อาหารวัยทารก

อาหารวัยทารก
อาหารของทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน ให้น้ำนม
แม่เพียงอย่างเดียว ซึง่ ธรรมชาติได้ปรับแต่งให้สะอาด
มีคณ
ุ ค่า เพียงพอ และสารอาหารครบถ้วน ทัง้ โปรตีน
วิตามิน ไขมัน แร่ธาตุตา่ งๆ ครบ จะทำให้ลกู เจริญเติบโต
ทัง้ ทางร่างกายและสมอง ลดโอกาสเกิดภูมแิ พ้และการ
ติดเชือ้ ทีป่ นเปือ้ นมากับน้ำและอาหารอืน่ มีโคลอสตรัม
หรือนมน้ำสีเหลืองๆ ช่วงแรกของหลังคลอด ช่วยสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันโรค และยังช่วยระบายขีเ้ ทาซึง่ ค้างอยูใ่ นลำไส้
ทารก มดลูกเข้าอูเ่ ร็ว น้ำหนักตัวของแม่ลดลงอย่างรวดเร็ว
“อาหาร” ทีเ่ หมาะ
สมสำหรั บทารกทั ้ งชนิด
และปริมาณ เป็นปัจจัย
สำคัญต่อการพัฒนาและ
การเจริญเติ บ โตของร่ า ง
กายและสมอง

สารอาหารที่สำคัญ
• พลังงานและโปรตีน แหล่งอาหา
อาหารในช่วงแรก
วงแรก
เกิดถึง 4 เดือนทีด่ ที ส่ี ดุ คือนมแม่ม่ หลังจากนัน้ เพิม่ เติม
จากไข่ เนื้ออสัสัตว์ต่างๆ
• ธาตุเหล็ก ร้อยละ 90 ของธาตุตุเหล็กทีท่ ารก
าร
ต้องการได้
การได้มาจากอาหารเสริ
าจากอาหารเ มตามวัย ได้แแก่ก่ ตับ ไข่แดง
ด
เนือ้ สัตว์ ดังนัน้ หลังอายุ 4 เดือน ทารกทีท่ านแต่
นแต่นมจึง
เสีย่ งต่อการขาดธาตุเหล็ก
• ไอโอดีน ช่วยการทำงานของต่
ยการทำงานของต อมไทรอยด์
รอย
ช่วยในการพัฒนาสมอง และการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย ควรใช้
วรใช้เกลือไอโอดีนในการป
ในการปรุงอาหาร
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• แคลเซียม จำเป็นในการสร้างกระดูกและฟัน ส่วนใหญ่ได้รับจากนม
ะอาหารทะเล
• สังกะสี ช่วยการเจริญเติบโต สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้รา่ งกาย มีมากในเนื้อสัตว์ และอาหารทะเล
• วิตามินเอ เสริมสร้างเซลล์และระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยเกี่ยวกับการมองเห็น แหล่งอาหารสำคั
สำคัญคือ ตับ ไข่แดง
ผักใบเขียวเข้ม และผักผลไม้สีเหลืองแสด

พัฒนาการที่เกี่ยวกับการกินของทารก
อายุ
0-6 เดือน

อายุ
6 เดือน

อาหาร
าร
แรกเกิดถึง 6 เดือน ให้หกนนมแมเ
กินนมแม่เพียงอย่างเดียว หลังจากนั้นจึงเริ่มให้อาหารเสริมเนื่องจากทารกเริ่มต้องการ
พลังงาน แร่ธาตุ วิตามินเพิ่ม ควรเริ่มอาหารที
อาห ละอย่างและทีละน้อยๆ ก่อน โดยเริ่ม 1 ช้อนเล็ก็ แล้ว้ จึงึ ค่อยๆ เพิ่ม
ปริมาณขึ้น ถ้าทารกปฏิเสธไม่ยอมรับอาหารใดให้
เว้นไว้ 3-4 วัน แล้วกลับมาป้อนใหม่
อาหา
ออาหาร

ข้าว

ไข่

เนื้อสัตว์

ผัก

ผลไม้

กินนมแม่
แม่และอาหาร 1 มื้อ ข้าวบดละเอียด
้
กับนำแกงจืดดสลั
สลับไข่แดง ปลา ตับ ผักบด และ
กล้วยยสุกครูด หรือผลไม้

ข้าวบดละเอี
วบ
ยยดด ไข่แดดง
น นข้าว ครึง่ ฟ
3 ช้อนกิ
ฟอง

สลับกับตับบด 1 ช้อน
กินข้าวหรือปลาบด 2
ช้อนกินข้าว

ผักบด ผลไม้สุก
½ ช้อน 1-2 ชิน้
กินข้าว

7 เดือน

กินนมแ
นมแม่และอาหาร
หาร 1มื้อ ข้าววบดละเอียด
้
กับนำแกงจืดเพิ่มไข่ทั้งฟอง ปลา เนื้อสัตว์บด
ผักกหัหั่นและผลไม้
และผลไม

ข้าวบด 4 ช้อน ไข่ทั้งฟอง
กินข้าว

สลับเนื้อสัตว์ต่างๆบด
2 ช้อนกินข้าว

ผักบด ผลไม้สุก
½ ช้อน 1-2 ชิน้
กินข้าว

8-9 เดือน

กินนมแม่
มแม่และอาหาร 2 มือ้ ให้อาหารเหมือน ข้าวหุงนิ่ม
าณ มากขึ้นและอ่อนนุ่ม 5 ช้อนกินข้าว
7 เดือน แต่ต่เพิ่มปริมาณให้
ข้นขึ้น

ไข่ทั้งฟอง

ให้สลับกันไปและเพิ่ม
ปริมาณให้มากขึ้น

ผักหั่น ผลไม้สุก
2 ช้อน 3-4 ชิน้
กินข้าว

10-12 เดือน

กินิ นมแม่และอาหาร 3 มื้อ ให้อาหารเหมือน
เดือนก่อนๆ แต่เพิม่ ปริมาณให้มากขึน้ ให้อาหาร
หลากหลายชนิดและอาหารเริ่มหยาบและ
เพิ่มชิ้นเล็กๆ

ข้าวหุงนิ่มๆ
5 ช้อนกินข้าว

ไข่ทั้งฟอง

ให้สลับกันไปและเพิ่ม
ปริมาณให้มากขึ้น

ผักหั่น ผลไม้สุก
2 ช้อน 3-4 ชิน้
กินข้าว

อายุ
1- 1½ ปี

อาหาร
อาหาร 3 มื้อ นม 3 มื้อ มีสารอาหารครบเหมือนผู้ใหญ่ โดยอาหารสุกอ่อนนุ่มเป็นชิ้นเล็กๆ ให้เคี้ยวได้ เด็กเริ่ม
ใช้ช้อนตักเองแต่ยังหกอยู่ ต้องปล่อยให้เด็กช่วยตัวเองในการตักอาหาร ให้เด็กนั่งโต๊ะกินร่วมกับผู้ใหญ่เพื่อค่อยๆ
ฝึกวินัย
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จุดประสงค์ของการให้อาหารเสริมในขวบปีแรก

การแพ้อาหารในทารก

• เพื่อฝึกพัฒนาการการกลืน
• การเคีย้ วอาหารทีเ่ ปลีย่ นไปจากของเหลวเป็นของแข็ง
• ให้ลูกรับรู้รสชาติอาหารอื่นนอกเหนือจากนม
• เพิม่ สารอาหารให้แก่ลกู เพือ่ ให้สารอาหาร วิตามินเอ
วิตามินซี ธาตุเหล็ก โปรตีน
• ฝึกให้ลกู กินเป็นมือ้ หลัก เพือ่ ทีจ่ ะรับประทานอาหาร
เหมือนผูใ้ หญ่ หลังอายุ 1 ปี และดืม่ นมเป็นอาหารเสริม

ปัจจุบันอาหารทารกมีทั้งในรูปของนมม (นมวัว) และ
ายุ 1-4 เดือน
อาหารเสริม การแพ้โปรตีนในนมวัวมักเกิดช่วงอายุ
อาการคือ คัดจมูก อาเจียน ปวดท้อง มีผน่ื ขึน้ ตามผิวหนั
วหนัง
การแพ้อาหารสามารถเกิดขึ้นได้กับทารก ดังนั้นอาหาร
-2 ช้อนเล็ก
แต่ละชนิดทีจ่ ะเริม่ ให้ครัง้ แรกต้องให้ทลี ะน้อย 1-2
ก่อน ดูการยอมรับว่าแพ้หรือไม่ เช่น ไข่ เริม่ ไข่ข่แดงก่อนไข่ขาว
เริม่ เมือ่ อายุ 7 เดือน ถ้าแพ้ไข่ขาวจะเกิดผืน่ ทีห่ น้าทัง้ 2 ข้าง
แก้กมม ภายใน 1-2 สัปดาห์ เรียกว่า “ขีก้ ลากนน้ำนม” ก็ควร
เริ่มให้ไข่ขาวเมื่ออายุ 1 ปี แต่ไข่แดงให้ได้
เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน
อน พบส
พบสารแพ้กลูเตน (เป็นโปรตีน
ในอาหารทีท่ ำจากข้าวสา
วสาลี, ข้าวบา
วบาร์เลย์, ข้าวโอ๊ต) เด็กจะมี
อาการท้องเสียเรื้อรัง เพราะเยื
เพราะเเยื่อบุลำไส้ถูกทำลาย ปัจจุบันที่
ฉลากจะระบุว่ามีกลูเตนอยู
ตนอ ่ด้วยหรือไม่
ถ้าเด็กแพ้
แ นมผสม ถัว่ ลิสง ช็อกโกแลต หรืออาหารทะเล
าร คือ ผื่นคันที่แก้ม หลังหูและตามข้อพับ แต่ถ้าทารก
อาการ
ไม่มอี าการแพ้อาหาร สามารถค่อยเพิม่ อาหารใหม่ โดยควร
ให้ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ แล้วค่อยเปลี่ยนจะเป็นการป้องกัน
การแพ้อาหารแก่ลูกได้

คำแนะนำในการให้อาหารทารก
การให้อาหารทารกให้ถกู ต้อง เพียงพอและเหมาะสม
าะส
ตามวัยจะช่วยให้ทารกมีการเจริญเติบโตดี และมีพฒนาการ
ฒ
ั นาการ
ทีด่ ี ลดความเสีย่ งต่อการแพ้อาหาร มีบริโภคนิสยั ทีดีด่ ตี อ่ ไป
ยะแรก เพือ่ ให้ทารก
รก
1. เริม่ ให้อาหารทีละน้อยในระยะแรก
การกลืน
ฝึกการใช้ลิ้น ริมฝีปากและการกลื
2. เริม่ ให้ทลี ะอย่างและเว้
ะเว้นระยะ 1-2 สัปดาห์ ก่อน
เริ่มให้อาหารชนิดใหม่ เพื่ออสัสังเกตอาการแพ้
ลากหลา นิดเพือ่ สร้างความคุน้ เคย
3. จัดอาหารให้ห้หลากหลายชนิ
ให้เหมาะสมตามวั
หมาะส มวัย เนือ่ งจากระบบ
งจ
4. จัจดชนดอา
ดชนิดอาหารให้
ณ
การย่อยและการดูดซึมยังงไม่
ไม่สมบูรณ์
5. เนือ้ สัมผัสของอาหาร
ของอาหา จัดให้เหมาะกั
หม บการพัฒนา
การของเด็กทารกเริ่มจากอาหารเหลว
จากอา รเหลว กึ่งเหลว กึ่งแข็ง
อ่อนนิ่มและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
6. ไม่ม่ปรุงอาหารรสจัด เเช่น หวาน เค็ม เปรี้ยว เผ็ด
7. เน้น้นความสะอาด
ความสะอาดของวัตถุดบิ และภาชนะใส่อาหาร
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