
          อาหารของทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน ให้น้ำนม
แม่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงธรรมชาติได้ปรับแต่งให้สะอาด
มีคุณค่า เพียงพอ และสารอาหารครบถ้วน ท้ังโปรตีน 
วิตามิน ไขมัน แร่ธาตุต่างๆ ครบ จะทำให้ลูกเจริญเติบโต
ท้ังทางร่างกายและสมอง ลดโอกาสเกิดภูมิแพ้และการ
ติดเช้ือท่ีปนเป้ือนมากับน้ำและอาหารอ่ืน มีโคลอสตรัม
หรือนมน้ำสีเหลืองๆ ช่วงแรกของหลังคลอด ช่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค และยังช่วยระบายข้ีเทาซ่ึงค้างอยู่ในลำไส้
ทารก มดลูกเข้าอู่เร็ว น้ำหนักตัวของแม่ลดลงอย่างรวดเร็ว 
          “อาหาร” ท่ีเหมาะ
สมสำหรับทารกทั้งชนิด
และปริมาณ  เป็นปัจจัย
สำคัญต่อการพัฒนาและ
การเจริญเติบโตของร่าง
กายและสมอง

อาหารวัยทารก

       • พลังงานและโปรตีน  แหล่งอาหารในช่วงแรก
เกิดถึง 4 เดือนท่ีดีท่ีสุดคือนมแม่ หลังจากน้ันเพ่ิมเติม
จากไข่ เน้ือสัตว์ต่างๆ
       • ธาตุเหล็ก  ร้อยละ 90 ของธาตุเหล็กท่ีทารก
ต้องการได้มาจากอาหารเสริมตามวัย ได้แก่ ตับ ไข่แดง 
เน้ือสัตว์ ดังน้ัน หลังอายุ 4 เดือน ทารกท่ีทานแต่นมจึง
เส่ียงต่อการขาดธาตุเหล็ก
       • ไอโอดีน  ช่วยการทำงานของต่อมไทรอยด์  
ช่วยในการพัฒนาสมอง  และการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย  ควรใช้เกลือไอโอดีนในการปรุงอาหาร

       • แคลเซียม    จำเป็นในการสร้างกระดูกและฟัน   ส่วนใหญ่ได้รับจากนม
       • สังกะสี   ช่วยการเจริญเติบโต  สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้รา่งกาย   มีมากในเนื้อสัตว์  และอาหารทะเล
       • วิตามินเอ  เสริมสร้างเซลล์และระบบภูมิคุ้มกัน  ช่วยเก่ียวกับการมองเห็น  แหล่งอาหารสำคัญคือ ตับ ไข่แดง  
ผักใบเขียวเข้ม  และผักผลไม้สีเหลืองแสด

สารอาหารท่ีสำคัญ

อาหารวัยทารก อาหารวัยทารก อาหารวัยทารก

0-6 เดือน  

6 เดือน    กินนมแม่และอาหาร 1 มื้อ ข้าวบดละเอียด
กับน้ำแกงจืดสลับไข่แดง ปลา ตับ ผักบด และ
กล้วยสุกครูด หรือผลไม้

ข้าวบดละเอียด
3 ช้อนกินข้าว

ไข่แดง
คร่ึงฟอง

สลับกับตับบด 1 ช้อน
กินข้าวหรือปลาบด 2 
ช้อนกินข้าว

ผักบด 
½ ช้อน
กินข้าว

ผลไม้สุก
1-2 ชิ้น

7 เดือน    กินนมแม่และอาหาร 1ม้ือ ข้าวบดละเอียด
กับน้ำแกงจืดเพิ่มไข่ท้ังฟอง ปลา เน้ือสัตว์บด 
ผักหั่นและผลไม้

ข้าวบด 4 ช้อน
กินข้าว

ไข่ท้ังฟอง สลับเน้ือสัตว์ต่างๆบด 
2 ช้อนกินข้าว

ผักบด 
½ ช้อน
กินข้าว

ผลไม้สุก
1-2 ชิ้น

8-9 เดือน    กินนมแม่และอาหาร 2 ม้ือ ให้อาหารเหมือน  
7 เดือน แต่เพิ่มปริมาณให้มากข้ึนและอ่อนนุ่ม 
ข้นข้ึน

ข้าวหุงน่ิม 
5 ช้อนกินข้าว

ไข่ท้ังฟอง ให้สลับกันไปและเพิ่ม
ปริมาณให้มากขึ้น

ผักหั่น  
2  ช้อน
กินข้าว

ผลไม้สุก
3-4 ชิ้น

10-12 เดือน    กินนมแม่และอาหาร 3 มื้อ ให้อาหารเหมือน
เดือนก่อนๆ  แต่เพ่ิมปริมาณให้มากข้ึน ให้อาหาร
หลากหลายชนิดและอาหารเริ่มหยาบและ
เพิ่มชิ้นเล็กๆ

ข้าวหุงน่ิมๆ 
5 ช้อนกินข้าว

ไข่ท้ังฟอง ให้สลับกันไปและเพิ่ม
ปริมาณให้มากขึ้น

ผักหั่น  
2  ช้อน
กินข้าว

ผลไม้สุก
3-4 ชิ้น

   แรกเกิดถึง 6 เดือน  ให้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว  หลังจากนั้นจึงเริ่มให้อาหารเสริมเนื่องจากทารกเริ่มต้องการ
พลังงาน แร่ธาตุ  วิตามินเพิ่ม ควรเร่ิมอาหารทีละอย่างและทีละน้อยๆ ก่อน  โดยเร่ิม  1  ช้อนเล็กแล้วจึงค่อยๆ เพิ่ม
ปริมาณขึ้น  ถ้าทารกปฏิเสธไม่ยอมรับอาหารใดให้เว้นไว้  3-4 วัน  แล้วกลับมาป้อนใหม่

อาหารอายุ

1- 1½ ปี    อาหาร 3 มื้อ  นม 3 มื้อ มีสารอาหารครบเหมือนผู้ใหญ่ โดยอาหารสุกอ่อนนุ่มเป็นชิ้นเล็กๆ ให้เคี้ยวได้ เด็กเริ่ม
ใช้ช้อนตักเองแต่ยังหกอยู่ ต้องปล่อยให้เด็กช่วยตัวเองในการตักอาหาร ให้เด็กนั่งโต๊ะกินร่วมกับผู้ใหญ่เพื่อค่อยๆ 
ฝึกวินัย

อาหาร ข้าว ไข่ ผัก ผลไม้เน้ือสัตว์อายุ

อาหารอายุ

พัฒนาการท่ีเกี่ยวกับการกินของทารก

อสัตว์ต่างๆ
• ธาตุเหล็ก  ร้อยละ 90 
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ไอโอดีน  ช่วยการทำงานของต
นาสมอง  และการเจริญ
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เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
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อาหารวัยทารก

อาหารวัยทารก อาหารวัยทารก

    • เพื่อฝึกพัฒนาการการกลืน
    • การเค้ียวอาหารท่ีเปล่ียนไปจากของเหลวเป็นของแข็ง
    • ให้ลูกรับรู้รสชาติอาหารอื่นนอกเหนือจากนม
    • เพ่ิมสารอาหารให้แก่ลูก เพ่ือให้สารอาหาร วิตามินเอ  
วิตามินซี  ธาตุเหล็ก โปรตีน      
    • ฝึกให้ลูกกินเป็นม้ือหลัก เพ่ือท่ีจะรับประทานอาหาร
เหมือนผู้ใหญ่ หลังอายุ 1 ปี และด่ืมนมเป็นอาหารเสริม

จุดประสงค์ของการให้อาหารเสริมในขวบปีแรก

       การให้อาหารทารกให้ถูกต้อง เพียงพอและเหมาะสม
ตามวัยจะช่วยให้ทารกมีการเจริญเติบโตดี และมีพัฒนาการ
ท่ีดี ลดความเส่ียงต่อการแพ้อาหาร มีบริโภคนิสัยท่ีดีต่อไป                         
    1. เร่ิมให้อาหารทีละน้อยในระยะแรก  เพ่ือให้ทารก
ฝึกการใช้ลิ้น   ริมฝีปากและการกลืน
    2. เร่ิมให้ทีละอย่างและเว้นระยะ 1-2 สัปดาห์ ก่อน
เริ่มให้อาหารชนิดใหม่  เพื่อสังเกตอาการแพ้
    3. จัดอาหารให้หลากหลายชนิดเพ่ือสร้างความคุ้นเคย
    4. จัดชนิดอาหารให้เหมาะสมตามวัย เน่ืองจากระบบ
การย่อยและการดูดซึมยังไม่สมบูรณ์
    5. เน้ือสัมผัสของอาหาร  จัดให้เหมาะกับการพัฒนา
การของเด็กทารกเริ่มจากอาหารเหลว กึ่งเหลว กึ่งแข็ง 
อ่อนน่ิมและหั่นเป็นช้ินเล็กๆ
    6. ไม่ปรุงอาหารรสจัด เช่น หวาน เค็ม เปร้ียว เผ็ด 
    7. เน้นความสะอาดของวัตถุดิบและภาชนะใส่อาหาร

คำแนะนำในการให้อาหารทารก

     ปัจจุบันอาหารทารกมีทั้งในรูปของนม (นมวัว) และ
อาหารเสริม การแพ้โปรตีนในนมวัวมักเกิดช่วงอายุ 1-4 เดือน 
อาการคือ คัดจมูก อาเจียน ปวดท้อง มีผ่ืนข้ึนตามผิวหนัง
     การแพ้อาหารสามารถเกิดข้ึนได้กับทารก ดังน้ันอาหาร
แต่ละชนิดท่ีจะเร่ิมให้คร้ังแรกต้องให้ทีละน้อย 1-2 ช้อนเล็ก
ก่อน ดูการยอมรับว่าแพ้หรือไม่ เช่น ไข่ เร่ิมไข่แดงก่อนไข่ขาว 
เร่ิมเม่ืออายุ 7 เดือน ถ้าแพ้ไข่ขาวจะเกิดผ่ืนท่ีหน้าท้ัง 2 ข้าง
แก้ม ภายใน 1-2 สัปดาห์ เรียกว่า  “ข้ีกลากน้ำนม”  ก็ควร
เริ่มให้ไข่ขาวเม่ืออายุ 1 ปี แต่ไข่แดงให้ได้          
     เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน พบสารแพ้กลูเตน (เป็นโปรตีน
ในอาหารท่ีทำจากข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวโอ๊ต) เด็กจะมี
อาการท้องเสียเร้ือรัง เพราะเยื่อบุลำไส้ถูกทำลาย ปัจจุบันท่ี
ฉลากจะระบุว่ามีกลเูตนอยู่ด้วยหรือไม่             
    ถ้าเด็กแพ้นมผสม ถ่ัวลิสง ช็อกโกแลต หรืออาหารทะเล 
อาการ คือ ผื่นคันที่แก้ม หลังหูและตามข้อพับ แต่ถ้าทารก
ไม่มีอาการแพ้อาหาร สามารถค่อยเพ่ิมอาหารใหม่ โดยควร
ให้ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ แล้วค่อยเปลี่ยนจะเป็นการป้องกัน
การแพ้อาหารแก่ลูกได้

การแพ้อาหารในทารก 
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การย่อยและการดู
   5. เน้ือสัมผัสของอาหา
การของเด็กทารกเริ่มจากอา
อ่อนน่ิมและหั่นเป็นช้ินเล็กๆ

ม่ปรุงอาหารรสจัด เ
น้นความสะอาด

ใหม่  
ห้หลากหลา

ให้เหมาะส
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อาการท้องเสียเร้ือรัง เพราะเ
ฉลากจะระบุว่ามีกลูเตนอ

ถ้าเด็กแ    

าร คือ ผื่น

ให้คร้ังแรกต้อ
ว่าแพ้หรือไม่ เช่น ไข่ เร่ิ
น ถ้าแพ้ไข่ขาวจะเกิดผ่ืนท่ีหน้า
ดาห์ เรียกว่า  “ข้ีกลากน้ำนม”น
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ม (นมวัว)
ายุ 1-4 เดือ
วหนัง

อาหาร
-2 ช้อนเล็ก

ข่แดงก่อนไข่ขาว 
น้าท้ัง 2 ข้าง

จัดทำโดย  

สนับสนุนการพิมพ์โดย
ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ออกแบบโดย งานสร้างเสริมสุขภาพ
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