อาหารตามวัย เพื่อลูกเติบโต
อาหารและโภชนาการทีดีในวัยทารกและเด็กเล็ก เป็ นพืนฐานทีสําคัญของสุ ขภาพและสติปัญญาทีดีในระยะยาว ปั จจุบนั นี
เด็กไทยนับล้านคนยังมีปัญหาโภชนาการ ทังโรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน และนิสัยการกินอาหารไม่เหมาะสม
เด็กทีขาดสารอาหารจะมีภูมิตา้ นทานโรคตํา จึงเกิ ดวงจรของการขาดสารอาหารและการเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชือ ซึ งเป็ น
สาเหตุทีทําให้เด็กไทยเจริ ญเติบโตช้าทังด้านร่ างกายและสมอง หากแม่ตงครรภ์
ั
ขาดอาหาร หรื อเด็กมีภาวะทุพโภชนาการใน
ระยะ ๒ ปี แรก เด็กจะมีการเติบโตและพัฒนาการล่าช้า โดยมีผลเสี ยต่อเด็กไปตลอดชีวติ พ่อแม่บางคนไม่สามารถเลียงลูกให้
แข็งแรงและเติบโตตามวัยได้ เนื องจากภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ หรื อภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง นําท่วม ซึ งเป็ นเหตุให้
อาหารไม่เพียงพอ เกิดโรคระบาดและยากจนลง ในทางกลับกัน การได้รับอาหารมากเกินทําให้เด็กเป็ นโรคอ้วน ซึ งนําไปสู่
โรคแทรกซ้อนมากมาย เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็ นต้น ปั ญหาเหล่านี อาจป้ องกัน
และแก้ได้ดว้ ยนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ถ้าพ่อแม่มีความรู ้เรื องความต้องการสารอาหารของเด็กและการให้อาหารอย่างเหมาะสมตาม “ข้อปฏิบตั ิการให้อาหารเพือ
สุ ขภาพทีดีของทารกและเด็กเล็ก” รู ้จกั เฝ้ าระวังการเติบโต นําหนักตัว และส่ วนสู งตามวัย รวมทังได้รับการสนับสนุ นจาก
ชุมชนและรัฐบาล ให้นาํ ความรู ้นนไปปฏิ
ั
บตั ิ ก็สามารถเลียงดูลูกให้เจริ ญเติบโตได้เต็มที

ข้ อมูลสนับสนุน
เด็กเล็กทีเติบโตดีจะมีนาหนั
ํ กตัวเพิมขึน ช่วงตังแต่แรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี เด็กเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว จึงควรจะได้รับการตรวจ
สุขภาพ ชังนําหนัก วัดความยาว เพือเฝ้ าระวังการเจริ ญเติบโตทุก ๑-๓ เดือน ถ้านําหนักตัวไม่เพิมขึนในเวลา ๒ เดือน อาจมี
สิ งผิดปกติเกิดขึน
ในช่วง ๖ เดือนแรก นมแม่อย่างเดียวมากพอทีจะทําให้ลูกเจริ ญเติบโตเต็มทีทังร่ างกายและสมอง หลังอายุ ๖ เดือน นํานมแม่
ยังมีคุณภาพดี แต่ปริ มาณไม่พอต่อการเติบโตของลูก จึงจําเป็ นต้องให้อาหารตามวัยอย่างเพียงพอควบคู่กบั การกินนมแม่
จนถึงอายุ ๒ ปี ตาม “ข้อปฏิบตั ิการให้อาหารเพือสุขภาพทีดีของทารกและเด็กเล็ก”
เด็กอายุ ๖ เดือน – ๕ ปี ต้องการอาหารทีมีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ ไม่หวาน มัน เค็มจนเกินไป และมีปริ มาณ
พอเพียงต่อความต้องการของร่ างกาย
เด็กทุกคนต้องการอาหารครบถ้วนทัง ๕ หมู่ ทีมีปริ มาณสารอาหารพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิง คือ วิตามินเอ ธาตุไอโอดีน
เหล็ก และแคลเซียม
การเจ็บป่ วยทําให้การเจริ ญเติบโตของเด็กหยุดชะงัก ในระยะพักฟื น เด็กต้องการอาหารเพิมเติมอีกหนึงมือต่อวัน นานอย่าง
น้อย ๑ สัปดาห์ เพือซ่อมแซมการสึ กหรอและช่วยให้เด็กเติบโตต่อไปได้

สุขภาพช่องปากและฟันมีความสําคัญต่อการกินอาหาร สุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก
การเตรี ยม การปรุ งประกอบอาหารของเด็ก ต้องคัดเลือกอาหารทีสะอาด สด ปลอดภัยจากสารปนเปื อน และสิ งเจือปน ต้อง
ใช้ภาชนะทีสะอาด ปลอดภัย และเหมาะสม
วิธีการให้อาหาร ควรปรับให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก และค่อยๆ ฝึ กวินยั การกินอย่างเหมาะสมตามวัยจนเป็ น
นิสยั

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กเล็กทีเติบโตดีจะมีนําหนักตัวเพิมขึน ช่ วงตังแต่ แรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี เด็กเจริ ญเติบโตอย่ างรวดเร็ ว จึงควรจะได้ รับ
การตรวจสุ ขภาพ ชั งนําหนัก วัดความยาว เพือเฝ้ าระวังการเจริ ญเติบโตทุก ๑-๓ เดือน ถ้ านําหนักตัวไม่ เพิมขึนในเวลา ๒
เดือน อาจมีสิงผิดปกติเกิดขึน
๑.๑

ติดตามการเจริ ญเติบโต ถ้านําหนักไม่ขึนเลยในระยะ ๒ ถึ ง ๓ เดื อน และส่ วนสู งไม่เพิมในระยะ ๓ ถึ ง ๖
เดือน ถือว่าผิดปกติ ทังพ่อแม่และเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขต้องเอาใจใส่ ทนั ที การเจริ ญเติบโตของเด็กทีชะงัก
ลง อาจมีสาเหตุจากการเจ็บป่ วย เบืออาหาร หรื อขาดการดูแลเอาใจใส่

๑.๒

เด็กอายุตากว่
ํ า ๒ ปี ควรได้รับการวัดรอบศีรษะตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑.๓

อัตราการเจริ ญเติบโตของเด็กแต่ละคนแต่ละวัยไม่เท่ากัน
ช่วงปฐมวัย

๑.๔

เด็กคนหนึงๆ จะเติบโตเร็ วช้าไม่เท่ากันในแต่ละวัย โดยเด็กจะเติบโตเร็ วในช่วงอายุ ๒ ปี แรก และวัยรุ่ น

๑.๕

พ่อแม่ควรบันทึกการเจริ ญเติบโตของลูกลงในสมุดบันทึกสุ ขภาพ เพือติดตามดูการเปลียนแปลงของนําหนัก
ส่ วนสู ง และเส้นรอบศีรษะของลูก ว่าเพิมขึนตามวัยหรื อไม่ ถ้าพบว่าบกพร่ องจะได้ดูแลแก้ไขได้ทนั ท่วงที

จึงจําเป็ นต้องมีการติดตามเฝ้ าระวัง โดยเฉพาะ

กราฟแสดงนําหนักตามเกณฑ์ อายุ ส่ วนสู งตามเกณฑ์ อายุ และนําหนักต่ อส่ วนสู งของเด็กชาย และเด็กหญิง
(อายุตังแต่ แรกเกิด – ๑๘ ปี ) สํ าหรับพ่ อแม่ ใช้ ในการติดตามการเจริ ญเติบโตของลูก
อายุแรกเกิด – ๒ ปี

อายุ ๒-๗ ปี

อายุ ๕-๑๘ ปี

กราฟแสดงเส้ นรอบวงศรีษะของเด็กชาย
เปอร์ เซ็นไทล์ ที 3-97

กราฟแสดงเส้ นรอบวงศรีษะของเด็กหญิง
เปอร์ เซ็นไทล์ ที 3-97

ถ้ าเด็กมีนําหนักตัวเพิมขึนน้ อย หรือเติบโตไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ควรถามปัญหาต่ อไปนี
• เด็กกินอาหารพอเพียงต่ อความต้ องการของร่ างกายหรื อไม่ ทังจํานวนมือและปริ มาณอาหาร เด็กทีเจ็บป่ วย หรื อ
พิการต้องการเวลาในการกินนานกว่าเด็กปกติ อาจต้องการจํานวนมือมากขึน เพราะกินได้ครังละน้อย และอาจ
ต้องการคนช่วยป้ อน
• อาหารทีเด็กกินให้ พลังงานเหมาะสมหรื อไม่ ถ้าได้รับอาหารทีมีพลังงานน้อยเกินไป นําหนักจะน้อย ควรเพิม
อาหารให้มากขึน หรื อถ้าได้รับอาหารทีมีพลังงานมากเกินไป ทําให้นาหนั
ํ กตัวเกินเกณฑ์ ควรลดอาหารพวกแป้ ง
และไขมัน
• เด็กมีการเจ็บป่ วยหรือไม่ ถ้ามีตอ้ งให้เด็กได้รับการรักษาทีถูกต้องเหมาะสม
• เด็กไม่ กนิ อาหารขณะทีป่ วยหรื อไม่ ต้องปรุ งประกอบอาหารให้น่ากินสําหรับเด็ก ย่อยง่าย เมือเด็กหายป่ วยต้องเพิม
ปริ มาณและคุณค่าอาหารสําหรับเด็ก
• เด็ ก ได้ รับ อาหารจํ า พวกทีมี ธ าตุ เหล็ ก และวิ ต ามิ นเอสู ง

ปริ ม าณเพีย งพอหรื อ ไม่

อาหารเหล่ า นี ได้แ ก่

เนือสัตว์ ตับ ไข่ ผักใบเขียว ฟักทอง นม
• นมทีเด็กดืมมีคุณค่ าเหมาะสมกับความต้ องการของเด็กหรือไม่ เด็กควรดืมนมรสจืดวันละ ๒-๓ แก้ว
• เด็กมีอาการท้ องเสี ย หรื ออาเจียนบ่ อยๆ หรื อไม่ อาจมีสาเหตุจากนํา และอาหารไม่สะอาด ทําให้เด็กขาดนําและ
สารอาหาร จึงเติบโตช้า
• เด็กมีพยาธิในลําไส้ หรือไม่ ถ้าสงสัยควรนําเด็กได้รับการรักษา

• เด็กขาดผู้ดูแลเอาใจใส่ ปล่ อยให้ อยู่ตามลําพัง หรือมีเพียงเด็กโตเป็ นผู้เลียงดูหรื อไม่ เด็กต้องการความรัก และเอาใจ
ใส่ จากพ่อแม่ หรื อผูเ้ ลียงดู อย่างใกล้ชิดสมําเสมอ
• เด็กได้ รับการเลียงดูอย่ างถูกสุ ขอนามัย มีอาหาร นําดืม นําใช้ ทสะอาด
ี
และใช้ ส้วมถูกสุ ขลักษณะหรือไม่

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ในช่ วง ๖ เดือนแรก นมแม่ อย่ างเดียวมากพอทีจะทําให้ ลูกเจริ ญเติบโตเต็มทีทังร่ างกายและสมอง หลังอายุ ๖ เดือน
นํานมแม่ ยงั มีคุณภาพดี แต่ ปริมาณไม่ พอต่ อการเติบโตของลูก จึงจําเป็ นต้ องให้ อาหารตามวัยอย่ างเพียงพอควบคู่กับการกิน
นมแม่ จนถึงอายุ ๒ ปี ตาม “ข้ อปฏิบัติการให้ อาหารเพือสุ ขภาพทีดีของทารกและเด็กเล็ก”
๒.๑

ในเดือนแรกๆ ทีทารกมีความเสี ยงมากต่อปั ญหาสุ ขภาพ การเลียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจะช่วยป้ องกันลูก
จากโรคติดเชือ และนมแม่เป็ นอาหารทีดีทีสุ ด มีคุณค่าและปริ มาณเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของทารก ช่วย
ส่ งเสริ มพัฒนาการของสมอง โดยควรให้ดูดบ่อยๆ ตามทีลูกต้องการ

๒.๒ เมือเด็กอายุครบ ๖ เดือน จําเป็ นต้องเริ มให้อาหารตามวัยทีมีคุณค่าและปริ มาณเหมาะสมควบคู่ไปกับนมแม่
เพราะความต้องการสารอาหารและพลังงานของเด็กเพิมขึน ถ้าการเจริ ญเติบโตมีแนวโน้มลดลงกว่าปกติ
หรื อไม่สามารถให้นมแม่ได้อย่างเต็มที อาจเริ มให้อาหารตามวัยก่อนอายุ ๖ เดือนได้ แต่ไม่ให้ก่อนอายุครบ ๔
เดือน
๒.๓ ทารกอายุ ๖–๑๒ เดื อน เพิมจํานวนมืออาหารตามวัยเมืออายุลูกเพิมขึน จนครบ ๓ มือเมือลูกอายุ ประมาณ
๑๐-๑๒ เดือน ปกติทารกอายุ ๖-๗ เดือน ต้องการอาหารตามวัย ๑-๒ มือต่อวัน และเพิมขึนเป็ น ๒ มือเมือ
อายุ ๘-๙ เดือน เมือเด็กอายุมากกว่า ๑ ปี ต้องการอาหารมือหลัก ๓ มือต่อวัน และอาหารว่างทีมีคุณค่าทาง
โภชนาการ วันละ ๑-๒ มือ
๒.๔ ค่อยๆ เพิมปริ มาณอาหารในแต่ละมือตามพัฒนาการและความพร้อมของเด็ก ทารกอายุ ๖ เดือน ควรได้รับ
อาหารตามวัย ๑ มือ ปริ มาณ ๑/๒ ถ้วยตวง
๒.๕ เด็กอายุ ๑๒–๒๔ เดื อน ควรได้อาหาร ๓ มือ และให้นมแม่เท่าทีเด็กต้องการ ควรให้เด็กดื มนมรสจืดวันละ
๒-๓ แก้ว เมืออายุ ๑ ปี ขึนไป
๒.๖

หลังอายุ ๖ เดือน เด็กจะใช้มือหยิบของเข้าปาก และกินอาหารอืนๆ จึงเสี ยงต่อโรคติดเชื อมากขึน จึงต้องรักษา
ความสะอาดของมือเด็กและอาหาร

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
เด็กอายุ ๖ เดือน – ๕ ปี ต้ องการอาหารทีมีคุณค่ าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ ไม่ หวาน มัน เค็มจนเกินไป และมี
ปริมาณพอเพียงต่ อความต้ องการของร่ างกาย
๓.๑

การขาดอาหารในช่วง ๒ ปี แรก อาจทําให้มีปัญหาพัฒนาการตลอดชี วิตทังด้านร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา
จึงควรให้อาหารตาม “ข้อปฏิบตั ิการให้อาหารเพือสุ ขภาพทีดีของทารกและเด็กเล็ก”

๓.๒ อาหารสําหรับเด็กจะต้องครบ ๕ หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย ให้ขา้ ว เนื อสัตว์ ตับ ไข่ นํามันพืช ผัก และ
ผลไม้ เป็ นประจําทุกวัน
๓.๓

เด็กวัยนีกินอาหารได้นอ้ ยในแต่ละมือ จึงต้องให้อาหารมือหลัก ๓ มือ และอาหารว่างทีมีคุณภาพประมาณ ๒
มือต่อวัน เพือให้เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของเด็กอายุ ๑ ปี ขึนไป

๓.๔

พ่อแม่ตอ้ งศึกษาดัดแปลงวิธีการจูงใจ ชี ชวน ทําให้เด็กกิ นอาหาร และเด็กเล็กมักต้องการให้ผใู ้ หญ่ช่วยตัด
อาหารให้หยิบกิน เคียวได้ง่าย รวมทังการฝึ กใช้ชอ้ นตักเอง ตลอดจนการใช้ชอ้ นกลางและมารยาทในการกิน
อาหาร
•

•
•
•
•
•

•

•

พ่อแม่ และสมาชิ ก ในครอบครั วเป็ นตัวอย่า งที ดี ใ นการบริ โภคอาหารที มี ป ระโยชน์ และถู ก
สุ ขอนามัย เช่น ผักใบเขียว เป็ นต้น
จัดให้เด็กนอนหลับและออกกําลังกายพอสมควร เพือให้เด็กมีสุขภาพดีและรู ้สึกหิ ว
จัดอาหารทีน่ากิน และค่อย ๆ เพิมปริ มาณ และความหยาบของอาหารขึนตามอายุ
ฝึ กให้กินอาหารรสธรรมชาติ ไม่หวานจัด มันจัด และเค็มจัด
ให้ดืมนําสะอาด หลีกเลียงเครื องดืมปรุ งแต่งรสหวานและนําอัดลม
ไม่ให้ขนมหวาน ขนมกรุ บกรอบ นําอัดลม นําหวานก่อนเวลาอาหาร เพราะนอกจากจะทําให้เด็ก
กินอาหารได้นอ้ ยแล้ว ยังทําให้เด็กติดรสหวานและฟันผุได้
ค่อยๆ ฝึ กให้เด็กอายุ ๑ ปี ใช้ช้อนตักอาหารกิ นด้วยตนเอง โดยผูใ้ หญ่ไม่ขู่บงั คับ ดุ ด่า แต่ช่วยจัด
อาหารกับภาชนะให้เหมาะสม และสร้างบรรยากาศทีดี ให้ผอ่ นคลาย รู ้สึกมีความสุ ข โดยทําตัวเป็ น
แบบอย่าง
เด็กทีมีความพิการ หรื อเจ็บป่ วยเรื อรัง อาจต้องการให้ผเู ้ ลียงดูช่วยเหลือเป็ นพิเศษในการกินอาหาร
และดืมนํา

ข้ อปฏิบัติการให้ อาหารเพือสุ ขภาพทีดีของทารกและเด็กเล็ก
ทารก (อายุ ๐-๑๒ เดือน)

เด็กเล็ก (อายุ ๑- ๕ ปี )

๑.ให้นมแม่อย่างเดียวตังแต่แรกเกิดถึง ๖ เดือน ไม่ตอ้ ง ๑. ให้อาหารมือหลัก ๓ มือ และอาหารว่างไม่เกิน ๒ มือ
ให้อาหารอืนแม้แต่นาํ
ต่อวัน
๒. เริ มให้อาหารตามวัยเมืออายุ ๖ เดื อน ควบคู่ไปกับ ๒. ให้อาหารครบ ๕ หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย เป็ น
ประจําทุกวัน
นมแม่ *
๓. เพิมจํานวนมืออาหารตามวัยเมืออายุลูกเพิมขึน จน ๓. ให้นมแม่ต่อเนื องถึงอายุ ๒ ปี เสริ มนมรสจืดวันละ
ครบ๓ มือเมือลูกอายุ ๑๐-๑๒ เดือน
๒-๓ แก้ว
๔. ให้อาหารตามวัยทีมีคุณภาพและครบ ๕ หมู่ ทุกวัน

๔. ฝึ กให้กินผักผลไม้จนเป็ นนิสัย

๕. ค่อย ๆ เพิมปริ มาณ และความหยาบของอาหารขึน ๕. ให้อาหารว่างทีมีคุณภาพ
ตามอายุ
๖. ให้อาหารรสธรรมชาติ หลีกเลียงการปรุ งแต่งรส

๖. ฝึ กให้กินอาหารรสธรรมชาติ ไม่หวานจัด มันจัด และ
เค็มจัด

๗. ให้อาหารสะอาดและปลอดภัย

๗. ให้อาหารสะอาดและปลอดภัย

๘. ให้ดืมนําสะอาด งดเครื องดืมรสหวานและนําอัดลม ๘. ให้ดืมนําสะอาด หลีกเลียงเครื องดืมปรุ งแต่งรสหวาน
และนําอัดลม
๙. ฝึ กวิธีดืมกินให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย

๙. ฝึ กวินยั การกินอย่างเหมาะสมตามวัยจนเป็ นนิสัย

๑๐. เล่นกับลูก สร้ างความผูกพัน หมันติ ดตามการ ๑๐. เล่ น กับ ลู ก สร้ า งความผูก พัน หมันติ ดตามการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
* ถ้าการเจริ ญเติบโตมีแนวโน้มลดลง หรื อไม่สามารถให้นมแม่ได้อย่างเต็มที อาจเริ มให้ก่อนได้แต่ไม่ให้ก่อนอายุครบ ๔
เดือน

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
เด็กทุกคนต้ องการอาหารครบถ้ วนทัง ๕ หมู่ ทีมีปริมาณสารอาหารพอเพียง โดยเฉพาะอย่ างยิง คือ วิตามินเอ ธาตุ
ไอโอดีน เหล็ก และแคลเซียม
๔.๑

การขาดวิตามินเอ อาจทําให้เด็กตาบอดและเจ็บป่ วยบ่อย จึงควรให้อาหารทีมีวิตามินเอแก่เด็กเป็ นประจํา
ซึ งมีมากในนมแม่ ตับ ไข่แดง ฟักทอง มะละกอสุ ก มะเขือเทศ มะม่วงสุ ก ผักใบเขียว เช่น ตําลึง เป็ นต้น

๔.๒ การขาดธาตุไอโอดีน ทําให้ร่างกายและสมองไม่เติบโต พัฒนาการล่าช้า การได้ยินบกพร่ อง และปั ญญาอ่อน
ดังนัน หญิงทีตังครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กจําเป็ นต้องกิ นอาหารทีมีไอโอดี นเพียงพอ เช่ น เกลื อเสริ ม
ไอโอดีน นําปลาเสริ มไอโอดีนและอาหารทะเล
๔.๓

การขาดธาตุเหล็กทําให้เกิดภาวะโลหิ ตจาง ร่ างกายไม่เติบโต ทํางานได้น้อย เซื องซึ ม ความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ตาํ จึงควรให้หญิงทีตังครรภ์ หญิงทีให้นมบุตร และเด็กโดยเฉพาะใน ๒ ปี แรก กินอาหารทีมีธาตุเหล็ก
สู งเป็ นประจํา เช่น ตับ เนือสัตว์ ไข่แดง นม ผักใบเขียว เป็ นต้น

๔.๔

ภาวะโลหิ ตจางจากการขาดธาตุเหล็กในทารกและเด็กเล็ก ทําให้เกิดปั ญหาพัฒนาการทางสติปัญญา สังคม
และการควบคุมการเคลือนไหวร่ างกาย ส่ งผลให้เด็กไม่เล่น เรี ยนรู ้ชา้

๔.๕

การขาดธาตุแคลเซี ยมทําให้กระดูกบางและเพิมความเสี ยงต่อโรคกระดูกพรุ นดังนัน เพือให้เด็กมีความสู ง
สมวัยและมี ก ระดู กแข็งแรงที สุ ดตามศักยภาพทางกรรมพันธุ์ เด็ก ควรได้รับอาหารที เป็ นแหล่ งที ดี ของ
แคลเซี ยมทุกวัน ในช่วงขวบปี แรกคือนมแม่ หลังจากนันควรให้นมรสจืดวันละ ๒-๓ แก้ว และให้เต้าหู ้ ปลา
เล็กปลาน้อย ผักใบเขียวบางชนิด เช่น คะน้า ผักกาดเขียว ตําลึง เป็ นต้น เป็ นประจํา
อาการอุจจาระร่ วงและโรคหัด ทําให้เด็กสู ญเสี ยวิตามินเอมาก หากเกิดขึนกับทารกก่อนอายุ ๖ เดือน ควรให้
เพิมมือนมแม่ หลังอายุ ๖ เดือน ควรเพิมอาหารทีมีวติ ามินเอ หรื อให้ยาวิตามินเอ

๔.๖
๔.๗

โรคมาลาเรี ยและพยาธิ ปากขอ ทําให้ร่างกายเสี ยเลือดและเกิดอาการโลหิ ตจางรุ นแรงได้ จึงควรป้ องกันด้วย
การรักษาสุ ขอนามัย สวมรองเท้า ใช้ส้วม ระวังไม่ให้ยงุ กัด และรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงที

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การเจ็บป่ วยทําให้ การเจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงัก ในระยะพักฟื น เด็กต้ องการอาหารเพิมเติมอีกหนึงมือต่ อวัน
นานอย่ างน้ อย ๑ สั ปดาห์ เพือซ่ อมแซมการสึ กหรอและช่ วยให้ เด็กเติบโตต่ อไปได้
๕.๑

เมือเด็กป่ วย โดยเฉพาะเป็ นโรคอุจจาระร่ วง หรื อออกหัด เด็กจะเบืออาหาร ลําไส้ดูดซึ มอาหารน้อยกว่าปกติ
การป่ วยแต่ละครังจะทําให้การเจริ ญเติบโตของเด็กหยุดชะงัก และถ้าป่ วยปี ละหลายครัง จะทําให้เด็กเป็ นโรค
ขาดสารอาหารและตัวเล็กกว่าวัย

๕.๒ ในระยะทีเจ็บป่ วย เด็กควรได้รับนมแม่บ่อยขึนและอาหารอ่อนย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก เพิมทีละน้อยและ
บ่อยๆ
๕.๓

หลังการเจ็บป่ วยในระยะพักฟื น เด็กต้องการอาหารเพิมขึน ๑ มือ ทุกวันเป็ นเวลาอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ จะช่วย
ให้เด็กฟื นตัวเป็ นปกติเร็ ว

๕.๔

ถ้าเด็กมีอาการเจ็บป่ วย และเบืออาหารนานเกิ น ๒ ถึ ง ๓ วัน ควรพาไปรับการตรวจรักษาจะได้ไม่เจ็บป่ วย
ร้ายแรง

๕.๕ ป้ องกันการเจ็บป่ วยของเด็กด้วยการจัดทีอยู่อาศัย ของใช้สําหรับเด็ก และสิ งแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย
จากอุบตั ิเหตุ มีอากาศถ่ายเทดี ล้างมือก่อนกินอาหารทุกครัง รักษาความสะอาดของร่ างกาย และขับถ่ายใน
ส้วม หลีกเลียงการสัมผัสโรค และกําจัดพาหะนําโรค เช่น ยุง แมลงวัน
๕.๖

ถ้า เด็ก กิ นอาหารน้อยหรื อไม่ ค รบ ๕ หมู่ หรื อ เติ บ โตน้อยกว่าเกณฑ์อายุ ควรพิ จารณาให้วิตามิ นรวม
เสริ ม ร่ วมกับจูงใจให้เด็กกินได้ครบถ้วนเพียงพอ งดขนมจุบจิบ และนําหวานระหว่างมือ และควรปรึ กษา
แพทย์หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

สุ ขภาพช่ องปากและฟันมีความสํ าคัญต่ อการกินอาหาร สุ ขภาพ และพัฒนาการของเด็ก
๖.๑ โรคฟันผุในเด็ก อาจเป็ นสาเหตุให้เด็กขาดสารอาหาร และเจ็บป่ วยเรื อรัง
๖.๒ ดูแลฟันเด็กด้วยการให้อาหารอย่างเหมาะสม รักษาความสะอาดในช่องปาก และตรวจฟั นเด็กอย่างสมําเสมอ การ
พาลูกไปพบหมอฟันก่อนมีฟันผุ จะทําให้เด็กไม่กลัวการทําฟัน
๖.๓ ถ้าเด็กกินนมขวด ไม่ให้เด็กดูดนมจนหลับคาขวดนม เมือเด็กนังได้ควรค่อยๆ ฝึ กให้เด็กดืมนมจากแก้ว เลิกดูดนม
ขวดเมือเด็กอายุ ๑ - ๑ ๑/๒ ปี อย่างช้าไม่เกิน ๒ ปี ควรให้ดืมนําหลังจากกินอาหารอืนนอกจากนมแม่
๖.๔ ห้ามเติมนําตาล นําผึง นําเชือม หรื อของปรุ งรสในนมและอาหารเด็ก เพราะจะทําให้ติดรสหวานและเบืออาหาร

๖.๕ ให้นมและอาหารเป็ นเวลา อาหารว่างควรมีโปรตีน หลีกเลียงอาหารทีมีแต่แป้ งและนําตาล ไม่ให้เด็กดืมนําหวาน
หรื อนําอัดลม
๖.๖ เช็ดเหงือกและฟั นลูกด้วยผ้าสะอาดชุ บนําต้มสุ ก เมือฟั นลูกขึนหลายซี ให้ใช้ยาสี ฟันเด็กทีมีฟลูออไรด์แตะปลาย
ขนแปรงพอชืนๆ แปรงฟันลูก
๖.๗ เมือเด็กยืนได้มนั ควรฝึ กให้เด็กแปรงฟันเอง และแม่แปรงซําให้สะอาด ควรชมเชยให้กาํ ลังใจ เพือปลูกฝังนิ สัยรัก
การแปรงฟันให้ลูก

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การเตรี ยม การปรุ งประกอบอาหารของเด็ก ต้ องคัดเลือกอาหารทีสะอาด สด ปลอดภัยจากสารปนเปื อน และ
สิ งเจือปน ต้ องใช้ ภาชนะทีสะอาด ปลอดภัย และเหมาะสม
๗.๑

คัดเลือก ล้างอาหารสดให้สะอาด ก่อนนํามาปรุ งประกอบอาหารให้เด็กกิน

๗.๒ ไม่ใส่ เครื องปรุ งรส หรื อสิ งเจือปนทีไม่มีคุณค่าในอาหารเด็ก เช่น ผงชูรส นําตาล ยากันบูด ผงกรอบ สี ผสม
ฉูดฉาด
๗.๓

ไม่ควรซื ออาหาร ทีไม่แน่ใจความสะอาดให้เด็กกิน ซึ งอาจทําให้เด็กท้องเสี ยได้

๗.๔

อาหารเนือสัตว์จาํ พวกปิ ง ย่าง ด้วยเตาถ่าน เพิมความเสี ยงต่อการได้รับสารก่อมะเร็ ง จึงไม่ควรให้เด็กกิน

๗.๕ ภาชนะทีใช้ในการปรุ ง และใส่ อาหารเด็ก ต้องทําความสะอาดทังภายนอก ภายใน ต้องทําจากวัสดุทีไม่เป็ น
พิษ ปราศจากสารตะกัว

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

วิธีการให้ อาหาร ควรปรับให้ สอดคล้ องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก และค่ อยๆ ฝึ กวินัยการกินอย่ างเหมาะสมตาม
วัยจนเป็ นนิสัย
๘.๑

เวลากินอาหารเป็ นโอกาสอันดีทีพ่อแม่และผูเ้ ลียงดูจะได้พูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กบั เด็ก ซึ งจะช่วยกระตุน้ ให้
เด็กเจริ ญอาหาร ได้เรี ยนรู ้พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร และมีพฒั นาการด้านสังคมและอารมณ์ทีดีต่อไป

๘.๒ พ่อแม่และผูเ้ ลียงดูควรปรับวิธีการให้อาหารแก่เด็กให้เหมาะกับวัยและระดับความสามารถของเด็กในการช่วย
ตัวเอง

๘.๓

ทารกแรกเกิดถึง ๖ เดือน ให้เฉพาะนมแม่อย่างเดียว ช่วง ๒ เดือนแรก ๘-๑๐ มือตามต้องการ หลังจากนันให้
ห่างออกในช่วงกลางคืน

๘.๔

ช่วง ๖-๘ เดือน ให้อาหารตามวัยทีบดละเอียดและลักษณะกึงเหลว ป้ อนด้วยช้อนเพือฝึ กการกลืน

๘.๕

ช่วง ๙–๑๐ เดือน เริ มให้อาหารบดหยาบขึน และลดนมมือดึก

๘.๖

อายุ ๑-๒ ปี ฝึ กให้ถือถ้วยดืม หยิบของกินและตักอาหารด้วยช้อนกินเอง โดยให้เด็กได้หดั เคียวอาหารทีอ่อน
นุ่มชินเล็กๆ ให้งดนมจากขวด

๘.๗

อายุ ๓-๕ ปี ฝึ กการมีส่วนร่ วมวงอาหาร ใช้ชอ้ นกลาง จัดภาชนะและเตรี ยมอาหาร

