
สถานการณ์์และประเด็็นปัญหาท่ี่�สำาคััญในปัจจุบััน

ด้็านโภชนาการเด็็กเล็ก 

พว.ดร.สุุธิิดา ชาติิวุฒิินัันัท์์

	 จากการสำำารวจสำถานการณ์์ด้้านโภชนาการของเด็้ก

แรกเกิด้ถึง	5	ปีีในปีระเทศไทย	โด้ยสำำานักงานสำถิติิแห่่งชาติิ	พบว่า

ยังพบปัีญห่าทุพโภชนาการในเด็้กค่่อนข้างมาก	 ซึึ่�งเป็ีนภาวะ

ท่�ส่ำงผลกระทบต่ิอการเจริญเติิบโติและพัฒนาการของเด็้ก	 รวมถึง

สุำขภาพร่างกายเม่�อโติขึ�น	 ภาวะทุพโภชนาการแบ่งเป็ีนห่ลาย

ปีระเภท	ได้้แก่

1.	ภาวะทุพโภชนาการในด้้านนำ�าห่นักตัิวท่�น้อยกว่า

ปีกติิ	 (underweight),	 ภาวะเต่ิ�ย	 (stunting)	 และ

ภาวะผอม	 (wasting)	 ซึึ่�งภาวะผอมจะเป็ีนภาวะ

ทุพโภชนาการในลกัษณ์ะเฉีย่บพลัน	ส่ำวนภาวะเต่ิ�ย

รศ.ดร.พรรณวดี พุธิวัฒินัะ

	 การส่ำงเสำริมโภชนาการในทารกและเด็้กเล็กให้่ได้้

สำารอาห่ารท่�จำาเปี็นอย่างค่รบถ้วนถ่อเปี็นปัีจจัยสำำาคั่ญต่ิอ

พัฒนาการทางด้้านร่างกายและสำมองของเด้็กอย่างมาก	

เน่�องจากช่วงวัยเด็้กเล็กเน่�อเย่�อท่�สำร้างเซึ่ลล์เม็ด้เล่อด้ขาวและ

ขนาด้ของร่างกายม่อัติราการเจริญเติิบโติสูำง	รวมถึงช่วง	5	ปีีแรก

พบว่าสำมองม่พัฒนาการและอัติราการเจริญเติิบโติท่�รวด้เร็ว	

สำารอาห่ารท่�สำำาคั่ญต่ิอพัฒนาการปีระกอบด้้วยโปีรต่ิน	

ค่าร์โบไฮเด้รติ	 ไขมัน	 วิติามิน	 แร่ธาตุิ	 และนำ�า	 ซึึ่�งพยาบาล

ถ่อเป็ีนวิชาช่พท่�ม่ส่ำวนสำำาคั่ญในการส่ำงเสำริมและดู้แลโภชนาการ

ในทารกและเด็้กเล็กห่ลายขั�นติอน	ตัิ�งแต่ิการคั่ด้กรอง	การปีระเมิน

ด้้านโภชนาการ	ระบุผู้ม่ค่วามเส่ำ�ยงทางโภชนาการ	การให้่อาห่าร	

การให่ค้่ำาแนะนำาเร่�องอาห่าร	ติลอด้จนการติิด้ติามและปีระเมนิ

ผลการรักษาภาวะทุพโภชนาการในเด็้ก

สุมาคมพยาบาลแห่่งประเท์ศไท์ยฯ

ร่่วมกัับ
สุมาคมผู้้�ผู้ลิติอาห่ารท์ารกและเด็กเล็ก

ผู้้�ดำาเนิันัรายการ: 

รศ.ด็ร.พรรณ์วด่็ พุธวัฒนะ

อดีติรองคณบดีฝ่่ายสุร�างเสุริมสุุขภาพและวัฒินัธิรรม

คณะแพท์ยศาสุติร์โรงพยาบาลรามาธิิบดี มห่าวิท์ยาลัยมหิ่ดล

วิท์ยากร:   

พว.ด็ร.สุธิด็า ชาติิวุฒินันท์ี่

งานัพยาบาลกุมารเวชศาสุติร์ 

โรงพยาบาลรามาธิิบดี

บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความร้้บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความร้้
ด้้านโภชนาการเด็้กเล็กด้้านโภชนาการเด็้กเล็ก

การประชุุมวิิชุาการออนไลน์ สมาคมพยาบาลแห่่งประเทศไทยฯ วัินท่่ 5 กุมภาพันธ์์ 2564

เสนอการบรรยายจากการประชุุมเร่�อง

วิท์ยากร:   

รศ.พญ.สุภาพรรณ์ ตัินติราชีวธร

หั่วห่นั�าภาควิชากุมารเวชศาสุติร์ คณะแพท์ยศาสุติร์วชิรพยาบาล 

มห่าวิท์ยาลัยนัวมินัท์ราธิิราช

นัายกสุมาคมโภชนัาการเด็กแห่่งประเท์ศไท์ย

บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความร้้บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความร้้
ด้้านโภชนาการเด็้กเล็กด้้านโภชนาการเด็้กเล็ก



ผู้ป่ีวยกลุ่มน่�ได้้รับการรักษาทางด้้านโภชนบำาบัด้

อย่างเห่มาะสำมเป็ีนเวลา	 6	 เด่้อน	 ช่วยให้่เด็้ก	

6	ใน	10	รายม่พัฒนาการและผลติรวจ	MRI	ท่�ด่้ขึ�น	

ซึึ่�งแสำด้งให้่เห็่นถึงค่วามสำำาคั่ญของการให้่โภชนาการ

ท่�เห่มาะสำมแก่เด็้ก

2.	ภาวะทุพโภชนาการในด้้านนำ�าห่นักตัิวมากเกินปีกติิ	

(overweight)	และโรค่อว้นถ่อเปีน็ปัีญห่าท่�พบบ่อย

ในเด็้กเล็กเช่นกัน	 โด้ยเฉีพาะช่วงอายุ	 1-4	 ปีี	

สำามารถพบภาวะนำ�าห่นักตัิวมากเกินปีกติิได้้ถึง

ร้อยละ	10	เด็้กท่�ม่ปัีญห่าโรค่อ้วนจะเพิ�มค่วามเส่ำ�ยง

ในการเกิด้ภาวะแทรกซ้ึ่อนติามมาได้้ทั�งด้้านระบบ

หั่วใจและห่ลอด้เล่อด้	ต่ิอมไร้ท่อ	ระบบทางเดิ้นอาห่าร	

ระบบทางเดิ้นห่ายใจ	ระบบผิวห่นัง	และการทำางาน

ของไติ	เป็ีนต้ิน	นอกจากผลเส่ำยทางด้้านร่างกายแล้ว

ยังส่ำงผลกระทบทางด้้านจิติใจ	 และทำาให้่เกิด้

ภาวะซึึ่มเศร้าติามมาได้้

	 การดู้แลด้้านโภชนาการในเด้็กอย่างเห่มาะสำมจำาเปี็น

ต้ิองให้่การดู้แลแบบสำห่สำาขาวิชาช่พ	 ทั�งแพทย์	 พยาบาล	

นักโภชนาการ	 เภสัำชกร	 และบุค่ลากรทางการแพทย์ต่ิาง	 ๆ	

ซึึ่�งพยาบาลเปี็นวิชาช่พท่� ม่บทบาทสำำาคั่ญในห่ลายด้้าน

ทั�งการปีระเมินและคั่ด้กรองด้้านโภชนาการในผู้ป่ีวยเด็้ก	

ซึึ่�งสำามารถปีระเมินได้้ห่ลายวิธ่ดั้งต่ิอไปีน่�

1.	การปีระเมินภาวะโภชนาการโด้ยการวัด้สัำด้ส่ำวน

ของร่างกาย	(anthropometric	methods)	ซึึ่�งสำามารถ

วัด้ได้้ทั�ง	1.	นำ�าห่นัก	(weight)		2.	ค่วามยาว	(length/

height)	 ของร่างกายโด้ยวัด้ในท่านอนสำำาห่รับ

เด็้กท่�อายุน้อยกว่า	 2	 ปีี	 ส่ำวนเด็้กอายุตัิ�งแต่ิ	 2	 ปีี	

โด้ยทั�วไปีสำามารถวัด้เป็ีนค่วามสูำงในท่าย่นได้้		

3.	 วัด้เส้ำนรอบวงศ่รษะ	 (head	 circumference)		

4 . 	 วัด้ เ ส้ำนรอบวงกึ� งกลางแขน	 (m id-a rm	

circumference)	 	 5.	 วัด้ไขมันใต้ิผิวห่นัง	 (skinfold	

measurements)	ในทางปีฏิิบัติิไม่นิยมการวัด้ไขมัน

ใต้ิผิวห่นังเน่�องจากม่ค่วามไว	(sensitivity)	ติำ�า

2.	การปีระเมินโภชนาการโด้ยการซัึ่กปีระวัติิเร่�อง

การรับปีระทานอาห่าร	 ซึึ่�งต้ิองทำาการปีระเมินทั�ง

ชนิด้ของอาห่าร	ปีรมิาณ์ท่�รับปีระทาน	และค่วามถ่�

ในการรับปีระทานต่ิอวัน	 เพ่�อวางแผนการให้่

สำารอาห่ารท่�เห่มาะสำมกับผู้ป่ีวยเฉีพาะรายได้้		

จะเป็ีนภาวะทุพโภชนาการแบบเร่�อรัง	จากการสำำารวจ

ในเด็้กไทยตัิ�งแต่ิแรกเกิด้ถึง	5	ปีี	พบปัีญห่าภาวะเต่ิ�ย

มากท่�สุำด้	โด้ยเฉีพาะช่วงอายุ	5	เด่้อนแรก	(รููปท่ี่� 1) 

ซึึ่�งพบว่าเด็้กท่�ม่ภาวะทุพโภชนาการในลักษณ์ะ

เห่ล่าน่�เม่�อเติิบโติขึ�นจะม่ค่วามเส่ำ�ยงต่ิอการเกิด้

โรค่เร่�อรัง	โรค่อ้วน	(obesity)	และภาวะอ้วนลงพุง	

(metabolic	 syndrome)	 ในวัยผู้ให่ญ่	 นอกจากน่�

การศึกษาของ	Sudfeld	CR	และค่ณ์ะ	(Sudfeld	CR.	

Pediatrics	2015)	ซึึ่�งทำาการศึกษาแบบอภวิิเค่ราะห่์	

(meta-analysis)	 ในเด้็กอายุ	 5-11	 ปีี	 พบว่าเด็้ก

ท่�ม่ภาวะเต่ิ�ยจะม่พัฒนาการทั�งด้้านร่างกายและ

สำมองท่�ช้ากว่าเด็้กปีกติิอย่างม่นัยสำำาคั่ญทางสำถิติิ	

(รููปท่ี่� 2) ส่ำวนการศกึษาของ	Bhargava	H	และค่ณ์ะ	

(Bhargava	H.	Nutrition	2020)	ซึึ่�งศึกษาในเด็้กท่�ม่

ภาวะทุพโภชนาการท่�รุนแรงจำานวน	52	ค่น	ซึึ่�งพบว่า

ม่เด็้กจำานวน	 10	 ค่นท่�ม่ผล	MRI	 ท่�ผิด้ปีกติิ	 และ

ม่	8	ใน	10	รายท่�ม่พัฒนาการท่�ช้ากว่าปีกติิ	ห่ลังจาก

1

2



ข�อปฏิิบัติิการให่�อาห่ารเพ่�อสุุขภาพที์�ดีของท์ารก (แรกเกิด

จนัถึึงอายุ 12 เด่อนั)  

1.	ให้่นมแม่อย่างเด่้ยวตัิ�งแต่ิแรกเกิด้ถึง	6	เด่้อน	ไม่ต้ิอง

ให้่อาห่ารอ่�นแม้แต่ินำ�า

2.	 เริ�มให้่อาห่ารติามวัยท่�ม่คุ่ณ์ภาพและค่รบ	 5	 ห่มู่	

ทุกวันเม่�ออายุ	6	เด่้อน	ค่วบคู่่ไปีกับนมแม่	(รููปท่ี่� 3)

	 นอกจากการปีระเมินภาวะโภชนาการด้้วยวิธ่ต่ิาง	ๆ 	แล้ว	

การใช้แบบคั่ด้กรองภาวะโภชนาการสำำาห่รับผู้ป่ีวยเด็้กจะเปี็น

เค่ร่�องม่ออ่กชนิด้ห่นึ�งท่�ช่วยให้่การปีระเมินและคั่ด้กรองภาวะ

โภชนาการม่ค่วามเห่มาะสำมและสำะด้วกยิ�งขึ�น	เช่น	STRONGkids,	

PNST,	PeDiSMART,	STAMP	และ	PYMS	เป็ีนต้ิน

แนวที่างการแก้ปัญหาโภชนาการในเด็็กเล็ก: 

บัที่บัาที่ของสมาคัมโภชนาการเด็็กแห่งประเที่ศไที่ย 

รศ.พญ.สุุภาพรรณ ตัินัติราชีวธิร

	 ภาวะทุพโภชนาการในเด็้กเล็กถ่อเป็ีนปัีญห่าด้้าน

โภชนาการท่�พบบ่อย	 และม่ค่วามสำำาคั่ญต่ิอการเจริญเติิบโติ

และพฒันาการด้้านรา่งกายและสำมองของเด้ก็	นอกจากปีญัห่า

ค่วามผิด้ปีกติิด้้านนำ�าห่นักตัิว	รูปีร่าง	และขนาด้ของร่างกายแล้ว	

ยังพบปัีญห่าการรับปีระทานอาห่ารทั�งชนิด้ของสำารอาห่ารห่ลัก

และสำารอาห่ารรอง	 (micronutrients)	 ท่�ยังไม่เห่มาะสำม	

เป็ีนเห่ติใุห้่เกิด้ผลเส่ำยติามมาห่ลายปีระการ	จากการศกึษาของ	

Roojroongwasinkul	N	และค่ณ์ะ	(Roojroongwasinkul	N.	Br	J	

Nutr	2013)	ซึึ่�งทำาการศึกษาถึงภาวะโภชนาการในเด็้กไทยอายุ	

6	เด่้อน-12	ปีี	จำานวน	3,119	ค่น	ผลการศึกษาพบว่าเด็้กไทย

มากกวา่ร้อยละ	90	รับปีระทานอาห่ารโปีรต่ินมากกวา่ปีริมาณ์

ท่�ค่วรได้้รับ	และมากกวา่ร้อยละ	50	รับปีระทานสำารอาห่ารรอง

ค่่อ	 แร่ธาตุิและวิติามินห่ลายชนิด้น้อยกว่าปีริมาณ์ท่�ค่วรได้้รับ	

ได้้แก่	แค่ลเซ่ึ่ยม	เห่ล็ก	สัำงกะส่ำ	วิติามินเอ	วิติามินซ่ึ่	และวิติามินด่้	

จากผลการศึกษาดั้งกล่าวแสำด้งให้่เห็่นถึงปัีญห่าด้้านโภชนาการ

ในเด็้กไทยท่�ค่วรได้้รับการแก้ไข	 เน่�องจากสำารอาห่ารท่�ได้้รับ

มากห่ร่อน้อยเกินไปีล้วนส่ำงผลเส่ำยต่ิอร่างกาย	 โด้ยพบว่า	

การรับปีระทานโปีรต่ินมากเกินไปี	 ร่างกายจะม่การสำร้าง	

amino	 acid	 บางชนิด้เพิ�มขึ�น	 ซึึ่�งม่ผลกระตุ้ินการห่ลั�ง	 insulin	

และ	 IGF-1	 เพิ�มการสำร้างไขมัน	 และทำาให้่เกิด้โรค่อ้วน

ในอนาค่ติได้้	

	 เพ่�อป้ีองกันปัีญห่าทุพโภชนาการในทารกและเด็้กเล็ก	

การให่้อาห่ารแก่ทารกและเด้็กเล็กอย่างเห่มาะสำมจึงม่

ค่วามสำำาค่ัญอย่างยิ�ง	 จึงได้้ม่การจัด้ทำาข้อปีฏิิบัติิการให่้อาห่าร

เพ่�อสุำขภาพท่�ด่้ของทารกและเด็้กเล็ก	ดั้งน่�

3.	 เพิ�มจำานวนม่�ออาห่ารติามวัยเม่�ออายุลูกเพิ�มขึ�น

จนค่รบ	3	ม่�อ	เม่�อลูกอายุ	10-12	เด่้อน

4.	 ค่่อย	ๆ 	เพิ�มปีริมาณ์และค่วามห่ยาบของอาห่ารขึ�น

ติามอายุ

5.	ให้่อาห่ารรสำธรรมชาติิ	ห่ล่กเล่�ยงการปีรุงแต่ิงรสำ

6.	ให้่อาห่ารสำะอาด้และปีลอด้ภัย

7.	ให้่ด่้�มนำ�าสำะอาด้	 ห่ล่กเล่�ยงเค่ร่�องด่้�มรสำห่วานและ

นำ�าอัด้ลม

8.	 ฝึึกวิธ่ด่้�มกินให้่สำอด้ค่ล้องกับพัฒนาการติามวัย

9.	 เล่นกับลูก	 สำร้างค่วามผูกพัน	 ห่มั�นติิด้ติาม

การเจริญเติิบโติและพัฒนาการ

ข�อปฏิิบัติิการให่�อาห่ารเพ่�อสุุขภาพที์�ดีของเด็กเล็ก (อายุ 

1-5 ปี) 

1.	ให้่อาห่ารม่�อห่ลัก	3	ม่�อ	และอาห่ารวา่งท่�ม่คุ่ณ์ภาพ

ไม่เกิน	2	ม่�อต่ิอวัน

2.	ให้่อาห่ารค่รบ	 5	 ห่มู่	 แต่ิละห่มู่ให้่ห่ลากห่ลาย

เป็ีนปีระจำาทุกวัน

3.	ให้่นมแม่ต่ิอเน่�องถึง	 2	 ปีี	 เสำริมนมรสำจ่ด้วันละ	

2-3	แก้ว

4.	 ฝึึกให้่รับปีระทานผักและผลไม้รสำห่วานน้อยจนเป็ีน

นิสัำย
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5.	 ฝึึกฝึนให้่รับปีระทานอาห่ารรสำธรรมชาติิ	ไม่ห่วานจัด้	

มันจัด้	และเค็่มจัด้

6.	ให้่อาห่ารสำะอาด้และปีลอด้ภัย

7.	ให้่ด่้�มนำ�าสำะอาด้	 ห่ล่กเล่�ยงเค่ร่�องด่้�มรสำห่วานและ

นำ�าอัด้ลม	

8.	 ฝึึกฝึนวินัยการรับปีระทานอย่างเห่มาะสำมติามวัย

จนเป็ีนนิสัำย

9.	 เ ล่นกับลูก	 สำร้างค่วามผูกพัน	 ห่มั�นติิด้ติาม

การเจริญเติิบโติและพัฒนาการ

	 แนวทางการแกปั้ีญห่าโภชนาการในเด้ก็เล็ก	นอกจาก

เร่�องของการให้่สำารอาห่ารห่ลักอย่างค่รบถ้วนแล้ว	ค่วรเน้นถึง

การรับปีระทานสำารอาห่ารรองแต่ิละชนิด้ให้่เพ่ยงพออ่กด้้วย	

เช่น	 การขาด้วิติามินด่้	 ซึึ่�งพบได้้บ่อยในเด็้ก	 เน่�องจากอาห่าร

ติามธรรมชาติิส่ำวนให่ญ่ม่ปีริมาณ์วิติามินด่้ไม่สูำง	 อาห่ารท่�ม่

วิติามินด่้สูำง	ได้้แก่	ปีลาทะเล	นำ�ามันตัิบปีลา	และปีระเทศไทย

ยังไม่ม่ค่ำาแนะนำาการให่วิ้ติามินด่้เสำรมิในเด้ก็	ปีริมาณ์วิติามนิด่้

ท่�แนะนำาในเด็้กแรกเกิด้ถึงอายุ	1	ปีี	ค่่อ	400	ห่น่วย/วัน	ส่ำวนในเด็้ก

อายุตัิ�งแต่ิ	 1-18	 ปีี	 จะแนะนำาปีริมาณ์วิติามินด่้ท่�สำูงขึ�นค่่อ	

ปีระมาณ์	400-600	ห่น่วย/วัน	ส่ำวนการขาด้ธาตุิเห่ล็กซึึ่�งเป็ีนอ่ก

ปัีญห่าท่�สำำาคั่ญและพบบ่อยในเด็้กส่ำงผลให้่เกิด้ภาวะโลหิ่ติจาง

จากการขาด้ธาตุิเห่ล็ก	 (iron	 deficiency	 anemia)	 อ่อนเพล่ย	

เห่น่�อยง่าย	การทำางานของภูมิคุ้่มกันผิด้ปีกติิ	และทำาให้่ติิด้เช่�อ

ได้้ง่าย	 รวมถึงยังม่ผลต่ิอพัฒนาการของสำมองอ่กด้้วย	 ดั้งนั�น	

จึงค่วรม่มาติรการในการปี้องกันการเกิด้ภาวะโลห่ิติจางจาก

การขาด้ธาตุิเห่ล็ก	โด้ยม่แนวทางดั้งน่�

1.	 รับปีระทานอาห่ารท่�ม่ธาตุิเห่ล็กอย่างเพ่ยงพอ	ทั�งน่�

ต้ิองเล่อกชนิด้ของอาห่ารท่�ม่ธาตุิเห่ล็กสูำงและ

อยู่ในรูปีท่�ดู้ด้ซึึ่มเข้าสู่ำกระแสำเล่อด้ได้้ด่้	(heme)	เช่น	

ตัิบ	เล่อด้	เน่�อสัำติว์

2.	การติรวจคั่ด้กรองภาวะโลหิ่ติจาง	 โด้ยแนะนำาให้่

คั่ด้กรองในทารกอายุ	 6-9	 เด่้อน	 และเด็้กอายุ	

3-6	ปีี	รวม	2	ค่รั�ง	รวมถึงคั่ด้กรองในเด็้กห่ญิงและ

ห่ญิงอายุ	11-21	ปีี	อย่างน้อย	1	ค่รั�ง

3.	 ให้่ยาธาตุิเห่ล็กเสำริมแก่ปีระชากรกลุ่มเส่ำ�ยง	 เช่น	

ทารกค่ลอด้ก่อนกำาห่นด้	 ห่ญิงตัิ�งค่รรภ์	 และ

ห่ญิงให้่นมบุติร	 โด้ยม่ปีริมาณ์ธาตุิเห่ล็กท่�แนะนำา

ในแต่ิละกลุ่มเส่ำ�ยงดั้งน่� (รููปท่ี่� 4)

	 สำำาห่รับเด็้กเล็กท่�ไม่สำามารถรับปีระทานอาห่าร

ให้่ค่รบกลุ่มติามค่วามต้ิองการของวัยได้้	สำามารถพิจารณ์าให้่นม

เสำริมสำารอาห่ารสำำาห่รับเด็้กเล็ก	 (Young	child	 form	ula;	YCF)	

ซึึ่�งดั้ด้แปีลงมาจากนมวัวค่รบส่ำวน	โด้ยลด้ปีริมาณ์โปีรต่ิน	และ

เพิ�มวิติามินและแร่ธาตุิห่ลายชนิด้	 ซึึ่�งจากการศึกษาทางค่ลินิก

แบบสุ่ำม	 ปีกปิีด้สำองด้้าน	 ในเด้็กสุำขภาพด่้อายุ	 1	 ปีี	 จำานวน	

160	ค่น	โด้ยให้่บริโภค่นมอย่างน้อย	300	ml	ต่ิอวัน	เป็ีนเวลา	

12	 เด่้อน	 โด้ยแบ่งเด็้กเป็ีน	 2	 กลุ่มติามชนิด้ของนมท่�ได้้รับค่่อ	

กลุ่มท่�ได้้รบันมเสำริมสำารอาห่ารสำำาห่รับเด็้กเล็ก	และกลุ่มค่วบคุ่ม

ค่่อ	 ได้้รับนมวัวปีกติิ	 (non-fortified	 cow	milk)	 ผลการศึกษา

พบว่ากลุ่มท่�ได้้รับนมเสำริมสำารอาห่ารสำำาห่รับเด็้กเล็กม่การขาด้

ธาตุิเห่ล็กและวิติามินด่้ท่�น้อยกว่ากลุ่มค่วบคุ่ม

บท์สุรุป

	 ปัีญห่าทุพโภชนาการถ่อเป็ีนปัีญห่าท่�สำำาคั่ญของทารก

และเด็้กเล็กในปีระเทศไทย	 ทั�งการได้้รับชนิด้ของอาห่ารท่�

ไม่เห่มาะสำม	รวมถึงปีริมาณ์ของสำารอาห่ารท่�น้อยห่ร่อมากเกินไปี	

ซึึ่�งล้วนส่ำงผลเส่ำยต่ิอพัฒนาการทางด้้านร่างกายและสำมอง

ของเด็้ก	ติลอด้จนส่ำงผลกระทบในระยะยาวเม่�อเด็้กโติขึ�นอ่กด้้วย	

ท่มสำห่สำาขาวิชาช่พจึงม่บทบาทสำำาคั่ญในการปีระเมิน	การคั่ด้กรอง	

การป้ีองกัน	และแก้ปัีญห่าด้้านทุพโภชนาการในเด็้กเล็ก	ติลอด้จน

การติิด้ติามและปีระเมินผลการรักษา	โด้ยสำารอาห่ารท่�แนะนำา

ในทารกและเด็้กเล็กค่วรพิจารณ์าทั�งเร่�องของการให้่นมแม่	

และอาห่ารติามวัย	 โด้ยเน้นชนิด้และปีริมาณ์ของอาห่ารท่�ม่

ค่วามเห่มาะสำมในเด็้กแต่ิละช่วงอายุ	 ทั�งสำารอาห่ารห่ลักและ

สำารอาห่ารรอง
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