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อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
ของทารกและเด็กเล็ก
อาหารและโภชนาการที่ดีในวัยทารกและเด็กเล็ก
เป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของสุขภาพและสติปัญญาที่ดีในระยะ
ยาว ปัจจุบันนี้ เด็กไทยนับล้านคนยังมีปัญหาโภชนาการ
ทั้งโรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน และนิสัยการกินอาหาร
ไม่เหมาะสม
เด็กทีข่ าดสารอาหารจะมีภมู ติ า้ นทานโรคต�ำ 
่ จึงเกิดวงจร
ของการขาดสารอาหารและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ
ซึง่ เป็นสาเหตุที่ทำ� ให้เด็กไทยเจริญเติบโตช้าทั้งด้านร่างกาย
และสมอง หากแม่ตั้งครรภ์ขาดอาหาร หรือเด็กมีภาวะทุพ
โภชนาการในระยะ ๒ ปี แรก เด็กจะมีการเติบโตและ
พัฒนาการล่าช้า โดยมีผลเสียต่อเด็กไปตลอดชีวิต พ่อแม่
บางคนไม่สามารถเลี้ยงลูกให้แข็งแรงและเติบโตตามวัยได้
เนื่องจากภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือภัยธรรมชาติ
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เช่น ฝนแล้ง น�้ำท่วม ซึ่งเป็นเหตุให้อาหารไม่เพียงพอ
เกิดโรคระบาดและยากจนลง ในทางกลับกัน การได้รบั อาหาร
มากเกินท�ำให้เด็กเป็นโรคอ้วน ซึ่งน�ำไปสู่โรคแทรกซ้อน
มากมาย เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ
หลอดเลือด เป็นต้น ปัญหาเหล่านีอ้ าจป้องกันและแก้ได้ดว้ ย
นโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ถ้าพ่อแม่มคี วามรูเ้ รือ่ งความต้องการสารอาหารของเด็ก
และการให้อาหารอย่างเหมาะสมตาม “ข้อปฏิบัติการให้
อาหารเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องทารกและเด็กเล็ก” รูจ้ กั เฝ้าระวัง
การเติบโต น�้ำหนักตัว และส่วนสูงตามวัย รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชนและรัฐบาล ให้น�ำความรู้นั้นไปปฏิบัติ
ก็สามารถเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตได้เต็มที่
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๑

เด็ กเล็กที่เติบโตดีจะมีน�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ช่วงตั้งแต่
แรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี เด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
จึงควรจะได้รับการตรวจสุขภาพ ชั่งน�้ำหนัก วัดความยาว
เพื่อเฝ้าระวังการเจริญเติบโตทุก ๑-๓ เดือน ถ้าน�้ำหนักตัว
ไม่เพิ่มขึ้นในเวลา ๒ เดือน อาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
๑.๑ ติดตามการเจริญเติบโต ถ้าน�ำ้ หนักไม่ขนึ้ เลยในระยะ ๑.๔ เด็กคนหนึ่งๆ จะเติบโตเร็วช้าไม่เท่ากันในแต่ละวัย
๒ ถึง ๓ เดือน และส่วนสูงไม่เพิม่ ในระยะ ๓ ถึง ๖ เดือน
โดยเด็กจะเติบโตเร็วในช่วงอายุ ๒ ปี แรก และวัยรุ่น
ถือว่าผิดปกติ ทั้งพ่อแม่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๑.๕ พ่อแม่ควรบันทึกการเจริญเติบโตของลูกลงในสมุด
ต้องเอาใจใส่ทนั ที การเจริญเติบโตของเด็กทีช่ ะงักลง
บันทึกสุขภาพ เพือ่ ติดตามดูการเปลีย่ นแปลงของน�ำ้
อาจมีสาเหตุจากการเจ็บป่วย เบื่ออาหาร หรือ
หนักส่วนสูง และเส้นรอบศีรษะของลูก ว่าเพิ่มขึ้น
ขาดการดูแลเอาใจใส่
ตามวัยหรือไม่ ถ้าพบว่าบกพร่องจะได้ดูแลแก้ไขได้
๑.๒ เด็กอายุต�่ำกว่า ๒ ปี ควรได้รับการวัดรอบศีรษะ
ทันท่วงที
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ อัตราการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนแต่ละวัย
ไม่เท่ากัน จึงจ�ำเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง
โดยเฉพาะช่วงปฐมวัย
กราฟแสดงน�้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน�้ำหนักต่อส่วนสูงของเด็กชาย และเด็กหญิง
(อายุตั้งแต่แรกเกิด – ๑๘ ปี ) ส�ำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตของลูก
อายุแรกเกิด – ๒ ปี
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อายุ ๒-๗ ปี

อายุ ๕-๑๘ ปี

กราฟแสดงเส้นรอบวงศีรษะของเด็กชาย
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 3-97
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ถ้าเด็กมีนำ�้ หนักตัวเพิม่ ขึน้ น้อย หรือเติบโตไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ควรถามปัญหาต่อไปนี้
• เด็กกินอาหารพอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย
หรือไม่ ทั้งจ�ำนวนมื้อและปริมาณอาหาร เด็กที่
เจ็บป่วย หรือพิการต้องการเวลาในการกินนานกว่า
เด็กปกติ อาจต้องการจ�ำนวนมื้อมากขึ้น เพราะกิน
ได้ครั้งละน้อย และอาจต้องการคนช่วยป้อน
• อาหารที่เด็กกินให้พลังงานเหมาะสมหรือไม่ ถ้าได้
รับอาหารที่มีพลังงานน้อยเกินไป น�้ำหนักจะน้อย
ควรเพิ่มอาหารให้มากขึ้น หรือถ้าได้รับอาหารที่มี
พลังงานมากเกินไป ท�ำให้น�้ำหนักตัวเกินเกณฑ์
ควรลดอาหารพวกแป้ง และไขมัน
• เด็กมีการเจ็บป่วยหรือไม่ ถ้ามีต้องให้เด็กได้รับการ
รักษาที่ถูกต้องเหมาะสม
• เด็กไม่กนิ อาหารขณะทีป่ ว่ ยหรือไม่ ต้องปรุงประกอบ
อาหารให้น่ากินส�ำหรับเด็ก ย่อยง่าย เมื่อเด็กหาย
ป่วยต้องเพิ่มปริมาณและคุณค่าอาหารส�ำหรับเด็ก

• เด็กได้รับอาหารจ�ำพวกที่มีธาตุเหล็กและวิตามิน
เอสูง ปริมาณเพียงพอหรือไม่ อาหารเหล่านี้ ได้แก่
เนื้อสัตว์ ตับ ไข่ ผักใบเขียว ฟักทอง นม
• นมทีเ่ ด็กดืม่ มีคณ
ุ ค่าเหมาะสมกับความต้องการของ
เด็กหรือไม่ เด็กควรดื่มนมรสจืดวันละ ๒-๓ แก้ว
• เด็กมีอาการท้องเสีย หรืออาเจียนบ่อยๆ หรือไม่
อาจมีสาเหตุจากน�้ำ และอาหารไม่สะอาด ท�ำให้เด็ก
ขาดน�้ำและสารอาหาร จึงเติบโตช้า
• เด็กมีพยาธิในล�ำไส้หรือไม่ ถ้าสงสัยควรน�ำเด็กไป
รับการรักษา
• เด็กขาดผูด้ แู ลเอาใจใส่ ปล่อยให้อยูต่ ามล�ำพัง หรือ
มีเพียงเด็กโตเป็นผูเ้ ลีย้ งดูหรือไม่ เด็กต้องการความ
รัก และเอาใจใส่จากพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู อย่างใกล้
ชิดสม�่ำเสมอ
• เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกสุขอนามัย มีอาหาร
น�้ำดื่ม น�้ำใช้ที่สะอาด และใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ
หรือไม่
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๒

ในช่วง ๖ เดือนแรก นมแม่อย่างเดียวมากพอที่จะท�ำให้
ลูกเจริญเติบโตเต็มที่ทั้งร่างกายและสมอง หลังอายุ
๖ เดือน น�้ำนมแม่ยังมีคุณภาพดี แต่ปริมาณไม่พอต่อการ
เติบโตของลูก จึงจ�ำเป็นต้องให้อาหารตามวัยอย่างเพียงพอ
ควบคู่กับการกินนมแม่จนถึงอายุ ๒ ปี ตาม “ข้อปฏิบัติการ
ให้อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของทารกและเด็กเล็ก”
๒.๑ ตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ เดือน ทารกยังสร้างภูมิต้านทาน ๒.๔ ค่อยๆ เพิม่ ปริมาณอาหารในแต่ละมือ้ ตามพัฒนาการ
โรคได้น้อย จึงมีความเสี่ยงมากต่อปัญหาสุขภาพ
และความพร้อมของเด็ก ทารกอายุ ๖ เดือน ควรได้
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจะช่วยป้องกันลูก
รับอาหารตามวัย ๑ มื้อ ปริมาณ ๑/๒ ถ้วยตวง
จากโรคติดเชือ้ และนมแม่เป็นอาหารทีด่ ที สี่ ดุ มีคณ
ุ ค่า ๒.๕ เด็กอายุ ๑๒–๒๔ เดือน ควรได้อาหาร ๓ มื้อ และ
และปริมาณเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของทารก
ให้นมแม่เท่าที่เด็กต้องการ ควรให้เด็กดื่มนมรสจืด
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของสมอง โดยควรให้ดดู บ่อยๆ
วันละ ๒-๓ แก้ว เมื่ออายุ ๑ ปี ขึ้นไป
ตามที่ลูกต้องการ
๒.๖ หลังอายุ ๖ เดือน เด็กจะใช้มอื หยิบของเข้าปาก และ
กินอาหารอื่นๆ จึงเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อมากขึน้ จึงต้อง
๒.๒ เมื่อเด็กอายุครบ ๖ เดือน จ�ำเป็นต้องเริ่มให้อาหาร
รักษาความสะอาดของมือเด็กและอาหาร
ตามวัยที่มีคุณค่าและปริมาณเหมาะสมควบคู่ไปกับ
นมแม่ เพราะความต้องการสารอาหารและพลังงาน
ของเด็กเพิ่มขึ้น ถ้าการเจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลง
กว่าปกติ หรือไม่สามารถให้นมแม่ได้อย่างเต็มที่
อาจเริ่มให้อาหารตามวัยก่อนอายุ ๖ เดือนได้
แต่ไม่ให้ก่อนอายุครบ ๔ เดือน
๒.๓ หลังทารกอายุ ๖ เดือน นอกจากเลีย้ งด้วยนมแม่แล้ว
ควรเพิ่มอาหารตามวัยโดยเพิ่มจ�ำนวนมื้อตามอายุที่
เพิ่มขึ้น ปกติทารกอายุ ๖-๗ เดือน ต้องการอาหาร
ตามวัย ๑-๒ มื้อต่อวันแทนมื้อนม และเพิ่มขึ้นเป็น
๒ มื้อเมื่ออายุ ๘-๙ เดือน เพิ่มเป็น ๓ มื้อ เมื่อลูกอายุ
ประมาณ ๑๐-๑๒ เดือน เมื่ออายุมากกว่า ๑ ปี
ต้องการอาหารมื้อหลัก ๓ มื้อต่อวัน และอาหารว่าง
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ วันละ ๑-๒ มื้อ
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เด็ กอายุ ๖ เดือน – ๕ ปี ต้องการอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ ไม่หวาน มัน เค็มจนเกินไป
และมีปริมาณพอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย
๓.๑ การขาดอาหารในช่วง ๒ ปีแรก อาจท�ำให้มีปัญหา
พัฒนาการตลอดชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา จึงควรให้อาหารตาม “ข้อปฏิบัติการให้
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของทารกและเด็กเล็ก”
๓.๒ อาหารส�ำหรับเด็กจะต้องครบ ๕ หมู่ แต่ละหมู่ให้
หลากหลาย ให้ข้าว เนื้อสัตว์ ตับ ไข่ น�้ำมันพืช ผัก
และผลไม้ เป็นประจ�ำทุกวัน
๓.๓ เด็กวัยนีก้ นิ อาหารได้นอ้ ยในแต่ละมือ้ จึงต้องให้อาหาร
มื้อหลัก ๓ มื้อ และอาหารว่างที่มีคุณภาพประมาณ
๒ มื้อต่อวัน เพื่อให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของ
เด็กอายุ ๑ ปีขึ้นไป
๓.๔ พ่อแม่ต้องศึกษาดัดแปลงวิธีการจูงใจ ชี้ชวน ท�ำให้
เด็กกินอาหาร และเด็กเล็กมักต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วย
ตัดอาหารให้หยิบกิน เคี้ยวได้ง่าย รวมทั้งการฝึกใช้
ช้อนตักเอง ตลอดจนการใช้ช้อนกลางและมารยาท
ในการกินอาหาร
• พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว เป็นตัวอย่างที่ดี
ในการบริโภคอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ และถูกสุขอนามัย
เช่น ผักใบเขียว เป็นต้น
• จัดให้เด็กนอนหลับและออกก�ำลังกายพอสมควร
เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีและรู้สึกหิว
• จัดอาหารที่น่ากิน และค่อย ๆ เพิ่มปริมาณ และ
ความหยาบของอาหารขึ้นตามอายุ
• ฝึกให้กินอาหารรสธรรมชาติ ไม่หวานจัด มันจัด
และเค็มจัด
• ให้ดื่มน�้ำสะอาด หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มปรุงแต่งรส
หวานและน�้ำอัดลม
• ไม่ให้ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ น�ำ้ อัดลม น�ำ้ หวาน
ก่อนเวลาอาหาร เพราะนอกจากจะท�ำให้เด็กกิน

อาหารได้น้อยแล้ว ยังท�ำให้เด็กติดรสหวานและ
ฟันผุได้
• ค่อยๆ ฝึกให้เด็กอายุ ๑ ปี ใช้ช้อนตักอาหารกิน
ด้วยตนเอง โดยผู้ใหญ่ไม่ขู่บังคับ ดุด่า แต่ช่วย
จัดอาหารกับภาชนะให้เหมาะสม และสร้าง
บรรยากาศที่ดี ให้ผ่อนคลาย รู้สึกมีความสุข
โดยท�ำตัวเป็นแบบอย่าง
• เด็กทีม่ คี วามพิการ หรือเจ็บป่วยเรือ้ รัง อาจต้องการ
ให้ผู้เลี้ยงดูช่วยเหลือเป็นพิเศษในการกินอาหาร
และดื่มน�้ำ
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ข้อปฏิบัติการให้อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของทารกและเด็กเล็ก

ทารก (อายุ ๐-๑๒ เดือน

เด็กเล็ก (อายุ๑-๕ ปี)

๑. ให้นมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง๖ เดือน
ไม่ต้องให้อาหารอื่นแม้แต่น�้ำ

๑. ให้อาหารมื้อหลัก ๓ มื้อ และอาหารว่างไม่เกิน
๒ มื้อต่อวัน

๒. เริ่มให้อาหารตามวัยเมื่ออายุ ๖ เดือน ควบคู่ไปกับ
นมแม่ *

๒. ให้อาหารครบ ๕ หมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลาย เป็น
ประจ�ำทุกวัน

๓. เพิ่มจ�ำนวนมื้ออาหารตามวัยเมื่ออายุลูกเพิ่มขึ้น
จนครบ ๓ มื้อเมื่อลูกอายุ ๑๐-๑๒ เดือน

๓. ให้นมแม่ต่อเนื่องถึงอายุ ๒ ปี เสริมนมรสจืดวันละ
๒-๓ แก้ว

๔. ให้อาหารตามวัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพและครบ ๕ หมู่ ทุกวัน

๔. ฝึกให้กินผักผลไม้จนเป็นนิสัย

๕. ค่อยๆ เพิ่มปริมาณ และความหยาบของอาหารขึ้น
ตามอายุ

๕. ให้อาหารว่างที่มีคุณภาพ

๖. ให้อาหารรสธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการปรุงแต่งรส

๖. ฝึกให้กินอาหารรสธรรมชาติ ไม่หวานจัด มันจัด
และเค็มจัด

๗. ให้อาหารสะอาดและปลอดภัย

๗. ให้อาหารสะอาดและปลอดภัย

๘. ให้ดมื่ น�ำ้ สะอาด งดเครือ่ งดืม่ รสหวานและน�ำ้ อัดลม

๘. ให้ดมื่ น�ำ้ สะอาดหลีกเลีย่ งเครือ่ งดืม่ ปรุงแต่งรสหวาน
และน�้ำอัดลม

๙. ฝึกวิธีดื่มกินให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย

๙. ฝึกวินัยการกินอย่างเหมาะสมตามวัยจนเป็นนิสัย

๑๐. เล่นกับลูก สร้างความผูกพัน หมัน่ ติดตามการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการ

๑๐. เล่นกับลูกสร้างความผูกพัน หมั่นติดตามการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการ

*ถ้าการเจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลง หรือไม่สามารถให้นมแม่ได้อย่างเต็มที่ อาจเริม่ ให้กอ่ นได้แต่ไม่ให้กอ่ นอายุครบ ๔ เดือน
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๔

เด็กทุกคนต้องการอาหารครบถ้วนทัง้ ๕ หมู่ ทีม่ ปี ริมาณ
สารอาหารพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ วิตามินเอ
ธาตุไอโอดีนเหล็ก และแคลเซียม

๔.๑ การขาดวิตามินเอ อาจท�ำให้เด็กตาบอดและเจ็บป่วย
ให้เด็กไม่เล่น เรียนรู้ช้า
บ่อย จึงควรให้อาหารทีม่ วี ติ ามินเอแก่เด็กเป็นประจ�ำ  ๔.๕ การขาดธาตุแคลเซียมท�ำให้กระดูกบางและเพิม่ ความ
ซึ่งมีมากในนมแม่ ตับ ไข่แดง ฟักทอง มะละกอสุก
เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนดังนั้น เพื่อให้เด็กมีความสูง
สมวัยและมีกระดูกแข็งแรงที่สุดตามศักยภาพทาง
มะเขือเทศ มะม่วงสุก ผักใบเขียว เช่น ต�ำลึง เป็นต้น
๔.๒ การขาดธาตุไอโอดีน ท�ำให้รา่ งกายและสมองไม่เติบโต
กรรมพันธุ์ เด็กควรได้รับอาหารที่เป็นแหล่งที่ดีของ
พัฒนาการล่าช้า การได้ยนิ บกพร่อง และปัญญาอ่อน
แคลเซียมทุกวัน ในช่วงขวบปีแรกคือนมแม่ หลังจาก
ดังนัน้ หญิงทีต่ งั้ ครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็ก จ�ำเป็น
นั้นควรให้นมรสจืดวันละ ๒-๓ แก้ว และให้เต้าหู้
ต้องกินอาหารที่มีไอโอดีนเพียงพอ เช่น เกลือเสริม
ปลาเล็กปลาน้อย ผักใบเขียวบางชนิด เช่น คะน้า
ไอโอดีน น�้ำปลาเสริมไอโอดีนและอาหารทะเล
ผักกาดเขียว ต�ำลึง เป็นต้น เป็นประจ�ำ
๔.๓ การขาดธาตุเหล็กท�ำให้เกิดภาวะโลหิตจาง ร่างกาย ๔.๖ อาการอุจจาระร่วงและโรคหัด ท�ำให้เด็กสูญเสีย
ไม่เติบโต ท�ำงานได้น้อย เซื่องซึม ความสามารถใน
วิตามินเอมาก หากเกิดขึน้ กับทารกก่อนอายุ ๖ เดือน
การเรียนรู้ต�่ำ  จึงควรให้หญิงที่ตั้งครรภ์ หญิงที่ให้
ควรให้เพิม่ มือ้ นมแม่ หลังอายุ ๖ เดือน ควรเพิม่ อาหาร
นมบุตร และเด็กโดยเฉพาะใน ๒ ปีแรก กินอาหารที่
ที่มีวิตามินเอ หรือให้ยาวิตามินเอ
มีธาตุเหล็กสูงเป็นประจ�ำ  เช่น ตับ เนื้อสัตว์ ไข่แดง ๔.๗ โรคมาลาเรียและพยาธิปากขอ ท�ำให้รา่ งกายเสียเลือด
นม ผักใบเขียว เป็นต้น
และเกิดอาการโลหิตจางรุนแรงได้ จึงควรป้องกันด้วย
๔.๔ ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในทารกและ
การรักษาสุขอนามัย สวมรองเท้า ใช้สว้ ม ระวังไม่ให้
เด็กเล็ก ท�ำให้เกิดปัญหาพัฒนาการทางสติปัญญา
ยุงกัด และรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงที
สังคมและการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย ส่งผล
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๕

การเจ็บป่วยท�ำให้การเจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงัก
ในระยะพักฟื้น เด็กต้องการอาหารเพิ่มเติมอีกหนึ่งมื้อ
ต่อวัน นานอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพือ่ ซ่อมแซมการสึกหรอและ
ช่วยให้เด็กเติบโตต่อไปได้
๕.๑ เมื่อเด็กป่วย โดยเฉพาะเป็นโรคอุจจาระร่วง หรือ ๕.๕ ป้องกันการเจ็บป่วยของเด็กด้วยการจัดที่อยู่อาศัย
ออกหัด เด็กจะเบื่ออาหาร ล�ำไส้ดูดซึมอาหารน้อย
ของใช้สำ� หรับเด็ก และสิง่ แวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย
กว่าปกติ การป่วยแต่ละครัง้ จะท�ำให้การเจริญเติบโต
จากอุบตั เิ หตุ มีอากาศถ่ายเทดี ล้างมือก่อนกินอาหาร
ของเด็กหยุดชะงัก และถ้าป่วยปีละหลายครั้ง
ทุกครั้ง รักษาความสะอาดของร่างกาย และขับถ่าย
จะท�ำให้เด็กเป็นโรคขาดสารอาหารและตัวเล็กกว่าวัย
ในส้วม หลีกเลีย่ งการสัมผัสโรค และก�ำจัดพาหะน�ำโรค
๕.๒ ในระยะที่เจ็บป่วย เด็กควรได้รับนมแม่บ่อยขึ้นและ
เช่น ยุง แมลงวัน เป็นต้น
อาหารอ่อนย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก เพิ่มทีละน้อย ๕.๖ ถ้าเด็กกินอาหารน้อยหรือไม่ครบ ๕ หมู่ หรือ เติบโต
และบ่อยๆ
น้อยกว่าเกณฑ์อายุ ควรพิจารณาให้วติ ามินรวมเสริม
๕.๓ หลังการเจ็บป่วยในระยะพักฟื้น เด็กต้องการอาหาร
ร่วมกับจูงใจให้เด็กกินได้ครบถ้วนเพียงพอ งดขนม
เพิ่มขึ้น ๑ มื้อ ทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ สัปดาห์
จุบจิบ และน�้ำหวานระหว่างมื้อ และควรปรึกษา
จะช่วยให้เด็กฟื้นตัวเป็นปกติเร็ว
แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
๕.๔ ถ้าเด็กมีอาการเจ็บป่วย และเบือ่ อาหารนานเกิน ๒ ถึง
๓ วัน ควรพาไปรับการตรวจรักษาจะได้ไม่เจ็บป่วย
ร้ายแรง

๖

สุขภาพช่องปากและฟันมีความส�ำคัญ
ต่อการกินอาหาร สุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก

๖.๑ โรคฟันผุในเด็ก อาจเป็นสาเหตุให้เด็กขาดสารอาหาร
นมและอาหารเด็ก เพราะจะท�ำให้ติดรสหวานและ
และเจ็บป่วยเรื้อรัง
เบื่ออาหาร
๖.๒ ดูแลฟันเด็กด้วยการให้อาหารอย่างเหมาะสม รักษา ๖.๕ ให้นมและอาหารเป็นเวลา อาหารว่างควรมีโปรตีน
ความสะอาดในช่องปาก และตรวจฟันเด็กอย่าง
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแต่แป้งและน�้ำตาล ไม่ให้เด็กดื่ม
สม�่ำเสมอ การพาลูกไปพบหมอฟันก่อนมีฟันผุ
น�้ำหวานหรือน�้ำอัดลม
จะท�ำให้เด็กไม่กลัวการท�ำฟัน
๖.๖ เช็ดเหงือกและฟันลูกด้วยผ้าสะอาดชุบน�้ำต้มสุก
๖.๓ ถ้าเด็กกินนมขวด ไม่ให้เด็กดูดนมจนหลับคาขวดนม
เมื่อฟันลูกขึ้นหลายซี่ ให้ใช้ยาสีฟันเด็กที่มีฟลูออไรด์
เมื่อเด็กนั่งได้ควรค่อยๆ ฝึกให้เด็กดื่มนมจากแก้ว
แตะปลายขนแปรงพอชื้นๆ แปรงฟันลูก
เลิกดูดนมขวดเมือ่ เด็กอายุ ๑ - ๑ ๑/๒ ปี อย่างช้าไม่เกิน ๖.๗ เมื่อเด็กยืนได้มั่นคง ควรฝึกให้เด็กแปรงฟันเอง และ
๒ ปี ควรให้ดมื่ น�ำ้ หลังจากกินอาหารอืน่ นอกจากนมแม่่
แม่แปรงซ�้ำให้สะอาด ควรชมเชยให้ก�ำลังใจ เพื่อ
๖.๔ ห้ามเติมน�้ำตาล น�้ำผึ้ง น�้ำเชื่อม หรือของปรุงรสใน
ปลูกฝังนิสัยรักการแปรงฟันให้ลูก

10

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของทารกและเด็กเล็ก

๗

การเตรียม การปรุงประกอบอาหารของเด็ก ต้องคัดเลือก
อาหารที่สะอาด สด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน และ
สิ่งเจือปน ต้องใช้ภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสม
๗.๑ คัดเลือก ล้างอาหารสดให้สะอาด ก่อนน�ำมาปรุง ๗.๔ อาหารเนือ้ สัตว์จำ� พวกปิง้ ย่าง ด้วยเตาถ่าน เพิม่ ความ
ประกอบอาหารให้เด็กกิน
เสี่ยงต่อการได้รับสารก่อมะเร็ง จึงไม่ควรให้เด็กกิน
๗.๒ ไม่ใส่เครือ่ งปรุงรส หรือสิง่ เจือปนทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ค่าในอาหาร ๗.๕ ภาชนะทีใ่ ช้ในการปรุง และใส่อาหารเด็ก ต้องท�ำความ
เด็ก เช่น ผงชูรส น�้ำตาล ยากันบูด ผงกรอบ สีผสม
สะอาดทั้งภายนอก ภายใน ต้องท�ำจากวัสดุที่ไม่เป็น
พิษ ปราศจากสารตะกั่ว
ฉูดฉาด
๗.๓ ไม่ควรซือ้ อาหาร ทีไ่ ม่แน่ใจเรือ่ งความสะอาดให้เด็กกิน
ซึ่งอาจท�ำให้เด็กท้องเสียได้

๘

วิธีการให้อาหาร ควรปรับให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก และค่อยๆ ฝึกวินยั การกินอย่างเหมาะสม
ตามวัยจนเป็นนิสัย
๘.๑ เวลากินอาหารเป็นโอกาสอันดีที่พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู
จะได้พดู คุยและมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็ก ซึง่ จะช่วยกระตุน้
ให้เด็กเจริญอาหาร ได้เรียนรู้พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร และมีพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ที่ดี
ต่อไป
๘.๒ พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู ควรปรับวิธีการให้อาหารแก่เด็ก
ให้เหมาะกับวัยและระดับความสามารถของเด็ก
ในการช่วยตัวเอง
๘.๓ ทารกแรกเกิดถึง ๖ เดือน ให้เฉพาะนมแม่อย่างเดียว
ช่วง ๒ เดือนแรก ๘-๑๐ มื้อตามต้องการ หลังจาก
นั้นให้ห่างออกในช่วงกลางคืน

๘.๔ ช่วง ๖-๘ เดือน ให้อาหารตามวัยที่บดละเอียดและ
ลักษณะกึ่งเหลว ป้อนด้วยช้อนเพื่อฝึกการกลืน
๘.๕ ช่วง ๙–๑๐ เดือน เริ่มให้อาหารบดหยาบขึ้น และ
ลดนมมื้อดึก
๘.๖ อายุ ๑-๒ ปี ฝึกให้ถือถ้วยดื่ม หยิบของกินและ
ตักอาหารด้วยช้อนกินเอง โดยให้เด็กได้หดั เคีย้ วอาหาร
ที่อ่อนนุ่มชิ้นเล็กๆ ให้งดนมจากขวด
๘.๗ อายุ ๓-๕ ปี ฝึกการมีสว่ นร่วมวงอาหาร ใช้ชอ้ นกลาง
จัดภาชนะและเตรียมอาหาร
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อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของทารกและเด็กเล็ก

ข้อมูลจากหนังสือ ความรู้เพื่อชีวิต ซึ่งคณะท�ำงาน
น�ำโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ได้ปรับปรุงจากหนังสือ Facts for Life
Facts for Life (4th edition, 2010) เป็นข้อมูลที่จัดท�ำโดยองค์การยูนิเซฟ,
WHO, UNESCO, UNFPA, UNDP, UNAIDS, WFP และ World Bank
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