    จึงไม่ควรอาบนาํแมวบ่อยเกินไป  ทาํใหข้นแหง้หลุดร่วงง่าย  นอกจากนีอาจทาํใหแ้มวเป็นหวดัง่าย  
ควรอาบอยา่งมากคือทุก 2 สปัดาห์ กพ็อ  สาํหรับแชมพหูรือสบู่ทีใชก้ต็อ้งระวงั  แมวบางตวัแพแ้ชมพทีูใชก้็
ตอ้งเปลียนใหม่  ทดลองเลือกดูทีแมวไม่แพ ้  การทดสอบแชมพอูาจทาํโดยใชแ้ชมพฟูอกบริเวณผวิหนงั
อ่อน  เช่น  หลงัใบหู  ซอกขาหนีบ    แลว้ลา้งแชมพอูอกใหห้มดหลงัจากนนัสงัเกตดูสกั 2-5   วนั   หากไม่มี
อาการแพก้ใ็ชแ้ชมพนูนัต่อไปได ้    อาการแพแ้ชมพสูงัเกตได ้  แมวจะมีอาการคนักลิงถูตวักบัพืน  มีผนืขึน   
กดัขนหรือผวิหนงั  หรืออาจมีแผลนาํเหลืองซึมออกมา  แลว้แต่ความรุนแรง  ทงันีบางทีแมวอาจไม่แพ้
แชมพแูต่เกิดจากการลา้งแชมพอูอกไม่หมดทาํใหร้ะคายเคืองผวิหนงัได ้ จึงควรระวงัลา้งแชมพอูอกใหห้มด
ทุกครัง    โดยเฉพาะเวลาใชแ้ชมพถููตวัแมวตอ้งเจือจางก่อนโดยผสมกบันาํใหเ้ขา้กนัแลว้ค่อยฟอกตวัแมว   
อยา่ใชแ้ชมพเูทลงไปทีตวัแลว้ฟอกเพราะแชมพทีูเขม้ขน้จะระคายเคืองผวิหนงับริเวณนนัไดท้าํใหแ้พไ้ดง่้าย 
การแปรงขน 



 การแปรงขนแมวเพือกาํจดัเศษผง  เศษดิน สิงสกปรก  รวมทงัขนเก่าและรังแคใหห้ลุดออกไป   
พร้อมทงัเป็นการนวดผวิหนงัใหเ้ลือดไหลเวียนไดดี้     ควรแปรงขนแมวตงัแต่ยงัเป็นลูกแมวเพือใหคุ้น้เคย  
ทงันีสามารถแปรงขนได ้ ตงัแต่แมวอายไุด ้12  สปัดาห์  โดยใชแ้ปรงขนอ่อน  ชนิดของแปรงทีใชน้นัขึนกบั
พนัธุ์แมว   แมวขนสนัใหใ้ชแ้ปรงละเอียด  ส่วนแมวขนยาวใหใ้ชแ้ปรงหยาบ  ถา้ขนยาวมาก   ควรแปรงให้
บ่อยขึนเพือลดโอกาสขนติดพนักนั   แต่อยา่งนอ้ยควรแปรงสปัดาห์ละ 1 ครัง   ทีสาํคญัตอ้งใชแ้ปรงหรือหวี
ทีสะอาด  โดยการลา้งแลว้ฆ่าเชือดว้ย อลักอฮอลล ์70%  เพือไม่ใหเ้ป็นแหล่งเพาะเชือ 
 แปรงทีใชก้บัแมวประกอบดว้ย 

1. แปรงหรือหวีเหลก็ใชส้าํหรับสางขนแมวโดยเฉพาะพนัธุ์ขนยาว 
2. แปรงลวด (wire slicker brush) ใชแ้ปรงหลงัจากสางดว้ยหวีเหลก็   โดยแปรงดา้นบนเฉพาะ

ส่วนขนทียาว   อยา่ใหโ้ดนผวิหนงัแมวจะเจบ็และต่อตา้น   ใหแ้ปรงอยา่งประณีตชา้ๆเบาๆ  ถา้
ขนพนักนัอยา่ฝืน  ใหแ้กะขนทีพนักนัออกก่อน  ถา้แกะไม่ออกใหต้ดัขนส่วนนนัทิงเลย 

3. pin brush ใชก้บัแมวขนยาวพนัธุ์เลก็    
4. curry brush   เป็นแปรงทีมีซีแปรงเป็นยาง   ใชแ้ปรงเพือนวดกระตุน้ผวิหนงับริเวณขมุขน  การ

แปรงขนทุกครังตอ้งแปรงตามขน    หากแปรงทวนขน จะทาํใหข้นพนักนั  หากตอ้งการใหข้น
ฟ ู  อาจใชมื้อหรือหวีซีห่างหวยีอ้นทางสกั 2-3 ครังกช่็วยใหข้นฟดููสวยงามได ้
 
 

การตัดเลบ็ 
 แมวมีเลบ็ทีแหลมคมสามารถยดืหดเกบ็เขา้ไปในหลืบหนงัทีเรียกวา่ ซ่อนเลบ็   แมวใชเ้ลบ็ในการ
ตบ และตะปบ  จึงตอ้งลบัเลบ็อยา่งสมาํเสมอ  ดว้ยการกางเลบ็แลว้ขดูหรือฝนกบัวตัถุทีอยูใ่นแนวตงั   เช่น  
เสาหรือขาตู ้ หรือตน้ไม ้ หรือขดูกบัพืน   ซึงการลบัเลบ็เป็นประจาํจะช่วยใหเ้ลบ็ไม่ยาวจนเกินไป      แมว
บางตวัอาจเลียงโดยขงัไว ้ และไม่มีวสัดุสาํหรับลบัเลบ็     อาจทาํใหเ้ลบ็ยาวออกมามากเกินไป    เจา้ของ
จาํเป็นตอ้งช่วยดูแลเลบ็ไม่ใหมี้การสะสมสิงสกปรก  โดยการตดัเลบ็   นอกจากนีเลบ็ทียาวเกินไปอาจโคง้งอ
จนทิมอุง้เทา้แมวได ้  หรือไปเกาะเกียวผา้หรือมุง้ลวดเสียหาย    ควรหมนัตรวจเลบ็แมวเสมอหากยาวมากจะ
ไดต้ดัออก  และควรทาํหลงัการอาบนาํจะช่วยใหเ้ลบ็นุ่มตดัไดง่้าย   
 ภาพแสดงการลบัเลบ็ของแมว 

 การตดัเลบ็ควรตดัใหลู้กแมวตงัแต่
อาย ุ12  สปัดาห์  เพือใหแ้มวคุน้เคย  การตดั
เลบ็แมวตอ้งระวงัอยา่ตดัลึกเกินไป   จะทาํ
ใหเ้ลือดออกและเจบ็  เพราะทีเลบ็แมวมีเสน้
เลือดและเสน้ประสาทมาเลียงดว้ย   อาจใช้
ไฟส่องดูถา้เลบ็สีเขม้  โดยเลง็ไม่ใหลึ้ก



จนถึงแนวเนือสีชมพทีูมีเลือดและเสน้ประสาทอยู ่  การตดัในครังแรกอาจใหส้ตัวแพทยท์าํใหดู้ก่อนกไ็ด้
หากไม่มนัใจ   วิธีการเริมโดยจบัตวัแมวใหม้นั  อาจมีคนช่วยจบัตวัใหถ้า้แมวดินรนมาก    จบัอุง้เทา้เหยยีด
ไปขา้งหนา้   เลบ็จะโผล่ออกมา  ค่อยๆตดัเลบ็ทีละนิว  โดยสงัเกตสงัเกตสีของเลบ็ทีมีสีขาวลอ้มรอบสีชมพู
ก่อน   อยา่ตดัใหลึ้กถึงสีชมพดูงัทีกล่าวมาแลว้   ทีตดัเลบ็สาํหรับแมวมีขายตาม pet shop ทวัไป  แต่หากตดั
เป็นแลว้ใชที้ตดัเลบ็ธรรมดาของคนกไ็ด ้ เพราะราคาถูก  การตดัเลบ็สมาํเสมอจะทาํใหแ้มวคุน้เคยและตดัได้
ง่าย 
การเช็ดหู 
 ธรรมชาติสร้างใหหู้ขบัไขมนัออกมาเพือจบัสิงสกปรกทีแปลกปลอมเขา้มาในรูหู  แลว้เกิดเป็นขีหู
เพือขบัสิงสกปรกออกไปจากรูหู  รวมทงัช่วยป้องกนัหูชนัในดว้ย   จึงตอ้งขจดัขีหูออกไป  โดยการเช็ดหูให้
แมวอยา่งนอ้ยเดือนละครัง    ทงันีใชส้าํลีหรือ cotton bud จุ่มนาํยาเช็ดหูหรือ liquid paraffin  เช็ดในช่องรูหู   
อยา่ใหลึ้กเกินไปจะเป็นอนัตรายต่อแกว้หูได ้  ลึกเท่าทีตามองเห็นไดก้พ็อ 
การเช็ดตา 
 คราบสกปรกทีหวัตาแมวสามารถพบไดโ้ดยไม่ถือวา่ผดิปกติ     โดยทวัไปแมวจะทาํความสะอาด
เอง    โดยใชเ้ทา้หนา้เช็ดหนา้ตาแลว้เลียทาํความสะอาดเทา้     เหมือนกบัการเชด็หนา้    แต่หากยงัเปรอะอยู ่    
เจา้ของควรเชด็ออกโดยใชส้าํลีชุบนาํสะอาดเช็ด     ปกติแมวมีหนงัตา 3  ชิน คือหนงัตาบนและ หนงัตาล่าง
ทีใชเ้ปิดปิดตาเหมือนมนุษย ์  หนงัตาที 3 ของแมวจะอยูถ่ดัเขา้ไปจากหนงัตานอก  โดยอยูท่างดา้นหวัตา  
เรียกวา่  nictitating membrane  ปกติจะสงัเกตเห็นไดเ้พียงเลก็นอ้ย  หากโผล่ออกมามากจนเห็นชดัและบงั
บางส่วนของตาดา้นหวัตาแสดงวา่แมวป่วย   
การตรวจฟัน 
 ควรตรวจช่องปากแมวเสมอวา่มีกลินเหมน็หรือเปล่า    เพราะเป็นสิงบ่งชีสุขภาพของช่องปาก  
ไดแ้ก่  เหงือกและฟัน  ปัญหาหินปูนจบัทาํใหเ้หงือกอกัเสบสร้างความลาํบากทงัแมวและเจา้ของ   เพราะ
แมวจะไม่กินอาหาร  และกลินเหมน็จะทาํใหเ้จา้ของรําคาญ    ดงันนัควรหมนัตรวจช่องปากเมือเริมมีอาการ
จะไดแ้กไ้ขก่อนจะเป็นมาก    และการใหอ้าหารทีมีลกัษณะใหแ้มวแทะเพือขดัฟันจะช่วยป้องกนัหรือลด
ปัญหาหินปูนจบัฟันได ้  ปัจจุบนัมีอาหารหรือของขบเคียวประเภทนีจาํหน่ายมากมายในร้าน pet shop      
และหากเกิดปัญหาแลว้กค็วรไปหาสตัวแ์พทยใ์หรั้กษาและขอคาํแนะนาํ 
การขับถ่าย 
 แมวมีสญัชาติญาณในการปกปิดมูลของมนัหลงัจากขบัถ่ายแลว้โดยจะกลบฝังใหมิ้ดชิด  ทงันีเพือ
ปกปิดร่องรอยไม่ใหศ้ตัรูติดตามได ้ โดยปกติลูกแมวจะเรียนรู้การกลบฝังมูลจากแม่แมวดว้ยการ
สงัเกตแลว้ทาํเลียนแบบ   หากนาํแมวมาเลียงในบา้นกต็อ้งจดัหาสถานทีทีแมวสามารถถ่ายแลว้กลบได ้ ที
เรียกวา่สว้มแมว   สว้มแมวสามารถทาํไดโ้ดยใชก้าละมงัหรือถาดพลาสติกขอบสูงประมาณ 2-3 นิวเพือ
บรรจุทรายใหมี้ความลึกพอทีแมวจะขดุกลบมูลไดมิ้ดชิด   และมีขนาดพืนทีกวา้งพอทีแมวหมุนหรือกลบัตวั
ไดเ้วลาขดุกลบหลงัขบัถ่าย   และถาดนีควรมีความแขง็แรงทนทานต่อการขดัถูชาํระลา้ง ดว้ยนาํยาฆ่าเชือ   



สาํหรับทรายทีใชเ้ป็นวสัดุทาํสว้มแมว  เดิมมีการนาํทรายธรรมดามาใช ้  ทรายนีใชไ้ดไ้ม่นานตอ้งเปลียน
ใหม่ทุกวนัถา้ปล่อยไวจ้ะทาํใหส้กปรกหมกัหมม       เนืองจากทรายมีคุณสมบติัในการดูดซบัความชืนและ
กลินปัสสาวะไดไ้ม่ดี  ทาํใหค้วามเปียกชืนซึมลงไปหมกัหมมทีกน้ถาด   นอกจากนีทรายไม่สามารถจบั
อุจจาระใหเ้ป็นกอ้นได ้    ปัจจุบนัมีขายสาํเร็จรูปเรียกวา่  ทรายอนามยั  หรือ  ทรายแมว  เป็นวสัดุทีมี
คุณสมบติัดูดซบัปัสสาวะและจบักอ้นอุจจาระไดดี้     ทาํใหไ้ม่ตอ้งเปลียนทรายบ่อย  เนืองจากสามารถตกั
ทรายเฉพาะส่วนทีสกปรกออกทิงไป  จึงกาํจดักลินและอุจจาระออกไปได ้ 
 หากเลียงลูกแมว  เจา้ของตอ้งฝึกสอนใหถ่้ายเป็นทีและใหรู้้จกัขดุกลบมูลดว้ย    โดยคอยสงัเกตเวลา
ลูกแมวจะถ่าย   ใหจ้บัตวัมาทีสว้มแมวใหถ่้ายทีนนั    แลว้ยกอุง้เทา้ทงัสองใหท้าํท่าขดุลงในทราย    ทาํ
เสมอๆแมวจะเริมเรียนรู้การถ่ายทีสว้มและการกลบ    เจา้ของบางคนนาํมูลแมวมาทิงไวที้สว้มแมวก่อนใน
ตอนแรก  เพือใหลู้กแมวจาํกลินและจะมาขบัถ่ายทีสว้มแมว   ควรเริมฝึกแมวใหถ่้ายทีสว้มตงัแต่อายไุด ้3-4 
สปัดาห์ 
 การใชส้ว้มแมวมีหลกัปฏิบติัทีควรทราบ คือ  

1. จดัวางสว้มแมวในทีเงียบ ไม่พลุกพล่าน ไม่มีสิงรบกวน 
2. ไม่ควรจดัวางสว้มแมวไวใ้กลก้บัอาหารและนาํแมว  เพราะอาจมีการปนเปือนเชือโรคจากมูล

แมว   และแมวเองกอ็าจไม่ยอมถ่ายใกลที้กินอาหาร 
3. วสัดุทีใชท้าํสว้มแมวควรเลือกทีมีคุณสมบติัในการดูดซบัและจบัมูลไดดี้ 
4. ปริมาณวสัดุทีทาํเป็นสว้มตอ้งมีมากพอ  โดยตอ้งลึกพอทีแมวจะขดุกลบมูลไดมิ้ดชิด 
5. หมนัตกัวสัดุทีดูดซบัจบักบัมลูและสกปรกแลว้ออกทิงไป  ไม่ควรปล่อยใหห้มกัหมม 
6. วสัดุชนิดทีใชแ้ลว้แมวคุน้เคย  ควรใชช้นิดนนัต่อไป  อยา่เปลียนชนิดใหม่ 
7. ควรลา้งถาดทีใชท้าํสว้มใหส้ะอาดและใชย้าฆ่าเชือดว้ยทุก 3 วนัและเปลียนวสัดุใหม่ 

การออกกาํลงักาย 
 การออกกาํลงักายแมวควรจะทาํเป็นประจาํเพราะการออกกาํลงักายจะช่วยใหแ้มวไม่เกิดอาการ
ทอ้งผกู    และช่วยใหกิ้นอาหารไดดี้ขึน     ในลูกแมวอาจหาของเล่นมาใหเ้ล่นในบา้น    หรือปล่อยใหปี้น
ป่ายตน้ไม ้ วิงเล่นอยา่งเป็นอิสระ     การจูงแมวไปเดินเล่นถา้ฝึกแลว้กอ็าจทาํได ้  เพราะโดยปกติแมวเป็น
สตัวรั์กอิสระไม่ยอมใหบ้งัคบัควบคุม  การจูงแมวไปเทียวทาํไดย้ากแต่สามารถฝึกได ้ แต่มีแมวไม่กีพนัธุ์ที
สามารถฝึกได ้เช่น  แมวไทย  แมวพม่า  เป็นตน้  ควรหดัในลูกแมวจะง่ายกวา่  เริมดว้ยการสร้างความคุน้เคย  
ใหคุ้น้เคยกบัปลอกคอและสายจูง  โดยใส่ปลอกคอพร้อมสายจูงใหลู้กแมวลากเล่นไปมาก่อน  จากนนัค่อย
ฝึกต่อโดยจบัสายจูงเดินตามแมวไปตลอดเวลา  เริมดึงบา้งเดินตามบา้งวิงตามและอยา่ฝืนใจแมวมากไป    
การฝึกลูกแมวแบบนีควรค่อยๆทาํอยา่งสมาํเสมอ  ค่อยเป็นค่อยไปใหแ้มวเกิดความคุน้เคย  อยา่รีบร้อนหรือ
ฝืนแมว  หากตวัใดดือต่อตา้นอยา่งรุนแรง    กค็วรเลิกฝึก 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  พยาธิในแมว (FelineParasites) 
สพ.ญ.ดร. ขวญัเกศ กนิษฐานนท ์

 
 พยาธิในทางสตัวแพทยแ์บ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ พยาธิภายใน และพยาธิภายนอก พยาธิภายในของ
แมว หมายถึง หนอนพยาธิทีอาศยัอยูภ่ายในทางเดินอาหาร หรืออวยัวะภายในอืนๆของแมว บางชนิดติด
มาถึงคนได ้ส่วนพยาธิภายนอกของแมว หมายถึงสิงมีชีวติพวก เห็บ เหา หมดั และไร ทีอาศยัอยูบ่นผวิหนงั
แมว 
 พยาธิภายในของแมว (Feline internal parasites) ประกอบดว้ยหนอนพยาธิหลายชนิดดว้ยกนั ใน
แมวอายนุอ้ยมกัทาํใหมี้อาการป่วย ผอมและโตชา้ แต่ในแมวโตมกัไม่มีอาการหรือไม่รุนแรง พยาธิชนิดที
พบมาก ไดแ้ก่ 
 1. พยาธิตัวกลม (Roundworms) พยาธิตวักลมในแมวมีชือวา่ Toxocara cati  มีสีขาวถึงเหลืองอ่อน 
ยาวประมาณ 2-4 นิว รูปร่างกลม คลา้ยเสน้สปาเกต็ตี เป็นพยาธิชนิดทีพบไดบ่้อยทีสุดในแมว ลูกแมว
ส่วนมากในประเทศไทยจะมีพยาธิตวันีตงัแต่เกิด โดยติดมาผา่นรกตงัแต่อยูใ่นทอ้งแม่ (การติดพยาธิตวักลม
ในแมวผา่นทางรกไดห้รือไม่ยงัมีขอ้โตแ้ยง้อยูม่าก) หรือจากการกินนมแม่หลงัคลอด เพราะแม่จะขบัตวัอ่อน
ของพยาธิออกมาในนาํนมได ้ พยาธิตวัเตม็วยัอาศยัอยูที่ลาํไสเ้ลก็ของแมว และกินอาหารส่วนทียอ่ยแลว้ใน
ลาํไสข้องแมว พยาธิจะไม่ยดึติดกบัผนงัลาํไส ้ จึงเหมือนกบัมนัแหวกวา่ยอยูใ่นอาหารเหลวๆในลาํไส ้ เมือ
พยาธิโตเตม็ทีมนัจะปล่อยไข่ออกมา ซึงไข่จะปะปนไปกบัอุจจาระของแมว แมวสามารถติดพยาธินีไดถ้า้ไป
กินอะไรทีปนเปือนไข่พยาธินี หรือไปกินสตัวอื์นทีมีพยาธินี สตัวอื์นทีมีการพบพยาธิชนิดนี ไดแ้ก่ หนู 
แมลงสาบ ไสเ้ดือนดิน เป็นตน้ ไข่พยาธิจะไปฟักตวัในกระเพาะอาหารของแมว กลายเป็นตวัอ่อนทีชอนไช



ไปตามอวยัวะภายใน เช่น กลา้มเนือ ตบั ปอด ก่อนทีจะไปเป็นตวัแก่อยูที่ลาํไสข้องแมว (รูปที 1) คนหรือ
สตัวอื์นๆสามารถติดพยาธินีไดด้ว้ยวิธีเดียวกนั เดก็ๆทีชอบเล่นดินแลว้เอามือเขา้ปากจึงมีโอกาสติดพยาธินี
มากเป็นพิเศษ ไข่ของพยาธิทีออกมาอยูใ่นสิงแวดลอ้มจะมีความคงทนมาก สามารถทนต่อนาํยาฆ่าเชือทีใช้
ทวัไปได ้ในสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม เช่น ความชืนพอเหมาะไม่ถูกแสงแดดเผา ไข่พยาธิจะอยูไ่ปไดห้ลาย
ปี วิธีป้องกนัการติดต่อทีดีทีสุดคือ กาํจดัมลูของแมวในทีมิดชิดไม่ใหส้ตัวอื์นเขา้ถึงได ้ถา้ตอ้งทิงในทีเปิดเผย 
ควรใชน้าํยาฆ่าเชือเขม้ขน้ราดก่อน และตากแดดนานๆ  
 แมวทีมีพยาธิอาจอาเจียนหรือถ่ายออกมามีตวัพยาธิใหเ้ห็น ลูกแมวทีมีพยาธิมกัจะมีรูปร่างผอม ทอ้ง
กางดูเหมือนทอ้งอืดตลอดเวลา มีอาเจียนไดบ้า้ง และหิวบ่อย  แมวทีโตแลว้มีพยาธินีไดแ้ต่มกัไม่แสดง
อาการ เพราะแมวจะมีภูมิคุม้กนัมากขึนเมือโตขึน การรักษาทาํไดโ้ดยใชย้าถ่ายพยาธิ เช่นยา pyrantel 
pamoate, fenbendazole และ piperazine เริมตน้เมืออาย ุ 2-3 สปัดาห์ และเนืองจากยากาํจดัพยาธิตวัแก่ใน
ลาํไสเ้ท่านนั ไม่ไดก้าํจดัตวัอ่อนของพยาธิทียงัชอนไชอยูต่ามอวยัวะอืนๆของแมว จึงตอ้งใหย้าซาํไปทุกๆ 3-
4 สปัดาห์ ต่อไปอีกอยา่งนอ้ย 3 ครัง การป้องกนัทาํไดโ้ดย ถ่ายพยาธิแม่แมวก่อนคลอดเพือลดโอกาสทีจะ
ถ่ายทอดพยาธิใหลู้กผา่นทางนาํนม แมวทีชอบล่าหนู จิงจก หรือแมลงสาบตอ้งไดรั้บการถ่ายพยาธิอยา่ง
สมาํเสมอ และกาํจดัมูลแมวใหมิ้ดชิดดงัทีไดก้ล่าวไปแลว้ 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 2. พยาธิปากขอ (Hookworms) เป็นพวกหนอนพยาธิในตระกลู Ancylostoma spp. มีขนาดเลก็มาก
ยาวประมาณ 3 มม. และอว้นเท่าเสน้ดา้ยเท่านนั มีปากเหมือนตะขอฝังอยูใ่นผนงัลาํไสแ้มว พบในลูกแมว
มากกวา่แมวโต เพราะแมวโตมีภูมิคุม้กนั พยาธิปากขอจะดูดกินเลือดแมวจากผนงัลาํไสเ้ลก็ ทาํใหเ้สียเลือด 
มีเลือดจางตามมา ถา้เปิดเหงือกดูจะเป็นสีซีดไม่ใช่สีชมพเูหมือนแมวสุขภาพดี ปวดทอ้ง และมีทอ้งเสีย ตวั

รปูท ี1. วงจรชวีติของพยาธติวักลมในแมว 

 



ผอมแกรน พยาธิโตเตม็วยัจะปล่อยไข่ออกมากบัมูลของแมวทีละหลายร้อยใบ ตวัอ่อนทีฟักจากไข่จะอาศยั
อยูใ่นดินไดถึ้งหลายๆเดือน แมวติดพยาธิโดยการกินตวัอ่อนเหล่านีเขา้ไป หรือถูกตวัอ่อนชอนไชเขา้ไปตาม
ผวิหนงั ตวัอ่อนทีไชเขา้ไปจะไชทะลุไปจนถึงลาํไส ้ซึงเป็นแหล่งทีอยูสุ่ดทา้ยของมนั ไม่วา่จะกินเขา้ไปหรือ
ไชเขา้ไปตวัอ่อนจะไปถึงลาํไสแ้มวภายใน 7 วนั และวางไข่ภายใน 7-10 วนัต่อมา (รูปที 2)  ไม่พบวา่มีการ
ติดพยาธิปากขอจากแม่สู่ลูกก่อนคลอดหรือผา่นทางนาํนม ตวัอ่อนพยาธิปากขอของแมวสามารถมาชอนไช
ผวิหนงัคนได ้ ถา้ไปสมัผสักบัดินโคลนชืนแฉะทีมีตวัอ่อนอยู ่ แต่ตวัอ่อนนีจะไม่โตเป็นตวัแก่ทีลาํไสข้องคน 
การรักษาทาํไดโ้ดยใชย้าเหมือนกบัการกาํจดัพยาธิตวักลม เริมทีอาย ุ 2-3 สปัดาห์ และซาํไปทุก 3-4 สปัดาห์ 
ต่อไปอีกอยา่งนอ้ย 3 ครัง การป้องกนัคือการกาํจดัมลูของแมวใหมิ้ดชิด และดูแลสิงแวดลอ้มอยา่ใหมี้ดิน
โคลนชืนแฉะเป็นทีฟักตวัของพยาธิ 
 

 
 
 
 
 3. พยาธิตัวตดื (Tapeworms) ทีพบในแมวมี 2 ชนิด ไดแ้ก่ Dipylidium caninum ซึงมีหมดัเป็นพาหะ 
และเป็นชนิดทีพบไดม้ากกวา่ อีกชนิดไดแ้ก่ Taenia taeniaeformis ซึงแมวติดจากการกินหนู พยาธิตวัตืดมี
รูปร่างแบน ตวัเป็นปลอ้งๆต่อกนั มองเห็นปลอ้งไดด้ว้ยตาเปล่า ปลอ้งกวา้งประมาณ 3 มม. ความยาวทงัตวั
ของตวัแก่ยาวไดถึ้ง 8 นิว ส่วนหวัของพยาธิจะฝังอยูที่ผนงัลาํไสเ้ลก็โดยใชป้ากเป็นตะขอยดึไว ้ ปลอ้งทีแก่
อยูท่างดา้นหางของพยาธิเมือแก่ไดที้จะหลุดออกมา และถา้ออกมาใหม่ๆเราอาจเห็นมนัเคลือนไหวยกุยกิอยู่
แถวๆกน้แมวได ้  ถา้ตายแลว้จะเห็นคลา้ยเป็นเมลด็ขา้วสารติดอยูต่ามขนแมวรอบๆกน้ หรือหล่นอยูต่ามที
นอนแมว (รูปที 3) 

รปูท ี2. วงจรชวีติพยาธปิากขอในแมว 



     
 แมวจะติดพยาธินีจากการกินหมดัทีมากินไข่พยาธิเขา้ไป หรือไปกินหนูทีมีพยาธิตวันีอยู ่และโชคดี
ทีคนหรือสุนขัจะไม่ติดพยาธินีถา้ไม่กินหมดัแมวหรือหนูดิบ ปลอ้งทีออกมานีจะแตกออกใหไ้ข่ขา้งในหลุด
ออกมา ตวัอ่อนของหมดัซึงอาศยัอยูต่ามพืนเช่นกนัจะกินตวัอ่อนพยาธินีเขา้ไป เมือหมดัตวันีโตขึนและเขา้
ไปอาศยับนตวัแมว แมวจะกินหมดัเขา้ไปเวลาเลียขน ตวัอ่อนพยาธิกจ็ะออกมาอาศยัอยูใ่นลาํไสข้องแมว 
(รูปที 4) อาการทีพบในแมวไดแ้ก่ ผอม คนักน้ชอบเอากน้ไปถูพืน ถา้เป็นมากๆอาจอาเจียนมีตวัพยาธิออกมา
ได ้ บางครังการตรวจอุจจาระแมวเพือดูการติดพยาธิจะไม่เห็นไข่ของพยาธิตวันี ทาํใหคิ้ดไปวา่แมวปลอด
จากพยาธิตวัตืดแลว้ เพราะไข่พยาธิจะถูกเกบ็อยูใ่นปลอ้งแก่ และไม่แตกออกภายในลาํไสแ้มว การรักษาทาํ
ไดโ้ดยใหย้า preziquantel ใชไ้ดใ้นแมวอาย ุ6 สปัดาห์ขึนไป การป้องกนัทาํโดยกาํจดัหมดัแมว และหนู 
 

   
 
  
 
  

รปูท ี4. วงจรชวีติพยาธติวัตดื D. caninum ในแมว 

รปูท ี3. พยาธติวัตดืในแมว 



 4. พยาธิหนอนหัวใจแมว (Heartworm) มีชือวา่ Dirofilaria immitis ตวัเตม็วยัมีลกัษณะคลา้ยเสน้หมี 
สีขาว ยาว 3-4 นิว อาศยัอยูใ่นหอ้งหวัใจของแมว พยาธิตวัแก่จะปล่อยตวัอ่อนมาล่องลอยอยูใ่นกระแสเลือด
แมว เมือแมวถูกยงุกดัตวัอ่อนจะติดไปกบัยงุและแพร่ไปยงัแมวตวัอืนไดเ้มือยงุนีไปกดัแมวอืน ตวัอ่อนจะใช้
เวลาประมาณ 2 เดือนเจริญอยูใ่นกระแสเลือดจนกวา่จะไปเป็นตวัเตม็วยัทีหวัใจ แมวทวัไปพบพยาธิได ้ 2-3 
ตวัในหวัใจโดยไม่แสดงอาการ และพยาธิจะมีชีวิตอยูใ่นหวัใจแมวไปประมาณ 1-5  ปี พยาธิตวันีพบไดบ่้อย
ในสุนขั และติดต่อกนัจากสุนขัมายงัแมวไดโ้ดยถูกยงุกดัเช่นกนั (รูปที 5) ตวัทีแสดงอาการจะพบอาการ
คลา้ยหอบหืด หายใจลาํบาก อาเจียน หวัใจโต และตายได ้ การรักษาทาํโดยรักษาตามอาการ เช่น ใหย้าลด
การอาเจียน ลดไอ เป็นตน้ ยงัไม่มีการรักษาโดยการกาํจดัตวัแก่ในหวัใจแมว การป้องกนัทาํไดโ้ดยป้องกนั
ยงุกดั และใหย้ากาํจดัตวัอ่อนในกระแสเลือด ไดแ้ก่ยา ivermectin ซึงมีทงัแบบกินและแบบฉีด และตอ้งทาํ
ทุกๆ 1-2 เดือน 
 

 
 
  
  
 
 5. พยาธิแส้ม้า (Whipworms) มีชือวา่ Trichuris vulpes พบไดน้อ้ยในแมว พยาธิมีลาํตวัผอม ยาว
ประมาณ 4 นิว คลา้ยเสน้ดา้ยทีมีปลายดา้นหนึงหนาขึนมาคลา้ยดา้มจบัของแสม้า้ ส่วนทีเรียวบางฝังเขา้ไป
ในผนงัลาํไส ้  และดูดกินเลือด (รูปที 6) พยาธิแสม้า้ต่างจากพยาธิอืนทีมนัอาศยัในลาํไสใ้หญ่ของแมว พยาธิ
ตวัแก่จะปล่อยไข่ออกมาในมลู และแมวติดพยาธิโดยการกินไข่เขา้ไป อาการคือ ผอมเรือรัง ถ่ายเป็นมูกเหลว 
โลหิตจาง รักษาโดยใหย้า fenbendazole หรือ febantel และใหซ้าํอีกครังประมาณ 75 วนัถดัมา 

รปูท ี5. วงจรชวีติพยาธหินอนหวัใจในแมว 
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 หมดัทีโตเตม็วยัจะอยูบ่นตวัสุนขั ดูดกินเลือดวนัละ 2-3 ครัง และภายใน 2 วนัหลงัจากทีไดกิ้นเลือด 
หมดัตวัเมียจะเริมวางไข่วนัละประมาณ 20-30 ฟอง ไข่จะตกลงสู่พืน ฟักเป็นตวัอ่อนและกิน flea dirt เป็น
อาหาร ตวัอ่อนนีไม่ชอบแสงและจะหลบอยูต่ามทีมืดแลว้กลายเป็นดกัแด ้ แลว้รอจงัหวะทีจะโผล่จากดกัแด้
มากระโดดเกาะแมว ซึงมนัจะจบัสญัญาณแมวจากความร้อน คาร์บอนไดออกไซด ์หรือแรงสนัสะเทือนจาก
ตวัแมว จากนนัจะโตเป็นตวัแก่อยูบ่นแมวและแพร่พนัธุต่์อไป ซึงทงัวงจรนีใชเ้วลาสนัทีสุดประมาณ 15 วนั 
(รูปที 9) ในระหวา่งทีหมดัในดกัแดร้อจงัหวะใหแ้มวผา่นมานนั ถา้ยงัไม่มีแมวผา่นมา หมดัทีอยูใ่นดกัแด้
สามารถรออยูไ่ดถึ้ง 2 ปี เมือไดอ้ยูบ่นตวัแมวแลว้หมดัจะมีชีวิตอยูไ่ปได ้3-4 สปัดาห์ 
 แมวติดหมดัจากการอยูใ่กลแ้มวตวัอืนทีมีหมดั แลว้หมดักระโดดใส่ หรือติดจากหมดัในดกัแดม้า
กระโดดเกาะ การกาํจดัหมดัตอ้งทาํทงับนตวัแมว และในสิงแวดลอ้ม การกาํจดัหมดับนตวัแมวทาํไดโ้ดย
การใชส้ารเคมีจาํพวกยาฆ่าแมลงใส่ลงบนตวัแมว เช่นสารเคมีพวก carbamate, organophosphate หรือ 
pyrethroid ซึงมีทงัแบบแป้งโรยตวั แบบสเปรย ์ และแชมพอูาบนาํ ใชก้นัทวัไปในผลิตภณัฑส์าํหรับสุนขั 
อยา่งไรกต็ามการใชส้ารฆ่าแมลงจาํพวกทีกล่าวมาในแมวตอ้งระวงัเพราะแมวแพไ้ดง่้าย ปัจจุบนัมียาชนิด
หยดหลงั (spot-on) ซึงมีความปลอดภยัสูงและไดผ้ลดีมาก ใชง่้ายเพียงหยดลงบนผวิหนงั เช่นตวัยา fipronil 

(Frontline®) และ imidacloprid (Advantage®) นอกจากนีมียากินซึงไดผ้ลดีเช่นกนั เช่นตวัยา lufenuron 

(Program®)  การกาํจดัหมดัในสิงแวดลอ้มทาํไดโ้ดยใชส้ารพวกยาฆ่าแมลงชนิดทีกล่าวมาฉีดพน่ตามพนื 
ซอกมุม ตามทีทีแมวชอบนอน  

รปูท ี8. flea dirt หรอืขหีมดั 



  
  
 2. ขีเรือน (mange) ขีเรือนเกิดจากตวัไรทีมีขนาดเลก็ มองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า อาศยัอยูที่ผวิหนงัของ
สตัว ์ ขีเรือนในแมวมี 2 ชนิดไดแ้ก่ scabies และ demodectic mange ชนิดแรกพบไดบ่้อย เป็นขีเรือนชนิดที
เราเห็นในแมวทวัไป ชนิดทีสองพบในสุนขัมากกวา่ ในแมวพบไดน้อ้ยมาก 
 Scabies (หรือ Sarcoptic mange) เกิดจากตวัไรทีชือ Notoedres cati (รูปที 10) ซึงเป็นคนละตวักบัที
พบในขีเรือน scabies ของสุนขัแต่ทาํใหมี้อาการคลา้ยกนั ไรตวัเมียจะขดุรูทีผวิหนงัเป็นรูชอนไชไปใน
ผวิหนงัเพือวางไข่ในรู ทาํใหแ้มวคนัมาก ขนร่วง ผวิหนงัมีสะเกด็แหง้สีแดง แมวมกัจะเกาจนมีผวิหนงั
อกัเสบตามมา พบไดท้วัตวัแต่พบบ่อยทีบริเวณใบหนา้ ใบหูและหวัของแมว (รูปที 11) เมือตวัไรผสมพนัธุ์
แลว้ ตวัเมียจะวางไข่ครังละ 3-4 ฟองในรู ใชเ้วลาประมาณ 10 วนัไข่จึงฟักออกมา ตวัอ่อนทีฟักออกมากจ็ะ
เจริญเติบโตอยูบ่นผวิหนงัของแมวต่อไป ตวัไรจะกินผวิหนงัและเศษผวิหนงักาํพร้าทีหลุดลอกออกมาเป็น
อาหาร ตวัไรมีชีวิตอยูไ่ด ้ 3-4 สปัดาห์  โรคนีพบไดใ้นแมวทุกอาย ุ ติดกนัไดร้ะหวา่งแมว แมวทีใชที้นอน
ดว้ยกนั อยูด่ว้ยกนัมากๆมีโอกาสติดกนัไดสู้ง แต่โรคนีติดคนไดแ้ต่ยากและคนมกัหายไดเ้อง การรักษาทาํได้
โดยใชย้า ivermectin ฉีดใหเ้ป็นระยะทุก 2 สปัดาห์ อาการคนัจะลดลงตงัแต่ฉีดเขม็แรกแต่ตอ้งรักษา
จนกระทงัไม่เหลือร่องรอยขีเรือนจริงๆ ระยะเวลาการรักษาประมาณ 4-16 สปัดาห์ ขึนอยูก่บัความรุนแรง
ของโรค ในแมวไม่แนะนาํใหใ้ชย้าอาบ amitraz ทีใชไ้ดผ้ลดีในสุนขั เพราะแมวแพย้านีไดง่้าย 

รปูท ี9. วงจรชวีติของหมดัแมว 



   

   
 
 
 
 Demodectic mange โรคนีพบไดน้อ้ยมากในแมว เกิดจากตวัไรทีชือ Demodex cati และ D. gatoi ตวั
ไรจะอาศยัอยูที่รูขมุขน ทาํใหข้นร่วง แมวปกติจะมีภูมิคุม้กนัต่อโรคนีและไม่แสดงอาการ โรคนีพบบ่อยใน
สุนขัแต่เป็นตวัไรคนละตวักบัทีพบในแมว 
 3. ไรในหูแมว (ear mites) เกิดจากตวัไรทีชือ Otodectes cynotis มีขนาดเลก็มากมองเกือบไม่เห็น
ดว้ยตาเปล่า มีสีขาว อาศยัอยูใ่นช่องหูของแมวและกินเศษขีหู และเศษเซลทีหลุดลอกออกเป็นอาหาร เศษขีหู
แมวผสมกบัของเสียทีตวัไรถ่ายออกมาจะทาํใหขี้หูแมวเป็นสีนาํตาลเขม้ คลา้ยสีผงกาแฟ ตรวจไดจ้ากการใช้
กา้นสาํลีเช็ดหู แมวทีเป็นโรคนีจะคนัหูมาก มีอาการเกาหูเอามือเขียหูตลอดเวลา สะบดัหวั และผวิหนงัดา้น
ในของหูจะหนาตวัขึนมา แต่ไม่มีกลินผดิปกติ ถา้เป็นอยูน่านอาจพบการติดเชือยสีต ์ หรือแบคทีเรียแทรก
ซอ้น จะทาํใหค้นัมากขึน มีของเหลวไหลจากรูหู หรือเป็นหนองเยมิเปียกในรูหู ทาํใหมี้กลินเหมน็มาก ปกติ
ตวัไรจะไม่ทาํลายแกว้หู แต่การทีแมวเกามากๆอาจทาํใหแ้กว้หูทะลุได ้ ถา้เกิดขึนแมวจะมีอาการทรงตวั
ไม่ได ้และเดินโงนเงน 
 ไรหูใชเ้วลาประมาณ 21 วนั เริมจากวางไข่จนเป็นตวัเตม็วยั ไรตวัเมียจะวางไขว่นัละประมาณ 5 
ฟอง ไข่จะฟักและเจริญอยูใ่นหูแมวต่อไป แมวติดกนัไดจ้ากการสมัผสั เคลา้เคลียกบัแมวตวัทีมีไรและติดเอา
ตวัไรมา โรคนีไม่ติดคน การรักษาทาํไดโ้ดยใหย้า ivermectin ทุก 2 สปัดาห์จนหาย ร่วมกบัการทาํความ
สะอาดในช่องหูดว้ยการเชด็ขีหูออกทุกวนั และใชย้าหยอดหูทีมีตวัยาฆ่าไรหยอดทุกวนั 
 4. เหาแมว (lice) พบไดบ้า้งแต่นอ้ยกวา่หมดั เหาแมวมีชือวา่ Felicola subrostratus  เป็นเหาทีกดักิน
ผวิหนงั และเศษหนงักาํพร้าเป็นอาหาร (biting louse) เหาแมวเป็นคนละชนิดกบัเหาสุนขัและเหาคน เหา
แมวไม่ติดสตัวช์นิดอืน เหาสุนขักจ็ะพบแต่ในสุนขัและเหาคนกจ็ะพบแต่ในคนเท่านนั เหาใชเ้วลาตลอดช่วง

รปูท ี11. อาการของแมวทเีป็นขเีรอืน sarcoptic 

รปูท ี10. รปูตวัไร Notoedres cati 



ชีวิตบนตวัสตัว ์และใชเ้วลาประมาณ 21 วนัเริมจากไขเ่ป็นตวัเตม็วยั อาการในแมวทีมีเหา คือ คนั ขนแหง้ มี
รังแค เจา้ของสามารถแหวกขนหาดูตวัเหาไดถ้า้มี การกาํจดัเหาทาํไดง่้ายโดยใชแ้ชมพกูาํจดัเห็บหมดั หรือ
โรยแป้งกาํจดัเห็บหมดั  
   

   
  
 5. เห็บ (ticks) มีชือวา่ Rhipicephalus sanguineus  พบไดน้อ้ยมากในแมว มกัติดจากสุนขั เห็บตวั
อ่อนจะมี 6 ขา โตเตม็วยัแลว้จะมี 8 ขา เห็บตวัเมียมีขนาดใหญ่กวา่ตวัผู ้ (รูปที 12) เมือตวัเมียกินเลือดอิมมนั
จะมีตวัป่องใหญ่ เห็บจะฝังปากเขา้ไปทีผวิหนงัแลว้ดูดกินเลือดแมว ทาํใหค้นั บางตวัมีอาการแพม้ากและเกา
จนเป็นแผลใหญ่ เห็บสามารถนาํโรคพยาธิในเมด็เลือดทีร้ายแรงได ้เช่นโรค babesiosis hepatozoonosis และ 
ehrlichiosis  
   

    
 
  
 
  
 เมือกินเลือดจนอิม เห็บตวัเมียจะหล่นลงมาบนพืนแลว้วางไข่หลายพนัใบ ตวัอ่อนทีฟักออกจากไข่
จะเกาะติดไปกบัแมวหรือสตัวอื์นทีผา่นมา กินเลือดแลว้หล่นลงมาบนพืนอีกครังเพือลอกคราบเป็นตวักลาง
วยั แลว้หาสตัวต์วัใหม่เพือกินเลือดแลว้หล่นลงมาอีกครัง สรุปวา่เห็บจะตอ้งหล่นลงมาบนพืนเพือลอกคราบ
อยู ่2 ครังจึงจะกลายเป็นตวัเตม็วยัได ้และตอ้งขึนไปบนตวัสตัวท์งัหมด 3 ครัง เพือการเจริญจากตวัอ่อนเป็น
ตวัเตม็วยั จึงเรียกเห็บพวกนีวา่เป็น 3-host-tick  การทีมนัตอ้งหล่นลงมาลอกคราบบนพืนอยู ่ 2 ครังทาํใหมี้
เห็บอยูใ่นสิงแวดลอ้มของสตัวม์าก และแพร่กระจายไปสตัวต์วัอืนไดง่้าย การกาํจดัเห็บทาํไดย้ากเพราะตอ้ง
กาํจดัในสิงแวดลอ้มใหห้มดดว้ย 

รปูท ี12. ซา้ย เหบ็ตวัเมยีหลงักนิเลอืด ถดัมาเป็นเหบ็ตวัเมยียงัไมไ่ดก้นิ
เลอืด ถดัมาคอืเขม็หมดุ ขวามอืคอืเหบ็ตวัผู ้

รปูท ี13. เหาแมว 



 การกาํจดัเห็บบนตวัแมวทาํไดโ้ดยใชย้า ivermectin หรือใชย้าหยดหลงั เช่น fipronil การกาํจดัเห็บ
ในสิงแวดลอ้มใหใ้ชย้าฆ่าแมลงฉีดพน่ตามพืน เหมือนการกาํจดัหมดั การใชแ้ชมพขูจดัเห็บหมดัมกัจะกาํจดั
เห็บไม่ค่อยไดผ้ลดี นอกจากจะตอ้งฟอกแชมพทิูงไว ้ 10-15 นาทีขึนไป (สาํหรับแชมพสู่วนใหญ่) ซึงทาํได้
ยากในแมว และอาจทาํใหแ้มวไม่สบายเพราะแช่นาํนานได ้
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10.  อาหารและความต้องการพลงังานของแมว 



(Feline nutrition and energy requirement) 
       สพ.ญ.ดร. ขวญัเกศ กนิษฐานนท ์

 
หลกัในการใหอ้าหารแมว เหมือนหลกัในการใหอ้าหารสตัวเ์ลียงทวัไป ไดแ้ก่ 

1.  ในอาหารตอ้งมีสารอาหารทีร่างกายสตัวต์อ้งการอยา่งครบถว้น และในปริมาณทีเพียงพอแก่
ความตอ้งการของร่างกาย 

2.  อาหารตอ้งใหพ้ลงังานเพยีงพอกบัทีร่างกายตอ้งการเพือการรักษาสภาพร่างกาย หรือ เพือการ
เจริญเติบโต 

3.  อาหารตอ้งมีความน่ากนิ อยา่งนอ้ยตอ้งใหส้ตัวกิ์นได ้สามารถเคียวและยอ่ยไดด้ว้ย 
สารอาหารทแีมวต้องการ 
คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เมือถูกยอ่ยจะไดเ้ป็นนาํตาลกลูโคส ซึงใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย และจาํเป็นต่อ
เซลของสมองและหวัใจ นาํตาลทีเหลือใชจ้ากการใหพ้ลงังานจะถูกเปลียนเป็นไขมนัเกบ็ไวใ้นร่างกายได ้
การกินคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปจึงทาํใหอ้ว้นได ้อาหารทีมีคาร์โบไฮเดรตไดแ้ก่พวกแป้งและนาํตาล 
ไขมัน (Fat) ไขมนัในอาหารสตัวมี์ทงัไขมนัทีมาจากพืช และไขมนัทีมาจากสตัว ์ เมือไขมนัถูกยอ่ยจะไดก้รด
ไขมนัซึงใหพ้ลงังานได ้ หนา้ทีอืนๆของไขมนัในร่างกายไดแ้ก่ ใหค้วามอบอุ่น, เป็นส่วนประกอบของผนงั
เซล, คลอเลสเตอรอล (ซึงเป็นรูปหนึงของไขมนั) เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนและนาํดี เป็นตน้ กรด
ไขมนัทีจาํเป็น (essential fatty acid) คือกรดไขมนัทีจาํเป็นต่อการทาํงานของร่างกาย เช่น ช่วยในการ
เจริญเติบโต บาํรุงผวิหนงัและขน และเป็นสารตงัตน้ในปฏิกิริยาเคมีในร่างกายหลายอยา่ง กรดไขมนัที
จาํเป็นไดแ้ก่ linoleic, linolenic, และ arachidonic acid สุนขัสามารถสงัเคราะห์ linolenic และ arachidonic 
acid จาก linoleic acid ในร่างกายได ้ แต่ในแมวทาํไดเ้พียงการสงัเคราะห์ linolenic acid ไม่สามารถ
สงัเคราะห์ arachidonic acid แมวจาํเป็นตอ้งไดรั้บ arachidonic acid จากอาหารเท่านนั อาหารทีมีกรดไขมนั
ทีจาํเป็น ไดแ้ก่  

- linoleic acid (omega 6) : นาํมนัจากพืช เช่น ขา้วโพด ทานตะวนั ถวัเหลือง  
- linolenic (omega 3) : นาํมนัปลา โดยเฉพาะปลา mackerel, herrings, sardines, trout และ 

salmon 
- arachidonic acid : เนือสตัว ์

การขาดกรดไขมนัทีจาํเป็นทาํใหมี้อาการ ขนร่วง แหง้ หยาบ ผวิหนงัไม่สมบูรณ์ ในลูกแมวทาํใหมี้ความ
ผดิปกติของตบัและไตดว้ย ในอาหารสาํเร็จรูปจะมีการเติมกรดไขมนัทีจาํเป็นลงไป แต่จะถูกทาํลายถา้เกบ็
อาหารในทีอุณหภูมิสูงและชืนเป็นเวลานาน สงัเกตไดจ้ากอาหารมีกลินหืนของไขมนั 
โปรตีน (Protein) ใหพ้ลงังาน และเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างมากมายในร่างกาย เช่น เซลต่างๆ เมด็
เลือด นาํเลือด นาํนม ขน นาํยอ่ย กลา้มเนือ เสน้เอน็ และเอนไซมต่์างๆ เป็นตน้ แหล่งของโปรตีนคือ



เนือสตัว ์ (รวมถึงเครืองในและเลือด) และพืชจาํพวกถวั การใหอ้าหารโปรตีนสูงกินเป็นระยะยาวอาจทาํให้
แมวเป็นโรคไตได ้ 
โปรตีนประกอบดว้ยกรดอมิโน (amino acids) ต่อกนัเป็นสาย กรดอมิโนแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ กรดอมิ
โนทีไม่จาํเป็น (nonessential amino acids) คือกรดอมิโนทีร่างกายสงัเคราะห์ขึนไดอ้ยา่งเพียงพอ โดย
สงัเคราะห์จากกรดอมิโนตวัอืน และกรดอมิโนทีจาํเป็น (essential amino acids) คือร่างกายไม่สามารถ
สงัเคราะห์ขึนไดเ้อง หรือสงัเคราะห์ไดน้อ้ยมาก จาํเป็นตอ้งไดรั้บโดยตรงจากอาหาร กรดอมิโนทีจาํเป็น
สาํหรับแมว ไดแ้ก่ 
 

- arginine 
- histidine 
- isoleucine 
- leucine 
- lysine 

- methionine 
- phenylalanine 
- taurine 
- threonine 
- valine 

 
Taurine เป็นกรดอมิโนทีไม่จาํเป็นกบัสตัวอื์น แต่จาํเป็นสาํหรับแมวเพราะสงัเคราะห์ขึนเองไม่ได ้ถา้ขาดจะ
ทาํใหจ้อตาเสือม และแมวตาบอดในทีสุด  
แร่ธาตุ (minerals) มีความสาํคญัต่อขบวนการทาํงานของร่างกาย แมร่้างกายจะไม่ตอ้งการมากแต่จาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บจากอาหาร (ตารางที 1) การมีแร่ธาตุอยา่งหนึงมากหรือนอ้ยไปในร่างกาย มกัจะส่งผลใหข้าดแร่ธาตุ
อยา่งอืนดว้ย เพราะแร่ธาตุหลายอยา่งทาํงานร่วมกนั และตอ้งมีในปริมาณทีสมดุลกนั แร่ธาตุหลายๆอยา่งไม่
พบวา่มีมากไปในร่างกาย เพราะร่างกายมีวิธีควบคุมปริมาณแร่ธาตุทีจะถูกดูดซึมเขา้มาทีทางเดินอาหาร
ไม่ใหม้ากเกินไปได ้แร่ธาตุบางชนิดส่งเสริมการทาํงานของวิตะมิน เช่น selenium ทาํงานร่วมกบัวติะมิน E 
 
 
ตารางท ี1. แร่ธาตุทีสาํคญั 

แร่ธาตุ การขาดแร่ธาตุ แร่ธาตุมากเกนิ แหล่งแร่ธาตุ 
Calcium กระดูกอ่อนหรือผดิรูป 

ฮอร์โมนพาราไทรอยดม์าก
ผดิปกติ 

กระดูกไม่เจริญ นมเนย เนือสตัว ์
กระดูก 

Phosphorus เหมือน calcium ทาํใหข้าด calcium และ
เป็นโรคไต 

เนือสตัว ์ปลา ไก่ 

Magnesium เนือเยอืผดิปกติ การทาํงานของ
ประสาทและกลา้มเนือผดิปกติ 

ไม่พบวา่เกิน ถวัเหลือง ขา้วโพด 
และธญัพืชอืน 



กระดูก 
Sulfur ไม่พบ ไม่พบ เนือสตัว ์ปลา ไก่ 
Iron โลหิตจาง ไม่พบ เครืองในสตัว ์
Copper โลหิตจาง การเจริญของกระดูก

ผดิปกติ 
เกิดโรคของตบั เครืองในสตัว ์

Zinc โรคผวิหนงัเป็นสะเกด็ 
โดยเฉพาะรอบตา ขนร่วง โตชา้ 
ระบบสืบพนัธุ์เสือม 

ทาํใหข้าดแคลเซียม
และทองแดง 

ตบัววั เนือไก่ นม ไข่
แดง ผกั 

Manganese แคระแกรน กระดูกผดิปกติ 
การทรงตวัผดิปกติ 

ไม่พบ เนือสตัว ์ปลา ไก่ 

Iodine ฮอร์โมนไทรอยดต์าํ ขนร่วง 
แคระแกรน 

ไม่พบ เนือววั ปลา ตบั 

Selenium กลา้มเนือลาย และกลา้มเนือ
หวัใจฝ่อ 

ตบั ไต กลา้มเนือหวัใจ
อกัเสบ 

ธญัพืช เนือสตัว ์ไก่ 

Cobalt โลหิตจาง ทาํใหข้าดวิตะมิน 
B12 

ไม่พบ ปลา นมเนย 

Sodium ไม่พบ เป็นโรคไต เกลือ นมเนย เนือ  
ไข่ขาว ปลา ไก่ 

Chloride ไม่พบ ไม่พบ เกลือ 
วติะมิน (Vitamins) มีความสาํคญัคือช่วยใหป้ฏิกิริยาเคมีต่างๆของร่างกายเกิดขึนได ้ แต่ไม่ไดใ้หพ้ลงังาน 
การขาดวิตะมินทาํใหก้ารทาํงานของร่างกายไม่เป็นปกติ และเกิดความผดิปกติของอวยัวะต่างๆตามมาได ้
ร่างกายแมวสามารถสงัเคราะห์วิตะมินบางอยา่งขึนได ้ แต่ยงัตอ้งการวิตะมินส่วนใหญ่จากอาหารทีกินเขา้ไป 
(ตารางที 2) การทีแมวไดรั้บวิตะมินมากไปพบวา่ไม่ทาํใหเ้กิดความผดิแต่อยา่งใด ยกเวน้วิตะมิน A ทีทาํให้
เกิดความผดิปกติของกระดูก และวิตะมิน D ทาํใหเ้กิดความผดิปกติของกระดูกและเนือเยอืได ้
แมวตอ้งการวติะมิน A ในรูปทีพร้อมใชไ้ดเ้ลย (active form) ซึงรูปนีมีในเนือสตัวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์
ส่วนวิตะมิน A ในผกัผลไมจ้ะอยูใ่นรูป carotenoid ซึงสตัวช์นิดอืนสามารถเปลียนใหเ้ป็นวิตะมิน A ในรูป 
active form ได ้แต่แมวทาํไม่ได ้นอกจากนีแมวไม่สามารถสงัเคราะห์วิตะมิน niacin ได ้ ในขณะทีสตัวอื์น
สงัเคราะห์ขึนไดจ้ากกรดอมิโน ทาํใหแ้มวตอ้งไดรั้บ niacin จากอาหารเท่านนั 
 
ตารางท ี2. หนา้ที และแหล่งของวิตะมิน 

วติะมิน การขาดวติะมิน แหล่งวติะมิน 



A แคระเกรน ระบบสืบพนัธุ์เสือม ชนัหนงั
กาํพร้าหรือเยอืตาเสือม ผวิหนงัอกัเสบ 

นาํมนัตบัปลา นม ตบั ไข่แดง 

D กระดูกอ่อนหรือผดิรูป ฮอร์โมนพารา
ไทรอยดม์ากผดิปกติ 

ตบั ไข่แดง สงัเคราะห์จากแสงแดด 

E ระบบสืบพนัธุ์เสือม ไขมนัอกัเสบ 
(pansteatitis) 

จมูกขา้ว นาํมนัขา้วโพด นาํมนัถวั
เหลือง นาํมนัทานตะวนั 

K เลือดแขง็ตวัชา้ ผกัใบเขียว ตบั ปลา 
Thiamin (B1) ระบบประสาทผดิปกติ เบืออาหาร  เนือสตัว ์จมกูขา้ว 
Riboflavin (B2) ระบบประสาทผดิปกติ ผวิหนงัอกัเสบ นม เครืองในสตัว ์ผกั 
Niacin ขนแหง้ แผลในปาก เบืออาหาร เนือสตัว ์ 
Pyridoxine (B6) โลหิตจาง เครืองในสตัว ์ปลา จมูกขา้ว 
Pantothenic acid เบืออาหาร ตบั ไต นม ผกั 
Biotin ผวิหนงัอกัเสบ ไข่ ตบั นม ผกั 
Folic acid โลหิตจาง เมด็เลือดขาวตาํ ตบั ไต ผกั 
Cobalamin (B12) โลหิตจาง เนือ ปลา ไก่ 
Choline ระบบประสาทผดิปกติ ไขมนัแทรกใน

ตบั 
ไข่แดง เครืองใน ผกั นม 

C แมวปกติไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บจากอาหาร 
เพราะสงัเคราะห์ไดจ้ากกลูโคสทีตบั 

ผกั ผลไม ้

จะเห็นไดว้า่ร่างกายแมวพเิศษกวา่สตัวต์ระกลูอืนตรงที แมวมีความตอ้งการสารอาหารบางอยา่งซึงไดจ้าก
อาหารเท่านนั เพราะร่างกายแมวสงัเคราะห์เองไม่ได ้สารอาหารเหล่านีไดแ้ก่ กรดอมิโน taurine, กรดไขมนั 
arachidonic, วิตะมิน A ในรูป active form และวิตะมิน niacin ซึงสารอาหารเหล่านีมีมากในพวกเนือสตัว์
เท่านนั ทาํใหแ้มวขาดเนือสตัวไ์ม่ได ้เราจึงไม่สามารถเลียงแมวใหกิ้นแต่อาหารเจได ้ในขณะทีทาํไดใ้นสุนขั 
นํา จาํเป็นต่อการทาํงานของร่างกายแมว ควรมีนาํสะอาดวางไวใ้หกิ้นตลอดเวลา แมวชอบกินนาํจากถว้ย 
และไม่ชอบใชข้วดนาํอตัโนมติัอยา่งทีนิยมในสุนขั ปริมาณนาํ (ml) ทีแมวตอ้งการต่อวนัประมาณวา่เท่ากบั
ปริมาณพลงังานในหน่วย kcal ทีแมวตอ้งการต่อวนั 
 
พลงังานจากอาหาร 
พลงังานส่วนหนึงในอาหารจะสูญเสียไปกบัมูลและปัสสาวะของสตัว ์ พลงังานทีเหลือคือส่วนทีเนือเยอืของ
ร่างกายจะเอาไปใชไ้ดเ้รียกวา่ metabolizable energy (ME) การบอกปริมาณของพลงังานทีร่างกายจะไดจ้าก
อาหารชนิดหนึง วดัค่าเป็น กิโลแคลอรีของ metabolizable energy ต่อนาํหนกัอาหาร (kcal of ME / kg) 



เรียกวา่ค่า energy density ค่านีใชเ้ปรียบเทียบอาหารต่างชนิดกนัไดว้า่ชนิดใดใหพ้ลงังานมากกวา่ต่อนาํหนกั
ทีเท่ากนั อาหารสาํเร็จรูปส่วนมากจะถูกวเิคราะห์สดัส่วนสารอาหารมาจากผูผ้ลิตแลว้ และมีการพมิพค์่านีติด
ไวที้ขา้งถุง สารอาหารทีใหพ้ลงังานไดแ้ก่ โปรตีน ไขมนั และคาร์โบไฮเดรต โดยใหพ้ลงังาน 3.5, 8.5 และ 
3.5 kcal ต่อ g ตามลาํดบั จากสดัส่วนสารอาหารสามอยา่งนี สามารถคาํนวณค่า energy density ของอาหาร
ได ้ตวัอยา่งเช่น อาหารชนิดหนึงประกอบดว้ย โปรตีน 26% ไขมนั 15% และคาร์โบไฮเดรต 47% พลงังาน
ใน 100 g ของอาหาร ไดจ้ากผลรวมของพลงังานจากสารอาหารแต่ละอยา่ง ดงันี 
โปรตีน :  26g x 3.5 kcal / g = 91 kcal 
ไขมนั :   15 g x 8.5 kcal / g = 127.5 kcal 
คาร์โบไฮเดรต : 47 g x 3.5 kcal / g = 164.5 kcal 
ดงันนั พลงังานต่อ 100 g ของอาหาร = 91 + 127.5 + 164.5 = 383 kcal 
 
ความต้องการพลงังานของแมว 
แมวเพงิเกดิ (neonatal kittens) ช่วงเวลาภายใน 72 ชวัโมงหลงัคลอด เป็นเวลาทีแม่แมวผลิตนมนาํเหลือง 
(colostrum) ซึงในนมนาํเหลืองนีมีภูมิคุม้กนัต่างๆทีสาํคญัต่อการป้องกนัโรคในลูกแมว จึงเป็นสิงสาํคญั
ทีสุดทีจะตอ้งใหลู้กแมวกินนมนาํเหลืองใหไ้ด ้นอกจากนีภายในวนัแรกหลงัคลอดนาํนมแม่แมวจะมีโปรตีน
และไขมนัสูงมาก และจะลดลงภายในวนัที 3 หลงัคลอด ส่วนประกอบของนาํนมแมวใกลเ้คียงกบันาํนม
สุนขั แต่ต่างกบันาํนมววัมาก นาํนมแมวมีโปรตีนและไขมนัสูงกวา่นาํนมววั (ตารางที 3) และมีนาํตาล 
lactose 3.4% ซึงนอ้ยกวา่นาํนมววัมาก (4.9%) lactose ทีถูกยอ่ยไดไ้ม่หมดจะทาํใหส้ตัวท์อ้งเสีย การนาํ
นมววัมาป้อนลูกแมวจึงอาจทาํใหท้อ้งเสียได ้ 
  
  ตารางท ี3. คุณลกัษณะของนาํนม 

องค์ประกอบ นํานมแมว นํานมสุนัข นํานมววั 
Protein (%) 11.1 9.5 3.1 
Fat (%) 10.9 8.3 3.5 
Lactose (%) 3.4 3.7 4.9 
Calcium (mg/L) 1500-2000 1600-1900 1300 
พลงังาน (kcal/L) 850-1600 800 660 

 
ในกรณีลูกแมวกาํพร้าหรือแม่แมวไม่มีนาํนม มีการใชน้าํนมเทียม (milk replacer) ป้อนใหไ้ด ้ ส่วนมากเป็น
ผลิตภณัฑน์มผงนาํมาชงใส่ขวดนมใหดู้ด นาํนมเทียมนีควรใชแ้บบทีทาํสาํหรับแมวและสุนขัโดยเฉพาะ 
เพือใหมี้ส่วนประกอบและมีค่าพลงังานคลา้ยนาํนมแมว ควรป้อนวนัละ 4-5 ครัง ปริมาณทีใหขึ้นอยูก่บั
นาํหนกัลูกแมว (ตารางที 4) 



 
   ตารางท ี4. ปริมาณนาํนมทีควรป้อนใหลู้กแมว 

นําหนักตัว (g) ปริมาณต่อวนั (g) 
115 30 
170 45 
225 50 
285 65 
340 90 
440 110 

  
แมวกาํลงัเจริญเติบโต แมวหยา่นมเมืออายปุระมาณ 6-8 สปัดาห์ แต่เริมฝึกการกินอาหารอ่อนๆเพิมเติมจาก
การดูดนม ไดต้งัแต่อาย ุ 3-4 สปัดาห์ แมวทีอยูใ่นวยักาํลงัเจริญเติบโตคืออายนุอ้ยกวา่ 1 ปี ตอ้งไดรั้บอาหาร
ในปริมาณทีเหมาะสมต่อความตอ้งการพลงังานของร่างกาย การคาํนวณค่าพลงังานทีแมวตอ้งการต่อวนั เพือ
นาํมาคาํนวณหาปริมาณอาหารทีแมวตอ้งกินจึงเป็นเรืองทีสาํคญั การคาํนวณค่าพลงังานทีแมวตอ้งการต่อวนั
ต่างกนัไปตามช่วงอาย ุ มีค่าเป็น K เท่าของนาํหนกัตวั มีผูศึ้กษาไวแ้ลว้วา่ค่า K ควรเป็นเท่าใดสาํหรับแต่ละ
ช่วงอาย ุ(ตารางที 5) สดัส่วนของสารอาหารทีเหมาะสมสาํหรับแมวกาํลงัโตคือ โปรตีน 30% คาร์โบไฮเดรต 
22% และไขมนั 48% 
 
ตารางท ี5. ตวัอยา่งการคาํนวณพลงังานทีแมวตอ้งการเพือการเจริญเติบโต 

อายุ ค่า K นําหนัก (กก.) พลงังาน (Kcal / วนั) 
6-19 สปัดาห์ 250 1.4 250 x 1.4 = 350 
5-6.5 เดือน 130 2.3 130 x 2.3 = 299 
7-8.5 เดือน 100 2.7 100 x 2.7 = 270 
9-11 เดือน 80 3.2 80 x  3.2 = 256 
12 เดือน 60 4.5 60 x  4.5 = 270 

 
แมวโตเต็มวยั มีการวิเคราะห์ค่าพลงังานทีแมวโตเตม็วยัตอ้งการในแต่ละวนั (ค่า ME) พบวา่ขึนกบักิจกรรม
ของแมวและนาํหนกัตวั (ตารางที 6)  
  
 ตารางท ี6. ค่าพลงังานทีตอ้งการในแต่ละวนัของแมวโตเตม็วยันาํหนกั 3 kg.  

แมว นําหนัก ค่า ME ค่าพลงังานทต้ีองการต่อวนั 



(kg) (kcal/kg/day) (kcal of ME /day) 
แมวชอบนอนทงัวนั 3 50 3 x 50 = 150 
แมวมีกิจกรรมบา้ง 3 60 3 x 60 = 180 
แมวออกกาํลงัมาก 3 70 3 x 70 = 210 

 
เมือทราบค่าพลงังานทีแมวตอ้งการในแต่ละวนั และทราบค่า energy density ในอาหารกส็ามารถนาํมา
คาํนวณหาปริมาณอาหารทีแมวตอ้งกินได ้(ตารางที 7) 
 
 ตารางท ี7. ปริมาณอาหารทีแมวตอ้งการต่อวนั ถา้กินอาหาร A  

ค่าพลงังานทต้ีองการต่อวนั 
(kcal of ME /day) 

ค่า energy density  
(kcal/100g of diet A) 

ปริมาณอาหาร A ต่อวนั 
(g) 

270 383 270 / 383 x 100g = 70.5 g 
210 383 210 / 383 x 100g = 54.8 g 

แมวตังท้อง แมวจะเริมมีนาํหนกัเพิมขึนเรือยๆตงัแต่ทอ้งได ้ 2 สปัดาห์ นาํหนกัทีเพิมขึนขณะตงัทอ้งนีจะ
ลดลงไป 40% เมือคลอด นาํหนกัทีเหลืออีก 60% คือส่วนของไขมนัทีเพิมขึนขณะตงัทอ้ง และจะค่อยๆ
ลดลงในช่วงทีใหน้มลูก ควรเพิมอาหารใหแ้มวทีละนอ้ยเริมตงัแต่ทอ้งได ้ 2 สปัดาห์ จนแมวไดกิ้นอาหาร
เพิมจากปริมาณปกติก่อนทอ้งประมาณ 25-50% เมือถึงช่วงคลอด (ประมาณ 9 สปัดาห์) ควรแบ่งอาหารให้
แมวทอ้งกินวนัละหลายครัง หรือใชว้ิธีวางใหกิ้นแบบไม่จาํกดั อยา่งไรกต็ามควรตอ้งระวงัไม่ใหแ้มวมี
นาํหนกัเพิมเกินกวา่ 25% ของนาํหนกัตวัปกติก่อนทอ้ง 
แมวให้นมลูก สิงทีสาํคญัทีสุดในช่วงนีคือ อาหารตอ้งใหพ้ลงังานทีพอเพียงต่อความตอ้งการของร่างกายแมว 
เพราะแมวตอ้งการพลงังานเพือการสร้างนาํนม และยงัตอ้งจดัหานาํไวอ้ยา่งพอเพยีงตลอดเวลาดว้ย ในช่วง
สปัดาห์แรกของการใหน้มแม่แมวตอ้งการพลงังานเพิมเป็น 1.5 เท่าของปกติ ช่วงสปัดาห์ทีสองของการให้
นม ตอ้งการพลงังานเป็น 2 เท่าของปกติ สปัดาห์ที 3-4 ตอ้งการ 2.5-3 เท่าของปกติ ตามลาํดบั วิธีการให้
อาหารในช่วงใหน้มควรใหแ้บบไม่จาํกดั เพือใหแ้ม่แมวกินไดม้ากขึน หลงัจาก 4 สปัดาห์ไปแลว้ ลูกจะดูด
นมนอ้ยลงเพราะเริมกินอาหารเสริมอยา่งอืนไดแ้ลว้ จึงใหเ้ริมลดปริมาณอาหารของแม่ลงได ้ จนเขา้สู่ระดบั
อาหารปกติก่อนตงัทอ้งเมือลูกอายไุดป้ระมาณ 2 เดือน 
ช่วงทีทอ้งและใหน้มลูกนี หลายคนนิยมเสริมแคลเซียมในอาหารแมว เช่นใหกิ้นในรูปแบบเมด็ หรือใหกิ้น 
cheese หรือนม ความจริงคือถา้แมวไดรั้บอาหารในปริมาณทีพอเพยีงและมีสารอาหารทีเหมาะสมในอาหาร
แลว้กไ็ม่จาํเป็นตอ้งเสริมแคลเซียม โดยเฉพาะในช่วงทอ้งพบวา่ การเสริมแคลเซียมหรือวิตะมิน D ในช่วงนี
อาจทาํใหเ้กิดความผดิปกติของตวัอ่อนในทอ้งได ้ 



แมวแก่ แมวอายมุากกวา่ 10-12 ปีจดัวา่แก่ เมือแมวอายมุากขึนจะมีไขมนัสะสมมากขึน แมว้า่แมวทีอายมุาก
จะมีความสามารถในการยอ่ยโปรตีนและไขมนัลดลง ทงันีเพราะแมวแก่จะมีอตัราการใชพ้ลงังานในร่างกาย
ลดลง ประกอบกบัแมวแก่จะมีกิจกรรมนอ้ยลงอาจเนืองจากปวดตามขอ้ดว้ยส่วนหนึง ทาํใหค้วามตอ้งการ
พลงังานจากอาหารลดลงในแมวแก่ และทาํใหแ้มวแก่อว้นไดง่้าย แมวแก่มีระบบภูมิคุม้กนัทีเสือมลงตามอาย ุ
และมีโอกาสเป็นโรคไตไดม้ากขึนตามอายเุช่นกนั  
อาหารสาํหรับแมวแก่ควรมีเปอร์เซ็นตข์องไขมนัลดลงเลก็นอ้ยจากอาหารแมวโตเตม็วยั ส่วนเปอร์เซ็นต์
โปรตีนไม่จาํเป็นตอ้งลดลง แต่ทงัไขมนัและโปรตีนในอาหารควรมาจากวตัถุดิบทียอ่ยง่าย และมีกรดไขมนั
และกรดอมิโนทีจาํเป็นอยูค่รบถว้น ในอาหารควรมีวิตะมิน A และ E เพิมขึนจากอาหารแมวปกติ เพือ
กระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัของแมวแก่ นอกจากนีอาหารแมวแก่ควรมีฟอสฟอรัสนอ้ย เพือลดโอกาสการเกิด
โรคไต ฟอสฟอรัสมีมากในกลา้มเนือสตัวท์งัหลาย (รวมทงัเนือปลา เนือไก่) จึงควรลดปริมาณเนือสตัวใ์น
อาหารลง โดยรักษาปริมาณโปรตีนใหค้งเดิม 
เมือแมวแก่ตวัลงจะมีความอยากอาหารลดลง เลือกกินมากขึน บางตวัอาจยอมกินอาหารไดอ้ยูไ่ม่กีอยา่ง 
เจา้ของควรเลือกอาหารทีแมวชอบใหกิ้น แต่ตอ้งคาํนึงดว้ยวา่ชนิดและปริมาณของอาหารนนัเหมาะสมกบั
สภาพร่างกาย และความตอ้งการพลงังานของแมวแก่ 
 
 
 
ชนิดของอาหารแมว  
การใชอ้าหารสาํเร็จรูปสาํหรับแมวแพร่หลายมากขึนในปัจจุบนั แต่ผูเ้ลียงแมวส่วนใหญ่ในประเทศไทยนิยม
ทาํอาหารปรุงเองหรืออาหารเหลือจากคนใหแ้มวมากกวา่ทีจะใชอ้าหารสาํเร็จรูป อาหารแต่ละอยา่งกมี็ขอ้ดี
ขอ้เสียต่างกนัไป ซึงผูเ้ลียงควรเลือกใหเ้หมาะกบัสุขภาพ นิสยัแมว และความสะดวกของผูเ้ลียง 

1.  อาหารแห้ง (dry foods) คืออาหารทีมีความชืนอยูร่ะหวา่ง 6-10% เช่นพวกอาหารเมด็ทีมี
ขายทวัไปสาํหรับสตัว ์ ส่วนผสมในอาหารแหง้ ไดแ้ก่ เมลด็ธญัพืช เนือสตัว ์ ปลา 
ผลิตภณัฑน์ม และวิตะมินกบัแร่ธาตุทีเติมลงไป ปริมาณความเขม้ขน้ของพลงังาน 
(caloric density) ของอาหารแหง้จะอยูร่ะหวา่ง 3000-4500 kcal of ME/kg  ขอ้ดีของ
อาหารแหง้คือ สะดวกต่อเจา้ของแมว เพราะสามารถวางทิงไวไ้ดต้ลอดวนัโดยอาหารไม่
เสีย และดีต่อสุขภาพฟันของแมว พบวา่แมวทีกินอาหารแหง้จะมีหินปูนเกาะฟันนอ้ย
กวา่แมวทีกินอาหารเปียก 

 
 
 
 รปูที 1. 



 
  
 
 
 
 
2. อาหารกงึเปียก (semi-moist food) มีขายไม่แพร่หลายในประเทศไทย มีความชืนอยูใ่นช่วง 15-30% 
ส่วนประกอบคลา้ยอาหารแบบแหง้แต่มีนาํผสมอยูม่ากกวา่ ลกัษณะเป็นชินนุ่มพอกดัเคียวไดง่้ายแต่ไม่เปียก 
มีรสชาติอร่อย หอมน่ากินกวา่อาหารแหง้ แต่เหมือนอาหารเปียกทีเกบ็ไดไ้ม่นานหลงัเปิดภาชนะ วางทิงให้
ถูกอากาศนานจะแขง็ 
3. อาหารเปียก (wet food) มกัทาํมาในรูปอาหารกระป๋อง ลกัษณะเป็นเนืออาหารแฉะๆ ชินละเอียดคลา้ยเนือ
บด หรือเป็นเนือชินพอคาํอยูใ่นนาํเกรวี กลินหอมมาก และมีรสชาติอร่อย แมวส่วนมากชอบกิน ขอ้เสียคือ
วางไวไ้ดไ้ม่นานหลงัเปิดกระป๋องเพราะเสียง่าย และมีราคาแพงกวา่อยา่งอืน ปริมาณความเขม้ขน้ของ
พลงังาน (caloric density) ของอาหารเปียกจะอยูร่ะหวา่ง 3500-5000 kcal of ME/kg อาหารเปียกโดยทวัไปมี
ความชืนประมาณ 75% 

   
  

รปูที 2. อาหารกงึเปียก 



   
 
4. อาหารปรุงเอง เป็นอาหารคนหรืออาหารเหลือจากคนทีใหแ้มวกิน ในบางบา้นอาจสะดวกกวา่อาหาร
สาํเร็จรูป และเหมาะสมกบัเจา้ของทีมีเวลาดูแลแมว แมวบางตวักติ็ดนิสยัชอบกินอาหารคน ขอ้เสียของ
อาหารชนิดนีคือ แมวอาจไดรั้บสารอาหารและพลงังานไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย เพราะเราไม่
รู้ปริมาณสารอาหารและพลงังานในอาหารแต่ละอยา่งทีใหแ้มวกิน การทราบไดว้า่แมวไดรั้บสารอาหารและ
พลงังานพอเพยีงหรือไม่ตอ้งสงัเกตแมวตลอดเวลา โดยดูจากสุขภาพทวัไป เช่น รูปร่างแมว ความสมบูรณ์
ของขน สีของตาและเหงือก เป็นตน้  
เป็นนิสยัของแมวอยา่งหนึงทีมกัจะยดึติดกบัอาหารเดิมๆทีชอบกิน ถา้เปลียนเป็นอาหารอยา่งอืนแลว้แมว
อาจไม่ยอมกินอาหารอืนเลย ถา้อาหารเดิมๆทีแมวชอบกินไม่ไดมี้สารอาหารครบถว้นตามทีแมวตอ้งการจะ
ทาํใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพแมวได ้ โดยเฉพาะอาหารทีมีส่วนผสมอยา่งเดียว เช่น ใหกิ้นแต่ปลาทู แมวจะ
เป็นโรคขาดสารอาหารทีมีนอ้ยในปลาท ู เจา้ของทีใหอ้าหารปรุงเองแก่แมวจึงควรเปลียนเมนูอาหารไป
เรือยๆเพือป้องกนัภาวะขาดสารอาหารอยา่งใดอยา่งหนึงในแมว การเปลียนอาหารแมว เช่น เปลียนเมนู 
เปลียนยหีอ้อาหารสาํเร็จรูป เปลียนจากอาหารปรุงเองเป็นอาหารสาํเร็จรูป ตอ้งใชเ้วลาใหแ้มวทาํ
ความคุน้เคยกบัอาหารใหม่ โดยเพิมอาหารใหม่แทรกเขา้ไปวนัละนิด (ตารางที 8)  
   
  ตารางท ี8. สดัส่วนอาหารในการเปลียนอาหารชนิดใหม่แก่แมว 

วนัท ี อาหารใหม่ อาหารเก่า 

Days 1-3 25% 75% 

Days 4-6 50% 50% 

Days 7-9 75% 25% 

Day 10 100% 0% 
 
วธีิการให้อาหารแมว 

รปูที 3. อาหารเปียก 



แมวส่วนใหญ่กินอาหารชา้ และ ถา้ใชว้ิธีการวางอาหารไวใ้หกิ้นเอง แมวมกัจะกินไดที้ละนิด แต่แวะเวยีนมา
กินทงัวนั มีผูศึ้กษาวา่พฤติกรรมการกินแบบนีมาจากพฤติกรรมของแมวป่าซึงเป็นบรรพบุรุษของแมวบา้น 
แมวป่าจะกินหนูตวัเลก็ๆเป็นอาหารและจบัหนูกินวนัละหลายครัง ซึงคลา้ยกบัพฤติกรรมการกินอาหารทีละ
นิดแต่บ่อยๆของแมวบา้น อยา่งไรกต็ามแมวสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัวิธีการใหอ้าหารตามเวลาไดใ้นกรณีที
เจา้ของตอ้งการความสะดวกในการจดัการ วิธีการใหอ้าหารแมวมี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. ใหอ้าหารไม่จาํกดั (self-feeding หรือ free-choice feeding) คือการวางอาหารไวใ้หกิ้น
ตลอดเวลา ในปริมาณทีเหลือเฟือต่อความตอ้งการกินของแมว แมวจะกินเองเมือตอ้งการกิน วิธี
นีเหมาะกบัการใชอ้าหารแหง้ เพราะอาหารแบบเปียกหรืออาหารปรุงเองจะเน่าเสียง่าย วางไว้
ไดไ้ม่นาน อยา่งไรกต็ามควรตอ้งลา้งภาชนะใส่อาหารทุกวนั และเปลียนเป็นอาหารใหม่สด
อยา่งนอ้ยวนัละครัง วิธีนีสะดวก และเจา้ของไม่ตอ้งกงัวลวา่แมวจะหิวถา้กลบับา้นไม่ตรงเวลา 
วิธีนีไม่เหมาะกบัแมวทีมีปัญหาเรืองอาหารไม่ยอ่ยทีตอ้งใหกิ้นทีละนอ้ย และไม่เหมาะกบัแมว
ทีตอ้งควบคุมนาํหนกั  

2. ใหอ้าหารในกาํหนดเวลา (time-controlled feeding) คือการใหอ้าหารตามเวลา เจา้ของวาง
อาหารใหกิ้นภายในระยะเวลาทีแน่นอน ปล่อยใหแ้มวกินตามสบายในช่วงเวลานี แลว้เกบ็
อาหารเมือหมดเวลา ในสภาพปกติแมวสามารถกินอาหารทีร่างกายตอ้งการไดห้มดภายใน 15-
20 นาที ขอ้เสียของวิธีนีคือสตัวอ์าจบ่มเพาะนิสยักินแบบตะกละตะกรามเพราะมีความรู้สึกวา่
อาหารจะถูกเกบ็ไปภายใน 15 นาทีนีตอ้งรีบๆกิน แมวโตควรไดกิ้นวนัละ 2 ครัง ในขณะทีแมว
เดก็กินวนัละ 3 ครัง เพือป้องกนัไม่ใหหิ้วมากเกินไประหวา่งมือ 

3. ใหอ้าหารจาํกดัปริมาณ (portion-controlled feeding) คือการใหอ้าหารในปริมาณทีเจา้ของ
กาํหนด ใชก้บัการควบคุมอาหารในแมว สามารถใชป้รับปริมาณอาหารแมวตามความตอ้งการ
ของร่างกายได ้ ถา้เป็นอาหารสาํเร็จรูปจะสามารถคาํนวณปริมาณอาหารทีแมวตอ้งการในแต่ละ
วนั หรืออ่านจากขา้งกล่องไดว้า่ควรใหกิ้นวนัละเท่าไร ควรแบ่งอาหารใหกิ้นอยา่งนอ้ยวนัละ 2 
ครัง หรือ 3 ครังในแมวเดก็ 

 
ข้อควรระวงัเรืองการให้อาหารแมว 
กนิปลาทุกวนั ในนาํมนัปลามีกรดไขมนัชนิดไม่อิมตวัอยูม่าก ทาํใหแ้มวทีกินปลาตอ้งการวิตะมิน E สูงกวา่
ปกติ นอกจากนีในปลาโดยเฉพาะทูน่าจะมีวิตะมิน E ตาํอยูแ่ลว้ ทาํใหแ้มวทีกินแต่ปลาเป็นประจาํมีโอกาส
ขาดวิตะมิน E ไดม้าก โรคทีเกิดขึนตามมาคือ ไขมนัทีผวิหนงัอกัเสบ (pansteatitis) แมวจะมีอาการเจบ็ตาม
เนือตวั ไม่อยากเคลือนไหว มีไข ้ซึม เบืออาหาร ถา้คลาํตามตวัพบกอ้นไขมนัแขง็ได ้
กนิชอคโกเลต เพราะในชอคโกเลตมีสารทีชือ theobromine มีฤทธิกระตุน้หวัใจ เป็นพิษต่อระบบประสาท 
คนกินชอคโกเลตแลว้ไม่เป็นอนัตรายเพราะร่างกายคนสามารถขบัสารนีออกไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่แมวและ
สุนขัขบัสารนีออกจากร่างกายไดช้า้ ทาํใหมี้โอกาสสะสมสารนีไวสู้งในร่างกาย เมือมีมากจะทาํใหห้วัใจเตน้



เร็วหรือเตน้ไม่เป็นจงัหวะ อาเจียน ทอ้งเสีย ชกักระตุก และทาํใหต้ายได ้แมวโตเตม็ทีนาํหนกั 4 กก. ถา้กิน 
milk chocolate เขา้ไป ประมาณ 4 ขีด (0.4 กก) จะทาํใหเ้กิดพิษขึนได ้การเกิดพิษจากชอคโกเลตในแมวพบ
ไดน้อ้ยกวา่ในสุนขั อาจเป็นเพราะนิสยัของแมวทีกินไดที้ละนอ้ย  
กนินําบาดาลเป็นประจํา ควรตอ้งระวงัโรคนิวในกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะในแมว ไม่ควรให้
สตัวเ์ลียงกินนาํบาดาล อยา่งนอ้ยควรเป็นนาํทีกรองแลว้ หรือนาํฝนสะอาด  
กนิอาหารสุนัข เพราะอยูบ่า้นเดียวกนักินเหมือนกนั แมวมีความพเิศษกวา่สุนขัทีแมวไม่สามารถสงัเคราะห์
กรดอมิโน กรดไขมนั และวิตะมินบางอยา่งขึนไดอ้ยา่งพอเพียงในร่างกาย เช่น กรดอมิโน taurine, กรด
ไขมนั arachidonic, และวิตะมิน niacin ซึงต่างกบัสุนขัทีสงัเคราะห์เองไดอ้ยา่งเพียงพอ ทาํใหแ้มวจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บสารเหล่านีในอาหารมากกวา่สุนขั นอกจากนีแมวยงัตอ้งการโปรตีนในอาหารมากกวา่สุนขั การทีแมว
กินแต่อาหารทีผลิตเพือสุนขัเป็นประจาํ จึงอาจทาํใหแ้มวขาดสารอาหารดงักล่าวและขาดโปรตีนได ้
กนิมาก แมวทีกินมากและออกกาํลงักายนอ้ยมกัจะอว้น ปัจจุบนัมีการประกวดแมวนาํหนกัมากซึงอาจสร้าง
ค่านิยมทีผดิได ้ เพราะแมวอว้นมากจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ แมวทีชนะเลิศการประกวดแมวอว้นเมือไม่
นานมานีมีนาํหนกัมากกวา่ 8 kg แมวอว้นสงัเกตไดจ้ากรูปร่าง การคลาํซีโครง และการแกวง่เวลาเดินของ
หนงัทียดึระหวา่งขาหลงักบัดา้นขา้งทอ้ง รูปร่างแมวทีจดัวา่กาํลงัดีตอ้งมองไม่เห็นซีโครงแต่ยงัคลาํเจอได ้ มี
เอวคอดเลก็นอ้ย ทอ้งไม่หยอ่นเวลายนื มองดา้นขา้งเห็นหนงัทียดึระหวา่งขาหลงักบัขา้งทอ้งหยอ่นลงแต่ไม่
แกวง่เวลาเดิน (รูปที 4) 
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รปูที 4. รปูรา่งของแมว 


