
 

อาหารตามวยั เพื่อลูกเติบโต 
 

อาหารและโภชนาการที�ดีในวยัทารกและเด็กเล็ก เป็นพื�นฐานที�สําคญัของสุขภาพและสติปัญญาที�ดีในระยะยาว ปัจจุบนันี�  

เด็กไทยนบัลา้นคนยงัมีปัญหาโภชนาการ ทั�งโรคขาดสารอาหาร โรคอว้น และนิสัยการกินอาหารไม่เหมาะสม  

 

เด็กที�ขาดสารอาหารจะมีภูมิตา้นทานโรคตํ�า จึงเกิดวงจรของการขาดสารอาหารและการเจ็บป่วยดว้ยโรคติดเชื�อ ซึ� งเป็น

สาเหตุที�ทาํใหเ้ด็กไทยเจริญเติบโตชา้ทั�งดา้นร่างกายและสมอง หากแม่ตั�งครรภข์าดอาหาร หรือเด็กมีภาวะทุพโภชนาการใน

ระยะ ๒ ปีแรก เด็กจะมีการเติบโตและพฒันาการล่าชา้ โดยมีผลเสียต่อเด็กไปตลอดชีวติ พอ่แม่บางคนไม่สามารถเลี�ยงลูกให้

แข็งแรงและเติบโตตามวยัได ้เนื�องจากภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือภยัธรรมชาติ เช่น ฝนแลง้ นํ� าท่วม ซึ� งเป็นเหตุให้

อาหารไม่เพียงพอ เกิดโรคระบาดและยากจนลง ในทางกลบักนั การไดรั้บอาหารมากเกินทาํให้เด็กเป็นโรคอว้น ซึ� งนาํไปสู่

โรคแทรกซ้อนมากมาย เช่น โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ และหลอดเลือด เป็นตน้ ปัญหาเหล่านี�อาจป้องกนั

และแกไ้ดด้ว้ยนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

 

ถา้พ่อแม่มีความรู้เรื�องความตอ้งการสารอาหารของเด็กและการให้อาหารอยา่งเหมาะสมตาม “ขอ้ปฏิบติัการให้อาหารเพื�อ

สุขภาพที�ดีของทารกและเด็กเล็ก” รู้จกัเฝ้าระวงัการเติบโต นํ� าหนกัตวั และส่วนสูงตามวยั รวมทั�งไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ชุมชนและรัฐบาล ใหน้าํความรู้นั�นไปปฏิบติั ก็สามารถเลี�ยงดูลูกใหเ้จริญเติบโตไดเ้ตม็ที� 

 

ข้อมูลสนับสนุน 
 

เด็กเลก็ที�เติบโตดีจะมีนํ� าหนกัตวัเพิ�มขึ�น ช่วงตั�งแต่แรกเกิดถึงอาย ุ๒ ปี เด็กเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว จึงควรจะไดรั้บการตรวจ
สุขภาพ ชั�งนํ� าหนกั วดัความยาว เพื�อเฝ้าระวงัการเจริญเติบโตทุก ๑-๓ เดือน ถา้นํ� าหนกัตวัไม่เพิ�มขึ�นในเวลา ๒ เดือน อาจมี
สิ�งผิดปกติเกิดขึ�น 
 

 
ในช่วง ๖ เดือนแรก นมแม่อยา่งเดียวมากพอที�จะทาํใหลู้กเจริญเติบโตเตม็ที�ทั�งร่างกายและสมอง หลงัอาย ุ๖ เดือน นํ� านมแม่
ยงัมีคุณภาพดี แต่ปริมาณไม่พอต่อการเติบโตของลูก จึงจาํเป็นตอ้งใหอ้าหารตามวยัอยา่งเพียงพอควบคู่กบัการกินนมแม่
จนถึงอาย ุ๒ ปี ตาม “ขอ้ปฏิบติัการใหอ้าหารเพื�อสุขภาพที�ดีของทารกและเด็กเลก็” 
 

 
เด็กอาย ุ ๖ เดือน – ๕ ปี ตอ้งการอาหารที�มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ ไม่หวาน มนั เคม็จนเกินไป และมีปริมาณ
พอเพียงต่อความตอ้งการของร่างกาย 
 

 
เด็กทุกคนตอ้งการอาหารครบถว้นทั�ง ๕ หมู่ ที�มีปริมาณสารอาหารพอเพียง โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง คือ วติามินเอ ธาตุไอโอดีน 
เหลก็ และแคลเซียม 
 

 
การเจ็บป่วยทาํใหก้ารเจริญเติบโตของเด็กหยดุชะงกั ในระยะพกัฟื� น เด็กตอ้งการอาหารเพิ�มเติมอีกหนึ�งมื�อต่อวนั นานอยา่ง
นอ้ย ๑ สปัดาห์ เพื�อซ่อมแซมการสึกหรอและช่วยใหเ้ด็กเติบโตต่อไปได ้



 
สุขภาพช่องปากและฟันมีความสาํคญัต่อการกินอาหาร สุขภาพ และพฒันาการของเด็ก 
 

 
การเตรียม การปรุงประกอบอาหารของเด็ก ตอ้งคดัเลือกอาหารที�สะอาด สด ปลอดภยัจากสารปนเปื� อน และสิ�งเจือปน ตอ้ง
ใชภ้าชนะที�สะอาด ปลอดภยั และเหมาะสม 
 

 
วธีิการใหอ้าหาร ควรปรับใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการตามวยัของเด็ก และค่อยๆ ฝึกวนิยัการกินอยา่งเหมาะสมตามวยัจนเป็น
นิสยั 
 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เด็กเลก็ที�เติบโตดีจะมีนํ�าหนักตัวเพิ�มขึ�น ช่วงตั�งแต่แรกเกดิถึงอายุ ๒ ปี เด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงควรจะได้รับ

การตรวจสุขภาพ ชั�งนํ�าหนัก วัดความยาว เพื�อเฝ้าระวังการเจริญเติบโตทุก ๑-๓ เดือน ถ้านํ�าหนักตัวไม่เพิ�มขึ�นในเวลา ๒ 

เดือน อาจมีสิ�งผดิปกติเกดิขึ�น 

 

๑.๑ ติดตามการเจริญเติบโต ถา้นํ� าหนกัไม่ขึ�นเลยในระยะ ๒ ถึง ๓ เดือน และส่วนสูงไม่เพิ�มในระยะ ๓ ถึง ๖ 
เดือน ถือวา่ผิดปกติ ทั�งพ่อแม่และเจา้หนา้ที�สาธารณสุขตอ้งเอาใจใส่ทนัที การเจริญเติบโตของเด็กที�ชะงกั
ลง  อาจมีสาเหตุจากการเจบ็ป่วย เบื�ออาหาร หรือขาดการดูแลเอาใจใส่ 

๑.๒ เด็กอายตุ ํ�ากวา่ ๒ ปี  ควรไดรั้บการวดัรอบศีรษะตามเกณฑม์าตรฐาน 

๑.๓ อตัราการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนแต่ละวยัไม่เท่ากนั      จึงจาํเป็นตอ้งมีการติดตามเฝ้าระวงั โดยเฉพาะ
ช่วงปฐมวยั 

๑.๔ เด็กคนหนึ�งๆ จะเติบโตเร็วชา้ไม่เท่ากนัในแต่ละวยั โดยเด็กจะเติบโตเร็วในช่วงอาย ุ๒ ปีแรก และวยัรุ่น 

๑.๕ พอ่แม่ควรบนัทึกการเจริญเติบโตของลูกลงในสมุดบนัทึกสุขภาพ เพื�อติดตามดูการเปลี�ยนแปลงของนํ� าหนกั 
ส่วนสูง และเส้นรอบศีรษะของลูก วา่เพิ�มขึ�นตามวยัหรือไม่ ถา้พบวา่บกพร่องจะไดดู้แลแกไ้ขไดท้นัท่วงที 

 

 

 

 

 



กราฟแสดงนํ�าหนักตามเกณฑ์อายุ  ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  และนํ�าหนักต่อส่วนสูงของเด็กชาย และเด็กหญงิ  

(อายุตั�งแต่แรกเกดิ – ๑๘ ปี) สําหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตของลูก 

อายุแรกเกดิ – ๒ ปี  

  

    

อายุ ๒-๗ ปี    

  

    

อายุ ๕-๑๘ ปี    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กราฟแสดงเส้นรอบวงศรีษะของเด็กชาย 

เปอร์เซ็นไทล์ที� 3-97 
กราฟแสดงเส้นรอบวงศรีษะของเด็กหญงิ 

เปอร์เซ็นไทล์ที� 3-97 

  

 

 ถ้าเด็กมีนํ�าหนักตัวเพิ�มขึ�นน้อย หรือเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ควรถามปัญหาต่อไปนี� 

• เด็กกินอาหารพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่ ทั�งจาํนวนมื�อและปริมาณอาหาร  เด็กที�เจ็บป่วย หรือ

พิการตอ้งการเวลาในการกินนานกวา่เด็กปกติ  อาจตอ้งการจาํนวนมื�อมากขึ�น  เพราะกินไดค้รั� งละน้อย  และอาจ

ตอ้งการคนช่วยป้อน 

• อาหารที�เด็กกินให้พลังงานเหมาะสมหรือไม่  ถา้ไดรั้บอาหารที�มีพลงังานนอ้ยเกินไป   นํ� าหนกัจะนอ้ย  ควรเพิ�ม

อาหารใหม้ากขึ�น  หรือถา้ไดรั้บอาหารที�มีพลงังานมากเกินไป   ทาํให้นํ� าหนกัตวัเกินเกณฑ์  ควรลดอาหารพวกแป้ง 

และไขมนั 

• เด็กมีการเจ็บป่วยหรือไม่   ถา้มีตอ้งใหเ้ด็กไดรั้บการรักษาที�ถูกตอ้งเหมาะสม 

• เด็กไม่กนิอาหารขณะที�ป่วยหรือไม่ ตอ้งปรุงประกอบอาหารให้น่ากินสําหรับเด็ก ยอ่ยง่าย เมื�อเด็กหายป่วยตอ้งเพิ�ม

ปริมาณและคุณค่าอาหารสาํหรับเด็ก 

• เด็กได้รับอาหารจําพวกที�มีธาตุเหล็กและวิตามินเอสูง  ปริมาณเพียงพอหรือไม่    อาหารเหล่านี�  ได้แก่ 

เนื�อสัตว ์ ตบั  ไข่   ผกัใบเขียว ฟักทอง  นม  

• นมที�เด็กดื�มมีคุณค่าเหมาะสมกบัความต้องการของเด็กหรือไม่   เด็กควรดื�มนมรสจืดวนัละ ๒-๓ แกว้ 

• เด็กมีอาการท้องเสีย หรืออาเจียนบ่อยๆ หรือไม่   อาจมีสาเหตุจากนํ� า และอาหารไม่สะอาด  ทาํให้เด็กขาดนํ� าและ

สารอาหาร  จึงเติบโตชา้ 

• เด็กมีพยาธิในลาํไส้หรือไม่ ถา้สงสัยควรนาํเด็กไดรั้บการรักษา 



• เด็กขาดผู้ดูแลเอาใจใส่ ปล่อยให้อยู่ตามลาํพงั หรือมีเพยีงเด็กโตเป็นผู้เลี�ยงดูหรือไม่ เด็กตอ้งการความรัก  และเอาใจ

ใส่จากพอ่แม่ หรือผูเ้ลี�ยงดู  อยา่งใกลชิ้ดสมํ�าเสมอ 

• เด็กได้รับการเลี�ยงดูอย่างถูกสุขอนามัย  มีอาหาร นํ�าดื�ม นํ�าใช้ที�สะอาด  และใช้ส้วมถูกสุขลกัษณะหรือไม่    

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 ในช่วง ๖ เดือนแรก นมแม่อย่างเดียวมากพอที�จะทําให้ลูกเจริญเติบโตเต็มที�ทั�งร่างกายและสมอง หลังอายุ ๖ เดือน 

นํ�านมแม่ยงัมีคุณภาพดี แต่ปริมาณไม่พอต่อการเติบโตของลูก จึงจําเป็นต้องให้อาหารตามวัยอย่างเพียงพอควบคู่กับการกิน

นมแม่จนถึงอายุ ๒ ปี ตาม “ข้อปฏิบัติการให้อาหารเพื�อสุขภาพที�ดีของทารกและเด็กเลก็” 

 

๒.๑ ในเดือนแรกๆ ที�ทารกมีความเสี�ยงมากต่อปัญหาสุขภาพ    การเลี�ยงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวจะช่วยป้องกนัลูก
จากโรคติดเชื�อ และนมแม่เป็นอาหารที�ดีที�สุด มีคุณค่าและปริมาณเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของทารก ช่วย
ส่งเสริมพฒันาการของสมอง โดยควรใหดู้ดบ่อยๆ ตามที�ลูกตอ้งการ 

๒.๒ เมื�อเด็กอายุครบ ๖ เดือน จาํเป็นตอ้งเริ�มให้อาหารตามวยัที�มีคุณค่าและปริมาณเหมาะสมควบคู่ไปกบันมแม่ 
เพราะความตอ้งการสารอาหารและพลงังานของเด็กเพิ�มขึ�น ถา้การเจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลงกว่าปกติ 
หรือไม่สามารถใหน้มแม่ไดอ้ยา่งเตม็ที� อาจเริ�มใหอ้าหารตามวยัก่อนอาย ุ๖ เดือนได ้แต่ไม่ให้ก่อนอายุครบ ๔ 
เดือน 

๒.๓ ทารกอายุ ๖–๑๒ เดือน เพิ�มจาํนวนมื�ออาหารตามวยัเมื�ออายุลูกเพิ�มขึ�น จนครบ ๓ มื�อเมื�อลูกอายุ ประมาณ 
๑๐-๑๒ เดือน   ปกติทารกอายุ ๖-๗ เดือน ตอ้งการอาหารตามวยั ๑-๒ มื�อต่อวนั และเพิ�มขึ�นเป็น ๒ มื�อเมื�อ
อายุ ๘-๙ เดือน  เมื�อเด็กอายุมากกว่า ๑ ปี ตอ้งการอาหารมื�อหลกั ๓ มื�อต่อวนั และอาหารวา่งที�มีคุณค่าทาง
โภชนาการ วนัละ ๑-๒ มื�อ 

๒.๔ ค่อยๆ เพิ�มปริมาณอาหารในแต่ละมื�อตามพฒันาการและความพร้อมของเด็ก ทารกอายุ ๖  เดือน  ควรไดรั้บ
อาหารตามวยั ๑ มื�อ ปริมาณ ๑/๒ ถว้ยตวง 

๒.๕ เด็กอายุ ๑๒–๒๔ เดือน ควรไดอ้าหาร ๓ มื�อ และให้นมแม่เท่าที�เด็กตอ้งการ ควรให้เด็กดื�มนมรสจืดวนัละ 
๒-๓ แกว้ เมื�ออาย ุ ๑ ปี ขึ�นไป 

๒.๖ หลงัอาย ุ๖ เดือน เด็กจะใชมื้อหยบิของเขา้ปาก และกินอาหารอื�นๆ จึงเสี�ยงต่อโรคติดเชื�อมากขึ�น จึงตอ้งรักษา
ความสะอาดของมือเด็กและอาหาร 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 เด็กอายุ ๖ เดือน – ๕ ปี ต้องการอาหารที�มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ ไม่หวาน มัน เค็มจนเกินไป และมี

ปริมาณพอเพยีงต่อความต้องการของร่างกาย 
 

๓.๑ การขาดอาหารในช่วง ๒ ปีแรก อาจทาํให้มีปัญหาพฒันาการตลอดชีวิตทั�งดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
จึงควรใหอ้าหารตาม “ขอ้ปฏิบติัการใหอ้าหารเพื�อสุขภาพที�ดีของทารกและเด็กเล็ก” 

๓.๒ อาหารสําหรับเด็กจะตอ้งครบ ๕ หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย ให้ขา้ว เนื�อสัตว ์ตบั ไข่ นํ� ามนัพืช ผกั และ
ผลไม ้เป็นประจาํทุกวนั 

๓.๓ เด็กวยันี� กินอาหารไดน้อ้ยในแต่ละมื�อ จึงตอ้งให้อาหารมื�อหลกั ๓ มื�อ และอาหารวา่งที�มีคุณภาพประมาณ ๒ 
มื�อต่อวนั เพื�อใหเ้พียงพอต่อการเจริญเติบโตของเด็กอาย ุ๑ ปีขึ�นไป 

๓.๔ พ่อแม่ตอ้งศึกษาดดัแปลงวิธีการจูงใจ ชี� ชวน ทาํให้เด็กกินอาหาร และเด็กเล็กมกัตอ้งการให้ผูใ้หญ่ช่วยตดั
อาหารใหห้ยบิกิน เคี�ยวไดง่้าย รวมทั�งการฝึกใชช้อ้นตกัเอง ตลอดจนการใชช้อ้นกลางและมารยาทในการกิน
อาหาร 

• พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวเป็นตวัอย่างที�ดีในการบริโภคอาหารที�มีประโยชน์ และถูก
สุขอนามยั เช่น ผกัใบเขียว เป็นตน้  

• จดัใหเ้ด็กนอนหลบัและออกกาํลงักายพอสมควร เพื�อใหเ้ด็กมีสุขภาพดีและรู้สึกหิว  
• จดัอาหารที�น่ากิน และค่อย ๆ เพิ�มปริมาณ และความหยาบของอาหารขึ�นตามอาย ุ 
• ฝึกใหกิ้นอาหารรสธรรมชาติ ไม่หวานจดั มนัจดั และเคม็จดั  
• ใหดื้�มนํ�าสะอาด หลีกเลี�ยงเครื�องดื�มปรุงแต่งรสหวานและนํ�าอดัลม  
• ไม่ให้ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ นํ� าอดัลม นํ� าหวานก่อนเวลาอาหาร เพราะนอกจากจะทาํให้เด็ก

กินอาหารไดน้อ้ยแลว้ ยงัทาํใหเ้ด็กติดรสหวานและฟันผไุด ้ 
• ค่อยๆ ฝึกให้เด็กอายุ ๑ ปี ใช้ช้อนตกัอาหารกินดว้ยตนเอง โดยผูใ้หญ่ไม่ขู่บงัคบั ดุด่า แต่ช่วยจดั

อาหารกบัภาชนะใหเ้หมาะสม และสร้างบรรยากาศที�ดี ใหผ้อ่นคลาย รู้สึกมีความสุข โดยทาํตวัเป็น
แบบอยา่ง  

• เด็กที�มีความพิการ หรือเจ็บป่วยเรื� อรัง อาจตอ้งการให้ผูเ้ลี� ยงดูช่วยเหลือเป็นพิเศษในการกินอาหาร
และดื�มนํ�า 

 

 

 



ข้อปฏิบัติการให้อาหารเพื�อสุขภาพที�ดีของทารกและเด็กเลก็ 

ทารก (อายุ ๐-๑๒ เดือน) เด็กเลก็ (อายุ ๑- ๕ ปี) 

๑.ให้นมแม่อยา่งเดียวตั�งแต่แรกเกิดถึง ๖ เดือน  ไม่ตอ้ง
ใหอ้าหารอื�นแมแ้ต่นํ�า 

๑. ใหอ้าหารมื�อหลกั ๓ มื�อ และอาหารวา่งไม่เกิน ๒ มื�อ
ต่อวนั  

๒. เริ�มให้อาหารตามวยัเมื�ออายุ ๖ เดือน ควบคู่ไปกบั
นมแม่ * 

๒. ให้อาหารครบ ๕ หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย เป็น
ประจาํทุกวนั 

๓. เพิ�มจาํนวนมื�ออาหารตามวยัเมื�ออายุลูกเพิ�มขึ�น จน
ครบ๓ มื�อเมื�อลูกอาย ุ๑๐-๑๒ เดือน  

๓. ให้นมแม่ต่อเนื�องถึงอายุ ๒ ปี เสริมนมรสจืดวนัละ 
๒-๓ แกว้  

๔. ใหอ้าหารตามวยัที�มีคุณภาพและครบ ๕ หมู่ ทุกวนั   ๔.  ฝึกใหกิ้นผกัผลไมจ้นเป็นนิสัย 

๕. ค่อย ๆ เพิ�มปริมาณ และความหยาบของอาหารขึ�น 
ตามอาย ุ

๕. ใหอ้าหารวา่งที�มีคุณภาพ  

๖. ใหอ้าหารรสธรรมชาติ หลีกเลี�ยงการปรุงแต่งรส  ๖. ฝึกใหกิ้นอาหารรสธรรมชาติ ไม่หวานจดั มนัจดั และ
เคม็จดั  

๗.  ใหอ้าหารสะอาดและปลอดภยั ๗. ใหอ้าหารสะอาดและปลอดภยั  

๘. ใหดื้�มนํ�าสะอาด งดเครื�องดื�มรสหวานและนํ�าอดัลม  ๘. ใหดื้�มนํ�าสะอาด หลีกเลี�ยงเครื�องดื�มปรุงแต่งรสหวาน
และนํ�าอดัลม  

๙. ฝึกวธีิดื�มกินใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการตามวยั ๙. ฝึกวนิยัการกินอยา่งเหมาะสมตามวยัจนเป็นนิสัย 

๑๐. เล่นกบัลูก  สร้างความผูกพนั หมั�นติดตามการ
เจริญเติบโตและพฒันาการ 

๑๐. เล่นกับลูก สร้างความผูกพนั หมั�นติดตามการ
เจริญเติบโตและพฒันาการ 

 

*  ถา้การเจริญเติบโตมีแนวโนม้ลดลง หรือไม่สามารถใหน้มแม่ไดอ้ยา่งเตม็ที� อาจเริ�มใหก่้อนไดแ้ต่ไม่ใหก่้อนอายคุรบ ๔ 
เดือน  

 

 

 

 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 เด็กทุกคนต้องการอาหารครบถ้วนทั�ง ๕ หมู่ ที�มีปริมาณสารอาหารพอเพยีง โดยเฉพาะอย่างยิ�ง คือ วติามินเอ ธาตุ

ไอโอดีน เหล็ก และแคลเซียม 

 
๔.๑ 

 
การขาดวิตามินเอ อาจทาํให้เด็กตาบอดและเจ็บป่วยบ่อย     จึงควรให้อาหารที�มีวิตามินเอแก่เด็กเป็นประจาํ 
ซึ� งมีมากในนมแม่ ตบั ไข่แดง ฟักทอง  มะละกอสุก  มะเขือเทศ  มะม่วงสุก ผกัใบเขียว เช่น ตาํลึง เป็นตน้ 

๔.๒ การขาดธาตุไอโอดีน ทาํให้ร่างกายและสมองไม่เติบโต พฒันาการล่าชา้ การไดย้ินบกพร่อง และปัญญาอ่อน 
ดงันั�น หญิงที�ตั�งครรภ ์หญิงให้นมบุตร และเด็กจาํเป็นตอ้งกินอาหารที�มีไอโอดีนเพียงพอ เช่น เกลือเสริม
ไอโอดีน  นํ�าปลาเสริมไอโอดีนและอาหารทะเล 

๔.๓ การขาดธาตุเหล็กทาํให้เกิดภาวะโลหิตจาง ร่างกายไม่เติบโต ทาํงานไดน้้อย เซื�องซึม ความสามารถในการ
เรียนรู้ตํ�า จึงควรใหห้ญิงที�ตั�งครรภ ์หญิงที�ใหน้มบุตร และเด็กโดยเฉพาะใน ๒ ปีแรก กินอาหารที�มีธาตุเหล็ก
สูงเป็นประจาํ เช่น ตบั  เนื�อสัตว ์ไข่แดง นม ผกัใบเขียว เป็นตน้ 

๔.๔ ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในทารกและเด็กเล็ก  ทาํให้เกิดปัญหาพฒันาการทางสติปัญญา สังคม
และการควบคุมการเคลื�อนไหวร่างกาย ส่งผลใหเ้ด็กไม่เล่น เรียนรู้ชา้ 

๔.๕ การขาดธาตุแคลเซียมทาํให้กระดูกบางและเพิ�มความเสี�ยงต่อโรคกระดูกพรุนดงันั�น เพื�อให้เด็กมีความสูง
สมวยัและมีกระดูกแข็งแรงที�สุดตามศกัยภาพทางกรรมพนัธ์ุ  เด็กควรได้รับอาหารที�เป็นแหล่งที�ดีของ
แคลเซียมทุกวนั ในช่วงขวบปีแรกคือนมแม่ หลงัจากนั�นควรให้นมรสจืดวนัละ ๒-๓ แกว้ และให้เตา้หู้ ปลา
เล็กปลานอ้ย ผกัใบเขียวบางชนิด เช่น คะนา้ ผกักาดเขียว ตาํลึง เป็นตน้ เป็นประจาํ  

๔.๖ อาการอุจจาระร่วงและโรคหดั ทาํให้เด็กสูญเสียวิตามินเอมาก หากเกิดขึ�นกบัทารกก่อนอายุ ๖ เดือน ควรให้
เพิ�มมื�อนมแม่ หลงัอาย ุ๖ เดือน ควรเพิ�มอาหารที�มีวติามินเอ หรือใหย้าวติามินเอ 

๔.๗ โรคมาลาเรียและพยาธิปากขอ ทาํให้ร่างกายเสียเลือดและเกิดอาการโลหิตจางรุนแรงได ้ จึงควรป้องกนัดว้ย
การรักษาสุขอนามยั สวมรองเทา้ ใชส้้วม ระวงัไม่ใหย้งุกดั และรักษาอยา่งถูกตอ้งทนัท่วงที 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 การเจ็บป่วยทาํให้การเจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงัก ในระยะพกัฟื� น เด็กต้องการอาหารเพิ�มเติมอกีหนึ�งมื�อต่อวนั 

นานอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพื�อซ่อมแซมการสึกหรอและช่วยให้เด็กเติบโตต่อไปได้ 

 

๕.๑ เมื�อเด็กป่วย โดยเฉพาะเป็นโรคอุจจาระร่วง หรือออกหดั เด็กจะเบื�ออาหาร ลาํไส้ดูดซึมอาหารนอ้ยกวา่ปกติ 
การป่วยแต่ละครั� งจะทาํใหก้ารเจริญเติบโตของเด็กหยดุชะงกั และถา้ป่วยปีละหลายครั� ง จะทาํให้เด็กเป็นโรค
ขาดสารอาหารและตวัเล็กกวา่วยั 

๕.๒ ในระยะที�เจ็บป่วย เด็กควรไดรั้บนมแม่บ่อยขึ�นและอาหารอ่อนยอ่ยง่าย เช่น ขา้วตม้ โจ๊ก เพิ�มทีละน้อยและ
บ่อยๆ 

๕.๓ หลงัการเจบ็ป่วยในระยะพกัฟื� น เด็กตอ้งการอาหารเพิ�มขึ�น ๑ มื�อ ทุกวนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย ๑ สัปดาห์ จะช่วย
ใหเ้ด็กฟื� นตวัเป็นปกติเร็ว 

๕.๔ ถา้เด็กมีอาการเจ็บป่วย และเบื�ออาหารนานเกิน ๒ ถึง ๓ วนั ควรพาไปรับการตรวจรักษาจะไดไ้ม่เจ็บป่วย
ร้ายแรง    

๕.๕ ป้องกนัการเจ็บป่วยของเด็กดว้ยการจดัที�อยู่อาศยั ของใชส้ําหรับเด็ก และสิ�งแวดลอ้มให้สะอาด   ปลอดภยั
จากอุบติัเหตุ  มีอากาศถ่ายเทดี ลา้งมือก่อนกินอาหารทุกครั� ง รักษาความสะอาดของร่างกาย และขบัถ่ายใน
ส้วม   หลีกเลี�ยงการสัมผสัโรค  และกาํจดัพาหะนาํโรค  เช่น  ยงุ  แมลงวนั 

๕.๖ ถ้าเด็กกินอาหารน้อยหรือไม่ครบ ๕ หมู่ หรือ เติบโตน้อยกว่าเกณฑ์อายุ  ควรพิจารณาให้วิตามินรวม
เสริม  ร่วมกบัจูงใจให้เด็กกินไดค้รบถว้นเพียงพอ  งดขนมจุบจิบ และนํ� าหวานระหวา่งมื�อ และควรปรึกษา
แพทยห์รือเจา้หนา้ที�สาธารณสุข 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 สุขภาพช่องปากและฟันมีความสําคัญต่อการกนิอาหาร สุขภาพ และพฒันาการของเด็ก 
 

๖.๑ โรคฟันผใุนเด็ก อาจเป็นสาเหตุใหเ้ด็กขาดสารอาหาร และเจบ็ป่วยเรื�อรัง 

๖.๒ ดูแลฟันเด็กดว้ยการใหอ้าหารอยา่งเหมาะสม รักษาความสะอาดในช่องปาก และตรวจฟันเด็กอยา่งสมํ�าเสมอ การ
พาลูกไปพบหมอฟันก่อนมีฟันผ ุจะทาํใหเ้ด็กไม่กลวัการทาํฟัน 

๖.๓ ถา้เด็กกินนมขวด ไม่ใหเ้ด็กดูดนมจนหลบัคาขวดนม เมื�อเด็กนั�งไดค้วรค่อยๆ ฝึกให้เด็กดื�มนมจากแกว้ เลิกดูดนม
ขวดเมื�อเด็กอาย ุ๑ - ๑ ๑/๒ ปี อยา่งชา้ไม่เกิน ๒ ปี ควรใหดื้�มนํ�าหลงัจากกินอาหารอื�นนอกจากนมแม่� 

๖.๔ หา้มเติมนํ�าตาล นํ�าผึ�ง นํ�าเชื�อม หรือของปรุงรสในนมและอาหารเด็ก เพราะจะทาํใหติ้ดรสหวานและเบื�ออาหาร 



๖.๕ ใหน้มและอาหารเป็นเวลา อาหารวา่งควรมีโปรตีน หลีกเลี�ยงอาหารที�มีแต่แป้งและนํ� าตาล ไม่ให้เด็กดื�มนํ� าหวาน
หรือนํ�าอดัลม 

๖.๖ เช็ดเหงือกและฟันลูกดว้ยผา้สะอาดชุบนํ� าตม้สุก  เมื�อฟันลูกขึ�นหลายซี� ให้ใชย้าสีฟันเด็กที�มีฟลูออไรด์แตะปลาย
ขนแปรงพอชื�นๆ แปรงฟันลูก 

๖.๗ เมื�อเด็กยนืไดม้ั�น  ควรฝึกใหเ้ด็กแปรงฟันเอง และแม่แปรงซํ� าใหส้ะอาด ควรชมเชยให้กาํลงัใจ เพื�อปลูกฝังนิสัยรัก
การแปรงฟันใหลู้ก 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

   การเตรียม การปรุงประกอบอาหารของเด็ก ต้องคัดเลือกอาหารที�สะอาด สด ปลอดภัยจากสารปนเปื� อน และ

สิ�งเจือปน ต้องใช้ภาชนะที�สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสม 

 
๗.๑ 

 
คดัเลือก ลา้งอาหารสดใหส้ะอาด  ก่อนนาํมาปรุงประกอบอาหารใหเ้ด็กกิน 

๗.๒ ไม่ใส่เครื�องปรุงรส  หรือสิ�งเจือปนที�ไม่มีคุณค่าในอาหารเด็ก เช่น ผงชูรส  นํ�าตาล  ยากนับูด  ผงกรอบ สีผสม
ฉูดฉาด 

๗.๓ ไม่ควรซื�ออาหาร ที�ไม่แน่ใจความสะอาดใหเ้ด็กกิน  ซึ� งอาจทาํใหเ้ด็กทอ้งเสียได ้

๗.๔ อาหารเนื�อสัตวจ์าํพวกปิ� ง ยา่ง ดว้ยเตาถ่าน  เพิ�มความเสี�ยงต่อการไดรั้บสารก่อมะเร็ง จึงไม่ควรใหเ้ด็กกิน 

๗.๕ ภาชนะที�ใชใ้นการปรุง และใส่อาหารเด็ก   ตอ้งทาํความสะอาดทั�งภายนอก ภายใน  ตอ้งทาํจากวสัดุที�ไม่เป็น
พิษ  ปราศจากสารตะกั�ว  

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

   วธีิการให้อาหาร ควรปรับให้สอดคล้องกบัพฒันาการตามวยัของเด็ก และค่อยๆ ฝึกวนัิยการกินอย่างเหมาะสมตาม

วยัจนเป็นนิสัย 

 

๘.๑ เวลากินอาหารเป็นโอกาสอนัดีที�พอ่แม่และผูเ้ลี�ยงดูจะไดพู้ดคุยและมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็ก ซึ� งจะช่วยกระตุน้ให้
เด็กเจริญอาหาร  ไดเ้รียนรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และมีพฒันาการดา้นสังคมและอารมณ์ที�ดีต่อไป 

๘.๒ พอ่แม่และผูเ้ลี�ยงดูควรปรับวธีิการใหอ้าหารแก่เด็กใหเ้หมาะกบัวยัและระดบัความสามารถของเด็กในการช่วย
ตวัเอง 



๘.๓ ทารกแรกเกิดถึง ๖ เดือน ใหเ้ฉพาะนมแม่อยา่งเดียว  ช่วง ๒ เดือนแรก ๘-๑๐ มื�อตามตอ้งการ หลงัจากนั�นให้
ห่างออกในช่วงกลางคืน 

๘.๔ ช่วง ๖-๘ เดือน ใหอ้าหารตามวยัที�บดละเอียดและลกัษณะกึ�งเหลว ป้อนดว้ยชอ้นเพื�อฝึกการกลืน 

๘.๕ ช่วง ๙–๑๐ เดือน เริ�มใหอ้าหารบดหยาบขึ�น และลดนมมื�อดึก 

๘.๖ อายุ ๑-๒ ปี ฝึกให้ถือถว้ยดื�ม หยิบของกินและตกัอาหารดว้ยชอ้นกินเอง โดยให้เด็กไดห้ดัเคี�ยวอาหารที�อ่อน
นุ่มชิ�นเล็กๆ ใหง้ดนมจากขวด 

๘.๗ อาย ุ๓-๕ ปี ฝึกการมีส่วนร่วมวงอาหาร  ใชช้อ้นกลาง จดัภาชนะและเตรียมอาหาร 

 


