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บทน�ำ

ภาวะโภชนาการในวัยเด็กเป็ นพืน้ ฐานทีส่ �ำคัญของสุขภาพและเชาว์ปญั ญาทีด่ ใี นระยะยาวเด็กทีม่ ภี าวะ
โภชนาการดีจะเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ สุขภาพแข็งแรง และสติปญั ญาดี การส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็ก
ปฐมวัยจึงเป็นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่าแต่สงิ่ ทีน่ ่าเป็นห่วงคือ ปจั จุบนั ทารกและเด็กในประเทศไทยยังมีปญั หาโภชนาการ
ทัง้ ขาดและเกินรวมทัง้ พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมและพิษภัยจากอาหารท�ำให้เด็กไทยไม่สามารถ
เจริญเติบโตและมีพฒั นาการทางสมองได้ดเี ท่าทีค่ วร นอกจากนี้ปญั หาโภชนาการในวัยเด็กยังน�ำไปสูโ่ รคแทรกซ้อน
ทีอ่ นั ตรายและสิน้ เปลืองค่ารักษาในอนาคตเช่นโรคติดเชือ้ โรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งเป็นต้น
การส�ำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558 ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ โดย
การสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟพบว่า ทารกอายุ 0-5 เดือนได้รบั นมแม่อย่างเดียว (exclusive breastfeeding) เพียงร้อยละ 23.1 ทารกอายุ 6-23 เดือนได้รบั อาหารตามวัยอย่างพอเพียงร้อยละ 84.61ปญั หาในการให้
อาหารตามวัย ได้แก่ เริม่ ให้เร็วเกินไป ส่วนประกอบไม่เหมาะสม สารอาหารไม่เพียงพอ เป็ นต้น2

ข้อปฏิบตั ิ การให้อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของทารกและเด็กเล็ก
(Food-based dietary guidelines for infants and young children)

แนวทางส�ำคัญในการส่งเสริมภาวะโภชนาการของทารกและเด็กคือ การส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
และการให้อาหารตามวัยแก่ทารกและเด็กอย่างเหมาะสม ผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆหลาก
หลายสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารและโภชนาการเด็ก จึงได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานโครงการ ”การจัดท�ำข้อปฏิบตั กิ าร
ให้อาหารเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องทารกและเด็กก่อนวัยเรียน” โดยได้จดั ท�ำข้อปฏิบตั กิ ารให้อาหารเพือ่ สุขภาพทีด่ ี
ของทารกและเด็กเล็ก (Food-based dietary guidelines for infants and young children) และคูม่ อื อาหาร
ตามวัยส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก3 เพือ่ เป็ นคูม่ อื ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุขในการให้
อาหารตามวัยทีเ่ หมาะสมแก่มารดาและผูด้ แู ลเด็ก
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ข้อปฏิบตั ิ การให้อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของทารกและเด็กเล็ก3

ทารก (อายุ 0-12 เดือน)
1.ให้นมแม่อย่างเดียวตัง้ แต่แรกเกิดถึง 6 เดือน
ไม่ตอ้ งให้อาหารอืน่ แม้แต่น้�ำ
2. เริม่ ให้อาหารตามวัยเมือ่ อายุ 6 เดือน ควบคูไ่ ปกับนมแม่*

เด็กเล็ก (อายุ 1-5 ปี )
1. ให้อาหารมือ้ หลัก 3 มือ้ และอาหารว่าง
ไม่เกิน 2 มือ้ ต่อวัน
2. ให้อาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมูใ่ ห้หลากหลาย เป็ น
ประจ�ำทุกวัน
3. เพิม่ จ�ำนวนมือ้ อาหารตามวัยเมือ่ อายุลกู เพิม่ ขึน้ จนครบ 3 มือ้ 3. ให้นมแม่ต่อเนื่องถึงอายุ 2 ปี เสริมนมรสจืดวันละ
เมือ่ ลูกอายุ 10-12 เดือนบ้วยั ปริมาณพอเพียงวัวมวัย สร้าง
2-3 แก้ว
4. ให้อาหารตามวัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพและครบ 5 หมู่ ทุกวัน
4. ฝึกให้กนิ ผักผลไม้จนเป็ นนิสยั
5. ค่อย ๆ เพิม่ ปริมาณ และความหยาบของอาหารขึน้ ตามอายุ 5. ให้อาหารว่างทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
6. ให้อาหารรสธรรมชาติ หลีกเลีย่ งการปรุงแต่งรส

6. ฝึ กให้กนิ อาหารรสธรรมชาติ ไม่หวานจัด มันจัด
และเค็มจัด

7. ให้อาหารสะอาดและปลอดภัย
8. ให้ดม่ื น�้ำสะอาด งดเครือ่ งดืม่ รสหวานและน�้ำอัดลม

7. ให้อาหารสะอาดและปลอดภัย
8. ให้ดม่ื น�้ำสะอาด หลีกเลีย่ งเครือ่ งดืม่ ปรุงแต่งรสหวาน
และน�้ำอัดลม
9. ฝึกวินยั การกินอย่างเหมาะสมตามวัยจนเป็ นนิสยั

9. ฝึกวิธดี ม่ื กินให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย

10. เล่นกับลูก สร้างความผูกพัน หมันติ
่ ดตามการเจริญเติบโต 10. เล่นกับลูก สร้างความผูกพัน หมันติ
่ ดตามการเจริญ
และพัฒนาการ
เติบโตและพัฒนาการ

*ถ้าการเจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลง หรือไม่สามารถให้นมแม่ได้อย่างเต็มที่ อาจเริม่ ให้ก่อนได้แต่ไม่ก่อน
อายุครบ 4 เดือน

การให้อาหารตามวัย

อาหารตามวัย (อาหารเสริมส�ำหรับทารก, complementary food)หมายถึง อาหารอื่นทีท่ ารกได้รบั
เป็ นมือ้ นอกเหนือจากนมแม่หรือนมผสม เพือ่ ให้ทารกได้รบั สารอาหารครบถ้วนและพอเพียงส�ำหรับการเจริญ
เติบโต ช่วยให้ทารกปรับตัวจากการกินอาหารเหลวเป็ นอาหารกึง่ แข็งกึง่ เหลว (semisolid food) และอาหาร
แบบผูใ้ หญ่ เพือ่ ให้มพี ฒ
ั นาการในการกินทีเ่ หมาะสมต่อไป

ความส�ำคัญและประโยชน์ ของการให้อาหารตามวัย

1. ให้พลังงานและสารอาหารแก่ทารกเพิม่ เติมจากนมแม่
2. ช่วยพัฒนาหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเคีย้ วและกลืนอาหาร ช่วยให้ทารกปรับตัวเข้ากับการรับประทาน
อาหารกึง่ แข็งกึง่ เหลว (semisolid food) ให้คนุ้ เคยกับรสชาติและลักษณะอาหารทีห่ ลากหลาย เพือ่ พัฒนาไป
สูก่ ารรับประทานอาหารแบบผูใ้ หญ่ (solid food) การเริม่ ให้อาหารกึง่ แข็งกึง่ เหลวช้าเกินไปอาจท�ำให้ทารก
ปฏิเสธอาหารแบบผูใ้ หญ่ได้
4
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3. เสริมสร้างนิสยั และพฤติกรรมการกินทีด่ ขี องเด็กซึง่ จะช่วยป้องกันโรคทีเ่ กิดจากพฤติกรรมการกิน
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวเช่นโรคขาดโปรตีนและพลังงานการขาดธาตุเหล็กโรคอ้วนเบาหวานไขมันในเลือด
สูงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและฟนั ผุ เป็ นต้น

แนวทางปฏิบตั ิ การให้อาหารตามวัย3, 4

การให้อาหารตามวัยอย่างเหมาะสม มีหลักการ คือ
1. เริม่ ให้เมือ่ อายุเหมาะสม
2. ปริมาณเพียงพอและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
3. ปลอดภัย
4. เหมาะสมกับความหิวและอิม่ และพัฒนาการตามวัยของทารก

1. อายุที่ควรเริ่มให้อาหารตามวัย

ควรเริม่ ให้อาหารตามวัยเมือ่ นมแม่อย่างเดียวไม่พอเพียงต่อการเจริญเติบโต และทารกมีความพร้อม
ทีจ่ ะรับอาหารอื่นนอกจากนมได้ กล่าวคือ ระบบทางเดินอาหาร ไต ระบบประสาทและกล้ามเนื้อพัฒนาจน
สามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้
ถ้าแม่มสี ุขภาพดีและสามารถให้นมแม่แก่ลูกได้อย่างเพียงพอควรเริม่ อาหารตามวัยเมื่อทารกอายุ
ประมาณ 6 เดือน5 แต่ในกรณีทไ่ี ม่สามารถให้นมแม่ได้อย่างเต็มที่ หรือการเจริญเติบโตของทารกมีแนวโน้ม
ลดลง (น�้ำหนักตัวเพิม่ น้อยหรือไม่เพิม่ ) อาจให้อาหารตามวัยแก่ทารกก่อนอายุ 6เดือนได้ แต่ไม่ก่อนอายุ
4เดือน6เนื่องจากก่อนอายุ 4 เดือน ทารกยังมี extrusion reflex โดยทารกจะห่อปากเอาลิน้ ดุนอาหารออก
มาเมือ่ ได้รบั อาหารกึง่ แข็งกึง่ เหลว และน�้ำย่อย amylase จากตับอ่อนทีใ่ ช้ยอ่ ยแป้งยังมีปริมาณต�่ำ  จึงยังไม่
สามารถย่อยข้าวและแป้งซึง่ เป็ นโพลีแซคคาไรด์ (polysaccharides) ได้มากนักนอกจากนี้การให้อาหารอื่น
นอกจากนมแม่แก่ทารกอายุน้อยยังเสีย่ งต่อการเกิดโรคภูมแิ พ้ เพราะโปรตีนและสารโมเลกุลใหญ่สามารถดูด
ซึมผ่านผนังล�ำไส้เล็กของทารก ซึง่ เป็ นปจั จัยหนึ่งทีท่ ำ� ให้เกิดโรคภูมแิ พ้ได้

2. มีปริมาณเพียงพอและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ

หลังอายุ 6 เดือน ทารกควรได้รบั อาหารเสริมตามวัยควบคูก่ บั นมแม่ เพือ่ ให้ได้พลังงานและสารอาหาร
ครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย อาหารตามวัยควรมีพลังงานและสารอาหารครบ5 หมู่ ได้แก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ และวิตามิน ซึง่ ได้จากการกินข้าว แป้ง เนื้อสัตว์ ไข่ น�้ำมัน ผักและผล
ไม้เป็ นประจ�ำทุกวัน
ทารกทีก่ นิ นมแม่ควรได้รบั อาหารตามวัยวันละ 1-2 มือ้ เมือ่ อายุ 6-8เดือน และเพิม่ จ�ำนวนมือ้ เป็ น 2-3
มือ้ เมือ่ อายุ 9-11 เดือน และ 3 มือ้ เมือ่ อายุ 12 เดือนขึน้ ไปถ้าทารกได้รบั อาหารตามวัยทีม่ คี วามเข้มข้นของ
พลังงานต�่ำหรือทารกกินอาหารแต่ละมือ้ ได้น้อย ผูด้ แู ลควรเพิม่ จ�ำนวนมือ้ อาหารแก่ทารก7, 8
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ข้อแนะน�ำเพือ่ ให้ได้สารอาหารครบถ้วนและเพียงพอมีดงั นี้3
1. ให้อาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการและหลากหลาย ได้แก่ ข้าว เนื้อสัตว์ ปลา ตับ ไข่ ผักและผลไม้
2. ให้กนิ ผักและผลไม้ทกุ วันและกินให้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะผักใบเขียวและผักสีสม้ เช่น ต�ำลึง
ผักบุง้ ผักกาดขาว ฟกั ทอง แครอท เป็ นต้น ผลไม้ทไ่ี ม่หวานจัด เช่น กล้วยน�้ำว้า มะละกอสุก ส้ม เป็ นต้น ผัก
และผลไม้เป็ นแหล่งของแร่ธาตุ วิตามิน และใยอาหาร
3. ให้กนิ เนื้อสัตว์ทกุ วัน เนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น หมู ไก่ ปลา และตับ เป็ นอาหารทีม่ โี ปรตีนและธาตุเหล็กสูง
4. ให้นมแม่ต่อเนื่องถึงอายุ 2 ปี ส�ำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี ควรเสริมนมรสจืด เช่น นมดัดแปลงสูตรต่อ
เนื่องหรือนมครบส่วนวันละ 2 แก้ว
5. ใช้น้�ำมันพืชในการประกอบอาหาร เพือ่ เป็ นแหล่งพลังงานและกรดไขมันจ�ำเป็ น ควรใช้น้�ำมันพืช
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ เช่น น�้ำมันร�ำข้าว และน�้ำมันถัวเหลื
่ อง เป็ นต้น
6. ให้กนิ อาหารรสธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่งรสอาหารด้วยน�้ำตาล น�้ำผึง้ ผงชูรสและผงปรุงรสไม่ควรให้
อาหารรสหวานจัด มันจัด เค็มจัดเนื่องจากอาหารทีม่ รี สหวานและมันเพิม่ ความเสีย่ งต่อโรคอ้วนฟนั ผุและไข
มันในเลือดสูง อาหารทีม่ รี สเค็มจัดหรือมีโซเดียมสูงเป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อโรคความดันโลหิตสูง
7. ดืม่ น�้ำสะอาด ไม่ให้เครือ่ งดืม่ ทีม่ นี ้�ำตาลและคาเฟอีน เช่น น�้ำอัดลม น�้ำหวาน ชา กาแฟ และน�้ำผล
ไม้ทเ่ี ติมน�้ำตาล เป็ นต้น
8. เลือกอาหารว่างทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ ประกอบด้วยอาหารหลายหมู่ หรือผลไม้ตามฤดูกาล หลีกเลีย่ งขนม
ทีม่ รี สหวานจัด มันจัด เค็มจัด และขนมทีเ่ หนียวติดฟนั
สารอาหารทีท่ ารกมักได้รบั จากอาหารตามวัยไม่เพียงพอ (problem nutrients) ได้แก่ เหล็ก สังกะสี
แคลเซียม และวิตามินเอ8 จึงแนะน�ำให้กนิ อาหารทีเ่ ป็ นแหล่งของสารอาหารดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่
: อาหารทีม่ เี หล็กสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ ตับ เลือด ไข่แดง
: อาหารทีม่ สี งั กะสีสงู ได้แก่ เนื้อสัตว์ ตับ อาหารทะเล
: อาหารทีม่ แี คลเซียมสูง ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์จากนมเต้าหู้ ผักใบเขียว
: อาหารทีม่ วี ติ ามินเอสูง ได้แก่ ตับ ไข่แดง นม ผักและผลไม้สเี หลืองส้ม เช่น ฟกั ทอง แครอท มะละกอสุก เป็นต้น

3. ปลอดภัย

ในการให้อาหารตามวัยส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก สิง่ ทีส่ ำ� คัญคือ ความสะอาด ตัง้ แต่ตวั ผูป้ รุงอาหาร
วัตถุดบิ ภาชนะทีใ่ ช้ปรุงและใส่อาหาร วิธกี ารปรุงอาหาร วิธกี ารจัดเก็บอาหาร และการกินอาหาร หากมีการ
ปนเปื้อนจากเชือ้ แบคทีเรียหรือสารเคมี อาจท�ำให้ทารกและเด็กท้องเสียได้
ผูป้ รุงอาหาร: เป็ นสือ่ ทีส่ ำ� คัญในการเกิดการปนเปื้อนในอาหาร ผูป้ รุงอาหารจะต้องรักษาความสะอาด
ของเครือ่ งแต่งกาย ล้างมือให้สะอาดก่อนการปรุงอาหารหรือหยิบจับอาหารทุกครัง้ หลีกเลีย่ งการใช้มอื หยิบ
อาหารทีป่ รุงสุก หากเจ็บปว่ ยโดยเฉพาะเป็ นหวัด ท้องเดิน ต้องหลีกเลีย่ งการปรุงอาหาร
วัตถุดิบ: วัตุดบิ ทีใ่ ช้ในการปรุงอาหารต้องสด สะอาด มีกลิน่ รส และสีสนั ตามธรรมชาติ ผัก ผลไม้
เลือกทีม่ ตี ามฤดูกาล เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการปนปื้ อนสารเคมี ถ้าเป็ นอาหารส�ำเร็จรูปหรือกึง่ ส�ำเร็จรูปและ
เครือ่ งปรุงรสต่าง ๆ ต้องมาจากแหล่งผลิตทีเ่ ชื่อถือได้ โดยสังเกตฉลากอาหารเป็ นส�ำคัญ ต้องมีช่อื อาหาร
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ชือ่ ผูป้ ระกอบการ วันเวลาทีผ่ ลิตและหรือวันหมดอายุ บอกส่วนประกอบชัดเจน และมีเลขสารบบอาหารหรือ
เครือ่ งหมาย อย.พร้อมเลขก�ำกับ
ภาชนะที่ใช้ปรุงและใส่อาหารที่ปรุงสุก: ภาชนะทีใ่ ช้ปรุงอาหารต้องเหมาะสมและสะอาด หลังการใช้
ทุกครัง้ ต้องล้างท�ำความสะอาดและผึง่ ให้แห้งก่อนเก็บ ส�ำหรับภาชนะทีใ่ ส่อาหารปรุงสุก ก็ตอ้ งสะอาดและเหมาะ
สม ไม่ใส่อาหารร้อนจัดลงในภาชนะทีเ่ ป็ นพลาสติก ทัง้ นี้เพือ่ ป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีลงในอาหาร
กรรมวิธีในการปรุงอาหาร: การปรุงประกอบอาหารในครัวเรือน นอกจากจะต้องค�ำนึงถึงความสด
สะอาดของวัตถุดบิ แล้ว ก่อนน�ำมาประกอบอาหารต้องล้างท�ำความสะอาดทุกครัง้
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ตอ้ งปรุงให้สกุ โดยผ่านความร้อนคือ ต้ม ตุ๋น นึ่ง อบ หรือทอด
ล้างผัก ผลไม้ ให้สะอาด หากใช้ผกั ผลไม้แช่แข็ง ควรรอให้น้�ำแข็งละลายก่อนแกะเปลือก เมล็ด แกน
หรือก้านแข็งออกให้หมดท�ำให้ผกั สุกโดยวิธตี ม้ หรือนึ่ง
วิธีจดั เก็บอาหารที่เตรียมเสร็จแล้ว: เก็บใส่ภาชนะปิ ดสนิท แล้วเก็บในตูเ้ ย็น รับประทานให้หมด
ภายใน 24 ชัวโมงถ้
่
าจะเก็บนานกว่านัน้ อาจแบ่งในปริมาณทีเ่ พียงพอส�ำหรับ1 มือ้ ใส่ในกล่องพลาสติกถนอม
อาหาร เก็บในช่องแช่แข็งในตูเ้ ย็น ไม่ควรเก็บนานเกิน1 สัปดาห์ แกะใช้ทลี ะกล่อง โดยอุน่ ก่อนรับประทาน
สุขนิสยั ในการกินอาหาร: ฝึกเด็กในเรือ่ งสุขอนามัยต่างๆ ในการกินอาหาร เช่น ล้างมือก่อนและหลัง
การกินหรือหยิบจับอาหารเมือ่ เด็กโตพอทีจ่ ะนังร่
่ วมโต๊ะกับผูใ้ หญ่ให้หดั ใช้ชอ้ นกลาง

4. เหมาะสมกับความหิวและอิ่ม และพัฒนาการตามวัยของทารก3, 4

ค่อยๆเพิม่ ปริมาณและความหยาบของอาหารให้เหมาะกับพัฒนาการ เมือ่ ทารกอายุ 6 เดือน อาหาร
ทีใ่ ห้ควรมีเนื้อค่อนข้างละเอียด เพือ่ ให้กลืนได้งา่ ย เมือ่ ทารกสามารถเคีย้ วและกลืนอาหารได้ดี จึงค่อยเพิม่
ความหยาบของอาหารไม่จำ� เป็นต้องบดละเอียดมากเพือ่ ให้ทารกมีความคุน้ เคยกับอาหารทีเ่ ป็นชิน้ เล็กๆ และ
สามารถยอมรับอาหารประเภทโจ๊กข้าวต้มและข้าวสวยได้ตามล�ำดับ เมือ่ ทารกอายุ 8-9 เดือนจะสามารถใช้น้วิ
ั
มือหยิบของชิน้ เล็กได้ควรให้ทารกถืออาหารทีไ่ ม่แข็งกินเองได้เช่นฟกทองนึ
่งมันต้มทีห่ นเป็
ั ่ นชิน้ ยาวเป็นต้นแต่
ไม่ควรให้อาหารทีม่ ลี กั ษณะแข็งเป็นเม็ดเล็ก เช่นถัวลิ
่ สงเมล็ดข้าวโพดเป็นต้น เพราะจะท�ำให้สำ� ลักเข้าปอดได้
ทารกอายุ 12 เดือนสามารถกินอาหารเหมือนผูใ้ หญ่ได้แล้วโดยเลือกทีเ่ คีย้ วง่าย นิ่ม ชิน้ ไม่ใหญ่เกินไป และรส
ไม่จดั เมือ่ อายุ 2ปีขน้ึ ไปจะสามารถรับประทานอาหารเช่นเดียวกันกับผูใ้ หญ่ได้
เวลาอาหารเป็นโอกาสดีทพ่ี อ่ แม่และผูเ้ ลีย้ งดูจะได้ใกล้ชดิ และพูดคุยกับเด็ก ซึง่ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
และความผูกพัน ควรป้อนอาหารทารกด้วยความนุ่มนวล เวลาทีป่ ้ อนอาหารควรสบตาและพูดคุยกับทารกผู้
ป้อนอาหารควรไวต่อสัญญาณทีแ่ สดงถึงความหิวและความอิม่ ของทารกคอยกระตุน้ ให้ทารกกินอาหาร แต่
ไม่ควรบังคับหรือป้อนนานเกินไป แต่ละมือ้ ควรใช้เวลาประมาณ15-20 นาที และไม่ควรนานเกิน 30 นาที
สร้างวินยั ในการกินและให้เด็กหัดช่วยเหลือตนเองในการกินอาหารอย่างเหมาะสมตามวัย เช่น ให้กนิ
อาหารเป็นมือ้ ๆ อย่างเป็นเวลา เป็นทีเ่ ป็นทาง ให้นงกิ
ั ่ นอาหารทีโ่ ต๊ะอาหาร ไม่ควรกินไปเล่นไปหรือดูโทรทัศน์
ไป ไม่ตามป้อน เมือ่ เด็กอายุ 1-1 ½ ปี ควรฝึกให้เด็กหัดกินอาหารเองโดยใช้ชอ้ น ฝึกให้เลิกดูดนมจากขวด
เมือ่ อายุ 1-1 ½ ปี หรืออย่างช้าไม่เกินอายุ 2 ปี
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ชนิดของอาหารตามวัย

1. อาหารทีเ่ ตรียมเองในครอบครัว
2. อาหารเสริมทีจ่ ำ� หน่ายในท้องตลาด
อาหารตามวัยทีด่ ี คือ มีปริมาณเหมาะสม มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสะอาด ปลอดภัยทารกยอมรับ และราคา
ประหยัดโดยทัวไปแล้
่
วแม่ควรปรุงอาหารเองทีบ่ า้ นโดยใช้อาหารทีม่ ใี นท้องถิน่ นัน้ ๆ เพื่อให้ได้อาหารทีส่ ด
ใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการ และประหยัด แต่ถา้ มีความจ�ำเป็ นต้องใช้อาหารเสริมทีจ่ �ำหน่ ายในท้องตลาด
ควรอ่านฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ เลือกอาหารทีม่ เี ลขทะเบียน อย. ไม่มสี ารปรุง และเลือกให้เหมาะ
สมกับอายุของทารก
อาหารเสริมทีจ่ ำ� หน่ายในท้องตลาดมีทงั ้ ประเภทกึ่งส�ำเร็จรูป หมายถึงก่อนน�ำมากินจะต้องผสมน�้ำหรือ
ต้มให้สกุ ก่อน และประเภทส�ำเร็จรูปซึง่ พร้อมทีจ่ ะให้ทารกกินได้ทนั ที การเลือกอาหารเหล่านี้ตอ้ งอ่านฉลาก
โภชนาการก่อน เพราะอาหารแต่ละชนิดมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั วัตถุดบิ บางชนิดมีสาร
อาหารครบถ้วนตามทีท่ ารกต้องการ แต่บางชนิดมีสารอาหารไม่ครบถ้วน เช่น มีขา้ วและแป้งเป็ นส่วนใหญ่
ชนิดหลังนี้ถา้ จะใช้จะต้องเพิม่ สารอาหารทีข่ าดไปให้ครบถ้วน เช่น ถ้าเป็ นอาหารประเภทธัญพืชจ�ำพวกข้าว
ต่างๆ ควรเสริมด้วยไข่หรือเนื้อสัตว์หรือผัก เป็ นต้น

ตัวอย่างการจัดอาหารตามวัย

ทารกอายุ 6-8 เดือน ต้องการพลังงานจากอาหารตามวัยประมาณ200 กิโลแคลอรีตอ่ วัน ทารกควรได้
รับอาหารตามวัยทดแทนนมวันละ 1-2 มือ้ อาหารแต่ละมือ้ ประกอบด้วยข้าวสวย 4 ช้อนกินข้าว (ช้อนโต๊ะ) ต้ม
กับน�้ำแกงจืดหรือน�้ำซุปประมาณครึง่ ถ้วยตวง หรือใช้ขา้ วตุน๋ ข้นปานกลาง4 ช้อนกินข้าว ผสมกับน�้ำแกงจืดหรือ
น�้ำซุป 8 ช้อนกินข้าว ใส่ผกั ใบเขียวหรือเหลืองส้มทีอ่ อ่ นนุ่มกลิน่ ไม่แรง 1-2 ช้อนกินข้าว และอาหารโปรตีนสูง
ทีอ่ อ่ นนุ่มบดได้งา่ ย เช่น ไข่ ½-1 ฟอง เต้าหูอ้ อ่ นหรือหมูหรือปลาหรือตับบด1-2 ช้อนกินข้าว หมุนเวียนสลับ
กันไป และเหยาะน�้ำมันพืชประมาณครึง่ ช้อนชาเมือ่ เตรียมเสร็จ เพือ่ ช่วยการดูดซึมวิตามินทีล่ ะลายในไขมัน
และเพิม่ ความเข้มข้นของพลังงาน
ทารกอายุ 9-11 เดือน ต้องการพลังงานจากอาหารตามวัยประมาณ300 กิโลแคลอรีต่อวัน ทารกควร
ได้รบั อาหารตามวัยทดแทนนมวันละ2-3 มือ้ อาหารแต่ละมือ้ ประกอบด้วยข้าวสวย 5 ช้อนกินข้าว (ช้อนโต๊ะ)
ต้มกับน�้ำแกงจืดหรือน�้ำซุปประมาณครึง่ ถ้วยตวง ต้มให้เปื่ อย หรือบดพอหยาบๆ ใส่ผกั ใบเขียวหรือเหลือง
ส้มทีอ่ อ่ นนุ่มกลิน่ ไม่แรง 2 ช้อนกินข้าว และอาหารทีม่ โี ปรตีนสูง และ/หรือ สารอาหารเข้มข้น เช่น ไข่ 1 ฟอง
ปลาหรือหมูสบั หรือตับบด ประมาณ 1-2 ช้อนกินข้าว หมุนเวียนสลับกันไป และเหยาะน�้ำมันพืชประมาณครึง่
ช้อนชา
อาหารส�ำหรับเด็กอายุ 1-5 ปี เมือ่ เด็กอายุ 1 ปีขน้ึ ไป อาหารตามวัยจะกลายเป็ นอาหารมือ้ หลักแทน
นม เด็กควรได้รบั อาหารวันละ 3 มือ้ และนมรสจืดวันละ 2-3 แก้วอาหารของเด็กวัยนี้ควรดัดแปลงจากอาหาร
ของผูใ้ หญ่โดยท�ำให้สกุ อ่อนนุ่ม ชิน้ เล็กเคีย้ วง่าย และรสไม่จดั อาหารแต่ละวันประกอบด้วยข้าวสวย 3-5ทัพพี
เนื้อสัตว์ 3ช้อนกินข้าว สลับกับไข่หรือตับ ใส่ผกั ใบเขียวหรือเหลืองส้มทีอ่ อ่ นนุ่มกลิน่ ไม่แรง เช่น ต�ำลึง ผักบุง้
ฟกั ทอง แครอท 2-3ทัพพีสลับกัน ใช้น้�ำมันพืช เช่น น�้ำมันถัวเหลื
่ องและน�้ำมันร�ำข้าวในการประกอบอาหาร
และให้อาหารว่างทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ เช่น ผลไม้วนั ละ 1-2 มือ้
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บทน�ำ

ปญั หาการรับประทานอาหารในเด็กเป็ นปญั หาทีพ่ บบ่อยในกุมารเวชปฏิบตั ิ ประมาณร้อยละ 25-45
ของเด็กปกติมปี ญั หาเหล่านี้ อุบตั กิ ารณ์อาจสูงถึงร้อยละ 80 ในเด็กปว่ ยหรือพัฒนาการช้า1  ปญั หาทีเ่ กิดใน
ทารกและเด็กเล็กมักเรียกว่า feeding problem ส่วนในเด็กโตและวัยรุน่ มักเรียกว่า eating problem ระดับ
ความรุนแรงของปญั หาอาจแตกต่างกันไป ตัง้ แต่เป็ นเรือ่ งรบกวนเล็กน้อยจนถึงเป็ นปญั หาสุขภาพรุนแรง อัน
ั
อาจส่งผลถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการ รวมถึงสุขภาวะโดยรวมของเด็ก2 ปญหาที
ร่ นุ แรงเรียกว่า feeding/
eating disorder ผูป้ ว่ ยอาจมีการเติบโตผิดปกติหรือไม่กไ็ ด้ และอาจมีโรคทางกายทางจิต หรือทางพฤติกรรม
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จะมีความผิดปกติหลายด้านร่วมกัน
ปญั หาการรับประทานอาหารทีพ่ บในทารกและเด็กเล็ก ได้แก่ พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมในระหว่างมือ้
อาหาร เช่น เล่นอาหาร ร้องกวนดือ้ ดึง ไม่ตงั ้ ใจรับประทาน เป็ นต้น
การไม่ยอมรับประทานอาหารเอง เลือกอาหาร (picky eating) ไม่ยอมรับประทานอาหารเนื้อหยาบหรือ
แข็ง การปฏิเสธไม่ยอมรับประทาน (food refusal) ปญั หาในการบดเคีย้ วและกลืนอาหาร การส�ำลักอาหาร
การอาเจียนบ่อยๆ เมือ่ รับประทาน3 ทารกทีม่ ปี ญั หาทัง้ ทางกายและพัฒนาการ (เช่น ทารกเกิดก่อนก�ำหนด
น�้ำหนักตัวน้อย มีโรคของระบบอวัยวะส�ำคัญ ผูป้ ว่ ยทีพ่ กิ ารหรือทุพลภาพ เด็กด้อยสติปญั ญา เป็ นต้น) จะมี
ปญั หารุนแรงและเรือ้ รังมากกว่าเด็กสุขภาพดี4,5 ปญั หาทีพ่ บในเด็กโตหรือวัยรุน่ มักเป็ นปญั หาด้านพฤติกรรม
หรือจิตเวช ปญั หาทีไ่ ม่รนุ แรงนัก ได้แก่ การรับประทานตามแฟชันหรื
่ อกลุม่ เพือ่ น รับประทานไม่เป็ นมือ้ ไม่
ใส่ใจอาหาร กินจุบจิบ ปญั หาซึง่ รุนแรงและเป็ น eating disorder ตามเกณฑ์ของ Diagnostic and Statistical Manual, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR) ได้แก่ anorexia nervosa, bulimia nervosa,
binge-eating disorder และกลุม่ eating disorder not otherwise specified (ED-NOS)6
การแก้ปญั หาการรับประทานทีไ่ ม่รนุ แรงคือ การให้ความรูแ้ ละค�ำปรึกษาด้านโภชนาการแก่ผปู้ กครอง
หรือผูด้ แู ลเด็ก เกีย่ วกับการป้อนอาหารอย่างถูกต้อง การมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กอย่างเหมาะสม และการเตรียม
10
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อาหารหลายๆ แบบ วิธนี ้ใี ช้ได้ผลในเด็กส่วนใหญ่ แต่ในบางรายมีปญั หาลุกลามรุนแรงจนกระทบต่อการเจริญ
เติบโตและสุขภาพหลายด้าน ทัง้ ร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม เช่น โรคขาดสารอาหาร เลีย้ งไม่โต ส�ำลักอาหาร
ติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ อาจต้องถูกรับไว้ในโรงพยาบาล ถูกเจาะเลือดหรือได้รบั หัตถการทางการแพทย์
ทีร่ บกวนเด็ก การพัฒนาการของเด็กติดขัดหรือหยุดชะงัก เป็ นต้น7 การรักษาในรายทีร่ นุ แรงเหล่านี้ตอ้ งให้
โภชนบ�ำบัดร่วมไปกับการรักษาทีต่ น้ เหตุ ถ้ามีโรคทางกายก็ตอ้ งรักษา ส่วนด้านพฤติกรรมและจิตใจ อาจต้อง
ท�ำพฤติกรรมบ�ำบัด การรักษาทางจิตเวช การสะกดจิต หรือมาตรการอืน่ ๆ8

การปฏิเสธอาหาร (food refusal)
นิยาม

ใน DSM-IV-TR มีเกณฑ์การวินิจฉัยส�ำหรับ “feeding and eating disorders of infancy and early
childhood” แต่ไม่มเี กณฑ์จำ� เพาะส�ำหรับปญั หาการปฏิเสธอาหาร  ในวารสารและต�ำราทางการแพทย์มนี ยิ าม
ส�ำหรับภาวะนี้แตกต่างกัน บางนิยามกล่าวอย่างกว้างๆ ถึงปญั หาการรับประทานในเด็กทัวไป
่ 9 ในขณะทีบ่ าง
นิยามกล่าวถึงภาวะนี้วา่ เป็ นภาวะทีเ่ ด็กปฏิเสธทีจ่ ะรับประทานอาหารจนท�ำให้ได้รบั สารอาหารไม่พอ10 บ้าง
เน้นทีพ่ ฤติกรรมการปฏิเสธอาหารของเด็ก เช่น การเบือนหน้าหลบอาหาร ปิดปากไม่ยอมรับอาหาร การคาย
อาหาร การส�ำรอก อาเจียน เป็ นต้น11 โดยรวมแล้วภาวะ food refusal จึงน่าจะหมายถึง ปญั หาทีเ่ ด็กแสดง
พฤติกรรมปฏิเสธอาหารและไม่ยอมรับประทานอย่างชัดเจน รวมทัง้ ประพฤติเป็นประจ�ำจนท�ำให้ตนได้รบั สาร
อาหารไม่พอต่อความต้องการของร่างกาย และอาจส่งผลเสียต่อการเติบโตและพัฒนาการ
สาเหตุ
การรับประทานอาหารของเด็กเป็ นพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัยหลายประการ ทัง้ ทางด้านกายภาพ
สรีรวิทยา จิตวิทยา พฤติกรรม และปจั จัยทางสังคม ปญั หาการปฏิเสธอาหาร จึงอาจเกิดเนื่องจากโรคทาง
กาย หรือปญั หาทางสังคมจิตวิทยา หรือร่วมกันทัง้ สองอย่าง12 มีรายงานว่าเด็กทีม่ กี ารปฏิเสธอาหารมักมีโรค
ทางกายร่วมด้วย ทีพ่ บบ่อยได้แก่ ภาวะ gastroesophageal reflux โรคหัวใจ โรคปอด โรคทางระบบประสาท
การแพ้อาหาร ความพิการแต่กำ� เนิด และภาวะ delayed gastric emptying เป็ นต้น10 โรคหรือความผิดปกติ
เหล่านี้ทำ� ให้เด็กรูส้ กึ เจ็บปวด อึดอัด หรือไม่สบายเมือ่ รับประทานอาหาร และอาจท�ำให้เด็กเชือ่ มโยงความ
สัมพันธ์ระหว่างอาการเหล่านี้กบั การรับประทานอาหาร จนท�ำให้ปฏิเสธการรับประทานในทีส่ ดุ แพทย์จงึ ต้อง
ซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายเด็กทีม่ กี ารปฏิเสธอาหาร เพือ่ หาโรคซึง่ อาจเป็ นสาเหตุหรือเกิดร่วมกันเหล่านี้
เด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการบกพร่องมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการปฏิเสธอาหารได้มาก ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะเด็กเหล่านี้มกั
มีปญั หาของระบบประสาทและระบบทางเดินอาหารร่วมด้วย13 ในขณะทีพ่ ฒ
ั นาการซึง่ บกพร่องก็ทำ� ให้เกิด
พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ นอกจากนัน้ ปจั จัยทางสังคมอืน่ ทีส่ ำ� คัญคือพฤติกรรมการเลีย้ งดูเด็กของพ่อแม่หรือ
ผูด้ แู ลเด็กมีความสัมพันธ์กบั การปฏิเสธอาหาร เช่นกัน พบว่าเด็กทีม่ กี ารปฏิเสธอาหารมักมีพอ่ แม่หรือผูด้ แู ล
ทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าต่อการรับประทานแบบบีบบังคับและเป็ นเชิงลบ14 เช่น บีบบังคับทัง้ ทีเ่ ด็กยังไม่พร้อม เป็ นการฝืน
ใจลูก หรือให้อาหารทีล่ กู ยังไม่พร้อมทีจ่ ะรับ เช่น ผักคะน้า ซึง่ แข็งและมีเส้นใยมาก หรือให้ปลาทีม่ กี า้ งปน ไป
ทิม่ แทงในปากหรือล�ำคอของเด็ก ท�ำให้เด็กเจ็บและกลัวการกินอาหาร เป็ นต้น พฤติกรรมเหล่านี้เป็ นสาเหตุท่ี
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ท�ำให้ลกู รูส้ กึ เชิงลบต่ออาหาร ท�ำให้เด็กปฏิเสธการรับประทานอาหารได้
การดูแลรักษา
เด็กทีม่ กี ารปฏิเสธอาหารอาจได้รบั การรักษาแบบผูป้ ว่ ยในหรือผูป้ ว่ ยนอก ขึน้ กับสาเหตุและความรุนแรง
ของปญั หา การดูแลรักษาประกอบด้วยการรักษาด้านโภชนาการ การตรวจและรักษาโรคทางกายทีเ่ ป็นสาเหตุ
และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม โดยส่วนใหญ่จำ� เป็ นต้องใช้การดูแลแบบสหสาขาร่วมกัน
ผู้ป่วยบางรายเมื่อได้รบั การรักษาโรคทางกายจนมีอาการดีข้นึ และได้รบั โภชนบ�ำบัดจนมีภาวะ
โภชนาการดีขน้ึ แล้ว อาจมีพฤติกรรมการรับประทานดีขน้ึ ได้เอง ในขณะทีบ่ างรายยังต้องมีการดูแลต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปรับพฤติกรรม การให้คำ� ชมเชยและก�ำลังใจ รวมทัง้ การแสดงตัวอย่างพฤติกรรมการ
รับประทานทีเ่ หมาะสม จะท�ำให้เด็กปรับพฤติกรรมได้ดขี น้ึ ควรหลีกเลีย่ งการลงโทษหรือการวิพากษ์วจิ ารณ์15
เด็กบางรายใช้พฤติกรรมเพือ่ หลีกเลีย่ ง เบีย่ งเบน หรือถ่วงเวลาการรับประทาน เช่น การร้องไห้ การดิน้ การ
พูดหรือต่อรอง เป็ นต้น ผูป้ กครองไม่ควรตอบสนองด้วยการโต้เถียง บีบบังคับ หรืออ้อนวอนขอร้อง เพราะ
พฤติกรรมของผูป้ กครองเหล่านี้อาจท�ำให้เด็กรูส้ กึ ว่าควบคุมผูด้ แู ลของตนได้ วิธที เ่ี หมาะสมกว่าคือการเพิก
เฉยไม่สนใจต่อพฤติกรรมแบบนัน้ ของเด็ก แต่สนใจทีก่ ารรับประทานแทน2 ในเด็กทีค่ ายอาหารออก ผูป้ กครอง
อาจต้องป้อนอาหารเดิมซ�้ำร่วมกับการพูดสอน เพือ่ ให้เด็กรูว้ า่ การคายอาหารไม่ใช่วธิ ที จ่ี ะหลีกเลีย่ งอาหารนัน้
และเป็ นพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์16 การปรับลักษณะอาหารและวิธกี ารป้อนอาหารอาจช่วยให้เด็กยอมรับ
อาหารได้งา่ ยขึน้ อาหารทีม่ เี นื้อนิ่มละเอียดท�ำให้เด็กรับอาหารได้งา่ ยกว่า เช่น ถ้าจะให้ผกั อาจเริม่ ด้วยผัก
โขมต้มเปื่อยหรือฟกั ต้ม เพือ่ ให้เด็กรูส้ กึ ว่าการเคีย้ วและการกลืนไม่เป็ นเรือ่ งยาก ส�ำหรับเนื้อสัตว์ ควรให้ปลา
ทีย่ ยุ่ ย่อยง่าย เคีย้ วและกลืนได้งา่ ย ไม่เหนียวหรือแข็งจนเกินไป การป้อนค�ำเล็กอาจช่วยให้เด็กรับประทาน
ง่ายขึน้
Anorexia nervosa
นิยาม
Anorexia nervosa (AN) คือ eating disorder อย่างหนึ่งทีผ่ ปู้ ว่ ยจงใจจ�ำกัดการรับประทานของตนเอง
อย่างมาก จนท�ำให้น้�ำหนักลดผิดปกติ หรือเกิดภาวะเลีย้ งไม่โตในเด็กก่อนวัยรุน่ ซึง่ ยังโตไม่เต็มที่ โดยมีจุด
ประสงค์ให้ตนเองผอมลง หรือเพราะคิดว่าตนเองอ้วนมากเกินไป ตามเกณฑ์ของ DSM-IV-TR นัน้ AN ประกอบ
ด้วย อาการกลัวน�้ำหนักเพิม่ การปฏิเสธทีจ่ ะคงน�้ำหนักตัวให้เกินร้อยละ 85 ของน�้ำหนักทีค่ วรเป็ น การขาด
ประจ�ำเดือน 3 เดือนติดต่อกันขึน้ ไปในเด็กผูห้ ญิง และการไม่ยอมรับว่าตนมีปญั หาเรือ่ งน�้ำหนักตัว แบ่ง AN
เป็ นกลุม่ restricting type คือ ไม่ยอมรับประทานอาหาร และกลุม่ purging type คือ รับประทานมากแล้ว
อาเจียนหรือท�ำอย่างอืน่ เพือ่ เอาอาหารออกภายหลัง6 ส�ำหรับนิยามตามเกณฑ์ของ The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision (ICD 10) จะคล้ายคลึง
กัน แต่ระบุเพิม่ เติมถึงวิธที ผ่ี ปู้ ว่ ยท�ำให้น้�ำหนักตนเองลดลง เช่น การไม่ยอมรับประทานอาหาร การอาเจียน
การออกก�ำลังกายอย่างหนักเกินควร การใช้ยาขับปสั สาวะหรือยาลดความอยากอาหาร เป็ นต้น และระบุการ
เปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาของผูป้ ว่ ยร่วมด้วย ได้แก่ ความแปรปรวนของระบบต่อมไร้ทอ่ 18 ภาวะนี้อาจเกิด
12
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ในเด็กก่อนวัยรุน่ หรือวัยรุน่ หรือผูใ้ หญ่ ซึง่ ต่างกับ bulimia nervosa ซึง่ มักเกิดในเด็กทีโ่ ตกว่าหรือในผูใ้ หญ่19
สาเหตุ
เชือ่ กันว่า AN มีสาเหตุรว่ มกันทัง้ จากกรรมพันธุแ์ ละสิง่ แวดล้อม และอาจเกิดจากความผิดปกติทาง
ร่างกายหรือทางจิตเวช ช่วงเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยเริม่ แสดงอาการ AN มักเป็ นช่วงเข้าสูว่ ยั รุน่ ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลง
ทัง้ ด้านร่างกายและสังคมอย่างมาก20 ผูป้ ว่ ยมักเป็ นวัยรุน่ ทีเ่ รียนดี ฉลาด ประสบความส�ำเร็จ ชอบเข้าร่วม
กิจกรรมกลุม่ เป็ นผูน้ �ำ และมักเป็ นคนละเอียดประณีตย�ำ้ คิดย�ำ้ ท�ำ19 ผูป้ ว่ ยมักมีครอบครัวทีเ่ คร่งครัดเข้มงวด
หรือปกป้องจนเกินควร ปจั จุบนั พบว่ามีความผิดปกติทางพันธุกรรมทีโ่ ครโมโซมคูท่ ่ี 1, 3, และ 13 โดยเฉพาะ
ในกลุม่ restrictive AN21 ผูท้ ม่ี บี ุคคลในครอบครัวเป็ น AN หรือ eating disorders อืน่ จะมีความเสีย่ งต่อการ
เกิดภาวะ AN เพิม่ ขึน้ ถึง 10 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ม่ี แี ฝดเหมือนเป็ น AN21 ความเสีย่ งจะยิง่ เพิม่ ขึน้ ในผู้
ทีม่ คี วามผิดปกติหรือแปรปรวนทางอารมณ์รว่ มด้วย
การดูแลรักษา
การวินจิ ฉัย AN อาศัยการซักประวัตแิ ละการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ในเบือ้ งต้นแพทย์ควรให้ความ
สนใจเรือ่ งน�้ำหนักและสุขภาวะโดยรวมมากกว่าหาความผิดปกติทางอารมณ์หรือจิตเวช22 โดยต้องแยกน�้ำหนัก
ลดทีเ่ กิดจากความจงใจของผูป้ ว่ ยออกจากน�้ำหนักลดทีเ่ กิดจากความเจ็บปว่ ยทางกาย เมือ่ แน่ใจว่าไม่ได้เกิด
จากโรคอื่น จึงประเมินว่าน�้ำหนักทีล่ ดนี้มากเกินไปจนเป็ นผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่ แพทย์ควรถามอาการที่
เกีย่ วข้องกับภาวะขาดสารอาหาร เช่น ท้องผูก มือเท้าเย็น ปวดหัว เวียนหัว เหนื่อยง่าย เบือ่ อาหาร ไม่มสี มาธิ
หงุดหงิดง่าย ประวัตขิ าดประจ�ำเดือน เป็ นต้น หลังจากนัน้ จึงประเมินว่าผูป้ ว่ ยต้องการ “ผอม” มากเพียงใด
โดยถามทางตรงหรือทางอ้อมถึงความต้องการลดน�้ำหนักของผูป้ ว่ ย อาจใช้คำ� ถามตาม SCOFF23 หรือ Eating
disorder Screen for Primary care (ESP)24 เพือ่ ช่วยตรวจกรอง (ตารางที่ 1) ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยบอกว่าผู้
ปว่ ยมีภาวะ AN หรือ eating disorders อืน่ หรือไม่ และช่วยในการวางแผนการดูแลต่อไป ผูป้ ว่ ย AN มักมี
ภาวะแทรกซ้อนหลายประการ (ตารางที่ 2) แพทย์จงึ ต้องเฝ้าระวังและตรวจค้นภาวะเหล่านี้เพือ่ ให้การรักษา
ผูป้ ว่ ย AN ควรได้รบั โภชนบ�ำบัดเช่นเดียวกับเด็กทีม่ กี ารปฏิเสธอาหาร รวมทัง้ การเฝ้าระวัง การรักษาภาวะ
แทรกซ้อน และการรักษาทางพฤติกรรมและจิตเวช ส�ำหรับผูป้ ว่ ยเด็กและวัยรุน่ นัน้ การบ�ำบัดทัง้ ครอบครัวให้
ผลการรักษาทีด่ 25ี จากการวิจยั พบว่าการใช้ยา antidepressant ให้ผลการรักษาไม่ดนี กั 26
Bulimia nervosa
นิยาม
Bulimia nervosa (BN) เป็นภาวะ eating disorder ทีผ่ ปู้ ว่ ยรับประทานมากผิดปกติอย่างรวดเร็ว (binge
eating) และชดเชยการรับประทานนัน้ ด้วยพฤติกรรมอืน่ เพือ่ ไม่ให้ตนเองมีน้�ำหนักตัวเพิม่ ขึน้ เช่น การท�ำให้
อาเจียนอาหารทีร่ บั ประทานออกมา การอดอาหารมือ้ ต่อๆไป การใช้ยาถ่ายหรือยาขับปสั สาวะ เป็ นต้น ตาม
เกณฑ์ DSM-IV-TR ก�ำหนดว่าผูป้ ว่ ยควรมีพฤติกรรมการรับประทานและชดเชยเช่นนี้ซำ้� กัน อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 2 ครัง้ เป็ นเวลานานอย่างน้อย 3 เดือน อาจแบ่งเป็ นกลุม่ purging type (ท�ำให้อาเจียนหรือใช้ยาถ่าย/ยา
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ขับปสั สาวะ) กับ non-purging type (อดอาหาร ออกก�ำลังกายมากเกินควร แต่มกั ไม่ทำ� ให้ตนเองอาเจียน หรือ
ใช้ยาถ่าย)6 ผูป้ ว่ ยอาจผอม มีน้�ำหนักตัวน้อยหรืออาจมีน้�ำหนักตัวปกติหรือค่อนข้างมากก็ได้ ขึน้ กับปริมาณ
อาหารทีร่ บั ประทานและพฤติกรรมชดเชยทีใ่ ช้
สาเหตุ
ความชุกของ BN ไม่เป็ นทีท่ ราบแน่ชดั อาจพบได้ประมาณร้อยละ 1 - 1.5 ในผูห้ ญิง27 มักพบในวัยรุน่
ตอนปลายหรือผูใ้ หญ่มากกว่าเด็กก่อนวัยรุน่ หรือเพิง่ เข้าสูว่ ยั รุน่ ทัง้ พันธุกรรมและสิง่ แวดล้อมอาจเป็ นสาเหตุ
ของ BN เช่นเดียวกับภาวะ eating disorder อืน่ ๆ พบว่า BN อาจสัมพันธ์กบั ความผิดปกติทโ่ี ครโมโซม 10p28
และอาจมีความผิดปกติของสารสือ่ ประสาทโดปามีน29 นอกจากนัน้ มีรายงานว่า BN อาจสัมพันธ์กบั gastroesophageal reflux30 ผูป้ ว่ ย BN มีปญั หาการดืม่ แอลกอฮอล์มากกว่าผูป้ ว่ ย AN31 พบว่าการถูกลวนลามทาง
เพศเป็ นปจั จัยเสีย่ งอย่างหนึ่งต่อการเกิด BN32
การดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ย BN ควรได้รบั การประเมินหาภาวะแทรกซ้อนเช่นเดียวกับ AN และ eating disorder อืน่ ๆ โดย
ทัวไปภาวะแทรกซ้
่
อนทีเ่ กิดใน BN มักไม่มากเท่าใน AN และมักเกิดจากพฤติกรรมชดเชยมากกว่าการขาด
สารอาหาร เช่น การขาดน�้ำ เกลือแร่ผดิ ปกติ ท้องเสีย เลือดออกในทางเดินอาหาร หลอดอาหารเป็ นแผล ฟนั
ผุ ประจ�ำเดือนไม่สม�่ำเสมอ เป็ นต้น แพทย์อาจใช้คำ� ถามตาม SCOFF23 หรือ ESP24 (ตารางที่ 1) เพือ่ ช่วย
ตรวจกรองได้เช่นเดียวกับ AN ผูป้ ว่ ย BN อาจไม่ขาดสารอาหารหรือขาดเพียงเล็กน้อย จึงมักต้องการเพียงค�ำ
แนะน�ำทางโภชนาการมากกว่าโภชนบ�ำบัดเต็มรูปแบบ แต่ตอ้ งการพฤติกรรมบ�ำบัดและการรักษาทางจิตเวช
เป็ นการรักษาหลักเช่นเดียวกับ AN ทีแ่ ตกต่างกับ AN คือผูป้ ว่ ย BN มักตอบสนองต่อการให้ยา antidepressant ได้ดกี ว่า33 ยาอืน่ ทีอ่ าจใช้ได้ผลในการรักษา BN ได้แก่ ยากันชัก topiramate34 และยา ondansetron35
ส่วนยา lithium กับ naltrexone ได้ผลไม่ดนี กั 36, 37

บทสรุป

ปญั หาการรับประทานอาหารเป็นปญั หาทีพ่ บบ่อยในเด็ก ตัง้ แต่วยั ทารกจนถึงวัยรุน่ โดยมีความรุนแรง
แตกต่างกัน แนวทางการดูแลแก้ไขขึน้ อยูก่ บั ความรุนแรงของปญั หานัน้ ส�ำหรับปญั หาทีไ่ ม่รนุ แรง การให้คำ�
แนะน�ำด้านโภชนาการและพฤติกรรมแก่ผปู้ กครองหรือตัวเด็กเองในกรณีเด็กโตหรือวัยรุน่ มักพอเพียงส�ำหรับ
การแก้ปญั หา ส่วนปญั หาทีร่ นุ แรงนัน้ ต้องอาศัยการดูแลแบบสหสาขาร่วมกัน ทัง้ กุมารแพทย์ทวไป
ั ่ แพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโภชนาการ จิตแพทย์ นักก�ำหนดอาหาร และนักจิตวิทยา  ส�ำหรับปญั หาด้านพฤติกรรมนัน้
การให้ความรูแ้ ละสร้างเจตคติแก่ผปู้ กครองและครอบครัวมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อผลการรักษา
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ตารางที่ 1 ค�ำถามตามแบบสอบถาม SCOFF และ Eating disorder Screen for Primary care (ESP)
เพื่อใช้ในการตรวจกรองภาวะ eating disorders
•
•
•

•
•

SCOFF
คุณท�ำให้ตวั เองป่วยเพราะรูส้ กึ อิม่ เกินไปใช่หรือไม่?
Do you make yourself Sick because you feel uncomfortably full?
คุณกังวลเรื่องทีค่ ุณไม่สามารถควบคุมปริมาณอาหาร
ทีก่ นิ หรือไม่? Do you worry you have lost Control
over how much you eat?
น�้ำหนักคุณลดลงมากกว่า 6.35 กก. ในเวลาสามเดือน
หรือไม่? Have you recently lost more than One
stone (14 pounds or 6.35 kg) in a three month
period?
คุณคิดว่าตัวเองอ้วน แต่คนอื่นกลับว่าคุณผอมไปหรือ
เปล่า? Do you believe yourself to be Fat when
others say you are too thin?
คุณคิดว่าอาหารควบคุมชีวติ ของคุณหรือไม่? Would
you say that Food dominates your life?

•
•
•
•

•
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ESP
คุณพอใจในการรับประทานอาหารของคุณหรือไม่? Are
you satisfied with your eating patterns? (ถ้าตอบว่า
“ไม่” ถือว่าผิดปกติ)
คุณแอบรับประทานหรือเปล่า? Do you ever eat in
secret? (ถ้าตอบว่า “ใช่” ถือว่าผิดปกติ)
น�้ำหนักตัวคุณมีผลต่อความรูส้ กึ ต่อตัวคุณเองหรือไม่?
Does your weight affect the way you feel about
yourself? (ถ้าตอบว่า “ใช่” ถือว่าผิดปกติ)
สมาชิก ในครอบครัว คุ ณ มีอ าการผิด ปกติใ นการรับ
ประทานอาหารหรือเปล่า? Have any members of
your family suffered with an eating disorder? (ถ้า
ตอบว่า “ใช่” ถือว่าผิดปกติ)
คุณป่วยหรือเคยป่วยเพราะความผิดปกติในการรับ
ประทานอาหารหรือเปล่า? Do you currently suffer
with or have you ever suffered in the past with an
eating disorder? (ถ้าตอบว่า “ใช่” ถือว่าผิดปกติ)

ปญั หาการรับประทานอาหาร (Handling feeding and eating problems)

ไพบูลย์ เอกแสงศรี, เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

ระบบร่างกาย

ตารางที่ 2 ภาวะแทรกซ้อนของ anorexia nervosa

ร่างกายทัวไป
่

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ระบบต่อมไร้ทอ่

ระบบทางเดินอาหาร

ระบบไตและทางเดินปสั สาวะ

ระบบทางเดินหายใจ
ระบบเลือด
ระบบประสาท

ระบบผิวหนัง
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ระบบโภชนาการ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อาการ/อาการแสดง

ผอมแห้ง
เลีย้ งไม่โต
อุณหภูมริ า่ งกายต�่ำ
ความดันเลือดต�่ำ
Arrhythmia, bradycardia
Mitral valve prolapse
Myocardial atrophy
Pericardial effusion
EKG ผิดปกติ (long QT syndrome, ST-T abnormalities, first-degree
heart block)
Hypoglycemia
Euthyroid hypothyroxinemia
Hypercortisolemia
Neurogenic diabetes insipidus
Amenorrhea
มีบุตรยาก
ท้องผูก ท้องอืด
Delayed gastric emptying
ตับอักเสบ
Superior mesenteric artery syndrome
นิ่วในไต
การกรองและการดูดกลับน�้ำและเกลือแร่เสือ่ มลง
ขาดน�้ำ
เสียสมดุลย์ของเกลือแร่หลายอย่าง
ไตวาย
กล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรง
ระบบหายใจล้มเหลว
Spontaneous pneumothorax
โลหิตจาง
เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต�่ำ
เนื้อสมองฝอ่
ความจ�ำและการรับรูเ้ สือ่ ม
เส้นประสาทอักเสบ
ลมชัก
ผิวแห้ง แตก
ผมร่วง
มีขน lanugo hair
แผลอักเสบตามผิวหนัง
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
กระดูกบาง เปราะ
อาการโรคขาดสารอาหารหลายอย่าง
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การป้ องกันโรคอ้วน
(Prevention of Obesity)
ลัดดา เหมาะสุวรรณ

3

บทน�ำ

โรคอ้วนเป็ นต้นเหตุสำ� คัญของโรคเรือ้ รังไม่ตดิ ต่อทีค่ ร่าชีวติ ของประชากรไทยในอันดับต้น ในรอบ 2
ทศวรรษทีผ่ า่ นมา จ�ำนวนเด็กอ้วนในประเทศไทยเพิม่ ทวีขน้ึ ผลการส�ำรวจเด็กไทยระดับประเทศ 3 ครัง้ ในช่วง
เวลา 12 ปี พบว่ามีเด็กอายุต่ำ� กว่า 6 ปี ทีน่ ้�ำหนักเกินและอ้วนเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 5.8 ในการส�ำรวจสุขภาพ
ประชากรไทยครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2539-2540 เป็ นร้อยละ 7.9 ในการส�ำรวจพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย
พ.ศ. 2544 และร้อยละ 8.5 ในการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2551-25521 ในขณะทีเ่ ด็กวัย
เรียนมีน้�ำหนักเกินและอ้วนเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 5.8 เป็ นร้อยละ 6.7 และร้อยละ 9.7 ในช่วงเดียวกัน1 การส�ำรวจ
สุขภาพประชาชนไทยครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2557 พบเด็กอายุ 1-5 ปีและเด็กอายุ 6-14 ปีมนี ้�ำหนักเกินและอ้วนเพิม่
ขึน้ เป็ นร้อยละ 11.4 และ 13.9 ตามล�ำดับ ท�ำให้พบเด็กปว่ ยด้วยโรคเบาหวานประเภท 2 ปญั หากระดูกและ
ข้อผิดรูป ทางเดินหายใจอุดกัน้ จนหยุดหายใจ (obstructive sleep apnea) ความผิดปกติของระดับไขมันใน
เลือด และความดันเลือดสูงเพิม่ ขึน้
จากการวิเคราะห์แบบอภิมาณเปรียบเทียบการรักษาโรคอ้วนในเด็ก การปรับเปลีย่ นลีลาชีวติ แม้จะลด
น�้ำหนักได้ดที ส่ี ดุ ก็ยงั ลดดัชนีมวลกายได้ประมาณ 3 หน่วยใน 12 เดือน2 เมือ่ ติดตามหลังรักษา 12 ปี พบว่า
ประมาณครึง่ หนึ่งยังคงน�้ำหนักเกินหรืออ้วนอยู3่ แสดงว่าเมือ่ อ้วนแล้ว นอกจากยากจะรักษาให้หายแล้วยัง
รักษาให้น้�ำหนักลดลงอย่างยังยื
่ นได้ยากล�ำบาก อีกทัง้ สัดส่วนประชากรทีเ่ สีย่ งต่อโรคอ้วนมีจำ� นวนมากเกิน
กว่าทีร่ ะบบบริการสุขภาพจะรองรับผูป้ ว่ ยอ้วนทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ กุมารแพทย์จงึ ควรให้ความสนใจกับ
การป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วนในเด็ก ซึง่ เป็นการลงทุนทีไ่ ด้ผลในระยะยาว ในการส่งเสริมสุขภาพทีด่ แี บบยังยื
่ น
แก่เด็กทุกคน

สาเหตุของโรคอ้วน

โรคอ้วนเป็ นผลลัพธ์ของปฏิสมั พันธ์ทซ่ี บั ซ้อนระหว่างกรรมพันธุ์กบั ปจั จัยแวดล้อม ความไม่สมดุล
19

ลัดดา เหมาะสุวรรณ

การป้องกันโรคอ้วน

ระหว่างพลังงานทีไ่ ด้รบั (energy intake) กับปริมาณพลังงานทีใ่ ช้ (energy expenditure) แม้เกินเพียงร้อย
ละ 5 ต่อวัน เมือ่ ด�ำเนินไปในช่วงเวลาหนึ่งจะมีไขมันสะสมได้ถงึ 5 กิโลกรัมต่อปี4 กรรมพันธุอ์ ธิบายความ
แตกต่างของน�้ำหนักตัวได้รอ้ ยละ 30-80 ในบรรดาปจั จัยแวดล้อมทีส่ มั พันธ์กบั โรคอ้วน ปจั จัยทีม่ หี ลักฐานน่า
เชือ่ ถือ (convincing) ได้วา่ เพิม่ ความเสีย่ งต่อโรคอ้วน คือ การมีกจิ กรรมทีไ่ ม่เคลือ่ นไหวร่างกาย (sedentary
activities) เช่น ดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์เพือ่ ความบันเทิง เล่นวิดโี อเกม เป็ นต้น ปจั จัยทีม่ หี ลักฐานเป็ น
ไปได้ (probable) ว่าเพิม่ ความเสีย่ งต่อโรคอ้วน คือ อาหารทีม่ พี ลังงานสูง (energy-dense foods) ด้วยไข
มันและน�้ำตาลแต่มกั มีคณ
ุ ค่าโภชนาการต�่ำ ได้แก่ขนมขบเคีย้ วบรรจุซอง เครือ่ งดืม่ ทีม่ นี ้�ำตาลสูง อาหารจาน
ด่วน (fast foods) ส่วนปจั จัยทีม่ หี ลักฐานน่าเชือ่ ถือได้วา่ ลดความเสีย่ งต่อโรคอ้วน คือ การมีกจิ กรรมทางกาย
ปจั จัยทีม่ หี ลักฐานเป็ นไปได้วา่ ลดความเสีย่ งต่อโรคอ้วน คือ อาหารพลังงานต�่ำทีม่ ใี ยอาหารสูง และการเลีย้ ง
ด้วยนมแม่5 ปจั จัยอื่นทีส่ มั พันธ์กบั โรคอ้วนในเด็ก ได้แก่ น�้ำหนักแรกเกิด การงดอาหารบางมือ้ โดยเฉพาะมือ้
เช้า6 และการนอนน้อย7

การป้ องกัน

การป้องกันแบ่งเป็ น 3 ระดับคือ
1. Universal prevention ส�ำหรับประชากรทัวไปทั
่ ง้ กลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งและไม่มคี วามเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคอ้วน ส่วนใหญ่เป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่สงั คมผ่านการรณรงค์หรือการจัดกิจกรรมเพือ่ ให้เกิดความ
ตระหนัก น�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้พงึ ประสงค์ ซึง่ ต้องมีระบบให้ความช่วยเหลือร่วมด้วย อาจกระท�ำ
ในวงกว้างในระดับสาธารณะ หรือในองค์กร เช่น โรงเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก คลินกิ เด็กสุขภาพดี เป็ นต้น ใน
การสือ่ สารส�ำหรับ universal prevention ต้องระวังไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกหรือกังวลในกลุม่ ทีไ่ ม่มคี วาม
เสีย่ ง และอาจก่อให้เกิดปญั หาน�้ำหนักอีกด้านหนึ่งทีเ่ ป็ นผลจากความผิดปกติของการกิน (eating disorders)
ได้แก่ anorexia nervosa และ bulimia
2. Selective prevention เฉพาะบุคคลหรือกลุม่ ทีเ่ สีย่ งสูงต่อโรคอ้วน เช่น เด็กทีม่ พี อ่ และ/หรือแม่
อ้วน เด็กทีม่ นี ้�ำหนักแรกเกิดมาก เด็กทีม่ กี ารเจริญเติบโตช้าตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์และตัวเล็กเมือ่ แรกเกิด หรือเด็ก
ทีม่ อี ตั ราการเพิม่ ของน�้ำหนักตัวสูงและมี adiposity rebound เร็วกว่าปกติ เป็ นต้น โดยให้ขอ้ มูลแก่ครอบครัว
หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการดูแลเด็ก ส่วนใหญ่ดำ� เนินการในบริบททีม่ กี ารตรวจคัดกรองความเสีย่ งได้ เช่น
คลินิกเด็กสุขภาพดี โรงเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เป็ นต้น
3. Indicated prevention ส�ำหรับคนทีม่ ปี ญั หาน�้ำหนักเกินหรืออ้วนแล้ว เพือ่ ป้องกันไม่ให้น้�ำหนัก
กลับมาเพิม่ อีก (relapse prevention)
ในบทนี้จะกล่าวถึง universal prevention และ selective prevention

การป้ องกันตลอดช่วงชีวิต (Life course intervention)

ตลอดช่วงชีวติ (life course) ของคนมีจดุ ส�ำคัญหลายช่วงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงด้านสรีรวิทยาและเมตา
บอลิกรวมทัง้ สภาพแวดล้อมทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม (ตารางที่ 1) อันท�ำให้เสีย่ งต่อภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน แต่
ก็เป็ นโอกาสเช่นกันให้แทรกแซงเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีจ่ ะป้องกันโรคอ้วนได้8
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อายุ

ตารางที่ 1 จุดส�ำคัญในช่วงชีวติ ของมนุษย์ทม่ี ผี ลต่อพฤติกรรมและสุขภาพ
ความเปลี่ยนแปลง/จุดเปลี่ยนผ่าน

ประเด็น

0-6 เดือน นมแม่หรือนมผสม
6-24 เดือน หย่านม

โภชนาการในวัยต้นมีผลต่อสุขภาพในอนาคต
ถ้าได้รบั อาหารตามวัยทีไ่ ม่เหมาะสมอาจเติบโตด้วยอัตรา
ทีเ่ ร็วขึน้
2-5 ปี
สามในสีถ่ ูกส่งไปศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กหรือ Early adiposity rebound สัมพันธ์กบั โรคอ้วน
โรงเรียนอนุบาล
5-11 ปี อยูโ่ รงเรียน
มีการพัฒนาความสามารถทางกาย เริม่ มีความชอบส่วนตัว
ในเรือ่ งกินอาหาร
11-16 ปี อยูโ่ รงเรียนหรือเริม่ ท�ำงาน
มีค วามเป็ น ตัว ของตัว เองและอิส ระจากพ่อ แม่ เพื่อ นมี
อิทธิพลสูง
16-20 ปี เริม่ ไปไกลบ้าน
สัมผัสกับพฤติกรรมหรือลีลาชีวติ ทีแ่ ตกต่างไปจากทีบ่ า้ น
เช่น อยูห่ อกับเพือ่ น ท�ำงาน เป็ นต้น
20 ปีขน้ึ ไป ท�ำงาน สร้างครอบครัวใหม่ ตัง้ ครรภ์ใน ความตระหนักรับรูข้ อ้ มูลต่างๆ อาจมีผลให้เริม่ มีพฤติกรรม
หญิง สูว่ ยั สูงอายุ
สุขภาพและนิสยั ทีต่ ่างไปจากเดิมทีไ่ ด้จากครอบครัว ปรับ
พฤติกรรมให้เหมาะกับการเป็นแบบอย่างแก่ลกู ความส�ำคัญ
ของโภชนาการของแม่ทม่ี ผี ลต่อสุขภาพเด็ก

ดัดแปลงจาก Butland B และคณะ8
ในบรรดาช่วงชีวติ เหล่านี้มเี ฉพาะผลของโภชนาการในช่วงต้นของชีวติ เท่านัน้ ทีม่ หี ลักฐานชัดเจนว่า
เป็ นช่วงวิกฤตทีจ่ ะน� ำไปสูป่ ญั หาสุขภาพในระยะยาว ช่วงชีวติ อื่นแม้ไม่มหี ลักฐานแต่กเ็ ป็ นโอกาสอันดีทจ่ี ะ
ปรับพฤติกรรม ในความเป็นจริง มาตรการทีด่ ำ� เนินการเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของช่วงชีวติ จะประสบความส�ำเร็จ
อย่างยังยื
่ นได้ยาก การแก้ไขปญั หาน�้ำหนักเกินและอ้วนจึงควรด�ำเนินการตลอดช่วงชีวติ

มาตรการป้ องกันปัญหาน�้ำหนักเกินและอ้วน

ความไม่สมดุลระหว่างพลังงานทีไ่ ด้รบั กับปริมาณพลังงานทีใ่ ช้สง่ ผลให้มมี วลไขมันสะสมในร่างกายเกิน
มาตรฐาน มาตรการป้องกันโรคอ้วนจึงพุง่ เป้าทีก่ ารควบคุมปรับเปลีย่ นอาหารและเพิม่ กิจกรรมทางกายร่วมกับ
ลดกิจกรรมทีไ่ ม่เคลือ่ นไหวร่างกาย เนื่องจากสาเหตุของภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วนซับซ้อนมาก เกีย่ วข้องกับ
ปจั จัยระดับปจั เจก ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศและเกีย่ วพันกับปจั จัยระดับโลก8 ผลการวิเคราะห์
รายงานวิจยั แบบอภิมาณ 2 รายงานจึงพบว่า เพียงครึง่ หนึ่งของรายงานวิจยั ทีใ่ ช้มาตรการเดีย่ ว (single intervention) ได้ผลในการป้องกันภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน9 การด�ำเนินงานป้องกันโรคอ้วนทีจ่ ะได้ผลอย่าง
ยังยื
่ น นอกจากต้องท�ำตลอดช่วงชีวติ แล้ว ยังต้องแก้ปจั จัยเสีย่ งแบบบูรณาการรอบด้านในทุกระดับและทุก
บริบทด้วย จึงเป็ นการยากทีจ่ ะด�ำเนินการโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือผสานพลังของทุก
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการขับเคลือ่ น ส�ำหรับประเทศไทย ยุทธศาสตร์การจัดการปญั หาภาวะน�้ำหนักเกินและ
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โรคอ้วนได้ผา่ นการรับรองในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 255210 และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 โดยมีมาตรการเร่งด่วนให้ใช้มาตรการลักษณะสีสญ
ั ญาณพร้อม
ค�ำเตือนในอาหารทีม่ ไี ขมัน หรือน�้ำตาล หรือ โซเดียม ใช้มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารเพือ่ จัดการ
กับปญั หาภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน จัดท�ำระเบียบว่าด้วยการตลาดเกีย่ วกับอาหารทีม่ งุ่ เป้าหมายไปยัง
เด็ก และมีผลต่อความรุนแรงของภาวะน�้ำหนักเกิน โรคอ้วน และโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ยุทธศาสตร์การจัดการปญั หาภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนมี 4 กลุม่ 10ประกอบด้วย
1. กลุม่ ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอ ซึง่ รวมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ การผลิตและจ�ำหน่ายอาหารชูสขุ ภาพ ขนมชูสขุ ภาพ เครือ่ งดืม่ น�้ำตาล
ต�่ำ และผักผลไม้ เพือ่ เป็ นทางเลือกทดแทนอาหารพลังงานสูง การควบคุมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและ
เด็กเล็ก และสินค้าอาหารประเภทไขมัน หรือน�้ำตาล หรือโซเดียมสูง และการรณรงค์สาธารณะเพือ่ สร้างความ
รูค้ วามตระหนักของสังคมถึงผลกระทบจากปญั หาโรคอ้วนอย่างต่อเนื่อง
2. กลุม่ ยุทธศาสตร์สง่ เสริมการมีกจิ กรรมทางกายทีเ่ พียงพอเหมาะสมต่อเนื่องสม�่ำเสมอ ซึง่ รวมการ
เพิม่ โอกาสในการออกก�ำลังกายในทุกบริบทและสถานที่ การปรับปรุงการคมนาคมขนส่งและหลักสูตรการเรียน
การสอนทีส่ ง่ เสริมกิจกรรมทางกาย รวมทัง้ การรณรงค์ ปลูกฝงั ให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญและเพิม่ โอกาส
ของการมีกจิ กรรมทางกาย
3. กลุม่ ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาและสนับสนุนความเข้มแข็งของระบบการจัดบริการดูแลรักษาภาวะน�้ำหนัก
เกินและโรคอ้วน รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพ
4. กลุม่ ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาความเข้มแข็งของกระบวนการจัดการปญั หาภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน
กุ ม ารแพทย์ผู้ท�ำ เวชปฏิบ ตั ิส ามารถมีส่ว นร่ว มในการจัด การป ญั หาภาวะน�้ ำ หนัก เกิน และโรคอ้ว นตาม
ยุทธศาสตร์ขา้ งต้นได้ทกุ ยุทธศาสตร์ โดยการให้ขอ้ มูลเพือ่ สร้างพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ หมาะสม ได้แก่ การ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ การให้อาหารเด็กตามวัย เป็ นต้น และมีกจิ กรรมทางกายทีเ่ พียงพอสม�่ำเสมอแก่ครอบครัว
และเด็ก แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียน11 และแก่ชมุ ชน หรือร่วมขับเคลือ่ นให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ก็จะช่วยลดปจั จัยเสีย่ งและพฤติกรรมเสีย่ งทีจ่ ะน�ำไปสูโ่ รคอ้วนได้

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับพ่อแม่

ในการป้องกันโรคอ้วน การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของพ่อแม่และการร่วมมือกับครอบครัวได้ผลดีกว่า
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเด็กอย่างเดียว12,13 เมือ่ ได้รบั ข้อมูลและฝึกทักษะทีถ่ กู ต้อง พ่อแม่สามารถปรับปจั จัย
ั นเป็นนิสยั ในระยะยาว แม้วา่ วัยรุน่ เป็นช่วงทีต่ อ้ งการอิสระจากพ่อแม่
แวดล้อมและพฤติกรรมของเด็กทีจ่ ะฝงแน่
ครอบครัวทีอ่ บอุน่ และการเลีย้ งดูทใ่ี ช้เหตุผล ไม่ควบคุมหรือปล่อยปละเกินไป มีสว่ นให้วยั รุน่ ปรับพฤติกรรม
บริโภคและเพิม่ กิจกรรมทางกายได้14
การป้องกันควรเริม่ ตัง้ แต่ยงั เป็นทารกในครรภ์ เพือ่ ให้ทารกมีน้�ำหนักแรกเกิดไม่มากเกินไปหรือน้อยเกิน
ไป แม่ควรดูแลโภชนาการระหว่างตัง้ ครรภ์ให้น้�ำหนักเพิม่ อย่างเหมาะสม ไม่สบู บุหรี่ และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
22

ลัดดา เหมาะสุวรรณ

ค�ำแนะน�ำการดูแลอาหารของเด็ก

การป้องกันโรคอ้วน

แพทย์ควรแนะน� ำให้อาหารทารกและเด็กตามข้อปฏิบตั กิ ารบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพทีด่ ขี องทารก
และเด็กเล็กแห่งประเทศไทย15 และส�ำหรับเด็กอายุ 6 ขึน้ ไปตามข้อปฏิบตั กิ ารกินอาหารเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี อง
คนไทยของส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข16 ค�ำแนะน�ำส�ำหรับพ่อแม่ในการดูแลเด็กให้
ได้รบั อาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าโภชนาการครบถ้วนสมวัยมีดงั นี้
• ให้นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนและให้นมแม่ต่อจนถึงอายุ 2 ปี
• กินอาหารครบ 5 หมูใ่ ห้พอเพียงตามวัยและหลากหลาย
• กินข้าวทีข่ ดั สีน้อย เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือบ้าง เพือ่ ให้ได้รบั วิตามินและใยอาหาร
• เนื้อสัตว์
- กินปลาให้มากขึน้ ลดเนื้อแดงประเภทเนื้อหมูเนื้อวัว ให้ถวและเต้
ั่
าหูแ้ ทนทีเ่ นื้อบ้าง แล่หนังไก่
และเนื้อสัตว์ปีกออกก่อนปรุงหรือก่อนกิน เล็มไขมันทีเ่ ห็นชัดเจนออก
- ควรได้ปลาไขมันสูง17สัปดาห์ละ 3 มือ้ เพือ่ ให้ได้กรดไขมันโอเมก้า 3 สายยาวเพียงพอ
• ฝึกให้กนิ ผักและผลไม้ทกุ วันจนเป็ นนิสยั
• ใช้น้�ำมันพืชแทนการใช้เนยหรือไขมันสัตว์ ใช้น้�ำมันร�ำข้าว น�้ำมันถัวเหลื
่ อง น�้ำมันคาโนลา แทน
น�้ำมันหมู น�้ำมันมะพร้าว น�้ำมันปาล์ม หลีกเลีย่ งอาหารทอดจนกรอบหรือไหม้เกรียม แทนทีด่ ว้ ยการนึ่งหรือ
ย่างหรืออบ
• นมและผลิตภัณฑ์จากนม
- ดื่มนมจืดซึง่ เป็ นแหล่งอาหารทีด่ สี ำ� หรับแคลเซียมและโปรตีนแทนนมรสหวานหรือนมเปรีย้ ว
ส�ำหรับเด็กอายุ 2 ปีขน้ึ ไปทีเ่ สีย่ งอ้วน ควรให้นมจืดทีม่ ไี ขมันต�่ำหรือไม่มไี ขมัน
- เลือกผลิตภัณฑ์นม เช่น โยเกิรต์ ไอศกรีม ทีม่ ไี ขมันต�่ำและไม่เติมน�้ำตาลทรายหรือน�้ำตาลน้อย
• เครือ่ งดืม่
- งดเครือ่ งดืม่ ทีม่ นี ้�ำตาลสูงหรืออาหารทีห่ วานมาก
- จ�ำกัดการดืม่ น�้ำผลไม้ ไม่ให้น้�ำผลไม้แม้เป็ นชนิด 100% ในช่วงอายุ 6 เดือนแรก17
• อาหารว่างส�ำหรับเด็ก
- ไม่ควรให้กนิ เกินวันละ 2 มือ้ เลือกอาหารว่างทีม่ อี าหารหลายหมู่ เลีย่ งอาหารว่างทีม่ แี ต่แป้ง
ไขมัน หรือน�้ำตาล18 เช่น มันฝรังทอด
่
ข้าวเกรียบทอด ชอคโกแลต
- จ�ำกัดอาหารว่างทีม่ พี ลังงานสูง เช่น ขนมขบเคีย้ ว ไอศกรีม คุกกี้ เครือ่ งดืม่ ทีม่ นี ้�ำตาลสูง
• ลดเกลือโซเดียม โดยลดอาหารหมักดอง ซอสปรุงรส อาหารส�ำเร็จรูป เช่น ผงปรุงรสของบะหมี่
ส�ำเร็จรูป หากต้องการปรุงรสเค็ม ให้เลือกใช้เกลือไอโอดีนแต่พอควร ไม่วางเครือ่ งปรุงรสบนโต๊ะอาหาร
• อ่านฉลากโภชนาการก่อนตัดสินใจซือ้ อาหาร เลือกผลิตภัณฑ์ทม่ี เี กลือ น�้ำตาล และไขมันต�่ำ เลือก
ชนิดทีม่ ใี ยอาหารสูง
• การจัดอาหารให้เด็กและการส่งเสริมบริโภคนิสยั ทีด่ ี
- ให้ปริมาณอาหาร (portion size) ทีเ่ หมาะสมกับอายุและขนาดร่างกายของเด็ก
- ไม่สง่ เสริมให้เด็กกินจุบจิบ พ่อแม่บางคนกังวลว่าเด็กจะหิวหรือเบื่อ จึงหาขนมขบเคีย้ วหรือ
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เครือ่ งดืม่ ประเภทน�้ำหวาน น�้ำอัดลมไว้ปรนเปรอเด็ก และคะยัน้ คะยอให้เด็กกินทัง้ ทีเ่ ด็กไม่ได้ขอ ท�ำให้เด็ก
ได้อาหารเกินความต้องการและยังติดนิสยั กินจุบจิบอีกด้วย
- อย่าให้อาหารเพียงเพือ่ ให้เด็กอิม่ และไม่รอ้ งกวนงอแง
- ไม่ซอ้ื ขนม นมและอาหารสะสมไว้มากเกินไป เด็กยังไม่สามารถยับยัง้ ความอยากได้ จะหยิบ
บริโภคครัง้ ละมากๆ จนหมดในเวลาอันสัน้ และมีน้�ำหนักเกินในทีส่ ดุ
- สอนเด็กให้มวี นิ ยั ในการกิน ให้กนิ อาหารเป็ นเวลา ตักอาหารให้พอดีกนิ ไม่กนิ ทิง้ กินขว้าง
- ควรสอนให้เคีย้ วอาหารให้ละเอียด วางช้อนทุกค�ำ และกินพอดีอมิ่
- ลดการกินอาหารนอกบ้าน และกินอาหารพร้อมหน้าทัง้ พ่อ แม่ และลูก โดยเฉพาะลูกวัยรุน่
• เฝ้าระวังน�้ำหนักและส่วนสูงให้เติบโตปกติตามเกณฑ์

ค�ำแนะน�ำการดูแลกิจกรรมทางกายของเด็ก

ตามข้อแนะน�ำเพือ่ สุขภาพของระบบหัวใจและหายใจ เด็กควรมีกจิ กรรมทางกายหนักปานกลาง (หายใจ
เร็วขึน้ เหนื่อยเล็กน้อยแต่ยงั พูดจนจบประโยคได้) อย่างน้อยวันละ 60 นาที19 เด็กควรได้ออกก�ำลังกายประมาณ
30 นาทีในชัวโมงพลศึ
่
กษาทีม่ สี ปั ดาห์ละ 1 ชัวโมงและได้
่
เล่นในช่วงพัก หากโรงเรียนจัดให้เด็กได้มกี จิ กรรม
ทางกายเพิม่ เช่น เต้นแอโรบิกหรือกิจกรรมเข้าจังหวะพร้อมกันทัง้ โรงเรียนอีกวันละ 15-20 นาที เด็กก็ตอ้ งการ
เวลาออกก�ำลังกายทีบ่ า้ นอีกวันละ 20 นาที
• ส่งเสริมให้เด็กมีกจิ กรรมทางกายหนักปานกลางทีบ่ า้ นอย่างน้อยวันละ 20 นาที เช่น วิง่ เล่นกับ
เพือ่ น เล่นกีฬา หรือออกก�ำลังกาย
• เพิม่ โอกาสของกิจกรรมทางกาย เช่น เดินหรือขีจ่ กั รยานแทนการนังรถไปโรงเรี
่
ยนหรือสถานที่
ใกล้ๆในละแวกบ้าน เดินขึน้ บันไดแทนการขึน้ ลิฟต์หรือบันไดเลือ่ น เป็ นต้น
• ส่งเสริมเด็กให้เล่นกีฬาตามความถนัด เพือ่ ให้เด็กได้เรียนรูก้ ฎ กติกา และการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื
• มอบหมายให้เด็กช่วยท�ำงานบ้านทีเ่ หมาะสมกับอายุ เช่น กวาดบ้าน ตากหรือพับเสือ้ ผ้า รดน�้ำ
ต้นไม้ เอาขยะไปทิง้ กรอกน�้ำใส่ขวด เป็ นต้น เพือ่ ฝึกความรับผิดชอบและเด็กจะได้มกี จิ กรรมทางกาย
• ในช่วงวันหยุด มีกจิ กรรมร่วมกันทัง้ ครอบครัวทีไ่ ด้ออกก�ำลังกาย เช่น ขีจ่ กั รยานเทีย่ ว เดินเล่นใน
สวนสาธารณะหรือลานกีฬา เป็ นต้น แทนการไปศูนย์การค้าหรือกินอาหาร
• ไม่แนะน�ำให้เด็กอายุต่ำ� กว่า 2 ปีดโู ทรทัศน์20
• การดูโทรทัศน์นอกจากไม่เคลือ่ นไหวร่างกายแล้ว ยังมักสัมพันธ์กบั การกินขนมจุบจิบ ส�ำหรับเด็ก
อายุ 2 ปีขน้ึ ไปให้ดโู ทรทัศน์ (รวมเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เล่นอินเตอร์เนต) ไม่เกินวันละ 2 ชัวโมง
่ 20 พร้อมทัง้
ไม่วางโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ไว้ในบริเวณทีเ่ ด็กนอน
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ค�ำแนะน�ำการเลี้ยงดูทวไป
ั่

• ไม่ควรให้เงินค่าขนมแก่เด็กมากเกินไป โดยเฉพาะในเด็กอนุ บาลทีย่ งั ไม่สามารถตัดสินใจเลือก
ซือ้ ขนมทีม่ คี ณ
ุ ค่าโภชนาการได้ หรือเด็กชัน้ ประถมส่วนใหญ่ทก่ี นิ อาหารกลางวันทีโ่ รงเรียนจัดให้ จึงมีความ
จ�ำเป็ นในการใช้เงินน้อยลง
• ไม่ควรให้เด็กซือ้ ขนมเงินเชือ่ หรือหยิบมาก่อนแล้วผูใ้ หญ่จา่ ยให้ภายหลัง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
เลือกขนมโดยไม่มผี ใู้ หญ่แนะน�ำและไม่ได้ฝึกวินยั การใช้เงิน
• ครอบครัวทีเ่ ป็นร้านขายขนมและน�้ำหวานน�้ำอัดลมเอง ไม่ควรปล่อยให้เด็กหยิบกินเองตามใจชอบ
โดยไม่มผี ใู้ หญ่ดแู ล
• ควรชวนเด็กร่วมงานส่วนรวมของชุมชนหรืองานบ�ำเพ็ญประโยชน์ เป็ นการฝึ กให้เด็กมีจติ อาสา
และฝึกการเข้าสังคมอีกด้วย
• เด็กควรได้นอนหลับคืนละ 8-10 ชัวโมง
่
นอกจากลดความเสีย่ งต่อโรคอ้วนแล้ว ยังท�ำให้สมอง
แจ่มใส ความจ�ำดี พร้อมทีจ่ ะเรียนรูด้ ว้ ย

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน

ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเป็ นอีกบริบทหนึ่งทีส่ ร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็กได้ เด็กใช้เวลาช่วง
กลางวันทีศ่ นู ย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนสัปดาห์ละ 5 วันเป็ นเวลา 9 เดือนต่อปี เด็กกินอาหารกลางวันทีโ่ รงเรียน
และจ�ำนวนไม่น้อยกินมือ้ เช้าด้วย ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนจึงมีอทิ ธิพลสูงต่อภาวะโภชนาการของเด็กรวมทัง้
พฤติกรรมบริโภคและกิจกรรมทางกายในอนาคต แพทย์ทม่ี โี อกาสท�ำงานกับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนควรให้
ข้อมูลแก่ผบู้ ริหาร ครูและบุคลากรทุกฝา่ ยให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพและพัฒนาการ
ด้านสติปญั ญาของเด็ก
การด�ำเนินการอย่างองค์รวมในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน (whole of school approach) ทีป่ ระกอบด้วย
การสอดแทรกความรูโ้ ภชนาการในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างทีม่ คี ณ
ุ ค่า
โภชนาการครบถ้วน การควบคุมอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ทีข่ ายในโรงเรียนให้ลดไขมัน น�้ำตาลและเกลือ เพิม่
กิจกรรมทางกายนอกเหนือจากชัวโมงพลศึ
่
กษา และปรับสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อการป้องกันโรคอ้วน พบว่าสามารถ
ป้องกันและลดการเกิดโรคอ้วน แล้วยังป้องกันปญั หาขาดสารอาหารซึง่ ยังพบได้ในเด็กไทยได้อกี ด้วย21

แอปพลิเคชันด้านโภชนาการ

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารในปจั จุบนั ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงข้อมูลต่างๆผ่าน
ทางโทรศัพท์มอื ถือ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมกับภาคีต่างๆ
ได้แก่ กุมารแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านต่อมไร้ทอ่ พัฒนาการ และโภชนาการ และนักวิชาการด้านโภชนาการใน
มหาวิทยาลัยและหน่ วยงานของกระทรวงสาธารณสุข   พัฒนาแอปพลิเคชันด้านโภชนาการเพื่อเป็ นเครื่อง
มือในการประเมินการเติบโตของเด็กและประเมินคุณค่าโภชนาการหลักของอาหาร ขนมและเครือ่ งดืม่ ได้แก่
โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary) 22 โปรแกรมบันทึกและ
วิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกําลังกาย (FoodiEat)23 และ Foodchoice ซึง่ แสดงข้อมูล
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โภชนาการอย่างง่ายของผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมขบเคีย้ วและเครือ่ งดืม่ ในรูปแบบของไฟจราจร พร้อมข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ อืน่ ในกลุม่ เดียวกัน เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเลือกได้ตามภาวะโภชนาการและปญั หาสุขภาพของตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง ทัง้ หมดนี้สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย

บทสรุป

แพทย์มบี ทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ร่วมกับครอบครัวและโรงเรียนในการป้องกันไม่ให้เด็กอ้วน เมื่อพ่อแม่
พาเด็กมารับบริการทีค่ ลินิกเด็กสุขภาพดีและคลินิกเด็กปว่ ย แพทย์ควรให้คำ� แนะน�ำการเลีย้ งดูทงั ้ ด้านอาหาร
กิจกรรมทางกายและพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ รวมทัง้ เฝ้าระวังการเติบโตของเด็ก หากปลูกฝงั พฤติกรรมทีถ่ กู
ต้องตัง้ แต่ในวัยเด็ก ก็จะเป็ นนิสยั ติดตัวเป็ นภูมปิ ้ องกันโรคอ้วนในวัยรุน่ และผูใ้ หญ่ ในส่วนของโรงเรียน แพทย์
สามารถสนับสนุ นข้อมูลส�ำหรับจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมทางกายและจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้นกั เรียนได้ม ี
สุขภาพดีเพือ่ ป้องกันโรคอ้วน การแก้ปญั หาเริม่ อ้วนและโรคอ้วนยังมีความท้าทาย ทีต่ อ้ งระวังไม่ให้สง่ ผลสะท้อน
กลับให้ปญั หาโภชนาการพร่องจากความผิดปกติของการกินในเด็กบางกลุม่ โดยเฉพาะวัยรุน่ หญิงเพิม่ ขึน้
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บทน�ำ

การเลีย้ งดูเด็กให้ได้รบั สารอาหารทีจ่ ำ� เป็นอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามวัย เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญและ
จ�ำเป็ นต่อการเจริญเติบโต รวมทัง้ การมีภาวะโภชนาการทีป่ กติ ในเด็กทารกทีม่ คี วามจ�ำเป็ นต้องได้นมผสม
แทนนมแม่ จะได้น้�ำนมจากการดูดขวดนม เมือ่ เด็กโตขึน้ อายุมากกว่า 1 ปี ข้าวจะเป็ นอาหารหลัก 3 มือ้ และ
นมยังคงเป็ นแหล่งอาหารส�ำคัญทีใ่ ห้แคลเซียม แนะน�ำให้บริโภคนมวันละ 2-3 ครัง้ ระยะเวลาของการดูดขวด
นมในเด็ก เป็ นผลลัพธ์จากความรูข้ องผูป้ กครอง1 ความเข้าใจ ทัศนคติ ความเชือ่ และวัฒนธรรมในการเลีย้ ง
ดูเด็กของผูป้ กครอง ซึง่ มีความแตกต่างกันตามเชือ้ ชาติ2 การดูดขวดนมของเด็กอายุ 2 ปีในประเทศต่างๆ มี
ความแตกต่างกันดังนี้ ประเทศสหรัฐอเมริการ้อยละ 48 ในเด็กอเมริกนั เชือ้ ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้3 ใน
ฮ่องกงร้อยละ 734 ประเทศญีป่ นุ่ ร้อยละ 3.15 และในประเทศไทยร้อยละ 67-70 การศึกษาทีส่ ถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี2,6 พบว่าเด็กทีด่ ดู ขวดนมมีแนวโน้มบริโภคนมปริมาณมากกว่าเด็กทีก่ นิ นมจากแก้วอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ 7 เด็กทีเ่ ลิกขวดนมช้าจะกินนมปริมาณมากกว่าปกติ5,7,8 มีความสัมพันธ์กบั ค่าดัชนีมวล
กายของเด็ก มีโอกาสเสีย่ งต่อโรคอ้วนเพิม่ ขึน้ 9 พบโรคอ้วนเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตใิ นเด็กทีด่ ดู ขวด
นมนานเกิน 18 เดือน และกินนมเกินวันละ 24 ออนซ์6,10 นอกจากนี้การเลิกดูดขวดนมช้าก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพและพัฒนาการ11 ได้แก่ ฟนั ผุ ซึง่ มักเกิดบริเวณฟนั บนหน้าก่อน เรียกว่า dental bottle caries ในเด็ก
อายุ 3 ปีทม่ี ฟี นั น�้ำนมขึน้ ครบ พบฟนั ผุรอ้ ยละ 65.712 มีการอักเสบในช่องปากเกิดเป็ นฝีทร่ี ากฟนั การติดเชือ้
อาจลุกลามไปทัวใบหน้
่
า และเข้าสูก่ ระแสเลือด ฟนั เกฟนั เหยินท�ำให้เเกิดปญั หาของการสบฟนั การดูดขวด
นมนานสัมพันธ์กบั การลดลงของธาตุเหล็กในร่างกาย7 พบการขาดเหล็กสูงขึน้ ในเด็กทีด่ ดู นมขวดนานอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิต1,3,13
ิ เด็กทีด่ ดู นมจากขวด จะขาดโอกาสฝึกเคีย้ วอาหาร ท�ำให้มโี อกาสขาดสารอาหารได้
ไม่กนิ ผักท�ำให้เกิดปญั หาท้องผูก และขาดการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันการ
เกิดโรคอ้วนในเด็กจากการดูดขวดนม การฝึกให้เด็กเลิกดูดขวดนมในวัยทีเ่ หมาะสมจึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญ1,11
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ปจั จุบนั องค์กรวิชาชีพทีเ่ กีย่ วกับเด็ก ประกอบด้วยสมาคมกุมารแพทย์ และสมาคมทันตแพทย์เด็กทัง้
ในและต่างประเทศ แนะน�ำว่าเด็กควรเลิกใช้ขวดนมเมือ่ อายุ 1 ปี เลิกดูดนมมือ้ ดึกเมือ่ อายุ 6 เดือน และไม่
ควรนอนหลับคาขวดนม โครงการ “บ๊ายบายขวดนมช้าไปโรคภัยตามมา” ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี สรุปว่า “เด็กไทยควรเลิกดูดนมจากขวดเมือ่ อายุ 1 ปี ถ้าท�ำไม่ได้ไม่ควรเกินอายุ 1½ ปี” ควรค่อย
เป็ นค่อยไปตามพัฒนาการของเด็ก และเริม่ ฝึกได้ตงั ้ แต่อายุประมาณ 6 เดือน

การฝึ กให้เด็กเลิกดูดนมจากขวดนม1,11

สามารถท�ำเป็ นขัน้ ตอนตามอายุเด็ก ดังนี้
อายุ 6 เดือน เด็กคอตัง้ ได้มนคง
ั ่ เริม่ นังได้
่ มือจับแก้วได้ ควรหัดให้ดม่ื น�้ำและนมจากแก้วทีละน้อย
เริม่ อาหารตามวัย 1 มือ้ แนะน�ำให้เริม่ มือ้ เย็นก่อน เพือ่ หัดให้เด็กงดนมมือ้ ดึกได้
อายุ 8 เดือน เด็กนังได้
่ เอง สามารถถือของมือเดียว และถ่ายโอนได้ ฝึกให้เด็กคุน้ เคยถือแก้วใบเล็ก
อายุ 10 เดือน เด็กเข้าใจค�ำสัง่ ชอบเลียนแบบ พ่อแม่ดม่ื น�้ำจากแก้วให้ดอู ย่างสม�่ำเสมอ
ไม่ควรให้เด็กดูดน�้ำจากขวดนม
อายุ 1 ปี
เด็กถือแก้วได้ดี เริม่ เดินได้ สนใจส�ำรวจสิง่ แวดล้อม สนใจการดูดนมลดลง ชอบค�ำชม
และต้องการท�ำให้พอ่ แม่พงึ พอใจ ควรเริม่ เลิกขวดนมควบคูก่ บั การให้คำ� ชม
อายุ 1½ ปี เด็กห่วงเล่นมากกว่ากิน พัฒนาการกล้ามเนื้อดีขน้ึ ควรหมันฝึ
่ กเด็กให้ใช้แก้ว จะได้เก่งขึน้
ถ้ายังท�ำไม่ได้ทนั ทีกผ็ อ่ นผันให้จนถึงอายุ 1 ½ ปี แต่ไม่ควรปล่อยให้อายุมากกว่านี้ เพราะเด็กจะติด
การดูดขวดนม ถ้าปญั หานี้ยงั คงต่อเนื่องจนเด็กอายุ 3 ปี ซึง่ เป็ นวัยทีช่ อบต่อต้าน ท�ำให้การเลิกขวดนมยาก
ขึน้ ขณะเดียวกันควรหยุดให้นมตอนกลางคืนหลังเทีย่ งคืนตัง้ แต่อายุ 6 เดือน ซึง่ โดยธรรมชาติวงจรการนอน
จะเริม่ นานขึน้ ความจุของกระเพาะอาหารมากขึน้ สามารถนอนกลางคืนได้นาน 6-8 ชัวโมงโดยไม่
่
หวิ จึง
เป็ นวัยทีส่ ามารถฝึกให้เลิกนมมือ้ ดึกได้ ซึง่ เป็ นบันไดขัน้ ต้นทีจ่ ะช่วยให้เด็กเลิกขวดนมได้งา่ ยขึน้ เมือ่ อายุ 1
ปี นอกจากนี้สงิ่ ส�ำคัญของการเลิกนมมือ้ ดึก คือการทีเ่ ด็กนอนหลับยาวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ฮอร์โมนทีช่ ว่ ย
การเจริญเติบโตหลังได้
่ ดี รวมทัง้ สารเคมีทช่ี ว่ ยการพัฒนาสมองจะท�ำงานได้ดี เกิดผลดีต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็ก

วิธีการช่วยเหลือเด็กให้เลิกนมมือ้ ดึกและป้ องกันการติดขวดนม

1. พ่อแม่ตอ้ งตัง้ ใจจริงในการงดนมมือ้ ดึก (หลังเทีย่ งคืน) เมือ่ อายุ 6 เดือน
2. หลังดูดนมก่อนนอนต้องท�ำความสะอาดฟนั ไม่ควรดูดนมจนหลับคาขวด
3. ให้นมมือ้ กลางวันให้อมิ่ นมมือ้ ดึกกินพอหายหิว
4. ฝึกเข้านอนให้เป็ นเวลา และฝึกให้ลกู นอนหลับได้เอง สร้างบรรยากาศกลางคืนให้เหมือนกลางคืน
ไม่เปิดไฟสว่างหรืออุม้ เล่น อาจหาของทีล่ กู ชอบพาเข้านอน เพือ่ เป็ นเพือ่ นป้องกันการติดขวดนม
5. ควรเริม่ เลิกดูดขวดนมทีละมือ้ ฝึกให้สม�่ำเสมอ เด็กจะปรับตัวได้ใน 2-3 สัปดาห์
6. ฝึกให้ดม่ื น�้ำหรือนมจากแก้วเมือ่ เด็กนังได้
่ เอง อายุประมาณ 8-12 เดือน ตอนกลางวัน
29
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7. เปลีย่ นการดูดนมจากขวดก่อนนอน เป็ นดืม่ นมจากแก้วหรือกล่องก่อนนอน แล้วท�ำความสะอาด
ฟนั ก่อนนอน ให้พาเข้านอนโดยเล่านิทานหรือร้องเพลงจนหลับ
8. ไม่ใช้ขวดนมเป็ นของเล่น เดินถือไปมา
9. เมือ่ เด็กอายุ 1 ปีขน้ึ ไป ควรให้ลกู กินข้าวเป็ นอาหารหลัก 3 มือ้ สร้างบรรยากาศในการกินอาหาร
ร่วมกันอย่างมีความสุข และนมเป็ นอาหารเสริมแคลเซียมวันละ 2-3 ครัง้ เวลาพาเด็กไปนอกบ้านตอนกลาง
วัน ให้ดม่ื นมจากแก้วหรือกล่องแทนการใช้ขวดนม
การให้เด็กเลิกขวดนมมีหลายวิธี จะใช้วธิ ใี ดขึน้ กับปจั จัยของตัวเด็ก ได้แก่ อายุ ลักษณะนิสยั รวมถึง
สถานการณ์แวดล้อมในช่วงเวลานัน้ ๆ เช่น การเจ็บปว่ ย การเดินทางไปต่างจังหวัด หรือแม่มนี ้องใหม่ และ
ปจั จัยของผูเ้ ลีย้ งดู

วิธีการเลิกขวดนม

แบ่งเป็ น 3 วิธ11,14
ี ดังนี้
1. วิธีเลิกทันทีทนั ใด เหมาะกับเด็กทีย่ อมเลิกขวดนมบ้าง และไม่คอ่ ยสนใจขวดนม เช่นยังดูดขวดนม
วันละ1-2 มือ้ และกรณีทต่ี ดิ ขวดแล้วลองใช้วธิ แี บบค่อยเป็ นค่อยไปแล้วไม่ได้ผล วิธกี ารมีดงั นี้
- บอกให้รลู้ ว่ งหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนจะให้เลิกใช้ เช่น บอกว่าหนูโตแล้วถึงเวลาทิง้ ขวดนม
- บอกเด็กทุกวันว่าอีกไม่นานหนูจะไม่ตอ้ งใช้ขวดนมอีกแล้ว
- เมือ่ ถึงเวลาเก็บขวดนม ต้องเก็บให้พน้ สายตาเด็ก หรือให้เด็กช่วยเก็บขวดนมใส่ถุง น�ำไปบริจาค
หรือทิง้ ถังขยะ เด็กจะได้ตดั ใจ
- ให้รางวัลเด็กเมือ่ ไม่ดดู ขวดนมตลอดวันหรือตลอดคืนทีผ่ า่ นมา
- เตรียมน�้ำหรือนมใส่แก้ว พร้อมส�ำหรับเด็กดืม่ เมือ่ เด็กร้องหาขวดนม
- ทิง้ จุกนมหรือตัดโคนจุกนมแล้ว ใส่หลอดให้เด็กดูดหลอดแทน
- หาสิง่ ของ ตุ๊กตาหรือของเล่นทีช่ อบทดแทนขวดนม เมือ่ คิดถึงขวดนม
2. แบบทดแทน เหมาะกับเด็กทีต่ ดิ ขวด แต่ไม่ถอื ขวดนมติดตัวไปมา ไม่หลับคาขวดนม เด็กทีเ่ ริม่ ใช้
แก้ว ขณะกินอาหาร หรืออาหารว่างบ้างแล้ว วิธกี ารมีดงั นี้
- ใช้แก้วหัดดืม่ ทัง้ กับนม น�้ำดืม่ และน�้ำผลไม้ เพือ่ ให้เด็กคุน้ เคย
- เริม่ ฝึกอายุ 6 เดือนใช้แก้วหัดดืม่ อาจให้เด็กเล่นแก้วหัดดืม่ จนคุน้ เคยก่อน
- การฝึกเด็กใช้แก้ว เริม่ จากฝึกจับแก้วเปล่าใบเล็กๆ พ่อแม่ยกแก้วจรดปากดืม่ ให้เด็กดูเป็ นตัวอย่าง
- ใส่น้�ำปริมาณน้อยๆ ให้เด็กฝึกจิบก่อน ระยะแรกเด็กอาจยังส�ำลักหรือท�ำน�้ำหกเรีย่ ราดบ้าง
- ให้เด็กใช้แก้วขณะกินอาหารทุกมือ้ ไม่ใช่ใช้เฉพาะเมือ่ ถึงมือ้ นม
- ไม่ให้เด็กถือขวดนมติดตัว
3. แบบค่อยเป็ นค่อยไป เหมาะกับเด็กทีต่ ดิ ขวดแล้ว ส่วนใหญ่จะได้ผลใน 3 สัปดาห์ วิธกี ารมีดงั นี้
- ค่อยๆ ลดขวดนมทีละขวด ทุก 2-4 วัน โดยให้ดม่ื นมจากแก้วหรือดูดหลอดแทน
- ค่อยๆ ลดมือ้ ทีไ่ ม่สำ� คัญก่อน เช่น มือ้ กลางวัน หรือมือ้ ดึก หลังเทีย่ งคืน
- หากเด็กงอแงอาจใส่น้�ำให้เด็กดูดแทนนม ในช่วงมือ้ ก่อนนอนหรือกลางวัน
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- ค่อยๆ ลดปริมาณนมมือ้ ดึก จาก 8 ออนซ์ เหลือ 4 ออนซ์ จนงดได้ในทีส่ ดุ
- หากเด็กยังงอแง อาจขยายจุกนมให้รกู ว้างขึน้ เพือ่ ให้เด็กระมัดระวังการดูดมากขึน้
- อาจดึงดูดความสนใจเด็กโดยให้เลือกแก้วหรือใช้หลอดแบบแปลกๆ
ระหว่างการฝึกควรกอดเด็กเพิม่ เป็ นพิเศษ และขอความร่วมมือจากสมาชิกคนอืน่ ๆในบ้าน เนื่องจาก
เด็กอาจร้องไห้งอแงหรือหงุดหงิด การเตรียมความพร้อมในการเลิกนมขวด ต้องเตรียมตัง้ แต่เล็ก ควรให้เด็ก
ดูดนมเป็ นเวลา แยกเวลากินเวลานอนออกจากกัน ไม่ควรให้เด็กกินนมก่อนเข้านอน เพราะการดูดนมหลับ
คาขวด จะมีโอกาสเกิดฟนั ผุสงู
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5

บทน�ำ

ปจั จุบนั โรคอ้วนเป็ นปญั หาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของประเทศไทยและทัวโลก
่
โรคอ้วนท�ำให้มอี ตั ราการ
ตายและทุพพลภาพของประชากรเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ เกิดจากภาวะแทรกซ้อน คือ ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือด
สูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด มีการศึกษาพบว่าโรคอ้วนในวัยเด็กเป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือดในวัยผูใ้ หญ่ ซึง่ ไม่ขน้ึ กับน�้ำหนักในวัยผูใ้ หญ่ ความชุกของโรคอ้วนเพิม่ ขึน้ ในทุกอายุและ
ในหลายประเทศ เนื่องจากรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จากการส�ำรวจสภาวะสุขภาพประชากร
ไทย พ.ศ. 2539-2540 พบว่าความชุกของโรคอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียนเท่ากับร้อยละ 5.8 จากการ
ส�ำรวจพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย ใน พ.ศ. 2544 พบความชุกเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 7.9 ในเด็กก่อนวัย
เรียน และร้อยละ 6.7 ในเด็กวัยเรียน1,2

สาเหตุ
1. Primary or simple obesity

ภาวะอ้วนชนิดนี้มหี ลายสาเหตุรว่ มกัน ทัง้ ด้านกรรมพันธุแ์ ละสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การบริโภคอาหารมาก
เกินและการขาดกิจกรรมทางกาย เด็กมีลกั ษณะอ้วนและส่วนสูงปกติหรือมากกว่าปกติ มีพฒ
ั นาการทางเพศ
ปกติหรือมีภาวะเป็ นหนุ่มเป็ นสาวก่อนวัย มีอายุกระดูกเท่ากับอายุจริง
- กรรมพันธุ์ ความผิดปกติของยีนที่ควบคุมความหิวหรืออิม่ ของร่างกาย เช่น leptin gene,
melanocortin-4 receptor gene เป็ นต้น
- การบริโภคอาหารมากเกินความต้องการ เด็กอ้วนมักบริโภคอาหารปริมาณมากและบ่อยครัง้
ท�ำให้รา่ งกายได้รบั พลังงานมากเกินความต้องการ พลังงานส่วนเกินจะถูกเปลีย่ นเป็ นไขมันเก็บสะสมไว้ใน
ร่างกาย เริม่ ตัง้ แต่ในวัยทารกทีผ่ เู้ ลีย้ งดูให้นมปริมาณมากเกินความต้องการ เริม่ ให้อาหารตามวัยเร็วและ
ปริมาณมากเกินไป เด็กติดการดูดนมจากขวด กินนมหวาน บริโภคอาหารฟาสต์ฟ้ ูด ของทอด ขนมกรุบกรอบ
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ั่
ขนมหวาน ไอศกรีม น�้ำปนและน�
้ ำอัดลม
- การขาดกิจกรรมทางกาย รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ในปจั จุบนั ทีเ่ ปลีย่ นไป ท�ำให้เด็กนังอยู
่ ก่ บั ที่
มากขึน้ ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์ ท�ำการบ้าน ใช้เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
เช่น ลิฟต์ บันไดเลือ่ น นังรถ
่ เป็ นต้น และมีกจิ กรรมนอกบ้าน วิง่ เล่นหรือออกก�ำลังกายน้อยลง
- ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม เด็กทีม่ พี อ่ แม่อว้ นมีโอกาสอ้วนมากกว่าเด็กทัวไป
่ เนื่องจากมีปจั จัย
แวดล้อม การบริโภคและกิจกรรมทางกายคล้ายกัน นอกจากนี้เด็กอ้วนมักเหนื่อยง่าย ไม่ชอบออกก�ำลังกาย
ขาดความเชือ่ มันในตนเอง
่
ไม่คอ่ ยมีเพือ่ น จึงหลีกเลีย่ งการท�ำกิจกรรมและการเข้าสังคม

2. Secondary obesity

ภาวะอ้วนชนิดนี้มสี าเหตุจากโรคทางกาย เด็กมักมีสว่ นสูงต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ โดยทัวไปมั
่ กต�่ำกว่าเปอร์
เซ็นไทล์ท่ี 50 มีพฒ
ั นาการทางเพศไม่สมวัย และอายุกระดูกต�่ำกว่าอายุจริง อาจมีพฒ
ั นาการช้า หรือมีลกั ษณะ
ทีเ่ ข้าได้กบั กลุม่ อาการบางอย่าง (ตารางที่ 1) สาเหตุของภาวะอ้วนจากโรคทางกาย มีดงั นี้
- โรคทางกรรมพันธุ์ เช่น Prader-Willi syndrome, Laurence-Moon-Biedl syndrome เป็ นต้น
- โรคของระบบต่อมไร้ทอ่ เช่น hypothyroidism, Cushing’s syndrome, insulinoma เป็ นต้น
- โรคของระบบประสาท เช่น โรคของต่อม pituitary และ hypothalamus เนื้องอกในสมอง เป็ นต้น
- การได้รบั ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ เป็ นต้น

แนวทางการวินิจฉัย

หลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคอ้วนในเด็กตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก3 มีดงั นี้
1 น�้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (weight for height) เปรียบเทียบน�้ำหนักตัวกับค่ามัธยฐาน (median)
ของน�้ำหนักตามเกณฑ์สว่ นสูงโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อา้ งอิงการเจริญเติบโตตามเพศและส่วนสูงของเด็ก ซึง่
จัดท�ำโดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข4 โดยให้การวินิจฉัยดังนี้
- เริม่ อ้วน หรือ น�้ำหนักเกิน (overweight) เมือ่ น�้ำหนักมากกว่าค่ามัธยฐานเกิน 2 เท่าของความเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน (standard deviation, SD) แต่ไม่เกิน + 3 SD
- อ้วน(obesity) เมือ่ น�้ำหนักมากกว่าค่ามัธยฐานเกิน 3 เท่าของความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (+3 SD)
2. ดัชนี มวลกาย (body mass index, BMI) ใช้ได้ในเด็กอายุ 2-18 ปี โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
อ้างอิงตามอายุและเพศ ในกราฟขององค์การอนามัยโลก โดยให้การวินิจฉัยดังนี้
- เริม่ อ้วน หรือ น�้ำหนักเกิน (overweight) เมือ่ ค่าดัชนีมวลกายเกินค่ามัธยฐานมากกว่าหรือเท่ากับ
+1 SD แต่ไม่เกิน +2 SD
- อ้วน (obesity) เมือ่ ค่าดัชนีมวลกายเกินค่ามัธยฐานมากกว่าหรือเท่ากับ +2 SD
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แนวทางการประเมิน

ควรประเมินเด็กอย่างละเอียด เพือ่ ค้นหาสาเหตุของโรคอ้วน ภาวะแทรกซ้อน และวางแผนการรักษา ดังนี้

1. การซักประวัติ

- ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น นอนกรน อาการง่วงในตอนกลางวัน ปวดศีรษะ ปวดจุกท้อง ปวดเข่า
ปวดขา และประวัตปิ ระจ�ำเดือน เป็ นต้น
- พัฒนาการและการเจริญเติบโต เพือ่ ค้นหาโรคทางกรรมพันธุ์ หรือโรคระบบต่อมไร้ทอ่
- โรคในครอบครัว เช่น โรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือด
สูง เป็ นต้น
- อาหาร
- กิจกรรมทางกาย ได้แก่ ปริมาณอาหารทีร่ บั ประทานในแต่ละวัน ขนม เครือ่ งดืม่ ฟาสต์ฟ้ ูด ขนม
ซอง เบเกอรี ปริมาณ ชนิด และวิธกี ารกินนม ชนิดของอาหารในครอบครัว วิธปี รุงอาหาร กิจวัตรประจ�ำวัน
และการออกก�ำลังกาย

2. การตรวจร่างกาย

- ชังน�
่ ้ ำหนัก วัดส่วนสูง
- วัดเส้นรอบเอว เส้นรอบสะโพก
- วัดความดันเลือด
- ตรวจลักษณะทัวไป
่ อาจพบลักษณะหน้าตาทีเ่ ข้าได้กบั กลุม่ อาการต่างๆ truncal obesity ตรวจร่างกาย
ระบบต่างๆ อาจพบภาวะผิดปกติ เช่น tonsillar enlargement, acanthosis nigricans, striae, xanthoma, hirsutism,
abnormal gait, leg deformity, hypogonadism เป็ นต้น
- ตรวจการเข้าสูว่ ยั หนุ่มวัยสาว (Tanner staging)

3. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิ การ

ควรพิจารณาเป็ นรายๆไป ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยแนะน�ำให้ตรวจเลือดในเด็กอ้วนอายุ
7 ปีขน้ึ ไป ทีอ่ ว้ นรุนแรงมาก (morbid obesity) หรือเป็ นกลุม่ เสีย่ ง คือ มีประวัตคิ รอบครัวเป็ นโรคหัวใจและ
หลอดเลือดก่อนอายุ 55 ปีในผูช้ าย และก่อนอายุ 65 ปีในผูห้ ญิง เป็ นโรคอ้วน ความดันเลือดสูง เบาหวาน
และไขมันในเลือดผิดปกติ โดยส่งตรวจระดับไขมัน เอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT หรือ serum
glutamic pyruvic transaminase, SGPT) และระดับน�้ำตาลหลังงดอาหาร (fasting blood sugar, FBS) เพือ่
ประเมินภาวะแทรกซ้อน และอาจส่งตรวจเพิม่ เติมในบางภาวะ ดังนี้
- Chromosome study, hormonal test ในรายทีส่ งสัย secondary obesity
- Fasting insulin หรือ oral glucose tolerance test ในรายทีส่ งสัยภาวะดือ้ ต่ออินซูลนิ
- เอกซเรย์ lateral soft tissue neck, overnight pulse-oximetry หรือ polysomnography ในรายที่
มีปญั หานอนกรน
- การตรวจคลืน่ หัวใจ และเอกซเรย์ปอดในกรณีมภี าวะความดันเลือดสูง หรือนอนกรนมานาน
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ภาวะแทรกซ้อน

เมือ่ เด็กอ้วนมากขึน้ และไม่ได้รบั การแก้ไข ปญั หาโรคอ้วนจะรุนแรงมากขึน้ เกิดผลร้ายต่อสุขภาพเด็ก
ในระยะยาวและเกิดภาวะแทรกซ้อนมากมาย5 ดังนี้
1. ระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ หายใจล�ำบาก เหนื่อยง่าย นอนกรนเสียงดัง หากเป็ นรุนแรงอาจมี
ปญั หาหยุดหายใจเมือ่ นอนหลับ (hypoventilation syndrome หรือ obstructive sleep apnea, OSA) หาก
เป็ นรุนแรงอาจท�ำให้เกิดภาวะ cor pulmonale และ right-sided heart failure ตามมาได้
2. ระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ภาวะความดันเลือดสูง และไขมันในเลือดสูง ซึง่ เป็ นปจั จัยเสีย่ ง
ของการเกิดหลอดเลือดตีบแข็ง กลายเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดหรืออัมพาตได้
3. ระบบต่อมไร้ทอ่ และเมตาบอลิค ได้แก่ ภาวะดือ้ ต่ออินซูลนิ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุม่ อาการเม
ตาบอลิก (metabolic syndrome) และภาวะ polycystic ovary syndrome ซึง่ พบในเพศหญิงโดยมีความผิด
ปกติของประจ�ำเดือน คือมีน้อยหรือไม่มา ร่วมกับภาวะ hyperandrogenism ได้แก่ สิว ขนดก มีกลิน่ ตัว ท�ำให้
เกิดภาวะมีบุตรยากเนื่องจากการไม่ตกไข่ในวัยเจริญพันธุ์
4. ระบบกระดูกและข้อ ได้แก่ ปวดข้อเท้าหรือข้อเข่า ขาโก่งเข้า(knock knee) หรือโก่งออก (bow leg)
ซึง่ อาจรุนแรงมาก เรียกว่า Blount’s disease (tibial vara) ความผิดปกติของข้อสะโพกและกระดูกต้นขาจาก
ภาวะ slipped capital femoral epiphysis ท�ำให้เดินกะเผลก เป็ นต้น
5. ระบบผิวหนัง อาจพบผิวหนาและด�ำคล�้ำบริเวณรักแร้ คอ และขาหนีบ (acanthosis nigrican) ซึง่
สัมพันธ์กบั ภาวะดือ้ ต่ออินซูลนิ หรือเบาหวาน การมีแผลจากการเสียดสี และเกิดติดเชือ้ ทีผ่ วิ หนังได้งา่ ย
6. ระบบประสาท อาจเกิดภาวะ idiopathic intracranial hypertension (pseudotumor cerebri) ท�ำให้
มีอาการปวดศีรษะเรือ้ รัง มีความผิดปกติของการมองเห็น ถ้ามีภาวะ OSAจะท�ำให้สมรรถภาพในการเรียนน้
อยกว่าปกติ ขาดสมาธิ เรียนไม่รเู้ รือ่ ง หลับในช่วงระหว่างวัน
7. ระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ นิว่ ในถุงน�้ำดี ตับอักเสบจากการมีไขมันสะสม (non-alcoholic fatty liver
disease) ซึง่ อาจไม่มอี าการ หรือมีคา่ เอนไซม์ ALT สูงกว่าปกติ จนถึงมีตบั แข็ง พังผืดในตับ และตับวายได้
8. ความเสีย่ งต่อการเป็นมะเร็งในวัยผูใ้ หญ่เพิม่ ขึน้ เช่น มะเร็งของเยือ่ บุโพรงมดลูก เต้านม ล�ำไส้ใหญ่ เป็นต้น
9. ด้านจิตใจ มักถูกเพือ่ นล้อเลียน มีปญั หาในการเข้าสังคม ซึมเศร้า วิตกกังวล ขาดความเชือ่ มันในตนเอง
่

กลุ่มอาการเมตาบอลิก (metabolic syndrome)

คือกลุม่ อาการทีป่ ระกอบด้วยความผิดปกติทางเมตาบอลิกหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ อ้วนลงพุง ระดับ
น�้ำตาลในเลือดสูง ความดันเลือดสูง และระดับไขมันในเลือดผิดปกติ ความผิดปกติเหล่านี้มคี วามสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชดิ กับภาวะดือ้ อินซูลนิ และปริมาณไขมันในช่องท้อง
กลุ่มอาการเมตาบอลิกเป็ นปจั จัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด
กลุม่ อาการเมตาบอลิกมีความชุกสูงมากในประชากรผูใ้ หญ่และมีรายงานความชุกเพิม่ ขึน้ ในเด็ก โดยเฉพาะ
ในเด็กอ้วน ดังนัน้ การวินจิ ฉัยกลุม่ อาการเมตาบอลิกให้ได้ในระยะแรกและพยายามหาทางแก้ไขความผิดปกติ
ทีพ่ บจึงความส�ำคัญอย่างยิง่ เพือ่ ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต
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สาเหตุของกลุ่มอาการเมตาบอลิก8

มีขอ้ มูลสนับสนุนว่าภาวะดือ้ ต่ออินซูลนิ และภาวะอ้วนลงพุงน่าจะเป็นสาเหตุสำ� คัญของกลุม่ อาการเมตา
บอลิก นอกจากนี้น่าจะมีปจั จัยอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดกลุม่ อาการนี้ ได้แก่ กรรมพันธุ์ อายุทเ่ี พิม่ ขึน้ ความ
ผิดปกติของฮอร์โมน การขาดการออกก�ำลังกาย และภาวะอักเสบเรือ้ รังแบบไม่รนุ แรง
การมีไขมันสะสมในช่องท้อง (visceral fat) เพิม่ ขึน้ ร่วมกับภาวะดือ้ ต่ออินซูลนิ ท�ำให้มกี ารสลายไขมัน
ไปเป็ นกรดไขมันอิสระปริมาณมาก จึงท�ำให้มไี ขมันสะสมในเนื้อเยือ่ อื่นๆทีไ่ ม่ใช่เนื้อเยือ่ ไขมัน ได้แก่ในตับ
ตับอ่อนและกล้ามเนื้อมากขึน้ นอกจากนี้ เซลล์ไขมันเองยังมีการสร้างสาร adipocytokines เพิม่ ขึน้ ได้แก่
leptin, resistin, plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), interleukin-6(IL-6), tumor necrosis factor-alpha (TNF-a) ซึง่ ส�ำหรับสาร IL-6 และ TNF-a จะกระตุน้ ให้มกี ารสร้าง C-reactive protein เพิม่ ขึน้ ท�ำให้
เกิดการอักเสบเรือ้ รังตามมาได้ เซลล์ไขมันผลิตสาร adiponectin ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยเพิม่ insulin sensitivity
ป้องกันกระบวนการอักเสบและการเกิดหลอดเลือดแดงแข็ง อย่างไรก็ตามจากหลายการศึกษาพบว่าระดับ
adiponectin มีคา่ ต�่ำในเด็กทีเ่ ป็ นโรคอ้วน
กรดไขมันอิสระทีส่ ะสมตามอวัยวะส่วนต่างๆเพิม่ ขึน้ ร่วมกับผลของสาร adipocytokines จะรบกวน
การท�ำงานของฮอร์โมนอินซูลนิ ภาวะดือ้ อินซูลนิ จะท�ำให้เกิดผลต่างๆตามมาดังนี้
1. ความผิดปกติของระดับน�้ำตาล (glucose intolerance) เนื่องจากเซลล์เบต้าจากตับอ่อนถูกกระตุน้
ให้สร้างฮอร์โมนอินซูลนิ เพิม่ ขึน้ อย่างมากจนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลนิ ได้อกี
2. ไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia) ได้แก่ ภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง เนื่องจากการสร้าง
very-low-density lipoprotein (VLDL) เพิม่ ขึน้ และการก�ำจัด VLDL จากกระแสเลือดลดลง และ ระดับhighdensity lipoprotein cholesterol (HDL-C) ในเลือดต�่ำ ซึง่ เกิดจากการสลาย triglyceride-rich lipoprotein ลด
ลง จึงท�ำให้มไี ขมันส่วนทีจ่ ะสร้างเป็ น HDL-C น้อยลง
3. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) เนื่องจากมีกรดไขมันอิสระ และกลีเซอรอล เพิม่ ขึน้
ท�ำให้ตบั สร้างไตรกลีเซอไรด์เพิม่ ขึน้
4. ความดันเลือดสูงเนื่องจากการดูดกลับของเกลือโซเดียมทีไ่ ตเพิม่ ขึน้ และ การท�ำงานของระบบซิม
พาเทติกถูกกระตุน้
5. โรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากเซลล์เยือ่ บุผนังหลอดเลือดมีการท�ำงานผิดปกติ (endothelial
dysfunction) ร่วมกับมีสาร fibrinogen และ PAI-1เพิม่ ขึน้ ซึง่ จะท�ำให้ม ี fibrous plaque เพิม่ ขึน้ และเกิด atherosclerosis ตามมา
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เกณฑ์วินิจฉัยกลุ่มอาการเมตาบอลิก

International Diabetes Federation (IDF) ได้เสนอเกณฑ์วนิ ิจฉัยกลุม่ อาการเมตาบอลิกในเด็กและ
วัยรุน่ 9 โดยแบ่งตามช่วงอายุต่างๆ (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ดี ยังไม่มขี อ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะแนะน�ำให้มกี ารวินิจฉัย
กลุม่ อาการนี้ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ค่าทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์ตดั สินความความดันเลือด ระดับน�้ำตาลและไขมัน
เป็ นตัวเลขค่าเดียว ส่วนค่าเส้นรอบเอวให้ใช้คา่ เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 ยังไม่มเี กณฑ์สำ� หรับวินิจฉัยส�ำหรับความ
ความดันเลือด ระดับน�้ำตาลและไขมันของเด็กอายุ 6-10 ปี แต่แนะน�ำให้ตรวจเพิม่ เติมในกรณีทม่ี สี มาชิกใน
ครอบครัวมีกลุม่ อาการเมตาบอลิก โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหัวใจ ความดันเลือดสูง และ/หรือ
โรคอ้วน เกณฑ์วนิ ิจฉัยของIDFนี้สามารถน�ำไปใช้ทางคลินิกได้งา่ ย ไม่ตอ้ งใช้ตารางหลายตารางเพือ่ ประเมิน
ค่าเกณฑ์ตดั สินแต่ละอัน

แนวทางการรักษาโรคอ้วน

เด็กอ้วนควรได้รบั การรักษาอย่างเป็ นองค์รวมจากสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ กุมารแพทย์ จิตแพทย์ นัก
กายภาพบ�ำบัด และโภชนากร เพือ่ การประเมินและรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ให้คำ� แนะน�ำเรือ่ งการปรับ
เปลีย่ นอาหารทีเ่ หมาะสม และการออกก�ำลังกาย โดยมีเป้าหมายในการรักษา คือ น�้ำหนักตามเกณฑ์สว่ นสูง
กลับสูป่ กติ และมีสว่ นสูงเพิม่ ตามวัย กรณีทอ่ี ว้ นไม่มากและอยูใ่ นวัยทีก่ ำ� ลังเจริญเติบโตนัน้ อาจเพียงรักษาน�้ำ
หนักเดิมไว้ (weight maintenance) หรือเพิม่ เพียงเล็กน้อยในอัตราช้ากว่าปกติ เมือ่ เด็กสูงขึน้ ก็จะมีน้�ำหนัก
ตามเกณฑ์สว่ นสูงปกติได้ แต่ถา้ เป็ นเด็กโตหรือมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคอ้วน ควรท�ำการลดน�้ำหนัก
อย่างจริงจัง (weight reduction) และควรมีการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องทุก 3-6 เดือน หลักการทีส่ ำ� คัญ
ในการรักษาเด็กอ้วน10,11 มีดงั นี้

1. การควบคุมการบริโภคอาหาร

แนะน�ำให้กนิ อาหารทีม่ ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ ครบ 5 หมู่ และลดปริมาณลงให้เพียงพอกับความต้องการสมวัย
ไม่ควรงดมือ้ อาหาร เพราะจะท�ำให้การเจริญเติบโตของเด็กผิดปกติ ควรดืม่ นมรสจืดวันละ 2-3 ครัง้ ถ้าเด็ก
อายุมากกว่า 2 ปีควรดืม่ นมพร่องหรือขาดมันเนย ไม่ควรดืม่ นมปรุงแต่งรสหวานหรือนมเปรีย้ ว และควรงด
การดูดนมจากขวดหลังอายุ 1 ½ ปี
การปรุงอาหารส�ำหรับเด็กอ้วน ควรเลือกใช้เนื้อสัตว์ทต่ี ดิ มันและหนังน้อยทีส่ ดุ หลีกเลีย่ งการเติมน�้ำตาล
ทรายในอาหาร เตรียมอาหารโดยการนึ่ง ต้ม ตุ๋น อบ แทนการทอดหรือผัดด้วยน�้ำมัน ควรมีผกั หลายชนิดใน
อาหาร สนับสนุนให้เด็กกินผลไม้ทไ่ี ม่หวานนัก เช่น ชมพู่ ฝรัง่ ส้ม งดขนมซองกรุบกรอบ ลูกอม ไอศกรีม
ั่
ทอฟฟี่ ช็อคโกแลต น�้ำปนและน�
้ำอัดลม ในกรณีเด็กโต ควรสอนให้เด็กรูจ้ กั อ่านฉลากโภชนาการ และวางแผน
ในการกินอาหารตามหลักอาหารแลกเปลีย่ น เป็ นต้น
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2. การเพิ่มกิจกรรมทางกายและการออกก�ำลังกาย

แนะน�ำให้เพิม่ กิจกรรมทางกายและออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ เพือ่ ลดหรือควบคุมน�้ำหนักตัว และ
ยังช่วยควบคุมระดับน�้ำตาลและไขมันในเลือด เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของหัวใจและปอด ท�ำให้มกี าร
เคลือ่ นไหวทีค่ ล่องแคล่วว่องไว และส่งเสริมบุคลิกภาพทีด่ ี ควรเลือกการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก เช่น เดิน
ั ่ กรยาน ร่วมกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น นังยกน�
เร็ว วิง่ เหยาะๆ ปิงปอง ว่ายน�้ำ  ปนจั
่ ้ ำหนัก
หรือยกขาบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง กรณีทอ่ี ว้ นมากควรหลีกเลีย่ งการออกก�ำลังกายทีม่ กี ารลงน�้ำหนักกระแทก
เข่าอย่างรุนแรง
นอกจากการออกก�ำลังกายแล้ว สิง่ ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การเพิม่ กิจกรรมทีท่ ำ� ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น การ
ท�ำงานบ้าน การเดินแทนการใช้ลฟิ ต์หรือนังรถ
่ เป็ นต้น ควรส่งเสริมให้เด็กเล่นหรือมีกจิ กรรมนอกบ้านแทน
การอยูเ่ ฉยๆ เช่น นอนดูโทรทัศน์ นังเล่
่ นเกมหรือคอมพิวเตอร์

3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แนะน�ำให้จดบันทึกรายการอาหารทีก่ นิ (self-monitoring) ไม่กนิ ไปดูโทรทัศน์ไป ไม่ซอ้ื อาหารหวานมัน
เก็บในตูเ้ ย็นตลอดเวลา (stimulus control) สอนให้รจู้ กั ควบคุมตนเองเมือ่ มีความเครียด (stress management)
และให้คำ� ชมเชยเมือ่ เด็กท�ำได้ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ (positive reinforcement) เป็ นต้น

4. การมีส่วนร่วมของครอบครัว

ผูป้ กครองและครอบครัวมีสว่ นร่วมทีส่ ำ� คัญ ในการกระตุน้ ประคับประคอง ให้กำ� ลังใจและเป็ นตัวอย่างที่
ดีให้กบั เด็ก (role model) ในการเลือกกินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ ทัง้ นี้การรักษาโดยอาศัย
หลักการทัง้ หมดร่วมกัน คือ การควบคุมอาหาร ออกก�ำลังกาย และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมท�ำให้เกิดผลดีใน
การควบคุมน�้ำหนักในระยะยาวมากกว่าการรักษาโดยการควบคุมอาหารหรือออกก�ำลังกายแต่เพียงอย่างเดียว

5. การรักษากลุ่มอาการเมตาบอลิก

การรักษากลุม่ อาการเมตาบอลิกทีส่ ำ� คัญคือ การแก้ไขภาวะดือ้ อินซูลนิ และภาวะอ้วนลงพุง วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ คือการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนินชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ การควบคุมน�้ำหนักและการออกก�ำลังกายอย่าง
สม�่ำเสมอเป็ น นอกจากนี้ การรักษาความผิดปกติทางเมตาบอลิกต่างๆก็มคี วามส�ำคัญเช่นกัน ดังนี้

การรักษาผูท้ ี่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ12,13

- ลดอาหารทีม่ พี ลังงานและไขมันสูง
- จ�ำกัดอาหารทีม่ คี อเลสเตอรอลสูงและลดการบริโภคไขมันอิม่ ตัวซึง่ มีมากในไขมันสัตว์ น�้ำมันปาล์มและกะทิ
- แนะน�ำให้บริโภคไขมันไม่อมิ่ ตัวเชิงเดีย่ ว (monounsaturated fatty acid) เช่นน�้ำมันมะกอก น�้ำมัน
ร�ำข้าว และไขมันไม่อมิ่ ตัวเชิงซ้อน (polyunsaturated fatty acid) เช่น น�้ำมันถัวเหลื
่ อง ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
โดยเฉพาะกรดไขมันโอเมกา3 (w- 3 fatty acids)ได้แก่ eicosahexaenoic acid (EPA) และ docosahexaenoic acid (DHA) ทีม่ มี ากในปลาทะเลจะช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ โดยทัวไปแนะน�
่
ำให้กนิ ปลา
ทีม่ ไี ขมันชนิดต่างๆให้หลากหลายอย่างน้อย 2 ครัง้ /สัปดาห์ ส่วนผูท้ ต่ี อ้ งการลดระดับไตรกลีเซอไรด์ให้กนิ
EPA และ DHA 2-4 กรัม/วันในรูปยาภายใต้การดูแลของแพทย์
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- ลดการบริโภคไขมันชนิด trans fatty acidซึง่ พบมากในอาหารทอดทีใ่ ช้ความร้อนสูง มาการีน ขนมเบ
เกอรี่ คุกกีเ้ นื่องจากไขมันชนิดนี้ทำ� ให้ระดับ low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) เพิม่ ขึน้ และลด HDL-C
- ไม่เน้นการจ�ำกัดปริมาณไขมันโดยรวมมากเกินไป เพราะถ้าอาหารมีไขมันต�่ำมาก สัดส่วนของ
อาหารจะมีคาร์โบไฮเดรตสูงซึง่ มีผลต่อการควบคุมน�้ำตาล ท�ำให้ไตรกลีเซอไรด์สงู และ HDL-C ลดต�่ำลง
- เพิม่ การบริโภคผักผลไม้สด และธัญพืชชนิดต่างๆ โดยเฉพาะธัญพืชทัง้ เมล็ดทีข่ ดั สีเพียงเล็กน้อย
(whole grain) มากกว่า refined carbohydrate เช่น แนะน�ำให้กนิ ข้าวกล้องแทนข้าวขาว เป็ นต้น เนื่องจาก
การได้รบั ผัก ผลไม้และธัญพืช ซึง่ มีสาร phytosterol จะช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในล�ำไส้ ช่วยเพิม่ สาร
ต้านอนุมลู อิสระ เพิม่ ใยอาหารทีช่ ว่ ยลดระดับไขมันและน�้ำตาล
- หากปรับเปลีย่ นอาหารและพฤติกรรมอย่างเต็มทีแ่ ล้ว ยังไม่สามารถควบคุมระดับไขมันได้ แนะน�ำ
ให้ใช้ยาร่วมด้วยในเด็กอายุมากกว่า 8 ปี ยาลดไขมันทีเ่ ลือกใช้ลำ� ดับแรกในเด็กเพือ่ ลดคอเลสเตอรอลคือ bile
acid sequestrant ได้แก่ cholestyramine นอกจากนี้อาจใช้ยากลุม่ statin หรือ cholesterol absorption inhibitor ร่วมด้วยได้ ส่วนในกรณีทร่ี ะดับไตรกลีเซอไรด์สงู กว่า 400 มก./ดล ให้เลือกใช้ยาในกลุม่ fibrates เช่น
gemfibrozil และ fenofibrate แต่ควรระวังผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้แก่ ปวดท้อง ท้องผูก กล้ามเนื้ออักเสบ

การรักษาผูท้ ี่มีความดันเลือดสูง12,14

- ในระยะแรก ควรให้การรักษาโดยปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ ได้แก่ ลดน�้ำหนัก เพิม่
กิจกรรมทางกาย ออกก�ำลังกาย และควบคุมอาหารโดยเฉพาะต้องลดการบริโภคเกลือโซเดียมให้น้อยกว่า
2,400 มก. ซึง่ เท่ากับเกลือแกง 6 กรัม หรือ ประมาณ 1 ช้อนชา หลีกเลีย่ งอาหารแปรรูป
- เพิม่ การบริโภคผักผลไม้และบริโภคโพแทสเซียมมากขึน้ (แหล่งอาหารทีด่ ขี องโพแทสเซียมคือ ผัก
ผลไม้ นม และ เนื้อสัตว์)
- อาจพิจารณาให้ยาลดความดันเลือดเมือ่ มีความดันเลือดสูงระดับรุนแรง คือ ความดันเลือดมากกว่า
เปอร์เซนไทล์ท่ี 99 เกิน 5 มม.ปรอท หรือมากกว่าเปอร์เซนไทล์ท่ี 95 ถ้าความดันเลือดไม่ลดลงหลังจากปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ นาน 6 เดือนแล้ว โดยเฉพาะเมือ่ มีประวัตคิ วามดันเลือดสูงหรือโรคหัวใจหลอด
เลือดก่อนวัยอันควรในครอบครัวร่วมด้วย เป้าหมายของการใช้ยาลดความดันเลือดเพือ่ ลดการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โดยมีหลักการว่ายา ไม่ควรจะเพิม่ ภาวะต้านฤทธิอิ์ นซูลนิ หรือท�ำให้น้�ำหนักเพิม่ (เช่น b-blockers)
หรือท�ำให้ glucose intolerance มากขึน้ (เช่น thiazide diuretics) ดังนัน้ ยาทีน่ ยิ มใช้ได้แก่ ยาในกลุม่ angiotensin
converting enzyme inhibitor, angiotensin receptor blocker หรือ calcium channel blocker
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การรักษาผูท้ ี่มีระดับน�้ำตาลในเลือดสูง12,15

- ควรลดการบริโภคน�้ำตาลฟรุกโตสและน�้ำตาลทรายให้ไม่เกินร้อยละ 20 ของพลังงานทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมด
เนื่องจากท�ำให้ไตรกลีเซอไรด์สงู และHDL-C ต�่ำลง ผูใ้ หญ่และเด็กวัยรุน่ ไม่ควรกินน�้ำตาลทรายมากกว่าวันละ
6-8 ช้อนชา
- เลือกอาหารทีม่ ดี ชั นีน้�ำตาลต�่ำ (low glycemic index)
- ยาทีแ่ นะน�ำให้ใช้ลำ� ดับแรกแรกในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กอายุ 10 ปีขน้ึ ไป คือ metformin
ออกฤทธิ ์โดยการลด hepatic glucose production ยับยัง้ การสร้างไขมันและเพิม่ fatty acid oxidation ท�ำให้
ระดับไขมันในเลือดดีขน้ึ ลดภาวะดือ้ อินซูลนิ และลดความอยากอาหาร อาการข้างเคียงทีพ่ บบ่อยในช่วงแรก
คือ คลืน่ ไส้ ปวดท้อง ท้องอืด และอุจจาระร่วง
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ตารางที่ 1 อาการและอาการแสดงของโรคที่มีภาวะอ้วนร่วมด้วย
โรคหรือกลุ่มอาการ

อาการและอาการแสดง
ประวัติ
พัฒนาการช้า
ส่วนสูงต�่ำกว่าเกณฑ์
ตรวจร่างกาย
Truncal obesity
ลักษณะหน้าตาผิดปกติ
Goiter
ขนดก
Violaceous striae
มือเท้าขนาดเล็ก
Undescended testes, hypogonadism

โรคทางกรรมพันธุ์
Hypothyroidism, growth hormone deficiency, Cushing’s syndrome, Prader-Willi syndrome
Cushing’s syndrome
โรคทางกรรมพันธุ์ เช่น Prader-Willi syndrome
Hypothyroidism
Cushing’s syndrome
Cushing’s syndrome
Prader-Willi syndrome
Prader-Willi syndrome

ตารางที่ 2 เกณฑ์วินิจฉัยกลุ่มอาการเมตาบอลิกในเด็กตามเกณฑ์ของ International Diabetes Federation9
เกณฑ์วินิจฉัย

อายุ (ปี )
6 ถึง < 10

10 ถึง < 16
³ เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90

³ 16

เส้นรอบเอว

³ เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90

ชาย: ³ 90 ซม. หญิง: ³ 80 ซม.

ระดับน�้ำตาลและ
ภาวะเบาหวาน

ยังไม่มเี กณฑ์สำ� หรับวินจิ ฉัย ³ 100 มก./ดล

ความดันเลือด

ยังไม่มเี กณฑ์สำ� หรับวินจิ ฉัย SBP ³ 130 หรือ DBP ³ 85 SBP ³ 130 หรือ DBP ³ 85
มม.ปรอท หรือก�ำลังรักษา มม.ปรอท หรือก�ำลังรักษา

ไตรกลีเซอไรด์

ยังไม่มเี กณฑ์สำ� หรับวินจิ ฉัย ³150 มก./ดล หรือ ก�ำ ลัง ³ 150 มก./ดล หรือ ก�ำลัง
รักษา
รักษา

³ 100 มก./ดล

High-density
ยังไม่มเี กณฑ์สำ� หรับวินจิ ฉัย <40 มก./ดล หรือ ก�ำลังรักษา ชาย: <50 มก./ดล หญิง: <40
lipoprotein
มก./ดล หรือ ก�ำลังรักษา
cholesterol (HDL-C)

SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure
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พัชราภา ทวีกุล, อรวรรณ เอีย่ มโอภาส

โรคอ้วนและกลุม่ อาการเมตาบอลิก

เอกสารอ้างอิ ง
1. นิตยา คชภักดี, นิชรา เรืองดารกานนท์, ชัยยศ คุณานุสนธิ.์ สุขภาพและพัฒนาการของเด็กไทย พ.ศ. 2539-2540.
2. ลัดดา เหมาะสุวรรณ, ศิรกิ ุล อิศรานุรกั ษ์, นิชรา เรืองดารกานนท์ และคณะ. เด็กไทยวันนี้ เป็ นอยูอ่ ย่างไร. หาดใหญ่: ลิมบราเดอร์สการพิมพ์
จ�ำกัด. 2547.
3. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Health Organ Tech Rep Ser
2000;894:i-xii, 1-253.
4. กรมอนามัย. เกณฑ์อา้ งอิง น�้ำหนัก ส่วนสูง และเครือ่ งชี้วดั ภาวะโภชนาการของประชาชนไทย อายุ 1 วัน - 19 ปี.
5. Barlow SE, Dietz WH. Obesity evaluation and treatment: Expert Committee recommendations. The Maternal and Child Health Bureau, Health Resources and Services Administration and the Department of Health and Human Services. Pediatrics 1998;102:E29.
6. Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ. The metabolic syndrome. Lancet 2005;365:1415-28.
7. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J. Metabolic syndrome--a new world-wide definition. A Consensus Statement from the International
Diabetes Federation. Diabet Med 2006;23:469-80.
8. Pittas AG, Joseph NA, Greenberg AS. Adipocytokines and insulin resistance. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:447-52.
9. Zimmet P, Alberti G, Kaufman F, et al. The metabolic syndrome in children and adolescents. Lancet 2007;369:2059-61.
10. Hoppin AG. Evaluation and management of obesity. In: Walker WA, Watkins JB, Duggan C, eds. Nutrition in Pediatrics: basic
science and clinical application. 4th ed. Ontario: BC Decker. 2008, 441-54.
11. Spear BA, Barlow SE, Ervin C, et al. Recommendations for treatment of child and adolescent overweight and obesity. Pediatrics
2007;120(Suppl 4):S254-88.
12. Halpern A, Mancini MC, Magalhães ME, et al. Metabolic syndrome, dyslipidemia, hypertension and type 2 diabetes in youth: from
diagnosis to treatment. Diabetol Metab Syndr 2010;2:55.
13. Obarzanek E, Kimm SY, Barton BA, et al. Long-term safety and efficacy of a cholesterol-lowering diet in children with elevated
low-density lipoprotein cholesterol: seven-year results of the Dietary Intervention Study in Children (DISC). Pediatrics 2001;107:256-64.
14. Appel LJ, Brands MW, Daniels SR, Karanja N, Elmer PJ, Sacks FM. Dietary approaches to prevent and treat hypertension: a scientific statement from the American Heart Association. Hypertension 2006;47:296-308.
15. Howard BV, Wylie-Rosett J. Sugar and cardiovascular disease: A statement for healthcare professionals from the Committee on
Nutrition of the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism of the American Heart Association. Circulation 2002;106:523-7.

43

