ถ้าจะเลี้ยงกระรอก

เธอรับได้หรือเปล่า ?

โรคที่มักพบในลูกกระรอก
ลูกกระรอกร่างกายยังไม่แข็งแรงโดยเฉพาะลูกกระรอกที่ยังไม่
หย่านมและไม่ได้รับนมจากแม่อย่างเพียงพอ จึงมักจะป่วยด้วยโรคหวัด
หรือท้องเสียแบบติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ อีกทั้งกระรอกที่มาจากร้านขาย
สัตว์เลี้ยงอาจมีการติดเชื้อต่างๆมากจากร้าน เมื่อได้รับลูกกระรอกมา
ควรนาไปตรวจสุขภาพเป็นอันดับแรก เพื่อจะได้รักษาอย่างทันท่วงที
โรคหวัด
เป็นหนึ่งในโรคยอดนิยม และเป็นสาเหตุที่ทาให้ลูกกระรอก
จากไปอย่างรวดเร็ว อาจเกิดจากติดมาจากร้าน หรือเกิดจากไม่ได้รับ
ความอบอุ่นเพียงพอ อาการมีน้ามูก หายใจมีเสียงแปลก
เมื่อน้องเป็นหวัด
1. ให้อยู่ในที่อบอุ่น หาอะไรบังกันลมไว้
2. ถ้าน้องกินผลไม้ได้ ให้ทานผลไม้ที่มีวิตตามินซีเยอะๆ เช่นฝรั่ง ส้ม
(ห้ามให้ส้มถ้ามีอาการท้องเสียร่วมด้วย)
3. ใช้กระดาษทิชชูเช็ดน้ามูก หรือใช้ที่ดูดน้ามูกเด็กดูดน้ามูก(แต่น้องจะไม่
ชอบ และอย่าทาบ่อย เดี๋ยวน้องเจ็บ)
4. อาจเสริมวิตตามินด้วยวิตตามินชนิดน้าสาหรับเด็ก
5. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือแย่ลง ควรรีบพาไปหาหมอ อาจเป็นปอดชื้น
หรือปอดบวมได้










ถ้ากระรอกโตแล้วไม่เชื่อง
ถ้าเล็บกระรอกข่วนจนแขนลาย
ถ้ากระรอกกัดจนเป็นแผล เลือดไหล
ถ้ากระรอกแทะข้าวของเสียหาย
ถ้ากระรอกทาบ้านเลอะเทอะ มีกลิ่นเหม็น
ถ้ากระรอกฉี่รด
ถ้าจะต้องจ่ายค่ารักษาแพงๆ
ถ้าต้องใช้เวลาว่างเกือบทั้งหมดดูแลกระรอก
การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับการมีลูก ต้องมีเวลา และมีความ
พร้อมทุกด้าน ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ พรากเขามาจากอิสรภาพ
อย่าทิ้งขว้างเขา

คู่มือ

การดูแลลูกกระรอก
ฉบับย่อ

ความเข้าใจผิดๆ

ท้องเสีย
มักเกิดจากอาหาร อาจชงนมข้นไป หรือน้องแพ้นมที่กินอยู่
ถ้าถ่ายมีสีอ่อน หรือถ่ายนิ่มๆ โดยไม่มีกลินแปลกๆ ให้ปรับเรื่องอาหาร
หากน้องถ่ายเหลว หรือมีกลิ่นเหม็นคาว อาจเกิดจากการติดเชื้อให้รีบพา
ไปหาหมอ

๐ กระรอกไม่ลืมตาเชื่องกว่า ไม่จริงเพราะขึ้นอยู่กับการดูแล ความใกล้ชิด
และนิสัยของกระรอกแต่ละตัว

เมื่อน้องท้องเสีย
1. งดอาหารอื่นๆ ให้ดื่มเกลือแร่สาหรับเด็กที่ชงเจือจางกว่าปกติ ป้องกัน
การขาดน้า
2. ถ้าน้องยอมทานอาหาร ให้ผสมกล้วยน้าว้าบด(ใช้ช้อนขูดเอาก็ได้)ลงใน
นมพอประมาณ หรือถ้าน้องทานเองได้ ให้น้องทานกล้วย งดผลไม้อื่นๆ
3. ถ้าน้องไม่ยอมทานอาหาร ให้พยายามป้อนน้าผึ้ง(ผสมน้าหรือนม)
หรือน้าหวาน(ผสมน้าหรือนม) ป้องกันไม่ให้น้องช๊อกจากการเสียน้าและ
หมดแรง
4. ถ้าไม่ดีขึ้น ควรไปหาหมอ ค่อนข้างอันตรายเหมือนกัน ไม่ควรให้กินโย
เกิร์ต หรือยาคูลท์เพราะอาจทาให้อาการแย่ลง

๐ กระรอกท้องเสียให้กินยาคูลท์ คุณหมอ ไม่แนะนาเนื่องจากอาจทาให้
อาการยิ่งแย่ลง

๐ เลี้ยงกระรอกด้วยซีลีแลคเท่านัน ซีลีแลคไม่เหมาะกับการเลี้ยง
กระรอก เพราะมีแป้งเยอะ และมีสารอาหารไม่เพียงพอ

๐ กระรอกป่วยแต่ดูแข็งแรงดีคงไม่เป็นไรมาก ไม่จริงเลย กระรอกป่วย
มักจากไปอย่างเฉียบพลัน และไม่ค่อยแสดงอาการเซื่องซึม หากกระรอก
เริ่มผิดปกติควรรีบพาไปหาหมอ เพื่อรักษาได้ทันท่วงที

คาแนะนา ในเอกสารนี้ เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่ง
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม
website : http://www.ma-tang.com
fanpage : http://www.facebook.com/baanmatang

อย่างไรก็ตามเรา ไม่สนับสนุน ให้เลี้ยงกระรอก
ที่ยังไม่ลืมตาเพราะมีโอกาสรอดน้อยมาก
และไม่สนับสนุนผู้ค้ากระรอกที่ทรมานกระรอก
ด้วยการตัดฟัน ทาร้าย หรือมอมยากระรอก
จัดทาโดย ma-tang.com © 2011 บ้านมะ-แตง
ด้วยความเอื้อเฟื้อข้อมูลของเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
อนุญาตให้ทาซ้าหรือแจกจ่ายโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ

รู้จักกระรอก

พัฒนาการของลูกกระรอก

ลักษณะทั่วไป
กระรอก เป็นสัตว์จาพวกฟันกัดแทะ เช่นเดียวกับ หนู กระต่าย
ซึ่งมีฟันคู่หน้าใหญ่และแข็งแรงสาหรับกัดแทะ กระรอก มีหลากหลายสาย
พันธุ์ และอาจแบ่งได้เป็น 3 พวกใหญ่ๆ ได้แก่ กระรอกต้นไม้ กระรอกดิน
และ กระรอกบิน กระรอกมีขนหางยาวเป็นพวงฟูสวยงาม
กระรอก กับ กระแต เป็นสัตว์ต่าง
สายพันธุ์ แต่บางครั้งชาวบ้านก็เรียกกระจ้อน
หรือกระรอกดินข้างลายว่ากระแตด้วย
กระรอกบิน กับ จิงโจ้บิน(ชูการ์) ไม่
ใส่สัตว์ชนิดเดียวกัน แต่มีพังผืดข้างลาตัวสาหรับ
กางเพื่อร่อนไปมาได้เหมือนกัน
กระรอกบิน กับ บ่าง ก็ไม่ใช่สัตว์ชนิด
เดียวกัน ลักษณะของพังผืดก็แตกต่างกันด้วย

ในภาพเป็นกระรอกเทาของต่างประเทศขนาดตัวจะใหญ่กว่ากระรอกบ้านเรา

(บน) กระแต (กลาง) กระจ้อน
(ล่างจากซ้าย) บ่าง ชูการ์ไกลเดอร์ กระรอกบิน

อายุ 0-2 สัปดาห์
ช่วงนี้น้องกระรอกจะตัวแดงๆ
จนถึงเริ่มไม่แดง
อายุ 2-3 สัปดาห์
จะเริ่มเห็นสีของผิวหนังซึ่งจะ
เป็นบริเวณที่ ขนจะขึ้นเป็นลาย
อายุ 3-4 สัปดาห์
เริ่มมีขึ้นเป็นสีๆขึ้นบริเวณที่เป็น
ลายของผิวหนังในตอนแรก
อายุ 5-6 สัปดาห์
ขนจะเริ่มปุกปุย ทั้งลาตัวและ
ที่หาง และตาเริ่มจะเปิด
อายุ 10 สัปดาห์ขึ้นไป
จะกินอยากอื่นได้บ้างแล้ว
นอกจากนม แต่กย็ ังต้อง
ให้นมเสริม
อายุ 5 เดือน
น้องกระรอกก็เริม่ เป็นหนุ่มแล้ว
จ้า

อาหาร
อาหารของกระรอกในธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกไม้ ลูกไม้ ผลไม้
เมล็ดต่างๆ แมลง ไข่นก หรือสัตว์ตัวเล็กๆ เป็นต้น
พฤติกรรม

เรียบเรียงจาก : http://www.geocities.com/squirrelcare/age.html

การดูเพศของกระรอก

โดยทั่วไปแล้วกระรอกจะหากินบนต้นไม้ตามเรือนยอดระดับ
ต่างๆ เว้นกระรอกดินซึ่งมักหากินบนพื้นดิน หรือต้นไม้เตี้ยๆ เท่านั้น
กระรอกส่วนใหญ๋หากินในเวลาเช้าตรู่ และ เย็นย่า ส่วนกระรอกบินนั้นมัก
หากินในเวลากลางคืน กระรอกชอบแทะทาลายอยู่เสมอเพื่อลับฟันหน้าที่
งอกออกมาตลอดเวลา กระรอกรักสันโดดมักอยู่ลาพังหรือเป็นคู่ และห่วง
ถิ่นที่อยู่

น้องกระรอกตัวผู้จะมี
แท่งยาวๆ และมีไข่
เล็กๆ (ที่อีกหน่อยจะ
ใหญ่มาก) ถัดไปถึงจะ
เป็นรูทวาร

การผสมพันธุ์
กระรอกมีฤดูผสมพันธุ์ปีละสองครั้ง ตัวเมียตั้งท้องประมาณ 40
-45 วัน แล้วแต่สายพันธุ์ ตกลูกครั้งละ 1-2 ตัว

ส่วนน้องกระรอกตัวเมีย
มีจุ๋มจิ๋มเล็กๆใกล้กับรู
ทวารเลย

การดูแลและการให้นม
นมวัวทั่วไปเป็นอันตรายต่อลูกกระรอก
ลูกกระรอกไม่สามารถย่อยนมวัวได้ ซึ่งมักจะทาให้ลูกกระรอก
ท้องเสียอาจถึงตายได้ ควรใช้นมสาหรับลูกแมว หรือลูกสุนัข เช่น Esbilac
KMR และอาจใช้นมแพะแทนได้
ซีลีแลคไม่เหมาะใช้เป็นนมทดแทน
ลูกกระรอกแรกเกิดต้องการสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เจริญเติบโต ซึ่งซีลีแลตมีส่วนประกอบที่เป็นแป้งมากเกินความจาเป็นทา
ให้ลูกกระรอกย่อยอาหารไม่ค่อยดีและอาจท้องเสียได้
การชงนม
หากใช้นมที่ต้องชง ในลูกกระรอกที่ยังไม่ลืมตาอาจใช้อัตราส่วน
น้าร้อน : นมผง 1:1 ในลูกกระรอกที่ลมื ตาแล้ว อาจใช้อัตราส่วน 1:2
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนนมควรผสมนมชนิดใหม่กับนมชนิดเดิมในสัดส่วนที่
เพิ่มขึ้นทีละน้อยป้องกันการท้องเสีย
การให้นม
ควรใช้หลอดหยด หรือหลอดฉีดยาขนาด 1cc เพื่อควบคุม
ปริมาณน้านมได้ง่าย ค่อยๆบีบให้น้านมไหลออกทีละน้อย และน้องกระรอก
เลียกิน อย่ารีบลูกกระรอกจะสาลัก หรือมีน้านมเข้าจมูก ทาให้เป็นหวัด
หรืออาจเข้าปอดเป็นปอดบวมได้ อาจใช้ผ้าห่อตัวกระรอกไว้ในขณะป้อนด้วย
ลูกกระรอกแรกเกิดจะต้องเลี้ยงดูเหมือนเด็กทารก ต้องกินนมบ่อยครั้งใน
ปริมาญไม่มาก และได้รับความอบอุ่น อาจต้องกกไฟด้วยหากอากาศเย็น
ความถี่ในการให้นม
อายุ
มื้อ/วัน
ความถี่
0-2 สัปดาห์ 6-8 ทุกๆ 2-2.5 ชม. +
1 ครั้ง กลางคืน
3-4 สัปดาห์
6 ทุกๆ 3-4 ชม. +
1 ครั้ง กลางคืน
4-5 สัปดาห์
5 ทุกๆ 4-5 ชม. +
1 ครั้ง กลางคืน(แล้วแต่)
5-6 สัปดาห์
5 ทุกๆ 4-5 ชม.
7-8 สัปดาห์
4 ทุกๆ 5 ชม.
9-10สัปดาห์ 1-2 เช้า เย็น

ประเภทอาหาร
นม
นม
นม
นม และ ผลไม้
นม และ ผลไม้
นม และ ผลไม้

เช็ดกระตุ้นให้ลูกกระรอกขับถ่าย
กระรอกที่ยังไม่ลืมตาหลังอาหารสักครู่ควรใช้สาลีชุบน้าอุ่น
หมาดๆ เช็ดเบาๆ ที่รูทวารและอวัยวะเพศ เพื่อกระตุ้นให้น้องฉี่ อึ เหมือน
ที่แม่กระรอกทา แล้วอย่าลืมเช็ดให้ตัวน้องแห้งอยู่เสมอ
เปลี่ยนผ้ารองรังบ่อยๆ
คอยดูแลให้ผ้ารองทีน่ อนลูกกระรอกแห้งอยู่เสมอป้องกันน้อง
กระรอกเป็นหวัด

