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อาหารวัยเตาะแตะ (1-3 ป)

รองศาสตราจารยอรุณรัศมี บุนนาค
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เด็กวัยนี้มีอัตราการเติบโตลดลง ถาเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักเด็กชวงวัย 0 – 1 ป
น้ําหนักของทารกจะเพิ่มขึ้นถึง 3 เทาของน้ําหนักแรกเกิด ทุกเดือนน้ําหนักของทารกจะเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลา โดยเฉพาะชวง 4 เดือนแรกน้ําหนักจะเพิ่มเปน 2 เทาของน้ําหนักแรกเกิด ขณะเดียวกัน
เด็กก็ดูดนมไดดี สงผลทําใหผูเลี้ยงดู เคยชินกับการใหนมจํานวนมาก ตอมื้อ และคาดหวังน้ําหนักที่
เพิ่มขึ้นทุกเดือนของเด็ก โดยน้ําหนักทารกจะขึ้นถึง 6 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดอายุ 1 ป แตเมื่อสิ้นสุด
อายุ 2 ป น้ําหนักของเด็กจะเพิ่มขึ้นเพียง 2 กิโลกรัม และจะเพิ่มขึน้ ปละ 2 กิโลกรัม สวนสูง 5-6
เซนติเมตร จนถึงวัยเรียน
น้ําหนักปกติ แรกเกิด 3 กิโลกรัม
อายุ 1 ป 9-10 กิโลกรัม
อายุ 2 ป 11-12 กิโลกรัม
อายุ 3 ป 13-14 กิโลกรัม
ดังนั้นในวัยหลัง1ป เด็กจึงกินอาหารนอยลงเนื่องจากมีความตองการนอยลงตามวัย การ
พยายามบังคับใหกิน เด็กจะปฏิเสธและทําใหเกิดปญหาการกินอาหารตามมา ในวัยนี้ นมจะลด
บทบาทกลายเปนอาหารเสริม เด็กที่เคยไดรับนมแมควรใหนมแมตอ ไป เด็กที่ไดรับนมผสม ให
เปลี่ยนเปนนมผงที่สําหรับเด็ก 1 ขวบขึ้นไป โดยเลือกชนิดที่เสริมวิตามินและเกลือแรครบถวนหรือ
เปลี่ยนเปนนมวัวสดครบสวนชนิดจืด UHT ก็ได โดยใหดูดจากกลอง หรือดื่มจากแกว เด็กสวนใหญ
จะกินอาหารไดเองพอแมผูเลี้ยงดูเด็ก ควรจัดใหเด็กกินอาหารรวมโตะกับผูใหญ เพื่อไดเรียนรู
แบบอยาง
เด็กวัยนี้กินอาหารไมมากประมาณ 1 ใน 4 หรือ ไมเกินครึ่งของผูใหญ เมื่อเด็กอิ่มจะแสดง
อาการไมสนใจอาหาร หันศีรษะหนี หรือผลักจานอาหารออก ไมควรบังคับใหเด็กกินตอไป ไมควร
คาดหวังวาเด็กจะกินอาหารเทากันทุกวัน ไมควรกังวลวาเด็กจะไดอาหารไมพอ ไมครบ 5 หมู ในแต
ละมื้อ เพราะเด็กจะไดอาหารครบถวน เมื่อมองในภาพรวม 3-4 วัน เด็กบางคนจะกินอาหารที่ชอบ
ซ้ําซากเปนเวลาตอเนื่องกันในขณะที่เด็กบางคนชอบลองอาหารใหม บางคนชอบอาหารอยางหนึ่ง
ในวันนี้แลวในวันตอมาไมยอมกินเลย บางคนกินอาหารชนิดหนึ่งซ้ําซาก ทุกมื้อเปนเดือนแลวก็หยุด
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กินทันทีทันใด เปนธรรมชาติของเด็กวัยนี้ที่ตองเขาใจ เพื่อไมใหรูสึกหงุดหงิดหรือบังคับเด็กจนทํา
ใหบรรยากาศของการกินอาหารเสียไป
สําหรับเด็กวัยนี้ อาหารที่เด็กกินคืออาหารที่ทั้งครอบครัวกินรวมกัน ควรจัดใหครบ 5 หมู
และมีความหลากหลาย

ขอแนะนําสําหรับอาหารที่เด็กควรไดรับในแตละวันมีดังนี้
หมูที่ 1 ขาว แปง มีสารอาหารคารโบไฮเดรตเปนแหลงอาหารสําคัญที่ใหพลังงานไดแก อาหารกลุม
ขาวธัญพืช กวยเตี๋ยว วุนเสน เด็กควรไดรับขาวขัดสีนอย เชน ขาวกลอง เพื่อใหไดรับวิตามินและใย
อาหารควรหุงแบบไมเช็ดน้าํ หรือนึ่ง ปริมาณวันละ 2-3ทัพพี
หมูที่ 2 ผัก ใหวิตามินและเกลือแรแกรางกายชวยเสริมสรางทําใหรางกายแข็งแรง คือ ผักตางๆ
เชนตําลึง ผักบุง ผักกาด ควรใหเด็กไดรบั ผักหลากหลายชนิดสีเขียว เหลือง ผักสุกวันละ 1-2 ทัพพี
หมูที่ 3 ผลไม จะใหวติ ามินและเกลือแร ชวยทําใหรา งกายแข็งแรง มีแรงตานทานโรคและมีกาก
อาหารชวยทําใหการขับถาย ควรใหเด็กไดรับผลไม 2 -3 ชนิดตอวัน เชน กลวย 1 ผล สม 1 ผล ฝรัง่
ครึ่งผล มะละกอหั่นชิ้นพอคํา 6 ชิ้น
หมูที่ 4 นม ไข เนื้อสัตว แหลงโปรตีนที่ดี สามารถนําไปเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโต ควรให
เด็กไดรับนมวันละ 2-3 แกว/กลอง หรือผลิตภัณฑจากนม เนื้อสัตว ปลา ไก ถั่วเมล็ดแหง 2-3 ชนิด
ตอวัน ไดแก เนื้อสัตว หรือปลาหรือไก 3-4 ชอนกินขาว ไข 1 ฟอง
หมูที่ 5 ไขมัน น้ํามัน ใหพลังงานแกรางกาย เพื่อไมใหเด็กไดไขมันมากเกินไป ควรลอกหนัง และ
เอาสวนที่เปนไขมันที่เห็นชัดเจนออก ใชน้ํามันในการปรุงอาหารใหนอยลง หลีกเลี่ยงอาหารใช
น้ํามันหรืออาหารทอดจนกรอบ ในเด็กทีม่ ีน้ําหนักเกินหรืออวน
ขอควรระวัง ปรุงอาหารดวยเครื่องปรุง ซอส เกลือ น้ําปลา น้ําตาล เทาที่จําเปน
ตัวอยางเมนูอาหารสําหรับเด็ก
รายการอาหาร เด็กอายุ 1 ป
มื้อเชา
ขาวตมไก
ขาวตม 1 ทัพพี
ไก 1½ ชอนกินขาว
กลวยไข
1 ผล
อาหารวางเชา
นมจืด
1 กลอง
มื้อกลางวัน

เด็กอายุ 2 ป

เด็กอายุ 3 ป

ขาวตม 1½ ทัพพี
ไก 2 ชอนกินขาว
1 ผล

ขาวตม 1½ -2 ทัพพี
ไก 2 ชอนกินขาว
1 ผล

1 กลอง

1 กลอง
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รายการอาหาร
กวยเตี๋ยว
ราดหนาทะเล
มะละกอ

เด็กอายุ 1 ป
เสนใหญ ½ ทัพพี
กุง+ปลาหมึก 2 ชอน
ผักคะนา+แครอท3 ชอน
4-6 ชิ้นคํา

เด็กอายุ 2 ป
เสนใหญ 1 ทัพพี
กุง+ปลาหมึก 3-4 ชอน
ผักคะนา+แครอท 3 ชอน
4-6 ชิ้นคํา

อาหารวางบาย
น้ําผลไม-ขนม
น้ําสมคั้น-ขนมปงกรอบ น้ําสมคั้น-ขนมปงกรอบ
(นมจืด-ขนม)
2-3 ชิ้น
2-3 ชิ้น
รายการอาหาร
มื้อเย็น
ขาวสวย
แกงจืด
ผักกาดขาว
เตาหู หมูสับ

ไขตุน
ไอศกรีมนมสด
กอนนอน
นมจืด

เด็กอายุ 1 ป

เด็กอายุ 2 ป

เด็กอายุ 3 ป
เสนใหญ 1-1½ ทัพพี
กุง+ปลาหมึก 4 ชอน
ผักคะนา+แครอท3-4
ชอน
6 ชิ้นคํา
น้ําสมคั้น-ขนมปงกรอบ
2-3 ชิ้น
เด็กอายุ 3 ป

ขาวขาวผสมขาวกลอง
นุมๆ ½ ทัพพี

ขาวขาวผสมขาวกลอง
นุมๆ 1 ทัพพี

ขาวขาวผสมขาวกลอง
นุมๆ 1-1½ ทัพพี

แกงจืด 1 ถวย
ผักกาดขาว ½ ทัพพี
เตาหูไข 1 ชอน
หมูสับ 1 ชอน
ไข 1 ฟอง
ไอศกรีม 1 ถวยเล็ก

แกงจืด 1 ถวย
ผักกาดขาว 1 ทัพพี
เตาหูไข 1 ชอน
หมูสับ 1-2 ชอน
ไข 1 ฟอง
ไอศกรีม 1 ถวยเล็ก

แกงจืด 1 ถวย
ผักกาดขาว 1 -1½ ทัพพี
เตาหูไข 1 ชอน
หมูสับ 2 ชอน
ไข 1 ฟอง
ไอศกรีม 1 ถวยเล็ก

1 กลอง

1 กลอง

ปญหาที่พบในเด็กวัยเตาะแตะ และการแกไข
1. เด็กไมยอมกินอาหาร กินยาก
สาเหตุ - ไมชอบอาหาร ไมหิว
- บรรยากาศเครงเครียด ถูกบังคับ
- มีสิ่งที่นาสนใจกวา เชน กําลังเลนสนุก
- ไมสบาย พักผอนไมเพียงพอ เหนื่อย เพลีย

1 กลอง
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- ใชอาหารเปนเครื่องตอรอง ใหไดสิ่งที่ตองการ อารมณไมดี
การแกไข
- จัดอาหารใหมีสีสันสดใส นาลอง นากิน
- ไมใหอาหารวางกอนมื้ออาหารหลักหรือใหอาหารบอยจนเด็กไมเกิดความหิว จัด
อาหารวางที่มีคุณภาพเชนผลไม แทน น้ําหวาน เบเกอรี่ ขนมกรุบกรอบ
- ถาเด็กอิ่ม ไมควรคะยั้นคะยอใหกินอีก จะทําใหเด็กปฏิเสธอาหารชนิดนั้น
จัดบรรยากาศในการกินอาหารเปนเวลาที่มีความสุข โดยสงเสริมใหเด็กกิน
อาหารเอง พอแมไมรําคาญเมื่อเด็กยังทําไดไมดี เชน การใชชอ นสอม ทําเลอะเทอะ
ระหวางกินอาหาร ทําอาหารหกตองพยายามอดใจไมแสดงความโกรธเมื่อเด็กเทอาหารลง
ขางๆโตะ เนือ่ งจากเปนลักษณะปกติตามวัยของเด็กวัยนี้ ไมควรสงเสริมพฤติกรรมนี้ดวย
การกมลงเก็บอาหารใหเด็ก เมื่อเด็กทําอยางนี้ 2-3 ครัง้ ควรเอาอาหารไปเก็บ
- สงเสริมใหเด็กที่ไมชอบผักยอมกินผัก โดยชี้ชวนใหสนุกและนาสนใจ เชน ถา
เด็กเริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องสี ชวนใหเด็กกินถั่วลนเตา ถัว่ เขียว เลือกกินผักสีเขียว เลือกผัก
เปนแทงสีสมจากจานผัดผักรวม ถาเด็กกําลังเริ่มหัดนับ ใชวธิ ีนับเม็ดถั่วหรือชิน้ แครอทใน
ชอนกอนจะสงใหเด็ก
- ใหเด็กมีโอกาสเลือกอาหาร เชน ถามเด็กวาจะเลือกแกงจืดหรือผัดผัก จะเลือก
กลวยหรือสม
- จัดอาหารใหตรงเวลา ถาเด็กกําลังเลนสนุกใหบอกเด็กลวงหนาวาถึงเวลาอาหาร
ใหหยุดพัก ลางมือเตรียมกินอาหาร จะทําใหเด็กรูตวั ลวงหนา หยุดเลนและเตรียมตัวกิน
อาหาร เด็กจะไดไมเหนื่อยหรือตื่นเตน ไมอยากหยุดเลนจนไมยอมกินอาหาร
- ไมใชอาหารเปนรางวัลหลอกลอเด็ก หรือใชเปนการลงโทษเด็ก
- ถามีไข ไมสบาย ควรจัดเปนอาหารออนหรือซุป ใหเด็กไดนอนพักผอน
- จัดโตะ เกาอี้ ภาชนะ ชาม ชอนใหเหมาะสมกับเด็ก เพื่อใหเด็กนั่งสบายและเปน
สวนตัว
- เรียนรู ทาทาง อาการและอาการแสดงออกของเด็ก ถาเด็กแสดงวาไมมีความหิว
ใหเลื่อนเวลาอาหารของเด็กออกไปครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง ถายังไมยอมกิน รอใหอาหารในมื้อ
ถัดไปโดยไมใหนมหรือสิ่งอื่นทดแทนอาหาร โปรดระลึกไววาหนาทีข่ องพอแม ผูเลี้ยงดูเด็ก
คือการจัดหาอาหารที่ดีมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ จัดสิ่งแวดลอมที่อบอุน ปลอดภัยให
เด็ก หนาที่ของเด็กคือการกินอาหาร หรืออาจจะไมกินก็ได
2. ปญหาทองผูก
สาเหตุ กินอาหารกากใยนอย ไมกินผักหรือผลไม
การแกไข - ใหเด็กกินขาวที่ขัดสีนอย
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- ใหผักและผลไม 2-3 ชนิด/วัน ผลไมหั่นเปนชิ้นใหเด็กหยิบกินเอง ผักใชเปน
สวนประกอบอาหาร ใชผักที่มีกลิ่นนอย ไมขม เชน ผักกาด ตําลึง
- ใหน้ําอยางเพียงพอ
3. ปญหาฟนผุ
สาเหตุ - ชอบกินขนมหวาน น้ําหวาน ลูกอม น้ําอัดลม นมหวาน นมเปรี้ยว
- ไมไดรับการดูแลสุขภาพฟนที่ถูกตอง ไมแปรงฟน ไมบวนปาก
การแกไข
- ไมซื้อลูกอม ขนมหวาน นมหวาน น้ําอัดลม นมเปรี้ยว ใหกับเด็ก ใหทดแทน
ดวยผลไม ใหดื่มนมจืด และน้ําเปลาแทน นมหวาน นมเปรี้ยว น้ําอัดลม
- ดูแลใหเด็กบวนปาก แปรงฟน เชา-เย็น หรือภายหลังกินอาหาร
4. ปญหาเด็กน้ําหนักเกินและอวน
สาเหตุ - กินอาหารวางมากกวาอาหารหลัก เชน ขนมกรุบกรอบ น้ําหวาน น้ําอัดลม เบเกอ
รี อาหารไขมันสูง อาหารรสหวาน
- กินผักผลไมนอ ย กินอาหารไมเปนเวลา
- มีกิจกรรมอยูกับที่มากกวาใชแรง
การแกไข
- ไมใหกินจุบจิบ
- ไมซื้อขนม นมปรุงรสและอาหารไขมันสูงสะสมไวในบาน
- สอนใหบริโภคผักและผลไมใหเปนนิสัย โดยพอแมเปนแบบอยาง
- สอนใหมีวินยั ในการกิน กินใหเปนเวลา
- ลดกิจกรรมที่ไมเคลื่อนไหวรางกาย
- สงเสริมหรือกระตุนใหมีการออกกําลังกาย โดยทํากันทั้งครอบครัว พอแมเปน
แบบอยางที่ดี
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