
อาหารเปนสิ่งสําคัญสําหรับสุขภาพ
กายของเด็กปฐมวัย อาหารท่ีดีที่สุดของ
เด็กเล็กก็คือ นมแม เพื่อใหเด็ก ไดรับ
ประโยชนสูงสุด องคกร World Fit for
Children แนะนําวา เด็กควรไดรับนม
แมอยางเดียวลวนๆ เปนเวลา 6 เดือน
เต็ม หลังจากนั้นใหไดรับอาหารอื่นเสริม
ตามวัย และไดรับนมแมควบคูไปดวยจน
ลูกอายุ 2 ป 
 ผลทางตรงท่ีชัดเจนของเด็กที่กิน
นมแม คือมีภูมิคุมกัน ไมแพงาย ไดรับ
สารอาหารท่ีทําใหสมองมีการเจริญ
เติบโตไดเต็มที่ ผลทางออมคือไดรับ
ความอบอุนจากออมกอดของแม และ
ผลการศึกษาขององคการอนามัยโลก 
(WHO, 2005) พบวา การเล้ียงลูกดวย
นมแมเปนวิธีการที่ชวยลดอัตราการตาย
ของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป ไดสูงถึงรอยละ 
13 ซึ่ งสูงที่สุดเมื่อ เทียบกับวิธีการ
ปองกันโรคดวยวิธีอื่นๆ  

แพทยหญิงศิราภรณ สวัสดิวร ศูนยนมแมแหงประเทศไทย 
แพทยหญิงสุนทรี รัตนชูเอก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
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รอยละของเด็กอายุ 0-3 เดือน และ 0-5 เดือน
ที่ไดกินนมแมเพียงอยางเดียว
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 ขอมูลจากการสํารวจสถานการณเด็กในประเทศไทยป พ.ศ. 2548-2549 ชี้ใหเห็นวา เด็กชวง 6 เดือนแรกของชีวิตกินนมแมในอัตราที่ต่ำมาก นั่น
คือ มีเพียงรอยละ 7.6 ของเด็กอายุ 0-3 เดือน และรอยละ 5.4 ของเด็กอายุ 0-5 เดือน ที่ไดกินนมแมอยางเดียว เด็กชนบทไดกินนมแมมากกวาเด็ก
ในเมือง และเด็กในภาคเหนือไดกินนมแมอยางเดียวมากกวาภาคอ่ืนๆ ขณะท่ีภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) มีเด็ก ที่กินนมแมอยางเดียวนอยที่สุด 

 การกินนมแมลดการตายของเด็กต่ำกวา 5 ป ในอัตราที่สูงกวาวิธีการอื่น ดังนั้นเด็กควรได
รับนมแมอยางเดียวลวนๆ เปนเวลา 6 เดือนเต็ม สวนการใหนมขวดจนลูกหลับกลางคืนจะเสี่ยง
ตอฟนผุ และควรเลิกขวดนมเม่ืออายุ 1 ป หรือ 1 ปครึ่งเปนอยางชา แตปรากฏวาเด็กไทยเลิก
ดูดขวดนมเมื่ออายุเฉลี่ย 2 ป 5 เดือน 
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อัตราการตายที่ลดลงของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป จำแนกตาม วิธีปองกันโรค

ที่มา : องคการอนามัยโลก, 2005
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อตราการตายอัตราการตาย ่่ ่ยยอออ รรรร าาตตาากกาาตต รรอ ตต ยััั ่่่่ยอ รร าตากาต รรอ ตต ยัั ่ท่ีลดลงของเออลลลล เงงขขงดดท ลล เเอขด งงททีีีี อลล เงขงดท ลล เอขดท ง งีี ด็กอายุตำกว็ ำุยุออ วกกำตำากกด วอ ตด ย ำ็็็ ำุยุอ วกำตำากด วอ ตด ย ำ็็ ำ วา 5 ป จำแนกนแแ5 กำำจำปา นแแจ นป ำป ำป นแแ5 กำจำปา นแแจ นป ำป ำป ตามมมมาต มต มมมาต มต ม



แมวานมแมเปนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับ
ทารก แตในบางกรณีแมไมสามารถเลี้ยงลูก
ดวยนมแมได อาจดวยสาเหตุตางๆ เชน แม
ตองไปทํางาน และแมเชื่อวาเด็กควรกินอาหาร
เสริม นอกจากนี้ยังเปนปญหาของสุขภาพ
เชน แมไมมีน้ำนมใหลูก หรือปญหาสุขภาพ
แมและลูก และเมื่อแมไมสามารถใหลูกกินนม
แมอยางเดียวลวนๆ ทารกจึงไดรับสารอาหาร
จากนมขวดแทน ซึ่งตามหลักโภชนาการแลว 
ทารกเหลาน้ีควรจะไดรับนมผงสูตรดัดแปลง
สําหรับทารกทดแทน โดยจะดูดนมจากขวดนม
แทนนมแม 
 ปจจุบันองคกรวิชาชีพเกี่ยวกับเด็ก แนะนํา
ใหเด็กเลิกดูดนมจากขวดและด่ืมนมจากแกว
เมื่ออายุ 1 ป หรืออยางชาควรเลิกดูดขวดนม
กอนอายุปครึ่ง การที่เด็กยังดูดขวดนม จะทําให
เกิดพฤติกรรมการกินที่ไมสมวัยและเกิดปญหา
สุขภาพ เชน ฟนผุ ไมยอมกินขาว น้ำหนักตัว
นอย ขาดสารอาหาร หรือเปนโรคอวน และ
หากเลยชวงอายุดังกลาวแลว เด็กจะเลิกดูดขวด
นมไดยากขึ้น  
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ที่มา : รายงานผลทั่วราชอาณาจักร การสำรวจสถานการณเด็กในประเทศไทย 
ธันวาคม 2548 - กุมภาพันธ 2549, สำนักงานสถิติแหงชาติ

เหตุผลที่ลูกไมสามารถกินนมแมอยางเดียวในชวง 4 เดือนแรกของอายุ

*หมายเหตุ : ไดแก กลัวรูปรางไมสวย ลูกไมยอมดื่มนม เปนตน

แมตองไปทำงาน

รอยละ

แมไมมีน้ำนม
ใหกิน

แมมีปญหา
สุขภาพ

ลูกมีปญหา
สุขภาพ

อื่นๆ*สามีหรือคนใน
ครอบครัว
ไมสนับสนุน

เชื่อวาเด็กควร
กินอาหารเสริมดวย
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22.7

รอยละ

อายุของทารกเมื่อเริ่ม
กินนมชนิดอื่น นอกจากนมแม

ที่มา : การสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5, 2549
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อายุของทารกที่เริ่มไดกินอาหารชนิดอื่น
นอกจากนมเปนครั้งแรก
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ที่มา : การสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทยคร้ังท่ี 5, 2549

มากกวา 6 เดือน4-5 เดือน2-3 เดือน1 เดือน< 1 เดือน

เมือง

1 เดือน
11%

< 1 เดือน
8%

มากกวา 6 เดือน
2%

4-5 เดือน
30%

2-3 เดือน
49%

0000000000000000000000000000000000000000

0000020220220202022020022222220000000000000200000000000002222222220220000020000002222222000222222220000022222002222220022222222222222222222

33333333333333330300030300303333330000003333333333333000000033333000000000000000000000000000000000000000000000

00440000000444444444040444004400000044444444444444444444400004444444400000000000040400004040044000044

0555500000055550005550550000000050550555555555555555555000000000000000000000000000000055555555555000000000005555555555555555555555555555500000000000000055555555555555555555555555555555

1111222221222212 22 22 22 22 222 22222212122112211221222221111222221122 222211111111222222222 222211112222222222 222222211112222 22222.1112.222222 222..22222222222111 2222222222222222222222222222

555555555555555555555555555555555.665.65 65 65 6655555 65555 666666666..555 6655555 6666666666666666666666666

2213 2133 22213111 222222222333333331111111111

2.2222.22 22......22 2222222.....2222222.......

อ1 เดอน1 เดือนออออนนนนนเเดด111 นนเเ ออดด นนืืืื
%11%%%%%%%%%11111 %%%%%%%%%

2-3 เดือน2-3 เดือนอออนนนนนนนนเ3333 ดดดด222 นเ อ-- ดด นนืืือนนนเ33 ดด22 นเ อ---- ดด นนืืืื
49%%%%9%%49%949949499999%9%%%%%%%99994444 %4499%%%%%%%%%%%%%994444 %4499%%444444444444444449999999%%49%%%%%%9%%%%9%%44444444444449999999999999999%%%%%%%%%%%%44444444444999999%%%%%%%%%

1 ใน 4 ของเด็กที่เริ่ม
กิ น น มชนิ ด อ่ื น น อกจา ก
นมแม เปนเด็กที่อยูในชวง
อายุนอยกวา 1 เดือน โดย
เด็กชวงอายุนอยกวา 1 เดือน
- 3 เดือน ที่อาศัยอยูในเมือง
เริ่มกินนมชนิดอื่น นอกจาก
นมแมเร็วกวาเด็กในชนบท 




