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(wasting) หมำยถงึน�ำ้หนกัเทยีบกบัควำมยำวหรอืส่วนสงู หำกต�ำ่กว่ำ 
-2SD หรือต�่ำกว่ำร้อยละ 70-79 อยู่ในระดับปำนกลำง และต�่ำกว่ำ 
-3SD หรือนอ้ยกวำ่ร้อยละ 70 อยูใ่นระดบัรนุแรง  3. เต้ีย (stunting) 
หมำยถึงควำมยำวหรือส่วนสูงเทียบกับอำยุ หำกต�่ำกว่ำ -2SD 
หรือต�่ำกว่ำร้อยละ 85-89 อยู่ในระดับปำนกลำง และต�่ำกว่ำ -3SD 
หรือน้อยกว่ำร้อยละ 85 อยู ่ในระดับรุนแรง 4. น�้ำหนักเกิน 
(overweight) หมำยถงึน�้ำหนักเทียบกับควำมสูงมำกกว่ำ +2SD 
และ 5. อ้วน (obesity) หมำยถึงน�้ำหนักเทียบกับควำมสูงมำกกว่ำ 
+3SD กำรขำดโภชนำกำรในระยะสั้นอำจท�ำให้เด็กผอม แต่หำก
ขำดโภชนำกำรนำนเรื้อรังอำจส่งผลให้เด็กเตี้ย และมีผลเสียต่อ
สุขภำพอื่น ๆ ตำมมำ

การส�ารวจภาวะโภชนาการในเด็กไทย
ปัญหำทำงด้ำนโภชนำกำรยังคงเป็นปัญหำส�ำคัญของ

ทัว่โลกรวมถงึในประเทศไทย ข้อมูลกำรส�ำรวจสุขภำพประชำชนไทย
โดยกำรตรวจร่ำงกำย (National Health Examination Survey; 
NHES) และกำรส�ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
(Multiple Indicator Cluster Survey; MICS) พบว่ำเด็กไทยอำยุ
น้อยกว่ำ 5 ปี ยังมีปัญหำทั้งโภชนำกำรขำดและเกิน ภำวะ wasting 
พบร้อยละ 4.6 (NHES ครั้งที่ 5) และ 5.4 (MICS ครั้งที่ 5) stunting 
ร้อยละ 7.6 และ 10.5 และ overweight ร้อยละ 12.1 และ 8.2 
(รูปที่ 1)

กล่าวน�า
กำรที่ทำรก (แรกเกิดจนถึง 1 ปี) และเด็กเล็ก (1-5 ปี) 

จะเจรญิเตบิโตได้อย่ำงเตม็ศกัยภำพและมสีขุภำพแขง็แรงต้องได้รบั
กำรดูแลเอำใจใส่จำกพ่อแม่อย่ำงต่อเนือ่ง อำหำรและโภชนำกำรทีด่ี
ในวัยเด็กเป็นพื้นฐำนที่ส�ำคัญของสุขภำพและเชำวน์ปัญญำที่ดี
ในระยะยำว แต่สิง่ทีน่่ำเป็นห่วงคอื ทำรกและเดก็เลก็ในประเทศไทย
ยังมีปัญหำโภชนำกำรทั้งขำดและเกิน กำรได้รับโภชนำกำรที่
ไม่เพียงพอจะท�ำให้เกิดโรคขำดสำรอำหำรจนส่งผลให้กำรเติบโต
ไม่เต็มที่ เจ็บป่วยง่ำยและมีผลต่อสติปัญญำ ในทำงตรงข้ำม
หำกได้รับอำหำรทีใ่ห้พลงังำนมำกเกนิไป ในระยะยำวอำจก่อให้เกดิ
ปัญหำโรคอ้วนและภำวะแทรกซ้อนต่ำง ๆ ตำมมำ

Nutritional status and dietary intake of young 
children in Thailand

  รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ 

การวินิจฉัยและประเมินภาวะโภชนาการในเด็กอ้างอิงตาม
เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO)

กำรวนิจิฉยัและประเมนิควำมรนุแรงของภำวะโภชนำกำร
ในเดก็อ้ำงองิตำมเกณฑ์ของ WHO แบ่งเป็น 5 กลุม่ คอื 1. น�ำ้หนักน้อย 
(underweight) หมำยถงึน�ำ้หนกัเทยีบกบัอำย ุหำกต�ำ่กว่ำลบสองเท่ำ
ของส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (-2SD) อยู่ในเกณฑ์น�้ำหนักน้อย
ในระดับปำนกลำง และต�่ำกว่ำ -3SD อยู่ในระดับรุนแรง  2. ผอม 
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“How to fulfill unmet nutritional 
needs in young children”
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Prevalence of anemia: SEANUTS 2011
(Rojroongwasinkul, et al. Br J Nutr 2013)
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Anemia: Hb<110 g/l in children aged <5 y, <115 g/l in 5–11 y, <120 g/l in 12–13 y. 
IDA: Serum transferrin receptor concentration >8.3 mg/l and Hb concentration <cut-off.
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Trend of nutritional status of Thai children aged 0-5 y 
from 2006 to 2015 using WHO Growth standard

%

ส�ำนกัโภชนำกำร กระทรวงสำธำรณสขุ

กลุ่มอำหำร
ปริมำณอำหำร

เด็กอำยุ 1-3 ปี เด็กอำยุ 4-5 ปี

ข้าว-แป้ง 3 ทัพพี 5 ทัพพี

ผัก 2 ทัพพี (6 ช้อนกินข้าว) 3 ทัพพี (9 ช้อนกินข้าว)

ผลไม้ 3 ส่วน 3 ส่วน

เนื้อสัตว์ 3 ช้อนกินข้าว 3 ช้อนกินข้าว  

นม 2 แก้ว 3 แก้ว

น�้ามัน กะทิ น้อยกว่า 3 ช้อนชา น้อยกว่า 4 ช้อนชา

น�้าตาล น้อยกว่า 2 ช้อนชา น้อยกว่า 3 ช้อนชา

ปริมาณอาหารส�าหรับเด็กอายุ 1-5 ปี ควรได้รับใน 1 วัน
และอาหารทดแทน

โภชนาการกับพัฒนาการด้านเชาวน์ปัญญา
กำรขำดโภชนำกำรอำจส่งผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโต

ทำงร่ำงกำย ภูมิคุ ้มกันโรค และพัฒนำกำรด้ำนเชำวน์ปัญญำ 
WHO ระบุว่ำปัจจยัส�ำคญัทีม่ผีลต่อพฒันำกำรด้ำนเชำวน์ปัญญำคอื 
ส่วนสูงของเด็ก (ภำวะเต้ีย) กำรขำดธำตุไอโอดีน โลหิตจำงจำก
กำรขำดธำตุเหล็ก และกำรเลี้ยงดูเด็ก

ในเด็กที่มีโภชนำกำรดี ใยประสำทจะแตกแขนงมำก
และยำว เชื่อมโยงกับเซลล์ประสำทอื่น ๆ ในเด็กเล็กที่มีภำวะ
ขำดโภชนำกำรเรื้อรังและเต้ียจะมีผลต่อพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
ขั้นสูงในช่วงอำยุ 5-10 ปี มีผลเสียต่อสมำธิ ควำมจ�ำระยะส้ัน 
กำรเรียนรู้ และทักษะด้ำนมิติสัมพันธ์ (visuospatial ability) อีกทั้ง
ข้อมูลวิจัยระยะยำวในเด็กไทยพบว่ำเด็กที่เต้ียจำกวัยทำรกจนถึง
อำยุ 8.5 ปี มีระดับไอคิวต�่ำกว่ำเด็กที่ไม่เตี้ย 2.25 จุด 

ฮอร์โมนไทรอยด์มีควำมส�ำคัญในเมตำบอลิซึมของเซลล์ 
และพัฒนำกำรช่วงแรกของอวัยวะทุกส่วนในเด็ก โดยเฉพำะ
ในสมอง (normal neuronal migration และ myelination) ภำวะ
ขำดไอโอดีน (Iodine deficiency disorder; IDD) จึงอำจมีผล
ต่อพัฒนำกำรของสมอง ในพ้ืนที่ที่ขำดไอโอดีนรุนแรง กำรเสริม
ไอโอดีนในช่วงแรกของกำรต้ังครรภ์หรือก่อนต้ังครรภ์สำมำรถเพิ่ม
คะแนนไอควิในเดก็เลก็และเดก็วยัเรยีนสงูข้ึน 10-15 จดุ กำรส�ำรวจ
ของ NHES ครั้งที่ 5 พบว่ำในเด็ก 5 ขวบแรกไม่ขำดไอโอดีน 
แต่กลับพบว่ำอำจได้รับไอโอดีนสูงกว่ำค่ำมำตรฐำน ซึ่งอำจเป็นผล
มำจำกกำรรับประทำนอำหำรที่มีสัดส่วนไอโอดีนไม่เหมำะสม

โลหติจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็ก (Iron deficiency anemia; 
IDA) ในเดก็ทำรกอำจท�ำให้ไอคิวในวยัเรียนต�ำ่ลง 5-10 จดุ หำกแก้ไข
ช้ำเกินไปอำจท�ำให้สูญเสียศักยภำพด้ำนสติปัญญำไปอย่ำงถำวร 
โดยเฉพำะในครอบครัวทีม่ฐีำนะยำกจน กำรส�ำรวจภำวะโภชนำกำร
และสุขภำพเด็กในภูมิภำคอำเซียน (The South East Asia Nutrition 
Survey; SEANUTS) พบว่ำเด็กไทยยังคงพบภำวะ IDA ทั้งเด็ก
ที่อำศัยอยู่ในเขตเมืองและนอกเขตเมือง โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ
น้อยกว่า 3 ปีนอกเขตเมืองท่ีพบภาวะ IDA สูงถึงมากกว่า

ร้อยละ 40 และในเขตเมืองที่พบสูงถึงมากกว่าร้อยละ 25 
(รปูที ่2) ข้อมลูอืน่ ๆ  ทีไ่ด้จำก SEANUTS ยงัพบว่ำเด็กไทยมำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ได้รับแคลเซียม ธำตุเหล็ก ธำตุสังกะสี วิตำมินเอ และ
วติำมนิซ ีต�ำ่กว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที ่WHO ก�ำหนด และเดก็ในเขตเมอืง
พบกำรขำดวิตำมินดี (ร้อยละ 31.3) มำกกว่ำเด็กนอกเขตเมือง 
(ร้อยละ 24.5) ซึ่งอำจเป็นผลมำจำกเด็กในเขตเมืองส่วนมำกอยู่ใน
พื้นที่จ�ำกัด อำศัยอยู่แต่ในบ้ำน โอกำสได้รับแสงแดดค่อนข้ำงน้อย 
จึงเป็นเหตุให้เด็กในเขตเมือง 1 ใน 3 พบกำรขำดวิตำมินดี ซึ่งอำจ
ท�ำให้เกิดโรคกระดูกพรุนตำมมำ

3

โดยสรุป
ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจทีน่่ำเชือ่ถือในระดบัชำตขิอง NHES, 

MICS และ SEANUTS ช้ีให้เห็นว่ำภำวะทุพโภชนำกำรยังคง
เป็นปัญหำสำธำรณสุขของเด็กไทย ทุก ๆ ฝ่ำยควรให้ควำมส�ำคัญ
ในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน เริ่มต้นจำกกำรเล้ียงดูของครอบครัว 
คุณแม่ควรเลี้ยงลูกด้วยกำรให้นมแม่อย่ำงเดียวจนถึงอำยุ 6 เดือน 
หลงัจำกนัน้ควรให้นมแม่ร่วมกบักำรให้อำหำรตำมวยัจนถงึอำย ุ2 ปี 
อำหำรตำมวยัต้องเป็นอำหำรท่ีมคีณุภำพ มคีวำมหลำกหลำย และ
มีสำรอำหำรต่ำง ๆ ครบถ้วนตำมควำมต้องกำรของเด็ก (รูปที่ 3)  

1

2
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การส�ารวจสัดส่วนของสารอาหารใน YCF ที่มีจ�าหน่ายในยุโรป
ปัจจุบันสูตรอำหำร YCF มีจ�ำหน่ำยในยุโรปมำแล้วกว่ำ 

2 ทศวรรษ ในหลำกหลำยผลติภณัฑ์มำกกว่ำ 244 ช่ือกำรค้ำ ข้อมลู
กำรส�ำรวจในยุโรปพบว่ำเด็กส่วนใหญ่มกัได้รบักรดไขมนัโอเมก้ำ 3 
(alpha-linolenic acid; ALA) ธำตเุหลก็และวิตำมินดีไม่เพียงพอ และ
ได้รบัโปรตนีมำกเกนิควำมจ�ำเป็น กำรศกึษำของ Hojsak I และคณะ 
มวีตัถุประสงค์เพือ่ส�ำรวจสดัส่วนของสำรอำหำรใน YCF ทีม่จี�ำหน่ำย
ในยุโรป พบว่ำ YCF ร้อยละ 96 ดัดแปลงโปรตีนมำจำกนมวัว 
ส่วนทีเ่หลือมำจำกนมแพะหรอืถัว่เหลือง กำรเปรยีบเทยีบสดัส่วนของ
สำรอำหำรระหว่ำง YCF นมวัว และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง
ส�ำหรับทำรกและเด็กเล็กอำยุ 6 เดือน ถึง 3 ปี (follow-up formula; 
FUF) ตำมมำตรฐำนขององค์กรควำมปลอดภยัของอำหำรแห่งยุโรป 
(European Food Safety Authority; EFSA) พบว่ำพลังงำนใน YCF 
นมวัว และนม FUF มีค่ำใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 60-70 kcal/100 g 
แต่บำงผลิตภัณฑ์ของ YCF อำจมีสัดส่วนของพลังงำนที่ต�่ำหรือ
สูงกว่ำมำตรฐำนของนม FUF สัดส่วนของโปรตนีในนมวัวจะสงูกว่ำ
ที่นม FUF แนะน�ำ ส่วนใน YCF ส่วนใหญ่มีโปรตีนต�่ำกว่ำในนมวัว 
(มีบำงผลิตภัณฑ์ของ YCF ยังมีโปรตีนสูงกว่ำในนมวัว) โปรตีน
ช่วยในกำรเจรญิเตบิโตและสร้ำงเสรมิกล้ำมเน้ือในส่วนต่ำง ๆ  ของเดก็ 
แต่หำกได้รับในปริมำณที่มำกเกินไปอำจท�ำให้เด็กอ้วนและอำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรท�ำงำนของไต เนื่องจำกกำรท�ำงำนของไต
ในเดก็เลก็ยงัด้อยกว่ำผูใ้หญ่ ยงัไม่สำมำรถขับถ่ำยของเสียและท�ำให้
ปัสสำวะเข้มข้นได้มำกพอ ในเด็กเล็กที่ได้รับโปรตีนมำกเกินไป
จะท�ำให้เกิดภำวะยูเรียในเลือดสูงและเลือดเป็นกรดได้ ดังน้ัน 
กำรลดสดัส่วนโปรตนีลงจำกนมววัจงึเป็นข้อดีของ YCF เมือ่เทยีบกับ
นมวัว

สัดส่วนของคำร์โบไฮเดรตใน YCF ใกล้เคียงกับนม FUF 
แต่สงูกว่ำในนมววั และในบำงผลติภณัฑ์ของ YCF มกีำรเตมิน�ำ้ตำล
ซโูครสเพือ่แต่งรสชำต ิโดยทัว่ไปพลงังำนทีไ่ด้รบัจำกคำร์โบไฮเดรต
ส่วนใหญ่จะได้มำจำกน�้ำตำลแลคโตส ตำมค�ำแนะน�ำของ WHO 
ไม่แนะน�ำให้เตมิน�ำ้ตำลชนดิอ่ืนนอกเหนอืจำกแลคโตสเกนิร้อยละ 10 
ของพลงังำนจำกคำร์โบไฮเดรต หรอืไม่ควรเกนิร้อยละ 5 ของพลงังำน
ที่ได้รับทั้งหมด

สัดส่วนของไขมันใน YCF, นม FUF และนมวัวมีค่ำ
ใกล้เคียงกัน (ในนมวัวมีมำกที่สุด) ส่วนกรดไขมันโอเมก้ำ 3 มี
ควำมแตกต่ำงกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยกรดไขมันโอเมก้ำ 3 คือ 
กลุม่ของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัชนดิหนึง่ เป็นกรดไขมันทีมี่ควำมจ�ำเป็น
ต่อร่ำงกำย (essential fatty acid) ซึ่งช่วยเสริมสร้ำงพฒันำกำรของ
ระบบประสำทและสมองในเดก็ กรดไขมนัโอเมก้ำ 3 มหีลำยชนดิ เช่น 
ALA, EPA (eicosapentaenoic acid) และ DHA (docosahexaenoic 
acid) ในนมววัมกีรดไขมนัโอเมก้ำ 3 ปรมิำณน้อย แต่ใน YCF มกีำรเตมิ
ทัง้ ALA, EPA และ DHA แต่ในบำงผลิตภณัฑ์ของ YCF ยงัมปีรมิำณ
ของ ALA และ DHA น้อยกว่ำทีแ่นะน�ำส�ำหรบันม FUF ดงันัน้ กำรใช้ 
YCF อำจมปีระโยชน์ในกำรให้ ALA เมือ่เทียบกบันมวัว

Young Child Formula (YCF)

  รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ 

ข้อแนะน�าการให้อาหารในทารกและเด็กเล็ก
เด็กในระยะแรกเกิดจนถึงอำยุ 2 ปี เป็นช่วงที่ร่ำงกำย

มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว นมแม่อย่ำงเดียวจะเพียงพอต่อ
กำรเตบิโตของลกูจนถงึอำยปุระมำณ 6 เดือน ในกรณท่ีีกำรเจรญิเตบิโต
ของทำรกมีแนวโน้มลดลง หรือไม่สำมำรถให้นมแม่ได้อย่ำงเต็มที่
อำจให้อำหำรตำมวยัแก่ทำรกก่อนอำยุ 6 เดอืนได้ แต่ไม่ควรให้ก่อน
อำยุ 4 เดือน และไม่ควรช้ำกว่ำอำยุ 6 เดือน ภำยหลังอำยุ 6 เดือน
ขึ้นไปทำรกควรได้รับอำหำรตำมวัยควบคู่ไปกับกำรได้รับนมแม่ 
อำหำรตำมวยัทีไ่ด้รับควรเป็นอำหำรทีม่คีณุภำพ มคีวำมหลำกหลำย
และครบ 5 หมู ่โดยค่อย ๆ  เพิม่ปรมิำณและควำมหยำบของอำหำร 
จนเม่ือทำรกอำย ุ10-12 เดอืนควรได้รบัอำหำรตำมวยัจนครบ 3 มือ้ 
เมื่อเด็กอำยุ 1 ปี เป็นต้นไป ควรได้รับอำหำรมื้อหลัก 3 มื้อ และ
อำหำรว่ำงไม่เกิน 2 มื้อต่อวัน ยังสำมำรถให้นมแม่ต่อเนื่องได้ถึง
อำยุ 2 ปี ร่วมกับให้นมรสจืดวันละ 2-3 แก้ว เนื่องจำกนม
เป็นแหล่งอำหำรที่ส�ำคัญของพลังงำนและสำรอำหำร โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งแคลเซียมและโปรตีน (รูปที่ 4) อำหำรสูตรส�ำหรับเด็กเล็ก 
(young child formula; YCF) ไม่จ�ำเป็นส�ำหรบัเดก็เลก็ท่ีได้รบัอำหำร
และนมรสจืดอย่ำงพอเพียง แต่เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่ม
กำรบรโิภคสำรอำหำรทีเ่ดก็เลก็มกับรโิภคไม่เพยีงพอ เช่น ธำตเุหล็ก
และวิตำมินดี เป็นต้น และลดปริมำณโปรตีนเม่ือเทียบกับนมวัว 
ทั้งนี้อำจเลือกนมดัดแปลงที่เสริมสำรอำหำรสูตรอื่น หรือใช้วิธีกำร
อื่น ๆ ก็ได้ เช่น ให้อำหำรที่มีกำรเสริมสำรอำหำร (fortified food), 
อำหำรที่มีคุณค่ำโภชนำกำร และ supplements อำหำรสูตรส�ำหรับ
เด็กเล็กดังกล่ำวยังไม่มีค�ำนิยำมที่เป็นสำกล แต่ในยุโรป (The 
European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology 
and Nutrition; ESPGHAN) เรียกว่ำ young child formula (YCF) 
ซึ่งหมำยถึงอำหำรสูตรส�ำหรับเด็กเล็กอำยุ 1-3 ปี ซึ่งโปรตีนอำจ
มำจำกนมวัว นมแพะ หรือถั่วเหลือง เป็นต้น
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ข้อแนะน�าการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กเล็ก

เด็กเล็ก (อายุ 1-5 ปี)

1. ให้อำหำรมื้อหลัก 3 มื้อ และอำหำรว่ำงไม่เกิน 2 มื้อต่อวัน

2. ให้อำหำรครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลำกหลำยเป็นประจ�ำทุกวัน

3. ให้นมแม่ต่อเนื่องถึงอำยุ 2 ปี เสริมนมรสจืดวันละ 2-3 แก้ว

4. ฝึกให้กินผักและผลไม้จนเป็นนิสัย

5. ให้อำหำรว่ำงที่มีคุณภำพ

6. ฝึกให้กินอำหำรรสธรรมชำติ ไม่หวำนจัด มันจัด และเค็มจัด

7. ให้อำหำรสะอำดและปลอดภัย

8. ให้ดื่มน�้ำสะอำด หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มปรุงแต่งรสหวำนและน�้ำอัดลม

9. ฝึกวินัยกำรกินอย่ำงเหมำะสมตำมวัยจนเป็นนิสัย

10. เล่นกับลูก สร้ำงควำมผูกพัน หมั่นติดตำมกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร



ส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์เท่ำนั้น

ในปี ค.ศ. 2017 ใน The American Journal of Clinical Nutrition 
พบว่ำ YCF ช่วยเพิ่มระดับ serum ferritin และ 25(OH)D และมีส่วน
ช่วยป้องกนักำรขำดธำตเุหลก็และวติำมนิดเีมือ่เทยีบกบักลุม่ควบคมุ
ทีด่ืม่นมววัธรรมดำอย่ำงมนัียส�ำคญั (รปูที ่6) ส่วนประโยชน์ในด้ำน
กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน หรือกำรช่วยกำรนอนหลับนั้นข้อมูล
ยังไม่ชัดเจน

องค์ประกอบของนมสูตรต่อเนื่องส�าหรับเด็กเล็กอายุ 1-3 ปี
ปัจจุบันยังไม่มีมำตรฐำนเรื่ององค์ประกอบของนมสูตร

ต่อเนื่องในเด็กเล็กอำยุ 1-3 ปี แต่ผลจำกกำรประชุมของ
คณะผูเ้ชีย่วชำญจำกหลำกหลำยประเทศ ออกเป็นค�ำแนะน�ำร่วมกนั
ของ NAT (Nutrition Association of Thailand) และ ENA (Early Nutrition 
Academy) โดยเรียกชื่อนมสูตรต่อเนื่องดังกล่ำวว่ำ FUF-YC โดยใช้ 
WHO และ FAO (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ) เป็น
เกณฑ์อ้ำงอิง (Reference nutrient intakes; RNIs) ในกำรก�ำหนด
ค่ำต�่ำสุดและสูงสุดของสำรอำหำร มติจำกคณะผู้เชี่ยวชำญแนะน�ำ
ให้เด็กเล็กควรได้รับอำหำรตำมวัยอย่ำงเหมำะสม และควรดื่มนม
วันละ 1-2 แก้ว (200-400 ml) หำกดื่มนมเฉลี่ย 300 ml จะได้รับ
พลังงำนร้อยละ 15 ของพลังงำนทั้งหมดที่เด็กควรได้รับต่อวัน 
นม FUF-YC ควรให้พลงังำน 45-70 kcal/100 ml (เกณฑ์ของยโุรป EFSA 
พลังงำน 60-70 kcal/100 ml) หำกโปรตีนมำจำกนมวัวหรือ
ถั่วเหลืองควรให้โปรตนี 1.6-2.7 g/100 kcal และ 2-2.7 g/100 kcal 
ตำมล�ำดบั วิตำมินและแร่ธำตุ (ยกเว้นแคลเซียม) แนะน�ำให้ได้รับ
อย่ำงน้อยร้อยละ 15 ของ RNIs และสูงสุดไม่เกิน 3-5 เท่ำของ
เกณฑ์ขั้นต�่ำ เช่น ในนมววัท่ีใช้เป็น FUF-YC ควรมีธำตเุหล็กขัน้ต�ำ่ 
1 mg/100 kcal และสูงสุดไม่เกิน 3 mg/100 kcal ส่วนแคลเซียม
ที่ได้จำก FUF-YC แนะน�ำให้ได้รับอย่ำงน้อย 200 mg/100 kcal 
(เท่ำกับร้อยละ 40 ของ RNIs)

โดยสรุป
นมแม่อย่ำงเดียวจะเพียงพอต่อกำรเติบโตของลูกจนถึง

อำยุประมำณ 6 เดือน หลังจำกนั้นควรให้นมแม่ร่วมกับกำรให้
อำหำรตำมวยัจนถงึอำย ุ2 ปี ในเดก็เล็กต้องให้อำหำรมือ้หลกั 3 มือ้ 
ร่วมกับให้นมรสจืดเป็นประจ�ำวันละ 2-3 แก้ว เนื่องจำกนมเป็น
แหล่งอำหำรทีส่�ำคญัของพลงังำนและสำรอำหำร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
แคลเซียมและโปรตีน ซ่ึงเป็นส่วนส�ำคัญของกำรเสริมสร้ำงกระดูก 
นมท่ีเสริมสำรอำหำร หรือ YCF เป็นทำงเลือกหนึ่งเพื่อเพ่ิม
กำรบริโภคสำรอำหำรที่ไม่เพียงพอ เช่น ธำตุเหล็กและวิตำมินดี 
มกีำรลดโปรตนีให้เหมำะสมกบัเดก็เลก็เมือ่เทยีบกบันมววั ในปัจจบุนั 
YCF ยังไม่มีเกณฑ์มำตรฐำนขั้นต�่ำและสูงสุดของส่วนประกอบ
ในสูตรอำหำร จึงควรมีกำรก�ำหนดมำตรฐำนส่วนประกอบ อีกทั้ง
ควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมระยะยำวเกี่ยวกับผลของกำรใช้ YCF 
ในเด็กเล็ก 

ธำตเุหลก็ในนม FUF ก�ำหนดให้มปีรมิำณอย่ำงน้อย 0.6 mg/ 
100 kcal ในนมวัวมีน้อยกว่ำที่แนะน�ำไว้  (< 0.1 mg/100 kcal) 
ส่วนใน YCF มค่ีำมัธยฐำน 1.8 (1-2.9) mg/100 kcal (รปูที ่5) ดงันัน้ 
YCF จึงมีข้อดีเรื่องของกำรเติมธำตุเหล็ก (ทุกผลิตภัณฑ์มีปริมำณ
ธำตุเหล็กมำกกว่ำขั้นต�่ำที่นม FUF แนะน�ำ) ส่วนวิตำมินดีในนมวัว 
(0.1 mcg/100 kcal) มีปริมำณน้อยกว่ำที่นม FUF แนะน�ำ 
(2 mcg/100 kcal) ส่วนใน YCF มีค่ำมัธยฐำน 2.1 (0.9-6) mcg/ 
100 kcal ซึ่งใกล้เคียงกับนม FUF (บำงผลิตภัณฑ์ของ YCF ยังมี
วิตำมินดีที่มำกกว่ำและน้อยกว่ำนม FUF)

ดังนั้น ข้อได้เปรียบของกำรใช้ YCF ในกำรทดแทนนมวัว
คือ กำรเสริมกรดไขมัน ALA ธำตุเหล็ก และวิตำมินดี ซึ่งมักได้รับ
ไม่เพียงพอ และกำรปรับลดสัดส่วนของโปรตีน แต่ใน YCF ยังไม่มี
มำตรฐำนที่ชัดเจนเรื่องขององค์ประกอบของสำรอำหำร อีกทั้ง
กำรใช้นม FUF สำมำรถใช้ทดแทนนมวัวในเด็กเล็กได้เช่นกัน 

ข้อมูลการใช้ YCF กับผลต่อสุขภาพ 
มีกำรศึกษำที่ได้รับกำรตีพิมพ์ถึงผลของ YCF ต่อสุขภำพ

ของเด็กเล็กอยู่หลำยกำรศึกษำ กำรศึกษำหนึ่งที่มีกำรตีพิมพ์ล่ำสุด
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