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 “คุณหมอคะ ลูกไมคอยกนิขาว  จะทําอยางไรดีคะ กลุมใจจัง ” 
                 ปญหา “ลูกไมกนิขาว” เปนปญหาที่พบบอยมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ในเด็กวยั 1 - 7 ป 

เชื่อวาพอแมทกุคนจะตองเคยพบปญหานีแ้นนอน เพียงแตระยะเวลา ความยาวนานของปญหา 

และความรุนแรงอาจตางกนัไป 

                 จากการศึกษาของ พญ.วรุณา  กลกิจโกวินท  พบวาแมที่มลูีกวัย  1- 3 ป   รายงานวา

ลกมีปญหาการกินรอยละ 35.3  สวนวัย 3 - 5 ป มีปญหารอยละ 40.6 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ในตางประเทศที่พบวาปญหาการกนิของเด็กชวงอาย ุ4  ป มีถงึรอยละ 42 

ทําไมลูกไมกนิขาว 
                 สาเหตหุลักของการที่ลูกไมกินขาวนัน้ เร่ิมตนจาก “ความวิตกกงัวลมากเกินไปของ

ผูปกครองวาลกูอาจไดรับสารอาหารไมเพยีงพอ” ซึ่งความวิตกกงัวลนี้เกิดจาก “ความไมรูหรือ

เขาใจผิด” เปนเหตุสําคัญ   อันนาํมาสูการแกไขที่ผิดๆ  สงผลใหปญหารุนแรงยิ่งขึน้ 

                   ความไมรูหรือเขาใจผิดของผูปกครองเกี่ยวกับเร่ืองกินและน้ําหนักตัวของลูก ไดแก 

                 1. เขาใจผิดวาเด็กอวนเปนเด็กแข็งแรง พอแมจํานวนมากมีคานยิมที่ผิด มองวา

เด็กอวน (จนเกินเกณฑน้ําหนักปกติ) เปนเด็กแข็งแรง และนารัก ทําใหมองเด็กที่น้าํหนักปกตวิา

เปนเด็กผอมเกินไปและพยายามยัดเยยีดเรื่องกินมากขึน้ 

                2.  เขาใจผิดวาลกูน้ําหนกันอยเกินไป ทั้งๆ ทีน่้ําหนกัอยูในเกณฑปกต ิเพราะไป

เปรียบเทยีบกบัเด็กคนอื่นในชั้นเดียวกันที่มีน้าํหนกัเกนิ  ซึ่งในปจจุบันมีเด็กอวนในบานเราอยูถงึ

รอยละ 15 – 20    

                3. ไมรูวาเด็กหลังอาย ุ1 ขวบ จะสนใจการกินนอยลง  ธรรมชาติเด็กอายุขวบปแรก

จะกินเกงเพราะเปนชวงที่เตบิโตเร็ว  เด็กจะมีน้าํหนักเพิม่ถึง 3 เทาตัว คือ น้ําหนักแรกเกิดประมาณ 

3 กิโลกรัม จะเพิ่มเปน 9 กิโลกรัม เมื่ออายุ 1 ขวบ จึงมคีวามตองการสารอาหารมากตามธรรมชาติ

และหิวบอย กนิเกง แตเมื่ออายุ 1 ป จนถงึ 10 ป จะมนี้ําหนกัขึ้นเฉลี่ยปละ 2 กิโลกรมั

เทานัน้  รางกายตองการสารอาหารนอยลงเมื่อเทียบกับปแรกเด็กจึงมคีวามกระตือรือรนเรื่องกนิ

ลดลง 



                4. ไมรูวาลกูควรกินอาหารปริมาณเทาใดในแตละวนั ปริมาณอาหารที่พอแม

คาดหวงัวาลูกควรจะกินมักจะมากเกนิความจริง จากการศึกษาวิจยัพบวาพอแมสวนใหญใน

ปจจุบัน จะตักอาหารใหลูกปริมาณมากกวาที่รางกายของลูกตองการจริงๆ เมื่อเด็กกนิไมหมด ทํา

ใหพอแมกงัวลและพยายามยัดเยียด  

                 5. ไมรูวาเปนเรือ่งปกติที่เด็กอาจกินนอยเปนบางมื้อหรือบางวัน เด็กคนเดียวกนั

ความตองการอาหารแตละวนัไมเหมือนกนั บางวันเดก็อาจกนิมาก บางวันอาจกนินอย ข้ึนกบั

หลายปจจัย เชน กิจกรรมทีใ่ชพลังงานในวันนั้น สภาพทางอารมณจติใจ แมแตสภาพอากาศกม็ผีล

ตอการเจริญอาหารของเด็กในแตละวนั เชนเดียวกับผูใหญที่อาจมีบางมื้อที่รูสึกไมหวิ ไมอยากกิน

อาหาร โดยเฉพาะอยางยิง่เมื่อเด็กเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ เชนไขหวัด ก็อาจทาํใหเบื่ออาหารไป

ชั่วคราวได 

                 6. ไมรูวาความตองการปริมาณอาหารของเด็กแตละคนไมเทากัน แมวาจะ

น้ําหนกัเทากนัแตเด็กแตละคนอาจกนิอาหารมากนอยตางกนัไดมาก ซึ่งขึ้นกับอัตราการใช

พลังงาน การยอย การดูดซึม อัตราการเผาผลาญของรางกาย ฯลฯ ของเด็กแตละคน 

 

                 และเมื่อเกิดความกงัวลวาลูกไดสารอาหารนอยเกนิไป  ผูปกครองจะพยายามหา

วิธีแกไข ซึ่งสวนใหญมกัใชวธิีที่ผิดคือ  ใชการดุวา บังคบั ลงโทษ ใชการใหรางวลัหรือหลอกลอให

เพลิดเพลนิ หรือใชกินเพิม่เติมระหวางมื้ออาหาร จะเห็นไดวาการพยายามแกปญหาโดยวิธทีี่ไม

ถูกตอง ทาํใหเด็กมีทัศนคติในแงลบตอการกินและไมรูสึกหิวเมื่อถึงมื้ออาหาร  จึงเกิดพฤติกรรม ที่

ไมเหมาะสมขึน้ เชน ทําทาทางไมอยากกนิ ปฏิเสธ กนินอย ตอรอง กินชา อมขาว บวนอาหาร กิน

ไปเลนไป แมแตอาเจียน ซึ่งยิ่งทําใหพอแมเครียดและกงัวลมากขึ้น เทากบัเพิม่ปญหาใหรุนแรง

ยิ่งขึ้น 

 
แนวทางแกไขและปองกนั 
                 โดยธรรมชาติแลว เด็กไมควรมปีญหากนิยากหรือปฏิเสธการกิน เพราะรางกายเด็กทุก

คนตองการสารอาหารเพื่อใชสรางพลงังานและเจริญเติบโตในแตละวัน โดยรางกายจะมีกลไก

กระตุนใหเดก็กระตือรือรนทีจ่ะกินอาหารคือ เมื่อรางกายตองการอาหารเพิ่มเติม ระดบัน้ําตาลใน

เลือดจะลดต่ําลง สัญญาณนี้จะกระตุนไปยัง “ศูนยควบคุมความหิว-อ่ิม” ที่อยูในสมอง ซึ่งจะ

กระตุนใหเดก็รูสึก “หิว” น้ํายอยหลัง่ ลําไสบีบ เคลื่อนไหวมากขึน้ ทองรอง เกิดความอยากอาหาร

มากขึ้น เห็นอะไรก็อยากกิน จะสังเกตไดวาในขณะที่หวิมากๆ กินอะไรก็รูสึกอรอยไปหมด ทั้งยังกนิ

ไดมากและเรว็อีกดวย 

นอกจากระดบัน้ําตาลในเลอืดแลว ทัศนคติตอการกินและอารมณในขณะนั้นก็มีผลตอการเจริญ



อาหารดวยเชนกนั เชน บางครั้งเราอาจยงัไมคอยหิวนักแตเมื่อถึงเวลาอาหาร เรารูวาหากไมกนิ

อาหารตามเวลาอาจทําใหเปนโรคแผลในกระเพาะอาหารได หรือถาปลอยใหเลยเวลาไปมากจะหวิ

มากทรมาน  ก็ทําใหเรายินดีจะกินเวลานัน้ หรือเมื่ออารมณไมดี  โดยเฉพาะอยางยิง่อารมณ

โกรธ  เศรา สามารถทําใหความอยากอาหารหายไปชัว่คราวไดเชนกนั 

 
ดูแลลูกนอยอยางไรใหกนิขาว 
                  เรามาเรียนรูการปองกนัและแกไขที่ถูกวิธีกนันะครับ 

                  1.  หากพอแมเชค็ตามกราฟน้าํหนักและสวนสูง (ซึ่งจะมีในสมุดบันทึกวคัซีนของลูก) 

แลวยังอยูในชวงปกต ิ ใหเตอืน ตนเองเสมอวาอาหารที่ลูกไดอยูปจจุบันนี้เพียงพอแลว  ไมวาจะมี

ญาติผูใหญหรือคนอ่ืนทักก็ตาม   เนื่องจากปจจุบันมีเดก็อวนในสงัคมไทยจาํนวนมากสูงถงึ 15-

20% ซ่ึงเด็กทีน่้ําหนกัเกนิจะมีสวนสงูมากกวาวัยดวย (แตก็จะหยุดสูงเร็วดวย) ทําใหเด็กในวยั

เดียวกนัทีน่้าํหนัก สวนสูงปกติ ถูกเปรียบเทยีบแลวรูสึกวาเปนเด็กผอมหรือตัวเล็กไป 

                  2.  ไมใชวิธีผิดๆ เพื่อใหเด็กกินมากขึ้น เชน การตี ดุวา บังคบั ใชอารมณกบัลูกหรือการ

ตามใจ ตอรอง หรือใหรางวลัเกินความจาํเปน 

                  3.  ใหเด็กรูสึกหวิกอนถึงมื้ออาหารโดยงดอาหารหรือขนมจุกจิกระหวางมื้อ  ไมวาจะ

เปนขนมกรุบกรอบ น้าํหวาน  ไอศกรีม  ลูกอม ฯลฯ หากจะให  ควรใหหลงัอาหาร หากเด็กกนิได

เหมาะสม 

                  4.  ไมใหนมมากเกินไป เพราะเมื่อเด็กอายุเกนิ 1 ป ควรกนิขาวเปนอาหารหลัก วันละ 

3 มื้อ สวนนมจะเปนอาหารเสริมเทานั้น จงึตองลดปริมาณลงเหลือวันละ 3 - 4 มื้อ และควรใหนม

หลังอาหารเทานัน้   เด็กอายุมากกวา 6 เดือน  รางกายไมตองการนมหลังจากหลับไปแลวจนถงึ

เชา  จึงไมควรปลุกเด็กขึ้นมากินนม  เพราะเด็กวัยนี้สามารถกนินมกอนนอนแลวอยูไดถึงเชา  หาก

ใหกินกลางดึกจะกลายเปนความเคยชินและทําใหเด็กเบือ่อาหารเชาเพราะยังอิม่นม  หลังอายุ 1 ป 

ควรเลิกขวดนม ดังนั้นจงึใหเด็กเริ่มฝกดูดจากหลอดหรือด่ืมจากแกวแทนตัง้แตอายุ 10 เดือน 

                  5.  ฝกใหกนิอาหารเปนเวลา สม่ําเสมอ และควรกินพรอม ๆ กันทัง้ครอบครัว เพื่อเปน

แบบอยางและสรางบรรยากาศการกินอาหารใหเดก็ 

                  6.  ขณะมื้ออาหารไมดูทีวี หรือเลนของเลนไปดวย เพราจะทําใหเด็กไมสนใจเรื่อง

กิน  ทําใหกินชา อมขาวและอิ่มเร็วโดยทีย่ังกนิไดนอย 

                  7.  ใหนั่งกินอาหารบนเกาอ้ีจนเสร็จจึงจะใหลง ไมเดินตามปอน 

                  8.  ทําบรรยากาศขณะมื้ออาหารใหผอนคลาย พูดคุยกันเรือ่งอาหาร หรือเร่ืองเบาๆ ไม

ควรใชเปนเวลาที่จะมาตอวา ดุดาวากลาวกัน 

                  9.  เปดโอกาสใหเด็กชวยเหลอืตัวเอง เร่ืองการกนิใหมากที่สุดตามวยั โดยคอย ๆ ลด



การใหความชวยเหลือลงตามลําดับ ในเด็กต่ํากวา 3  ขวบ ใหเด็กมีโอกาสถือหรือหยิบอาหารเขา

ปากดวยตัวเองบาง แมจะเลอะเทอะไปบางก็ตองยอม เด็กวัย 4  ขวบ สวนใหญสามารถตักอาหาร

เขาปากไดดวยตัวเองโดยไมตองปอน  เพียงแตใหความชวยเหลือบางสวน 

                10.  สังเกตชนิดและลักษณะอาหารทีเ่ด็กชอบ ปรุงรสชาติใหถูกปากเพราะเด็กสามารถ

แยกแยะรสชาติไดตั้งแตอายุไมกี่สัปดาห 

                11.  กําหนดระยะเวลามื้ออาหารประมาณ 30 - 45 นาท ีเมือ่ถึงเวลาที่กําหนดใหเก็บ

จาน แมวาจะยังกนิไมหมดหรือกินไดนอยก็ตาม โดยไมตองแสดงความวิตกกังวลหรือโกรธ แตให

งดของหวาน  ขนม หรืออาหารวางตางๆ ทั้งหมดกอนจะถึงมื้อถัดไปเพือ่ใหเด็กเกิดความหิว ซึ่งจะ

กระตุนใหเจริญอาหารและรับผิดชอบเร่ืองการกนิวาเปนเรื่องสวนบุคคลไดดีข้ึน 

 

               โดยธรรมชาติแลวปญหาเดก็กินยาก ไมกินขาว ไมควรจะม ี ยกเวนแตจะมี
ความพกิารหรือเจ็บปวยซอนเรนอยู ดังจะเห็นวาเด็กที่อยูในสังคมที่อดอยากยากแคนจะ
ไมคอยพบปญหาเหลานี ้เด็กจะแยงกนักิน ปญหานี้จึงเปนปญหาที่พบบอยในสังคมที่มี
พอกินหรือเหลือกินอยางสังคมคนชัน้กลางในปจจุบัน ซ่ึงพอแมมีลูกนอย และให
ความสาํคัญกับเรื่องรางกาย ความสมบูรณมาก เด็ก ๆ ไมรูจักคําวาหวิ ไมเขาใจวาทาํไม
ตองกินใหเสยีเวลาเลน ดูทีว ี แตหากผูปกครองมีความเขาใจธรรมชาติการกินของเดก็ มี
คานิยมที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องรูปรางน้าํหนักตวั ลดความวิตกกังวลของตนเองได อีกทั้ง
ฝกฝนสขุลกัษณะการกนิที่ดีต้ังแตเล็กก็จะแกไขและปองกันปญหานี้ได.

 


