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อาหารวัยเตาะแตะ (1-3 ป) 

 

 
รองศาสตราจารยอรุณรัศมี บุนนาค 

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 

      คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล 
 

 เด็กวัยน้ีมีอัตราการเติบโตลดลง ถาเปรยีบเทียบการเพ่ิมขึ้นของน้ําหนักเด็กชวงวัย 0 – 1 ป 
นํ้าหนักของทารกจะเพ่ิมขึ้นถึง 3 เทาของน้ําหนักแรกเกิด ทุกเดือนนํ้าหนักของทารกจะเพ่ิมขึ้น
ตลอดเวลา โดยเฉพาะชวง 4 เดือนแรกน้ําหนักจะเพ่ิมเปน 2 เทาของน้ําหนักแรกเกิด ขณะเดียวกัน
เด็กก็ดูดนมไดดี สงผลทําใหผูเลี้ยงดู เคยชินกับการใหนมจํานวนมาก ตอม้ือ และคาดหวังนํ้าหนักที่
เพ่ิมขึ้นทุกเดือนของเด็ก โดยนํ้าหนักทารกจะขึ้นถึง 6 กิโลกรัม เม่ือสิ้นสุดอายุ 1 ป แตเม่ือสิ้นสุด
อายุ 2 ป นํ้าหนักของเด็กจะเพ่ิมขึ้นเพียง 2 กิโลกรัม และจะเพ่ิมขึน้ปละ 2 กิโลกรัม สวนสูง 5-6 
เซนติเมตร จนถึงวัยเรียน  

นํ้าหนักปกติ แรกเกิด 3 กิโลกรัม 

  อายุ 1 ป   9-10  กิโลกรัม 

  อายุ 2 ป  11-12 กิโลกรัม 

  อาย ุ3 ป  13-14 กิโลกรัม 

ดังน้ันในวัยหลัง1ป เด็กจึงกินอาหารนอยลงเนื่องจากมีความตองการนอยลงตามวัย การ

พยายามบังคับใหกิน เด็กจะปฏิเสธและทาํใหเกิดปญหาการกินอาหารตามมา ในวยัน้ี นมจะลด
บทบาทกลายเปนอาหารเสริม เด็กที่เคยไดรับนมแมควรใหนมแมตอไป เด็กที่ไดรับนมผสม ให
เปลี่ยนเปนนมผงที่สําหรับเด็ก 1 ขวบขึ้นไป โดยเลือกชนิดที่เสริมวติามินและเกลอืแรครบถวนหรือ

เปลี่ยนเปนนมวัวสดครบสวนชนิดจืด UHT ก็ได โดยใหดูดจากกลอง หรือด่ืมจากแกว เด็กสวนใหญ

จะกินอาหารไดเองพอแมผูเลี้ยงดูเด็ก ควรจัดใหเด็กกินอาหารรวมโตะกับผูใหญ เพ่ือไดเรียนรู
แบบอยาง 

 เด็กวัยน้ีกินอาหารไมมากประมาณ 1 ใน 4 หรือ ไมเกินครึ่งของผูใหญ เม่ือเด็กอ่ิมจะแสดง

อาการไมสนใจอาหาร หันศีรษะหนี หรือผลักจานอาหารออก ไมควรบังคบัใหเด็กกินตอไป ไมควร
คาดหวังวาเด็กจะกินอาหารเทากันทุกวัน ไมควรกังวลวาเด็กจะไดอาหารไมพอ ไมครบ 5 หมู ในแต

ละม้ือ เพราะเด็กจะไดอาหารครบถวน เม่ือมองในภาพรวม 3-4 วัน เด็กบางคนจะกินอาหารที่ชอบ 

ซํ้าซากเปนเวลาตอเน่ืองกันในขณะที่เด็กบางคนชอบลองอาหารใหม บางคนชอบอาหารอยางหนึ่ง
ในวันนี้แลวในวันตอมาไมยอมกินเลย บางคนกินอาหารชนิดหน่ึงซํ้าซาก ทุกม้ือเปนเดือนแลวก็หยุด
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กินทันทีทันใด เปนธรรมชาติของเด็กวัยน้ีที่ตองเขาใจ เพ่ือไมใหรูสึกหงุดหงิดหรือบังคับเด็กจนทํา
ใหบรรยากาศของการกินอาหารเสียไป 
 สําหรับเด็กวัยน้ี อาหารที่เด็กกินคืออาหารที่ทั้งครอบครัวกินรวมกัน ควรจัดใหครบ 5 หมู 

และมีความหลากหลาย  
 

 
 

ขอแนะนําสําหรับอาหารที่เด็กควรไดรับในแตละวนัมีดังน้ี   
หมูที่ 1 ขาว แปง มีสารอาหารคารโบไฮเดรตเปนแหลงอาหารสําคัญที่ใหพลังงานไดแก อาหารกลุม
ขาวธญัพืช กวยเตี๋ยว วุนเสน เด็กควรไดรับขาวขัดสีนอย เชน ขาวกลอง เพ่ือใหไดรับวิตามินและใย
อาหารควรหุงแบบไมเช็ดนํ้าหรือน่ึง ปริมาณวันละ 2-3ทัพพี 

หมูที่ 2 ผัก ใหวิตามินและเกลือแรแกรางกายชวยเสริมสรางทําใหรางกายแข็งแรง คือ ผักตางๆ 
เชนตําลึง ผักบุง ผักกาด ควรใหเด็กไดรับผักหลากหลายชนิดสีเขียว เหลือง ผักสุกวันละ 1-2 ทพัพี 
หมูที่ 3 ผลไม จะใหวติามินและเกลือแร  ชวยทําใหรางกายแข็งแรง มีแรงตานทานโรคและมีกาก
อาหารชวยทําใหการขับถาย ควรใหเด็กไดรับผลไม 2 -3 ชนิดตอวัน เชน กลวย 1 ผล สม 1 ผล ฝรัง่

คร่ึงผล มะละกอห่ันชิ้นพอคํา 6 ชิ้น 

หมูที่ 4 นม ไข เน้ือสัตว แหลงโปรตีนที่ดี สามารถนําไปเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโต ควรให
เด็กไดรับนมวนัละ 2-3 แกว/กลอง หรือผลิตภัณฑจากนม เน้ือสัตว ปลา ไก ถั่วเมล็ดแหง 2-3 ชนิด
ตอวัน ไดแก เน้ือสตัว หรือปลาหรือไก 3-4 ชอนกินขาว ไข 1 ฟอง  
หมูที่ 5 ไขมัน นํ้ามัน ใหพลังงานแกรางกาย เพ่ือไมใหเด็กไดไขมันมากเกินไป ควรลอกหนัง และ
เอาสวนที่เปนไขมันที่เห็นชดัเจนออก ใชนํ้ามันในการปรุงอาหารใหนอยลง หลีกเลี่ยงอาหารใช
นํ้ามันหรืออาหารทอดจนกรอบ ในเด็กทีมี่นํ้าหนักเกินหรืออวน 
ขอควรระวงั ปรุงอาหารดวยเครื่องปรุง  ซอส เกลือ นํ้าปลา นํ้าตาล เทาที่จําเปน  
 

ตัวอยางเมนูอาหารสําหรับเด็ก 

รายการอาหาร เด็กอายุ 1 ป เด็กอายุ 2 ป เด็กอายุ 3 ป 

ม้ือเชา 
ขาวตมไก 
 

กลวยไข 

 

ขาวตม 1 ทัพพี 
ไก 1½ ชอนกินขาว 

1 ผล 

 

ขาวตม 1½ ทัพพี 

ไก 2 ชอนกินขาว 
1 ผล 

 
ขาวตม 1½ -2 ทัพพี 
ไก 2 ชอนกินขาว 

1 ผล 

อาหารวางเชา 
นมจืด 

 

1 กลอง 

 

1 กลอง 

 
1 กลอง 

ม้ือกลางวัน    
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รายการอาหาร เด็กอายุ 1 ป เด็กอายุ 2 ป เด็กอายุ 3 ป 

กวยเตี๋ยว 
ราดหนาทะเล 
 

มะละกอ  

เสนใหญ ½ ทัพพี 

กุง+ปลาหมึก 2 ชอน 
ผักคะนา+แครอท3 ชอน 

4-6 ชิ้นคํา 

เสนใหญ 1 ทัพพี 

กุง+ปลาหมึก 3-4 ชอน 
ผักคะนา+แครอท 3 ชอน 

4-6 ชิ้นคํา 

เสนใหญ 1-1½ ทัพพี 
กุง+ปลาหมึก 4 ชอน 
ผักคะนา+แครอท3-4 
ชอน 

6 ชิ้นคํา 

อาหารวางบาย 
นํ้าผลไม-ขนม 
(นมจืด-ขนม) 

 

นํ้าสมคั้น-ขนมปงกรอบ 
2-3 ชิ้น 

 

นํ้าสมคั้น-ขนมปงกรอบ 
2-3 ชิ้น 

 
นํ้าสมค้ัน-ขนมปงกรอบ 
2-3 ชิ้น 

 

รายการอาหาร 

 

เด็กอายุ 1 ป 

 

เด็กอายุ 2 ป 

 
เด็กอายุ 3 ป 

ม้ือเย็น 
ขาวสวย 
 

แกงจืด
ผักกาดขาว 
เตาหู หมูสับ 
 

 

ไขตุน 
ไอศกรีมนมสด 

 

ขาวขาวผสมขาวกลอง 
นุมๆ ½ ทัพพี 

 

แกงจืด 1 ถวย 
ผักกาดขาว ½ ทัพพี 

เตาหูไข 1 ชอน 
หมูสับ 1 ชอน 
ไข 1 ฟอง 
ไอศกรีม 1 ถวยเลก็ 

 

ขาวขาวผสมขาวกลอง 
นุมๆ 1 ทัพพี 

 

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

 
ขาวขาวผสมขาวกลอง 
นุมๆ 1-1½ ทัพพี 
 
แกงจืด 1 ถวย 
ผักกาดขาว 1 -1½ ทัพพี 
เตาหูไข 1 ชอน 
หมูสับ 2 ชอน 
ไข 1 ฟอง 
ไอศกรมี 1 ถวยเล็ก 

กอนนอน 
นมจืด 

 
1 กลอง 

 
1 กลอง 

 
1 กลอง 

 

 
 

ปญหาที่พบในเด็กวัยเตาะแตะ และการแกไข 
1. เด็กไมยอมกินอาหาร กินยาก  

 สาเหต ุ -   ไมชอบอาหาร ไมหิว 

- บรรยากาศเครงเครียด ถูกบังคับ 
- มีสิ่งที่นาสนใจกวา เชน กําลังเลนสนุก 
- ไมสบาย พักผอนไมเพียงพอ เหน่ือย เพลีย 
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- ใชอาหารเปนเคร่ืองตอรอง ใหไดสิ่งที่ตองการ อารมณไมดี 
การแกไข 

- จัดอาหารใหมีสีสันสดใส นาลอง นากิน 
-   ไมใหอาหารวางกอนม้ืออาหารหลักหรือใหอาหารบอยจนเด็กไมเกิดความหิว จัด

อาหารวางที่มีคุณภาพเชนผลไม แทน นํ้าหวาน เบเกอร่ี ขนมกรุบกรอบ 
- ถาเด็กอ่ิม ไมควรคะยั้นคะยอใหกินอีก จะทําใหเด็กปฏเิสธอาหารชนิดน้ัน 
-  จัดบรรยากาศในการกินอาหารเปนเวลาที่มีความสุข โดยสงเสริมใหเด็กกิน

อาหารเอง พอแมไมรําคาญเม่ือเด็กยังทําไดไมดี เชน การใชชอนสอม ทําเลอะเทอะ 
ระหวางกินอาหาร ทําอาหารหกตองพยายามอดใจไมแสดงความโกรธเม่ือเด็กเทอาหารลง
ขางๆโตะ เน่ืองจากเปนลักษณะปกตติามวัยของเด็กวยัน้ี ไมควรสงเสริมพฤติกรรมนี้ดวย
การกมลงเก็บอาหารใหเด็ก เม่ือเด็กทําอยางน้ี 2-3 คร้ัง ควรเอาอาหารไปเก็บ 

-   สงเสริมใหเด็กที่ไมชอบผักยอมกินผัก โดยชี้ชวนใหสนุกและนาสนใจ เชน ถา

เด็กเร่ิมเรียนเกี่ยวกับเรื่องสี ชวนใหเด็กกินถั่วลนเตา ถัว่เขียว เลือกกินผักสีเขียว เลือกผัก
เปนแทงสีสมจากจานผัดผักรวม ถาเด็กกําลังเริ่มหัดนับ ใชวธิีนับเม็ดถั่วหรือชิน้แครอทใน
ชอนกอนจะสงใหเด็ก 

-  ใหเด็กมีโอกาสเลือกอาหาร เชน ถามเด็กวาจะเลอืกแกงจืดหรือผัดผัก จะเลือก

กลวยหรือสม 
- จัดอาหารใหตรงเวลา ถาเด็กกําลังเลนสนุกใหบอกเด็กลวงหนาวาถึงเวลาอาหาร

ใหหยุดพัก ลางมือเตรียมกินอาหาร จะทําใหเด็กรูตวัลวงหนา หยุดเลนและเตรียมตัวกิน
อาหาร เด็กจะไดไมเหน่ือยหรือตื่นเตน ไมอยากหยุดเลนจนไมยอมกินอาหาร 

- ไมใชอาหารเปนรางวัลหลอกลอเด็ก หรือใชเปนการลงโทษเด็ก 
- ถามีไข ไมสบาย ควรจัดเปนอาหารออนหรือซุป ใหเด็กไดนอนพักผอน 
- จัดโตะ เกาอ้ี ภาชนะ ชาม ชอนใหเหมาะสมกับเด็ก เพ่ือใหเด็กน่ังสบายและเปน

สวนตวั 
-   เรียนรู ทาทาง อาการและอาการแสดงออกของเด็ก ถาเด็กแสดงวาไมมีความหิว

ใหเลื่อนเวลาอาหารของเด็กออกไปคร่ึงถึงหน่ึงชั่วโมง ถายังไมยอมกิน รอใหอาหารในม้ือ
ถัดไปโดยไมใหนมหรือสิ่งอ่ืนทดแทนอาหาร โปรดระลึกไววาหนาทีข่องพอแม ผูเลี้ยงดูเด็ก
คือการจัดหาอาหารที่ดีมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ จัดส่ิงแวดลอมที่อบอุน ปลอดภัยให
เด็ก หนาที่ของเด็กคือการกินอาหาร หรืออาจจะไมกินก็ได 

2. ปญหาทองผูก 
 สาเหตุ กินอาหารกากใยนอย ไมกินผักหรือผลไม 

 การแกไข - ใหเด็กกินขาวที่ขัดสีนอย 
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- ใหผักและผลไม 2-3 ชนิด/วัน ผลไมห่ันเปนชิ้นใหเด็กหยิบกินเอง ผักใชเปน

สวนประกอบอาหาร ใชผักที่มีกลิ่นนอย ไมขม เชน ผักกาด ตําลึง 
- ใหนํ้าอยางเพียงพอ 

3. ปญหาฟนผุ 

 สาเหต ุ -    ชอบกินขนมหวาน นํ้าหวาน ลูกอม นํ้าอัดลม นมหวาน นมเปรี้ยว 

- ไมไดรับการดูแลสุขภาพฟนที่ถูกตอง ไมแปรงฟน ไมบวนปาก 
การแกไข 

-   ไมซ้ือลูกอม ขนมหวาน นมหวาน นํ้าอัดลม นมเปรี้ยว ใหกับเด็ก ใหทดแทน

ดวยผลไม ใหด่ืมนมจืด และน้ําเปลาแทน นมหวาน นมเปรี้ยว นํ้าอัดลม 
- ดูแลใหเด็กบวนปาก แปรงฟน เชา-เย็น หรือภายหลังกินอาหาร 

 

4. ปญหาเดก็นํ้าหนักเกินและอวน  
 สาเหต ุ - กินอาหารวางมากกวาอาหารหลัก เชน ขนมกรุบกรอบ นํ้าหวาน นํ้าอัดลม เบเกอ

รี อาหารไขมันสูง อาหารรสหวาน 
- กินผักผลไมนอย กินอาหารไมเปนเวลา 
- มีกิจกรรมอยูกับที่มากกวาใชแรง 

         การแกไข  
-    ไมใหกินจุบจิบ 
- ไมซ้ือขนม นมปรุงรสและอาหารไขมันสูงสะสมไวในบาน 
- สอนใหบริโภคผักและผลไมใหเปนนิสัย โดยพอแมเปนแบบอยาง 
- สอนใหมีวินัยในการกิน กินใหเปนเวลา 
- ลดกิจกรรมที่ไมเคลื่อนไหวรางกาย  
- สงเสริมหรือกระตุนใหมีการออกกําลังกาย โดยทํากันทั้งครอบครัว พอแมเปน

แบบอยางที่ดี 
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