บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ความสําคัญของอาหารและโภชนาการในทารก
โภชนาการตลอดวงจรชีวิตมนุษย (Food and Nutrition Bulletin, 2000 อางถึงใน
สาคร ธนมิตต, 2545) การขาดอาหารของทารกในครรภ ทําใหมีการชะงักการเจริญเติบโต (Intra
Uterine Growth Retardation, IUGR) หรือวัยทารกที่น้ําหนักแรกคลอดต่ํากวาเกณฑ ทารกจะมี
อัตราตายสูง พัฒนาการทางสมองดอย เพิ่มความเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรังที่เกี่ยวของกับอาหาร
เมื่อเปนผูใหญ ในชวงอายุตอมาคือเด็กแคระแกร็น มีสาเหตุจากอาหารเสริมไมพอเพียง ใหใน
ระยะเวลาที่ไมเหมาะสม เปนโรคติดเชื้อซ้ําๆ ความไมพอเพียงของอาหาร อนามัยและการดูแลทํา
ใหเด็กมีพัฒนาการทางสมองและสติปญญาดอยเชนเดียวกับเด็กวัยรุนที่แคระแกร็น ในหนุมสาว
วัยเจริญพันธุที่ขาดอาหารและในหญิงตั้งครรภที่น้ําหนักตัวในระยะตั้งครรภเพิ่มนอยกวาปกติ เปน
สาเหตุใหทารกในครรภขาดแคลนอาหาร เกิดมามีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ (< 2,500 กรัม) ในวัย
สูงอายุที่ไดรับอาหารไมเพียงพอ เปนผูสูงอายุที่มีการขาดสารอาหารเรื้อรัง มีสุขภาพดอย อัตรา
การเจ็บปวยและการเสียชีวิตสูง
ทุโภชนาการเปนสาเหตุสําคัญของการตายในทารกและเด็กและเปนปจจัยที่ขัดขวาง
พัฒนาการและสติปญญาของเด็ก Pelletier et. al., 1993 อางถึงใน อารี วัลยะเสวี (2546,
น. 24-25) รายงานวาเด็กในประเทศกําลังพัฒนามากกวาครึ่งคือกวา 6 ลานจาก 12 ลาน ตาย
จากการที่มีน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ และผลที่ตามมาจากการติดเชื้อตางๆ เด็กขาดอาหารมีอัตรา
ตายสูงและเจ็บปวยนาน Pelletier et. al., 2003 อางถึงใน ลัดดา เหมาะสุวรรณ (2546, น. 4243) ไดวิเคราะหขอมูลจากกลุมประเทศในทวีปแอฟริกา อเมริกากลาง และแถบแคริบเบียน และ
ทวีปเอเชีย จํานวนทั้งสิ้น 59 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบผลของการแกไขปญหาทุ
โภชนาการตอการอยูรอดของเด็กในชวงป 1966-1996 พบวาเมื่อควบคุมปจจัยดานสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และปจจัยดานสุขภาพ การแกไขปญหาทุโภชนาการสามารถลดอัตรา
ตายของเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทวีปเอเชีย อัตราตายของเด็กในชวงเวลาดังกลาวลดลง
รอยละ 80 ในการลดลงดังกลาว รอยละ 27 เปนผลมาจากการมีภาวะทุโภชนาการลดลง
ผลเสี ย ของการขาดอาหารกั บ พัฒ นาการและความสามารถในการเรี ย นรู ข องเด็ ก
Dowdney et. al., 1998 อางถึงใน ลัดดา เหมาะสุวรรณ (2546) พบวาเด็กที่ยังคงมีภาวะเตี้ยที่
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อายุ 4 ขวบ มีความสามารถดานพุทธิปญญา ต่ํากวาเด็กกลุมควบคุม เมื่อติดตามไปที่อายุ 11 ป
เด็กเหลานี้ยังคงเตี้ยมาก และ 1 ใน 3 มีปญหาทางดานการเรียนที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ
การศึกษาเรื่องการเสริมอาหารแกเด็ก ในประเทศอินโดนิเซีย Pollitt et. al., 2000 อางถึงในลัดดา
เหมาะสุวรรณ (2546) พบวาการขาดอาหารในชวง 18 เดือนแรกของชีวิตทําใหเด็กไมเจริญเติบโต
เด็กเคลื่อนไหวนอยลง ซึ่งขัดขวางการเรียนรูของเด็ก สงผลใหไมสามารถพัฒนาระดับสติปญญาได
เต็มศักยภาพของตนเอง ในเด็กไทย พบวาสวนสูงสัมพันธกับระดับเชาวปญญาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2546)
Barker,1995 อางถึงใน สาคร ธนมิตต, (2545) เกี่ยวกับ “Barker” hypothesis:
programming of function During early life nutrient exposure sets metabolic behaviour
and thereby determines the risk of chronic disease during adult life. สรุปวาการขาด
สารอาหารในระยะแรกเริ่มของชีวิตในครรภและในทารกในขวบปแรก กําหนดใหทารกตองปรับตัว
เพื่อความอยูรอดในสภาพที่ขาดแคลน มีผลกระทบในระยะยาวคือเด็กเหลานี้มีความเสี่ยงสูงตอ
การเกิดโรคเรื้อรังที่เกี่ยวของกับอาหารเมื่อเติบโตเปนผูใหญ และอยูในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
คือมีการบริโภคอาหารที่อุดมสมบูรณโดยเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคที่เกี่ยวกับ
หัวใจและหลอดเลือด เปนตน
ปญหาโภชนาการที่สําคัญและทาทายความพยายามในการแกไขปองกันเพื่อนําไปสู
การขจัดภาวะทุพโภชนาการภายในป 2020 ปญหาโภชนาการที่สําคัญในศตวรรษที่ 21(Food
and Nutrition Bulletin, 2000 อางถึงใน สาคร ธนมิตต, 2545, น. 25-39) มี 8 เรื่อง มีเรื่องที่
เกี่ยวกับปญหาการขาดสารอาหารดังนี้ ทารกน้ําหนักแรกคลอดต่ํากวาปกติ โรคขาดสารอาหารใน
เด็กที่ประมาณการต่ํากวาความเปนจริง การขาดสารอาหารในผูใหญ โรคโลหิตจางโดยเฉพาะใน
แมและเด็ก โรคขาดวิตามินเอ และการขาดสารไอโอดีน
การบริโภคอาหารของมารดาและการดูแลหญิงหลังคลอด
1. การบริโภคอาหารของมารดา
กิ่งแกว เกษโกวิทและคณะ (2548, น. 75-76) ศึกษาภูมิปญญาชาวบานที่ยังคงสืบทอด
ในดานการกินอาหารของหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอดในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
พบวา หญิงตั้งครรภยังคงปฏิบัติตามภูมิปญญาเดิมสูง การกินน้ํามะพราวมากขึ้นรอยละ 96.1
ไมกินอาหารรสเผ็ดรอยละ 37.7 ไมกินอาหารที่มีไขมันมากรอยละ 22.0 ไมกินอาหารรสหวาน

8
รอยละ 10.7 และไมกินไขรอยละ 5.9 กินอาหารที่มีหัวปลีเปนสวนประกอบรอยละ 80.3 ไมกิน
เปดเทศรอยละ 50 ไมกินผักชะอม และแมงดารอยละ 41.2 และ 23.1 ตามลําดับ
วสุนธรี เสรีสุชาติ (2543) รายงานวา ครอบครัวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมบริโภคมาก
โดยเฉพาะเด็กเพราะครอบครัวมีความสําคัญในการถายทอดสิ่งตาง ๆ ใหเด็ก รวมทั้งการปฏิบัติ
ในการรับประทานอาหาร โดยแตละครอบครัวจะถายทอดหรือใหความรูในลักษณะที่ตางกัน
แมวาจะอยูในสังคม ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเดียวกันก็ตาม การถายทอดเปนสิ่งสําคัญ
เพราะเด็กจะไดรับทั้งความมีเหตุมีผล และการแสดงออกซึ่งอารมณ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูสิ่ง
ตางๆ รวมทั้งทัศนคติในการยอมรับ หรือปฏิเสธ และความชอบหรือไมชอบอาหารนั้น
การ ศึกษาของ ชูเกียรติ มณีธร และคณะ (2530, น. 35-43) พบวาพฤติกรรมการกิน
ของหญิงระยะตั้งครรภ หญิงระยะใหนมบุตร ทารกและเด็กวัยกอนเรียนในชนบทภาคตะวันออก
ของประเทศไทย พบวา หญิงระยะตั้งครรภ 3 เดือนแรกกินอาหารลดลงเนื่องมาจากแพทอง หญิง
ระยะใหนมบุตรรอยละ 82.2 นิยมอยูไฟเพื่อใหรางอบอุนและจะดื่มน้ําตม ทารกรอยละ 58.3
ไมไดรับน้ํานมเหลือง รอยละ 72.9 ไดรับอาหารเสริมชวงอายุ 0-3 เดือน และ 4-12 เดือน
อาหารเสริมที่ไดรับปริมาณไมเพียงพอ เด็กวัยกอนเรียน รอยละ 82.7 หยานมหลังอายุ 1 ป
การศึกษาของเพ็ญนภา ทรัพยเจริญ และ มาลา ไชยอเนก (2543) ศึกษาพฤติกรรม
การงดอาหารแสลงของหญิงหลังคลอด 21 คนพบวา มีการอยูไฟ รอยละ 100 เนื่องจากเห็น
ประโยชนของการอยูไฟที่มีตอรางกาย มีการใชสมุนไพรในระยะอยูไฟ รอยละ 100 เนื่องจาก
คาดหวังวาการใชสมุนไพรจะชวยใหมีน้ํานมมาก ชวยใหมดลูกเขาอูและขับน้ําคาวปลา หญิงหลัง
คลอดรอยละ 90.5 มีการงดอาหารแสลงประเภทเนื้อสัตว ผัก ผลไม และอาหารหมักดอง อยาง
เครงครัด เนื่องจากคิดวาเปนการปองกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น และสงผลตอสุขภาพใน
ระยะยาว
การศึกษาของเครือวัลย หุตานุวัตร (2533, น. 22-37) เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมใน
การปรับเปลี่ยนและสงเสริมพฤติกรรมการกินของชาวอิสานตอนบน โดยเนนหญิงมีครรภ และให
นมบุตร ทารกและเด็กวัยกอนเรียน พบวาพฤติกรรมการใหอาหารทารกที่ควรปรับไดแก การไมให
น้ํานมเหลือง การใหอาหารประเภทขาวและกลวยเร็วเกินไป (อายุ 3-7 วัน) ใหอาหารโปรตีนและ
เนื้อสัตวชา (อายุ 8-12 เดือน ขึ้นไป) ใหอาหารประเภทไขมันและผักผลไมชา ( 2 ขวบขึ้นไป) และ
ถาเด็กไมสบายใหงดอาหารเนื้อสัตว ไข ผัก และผลไมบางชนิด การใหชาหรือเร็วไปดังที่กลาวนั้น
มีพื้นฐานความเชื่อเปนองคประกอบ
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2. การดูแลหลังคลอด
การดูแลหลังคลอดมีลักษณะคลายกัน ในประเทศไทยภาคกลางเรียกวาอยูไฟ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเรียกอยูกรรม ภาคเหนือเรียกวาอยูเดือน ภาคใตบางจังหวัดเรียกวานั่ง
ก อ นเส า ในประเทศแถบเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต มี ก ารปฏิ บั ติ ค ล า ยกั น แตกต า งกั น บ า งใน
รายละเอียด การศึกษาในกรุงเทพและปริมณฑล พบวาหญิงหลังคลอดมีการใชบริการการนวดตัว
การประคบสมุนไพร การเขากระโจม การอาบน้ําสมุนไพร เพราะเชื่อวาจะทําใหผิวพรรณดี ขับ
น้ําคาวปลา ทําใหมดลูกเขาอูเร็ว ชวยใหโครงกระดูกเบี่ยงเบนไปจากปกติขณะตั้งครรภกลับเขาที่
ชวยใหทนตออากาศหนาวได หญิงหลังคลอดเหลานี้สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี
รายไดตอเดือน 20,001-25,000 บาท ในปจจุบันการปฏิบัติตัวหลังคลอดนิยมทํากันมีหลายวิธี
โดยสวนใหญเมื่อออกจากโรงพยาบาล กลับมาดูแลตนเองที่บาน หญิงหลังคลอดจะรับประทาน
อาหารที่มีสวนประกอบที่เชื่อวาจะชวยขับน้ํานม ขับน้ําคาวปลา การอาบน้ําตมสมุนไพรอุนๆ เพื่อ
กระตุนใหรางกายไดปรับสมดุล เกิดการกระตุนระบบขับถายของเสียในรางกาย การรับประทาน
สมุนไพรเพื่อขับน้ําคาวปลาบํารุงเลือด บํารุงรางกายรวมถึงการดูแลผิวพรรณใหกลับมีสภาพ
เหมือนเมื่อกอนตั้งครรภ การดูแลหลังคลอดเริ่มไดรับความสนใจมากขึ้นเปนลําดับเมื่อกระแส
ความใสใจเรื่องสุขภาพแบบพึ่งตนเองของประชาชนมีมากขึ้น และบุคลากรแผนปจจุบันเปดใจ
กวางใหปฏิบัติได ประกอบกับกิจกรรมของการดูแลหลังคลอดเกือบทั้งหมดไมถือเปนการรักษาแต
เปนการสงเสริมสุขภาพ
กําหนดวันอยูไฟมี 7, 9, 11, 13, 15, 17 และ 21 วัน การอยูตามกําหนดที่กลาวมา
แลวแตสมัครใจ ในอดีตคําวา “อยูไฟ” จะครอบคลุมความหมายทุกกิจกรรมในการดูแลหลังคลอด
ตั้งแตการนอนผิงไฟขางกองไฟ ดื่มน้ําตมสมุนไพรอุน ใชอิฐเผาไฟใหแดงเอาน้ําราดแลวหอมา
ประคบหนาทองใหทองยุบ มีการประคบสมุนไพร โดยวัตถุประสงคของการอยูไฟจะเนนเรื่อง
ความแข็งแรงของรางกายเพื่อใหสามารถทํางานได ไมมีอาการปวดเมื่อยตามรางกาย ทําใหทอง
ยุบเร็ว น้ําคาวปลาไหลออกดีขึ้นและแหงเร็ว ชวยใหฟนตัวหลังคลอดไดเร็วขึ้นโดยมีญาติพี่นอง
ดูแลทําใหอบอุน ความหมายของการสงเสริมและการดูแลหลังคลอด ดวยการแพทยแผนไทยนั้น
หมายถึง พฤติกรรมที่หญิงหลังคลอด ปฏิบัติเพื่อการฟนฟู สงเสริม ปองกัน รักษาสุขภาพ ในระยะ
หลังคลอด (45 วัน ตามความหมายของการแพทยแผนปจจุบัน) (พรทิพย เติมวิเศษ, 2548)
มณฑิรา เขียวยิ่ง (2542, น. 42-45) ศึกษาเรื่องอยูกรรมหลังคลอด ความเชื่อในชนบท
อีสาน แมหลังคลอดไมวาจะคลอดที่บานหรือโรงพยาบาล สวนใหญเมื่อคลอดแลวจะมีวิธีปฏิบัติ
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พิเศษซึ่งเรียกวาอยูกรรมหลังคลอด การอยูกรรมหลังคลอดเปนขนบธรรมเนียมประเพณีที่เชื่อวา
ชวยสงเสริมสุขภาพของแมซึ่งบางคนนอกจากจะปฏิบัติดวยความเชื่อแหงตนแลว ยังขึ้นอยูกับ
ครอบครั ว และญาติ พี่ น อ งที่ อ าศั ย อยู ด ว ย ถ า ผู สู ง อายุ ใ นครอบครั ว มี ค า นิ ย มเกี่ ย วกั บ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติตอๆ กันมาก็จะนํามาสอนและแนะนําใหบุตรหลานปฏิบัติตาม
ดังนั้นสวนใหญหญิงหลังคลอดเมื่อคลอดบุตรแลวก็จะกลับบานมารดาของตนเพื่อไปอยูกรรมและ
พักฟนที่บานเปนการใหสุขภาพกลับคืนสูสภาพเดิม จากการศึกษาการอยูกรรมของหญิงหลัง
คลอด จะพบวา การอยูกรรมเกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อฟงผูอาวุโส ไมวาจะเปนบิดามารดา ปู ยา
ตา ยายหรือคนเฒาคนแกในหมูบาน โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีผูอาวุโสอยูดวย แมแตตัวหญิง
หลังคลอดเองอาจไมเชื่อ แตก็ไมมีทางเลือก ตองปฎิบัติตามญาติผูใหญ อีกประการหนึ่งเกิดขึ้น
เนื่องจากความเชื่อและประเพณีซึ่งสะสมตั้งแตเด็กดังนั้นจะเห็นไดจากการที่หญิงหลังคลอดไดอยู
กรรม ทําใหมีโอกาสไดพักผอนเต็มที่ การนอนผิงไฟ อาบน้ํารอน จะชวยใหอุณหภูมิรางกายสูงขึ้น
การไหลเวียนโลหิตดี มดลูกหดตัวดี ทําใหเขาอูเร็ว น้ําคาวปลาแหงเร็ว ปากมดลูกปดเร็ว ชวยไมให
ติดเชื้อในโพรงมดลูกและตกเลือดหลังคลอด การอยูกรรม เปนการเรียกการอยูไฟในสมัยกอนเหตุที่
ตองเรียกเชนนี้เนื่องจากจะตองกินรอน นอนรอนและอาบน้ํารอนเหมือนคนมีกรรม การรับประทาน
อาหารของหญิงหลังคลอดในระหวางอยูกรรม สวนใหญจะรับประทานอาหารที่เชื่อวามีผลดีตอ
หญิงหลังคลอด มีขอหามในการรับประทานอาหารแสลง ซึ่งจะมีการถือปฎิบัติอยางเครงครัด
โดยเฉพาะในระหวางอยูกรรม เชื่อวาอาหารทุกชนิดเปนอาหารแสลง จึงตองระวังการเลือกอาหาร
ที่จะมี ผลกระทบต อน้ํ านมมารดาที่จะใชเ ลี้ย งบุตร ถารับประทานอาหารแสลงผิดจะทํา ให
ออนเพลีย ไมมีแรง ออกร อนทอง ปวดทองนอย ผิดกระบูน เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หนามื ด
ตาลาย ไมมีน้ํานมใหบุตร ดังนั้น หญิงหลังคลอดที่อยูกรรมจึงเลือกรับประทานอาหารที่เชื่อวา
มีผลดีตอสุขภาพที่จะชวยให รางกายแข็ง แรง มีนํ้านมมาก และชวยใหคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ ว
อาหารที่รับประทานจึงเปนอาหารแหงๆ ไดแก หมูปง ปลาปง เพราะมีความเชื่อวา อาหารแหงจะ
ทําใหมดลูกแหง และเขาอูเร็วขึ้น ถารับประทานที่เปนน้ํา มดลูกไมแหง สวนน้ําจะกินแตน้ํารอน
บางคนก็ กิ น สมุ น ไพรที่ ชื้ อ จากหมอยาและยาแผนโบราณเพราะเชื่ อ ว า ช ว ยขั บ เลื อ ดและ
น้ําคาวปลาชวยใหมีน้ํานมมาก
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การใหอาหารทารก
1. ความตองการสารอาหารของเด็กทารก
ทารกหมายถึงเด็กที่อยูในวัยตั้งแตเกิดจนถึงอายุหนึ่งขวบ อาหารสําหรับวัยทารกเปน
สิ่งที่สําคัญมากสําหรับชีวิตในระยะนี้และตอไปในขวบปแรก ทารกควรมีน้ําหนักแรกคลอดโดย
เฉลี่ยประมาณ 3,000 กรัม ถาทารกมีโภชนาการดี น้ําหนักตัวควรเพิ่มดังนี้ แรกเกิดทารกควรมี
น้ําหนักตัว 3 กิโลกรัม วัย 5 เดือนน้ําหนัก 6 กิโลกรัม วัย 12 เดือน น้ําหนัก 9 กิโลกรัม วัย 2 ป
น้ําหนัก 12 กิโลกรัม และวัย 5 ป น้ําหนัก 15 กิโลกรัม
อาหารที่มีคุณคาทําใหทารกเจริญเติบโต มีพัฒนาการที่เหมาะสม และมีสุขภาพดี มี
คําแนะนําใหนมแมอยางเดียวจนทารกอายุ 6 เดือนเต็ม (WHO, 2001)ซึ่งปรับจาก ชวงอายุ 4-6
เดือน โดยมีขอมูลทางวิชาการสนับสนุนซึ่ง ศิราภรณ สวัสดิวร (2546, น. 249-260) สรุปการศึกษา
จากตางประเทศดังนี้ รายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาแมแตการไดนมแมเปนสวนใหญ
โดยมีนมผสมรวมดวยไมเกิน 1 ครั้งตอวัน เปรียบเทียบกลุมที่ไดจนอายุ 4 เดือน กับกลุมอายุ 6
เดือน พบวาทารกที่ไดรับนมแมดังกลาวกลุม 6 เดือน มีโอกาสเปนโรคปอดบวมนอยกวาเปน 5
เทา ในขณะที่กลุมไดรับ 4 เดือน มีโอกาสเปนนอยกวา 3 เทา เมื่อเทียบกับนมผสม และโอกาสการ
ติดเชื้อทางหูก็ลดลงเชนกัน ซึ่งผลดีนี้พบไดถึงทารกอายุ 2 ป จากการศึกษาของ Oddy 2003 อาง
ใน ศิราภรณ สวัสดิวร (2546) พบวาทารกที่หยุดการไดรับนมแมกอนอายุ 6 เดือนจะมีโอกาสเกิด
ปญหาหลอดลมตีบรวมกับปอดอักเสบมากกวากลุมที่ไดนานกวา 6 เดือน การศึกษาของ Kramer
et al., 2003 อางใน ศิราภรณ สวัสดิวร (2546) พบวา การใหนมแมถึงอายุ 6 เดือน ลดโอกาสการ
ติดเชื้อทางเดินอาหาร ซึ่งพบไดในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแลว การศึกษาของ
Dewey et al., 2001อางใน ศิราภรณ สวัสดิวร (2546) พบวาทารกที่ไดนมแมถึงอายุ 6 เดือน มี
การพั ฒ นาทางร า งกายเช น การทํ า งานของกล า มเนื้ อ ดี ก ว า และแม จ ะมี ร ะยะ lactation
amenorrhoea ที่นานขึ้น ลดน้ําหนักหลังคลอดไดดี ปองกันโรคอวน การใหอาหารอยางอื่น
รวมกับนมแมกอนอายุ 6 เดือน ทําใหทารกดูดนมแมไดนอยลง ทารกจึงไมไดรับสารอาหารที่ควร
จะไดจากนมแม และการไดรับอาหารเสริมเร็วเกินไปทําใหทารกมีอัตราปวยและอัตราตายสูงขึ้น
สวนประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศในป พ.ศ.2546 นมแมมีสารอาหารและสารอื่นๆ
(bioactive compounds) ที่จําเปนตอการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของทารก เชนภูมิคุมกัน
โรค ฮอรโมน เอ็นไซม ถาแมมีภาวะโภชนาการดี การใหนมแมเพียงอยางเดียวชวยใหทารกวัย
น้ํานมที่มีสีเหลืองหรือ Colostrum มีประโยชนแก
ตั้งแต 0-6 เดือนไดรับสารอาหารพอเพียง
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ทารกมาก เพราะมีโปรตีนและเกลือแรหลายชนิดสูงกวาน้ํานมในระยะอื่น และชวยในการระบาย
ทอง การเลี้ยงทารกดวยนมตนเองทําใหความสัมพันธอบอุนระหวางมารดาและทารก
การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมกับสติปญญาของเด็ก พบวาการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมสงผลใหเด็กมีระดับสติปญญาสูงขึ้นอยางนัยสําคัญ และเมื่อทารกเจริญเติบโตเปน
ผูใหญยังคงมีระดับสติปญญาที่สูงกวา ระดับสติปญญาที่สูงขึ้นนี้แปรผันโดยตรงกับระยะเวลาที่
ใหนมแม (Anderson et al., 1999; Horwood et al., 1998; Mortensen et al., 2000 อางถึงใน
มิรา โครานา, 2546, น. 123-128) ในนมแมมีสารอาหารที่ชวยในการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของระบบประสาท ไดแก long chain polyunsaturated fatty acid โดยเฉพาะ docosahexanoic
acid(DHA) และ arachidonic acid (AA) ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญของสมองและจอประสาทตา
นอกจากนี้ยังมี ฮอรโมนตาง ๆ มีสารโอลิโกแซคคาไรด และ trophic factors เชน neural growth
factor และ insulin-like growth factors ซึ่งลวนมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมอง
ของทารก
ความตองการพลังงานและโปรตีนที่ควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทยแสดงในตารางที่
2.1 เปนตารางที่ดัดแปลงจากขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรับประจําวันและแนวทางการบริโภค
อาหารสําหรับคนไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2532 (อุมาพร สุทัศนวรวุฒิ และ
คณะ, 2541, น. 149) คาสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทย (Thai RDI) และ
ปริมาณสารอาหารที่ทารกและหญิงใหนมบุตรควรไดรับประจําวัน Dietary Reference Intake
(DRIs), (2002) แสดงใน ตารางที่ 2.2 เนื่องจากทารกทุกคนควรไดรับนมแมอยางเดียวในชวง 06 เดือนและอาหารเสริมที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งสามารถใหควบคูไปกับนมแมไดจนถึง 2 ปนั้น
ปริมาณและสารอาหารในนมแมจึงมีความสําคัญมาก
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ตารางที่ 2.1
ความตองการพลังงานและโปรตีนที่ควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย
อายุ (ป)
นอยกวา 3 เดือน
3-5 เดือน
6-8 เดือน
9-11 เดือน
1-3
4-6
7-9
ชาย 10-12
13-15
16-19
20-29
30-59
60+
หญิง 10-12
13-15
16-19
20-59
60+
ตั้งครรภ
ใหนมบุตร
6 เดือนแรก
6 เดือนหลัง

น้ําหนัก
(กก.)
4
6
7
8
12
16
22
29
42
54
58
58
58
31
44
48
50
50

พลังงาน
โปรตีน
(กิโลแคลอรี)
(กรัม)
(กรัม/กก./วัน)
จากน้ํานมมารดา จากน้ํานมมารดา จากน้ํานมมารดา
2.2
600
13
2
650
14
1.8
800
14
1.4
1,200
17
1.3
1,450
21
1.2
1,600
26
1.2
1,850
34
1.2
2,300
50
1.1
2,400
57
0.9
2,800
51
0.9
2,750
51
1.2
2,250
51
1.1
1,700
37
0.9
2,000
49
0.9
1,850
45
0.9
2,000
44
1,850
44
+300
+7
+500
+500

+9
+14

ดัดแปลงจาก: ขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรับประจําวันและแนวทางการบริโภคอาหารสําหรับ
คนไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2532
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ตารางที่ 2.2
คาสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทย (Thai RDI) และ
ปริมาณสารอาหารทีท่ ารกและหญิงใหนมบุตรควรไดรับ
ประจําวันตาม DRIs, (2002)
สารอาหาร

Protein (g/d)
Carbohydrate (g/d)
Linoleic acid (g/d)*
alpha-linolenic acid (g/d)*
Vit A (µg/d)a
Vit D (µg/d)b,c,*
Vit E (mg/d)d
Vit K (µg/d)*
Vit C (mg/d)
Thiamin (mg/d)
Riboflavin (mg/d)
Niacin (mg/d)
Vit B6 (mg/d)
Folate (µg/d)
Vit B12 (µg/d)
Pantothenic acid (mg/d)*
Biotin (µg/d)*
Calcium (mg/d)*
Iodine (µg/d)

Thai RDI
อายุ > 6 ป
ขึ้นไป @
50
300
800
5
10
80
60
1.5
1.7
20
2
200
2
6
150
800
150

ทารก #
0-6
7-12
เดือน
เดือน
9.1*
11.0*
60*
95*
4.4
4.6
0.5
0.5
400*
500*
5
5
4*
5*
2
2.5
40*
50*
0.2*
0.3*
0.3*
0.4*
2*
4*
0.1*
0.3*
65*
80*
0.4*
0.5*
1.7
1.8
5
6
210
270
110*
130*

หญิงใหนมบุตร #
14-18 ป 19-30 ป 31-50 ป
71
210
13
1.3
1,200
5
19
75
115
1.4
1.6
17
2.0
500
2.8
7
35
1,300
290

71
210
13
1.3
1,300
5
19
90
120
1.4
1.6
17
2.0
500
2.8
7
35
1,300
290

71
210
13
1.3
1,300
5
19
90
120
1.4
1.6
17
2.0
500
2.8
7
35
1,300
290
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ตารางที่ 2.2 (ตอ)
ทารก
หญิงใหนมบุตร
Thai RDI
อายุ > 6 ป 0-6
7-12 14-18 ป 19-30 ป 31-50 ป
ขึ้นไป @
เดือน
เดือน
Iron (mg/d)
15
0.27* 11
10
9
9
Magnesium (mg/d)
350
30*
75*
360
310
320
Phosphorus (mg/d)
800
100*
275*
1,250 700
700
Selenium (µg/d)
70
15*
20*
70
70
70
Zinc (mg/d)
15
2*
3
13
12
12
Potassium (g/d)*
3.5
0.4
0.7
5.1
5.1
5.1
Sodium (g/d)*
2.4
0.12
0.37
1.5
1.5
1.5
Chloride (g/d)*
3.4
0.18
0.57
2.3
2.3
2.3
@
Thai Recommended Daily Intakes กระทรวงสาธารณสุข 2532
#
Source: Dietary Reference Intake (DRIs), 2004. Food and Nutrition Board, Institute of
Medicine, National Academy of Sciences.
Recommended Dietary Allowances (RDAs) presents in italic.
* Based on Adequate Intakes (AIs)
a
As retinol activity equivalents
b
As cholecalciferol
c
In the absence of adequate expose to sunlight
d
As alpha tocopherol
สารอาหาร

2. สวนประกอบในน้ํานมแม
น้ํ า นมแม มี คุ ณ ประโยชน ม าก มี ส ารอาหารครบถ ว น เช น น้ํ า นมที่ แ รกไหล คื อ
colostrums (5 วันแรก) มีลักษณะใส สีเหลือง มี lactose และไขมันต่ําและมีโปรตีนสูงกวา
mature milk (15 วัน-15 เดือน) colostrums มี immunoglobulines โดยเฉพาะ secretory lgA
(slgA) สูงมากและมี immunologically competent mononuclea cells จึงมีความสําคัญในการ
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ใหภูมิตานทานเชื้อโรคแกทารกแรกเกิด colostrums จะไหลใน 3-5 วันแรก แลวตอดวยน้ํานมที่
เรียกวา transitional milk หลังจากเกิดไดประมาณ 2 สัปดาห จะเปน mature milk แมที่มีสุขภาพ
แข็ง แรงและมี ภ าวะโภชนาการดี สรา งน้ํา นมได เฉลี่ ย วั น ละ 600-800 มล. ซึ่ง ให พ ลั ง งานและ
สารอาหารตางๆครบถวนแกทารกในระยะ 4-6 เดือนแรก หลังจากนั้นปริมาณน้ํานมลดลงเหลือ
500 มล. ใน 6 เดือนหลัง และ 250 มล. หลัง 1 ป (ลัดดา เหมาะสุวรรณและ มณีรัตน ภูวนันท,
2550, น. 53)
สารอาหารในน้ํานมแมมีความจําเพาะสําหรับทารก ความจุของกระเพาะอาหารยังนอย
การทํางานของอวัยวะตางๆในรางกายยังไมสมบูรณ ระบบยอยและดูดซึมอาหารยังไมพรอม
สําหรับการยอยอาหารชนิดอื่นๆ ศิราภรณ สวัสดิวร (2546 น. 249-260) รายงานถึงคารโบไฮเดรท
โปรตีน และไขมันในน้ํานมแมดังนี้
คารโบไฮเดรทในน้ํานมแมเปน น้ําตาลแลคโตส เมื่อถูกยอยจะไดน้ําตาลกาแลคโตส
และกลูโคส กาแลคโตสเปนสวนประกอบสําคัญของกาแลคโตไลปดและสารซีรีโบรไซด ซึ่งเปน
สาระสําคัญในระบบประสาท น้ํานมแมมีน้ําตาลกลุมโอลิโกแซคคาไรด มากกวารอยชนิดและ
ปริมาณ มากกวาในนมวัวเปนรอยเทา มีประโยชนตอการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียกลุมดีใน
ลําไสใหญ การมีเชื้อแบคทีเรียกลุมดีอยูมากชวยใหเกิดการยอยสลายน้ําตาลและไขมัน เกิดกรด
อิ น ทรี ย ที่ เ ป น ประโยชน แ ละช ว ยดึ ง น้ํ า เข า ลํ า ไส ใ หญ ทํ า ให อุ จ จาระนิ่ ม และเป น กรดอ อ น มี
ประโยชนทางออมคือ ชวยสงเสริมระบบภูมิคุมกันผานทางน้ําเหลืองของทางเดินอาหาร น้ํานมแม
มีคารโบไฮเดรท มี 6.2-7.2 กรัม/ดล ในน้ํานมวัวธรรมชาติมี 4.9 กรัม/ดล
โปรตีนในนมแมมีปริมาณนอยกวาในนมผสม จึงเหมาะกับการทํางานของไตทารกที่ยัง
ไมแข็ งแรง ในน้ํานมแมมี สารไนโตรเจนที่ ไมใชโปรตีนถึงรอยละ30 ของไนโตรเจนทั้ง หมด ใน
น้ํานมมผสมมีเพียงรอยละ 5 ปริมาณโปรตีนในนมแมมี 1.5 กรัม/ ดล ยอยและดูดซึมไดดี เชน
แลคตัลบูมิน และเคซีน ที่ยอยงาย สารไนโตรเจนที่ไมใชโปรตีนที่สําคัญไดแก epidermal growth
factor สําคัญตอการควบคุมการเจริญเติบโตของเยื่อบุทางเดินอาหาร insulin-like growth factor
สําคัญตอการแบงตัวของเซลลเยื่อบุทางเดินอาหาร carnitine สําคัญในการสังเคราะหไขมันใน
เนื้อเยื่อสมอง nucleotide ชวยระบบภูมิคุมกัน
ไขมัน มีกรดไขมันไมอิ่มตัวโดยเฉพาะกรดไลโนเลอิก และกรดไลโนเลนิก มากกวานมวัว
อีกทั้งนมแมมี DHA และซีรีโบรไซดที่ชวยในการเจริญเติบโตของสมอง ในน้ํานมแมมีสารชวยยอย
ไขมัน ไขมันในนมแมจึงถูกนําไปใชไดเต็มที่
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ในนมแม 100 มิลลิลิตร มีคารโบไฮเดรท 7 กรัม ไขมันประมาณ 4-4.5 กรัม.ปริมาณ
และโปรตีน 1.5 กรัม พลังงาน และโปรตีนในน้ํานมแมแสดงในตารางที่ 2.3 (ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร
และ อุมาพร สุทัศนวรวุฒิ, 2541, น.176)
วิตามิน ทั้งวิตามินที่ละลายไดในน้ํา และที่ละลายไดในไขมันในอาหารแมมีผลตอระดับ
วิตามินในนมแม วิตามินที่สําคัญคือวิตามินเค และวิตามินดี วิตามินเคในน้ํานมแมมีประมาณ
15 ไมโครกรัมตอลิตร ทารกที่ดื่มนมแมควรไดรับการฉีดวิตามินเค 0.5-1 มก.เพื่อปองกันโรคเลือด
อันเนื่องจากโปรทรอมบินต่ํา สวนวิตามินดีมีปริมาณเพียงพอสําหรับทารกที่ไดรับแสงแดดปกติ
เพราะรางกายสังเคราะหไดจากการสัมผัสแสงแดด
แรธาตุหลักในน้ํานมแม ไดแก แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม โซเดียม โปแตสเซียม
สังกะสี และฟลูออไรด สวนประกอบของแรธาตุในอาหารที่แมกินไมมีผลตอระดับแรธาตุเหลานี้ใน
น้ํานม ยกเวนซิลิเนียมและไอโอดีน ปริมาณและสัดสวนของแรธาตุในน้ํานมแมมีความเหมาะสม
กับความตองการและการใชประโยชนของทารก
นอกจากการมี ส ารอาหารที่ เ หมาะสมและภู มิ คุ ม กั น แล ว นมแม ยั ง มี ข อ ดี อี ก หลาย
ประการคือมีใหทารกอยางพอเพียง ปลอดภัยปราศจากเชื้อ ทําใหลูกอบอุน และเปนการประหยัด
ตารางที่ 2.3
ปริมาณพลังงานและโปรตีนในน้าํ นมแม
ระยะเวลาหลังคลอด
(เดือน)
0-1
1-2
2-3
3-6
6-12
12-24

ปริมาณ
(มล./วัน)
719
795
848
822
600
550

พลังงาน
(กิโลแคลอรี/วัน)
503
556
594
575
420
385

โปรตีน
(กรัม/วัน)
9.30
9.10
9.75
9.45
6.90
6.30

ที่มา: World Health Organization. The quantity and quality of breast milk. Report of the
WHO collaborative study on breast feeding. WHO, Geneva, 1985.
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ตารางที่ 2.4
แนวทางในการใหอาหารเสริมทารก
อายุครบ
4 เดือน
5 เดือน
6 เดือน
7 เดือน
8-9 เดือน
10-12 เดือน

ชนิดของอาหาร
กลวยสุกครูด ขาวบดไขแดงตมสุกผสมน้ําแกงจืดวันละ 1 ครั้งแลวกินนมแมหรือ
กินนมวัวผงดัดแปลงสําหรับทารกตามจนอิ่ม
เพิ่มเนื้อปลาสุกบด และผักใบเขียว เชน ตําลึง ใบผักบุง แลวกินนมตามจนอิ่ม
ขาวบดไขแดงตมสุกหรือเนื้อปลาสุกผสมน้ําแกงจืดและผักเปนอาหารหลักแทน
นม 1 มื้อ ใหกลวยหรือมะละกอสุกเปนอาหารวาง 1 มื้อ
เพิ่มเนื้อสัตวชนิดอื่น เชน ไก หมู และตับสัตวตมสุกบด ใหไขทั้งฟองได
ใหอาหารเชนเดียวกับเมื่ออายุครบ 7 เดือน แตบดหยาบและเพิ่มปริมาณเปน
อาหารหลักแทนนมได 2 มื้อ มีผลไมเปนอาหารวาง 1 มื้อ
กินอาหารเชนเดียวกับเมื่ออายุครบ 8-9 เดือน แตเพิ่มปริมาณเปนอาหารหลัก
แทนนมได 3 มื้อ แตนมเปนอาหารเสริมที่ควรใหตอไป

3. การใหอาหารเสริมทารก
การใหอาหารเสริมทารก (Complementary feeding) เปนกระบวนการที่เริ่มเมื่อนมแม
แตเ พียงอยางเดี ยวมีสารอาหารไมเพียงพอกับความตองการของทารก จึ งควรมี อาหารอื่ นให
รวมกับนมแมดวย ชวงอายุที่ใหอาหารเสริมคือ 6-24 เดือน ตัวทารกเองมีระบบประสาทและ
ระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณขึ้น การใหอาหารเสริมในเด็กเปนการชวยสรางความคุนเคยในการ
ปรับตัวอยางชาๆ ใหกับเด็กในการยอมรับอาหารแบบที่ผูใหญกิน
การใหอาหารทารกมีเปาหมายที่สําคัญคือเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ปกติ
เพื่อการปองกันโรคและเพื่อการสรางเสริมบริโภคนิสัยที่ดี คุณสมบัติของอาหารเสริมที่ดีตาม
Dewey KG.,2003 และชมรมโภชนาการเด็กแหงประเทศไทย (2550 น.1-22)
อางถึงใน
สุภาพรรณ ตันตราชีวธร, 2551, น. 52-55 มีดังนี้ อาหารดังกลาวตองใหพลังงาน โปรตีน วิตามิน
และแรธาตุครบถวน สะอาด ปลอดภัย ไมมีสวนที่แข็งที่เปนอันตราย หาไดงายในทองถิ่น เตรียม
งาย เด็กยอมรับที่จะกิน ไมมีรสชาติที่หวาน เค็ม หรือ เผ็ด การใหอาหารเสริมไมควรใหเร็วเกินไป
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หรือทารกอายุต่ํากวา 17 สัปดาห ควรใหเมื่ออายุ 26 สัปดาหขึ้นไปตาม ESPGHAN Committee
on Nutrition, 2008 อางถึงในสุภาพรรณ ตันตราชีวธร, 2551, น. 52-55
คุณภาพของอาหารเสริม (กุสุมา ชูศิลป, 2546, น. 262-272) ปริมาณพลังงานที่ทารก
ควรไดรับตอวัน (สวนจากน้ํานมแม/จากอาหารเสริม) ในชวงอายุ 6-8 เดือน 9-11 เดือน และ 1223 เดือน มีดังนี้ 615(413/202), 686(379/307), และ 894(346/548) ตามลําดับ สัดสวนของ
พลังงานจากคารโบไฮเดรท รอยละ 50 จากโปรตีน รอยละ 20 และจากไขมัน รอยละ 30
แนวทางการใหอาหาร เสริมแกทารกที่ดัดแปลงจากขอแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข
(ตารางที่ 2.4) (ลัดดา เหมาะสุวรรณ และ มณีรัตน, 2550, น.69) ซึ่งยึดตามองคการยูนิเซฟและ
องคการอนามัยโลกที่แนะนําใหนมแมอยางเดียวจนถึงอายุ 6 เดือน แตเนื่องจากเด็กอาจตองการ
เวลาที่จะยอมรับอาหารใหม จึงควรฝกเด็กใหชินกับอาหารอื่น นอกจากน้ํานมเมื่ออายุได 4 เดือน
ชนิดอาหารในตารางสามารถปรับเลี่ยนไดโดยเลือกอาหารกลุมเดียวกันที่หาไดงายในทองถิ่น
ทดแทนไมจําเปนตองยึดตามตารางอยางตายตัว

