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คู่มือ

(ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้เเละกำรสื่อสำรด้ำนอำหำรเเละโภชนำกำร)
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เกร่ินน�ำ
 ด้วยตระหนักเห็นควำมส�ำคัญของเด็กปฐมวัย  ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่ส�ำคัญของชีวิต  กำรส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมตำมวัย  จะท�ำให้เด็กเติบโต
อย่ำงสมบูรณ์พร้อมในทุกด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ซึ่งปัจจัยส�ำคัญหนึ่งที่มีผลต่อกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำสมองของเด็ก นอกจำกกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แล้ว  “อำหำร” ถือเป็นสิ่งส�ำคัญต่อกำรพัฒนำเด็ก เพรำะสำรอำหำรช่วยให้สมองท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นกำรส่งเสริมด้ำนโภชนำกำร
และกำรกินที่เหมำะสม จะช่วยให้เด็กได้พัฒนำศักยภำพตนเองอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และยังเป็นกำรสร้ำงสุขนิสัยและโภชนำกำรที่เหมำะสมไปจนถึงวัยผู้ใหญ่
 จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันพบว่ำ เด็กไทยมีพฤติกรรมกำรกินที่ไม่เหมำะสม หรือกินไม่เป็น ท�ำให้มีภำวะโภชนำกำรทั้งด้ำนขำดและเกิน  โดยเฉพำะพฤติกรรมกำรกิน
ขนมกรุบกรอบ  อำหำรที่มีรสหวำน มัน เค็ม ที่มีปริมำณมำกกว่ำที่ร่ำงกำยต้องกำร  น�ำมำสู่กำรเป็นโรคอ้วน และโรคเบำหวำนในเด็ก ในขณะที่กำรส่งเสริมพฤติกรรม
กำรกินผัก ผลไม้ ยังมีปริมำณที่น้อยมำก   จึงมีควำมจ�ำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องในกำรเลี้ยงดูเด็กทั้งผู้ปกครองเด็กและครูผู้ดูแลเด็ก  ต้องร่วมมือกันเร่งสร้ำงพฤติกรรมและปรับ
พฤติกรรมกำรกินที่เหมำะสมให้แก่เด็ก  โดยกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักเรื่องกำรกินที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อกำรมีสุขภำพ และสุขอนำมัยที่ดี
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ถือเป็นผู้มีควำมส�ำคัญในกำรส่งเสริมพัฒนำเด็ก  ทั้งกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  และกำรดูแลด้ำนอำหำรโภชนำกำร  รวมทั้งกำรจัดกิจกรรม
ที่ให้เด็กได้แสวงหำควำมรู้  และพัฒนำทักษะที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิต  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่ำนิยมที่พึงประสงค์  ตรงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยที่ให้ควำม
ส�ำคัญต่อกำรประเมินผู้เรียนที่ต้องมีสุขนิสัย สุขภำพกำย  และสุขภำพจิตที่ดี  และมำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ให้สถำนศึกษำสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
เกิดควำมสัมพันธ์ และควำมร่วมมือกับชุมชนในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
 คู่มือพ่อแม่รู้ หนูเข้ำใจ เป็นชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรด้ำนอำหำรและโภชนำกำร ที่สอดคล้องตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมำตรฐำน 
ด้ำนผู้เรียน  ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยใช้หลักกำรสื่อสำรที่มุ ่งสร้ำงให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงผู้ส่งสำร (Sender)  ตัวสำร (Message)  
ช่องทำงสำร (Channel)  และผู้รับสำร (Receiver)   ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในระดับควำมรู้ (Knowledge: K) กำรสร้ำงทัศนคติ (Attitude: A)  และกำรปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม (Practice: P)  ของกลุ่มเป้ำหมำยมำเป็นแนวทำง  โดยมุ่งหวังให้ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเห็นควำมส�ำคัญและเข้ำใจกิจกรรมกำรสื่อสำรด้ำน
อำหำรและโภชนำกำร สำมำรถน�ำควำมรูไ้ปใช้ผู้ปกครอง  เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และร่วมมือกันดูแลด้ำนอำหำรและโภชนำกำรที่เหมำะสม ส�ำหรับเด็ก
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 คู่มือ พ่อแม่รู้  หนูเข้ำใจ   เป็นชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรด้ำนอำหำรและโภชนำกำร สถำบันโภชนำกำร  มหำวิทยำลัยมหิดล    มุ่งหวังให้ 
ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  หรือผู้ท�ำงำนกับเด็ก ได้เห็นควำมส�ำคัญและเข้ำใจกิจกรรมกำรสื่อสำรด้ำนอำหำรและโภชนำกำร สำมำรถจัดกิจกรรมสื่อสำรกับ 
ผู้ปกครองเพื่อให้เกิดควำมรู้ ในคู่มือนี้ประกอบด้วยชุดกิจกรรมส�ำหรับผู้ปกครองและใบควำมรู้ประกอบกำรจัดกิจกรรม ซึ่งครูผู้ดูเเลเด็กหรือผู้ท�ำงำนกับเด็ก ต้องอ่ำนเนื้อหำ
ใบควำมรู้ประกอบกำรจัดกิจกรรม หรือหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกภำยนอกให้เข้ำใจก่อนกำรด�ำเนินกิจกรรม

ข้อแนะน�ำกำรใช้คู่มือ



ชุดกิจกรรม
สร้ำงกำรเรียนรู้ด้ำนอำหำรและโภชนำกำร

ส�ำหรับผู้ปกครอง
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เนื้อหำและกิจกรรม

1. สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
 และครอบครัวในกำรส่งเสริมพฤติกรรมกำร 
  กินที่เหมำะสม          
  กิจกรรม จดหมำยข่ำว “เชือ่มสะพำนเพือ่ลกูรกั”

2. สร้ำงควำมตระหนักเรื่องควำมส�ำคัญของ 
   อำหำรและโภชนำกำรส�ำหรับเด็ก
   กิจกรรม พ่อแม่ห่วงใย  เข้ำใจลูกรัก

3. ส่งเสริมกำรกินอำหำรอย่ำงหลำกหลำย 
  ครบหมู่ มีประโยชน์ สะอำด และปลอดภัย 
   กิจกรรม ล้อมวงกินข้ำวกินปลำ

4. ส่งเสริมพฤติกรรมกำรกินที่ถูกต้องเหมำะสม
   กิจกรรม  สร้ำงสุข รู้กินในนิทำน

5. ส่งเสริมพฤติกรรมกำรกินผัก ผลไม้  
   ครบ 5 สี
   กิจกรรม ขบวนกำรห้ำอัศวินผู้พิทักษ์

6 สร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรกินผัก
   กิจกรรม รอบบ้ำนกินได้
   กิจกรรม ผักผลไม้แปลงกำย

7. คุณค่ำ ประโยชน์ของกำรดื่มนม  และกำร  
   ดูแลสุขภำพฟัน
   กิจกรรม นมรสจืด  แคลเซียมสูง

8. ประโยชน์ของกำรดื่มน�้ำเปล่ำ และโทษของ  
   กำรดื่มน�้ำอัดลม
   กิจกรรม น�้ำเปล่ำดี มีประโยชน์

9. อันตรำยจำกกำรกินขนมกรุบกรอบ
   กิจกรรม ยอดนักส�ำรวจ  ขนมที่ลูกกิน

10. อันตรำยจำกกำรกินอำหำรรสจัด 
    กิจกรรม รสชำติพอดี  ไม่มีโรคภัย

11. สุขอนำมัยกำรกิน 
   กิจกรรม มือลูกสะอำดดี
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1. สร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและครอบครัว
ในกำรส่งเสริมพฤติกรรมกำรกินที่เหมำะสม
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กิจกรรม จดหมำยข่ำว “เชื่อมสะพำนเพื่อลูกรัก

  สำระส�ำคัญ
 จดหมำยส่ือสำร เป ็นส่ือช ่องทำงหนึ่งที่น�ำควำมรู ้ในเรื่อง
อำหำรและโภชนำกำรที่ถูกต้องเหมำะสมส�ำหรับเด็กสู่พ่อแม่/ผู ้ปกครอง
และยังสะท้อนควำมคิดเห็นของพ่อแม่/ผู้ปกครองกลับมำ เพื่อร่วมกันเฝ้ำดูแล
ติดตำมพฤติกรรมกำรกินของเด็ก 

  จุดประสงค์
 1. เพื่อเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง ในกำรมีส่วนร่วม 
 ส่งเสริมพฤติกรรมกำรกินอำหำรที่เหมำะสมส�ำหรับเด็ก
 2. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว ่ำงครูผู ้ ดูแลเด็กและพ่อแม่/ 
 ผู้ปกครอง ในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กร่วมกัน

  สื่อ/อุปกรณ์
 - แบบจดหมำยข่ำว  “เชื่อมสะพำนเพื่อลูกรัก”   

  กำรจัดกิจกรรม
 1. ครูผู้ดูแลเด็กวำงแผนออกแบบจดหมำยสื่อสำร 
 โดยมีประเด็นส�ำคัญ

 - ให้ควำมรู้ทั่วไปในเรื่องกำรพัฒนำเด็ก
 - ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนำกำร และสุขภำพของเด็ก
 - ภำวะโภชนำกำรและพฤติกรรมกำรกินอำหำรของเ ด็ก
 ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
 - หัวข้อแสดงควำมคิดเห็นที่อยำกได้จำกพ่อแม่/ผู้ปกครองเด็ก
 - กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กกับครอบครัว
 2. แจกจดหมำยสื่อสำรให้เด็กน�ำไปให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง
 อ่ำนและตอบกลับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
 ร่วมกัน

  กำรประเมินกิจกรรม 
 1. กำรตอบรับจดหมำยสื่อสำรจำกพ่อแม่/ผู้ปกครอง  
 2. กำรแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอเเนะ
 1.กิจกรรมนี้ครูผู้ดูแลเด็กควรชี้แจงจุดประสงค์ให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง
 เข้ำใจในรำยละเอยีดของจดหมำยข่ำว เพือ่สือ่สำรสร้ำงควำมเขำ้ใจ 
 ร่วมกนั
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 2. ในกำรออกแบบใช้กระดำษเอสี่แนวนอน พับเป็น 3 ส่วน ในแต่ละ 
 ส่วนมีเนื้อหำควำมรู้  อำจเขียนหรือพิมพ์แปะก็ได้ แล้วถ่ำยเอกสำร 
 เก็บต้นฉบับไว้เป็นผลงำน
 3. เนื้อหำในจดหมำยข่ำวนอกจำกควำมรู ้ด ้ำนเรื่องอำหำรและ 
 โภชนำกำรแล้ว อำจเพิ่มเรื่องทั่วไป โดยขอข้อมูลจำกหน่วยงำน 
 ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล  องค์กำรบริหำร
      ส่วนต�ำบล  เทศบำล 
 4. กำรส่งจดหมำยสื่อสำรถึงพ่อแม่/ผู้ปกครอง อำจจัดส่งเดือนละ 
  1 ฉบับ และทุกฉบับน่ำจะมีประเด็นในกำรแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให ้
 พ่อแม่/ผู้ปกครอง  เขียนแสดงควำมคิดเห็นกลับมำ เช่น   
  - ปัญหำกำรกินอำหำรของลูก
  - กำรส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัย และกำรแกไ้ขปัญหำ
    ด้ำนพฤตกิรรมลกู เช่น วธิจีดักำรเมือ่ลกูร้องไห้รบเร้ำซือ้ของเล่น 
  - ควำมรูเ้รือ่งคณุค่ำและสำรอำหำรทีจ่�ำเป็นต่อกำรเจรญิเตบิโตของลกู 

  ตัวอย่ำงกรอบเนื้อหำ
 จดหมำยข่ำว  “เชื่อมสะพำนเพื่อลูกรัก”
  1. สถำนกำรณ์กำรเจริญเติบโตของเด็กในศูนย์ฯ (ภำพรวมจำกกำร 
  ช่ำงน�้ำหนัก วัดส่วนสูง)
  2. แนะน�ำสมำชิกขบวนกำรห้ำอัศวินผู้พิทักษ์ (ภำพถ่ำยครอบครัวที ่
  ส่งเสริมให้ลกูกนิผกั ผลไม้ ครบ 5 ส ีเป็นประจ�ำและข้อมลูจำกกำรสมัภำษณ์)
  3. เรื่องน่ำรู้ในกำรพัฒนำเด็ก (เนื้อหำเน้นกำรพัฒนำเด็กในด้ำน 
  ร่ำงกำย  จิตใจ  อำรมณ์สังคม   สติปัญญำ)
  เช่น    จะเลี้ยงลูกอย่ำงไรให้ฉลำด
   เมื่อลูกติดเกม/คอมพิวเตอร์ จะท�ำอย่ำงไรดี
   สร้ำงสุขก่อนนอนด้วยนิทำน
  4. ควำมรู้ในด้ำนอำหำรและโภชนำกำร (เนื้อหำเน้นควำมรู้ในด้ำน 
  โภชนำกำร)
  เช่น อันตรำยจำกไส้กรอก
   หำกเด็กดื่มนมเปรี้ยวเป็นประจ�ำจะมีผลต่อร่ำงกำยอย่ำงไร
   วิธีฝึกเด็กให้กินผัก
   ภัยเงียบจำกขนมกรุบกรอบ
  5. กิจกรรมภำยในศูนย์ฯของเรำ (เนื้อหำ บอกเล่ำกิจกรรมหรือควำม
  เคลื่อนไหวในศูนย์ฯ)
  6. มุมมองสะท้อนควำมคิด (เนือ้หำกำรแสดงควำมคดิเหน็จำกผูป้กครอง)       
  เช่น ปัญหำกำรกินอำหำรของลูก
   วิธีจัดกำร เมื่อลูกร้องไห้รบเร้ำซื้อของเล่น/ขนมกรุบกรอบ
   ควำมรูเ้รือ่งคุณค่ำและสำรอำหำรที่จ�ำเป็นต่อกำรเจรญิเติบโต 
   ของลกู
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ตัวอย่ำง (จดหมำยข่ำว พับ 3 ตอน)

จดหมำยข่ำว “เชื่อมสะพำนเพื่อลูกรัก

(หน้ำ)

5. กิจกรรม
ภำยในศูนย์ฯของเรำ

2. สมำชิกขบวนกำร 
ห้ำอัศวินผู้พิทักษ์

6. มุมมองสะท้อน 
ควำมคิด

ปก

2. แนะน�ำสมำชิกขบวนกำรห้ำอัศวินผู้พิทักษ์
5. กิจกรรมภำยในศูนย์ของเรำ
6. มุมมองสะท้อนควำมคิด

1. สถำนกำรณ์
กำรเจริญเติบโต
ของเด็กในศูนย์ฯ

4. ควำมรู้
ในด้ำนอำหำรและ

โภชนำกำร

3. เรื่องน่ำรู้ 
ในกำรพัฒนำเด็ก

(หลัง)
1. สถำณกำรณ์กำรเจริญเติบโตของเด็กในศูนย์ฯ
4. ควำมรู้ในด้ำนอำหำรเเละโภชนำกำร
3. เรื่องน่ำรู้ในกำรพัฒนำเด็ก
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 กำรท�ำจดหมำยถึงพ่อแม่เป็นจดหมำยที่เรียกกันทั่วไปว่ำ จดหมำยส่งตรงถึงตัวหรือไดเร็คเมล์ก็คือกำรข้อมูลถึงกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อประชำสัมพันธ์สิ่งของและควำมรู ้
ที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้ำหมำย ปัจจัยส�ำคัญของจดหมำยคือ ข้อมูล ข้อเสนอแนะ  และตัวเอกสำรต้องมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงข้อมูลควำมรู้ต้องนึกถึงกลุ่มเป้ำหมำย
คือพ่อ แม่ ว่ำต้องกำรอะไร แล้วท�ำข้อมูลที่ตอบสนองควำมต้องกำรนั้น  โดยเน้นกำรสื่อที่เข้ำใจง่ำย ตรงประเด็น และเน้นประโยชน์ที่กลุ่มเป้ำหมำย จะได้รับจำกข้อมูล 
เหล่ำนั้น 
 เทคนิคที่ประสบผลในกำรท�ำจดหมำยส่งตรงกระตุ้นด้วยส่งจดหมำยมีรำยชื่อ (mailing list)ตัว เช่น คุณ....  ไมใ่ช่ขึ้นว่ำผู้ปกครองดช.หรือดญ.... เนื้อหำจดหมำยฉบับ
แรกควรอยูใ่นลักษณะเหมือนโปสกำร์ดแบบสรุป โดยมีวัตถุประสงค์แนะน�ำเรื่องที่ทำงครูต้องกำรท�ำ ฉบับต่อไปเป็นเรื่องรำยละเอียดของข้อมูลบ้ำง ฉบับมีกำรท�ำให้ผู้ปกครอง
ตอบกลับ

1. จดหมำยส่งตรง (Direet Mail)
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2. สร้ำงควำมตระหนักเรื่อง
ควำมส�ำคัญของอำหำรและ
โภชนำกำรส�ำหรับเด็ก
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  สำระส�ำคญั
 อำหำรมคีวำมส�ำคญัต่อกำรเจรญิเตบิโตของเดก็ กำรส่งเสรมิด้ำนโภชนำกำร
ทีเ่หมำะสมและถกูต้อง  จะช่วยให้เดก็ได้รบัสำรอำหำรทีม่คีณุค่ำครบถ้วน  ช่วยให้กำร
พฒันำทัง้ด้ำนร่ำงกำยและสมองท�ำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

  จดุประสงค์
 1. สร้ำงควำมตระหนักให้เห็นควำมส�ำคัญในเรื่องอำหำรและโภชนำกำร 
 ทีเ่หมำะส�ำหรบัเดก็แก่พ่อแม่/ผูป้กครอง  
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละสร้ำงควำมร่วมระหว่ำงกลุม่พ่อแม่/ผูป้กครอง 
 และครผููด้แูลเดก็ ในกำรส่งเสรมิด้ำนอำหำรและโภชนำกำรเดก็

  ส่ือ/อปุกรณ์
 - ข้อมลูภำพรวมภำวะโภชนำกำรและพฤติกรรมกำรกนิอำหำรของเดก็ใน 
 ศนูย์พฒันำเดก็เลก็ 
 -  ใบงำนชวนคดิ 
 -  แบบแสดงควำมพงึพอใจ

  กำรจดักจิกรรม
 1. ครูผู้ดูแลเด็กแจกใบงำนชวนคดิ“ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรเจรญิเตบิโตของเดก็”   
 ให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง  
 2. ชวนคยุ
  - อำหำรมคีวำมส�ำคญัต่อเดก็อย่ำงไร
  - ถ้ำเดก็ได้รบัสำรอำหำรไม่ครบถ้วนเหมำะสมตำมวยัจะเป็นอย่ำงไร

กิจกรรม  พ่อแม่ห่วงใย เข้ำใจลูกรัก 

 3. สรปุข้อมลูจำกกำรพดูคยุ และน�ำเสนอภำพรวมภำวะโภชนำกำร 
 และพฤตกิรรมกำรกนิอำหำรของเดก็ในศูนย์พฒันำเดก็เลก็
 4. ครผููด้แูลเดก็ให้ข้อมลูสำรอำหำรทีจ่�ำเป็นต่อกำรเจรญิเตบิโตของเดก็
 5.ร่วมกันก�ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมโภชนำกำรส�ำหรับเด็กใน 
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและที่บ้ำน

  กำรประเมนิกจิกรรม
 1. แบบแสดงควำมพงึพอใจของพ่อแม่ / ผูป้กครอง  ทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรม

  ข้อเสนอเเนะ
 1. กจิกรรมนีส้ำมำรถเชญิ นกักำรศกึษำจำกหน่วยงำนท้องถิน่ และ 
 เจ้ำหน้ำทีจ่ำกโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล  เข้ำร่วมพดูคยุในเรือ่ง 
 อำหำรและโภชนำกำรทีเ่หมำะสมส�ำหรบัเดก็ 
 2. จดัท�ำบอร์ดรำยงำนผลกำรเจรญิเตบิโตด้ำนน�ำ้หนกัและส่วนสงูของเดก็ 
 ทกุ  3  เดอืน
 3. ควรใช้ระยะเวลำในกำรจดักจิกรรม ประมำณ 2 ชัว่โมง   อำจเป็น 
 ภำคเช้ำ ทีพ่่อแม่ / ผูป้กครอง   มำส่งเด็กหรอืภำคบ่ำยก่อนมำรบัเดก็กลบับ้ำน
 4. ควรจดักจิกรรมภำคเรยีนละ 2 ครัง้ ในช่วงเปิดภำคเรยีน  และก่อน 
 ปิดภำคเรยีน   เพือ่กำรตดิตำมข้อมลู และร่วมหำแนวทำงในกำรแก้ไข 
 พฤตกิรรมด้ำนอำหำรและโภชนำกำรของเดก็  
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ใบงำน
ชวนคิด “ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของเด็ก”
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 ค�ำถำมส�ำหรับคนทั่วไป  “อำหำร”  ส�ำคัญกับร่ำงกำยคนเรำอย่ำงไร   ก่อนอื่นมำท�ำควำมรู้จัก  “อำหำร” ก่อน   อำหำร คืออะไร    อำหำรเป็นสิ่งที่เรำกิน
เข้ำไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย  ไม่ท�ำให้เกิดโทษ  เช่น  เนื้อสัตว์ ข้ำว  แป้ง ผัก ผลไม้ นม ฯลฯ    อำหำรเป็นปัจจัยหนึ่งที่จ�ำเป็นต่อชีวิต ที่ช่วยท�ำให้ร่ำงกำยเจริญเติบโต  
แข็งแรง  สมบูรณ์  สำมำรถท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ได้

 อำหำรส�ำคัญอย่ำงไร
  อำหำรที่เรำกินเข้ำไป  เมื่อร่ำงกำยย่อยแล้วจะให้ประโยชน์ต่อร่ำงกำย ดังต่อไปนี้ 
  1. ช่วยให้ร่ำงกำยเจริญเติบโต  ช่วยสร้ำงกล้ำมเนื้อ  สมอง  กระดูก  ผิวหนัง  เป็นต้น 
  2. ให้พลังงำนและควำมอบอุ่นต่อร่ำงกำยในกำรท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ  เช่น  กำรเดิน  กำรเล่นกีฬำ กำรท�ำงำนบ้ำน  กำรใช้ควำมคิด  
  3. ช่วยซ่อมแซมส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยที่สึกหรอ 
  4. สร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ร่ำงกำยในกำรต้ำนทำนโรคต่ำงๆ ท�ำให้คนเรำไม่เจ็บป่วย ง่ำยๆ  ช่วยท�ำให้กำรท�ำงำนของอวัยวะภำยในร่ำงกำยท�ำงำนเป็นปกติ

2 อำหำรและควำมส�ำคัญ
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      ปกติคนเรำควรกินอำหำรวันละ 3 มื้อหลักคือ มื้อเช้ำ กลำงวัน และเย็น ส�ำหรับ เด็กๆ โดยเฉพำะเด็กเล็ก อำจเพิ่มอำหำรว่ำงช่วงสำยๆ และมื้อบ่ำยอีก 2 มื้อ 
ก็ได้ เพรำะเด็กเป็นวัยที่ก�ำลังเจริญเติบโตแต่ควำมจุกระเพำะจะน้อย ดังนั้น จึงต้องกินเพิ่มเติมระหว่ำงมื้อเพื่อใหไ้ด้รับพลังงำนและสำรอำหำรให้เพียงพอ

 เด็กควรได้อำหำรแต่ละมื้อมีปริมำณเท่ำกันใด?
 ในทำงกำรแพทย์ควรจะมีปริมำณเท่ำๆ กัน แตใ่นทำงปฏิบัติจะท�ำได้ยำกมำก ส่วนมำกอำหำรเช้ำจะเป็นมื้อที่ได้รับน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับมื้อกลำงวันและมื้อเย็น  
มื้อเช้ำเป็นมื้อที่เร่งรีบ คุณแม่มีกิจกรรมต่ำงๆที่ต้องท�ำหรือไปท�ำงำน ลูกๆบำงคนก็ต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนเหมือนกัน เด็กเล็กอำจต้องใช้เวลำในกำรตื่น แต่งตัวจึงท�ำให้เด็ก
ไม่มีควำมอยำกอำหำร ไม่ยอมกินอำหำรได้ง่ำยๆ กำรที่จะกินอำหำรมื้อเช้ำ มื้อส�ำคัญของวัน เหตุผลที่ส�ำคัญเพรำะ ร่ำงกำยไมไ่ด้อำหำรนำนถึง 10-12 ชั่วโมง 
 เมื่อเทียบกับมื้อกลำงวันและมื้อเย็น อย่ำงมำกร่ำงกำยก็อดมำเพียง 5-6 ชั่วโมง  เมื่อตื่นขึ้นสมองต้องได้รับพลังงำนจำกอำหำร จึงจะท�ำงำนได้ตำมปกติ ดังนั้น 
กำรขำดอำหำรเช้ำ โดยเฉพำะเด็กๆ ที่ต้องมีกิจกรรมที่ศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียน  จะไม่มีสมำธิในกำรเรียน ควำมตั้งใจเรียนลดลง คิดอะไรไม่ออก สับสน หงุดหงิด เพลีย 
และง่วงนอน บำงคนอำจมีอำกำรปวดท้องหรือปวดศีรษะได้ อำกำรเหล่ำนี้พบในเด็กที่ไมไ่ด้กินอำหำรเช้ำ    ผลของกำรอดอำหำรเช้ำจะ ชัดเจนมำกขึ้นในเด็กโต เพรำะต้อง
ใช้สมองมำกในกำรเรียน จึงอำจมีผลกระทบต่อผลกำรเรียนในระยะยำว ดังนั้นผู้ปกครองควรให้ควำมใสใ่จในกำรจัดอำหำรเช้ำเพิ่มเติมกำรเลือกซื้ออำหำร ผักสด /เนื้อสัตว์ 
เลือกอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย
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 กำรเลือกอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยต้องมีสำรอำหำรครบถัวน    สำรอำหำรจะเป็นส่วนประกอบอยูใ่นอำหำร 5 หมู่   เมื่อกินแล้วร่ำงกำยน�ำไปใช้ประโยชน์
เพื่อกำรด�ำรงชีวิตกำรเจริญเติบโต   เช่น  ส่วนสูงเพิ่มขึ้น   น�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น  พร้อมทั้งบ�ำรุงร่ำงกำยให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ 
       ปัจจุบันพบว่ำ ...เด็กอำจจะกินอำหำรได้อิ่มแต่สำรอำหำรที่ได้รับไม่เพียงพอต่อร่ำงกำย   หรือกินอำหำรประเภทใดประเภทหนึ่งมำกเกินกว่ำควำมต้องกำรของ
ร่ำงกำย  จึงท�ำให้เกิดภำวะเด็กผอม หรือ เด็กอ้วน.   ท�ำให้กำรเจริญเติบโตไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติ   ลักษณะที่พบ
  - ร่ำงกำยแคระแกรน  ผอม เตี้ย
  - พัฒนำกำรทำงร่ำงกำยล่ำช้ำ
  - สติปัญญำทึบ
  - ประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ต�่ำ  เฉื่อยชำ
  - ภูมิต้ำนทำนเชื้อโรคต�่ำ ท�ำให้ป่วยบ่อยและเด็กอ้วน มีโอกำสเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่ำงๆ เช่น โรคเบำหวำน โรคหัวใจและหลอดเลือด ควำมดันโลหิตสูงได้มำก  
 
 สำรอำหำรที่เด็กไทยได้มักรับไม่เพียงพอ
 พลังงำนและโปรตีน    โดยเฉพำะโปรตีนจะช่วยในกำรเจริญเติบโตและเสริมสร้ำงกล้ำมเนื้อ เด็กก่อนวัยเรียนมีควำมต้องกำรพลังงำนและสำรอำหำรต่อน�้ำหนักตัว
มำกกว่ำผู้ใหญ่ และอำหำรเด็กควรมีไขมันเป็นส่วนประกอบ  เพื่อใหไ้ด้รับกรดไขมันที่จ�ำเป็น
 วิตำมินเอ   ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิต้ำนทำนโรค  เช่น  เป็นหวัดได้ง่ำย  ท้องเสียบ่อย  มองในที่มืดที่สลัวไม่ชัดเจน (ตำบอดกลำงคืน)  หำกขำดในปริมำณมำก 
จะท�ำให้ตำบอดได้ วิตำมินเอจะมีมำกในเครื่องในสัตว์ ผักใบเขียว
 ไอโอดีน  หำกเด็กเกิดภำวะขำดไอโอดีนเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบต่อระดับไอคิว  พัฒนำกำรช้ำ ปัญญำทึบ กำรเจริญเติบโตช้ำ   อำกำรที่พบคือ  เฉยชำ ง่วงซึม 
ขี้หนำว  ไอโอดีนจะมีในเกลือ น�้ำปลำที่ผสมไอโอดีน และอำหำรทะเล
 ธำตุเหล็ก  กำรขำดธำตุเหล็ก จะท�ำให้เกิดภำวะโลหิตจำง  ร้อยละ 50 ของเด็กอำยุแรกเกิด - 5 ปี และเด็กวัยเรียนมีภำวะโลหิตจำง  เนื่องจำกขำดธำตุเหล็ก   
กำรขำดธำตุเหล็กเพียงเล็กน้อยท�ำให้เกิดผลเสียต่อร่ำงกำย ท�ำให้เหนื่อยง่ำย เซื่องซึม  เรียนรู้ช้ำ ไม่ร่ำเริง  กำรเจริญเติบโต และภูมิคุ้มกันเชื้อโรคลดลง อำหำรที่มีธำตุเหล็ก
สูง ได้แก่ เครื่องในสัตว์  เลือด เนื้อสัตว์ต่ำงๆ  ผักใบเขียวเข้ม  ข้อควรจ�ำควรกินอำหำรที่มีธำตุเหล็กควบคู่กับอำหำรที่มีวิตำมินซีคือมีรสเปรี้ยวจะช่วยให้ร่ำงกำยดูดซึมธำตุ
เหล็กไปใชไ้ด้ดี  ควรดื่มนมห่ำงหลังมื้ออำหำร 2-3 ชั่วโมง เพื่อไมใ่ห้นมขัดขวำงกำรดูดซึมธำตุเหล็ก
 แคลเซียม ช่วยในกำรสร้ำงกระดูกและฟันให้แข็งแรง และยังมีหน้ำที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรท�ำงำนของระบบประสำท กล้ำมเนื้อรวมทั้งกล้ำมเนื้อหัวใจ  วัยเด็กเป็นวัยที่
ร่ำงกำยต้องกำรแคลเซียมมำก   เนื่องจำกมีภำวะสร้ำงกระดูกเพื่อเจริญเติบโตช่วยให้มีกำรสะสมแคลเซียมในกระดูกมำกขึ้น แหล่งอำหำรที่มีแคลเซียมมำก ได้แก่ นม เนยแข็ง 
ปลำเล็กปลำน้อย ปลำกระป๋อง เต้ำหู้ ผักใบเขียว
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3. ส่งเสริมกำรกินอำหำร
อย่ำงหลำกหลำยครบหมู ่

มีประโยชน์ สะอำด 
และปลอดภัย 
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 3. น�ำเสนอข้อมูลลงบนกระดำษคลิปชำร์ท   สรุปข้อมูลที่ได้จำกกำรพูดคุย  
 4. แบ่งกลุ่มครอบครัวออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มจัดเมนูอำหำรที่มีสำรอำหำร 
 ครบถ้วนต่อกำรเจริญเติบโตของเด็ก
 5. ครูผู้ดูแลเด็กและพ่อแม่ / ผู้ปกครอง  ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเมน ู
 อำหำรของแต่ละกลุ่ม
 6. ครูผู้ดูแลเด็กให้ควำมรู้เรื่องธงโภชนำกำร
 7. ล้อมวงกินข้ำวร่วมกัน

  กำรประเมินกิจกรรม
 1. แบบประเมินควำมพึงพอใจ และกำรแสดงควำมคิดเห็นของพ่อแม่/ผู้ปกครองของ 
 เด็ก  เรื่อง “ท่ำนมีวิธีเลือกอำหำรให้ลูกกินอย่ำงไร”
     “ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรบ้ำง ในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้”

  ข้อเสนอแนะ
 1. ประชำสัมพันธ์กิจกรรมแจ้งของพ่อแม่/ผู้ปกครอง ให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย   
 1 สัปดำห์
 2. กิจกรรมนี้อำจจัดร่วมกับกิจกรรมวันส�ำคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ หรือวันพัฒนำ 
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
 3. หลังจัดกิจกรรม ครูผู้ดูแลเด็กจัดท�ำป้ำยควำมรู้ “กำรเลือกอำหำรที่เหมำะสม 
 ส�ำหรับเด็ก” เพื่อให้ควำมรู้กับพ่อแม่ / ผู้ปกครอง
 4. สถำนที่ส�ำหรับจัดกิจกรรมควรสะอำด มีโต๊ะส�ำหรับจัดวำง/ตั้งสิ่งของอย่ำงเป็น 
 ระเบียบ มีถังขยะในที่ที่เหมำะสม

  สำระส�ำคัญ
 อำหำรมีควำมส�ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของเด็ก ดังนั้นเด็กจึงควรกินอำหำร
ให้ครบหมู่ โดยผู้ปกครองควรจัดอำหำรให้เด็กได้กินอย่ำงหลำกหลำย ไม่ซ�้ำซำก
จ�ำเจ และมีปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำย กิจกรรมล้อมวงกินข้ำวกิน
ปลำ  เป็นกำรน�ำอำหำรมำแบ่งปันกินร่วมกัน ซึ่งแสดงออกในวิถีไทยที่แสดงถึงควำม
สำมัคคี  กำรเอื้ออำทร  กำรอยู่ร่วมกันในสังคมไทย นอกจำกจะได้กินข้ำวร่วมกันแล้ว 
ยังมีส่วนในกำรสร้ำงบรรยำกำศพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรกินอำหำร
ที่เหมำะสมส�ำหรับเด็ก

  จุดประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมกำรกินอำหำรอย่ำงหลำกหลำยครบหมู่ 
 2. เพือ่แลกเปลี่ยนควำมคดิเหน็ในกำรดแูลด้ำนอำหำรและโภชนำกำรส�ำหรบัเด็ก

  สื่อ/อุปกรณ์
 - อำหำรที่น�ำมำจำกบ้ำน  - ธงโภชนำกำร
       - แบบแสดงควำมพึงพอใจ 

  กำรจัดกิจกรรม
 1. ครูผู้ดูแลเด็กประชำสัมพันธ์กิจกรรม ให้พ่อแม่ / ผู้ปกครอง  น�ำอำหำรมำ 
 เข้ำร่วมกิจกรรม
 2. พูดคุยแลกเปลี่ยนอำหำรที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง แต่ละคนน�ำมำ ส่วนประกอบ 
 และคุณค่ำของอำหำร

กิจกรรม  ล้อมวงกินข้ำวกินปลำ 
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3. อำหำรหลัก 5 หมู่
       เด็กวัย 3 ถึง 6 ปีจะมีสุขภำพดีร่ำงกำยแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัยต้องได้กินอำหำรครบ 5 หมู่ และหลำกหลำย  ออกก�ำลังกำยอย่ำงเหมำะสม  อำรมณ์ดีมี 
ควำมสุข  กินอำหำรครบ 5 หมู่
     กำรกินอำหำรหลำกหลำยคือ กำรกินอำหำรหลำยชนิดไม่ซ�้ำๆหรือเหมือนเดิมทุกๆวันเช่นกินไก่ ผักบุ้ง ทุกวันทุกมื้อก็ควรเปลี่ยนสลับเป็น เนื้อวัว  ปลำ ถั่ว หมู ไข่
แทนไก่  ผักบุ้งอำจสลับเป็นคะน้ำ กวำงตุ้ง  ต�ำลึง ผักหวำนบ้ำน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  เพรำะกำรกินอำหำรแบบเดิมอย่ำงเดียวทุกวันท�ำให้เด็กคุ้นเคยอำหำรเฉพำะอย่ำง 
อำหำรแต่ละชนิดมีสำรอำหำรไม่เท่ำกันแม้จะอยูใ่นกลุ่มเดียวกันเช่นผักมีสีต่ำงกันมีสำรวิตำมิน เกลือแร่ต่ำงกัน เนื้อสัตว์บก สัตว์น�้ำในน�้ำจืดน�้ำเค็มก็มีเกลือแร่ที่แตกต่ำงกันไป 
ดังนั้นกำรกินที่สลับหมุนกันไปจะท�ำให้ร่ำงกำยได้ สำรอำหำรที่จ�ำเป็นต่อร่ำงกำยอย่ำงครบถ้วน  และยังป้องกันสำรบ้ำงอย่ำงที่มีมำกับอำหำร
ต่ำงๆ อวัยวะในร่ำงกำยเช่น ตับ ไตมีเวลำในกำรก�ำจัดสำรพิษที่ตกค้ำงหรือเปื้อนมำออกจำกร่ำงกำย กลุ่มอำหำรที่ควรกินให้ครบ  5 หมู่ โดยอำหำรในหมู่เดียวกันสำมำรถ
กินทดแทนกันคือ  
 หมู่ 1 เนื้อสัตว์ต่ำงๆๆปลำ  ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง   อำหำรหมู่นี้ให้สำรอำหำรโปรตีนเป็น
  ส่วนใหญ่ รวมทัง้วติำมนิและเกลอืแร่   ซึง่มหีน้ำที่หลักในกำรสรำ้งเซลล์กลำ้มเนือ้ เนือ้เยือ่ กระดกู  ภมูต้ิำนทำงโรค ฮอร์โมน เอนไซม์   ท�ำให้ร่ำงกำยเจรญิเตบิโต  
 หมู่ 2 ข้ำว ธัญพืช(ข้ำวโพด ลูกเดือย ข้ำวฟ่ำงฯลฯ)  แป้ง ขนมปัง เผือก มัน และน�้ำตำล  อำหำรหมู่นี้ให้สำรอำหำคำร์โบไฮเดรต เป็นส่วนใหญ่  ซึ่งมีหน้ำที ่
  หลักในกำรให้พลงังำนแก่ร่ำงกำย  เช่น ท�ำให้เรำเดนิไปไหนมำไหนได้ท�ำงำนได้   ถ้ำรบัประทำนอำหำรพวกนีใ้นปริมำณทีม่ำกเกินควำมต้องกำรของร่ำงกำยจะเก็บ 
  ส่วนเกินนั้นเปลี่ยนไปอยูใ่นรูปไขมันและสะสมในร่ำงกำย
 หมู่ 3  ผักต่ำงๆ  เช่น ผักบุ้ง ต�ำลึง คะน้ำ ฟักทอง ถั่วฝักยำว ฯลฯ
 หมู่ 4 ผลไม้ต่ำงๆ  เช่น  กล้วย  ส้ม  มะละกอ  มะม่วง  ฯลฯ
  อำหำรหมู่ 3 และ 4 คือผักและผลไม้เป็นแหล่งของสำรอำหำรจ�ำพวกวิตำมินและเกลือแร่ เช่น วิตำมินเอ, บี 2, บี 6  กรดโฟลิค  วิตำมินซี , อี  โปแตสเซียม   
  แมกนีเซียม  แคลเซียม  ทองแดง มีหน้ำที่ในกำรช่วยให้อวัยวะต่ำงๆในร่ำงกำยท�ำงำนได้ตำมปกติและชะลอควำมเสื่อมของร่ำงกำย  เป็นแหล่งของสำรต้ำนอนุมูล 
  อิสระช่วยป้องกันโรคมะเร็งบำงชนิดได้ ช่วยเพิ่มภูมิต้ำนทำนโรค นอกจำกนี้ผักและผลไม้ยังอุดมไปด้วยเส้นใยอำหำร   ซึ่งมีควำมจ�ำเป็นส�ำหรับระบบขับถ่ำย 
 หมู่ 5 ไขมันต่ำงๆ เช่น ไขมันจำกสัตว์ และไขมันจำกพืช  อำหำรหมู่นี้ให้สำรอำหำรไขมัน  มีหน้ำที่ในกำรให้พลังงำนที่ใช้ประจ�ำวัน และยังเป็นพลังงำน 
  สะสมที่ร่ำงกำยน�ำมำใช้เมื่อจ�ำเป็น ส�ำหรับอำหำรเด็กวัยก่อนเรียนที่ต้องกินให้ครบ 5 หมู่ คุณครูหรือพ่อ แม่ ผู้ปกครองอำจจะรู้สึกว่ำยำกจริงๆ
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ลองมำดูอำหำรเมนูนี้ที่เด็กได้กิน
 ตัวอย่ำงเช่น ข้ำวต้มหมูสับ  ประกอบด้วย ข้ำวต้ม 1-2 ทัพพี  หมูสับ 2-3 ช้อนโต๊ะ มะละกอสุกหั่นชิ้นพอค�ำ (6 ชิ้น)   นมจืด (180 มิลลิลิตร) 
ในชำมนี้เด็กได้เนื้อสัตว์  ข้ำว ไขมันจำกหมูสับ  วิตำมิน เกลือแร่จำกผักต้นหอม ผักชี แต่วิตำมินเกลือแร่อำจน้อย ก็จะเพิ่มจำกเติมจำกมะละกอ และนมท�ำให้ครบ 5 หมู่   
เพียงแต่คุณพ่อ  คุณแม่เลือกผัก  ผลไม้ นม เข้ำมำร่วมก็ท�ำให้ลูก  หลำนของเรำมีสุขภำพดี  แข็งแรงจำกอำหำรที่มีคุณภำพและปริมำณเหมำะสม

 สำรอำหำรที่เด็กไทยได้มักรับไม่เพียงพอ
 แม้ผู้ใหญ่หลำยคนจะทรำบว่ำอำหำรมีควำมส�ำคญ    แต่ปัจจุบันพบว่ำ ...เด็กอำจจะกินอำหำรได้อิ่มแต่สำรอำหำรที่ได้รับไม่เพียงพอต่อร่ำงกำย   หรือกินอำหำร
ประเภทใดประเภทหนึ่งมำกเกินกว่ำควำมต้องกำรของร่ำงกำย  ท�ำให้กำรเจริญเติบโตไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติ   
 
 พลงังำนและโปรตนี เด็กก่อนวัยเรียนมีควำมต้องกำรพลังงำนและสำรอำหำรต่อน�้ำหนักตัวมำกกว่ำผู้ใหญ่ และอำหำรเดก็ควรมไีขมนัเป็นส่วนประกอบวิตำมินเอ    
เสริมระบบภูมิต้ำนทำนโรค หำกขำดท�ำให้เป็นหวัดได้ง่ำย  ท้องเสียบ่อย  มองในที่มืดที่สลัวไม่ชัดเจน (ตำบอดกลำงคืน)  หำกขำดในปริมำณมำก จะท�ำให้ตำบอดได้  
วิตำมินเอจะมีมำกในเครื่องในสัตว์ ผักใบเขียวไอโอดีน  หำกเด็กเกิดภำวะขำดไอโอดีนเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบต่อระดับไอคิว  สมองพัฒนำกำรช้ำ ปัญญำทึบ กำรเจริญ
เติบโตช้ำ  ไอโอดีนจะมีในเกลือทะเล  น�้ำปลำที่ผสมไอโอดีน และอำหำรทะเลธำตุเหล็ก  กำรขำดธำตุเหล็ก จะท�ำให้เกิดภำวะโลหิตจำง  เด็กอำยุแรกเกิด – 5 ปี   
มีโอกำสภำวะโลหิตจำง  เนื่องจำกขำดธำตุเหล็กเพรำะเด็กได้รับจำกกำรกินอำหำร  กำรขำดธำตุเหล็ก เพียงเล็กน้อย   ท�ำให้ท�ำให้เหนื่อยง่ำย เซื่องซึม  เรียนรู้ช้ำ ไม่ร่ำเริง 
กำรเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันเชื้อโรคลดลง อำหำรที่มีธำตุเหล็กสูง ได้แก่ เครื่องในสัตว์  เลือด เนื้อสัตว์ต่ำงๆ   ผักใบเขียวเข้ม    ข้อควรจ�ำควรกินอำหำรที่มีธำตุ
เหล็กควบคู่กับอำหำรที่มีวิตำมินซีคือมีรสเปรี้ยวจะช่วยให้ร่ำงกำยดูดซึมธำตุเหล็กไปใชไ้ด้ดี  ควรดื่มนมห่ำงหลังมื้ออำหำร 2-3 ชั่วโมง  เพื่อไมใ่ห้นมขัดขวำงกำรดูด
ซึมธำตุเหล็กในอำหำร แคลเซียม   ช่วยในกำรสร้ำงกระดูกและฟันให้แข็งแรง และหน้ำที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรท�ำงำนของระบบประสำท วัยเด็กเป็นวัยที่ร่ำงกำยต้องกำร 
แคลเซียมมำก   เนื่องจำกมีภำวะ สร้ำงกระดูกเพื่อเจริญเติบโตช่วยให้มีกำรสะสมแคลเซียมในกระดูกมำกขึ้น แหล่งอำหำรที่มี แคลเซียมมำก ได้แก่ นม เนยแข็ง ปลำเล็กปลำน้อย  
ปลำกระป๋อง เต้ำหู้ ผักใบเขียว
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     ใน 1 วันมีค�ำถำมว่ำเด็กวัย 1 – 5 ขวบ ควรได้อำหำร 5 หมู่  มำกน้อยเพียงใด พบว่ำในวันหนึ่ง
ปริมำณที่ควรได้มีดังนี้ ก็คือ
  - ข้ำว แป้งหรือธัญพืชอื่นๆ 4-5 ทัพพี แต่ละมื้อจะประมำณ 1 ทัพพี
  - ผักใบเขียวและผักอื่นๆ(ผักต้มสุก) 2-3 ทัพพีหรืออำจจะเป็น 1ช้อน -1 ทัพพีในแต่ละมื้อ
  - ผลไม้ 2-3 ชิ้น เช่น กล้วยน�้ำว้ำ 1 ผล ส้มผลกลำง 2 ผล   ผลไม้แบบชิ้นค�ำ เช่น มะละกอ  
  แตงโม สับประรด 1 ส่วน= 8 ชิ้นค�ำ
  - เนื้อสัตว์ 5-6 ช้อนแกง (ควรจะกินไข่ 1 ฟอง และกินเนื้อสัตว์อื่นๆ 3-4 ช้อนแกง )
  - ควรดื่มนมเป็นประจ�ำวันละ 2-3 แก้ว
  - ใชไ้ขมันหรือน�้ำมันประกอบกำรปรุงอำหำรบ้ำงเล็กน้อย

 หลักส�ำคัญในกำรจัดอำหำรของเด็กวัย 1- 5 ปี  
  1. ควรจะจัดอำหำรให้มีกำรหมุนเวียนกันหลำยชนิด และเสริมด้วยตับสัปดำห์ละครั้ง
  2. เตรียมอำหำรให้ปริมำณพอเหมำะ ตำมปริมำณที่แนะน�ำ
  3. รสไม่จัดและเคี้ยวง่ำย
  4. หลีกเล่ียงของขบเค้ียว ขนมหวำนจัด ลูกอม น�้ำอัดลม และอำหำรไขมันสูงมำก เช่น  
  ของผัดทอด พิชซ่ำ แฮมเบอร์เกอร์ ก่อนกิน อำหำรๆเพรำะของเหล่ำนี้จะท�ำให้เด็กอิ่มเร็ว
  5. ให้เด็กได้กินร่วมโต๊ะกับผู้ใหญ่ ระหว่ำงกินก็ไม่ควรดุเด็กหรือบังคับให้เด็กกินอำหำร  
  เพรำะจะท�ำให้มีปัญหำต่อไป
  6. หำกเด็กเพิ่งไปเล่นมำไม่ควรให้กนิทนัท ีควรให้พกัอย่ำงน้อย 15 นำทีก่อนจึงจะค่อยกนิอำหำร

 สรุปว่ำ กำรได้รับสำรอำหำรที่ครบถ้วนและจ�ำนวนหรือปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำรจะช่วยให้
ร่ำงกำยเด็กเจริญเติบโตได้เต็มศักยภำพ ครู คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองจึงควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรเลือก 
โภชนำกำรที่เหมำะสมให้กับลูกในวัย 1-6 ปีหรือวัยก่อนเรียน เด็กควรได้รับอำหำรม้ือหลัก 3 ม้ือ 
อำหำรว่ำงไม่เกินวันละ 2 มื้อ และอย่ำงลืมให้เด็กดื่มนมวันละ 2-3 แก้วด้วย

ปริมำณอำหำรที่เด็กวัยก่อนเรียนควรได้รับ

ข้อควรนึกถึง 
    กำรกินอำหำรทุกชนิดสำมำรถยืดหยุ่นได้ บำงมื้อกิน
ได้น้อย ที่กินได้มำกก็จะไปชดเชยกัน แต่อย่ำให้ขำดสำร
อำหำรต่อเนื่องหรือกินไม่หลำกหลำย จะส่งผลให้ขำด
อำหำร  ให้เชื่อมั่นว่ำร่ำงกำยของลูกสำมำรถยืดหยุ่นได้ 
คุณพ่อคุณแม่อย่ำเครียดกับปริมำณ และให้จ�ำเอำไว้ว่ำ 
เด็กกินแน่ ถ้ำรู้ใจ หมำยถึงพ่อคุณแม่และครูพี่เลี้ยงต้อง
ทรำบว่ำเด็กชอบอะไร และเรำสำมำรถที่จะจัดปรับและ
ใส่สิ่งที่เรำต้องกำรให้ลูกทำนลงไปในเมนูอำหำรนั้นๆ
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4. ส่งเสริมพฤติกรรม
กำรกินที่ถูกต้องเหมำะสม 
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  กำรประเมินกิจกรรม
 1. สถิติจ�ำนวนครั้งที่เด็กเอำหนังสือนิทำนกลับไปให้พ่อแม่/ผู้ปกครองอ่ำน/เล่ำให้ฟัง
 2. กำรสอบถำมควำมคิดเห็น

  ข้อเสนอแนะ
 1. กำรสอบถำมควำมคิดเห็นของพ่อแม่/ผู้ปกครองในเร่ืองต่ำงๆ  เช่น
 “เด็กมีพฤติกรรมกำรกินเปลี่ยนแปลงอย่ำงไรหลังจำกฟังนิทำน”
 2. จัดบอร์ดชื่นชม “ครอบครัวนักอ่ำน” โดยถ่ำยภำพพ่อแม่/ผู้ปกครองกับลูก 
 และสิ่งที่ได้จำกกำรอ่ำนหนังสือกับลูกหลำน
 3. หำกพ่อแม่ / ผู้ปกครองรู้สึกดีจำกกำรอ่ำนหนังสือกับลูกหลำน สำมำรถระดม 
 หนังสือจำกกำรทอดผ้ำป่ำ หนังสือ ปีละ 1 คร้ังก็ได้
 4. ตัวอย่ำง - ดึกดึ๋ย ค้นหำควำมลับ
       (สถำบันโภชนำกำร  ม.มหิดล)
     - หนูนิดไม่อยำกกินผัก
       (ล�ำภู  แสงลภ/บริษัท อักษรำ ฟอร์คิดส์ จ�ำกัด)
     - กุ๊กไก่ปวดท้อง
       (ตุ๊บปอง/ส�ำนักพิมพ์ แปลน ฟอร์คิดส์)
     - กุ๋งกิ๋งท้องผูก 
       (มนฤดี ทองกลอย/ส�ำนักพิมพ์ แปลน ฟอร์คิดส์)
     - ผักมีประโยชน์ โทษคือลูกกวำด
              (โครงกำรสุขภำพในนิทำน คร้ังที่ 1 สโมสรนักศึกษำแพทย์ศิริรำช 
       ร่วมกับกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย)
       นิทำนเร่ืองน้องโมไม่กินผัก
     - (โครงกำรสุขภำพในนิทำน คร้ังท่ี 1 สโมสรนักศึกษำแพทย์ศิริรำช  
        ร่วมกับกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย)

กิจกรรม  สร้ำงสุขรู้กินในนิทำน  
  สำระส�ำคัญ
 กำรเสริมสร้ำงพฤติกรรมกำรกินอำหำรที่เหมำะสมในเด็กจะท�ำให้เด็กมีนิสัย
กำรบริโภคที่ถูกสุขลักษณะไปจนถึงวัยผู ้ใหญ่  ซึ่งจะช่วยให้ร่ำงกำยเติบโตอย่ำง 
แข็งแรง และปรำศจำกโรคภัย กำรสร้ำงพฤติกรรมกำรกินอำหำรในเด็ก สำมำรถ
ใช้สื่อ“นิทำน” เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงนิสัยกำรกินได้เป็นอย่ำงดี เพรำะนิทำนเป็น
สื่อที่เด็กเข้ำใจง่ำย สร้ำงควำมทรงจ�ำที่ดี ช่วยเสริมปัญญำสร้ำงจินตนำกำร สมำธิ  
ส่งเสริมคุณธรรมและท�ำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ำย
 
  จุดประสงค์
 1.  เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกำรกินที่ถูกต้องเหมำะสม
 2. เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ / ผู้ปกครอง ใช้สื่อ “นิทำน” สร้ำงทัศนคติ 
 ที่ดี อันจะน�ำไปสู่กำรกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมกำรกินท่ีเหมำะสม 
 3. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ควำมอบอุ ่นภำยในครอบครัวด้วยกิจกรรม 
 กำรอ่ำน/เล่ำนิทำน

  สื่อ/อุปกรณ์
 - หนังสือนิทำน ที่ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนอำหำรและโภชนำกำร

 กำรจัดกิจกรรม
 1. พูดคุยแลกเปลี่ยนพฤติกรรมกำรกินของเด็ก เช่น  ประเภทอำหำรที่เด็กชอบ 
 กินกำรปฏิเสธกินผัก ผลไม้  กำรชอบกินอำหำรซ�้ำ ๆ   ชอบกินขนม หรือด่ืมนมแทน 
 กำรกินข้ำว และอื่นๆ
 2. สรุปภำพรวมพฤติกรรมกำรกินอำหำรของเด็ก
 3. ให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง บอกเทคนิควิธี  “ส่งเสริมพฤตกิรรมกำรกนิทีเ่หมำะสม 
 ให้แก่เดก็”
 4. แนะน�ำสื่อ “นิทำน” ที่ช่วยส่งเสริให้เด็กกินผัก  โดยครูผู้ดูแลเด็กจัดมุมหนังสือ 
 นิทำนส�ำหรับเด็ก เนื้อหำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมพฤติกรรม 
 กำรกินอำหำรและโภชนำกำร  และเรื่องท่ัวไป  
 5. ประชำสัมพันธ์ด้วยกำรบอกกล่ำวหรือติดประกำศให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 รับทรำบ
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 “หนังสือ”   เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส�ำคัญที่ช่วยพัฒนำกำรของเด็ก ที่จะท�ำให้เกิดควำมรอบรู้   สร้ำงพฤติกรรมที่เหมำะสม   และเป็นกำรปูพื้นฐำนสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนในอนำคต     
ซึ่งต้องได้รับกำรปลูกฝังส่งเสริมกำรอ่ำนตั้งแตใ่นวัยเด็ก   เพรำะวัยเด็กเป็นวัยแห่งกำรเรียนรู้ และเป็นช่วงวัยที่ก�ำลังเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ชีวิต 
   กำรเล่ำนิทำน อ่ำนหนังสือ ให้เด็กฟัง  เป็นกระบวนกำรที่ง่ำย ประหยัดและทรงพลังที่สุดอย่ำงหนึ่ง    ในกำรพัฒนำเด็ก   เพรำะนอกจำกจะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งทำง
ร่ำงกำย สติปัญญำ และอำรมณ์แล้ว  ยังช่วยเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อแม่ ผู้ปกครองกับเด็กให้แนบแน่น  เพรำะเด็กจะได้เรียนรู้ภำษำ ข้อคิดที่เป็นประโยชน์  ผ่ำนน�้ำเสียงที่เปี่ยม
ไปด้วยควำมรัก  ติดตรึงเป็นภำพควำมทรงจ�ำอันแสนงดงำม  เป็นภูมิคุ้มกันไมใ่ห้เด็กติดเกม  ติดเพื่อน  หรือลุ่มหลงไปกับสิ่งยั่วยุต่ำง ๆ เมื่อโตขึ้น     พ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงมีบทบำท
ส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรเชื่อมโลกของเด็กกับหนังสือ
 
 ท�ำไมเด็ก ๆ จึงชอบและตื่นเต้นอยำกให้ผู้ใหญ่เล่ำ “นิทำน”  ให้ฟัง    ก็เพรำะในนิทำนหลำยเรื่องสนองควำมต้องกำรของเด็กแฝงอยู่ด้วย   พอสรุปได้ดังนี้   
  ...   ต้องกำรควำมรัก   …   ต้องกำรให้คนอื่นสนใจ  ..   ต้องกำรให้ควำมรักแก่คนอื่น
  …   ต้องกำรเล่น    ...   ต้องกำรกิน    …   ต้องกำรสิ่งวิเศษ  มหัศจรรย์
  ...   ต้องกำรควำมสวยงำม     …   ต้องกำรสิ่งลึกลับ   ...   ต้องกำรควำมขบขัน
       
 ในกระบวนกำรเล่ำนิทำนนั้น  ..  ผู้เล่ำต้องมีจังหวะในกำรเล่ำ ใช้น�้ำเสียงสูงต�่ำหนักเบำ  .. เว้นวรรคประโยคในกำรเล่ำ  .. พร้อมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม หรือกระตุ้นควำมสนใจ
ของเด็ก ด้วยกำรชวนคิดชวนคุย  จำกเนื้อเรื่องที่ก�ำลังเล่ำอยู่  .. เมื่อเล่ำนิทำนจบชวนคิดต่อยอด ด้วยกิจกรรมต่อเนื่อง   เช่น กำรวำดภำพระบำยสี  กำรเล่ำเรื่องของเด็ก  กิจกรรม
ปลูกผัก เป็นต้น   
     กำรอ่ำนหนังสือส�ำหรับเด็กเล็ก  ไมไ่ด้ขึ้นอยู่กับปริมำณของหนังสือ  ผู้ปกครองหลำยคนคิดว่ำ  ยิ่งมีหนังสือมำก  จะยิ่งท�ำให้เด็กอ่ำนมำก และจะมีนิสัยรักกำรอ่ำนต่อไป 
แตใ่นควำมเป็นจริงแล้วพัฒนำกำรแรกสุดของกำรอ่ำน และสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน   เริ่มต้นด้วยควำมประทับใจในหนังสือเพียงไม่กี่เล่ม   และเชื่อมโยงถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก   
ตลอดจนควำมรู้สึกนึกคิดระหว่ำงกำรอ่ำนเป็นส�ำคัญ    ยิ่งถ้ำเด็กชอบหนังสือเล่มใด  จึงถึงขั้นอ่ำนซ�้ำหลำย ๆ รอบ  ก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นนักอ่ำนได้มำกกว่ำเด็กที่ถูกบังคับให้อ่ำน
หนังสือ
     เมื่อเด็กมีนิสัยรักกำรอ่ำนแล้ว  หำกมีโอกำสได้พบกับหนังสือที่หลำกหลำย มีจ�ำนวนมำกย่อมจะช่วยสนับสนุนกำรอ่ำนและรักกำรอ่ำน  ส่วนส�ำคัญย่อมอยู่ที่เนื้อหำหรือเรื่องรำวที่
เด็กรู้สึกสัมผัสได้  เชื่อมโยงได้กับกำรเรียนรู้รอบๆ ตัว   สัมพันธ์กับผู้คนและบรรยำกำศ ที่ท�ำให้เด็กได้ประสบกับควำมรู้สึกนึกคิด

4. นิทำน
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 “กำรอ่ำนหนังสือให้เด็กฟัง คือ  กำรกระตุ้นให้เด็กได้คิด และเกิดจินตนำกำรจำกเรื่องที่ได้ฟัง จำกภำพที่ได้ดู” กำรเล่ำนิทำน อ่ำนหนังสือ ให้เด็กฟังเป็นประจ�ำ  จะช่วย ..  
  1. สร้ำงควำมสุขของทุกคน สร้ำงควำมผูกพันมั่นใจ  สร้ำงควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
  2. สร้ำงควำมฉลำดทำงปัญญำ(IQ)  ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ)  
  3. เรียนภำษำได้ดี
  4. จับประเด็นเก่ง มองสรรพสิ่งเป็นระบบ มีควำมคิดรวบยอด เข้ำใจเรื่องเร็ว
  5. สร้ำงสมำธิให้เด็ก
  6. สร้ำงจินตนำกำร
  7. เสริมสร้ำงคุณธรรมและทักษะชีวิต
  8. ท�ำเรื่องยำกให้เป็นเรื่องง่ำย สื่อให้คนอื่นเข้ำใจได้ดี
  9. ปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำน กำรเรียนรู้

 เด็กได้อะไรจำกกำรเล่ำนิทำนอ่ำนหนังสือ
  • ภำษำ ..  เด็ก ๆ  ได้เรียนภำษำจำกกำรฟัง  มองเห็นภำพอยูใ่นหัว  เด็กที่ได้ฟังนิทำนเป็นประจ�ำ จะมีคลังค�ำศัพท์สะสมไว้ เซลล์สมองของเด็กเมื่อถูกกระตุ้นด้วยภำษำต่ำงๆ  
   ก็จะเชือ่มต่อกนัเป็นวงจรได้อย่ำงรวดเรว็  กลำยเป็นควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ  ซึง่จะเป็นเครือ่งมอือนัส�ำคญัทีช่่วยเร่งอตัรำกำรเรียนรูก้ำรท�ำควำมเข้ำใจเรือ่งต่ำง ๆ   
  ของเด็กให้มีมำกขึ้น
  • สัญลักษณ์ ..   ขณะที่ผู้ใหญ่อ่ำนให้ฟัง พลำงชี้ตัวอักษรไปด้วย  เด็ก ๆ จะเริ่มรู้จักและเข้ำใจในเวลำต่อมำเมื่อเด็ก ๆ มีกล้ำมเนื้อที่พร้อม  สำมำรถจับดินสอลำกเส้น 
  ตำมได้
  • สมำธิ .. เมื่อได้ฟังนิทำน เด็กจะจดจ่ออยู่กับเรื่องรำวของหนังสือ   ช่วยพัฒนำทักษะในด้ำนกำรฟัง
  • ประสบกำรณ์ ..  เมื่อผู้ใหญ่อ่ำนให้เด็กฟัง ควำมรู้จะเพิ่มพูนจำกกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
  • จินตนำกำร .. ในหนังสือภำพจะมีองค์ประกอบ คือ เนื้อหำ  ภำษำ และภำพ   สิ่งเหล่ำนี้จะเป็นตัวให้ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แก่เด็ก  ช่วยสร้ำงจินตนำกำรพัฒนำ 
  ควำมคิด
  • สุนทรียะทำงอำรมณ์ ..  หนังสือภำพส�ำหรับเด็กถือเป็นงำนศิลปะ ที่ช่วยจรรโลงจิตใจ กระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ ให้เกิดอำรมณ์ที่ดีและมีควำมสุข
  • รักหนังสือ  กำรอ่ำนหนังสือเป็นประจ�ำ ช่วยสร้ำงเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนหนังสือโดยตรง
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5. ส่งเสริมพฤติกรรม 
กำรกินผัก ผลไม้ ครบ 5 สี
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  กำรประเมินกิจกรรม
 1. แบบแสดงควำมคิดเห็นของพ่อแม่ / ผู้ปกครอง 
 เรื่อง   “ท่ำนมีวิธีส่งเสริมพฤติกรรมกำรกินผัก ผลไม้ของลูกอย่ำงไร”
  “ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรบ้ำง ในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้”

  ข้อเสนอเเนะ
 1. กิจกรรมนี้ต้องมีกำรชี้แจงรำยละเอียดกิจกรรมให้กับพ่อแม่ / ผู้ปกครองของเด็ก   
 และแจกแบบบันทึกกำรกินผัก ผลไม้ของเด็กล่วงหน้ำ  ประมำณ  3 วัน 
 2. ครูผู้ดูแลเด็ก ควรด�ำเนินกิจกรรมนี้อย่ำงต่อเนื่อง ภำคเรียนละ 2 ครั้ง  เพื่อ 
 ติดตำมพฤติกรรมกำรกิน ผัก ผลไม้ ของเด็กว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร
 3. น�ำสรุปผลพฤติกรรมกำรกินผัก ผลไม้ของเด็กในแต่ละครั้ง  ติดบนป้ำยประกำศ  
 เพื่อให้พ่อแม่ / ผู้ปกครอง รับทรำบข้อมูล 
 4. จัดเกบ็รวมรวบข้อมูล เพือ่ดูแนวโน้มพฤตกิรรมกำรกนิผกั ผลไม้ของเด็ก เน้นกำรกนิ 
 ครบ 5 สี
 5. กิจกรรมนี้สำมำรถท�ำควบคูไ่ปกับกิจกรรม ยอดนักส�ำรวจขนมที่ลูกกิน

  สำระส�ำคัญ
 กำรกระตุ้นให้เด็กกินผักผลไม้เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอมีผลดีต่อสุขภำพ  เนื่องจำกใน
ผักผลไม้มีวิตำมินและแร่ธำตุที่จ�ำเป็นต่อร่ำงกำย  ดังนั้น “พ่อแม่ / ผู้ปกครอง”  ควรส่ง
เสริมพฤติกรรมกำรกินผักผลไม้แทนขนมหวำนให้แก่เด็กเป็นประจ�ำ  โดยเน้นกำรกินผัก ผล
ไม้ ครบ 5 สี  คือ  สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีส้ม และ สีม่วง 

  จุดประสงค์
 1. เพื่อให้พ่อแม่ / ผู้ปกครอง ได้ส�ำรวจและประเมินพฤติกรรมกำรกินผัก 
 ผลไม้ของลูกหลำน
 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกำรกินผัก ผลไม้ ของลูกหลำน
 3.  เพื่อรู้จักประโยชน์ของผักผลไม้ 5 สี

  สื่อ/อุปกรณ์
 -  ใบกิจกรรม“บันทึกกำรกินผัก ผลไม้ของลูก”
 -  ผักสด  ผลไม้   -  ไม้จิ้มฟัน  - จำนใส่ผัก ผลไม้
 -  สื่อวีดีทัศน์ เพลงแอนนิเมชั่น ชุด ปลูกผักปลูกรัก  
 -  แบบแสดงควำมคิดเห็น

  กำรจัดกิจกรรม 
 1. ครูผู้ดูแลเด็กจัดท�ำ “แบบบันทึกกำรกินผัก ผลไม้ของลูก” มอบให้พ่อแม ่
 /ผู้ปกครอง บนัทึกพฤติกรรมกำรกินผักผลไม้ของลูกหลำนไว้ล่วงหน้ำระยะเวลำ 
 3 วนั
 2. ในวันจัดกิจกรรมเชิญพ่อแม่ / ผู้ปกครอง เข้ำร่วม  พร้อมน�ำแบบบันทึก 
 กำรกินผัก ผลไม้ของลูกมำด้วย
 3. ครูผู้ดูแลเด็กจัดเตรียมผักสด เช่น  แตงกวำ กะหล�่ำม่วง  แครอต  ฟักทอง  
 ถั่วฝักยำว และผลไม้ เช่น  ฝรั่ง  ส้ม  แอปเปิล  น�ำมำหั่นเป็นชิ้นขนำด 
 เท่ำลูกเต๋ำ  แล้วจัดวำงรวมกัน

กิจกรรม  ขบวนกำรห้ำอัศวินผู้พิทักษ์
 4.  ครูผู้ดูแลเด็กให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง ปิดตำชิมผักผลไม้ พร้อมคำดเดำว่ำ “เป็นผัก 
 ผลไม้ชนิดใด” เสร็จแล้วเฉลยค�ำตอบ
 5. ให้พ่อแม่ / ผู้ปกครอง  สังเกตสีของผักและผลไม้ที่น�ำมำให้ชิม ครูผู้ดูแลเด็ก 
 พูดคุยประโยชน์ของสีในผัก  ผลไม้ที่มีผลต่อร่ำงกำย
 6. ครผููดู้แลเด็กให้ข้อมลูประโยชน์ของกำรกนิผกั ผลไม้ เน้นกำรกนิให้ครบ 5 สี เป็นประจ�ำ
 7 ครูผู้ดูแลเด็กและพ่อแม่ / ผู้ปกครอง ช่วยกันวิเครำะห์และสรุปผล “แบบบันทึก 
 กำรกินผัก ผลไม้ของลูก”  โดยนับจ�ำนวนครั้งกำรกินผักผลไม้ที่พ่อแม่ / ผู้ปกครอง 
 จัดให้เด็กในระยะเวลำ ๓ วนั และส�ำรวจรำยกำรผกัผลไม้  และสขีองพชืผักท่ีพ่อแม่ /  
 ผูป้กครองจัดให้เด็ก
   8. ครูผู้ดูแลเด็กกล่ำวชื่นชมครอบครัวที่ส่งเสริมให้เด็กกินผัก ผลไม้ และเชิญชวน 
 เป็นสมำชกิ“ขบวนกำรห้ำอัศวนิผูพ้ทิกัษ์”  บนัทกึภำพครอบครวั น�ำไปติดท่ีป้ำยประกำศ
 9. ครผููด้แูลเดก็บนัทกึสรปุกจิกรรม เพื่อจัดบอร์ดควำมรู้ประโยชน์กำรกินผักผลไม้ 
 ครบ 5  สี
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ใบกิจกรรม
บันทึกกำรกินผัก ผลไม้ของลูก

ระหว่ำงวันที่ ....................................  ถึง ....................................... 

น้อง..............................................

วันที่

ประเภทผัก

สีเขียว สีเขียวสีขำว สีขำวสีม่วง สีม่วงสีเหลือง สีเหลือง

สรุป

สีส้มแดง สีส้มแดง

ประเภทผลไม้

ประเภท
เครื่องดื่ม
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5. ประโยชน์ของผัก  ผลไม้ และสีของผัก ผลไม้
 ผักกับเด็ก ดูจะเป็นสิ่งไม่ถูกใจ  ไม่ชอบทุกครั้งที่เห็น  ครูและพ่อแม่ส่วนใหญ่จึงเจอปัญหำในกำรที่จะหำวิธีต่ำง ๆ  เพื่อให้เด็กได้กินผัก  ท�ำไมเด็กต้องกินผัก ?  ในขณะเด็กกิน
ผลไม้จะไม่เคยปฎิเสธเพรำะผลไม้มีรสหวำน  กินแล้วชื่นใจ  มีสีสรรเป็นจุดดึงดูดใจของเด็กๆ มำหำวิธีกำรที่จะท�ำให้เด็กชอบที่จะกินผักกัน  ก่อนอื่นมำทบทวนประโยชน์ของผัก ผลไม้

 ประโยชน์ของผัก ผลไม้
 ผัก – ผลไม้ เป็นแหล่งของวิตำมิน เช่นวิตำมินเอ  ช่วยบ�ำรุงสำยตำ  ช่วยในกำรเจริญเติบโตและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับร่ำงกำย  ไม่เจ็บป่วยง่ำย  ถ้ำทำนผักสดและผล
ไม้ก็จะได้วิตำมินซีด้วย  ป้องกันโรคเลือดออกตำมไรฟัน  เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระ  ท�ำให้ผิวพรรณดี นอกจำกนี้ยังช่วยในกำรดูดซึมแร่ธำตุเหล็กจำกพืชด้วย  เช่น ต�ำลึง ผักบุ้ง คะน้ำ  
กวำงตุ้ง  ฟักทอง แครอท  ฝรั่ง  มะละกอสุก    กล้วยฯ
 ผัก - ผลไม้  เป็นแหล่งเกลือแร่  อย่ำงแคลเซียม ธำตุเหล็ก  มีมำกในผักใบเขียวเข้ม เช่น คะน้ำ  กวำงตุ้ง  ช่วยเสริมควำมแข็งแรงของกระดูกและฟัน  ผลไม้เป็นแหล่งของ 
เกลือแร่ โปแตสเซียม  ช่วยรักษำสมดุลของกรด-ด่ำงในร่ำงกำย   ช่วยระบบกำรท�ำงำนของกล้ำมเนื้อ ผลไม้ที่มีโปแตสเซียมสูง  ได้แก่  กล้วย  ล�ำไย  ส้ม  องุ่น  มะละกอ  มะม่วงสุก
 ผัก-ผลไม้  เป็นแหล่งของใยอำหำร  ผัก-ผลไม้มีใยอำหำรสูง  ช่วยให้ปริมำณอุจจำระเพิ่มขึ้น กระตุ้นให้ล�ำไส้เคลื่อนตัวและขับอุจจำระได้  ระบบขับถ่ำยเป็นปกติ  ช่วยดูดซับ
สำรพิษท�ำให้ล�ำไส้สะอำดไมใ่ห้เกิดกำรสะสมของสำรพิษอีกด้วย   เด็กที่กินผัก-ผลไม้เป็นประจ�ำ ท้องไม่ผูกขับถ่ำยเป็นปกติ



31

        ชวนเด็กมำสร้ำงสีสันกับกำรกินผัก ผู้ใหญ่คงต้องผสมสีในกำรกินผัก  ผลไม้แบบมีสี  5 สี เพื่อเด็กรู้สึกสนุกตื่นเต้นกับสีต่ำงๆ ก่อนอื่นมำรู้จักประโยชน์สีของผัก  ผลไม้แบ่งไว้  5 สีคือ

1. สีเขียว
 อุดมไปด้วยคลอโรฟีลล์   ลูทีน  อินโดล เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระ ลดกำรเสื่อม
ของจอประสำทตำ   มีฤทธิ์ต้ำนกำรเกิดมะเร็งและก�ำจัดสำรพิษพบในผักใบเขียวเข้ม เช่นผัก
คะน้ำ ผักบุ้ง ผักหวำนบ้ำน ผักกำดเขียว บล็อกโคลี  กวำงตุ้ง กะหล�่ำปลี ผักโขม   ถั่วพู
และถั่วฝักเขียวอื่นๆ  ขึ้นฉ่ำย กุยช่ำย  ใบทองหลำง ใบย่ำนำง สะตอ  ผลไมไ้ด้แก่ แตงไทย 
ผลอโวกำ เป็นต้น 

2. สีน�้ำเงิน และสีม่วง 
 มีสำรกลุ่มแอนโทไซยำนินช่วยชะลอกำรเกิดโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดและโรค
หลอดเลือดหัวใจแข็งตัวได้  สำรกลุ่มนี้มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอสภำวะเสื่อมของ
เซลล์ ผักที่มีสีน�้ำเงินและสีม่วง ได้แก่ กะหล�่ำปลีม่วง มะเขือม่วง ดอกอัญชัน หอมแดง  หอม
หัวใหญ่สีม่วง มันสีม่วง เผือก องุ่นแดง ชมพู่มะเหมี่ยว ชมพู่แดงอื่นๆ  ลูกหว้ำ ลูกไหน ลูก
พรุน ลูกเกด บลูเบอร์รี่ (กลุ่มข้ำวแป้งที่มีสี  ข้ำวแดง ข้ำวนิล ข้ำวเหนียวด�ำ มันต้มสีม่วง 
และเผือก  กลุ่มโปรตีนจำกพืช ถั่วแดงและถั่วด�ำ) 
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3. สีเหลือง สีส้ม  
มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระหลำกชนิด เช่น วิตำมินซี  แคโรทีนอยด์ และสำรฟลำโวนอยด์ อำหำรกลุ่ม
นี้จะช่วยรักษำสุขภำพหัวใจและหลอดเลือด สำยตำ และดูแลระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย  
ลดโอกำสเสี่ยงกำรเกิดมะเร็ง  ผักและผลไม้สีเหลือง สีส้ม เช่น แครอท   ข้ำวโพด   ฟักทอง  
ขมิ้นชัน มะนำว มะยม มะม่วง ทุเรียน ขนุน สับปะรด  เสำวรส  แคนตำลูป มะละกอสุก

4. สีแดง 
 มีไลโคพีน เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระลดควำมเสี่ยงกำรเกิดมะเร็ง ช่วยป้องกันกำรเกิดลิ่มเลือด 
ช่วยลดกำรเจ็บป่วย เพิ่มกำรเผำผลำญไขมัน ผักและผลไม้สีแดงได้แก่มะเขือเทศ พริกหวำนแดง  
หัวบีท  ดอกกระเจี๊ยบ แตงโม ส้มโอเนื้อแดง  แก้วมังกรเนื้อสีแดง  ตะขบ สตอเบอรี่  เชอรี่ ชมพู่แดง

5. สีขำว-น�้ำตำล
 มีอัลลิซิน  มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ ลดหรือชะลอควำมเสียหำย ของเซลล์และอวัยวะใน
ร่ำงกำยจำกกำรท�ำลำยของอนุมูลอิสระ   ป้องกันกำรเกำะตัวของเกล็ดเลือด ต้ำนกำรแข็งตัวของ
เลือด มีฤทธิ์ลดโคเลสเตอรอล และแอลดีแอลในเลือดจึงมีกำรใช้ในกำรควบคุมปริมำณไขมันในเลือด  
ช่วยบรรเทำอำกำรโรคภูมิแพไ้ด้ ผักและผลไม้สีขำวมีใน ถั่วลิสง  เมล็ดฟักทอง  ขิง ข่ำ กระเทียม 
หอมหัวใหญ่ งำขำว  เห็ด  หน่อไม้  เมล็ดแมงลัก  ลูกเดือย  กล้วย สำลี่  พุทรำลำงสำด แห้ว 
ลองกอง ละมุด  ฝรั่ง เงำะ ลิ้นจี่  แอปเปิ้ล                                          

 สรุป  ผัก ผลไม้เมื่อกินครบ 5 สี มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยคือช่วยให้ร่ำงกำย ได้รับวิตำมิน เกลือแร่  สำรต้ำนอนุมูลอิสระหลำกหลำยชนิด  สำรต้ำนอนุมูลอิสระนี้ ท�ำหน้ำที่คล้ำยยำ
ช่วยป้องกันโรคบำงชนิด เช่น มะเร็ง โรคหัวใจหลอดเลือด  ทั้งยังช่วยให้ระบบภูมิต้ำนทำนโรคท�ำงำนได้ดี
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6. สร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรกินผัก 
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กิจกรรม รอบบ้ำนกินได้
  สำระส�ำคญั
 สิง่แวดล้อมทีด่มีผีลต่อกำรสร้ำงพฤตกิรรมทีเ่หมำะสม  หำกบรเิวณรอบบ้ำนเด็กมี
แปลงผกัสวนครวั  ทีใ่ห้เดก็ได้เรยีนรูแ้ละมส่ีวนร่วมในกำรปลูก  กำรดแูล  จนเกบ็มำท�ำ
อำหำรรบัประทำนได้  จะเป็นวธิหีน่ึงทีช่่วยส่งเสรมิให้เดก็มทีศันคติทีดี่ต่อกำรกนิผกั

  จดุประสงค์
 1.  เพือ่สร้ำงทศันคตทิีด่ต่ีอกำรกนิผักให้แก่เดก็
 2. เพือ่สร้ำงแหล่งอำหำรในครอบครวั

  สือ่/อปุกรณ์
 -  เมลด็พนัธุผ์กั  -  แบบแสดงควำมคิดเหน็

  กำรจดักจิกรรม
 1. ชวนพ่อแม่ / ผูป้กครอง พดูคุย “`ท�ำอย่ำงไรให้เด็กชอบกนิผกั”
 2. ครผููด้แูลเดก็สรปุข้อมลูจำกกำรพดูคยุ แนะน�ำเพิม่เติมวิธกีำรสร้ำงทศันคติกำร 
 กนิผกัให้แก่เดก็
 3. สนบัสนนุพ่อแม่ ผูป้กครองของเดก็ จดัท�ำแปลงผกัทีบ้่ำน โดยมอบเมล็ดพนัธุ ์
 ผกัให้น�ำไปปลกู(หรอืจะจดัหำเมลด็พนัธุผ์กัทีค่รอบครวัชอบกนิเองก็ได้) ให้เด็กได้ม ี
 ส่วนร่วมในกำรท�ำแปลงผกัทกุขัน้ตอน เช่น พรวนดิน  เพำะเมล็ดพนัธุ ์ ดูแลรดน�ำ้   
 จนถงึกำรน�ำผกัมำท�ำอำหำร
 4. ครูผู้ดูแลเด็กติดตำมแปลงผกัของครอบครัว โดยทุกเช้ำให้เด็กได้รำยงำนกำร 
 เปลีย่นแปลงทีเ่ดก็สงัเกตเหน็จำกแปลงผกัทีบ้่ำนทกุวัน

  กำรประเมนิกจิกรรม
 1. กำรท�ำแปลงผักของครอบครวัเดก็
 2. แบบแสดงควำมคดิเหน็ของพ่อแม่ / ผูป้กครอง 
   เรือ่ง  “ท่ำนมคีวำมคดิเหน็อย่ำงไรบ้ำง ในกำรจดักจิกรรมครัง้น้ี”

  ข้อเสนอเเนะ
 1. ในกจิกรรมนีค้วรแจ้งข่ำวให้พ่อแม่/ผูป้กครองรบัทรำบ เพือ่จดัท�ำสวนครวับรเิวณ 
 บ้ำน
 2.  ติดตำมเยีย่มชมแปลงผักทีบ้่ำนของเดก็ทกุเดอืน เพือ่ดผูลผลิตของครอบครวั   และ 
 น�ำข้อมลูจำกกำรเย่ียมชมบ้ำนของเดก็ เขยีนลงในจดหมำยข่ำว เพือ่กระตุ้นกำรปลกูผกั 
 รอบบ้ำนให้ครอบคลมุทกุบ้ำน
 3.          ให้เดก็น�ำผลผลติผกัสวนครวัทีป่ลกูทีบ้่ำนมำท�ำอำหำรกลำงวนักนิทีศู่นย์พฒันำ 
 เด็กเล็ก
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กิจกรรม ผักผลไม้แปลงกำย
  สำระส�ำคญั
 ผกั ผลไม้ เป็นแหล่งอำหำรทีม่ปีระโยชน์ต่อร่ำงกำย   เพรำะในผกั ผลไม้ มวิีตำมนิ 
แร่ธำต ุใยอำหำร และสำรอำหำรต่ำง ๆ  ทีด่ต่ีอสขุภำพ   เช่น  ช่วยระบบขับถ่ำย  ท�ำให้
ท้องไม่ผกู  สร้ำงภมูต้ิำนทำนโรค ดงันัน้พ่อแม่ / ผูป้กครอง  จึงควรปลกูฝังนสัิยกำรกนิผกั
ผลไม้ให้แก่เดก็

  จดุประสงค์
 1.  เพือ่ให้รูค้ณุค่ำและประโยชน์ของผกั ผลไม้
 2. เพือ่ให้รูจ้กักำรประยกุต์น�ำผกัผลไม้มำท�ำเป็นอำหำรได้หลำยชนดิ

  สือ่/อปุกรณ์
 -  ผกัสด ผลไม้ ชนดิต่ำงๆ หลำกสสีนั
 -  แบบประเมนิควำมพงึพอใจ 

  กำรจดักจิกรรม
 1. ครผููด้แูลเดก็ จดัเตรยีมพชืผกัสดและผลไม้ต่ำง ๆ เช่น ฟักทอง  แครอต   
 ถัว่ฝักยำว มะเขือเทศ  แตงกวำ ต�ำลงึ  ฝรัง่ มะละกอ กล้วย สบัปะรด มะม่วง   
 แอปเปิล  เป็นต้น
 2. พดูคยุแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็คณุค่ำและประโยชน์ของผกัผลไม้แต่ละชนดิ
 3. ให้พ่อแม่ /ผูป้กครอง  ช่วยกนับอกถงึกำรน�ำพชืผกั ผลไม้  มำท�ำเป็นอำหำร 
 ชนดิต่ำงๆ
 4. ครผููด้แูลเดก็แนะน�ำและสำธิตกำรท�ำอำหำรจำกผกั และผลไม้  เช่น  ส้มต�ำ    
 สลดัผกัผลไม้ ผกัชบุแป้งทอด  หรอือืน่ ๆ   ตำมวัฒนธรรมกำรกนิของแต่ละท้องถิน่
 5. เชญิชวนพ่อแม่ /ผูป้กครอง  ร่วมกนักนิอำหำรทีค่รผููดู้แลเด็กท�ำสำธติ

  กำรประเมนิกจิกรรม
 1. แบบทดสอบควำมรูด้้ำนคณุค่ำและประโยชน์ของผกัผลไม้
 2. แบบประเมนิควำมพงึพอใจ 

  ข้อเสนอแนะ
 1. ครผููด้แูลเดก็จดับอร์ดควำมรูป้ระโยชน์ของผกัผลไม้  หรอืเมนอูำหำรทีเ่หมำะกบั 
 ลูกรกั เน้นพชืผกัในท้องถิน่
 2. ครผููด้แูลเดก็หมัน่สังเกตและบนัทกึพฤตกิรรมกำรกนิผกัผลไม้ และควำมชอบผกั 
 ผลไม้ของเดก็อยู่เสมอ
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 จำกควำมรูท้ีก่ล่ำวถงึภำวะโภชนำกำรในเดก็วยัก่อนเรยีนทีดี่ คอืกำรทีไ่ด้กนิอำหำรครบ 5 หมูโ่ดยเฉพำะเน้นกำรให้เดก็กนิผกั ผลไม้ให้มำกขึน้   แต่ผกัจะเป็นกลุม่อำหำรทีเ่ดก็ไม่ชืน่
ชอบนกั   ดงันัน้สิง่แรกทีต้่องด�ำเนินกำรคอืกำรท�ำให้เดก็นยิมด้วยสมคัรใจ  รกัทีจ่ะกนิผกัด้วยตนเอง   วิธกีำรทีใ่ช้เช่นเพลงเกีย่วกบัผกัส�ำหรบัเดก็ หรอืเข้ำร่วมกจิกรรมกำรปลกูผกั
     ในต่ำงประเทศได้มกีำรท�ำโครงกำรปลกูผกั มแีรงบนัดำลใจส�ำคัญคือปัญหำเรือ่งเด็กไม่กนิผกั มปัีญหำเรือ่งโรคอ้วน โรคเบำหวำน โรคควำมดนัโลหติสูง คล้ำยๆกบัทีเ่กดิขึน้กบัทีป่ระเทศไทย 
โครงกำรนี ้ได้น�ำเรือ่งของกำรปลกูผกั และกำรศกึษำเรือ่งอำหำรและโภชนำกำรต่ำงๆ มำผนวกเข้ำกบัหลักสตูรในโรงเรยีน ท�ำให้เดก็ๆ ได้เรยีนรูเ้รือ่งกำรปลกูผกัในวชิำเกษตรแล้วยังได้เรยีนรูเ้รือ่ง
กำรปรงุอำหำร รูเ้รือ่งอำหำรทีด่ ีมคีณุภำพว่ำเป็นอย่ำงไร   และเด็กๆจะ มอีำหำรทีป่ลอดภัยจำกสำรพษิ และเป่ียมด้วยคณุค่ำทำงโภชนำกำรกนิอย่ำงทัว่ถงึ และเดก็ๆ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญั
ของกำรดแูลสขุภำพตวัเองท�ำให้ปัญหำเรือ่งโรคภยัต่ำงๆลดน้อยลง   เด็กทีไ่ด้ท�ำแปลงปลูกผกันยิมกนิผกัมำกข้ึน
    
 ปัจจยัส่วนหนึง่เป็นเพรำะกำรปลูกผกัช่วยเปิดประสบกำรณ์กำรเรยีนรูเ้กีย่วกบั ผกั อำหำรน่ำกลัวทีใ่ครๆ กบ็อกว่ำขม เหมน็เขยีว และไม่อร่อยจนกลำยมำเป็นอำหำร เดก็จงึมทีศันคตใิน
เชงิบวกต่อผกั ไม่ได้มองผกัเป็นแค่ผกัเหมอืนก่อน แต่ภูมใิจว่ำนีคื่อผกัทีป่ลูกเอง แถมรสชำติก ็อร่อยเพรำะสดจำกแปลง ไม่ได้ขม เขยีว แบบผกัทีเ่กบ็มำนำน
  
 ดงันัน้วธิกีำรลองให้เดก็ๆ ปลูกผกัเพ่ือปลูกฝังนสิยัรกักำรกนิผกัแล้ว หำกเด็กได้ลองล้ิมชมิรสผกัต้ังแต่เด็กๆ กช่็วยให้กำรกนิผกัง่ำยขึน้เช่นกนั เพรำะเดก็เลก็ยังไม่เคยเรยีนรูว่้ำรสขม และ
อำกำรเหมน็เขยีวเป็นอย่ำงไร ถ้ำพ่อแม่หมัน่ท�ำอำหำรจำนผกัหลำกหลำยชนดิให้กนิบ่อยๆ เด็กกจ็ะคุ้นเคย และไม่มปัีญหำกบักำรกนิผกัในอนำคต  เมือ่รูว่้ำกำรปลกูผกัท�ำให้เดก็กลบัมำชอบผกั   มำ
ชวนเดก็ปลกูผกักนัเถอะ   หำกเด็กมกีำรปลูกผกัทัง้ทีโ่รงเรียนและบ้ำนย่อมท�ำให้เด็กชืน่ชอบผกัมำกข้ึน   คุณพ่อ คุณแม่ได้มกีจิกรรมท�ำร่วมกนักบัเดก็

6. กำรมีทัศนคติที่ดีต่อกำรกินผักและชวนกันมำท�ำแปลงผัก
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มำเริ่มท�ำสวนผักกัน 
 เลอืกแบบมพีืน้ทีน้่อย หำทีป่ลกูผกัในบ้ำนไม่ใช้พืน้ทีก่ว้ำง   ตำมมมุหรอืรมิรัว้ส�ำหรบัผูท้ีไ่ม่มเีนือ้ทีใ่นกำรท�ำสวนครวัเช่นอยู่ห้องแถว คอนโด    ปลกูผกัจะช่วยกำรลดรำยจ่ำยโดยกำร
ปลกูผกัสวนครวัง่ำย

 ขัน้ตอนกำรปลกูผกั 
 กำรเตรยีมอปุกรณ์ สำมำรถใช้วสัดเุหลอืใช้ในครวัเรอืน เช่น กะละมงั, กระถำง, ยำงรถยนต์, ถงัน�ำ้ ขวดน�ำ้ฯลฯ หำกกระถำงหรอืภำชนะใดมสีำรปนเป้ือน พวกน�ำ้มนั หรอืพวกสำรเคมี
ต่ำงๆ ให้ท�ำควำมสะอำดก่อนทีจ่ะน�ำมำใช้ และให้จดัตกแต่งกระถำง หรือภำชนะทีจ่ะน�ำมำใช้ปลูกผกั เช่น ตัดปำก ตัดกนั หรอืท�ำขอบเพือ่ให้กระถำงคงทน และสวยงำม กำรเลอืกกระถำงปลกู ต้อง
เลอืกให้เหมำะสมต่อผกัทีจ่ะปลกู กล่ำวคอืผกัทีม่รีำกลึก ควรปลูกในกระถำงทีม่คีวำมลึก ผกัทีม่รีำกต้ืนเหมำะกบักระถำงทีม่คีวำมลกึไม่มำก
 
 กำรเลอืกผกัทีจ่ะปลกู กำรเลอืกผกัทีจ่ะปลกูให้เหมำะสมกบักระถำงปลูกแล้ว ควรเลือกปลูกผกัทีม่กีำรใช้บรโิภคภำยในครอบครวัเป็นประจ�ำทกุวนัก่อน เพรำะจะท�ำให้ผกัทีป่ลกูนัน้ได้รบั
ควำมสนใจ และมกีำรน�ำไปใช้ประโยชน์ได้มำก  ควรเลือกปลูกผกัทีเ่ด็กชอบ  ต้องมใีบอ่อนกนิง่ำย   และควรเลือกปลูกผกัตำมฤดกูำล   ดงัน้ัน จะเหน็ได้ว่ำกำรเลอืกผกัมคีวำมส�ำคญั ไม่ควรปลกู
ผกัทีไ่ม่มผีูบ้รโิภคเพรำะจะท�ำให้ผกัทีป่ลกูนัน้ไม่คุม้ค่ำ
 กำรเตรยีมดนิ ดนิทีใ่ช้ปลกูผกัในกระถำงต้องเตรยีมให้ดี และเหมำะสมกบัผกัแต่ละชนดิ กำรเตรยีมดินส�ำหรบัปลกูผกัในกระถำงสำมำรถท�ำได้เองโดยมส่ีวนผสม ดงันี้
 - ดนิร่วน 1 ส่วน  - ทรำย 1 ส่วน  - ปุ๋ยหมกั หรอืปุ่ยคอก 1 ส่วน  - ข้ึเก้ำแกลบ, ขยุมะพร้ำว 1 ส่วน
 
 น�ำทัง้ 4 ส่วน ผสมคลุกเคล้ำให้เข้ำกนัให้ด ีก่อนน�ำลงปลูก หำกกระถำงมรีใูหญ่ดินจะรัว่ออกได้ ให้น�ำหนิหรอืเศษกระเบือ้งวำงทบัก่อน ถ้ำส่วนผสมดงักล่ำวไม่สำมำรถหำได้ อำจใช้ปุย๋คอก
ผสมใบพชืผ ุใบไผ่ผ ุผสมกบัดนิกไ็ด้ และหำกไม่สะดวกทีจ่ะผสมดินใช้เอง สำมำรถหำซือ้ดินผสมเสรจ็ ทีม่ขีำยอยูม่ำใช้กไ็ด้ แต่ควรดสู่วนผสมของดนิให้ด ีถ้ำหำกมส่ีวนผสมของใบก้ำมป ูหรอืเปลอืก
ถัว่จะด ี น�ำดนิทีผ่สมเสรจ็แล้วน�ำใส่ในกระถำงทีเ่ตรยีมปลูกผกั ไม่ควรใส่ดินให้เต็มกระถำง หรอืเสมอขอบ ควรเติมหลงัจำกปลกูผกัไปแล้ว จงึจะเพิม่ดนิให้อยู่ในระดบัทีต้่องกำร
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 วธิกีำรปลกู หยอดเมลด็โดยหยอดในแปลงปลกู หรอืภำชนะปลูกหลุมละ 3 – 5 เมล็ด
  – เมือ่เมลด็งอกมใีบจริง 3 – 5 ใบ หลังจำกนัน้ถอนแยกให้เหลือเฉพำะต้นทีแ่ข็งแรง หลมุละ 2 ต้น   โดยสังเกตจำกลกัษณะของล�ำต้น  ถ้ำสมบรูณ์กส็ำมำรถย้ำยต้นกล้ำผกั
ลงปลกูได้เลย ผกัทีน่ยิมปลกูวธินีีไ้ด้แก่ ผกัคะน้ำ, ผักกำดขำว, ผกักำดเขียว, ผกักำดหอม, กะหล�ำ่ปลี, ปูเล่, กะเพรำ, โหระพำ เป็นต้น วธินี�ำส่วนของผกัมำปักช�ำ ผกัทีส่ำมำรถน�ำมำลงปลกูแบบปัก
ช�ำในกระถำงได้เลย เช่น สะระแหน่, ชะพล,ู หอมแบ่ง, ตะไคร้ ฯลฯ
 
 กำรดแูลรกัษำผกัในกระถำง ผกัทีป่ลกูในกระถำงสำมำรถท�ำกำรดูแลรกัษำได้ง่ำย โดยคอยรดน�ำ้ให้ดินในกระถำงในมคีวำมชุม่ชืน้สม�ำ่เสมอ     ก�ำจดัวชัพชื  พรวนดนิ และใส่ปุย๋หำกผกั
มเีจรญิเตบิโตไม่ดทีีท่ีว่ำงกระถำงผกัอำจได้รบัแสงไม่เพยีงพอ ควรย้ำยกระถำงไปวำงไว้ในทีม่แีสงเพยีงพอได้

 กำรเกบ็เกีย่ว ส�ำหรบัผกัทีป่ลกูในกระถำง หำกเป็นผกัทีก่นิในส่วนของใบ ให้เกบ็ใบล่ำงไปก่อน เหลือยอดบนไว้โตต่อไป เช่น ผกักำด คะน้ำ ปเูล่ ถ้ำเป็นผกัทีก่นิส่วนยอดอ่อน ควรเลอืกเกบ็
เฉพำะยอดเท่ำนัน้ จะท�ำให้ผกัมกีำรแตกยอดอ่อนเจรญิเตบิโตให้เรำได้ใช้บรโิภคอกี เช่น สะระแหน่, กะเพรำ, โหระพำ ฯลฯ

 กำรเลอืกพนัธุห์รอืชนดิผกัควรเป็นผกัทีม่สีำรอำหำรทีม่ปีระโยชน์ ร่วมทัง้ต้องนึกถึงเร่ืองฤดูทีเ่หมำะสม  คือ
    - ฤดรู้อน ต้องหำพชืทีท่นต่อควำมร้อนแห้งแล้งได้อย่ำง บวบ มะระ ผกักำดหอม ผกักำดขำว ผกัช ีถัว่ฝักยำว น�ำ้เต้ำ ฟักทอง ถัว่พ ูข้ำวโพดหวำน ข้ำวโพดเทยีน
    - ฤดฝูน (ช่วงต้น) ควรปลกูผกักำดเขียว กวำงตุ้ง ผกับุง้ พรกิ มะเขือ ผกักำดหอม บวบ มะระ แตงกวำ น�ำ้เต้ำ กระเจีย้บเขยีว
    - ฤดฝูน (ช่วงปลำย) พชืทีค่วรปลกูในช่วงปลำยฝนต้นหนำวได้แก่ กะหล�ำ่ปลี ถัว่ลันเตำ หอมใหญ่ แครอท พริกหยวก มะเขอืเทศ ขึน้ฉ่ำย
    - ฤดหูนำว ต้องปลกู ผกักำดขำว ถัว่พ ูผักช ีข้ึนฉ่ำย ผกักำดหอม มะเขือเทศ หอมหวัใหญ่ ต้ังโอ๋ บล็อกโคล ีแครอท เป็นต้น
      
 เมือ่รูว้ธิกีำรทีท่�ำให้เดก็หนัมำชอบกนิผกัโดยกำรท�ำสวนผกัเล็กๆๆในบ้ำน คุณผูป้กครองมำปลกูกนัเลย  ชวนเด็กๆมำเตรยีมอุปกรณ์  ผสมดนิ  เพำะเมลด็ รดน�ำ้ ค่อยสังเกตกำรณ์โตของ
ต้นไม้  เมือ่โตเตม็ทีเ่กบ็มำท�ำอำหำรกนิกนั  เดก็จะสนกุกบักำรปลูกผกั หำเมนผัูก กนิผกั

วิธีเพำะต้นกล้ำผักก่อนปลูก
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ที่มำจำก : http://www.ladyguides.com/กระถำงต้นไม้จำกขวดน�้ำ

ที่มำจำก : http://board.postjung.com/952859.html ที่มำจำก : http://home.kapook.com/view104725.html

ที่มำจำก : http://board.postjung.com/952859.htm ที่มำจำก : http://idelhttp://ideas4lives.blogspot.ca
 /2015/10/40-diy.html

ตัวอย่ำงแปลงผัก
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7. คุณค่ำ ประโยชน์ของกำรดื่มนม    
   และกำรดูแลสุขภำพฟัน
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 3. สรุปข้อมูลจำกกำรพูดคุย
 4. แบ่งกลุ่มพ่อแม่ / ผู้ปกครองเด็ก เป็น 4 กลุ่ม  น�ำนมหลำกหลำยชนิด  เช่น  
 นมรสจืด  นมรสหวำน  นมรสช็อคโกแลต  นมรสสตรอเบอรี่  นมเปรี้ยว  
 โยเกิร์ต  ให้สมำชิกในกลุ่มช่วยกันดูส่วนประกอบ และข้อมูลทำงโภชนำกำร 
 5. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองร่วมพูดคุยเกี่ยวกับส่วนประกอบ และรูปแบบของ 
 นมแต่ละชนิด
 6. ครูผู้ดูแลเด็กให้ข้อมูลประโยชน์ของนมแต่ละชนิด  และสรุปประโยชน์ของนมที ่
 มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของเด็ก

  กำรประเมินกิจกรรม
 1. กำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำกิจกรรม
   
  ข้อเสนอแนะ
 1. กิจกรรมนี้ อำจให้พ่อแม่ / ผู้ปกครองได้ชิมรสนมชนิดต่ำงๆ 
 2. ครูผู้ดูแลเด็กจัดบอร์ดให้ควำมรู้เรื่องคุณค่ำของนมแต่ละชนิด

กิจกรรม  นมรสจืด แคลเซียมสูง
  สำระส�ำคัญ   
 นม เป็นอำหำรที่มีประโยชน์ต่อกำรเจริญเติบโตของเด็ก กำรดื่มนมจะ
ท�ำให้เด็กได้รับสำรอำหำรที่ส�ำคัญคือ แคลเซียม ซึ่งช่วยท�ำให้กระดูกและฟัน 
แข็งแรง โดยเฉพำะนมโคสดแท้ รสจืด ไขมันต�่ำ  จะมีคุณค่ำโภชนำกำรดีกว่ำ
นมที่มีกำรปรุงแต่งด้วยน�้ำตำลและกลิ่น  เพรำะเมื่อน�ำนมโคสดแท้หรือนมจืด นม
ปรุงแต่งรสหวำน และนมเปรี้ยว  มำเปรียบเทียบคุณค่ำสำรอำหำร  พบว่ำนม
โคสดแท้จะให้สำรอำหำรที่จ�ำเป็นมำกกว่ำนมปรุงแต่งรสหวำน ดังนั้นนมโคสด
รสจืด จึงเป็นนมที่มีคุณสมบัติดีที่สุดในกำรดื่มเพื่อสุขภำพและกำรเจริญเติบโตของ
เด็ก และยังช่วยไมใ่ห้เด็กติดรสหวำน ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคอ้วน และฟันผุ

  จุดประสงค์
 1. เพื่อรู้คุณค่ำและประโยชน์จำกกำรดื่มนม
 2. เพื่อส่งเสริมกำรดื่มนมรสจืดแทนนมรสหวำน

  สื่อ/อุปกรณ์
 นมชนิดต่ำง ๆ  นมจืด  นมรสหวำน  นมรสช็อคโกแลต
 นมรสสตรอเบอรี่  นมเปรี้ยว  โยเกิร์ต

  กำรจัดกิจกรรม
 1. ครูผู้ดูแลเด็กชวนคุย  “ผู้ปกครองคิดว่ำนมมีประโยชน์ต่อเด็กอย่ำงไร”
 2. ให้พ่อแม่ / ผู้ปกครอง บอกชนิดของนมที่รู้จัก และบอกชนิดของนมที ่
 เลือกให้ลูกดื่ม พร้อมบอกเหตุผล
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      “นม” เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย เพรำะมีคุณค่ำสำรอำหำรสูง ทั้งโปรตีน แร่ธำตุ และวิตำมินส�ำคัญมำกมำย ได้แก่ วิตำมินบี 1 วิตำมินบี 2 วิตำมินบี 6 
วิตำมินบี 12 วิตำมินเอ วิตำมินซี ไนอะซิน ธำตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และยังเป็นแหล่งของแคลเซียมซึ่งมีประโยชน์ต่อกระดูกและฟัน  แคลเซียมในน�้ำนม ยังท�ำหน้ำที่ยืดหดของ
กล้ำมเนื้อ ช่วยให้ระบบประสำทไวต่อสิ่งเร้ำมำกขึ้น ช่วยให้เลือดแข็งตัว  และแคลเซียมช่วยให้เด็กมีควำมหนำแน่นของมวลกระดูกมำกขึ้น พอเข้ำสู่วัยรุ่น จะช่วยให้กระดูกยำว
ขึ้น ถ้ำในวัยเด็กและวัยหนุ่มสำว ร่ำงกำยมีกำรสะสมควำมหนำแน่นของมวลกระดูกไว้เพียงพอ จะช่วยลดควำมเสี่ยงของโรค กระดูกพรุน กระดูกเปรำะแล้วยังช่วยในเรื่องของ
ฟันอีกด้วย แต่ถ้ำใครมีไม่เพียงพอ จะท�ำให้เสี่ยงต่อโรคกระดูกเปรำะได้ง่ำยในวัยผู้ใหญ่   แคลเซียมในนมสดนั้นเป็นแคลเซียมที่ร่ำงกำยสำมำรถดูดซึมไปใชไ้ด้ดีที่สุด
นมที่เหมำะกับเด็ก 4- 6ปี  ต้องเลือกชนิดเพรำะมีปริมำณไขมันไม่เท่ำกัน

 นมสด 100% ถือเป็นอำหำรที่สมบูรณ์ที่สุด เพรำะมี
สำรอำหำรหลำกหลำย ทั้งโปรตีน ไขมัน แคลเซียม 
สังกะสี และวิตำมินต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วน จึงมีประโยชน์
ต่อร่ำงกำยโดยเฉพำะร่ำงกำยของเด็กที่ก�ำลังเจริญ
เติบโตมำกที่สุด

 นมสดพร่องมันเนย เป็นนมสดที่แยกไขมันออก
ไปกว่ำครึ่ง ท�ำให้วิตำมินเอ ดี อี และเค ที่ละลำยใน
ไขมันก็หำยไปด้วย แต่มีโปรตีนและแคลเซียมพอๆ กับ
นมสด 100% จึงไม่เหมำะส�ำหรับเด็กที่จ�ำเป็นต้องได้รับ
วิตำมินที่ละลำยในไขมันในกำร เติบโต

มำรู้จักนมแต่ละชนิดว่ำแตกต่ำงกัน อย่ำงไร…

7. ประโยชน์ของกำรดื่มนม

 นมขำดมันเนย หรือนมไขมัน 0% เป็นนม
ที่ให้พลังงำนแค่ครึ่งเดียวของนมสด 100% แต่ก็มี
วิตำมินต่ำงๆ (ยกเว้นวิตำมินเอ ) และแร่ธำตุพอๆ 
กับนมสด 100% แต่วิตำมินเอ ดี อี และเคที่ละลำย
ในไขมันก็หำยไปเหมือนกัน จึงไม่เหมำะกับเด็กๆ ที่
ก�ำลังเจริญเติบโตเหมือนกัน
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 นมเปรี้ยว  นมรสหวำน นมรสต่ำงๆ ไม่เหมำะกับ
เด็กที่ก�ำลังโตเพรำะจะมีปริมำณนมสดลดลงเนื่องจำก
ต้องเติมน�้ำตำล สี กล่ิน รส เข้ำไป  หำกเด็กด่ืมนม 
เหล่ำนี้มำกกว ่ำนมสดรสจืดจะท�ำให้ขำดสำรอำหำร
เพรำะน�้ำตำลท�ำให้อิ่มและมีโอกำสเข้ำสู่ภำวะโรคอ้วนได้

 ครีมเทียม/ครีมเทียมข้นหวำน  เกิดจำกกำรเปลี่ยนสูตรนมข้นหวำนที่มีส่วนผสมไขมันนม เปลี่ยน
เป็นผสมแป้งน�้ำมันปำล์ม และกลูโคสไซรัป ทดแทนกำรใส่นม  ไขมันนม ซึ่งท�ำให้มีรสชำติของอำหำรและ
เครื่องดื่มแตไ่มใ่ห้คุณค่ำทำงโภชนำกำร เพรำะไม่มีโปรตีนและแคลเซียม  จึงเหมือนกำรกินหรือดื่มแป้งกับ
ไขมันมำกกว่ำ เพรำะมีน�้ำมันปำล์มที่มีไขมันอิ่มตัวสูง   ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้    จะใส่ลงไปในอำหำร
และเครื่องดื่มเพื่อท�ำให้รสชำติดี   ไม่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร จึงไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้มำกเกินไป 
เพรำะไขมันอิ่มตัวมีผลท�ำให้ระดับคอ เรสเตอรอลในร่ำงกำยสูง โดยเฉพำะในผู้ที่มีปัญหำสุขภำพ และเด็ก
หรือหำกมีควำมต้องกำรดื่มโอวัลติน  โกโก้   ชำ กำแฟ ขอแนะน�ำให้ใส่นมสดจะดีกว่ำเพรำะร่ำงกำยยังได้
รับแคลเซียม 
และโปรตีน

 นมข้น  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด (1) นมข้นจืด คือ นมผงขำดมันเนยละลำยน�้ำในอัตรำส่วนที่น้อยกว่ำ
ปริมำณน�้ำที่มีในนมสดธรรมดำชนิดหนึ่ง ถ้ำเติมน�้ำมันปำล์มลงไปจะเรียกว่ำนมข้นแปลงไขมันชนิดไม่หวำน 
(ไม่ควรใช้กับเด็กทำรกหรือเด็กอำยุไม่ต�่ำกว่ำ 2 ปี เพรำะมีกรดไขมันจ�ำเป็น วิตำมินบำงชนิดต�่ำกว่ำ) แต่
ถ้ำเติมไขมันเนยลงไปจะเรียกว่ำ นมข้นคืนรูปไม่หวำน (2) นมข้นหวำน คือ นมที่ระเหยเอำน�้ำบำงส่วนออก 
หรือละลำยนมผงขำดมันเนยผสมกับไขมันเนยหรือไขมันปำล์ม แล้วเติมน�้ำตำลลงไปประมำณ 45% ซึ่งนม
ชนิดนี้จะมีน�้ำตำลในปริมำณสูง และมีโปรตีนน้อยกว่ำนมสดมำก จึงไม่เหมำะส�ำหรับเด็กทำรก หรือน�ำมำใช้
เพื่อประโยชน์ในกำรเสริมคุณค่ำทำงอำหำรเหมือนนมสดธรรมดำ
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      เด็กๆ ตั้งแต่อำยุ 1 ขวบจนกระทั่งโตเป็น
วัยรุ่น จึงควรดื่มนมสด 100% รสจืดเสริม โดย
เด็กวัย 3-5ปี ดื่มเป็นประจ�ำวันละ 2 แก้ว ท�ำให้
กระดูกและฟันแข็งแรง รวมทั้งยังท�ำให้ร่ำงกำย 
เติบโตตัวสูงขึ้น
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 นมมีกำรผลิตออกมำ 3 รูปแบบคือ นมพำสเจอร์ไรซ์  นมสเตอริไลซ์ และนม ยู เอช ที  นมพำสเจอร์ไรซ์ หมำยถึง นมที่ผ่ำนกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน
ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 63-72 องศำเซลเซียส  แล้วต้องท�ำให้เย็นทันทีที่อุณหภูมิไม่สูงกว่ำ 5 องศำเซลเซียส ดังนั้นนมพำสเจอร์ไรซ์ต้องเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน 8 องศำ
เซลเซียส หรือวำงไว้ใต้ช่องแช่แข็งเพรำะถ้ำอุณหภูมิสูงกว่ำ 8 องศำเซลเซียส  เชื้อที่ถูกท�ำให้หยุดกำรเจริญเติบโตจะสำมำรถโตได้อีกครั้ง  ท�ำให้ผู้ดื่มอำจมีอำกำรท้องเสียได้  
ถ้ำแช่นมไว้ในถังหรือกระติกต้องมีน�้ำแข็งบดละเอียดปิดบน ถุงนมมีควำมหนำ 1นิ้ว จะควบคุมควำมเย็นได้ดี
 
 นมสเตอริไลซ์ หมำยถึง นมที่ผ่ำนกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนที่อุณหภูมิตั้งแต่ 100 องศำเซลเซียส ในระยะเวลำที่เหมำะสม สำมำรถเก็บไวไ้ด้นำนต้องดูวัน
หมดอำยุก่อนซื้อหรือดื่ม เมื่อ เปิดแล้วต้องดื่มให้หมด ไม่ควรดื่มแล้วไม่หมดน�ำไปแชใ่นตู้เย็น นม ยู เอส ที  หมำยถึง นมที่ผ่ำนกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนที่อุณหภูมิ
ตั้งแต่ 100 องศำเซลเซียส ไม่น้อยกว่ำ 1 นำที พร้อมบรรจุในภำชนะที่ปรำศจำกเชื้อโรค
    
 กำรดื่มนมทั้ง 3 ชนิดที่ส�ำคัญนอกจำกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมำะสมแล้ว  คือ หำกดื่มนมไม่หมดจำกถุงหรือกล่องไม่ควรน�ำไปแชใ่นตู้เย็นแล้วมำดื่มต่อเพรำะนมอำจ
มีเชื้อที่อยูใ่นอำกำศและตัวน�้ำนมเองเจริญเติบโตหำกน�ำมำดื่มใหม่อำจท�ำให้เกิดโรคเช่นท้องเสีย  และคุณครูหรือผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้ปำกกัดถุงนมเองเพรำะอำจได้
รับเชื้อจำกตัวถุง  น�้ำนมหกรด เสื้อผ้ำ  ท�ำให้เด็กไม่มีวินัยในกำรกินที่ดี

วิธีกำรเก็บนมที่ดี
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8. ประโยชน์ของกำรดื่มน�้ำเปล่ำ 
และโทษของกำรดื่มน�้ำอัดลม
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 3. สรุปข้อมูลจำกกำรพูดคุย
 4. ครูผู้ดูแลเด็กแบ่งกลุ่มพ่อแม่ / ผู้ปกครอง  เป็น 4 กลุ่ม  น�ำ น�้ำอัดลม   
 น�้ำผลไม้  น�้ำหวำน  หรือเครื่องดื่ม อื่น ๆ  ที่มีรสหวำน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกัน 
 ดูส่วนประกอบของเครื่องดื่มแต่ละชนิด  น�ำข้อมูลเขียนในกระดำษคลิปชำร์ท  
 ให้กลุ่มช่วยกันดูเปรียบเทียบอัตรำส่วนน�้ำตำลและสำรปรุงแต่ง   
 5. ครูผู้ดูแลเด็กให้ข้อมูลพ่อแม่ /ผู้ปกครอง เรื่องโทษจำกกำรดื่มน�้ำอัดลม และ 
 ประโยชน์จำกกำรดื่มน�้ำเปล่ำ
 6. ให้พ่อแม่ / ผู้ปกครองเด็ก ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น   “วิธีหลีกเลี่ยงไมใ่ห ้
 เด็กดื่มน�้ำอัดลมหรือน�้ำหวำนควรท�ำอย่ำงไร”
 7. สรุปข้อมูล ให้พ่อแม่ / ผู้ปกครอง เขียนข้อควำมรณรงค์ชวนดื่มน�้ำเปล่ำแทน 
 กำรดื่มน�้ำอัดลม น�ำติดที่บอร์ด

  กำรประเมินกิจกรรม
 1. กำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำกิจกรรม
 2. กำรพูดคุยแสดงควำมคิดเห็น

  ข้อเสนอแนะ
 1. จัดบอร์ดให้ควำมรู้เรื่อง ประโยชน์กำรดื่มน�้ำเปล่ำ  และโทษจำกกำรดื่ม 
 น�้ำอัดลม/น�้ำหวำน

กิจกรรม  น�้ำเปล่ำดี มีประโยชน์
  สำระส�ำคัญ
 น�้ำอัดลมโดยทั่วไปประกอบด้วย น�้ำตำล สีผสมอำหำร 
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์  มีคำเฟอีน และสำรปรุงแต่งกลิ่นให้มีรสชำติ   เมื่อดื่ม
แล้วจะท�ำให้สดชื่น  ซึ่งกำรดื่มน�้ำอัดลมจะท�ำใหไ้ด้รับพลังงำนจำกน�้ำตำล  และ
เมื่อดื่มมำกเกินไป จะท�ำให้กระดูกพรุน ฟันผุ  เป็นโรคอ้วน และเบำหวำน ส่วน
กำรดื่มน�้ำเปล่ำจะให้ประโยชน์มำกกว่ำ  เพรำะน�้ำจะช่วยย่อยอำหำร  ละลำย
สำรอำหำร และออกซิเจน  ท�ำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงร่ำงกำย  หัวใจท�ำงำน
เป็นปกติ   ผิวพรรณสดใส  และช่วยละลำยสำรพิษขับออกจำกร่ำงกำย

  จุดประสงค์
 1. เพื่อรู้จักโทษของน�้ำอัดลม
 2. เพื่อส่งเสริมกำรดื่มน�้ำเปล่ำแทนน�้ำอัดลม

  สื่อ/อุปกรณ์
 -  เครือ่งดืม่ เช่น น�ำ้เปล่ำ  น�ำ้อัดลม  น�ำ้ผลไม้  และน�ำ้หวำนชนดิต่ำงๆ 
 -  กระดำษคลิปชำร์ท ปำกกำเคมี
 
  กำรจัดกิจกรรม
 1. ครูผู้ดูแลเด็กชวนคุย  
  - ท�ำไมใคร ๆ จึงชอบดื่มน�้ำอัดลม
  - ท่ำนคิดว่ำน�้ำอัดลมมีคุณค่ำทำงอำหำรหรือไม่?
 2. ครูผู้ดูแลเด็ก และพ่อแม่ / ผู้ปกครองเด็ก ร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิด 
 เห็นประโยชน์ของกำรดื่มน�้ำเปล่ำกับกำรดื่มน�้ำอัดลม
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 น�้ำนับว่ำเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์ เพรำะในร่ำงกำยของมนุษย์ประกอบไปด้วยน�้ำถึง 70% ซึ่งระบบภำยในของร่ำงกำยมนุษย์ 
ต้องใช้น�้ำในกำรท�ำหน้ำที่ของระบบร่ำงกำย เช่น ย่อยอำหำร ท�ำให้ระบบเลือดหมุนเวียนไปหล่อเลี้ยงร่ำงกำยได้เป็นอย่ำงดี  ขับสำรพิษออกจำกร่ำงกำย
(ทำงอุจจำระ ปัสสำวะ  ลมหำยใจ)    แต่หำกร่ำงกำยของมนุษย์ได้รับน�้ำเปล่ำในแต่ละวันน้อยจนเกินไปก็จะส่งผลเสีย ให้กับร่ำงกำย เช่น เลือดจะมี
ควำมเข้มข้นหนืด จนท�ำให้หัวใจสูบฉดีเลือดไปหล่อเลี้ยงร่ำงกำยไม่เพียง จะส่งผลให้เส้นเลือดตีบตัน สมองเสื่อมเพรำะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
      ในแต่ละวันร่ำงกำยจะเสียน�้ำวัน จำกกำรหำยใจ ขับถ่ำยปัสสำวะและอุจจำระ ท�ำให้ร่ำงกำยต้องได้รับน�้ำจำกกำรดื่มน�้ำเปล่ำใหไ้ด้วันละประมำณ 
2-3 ลิตรในทุกวัย  ยกเว้นเด็กก่อนวัยเรียนต้องกำรน�้ำ 4-6 แก้วต่อวัน หรือ 1000-1500 มล. ซึ่งประโยชน์จำกกำรดื่มน�้ำเปล่ำ จะช่วยท�ำให้สุขภำพ
ผิวดูสดใส  ผิวพรรณไม่แห้งหยำบกร้ำน ป้องกันกำรเกิดริ้วรอยที่ผิวหน้ำ เพิ่มควำมสดชื่นให้แก่ร่ำงกำย และช่วยให้ระบบสมองท�ำงำนได้ดีขึ้นเพรำะสมอง
มีองค์ประกอบที่เป็นน�้ำถึง 85%
     เมื่อเริ่มรู้สึกคอแห้งกระหำยน�้ำ หลังกำรวิ่งเล่น ออกก�ำลังกำยของเด็กควรดื่มน�้ำเปล่ำ ไม่ควรดื่มน�้ำหวำน เพรำะจะท�ำให้อิ่มไม่อยำกทำนอำหำร  
หรือน�้ำอัดลมซึ่งน�้ำอัดลมจะท�ำให้จุกเสียดแน่นท้องได้ ถ้ำหำกท้องว่ำงจะท�ำให้ปวดท้อง   ท�ำไมน�้ำอัดลมที่เด็กๆชื่นชอบจึงไม่เหมำะที่จะดื่ม  
    ส่วนประกอบของน�้ำอัดลม คือ น�้ำ  น�้ำตำลทรำยท�ำให้อ้วนได้ง่ำย  กรดคำร์บอนิกที่ท�ำให้น�้ำอัดลมซ่ำ มีฟอง กรดคำร์บอนิกยังสำมำรถย่อยสลำย
หินปูนได้ จึงสำมำรถกัดกร่อนกระดูกและฟัน   บำงชนิดมีคำเฟอีนๆมีฤทธิ์ในกำรกระตุ้นระบบประสำทส่วนกลำง ท�ำให้ร่ำงกำยเกิดควำมตื่นตัวและลด
ควำมง่วงลง เมื่อได้รับคำเฟอีน ร่ำงกำยจะมีควำมต้องกำรคำเฟอีนมำกขึ้นเกิดภำวะเสพติดคำเฟอีนได้ ซึ่งจะปรำกฏอำกำรต่ำงๆ เช่น กระสับกระส่ำย 
วิตกกังวล กล้ำมเนื้อกระตุก นอนไม่หลับ ใจสั่น หรือแผลในกระเพำะอำหำร ล�ำไส้อักเสบ
สำรกันบูดหรือวัตถุกันเสีย   ใส่เพื่อให้สำมำรถเก็บน�้ำอัดลมได้นำน ในน�้ำอัดลมนิยมใช้ กรดซิตริก (เป็นกรดที่อยูใ่นมะนำว) สำมำรถป้องกันกำรเจริญ
ของแบคทีเรียและยีสต์ได้ดี แต่เป็นกรดค่อนข้ำงแรง จะท�ำให้ระคำยเคืองทำงเดินอำหำร ส่วนสี กลิ่นและรส เป็นสำรเคมีสังเครำะห์ทั้งสิ้น สำรเหล่ำนี้
เป็นสำรก่อมะเร็ง ถ้ำได้รับมำกเกินไปก็อำจจะท�ำให้มีควำมเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้ง่ำยขึ้น ดังนั้นเมื่อเด็กมีควำมกระหำยควรดื่มน�้ำเปล่ำจะให้ประโยชน์กับ
ร่ำงกำยดีกว่ำ น�้ำหวำนหรือน�้ำอัดลมที่ให้ประโยชน์เล็กน้อยแต่มีโทษกับร่ำงกำยทั้งในระยะสั้น  ระยะยำว ส่วนขณะรับประทำนอำหำรจะไม่ดื่มน�้ำเปล่ำ
มำกจนเกินไปเนื่องจำกจะท�ำให้ระบบน�้ำ ย่อยในกระเพำะอำหำรเจือจำง จะท�ำให้อำหำรไม่ย่อย    
ข้อส�ำคัญที่ไม่ควรลืมเด็กต้องกำรน�้ำ 4-6 แก้วต่อวัน หรือ 1000-1500 มล.

8. น�้ำเปล่ำ
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9. อันตรำยจำกกำรกิน 
   ขนมกรุบกรอบ
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 5. ให้พ่อแม่ / ผู้ปกครอง ปิดตำชิมอำหำร ชุด B  คนละ 1 ชิ้น แล้วบอกรสชำติของอำหำร  
 “เค็ม  มัน กรอบ”   พร้อมคำดเดำอำหำรที่ชิมว่ำเป็นอะไร
 6. ครูผู้ดูแลเด็กชวนคุย “ระหว่ำงอำหำรชุด A  กับ ชุด B   พ่อแม่/ผู้ปกครอง จะเลือกกิน 
 อำหำรชุดใด  พร้อมบอกเหตุผล”   
 7. ครูผู้ดูแลเด็กเฉลยอำหำร ชุด A  กับ ชุด B   พร้อมทั้งสรุปกิจกรรม และบอกคุณค่ำของ 
 กำรกินผัก ผลไม้   และอันตรำยจำกขนมกรุบกรอบ
 8. ครูผู้ดูแลเด็กให้พ่อแม่ / ผู้ปกครอง น�ำแบบบันทึกกำรกินขนมของลูกมำช่วยกันวิเครำะห์  
 พร้อมช่วยกัน  แยกซองหรือกล่องขนม ใสใ่นกล่อง “ควรกิน” และ  
 กล่อง “ไม่ควรกิน” ที่ครูผู้ดูแลเด็กเตรียมไว้
 9. ครูผู้ดูแลเด็ก และพ่อแม่ / ผู้ปกครอง ช่วยกันวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยที่จะสูญเสียไปกับกำรกิน 
 อำหำรที่ไม่เหมำะสม  หำกเด็กมีสุขภำพไม่ดี 
 10. สรุปหำแนวทำงร่วมกันในกำร ลด ละ เลิก กำรกินขนมกรุบกรอบ

  กำรประเมินกิจกรรม
 1. แบบแสดงควำมคิดเห็นของพ่อแม่ / ผู้ปกครอง 
 เรือ่ง “ท่ำนมวีิธีกำรแกไ้ขพฤติกรรมกำรกนิขนมกรบุกรอบของลกูหลำนอย่ำงไรบำ้ง”
     “ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรบ้ำง ในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้”

  ข้อเสนอแนะ
 1. กิจกรรมนี้ ต้องมีกำรแจกแบบบันทึกกำรกินขนมของลูกล่วงหน้ำ 3 วัน หรือ 1 สัปดำห์   
 2. ในกำรเตรียมอุปกรณ์ ผัก  ผลไม้ รวมประมำณ 5 ชนิด ไม่ควรหลำกหลำยชนิดเกินไป
 3. ครูผู้ดูแลเด็กควรด�ำเนินกิจกรรมนี้อย่ำงต่อเนื่อง ภำคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อติดตำม 
 พฤติกรรมกำรเลือกซื้อขนมให้เด็กกินของผู้ปกครองว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร
 4. ในวันจัดกิจกรรม น่ำจะเชิญหน่วยงำนในท้องถิ่นที่มีส่วนในกำรดูแลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเข้ำ 
 ร่วมพูดคุยด้วย จะได้ช่วยกันหำวิธีปรับพฤติกรรมกำรเลือกซื้อขนมให้เด็กกินของผู้ปกครองได้ 
 ดีขึ้นและในครั้งต่อไป ถ้ำเป็นไปได้ อำจขอควำมร่วมมือจำกร้ำนค้ำในชุมชนด้วย 
 5. น�ำสรปุผลกำรกนิขนมของเด็กในแต่ละครัง้ ตดิบนป้ำยประกำศ เพือ่ให้ผูป้กครองรบัทรำบข้อมลู
 6. เก็บรวมรวบข้อมูลทุกครั้ง เพื่อดูแนวโน้มกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรเลือกซื้อขนมให้ลูก 
 กินของพ่อแม่ / ผู้ปกครอง

กิจกรรม  ยอดนักส�ำรวจ ขนมที่ลูกกิน
  สำระส�ำคัญ
 ขนมกรุบกรอบ เป็นขนมที่มี รสหวำน มัน เค็ม  และมีสำรปรุงแต่งที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ  กำรแกไ้ขพฤติกรรมกำรกินขนมกรุบกรอบของเด็ก  เป็นเรื่อง
ที่ผู ้ปกครองต้องให้ควำมตระหนักถึงผลกระทบโดยตรงที่จะเกิดกับสุขภำพ 
ร่ำงกำย และสติปัญญำ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยที่เสียไปกับกำรบริโภคอำหำรที่ไม่เหมำะสม  
จ�ำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง

  จุดประสงค์
 1. เพื่อรู้จักโทษของขนมกรุบกรอบ
 2. เพื่อแกไ้ขพฤติกรรมกำรกินขนมกรุบกรอบของเด็ก
 3. เพื่อให้พ่อแม่/ผู้ปกครองได้ส�ำรวจและประเมนิกำรกินขนมของลูกหลำน

  สื่อ/อุปกรณ์
 -  ใบกิจกรรม  “แบบบันทึกกำรกินขนมของลูก”   
 -  ผักสด  ผลไม้   ขนมกรุบกรอบ
 -  ไม้จิ้มฟัน    จำนใส่ผัก ผลไม้
 -  กล่อง/ถุง แยกซองขนม  2 กล่อง  
 -  แบบแสดงควำมคิดเห็น

  กำรจัดกิจกรรม
 1. ครูผู้ดูแลเด็กจัดท�ำ  “แบบบันทึกกำรกินขนมของลูก”มอบให้พ่อแม่/ผู ้ปกครอง 
 บันทึกพฤติกรรมกำรกินขนมและเก็บซองขนมกรุบกรอบที่ลูกกิน(เฉพำะกรณี 
 ที่มีกล่องหรือซองบรรจุ) ไว้ล่วงหน้ำระยะเวลำ3 วัน
 2. ในวันจัดกิจกรรมเชิญพ่อแม่/ผู้ปกครอง เข้ำร่วมพร้อมน�ำแบบบันทึกกำรกินขนม 
 ของลูกมำด้วย
 3. ครูผู้ดูแลเด็กจัดเตรียมอุปกรณ์ ผักสด เช่น  แตงกวำ  แครอต  มะเขือเทศ   
 และผลไม้  เช่น  ฝรั่ง ชมพู่    แอปเปิล  น�ำมำหั่นเป็นชิ้นขนำดเท่ำลูกเต๋ำ  แล้ว 
 จัดวำงรวมกันโดยปิดมิดชิดไม่สำมำรถมองเห็นภำยในได้(ชุด A)   และน�ำขนม 
 กรุบกรอบ มำวำงบนจำน โดยปิดมิดชิดไม่สำมำรถมองเห็นภำยในได้ (ชุด B)    
 4. ให้พ่อแม่ / ผู้ปกครองปิดตำชิมอำหำร ชุด A  แล้วบอกรสชำติของอำหำร   
 “จืด หวำน กรอบ” พร้อมคำดเดำอำหำรที่ชิมว่ำเป็นอะไร
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วันที่

ขนมที่ซื้อกิน

ยี่ห้อ ยี่ห้อจ�ำนวน จ�ำนวน
(ชิ้น) (ชิ้น)(หน่วย) (หน่วย)

รวม รวม

สรุป

รำคำต่อ รำคำต่อ

เครื่องดื่ม

บันทึกเพิ่มเติม

ใบกิจกรรม
แบบบันทึกกำรกินขนมของลูก
ระหว่ำงวันที่ .................................  ถึง ......................................
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9. ของว่ำงที่เด็กควรลดกำรกิน (มันมีอันตรำยน่ะ!)

       ช่วงปฐมวัย หรือ 5 ขวบแรกของชีวิต เป็นช่วงโอกำสทองของเด็ก เพรำะร่ำงกำยและสมองของเด็กจะเติบโตได้อย่ำงรวดเร็วหำกได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสม 
กำรพัฒนำที่ถูกต้องและไม่ช้ำจะช่วยให้เด็กมีทักษะทำงกำยภำพ ควำมฉลำดทำงสติปัญญำ และควำมมั่นคงทำงอำรมณ์  เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี  ผลกำรวิจัยของสถำบัน
แห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว มหำวิทยำลัยมหิดลพบว่ำเด็กปฐมวัยเริ่ม มีพัฒนำกำรล่ำช้ำ  เป็นควำมล่ำช้ำทำงด้ำนภำษำ  และล่ำช้ำด้ำนปฏิภำณไหวพริบและ
กำรเข้ำสังคมอีกร้อยละ 6  ซึ่งพัฒนำกำรทั้ง 2 ด้ำนจะมีผลกระทบในภำยหลังต่อระดับสติปัญญำ (ไอคิว) ทักษะกำรอ่ำน เขียนและค�ำนวณ

 สำเหตุหลักของพัฒนำกำรล่ำช้ำในเด็กวัยนี้เป็นเพรำะขำดโภชนำกำรที่ดี    
       โดยปกติใน 1 วันเด็กวัยก่อนเรียนควรได้ของว่ำง เสริมระหว่ำงมื้อ 1-2 ครั้งต่อวัน จำกอำหำรหลัก 3 มื้อคือ ช่วงสำย และช่วงบ่ำย   ตอนนี้ควรมำดูในส่วนของ
ว่ำงที่เด็กชอบซึ่งมักจะเป็น ขนมกรุบกรอบ  น�้ำหวำน  น�้ำอัดลมหลำกหลำยชนิดล้วนเป็นที่ชื่นชอบของเด็ก แต่ขนมแสนอร่อยจะท�ำให้เด็กอิ่มเร็วไม่กินอำหำรมื้อหลักและถ้ำกิน
เป็นประจ�ำ จะส่งผลต่อร่ำงกำยได้ ของว่ำงที่กล่ำวมำนี้ มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรต�่ำ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแป้ง น�้ำตำล น�้ำมัน  ผงชูรส สี ก๊ำซ โดยเฉพำะแป้งจะถูกขัดสีจน
ฟอกขำวและมีน�้ำตำลสูง   มีกำกใยอำหำรน้อย เมื่อกินเข้ำไปแล้วจะอิ่มง่ำย พอถึงอำหำรมื้อหลักจะกินอำหำรได้น้อยลง  
        หำกเด็กกินขนมขบเคี้ยว น�้ำหวำน น�้ำอัดลมบ่อยครั้งเป็นเวลำนำน     ส่วนประกอบต่ำงๆ โดยเฉพำะแป้งและน�้ำตำลจะเปลี่ยนเป็นไขมันและสะสมอยู่ตำมส่วนต่ำงๆ 
ของร่ำงกำย ท�ำให้มีน�้ำหนักเกินมำตรฐำน ซึ่งท�ำให้เกิดโรคอ้วนและอำจท�ำให้เกิดโรคอื่นตำมมำ เช่น เบำหวำน โรคหัวใจ โรคควำมดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หรืออำจ
เป็นโรคขำดสำรอำหำร เนื่องจำกกำรรับประทำนอำหำรไม่ครบ 5 หมู่ และสีทีมีในขนม น�้ำหวำนเมื่อกินบ่อย  จ�ำนวนมำก เป็น เวลำนำนร่ำงกำยก�ำจัดทิ้งไม่หมดจะสะสม
ในร่ำงกำยจะน�ำไปสู่โรคต่ำงเช่นมะเร็ง โรคทำงเดินอำหำร โรคทำงเดินปัสสำวะจะท�ำให้ผู้ปกครองต้องสูญเสียเงินเพื่อน�ำมำใช้ในกำรักษำพยำบำล 
        ดังนั้น ครูผู้ดูแล ผู้ปกครองควรแนะน�ำหรือสอนให้เด็กรับประทำนผักและผลไม้มำกกว่ำบริโภคขนม    ดื่มน�้ำเปล่ำ หรือนมสดรสจืดแทนน�้ำหวำน น�้ำอัดลม    
เพรำะเด็กวัยนี้เป็นช่วงเริ่มแรกในกำรปลูกฝังและจัดปรับพฤติกรรมกำรกินของเด็กให้มีกำรบริโภคที่เหมำะสมในอนำคต หำกเด็กอยำกกินขนมขบเคี้ยวควรเลือกขนมที่มีคุณค่ำ 
เช่น ถั่วลิสง  ถั่วลันเตำคั่วไม่คลุกเกลือ หรือขนมไทยไม่หวำนจัดเช่น ขนมกล้วย  ขนมฟักทอง 1-2 ชิ้น ข้ำวต้มมัด  1 กลีบ  ขนมกรุบกรอบเด็กถ้ำอยำกกินควรให้ชิมเพียง 
1-2 ชิ้น   น�้ำหวำนและน�้ำอัดลม  
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  1. ปลอดภัย กินแล้วไม่มีโทษต่อร่ำงกำย ดูลักษณะทั่วไป สะอำด ไม่มีสีฉูดฉำด บรรจุในภำชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด กำรดู ฉลำกอำหำร เครื่องหมำย 
อย. วันผลิต วันหมดอำยุ และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ และพลังงำนที่ได้รับ   อำหำรที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มีสำรปนเปื้อน จะท�ำให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพ  
เช่น เชื้อจุลินทรีย์ จะท�ำให้เกิดอำเจียน ท้องเสีย โลหะหนัก ผลต่อระบบประสำท ไต
  2. ประโยชน ์เด็กมักกินขนม เพรำะควำมอยำก อร่อย ควรสอนให้เด็กได้รู้จักเปรียบเทียบคุณค่ำของขนมที่รับประทำน เช่นขนมไทย ผลไม้ ซึ่งน่ำจะมีประโยชน์
มำกกว่ำในด้ำนกำรให้วิตำมิน เกลือแร่และใยอำหำร ท�ำให้ร่ำงกำยเจริญเติบโต และท้องไม่ผูก เมื่อเทียบกับขนมกรุบกรอบ ซึ่งจะได้รับพิษภัยจำกเกลือ ผงชูรส และฟันผุ
  3. ประหยัด สอนให้เด็กรู้จักคิดก่อนซื้อ ว่ำสิ่งที่ได้นั้นคุ้มค่ำกับเงินที่จะจ่ำยหรือไม่ เปรียบเทียบรำคำในผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยกัน

หลักที่ควรจ�ำของกำรจัดอำหำร คือ 3 ป.  

สรุป ของว่ำงที่ดีและเหมำะสมกับเด็กก่อนวัยเรียนคือ ผลไม้  ของว่ำงที
ให้ประโยชน์เช่น ถั่วลิสง  ถั่วลันเตำคั่วไมใ่ส่เกลือ ขนมไทยไม่หวำนจัด  
ดื่มน�้ำเปล่ำแทนน�้ำหวำน น�้ำอัดลม
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9. สุขภำพฟันเด็กวัยก่อนเข้ำเรียน
 วัยทำรกถึงวัยก่อนเข้ำเรียนเป็นช่วงที่เด็ก จ�ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ เพื่อให้เด็กมีสุขภำพแข็งแรงมีกำรพัฒนำที่สมบูรณ์โดยเฉพำะสุภำพของ
ช่องปำก และฟันน�้ำนมจะค่อยๆ ทะยอยขึ้นมำจนครบ 20 ซี่  เด็กจะใช้ฟันน�้ำนมเหล่ำนี้เคี้ยวอำหำรตลอดไป จนถึงระยะเวลำที่เหมำะสมจึงหลุดออกเพื่อ
ให้ฟันแท้งอกขึ้นมำแทนที่   ถ้ำฟันน�้ำนมต้องสูญเสียไปก่อนเวลำก�ำหนด ฟันแท้จะงอกขึ้นมำอย่ำงไม่ตรงทิศตรงทำง ท�ำให้ฟันเกรวนและสบกับฟันตรงข้ำม
ผิดปรกติ  ในรำยที่เด็กมีสุขภำพของฟันน�้ำนมดีปรำศจำกโรครบกวน ฟันน�้ำนมซี่หน้ำจะเริ่มโยกและหลุดเมื่อเด็กอำยุประมำณ 6-7 ปี
     ฟัน เป็นอวัยวะที่ใช้เคี้ยวอำหำรหำกสูญเสียฟัน เด็กจะขำดอวัยวะส�ำหรับเคี้ยวอำหำรท�ำให้ร่ำงกำยขำดอำหำรที่มีประโยชน์    หลังอำหำรทุกมื้อจะ
มีเศษอำหำรเหลือค้ำงอยูใ่น ช่องปำก จับเป็นครำบบนผิวฟัน และซอกฟัน ซึ่งเรำเรียกกันว่ำพลัค ครำบนี้เป็นต้นเหตุส�ำคัญ ที่ท�ำให้เกิดโรคฟันผุ นอกจำก
นี้เศษอำหำรจะท�ำปฏิกิริยำกับเชื้อแบคทีเรีย ในช่องปำก ท�ำให้เกิดมีกรดขึ้นในน�้ำลำย กรดนี้เมื่อมีปริมำณมำกก็จะกัดกร่อนผิวฟัน และเนื้อฟันให้อ่อนยุ่ย 
เกิดเป็นรู ที่เรียกว่ำ โรคฟันผุ 
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 นอกจำกกำรดูแลฟัน อำหำรมีควำมสัมพันธ์กับฟันเป็นอย่ำงมำก ได้แก่ 
  - อำหำรจ�ำพวกข้ำว แป้ง น�้ำตำล  เป็นอำหำรที่เรำกินกันอยู่ เป็นประจ�ำแทบทุกมื้อ ทั้งคำวและหวำน ได้แก่ อำหำรจ�ำพวกแป้งและ
น�้ำตำลเช่น ข้ำว ก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง ขนมเค้ก รวมไปถึง ของหวำนอื่นๆ เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง ชอกโกแลต ลูกกวำด เป็นต้น อำหำรกลุ่มนี้ มีลักษณะ
นุ่ม เคี้ยวง่ำย มักจะจับคลุมอยู่ตำม ซอกฟันหรือผิวฟัน ท�ำให้ฟันสกปรก บำงชนิดมีลักษณะเหนียว เช่น ลูกกวำด ลูกอม จะจับผิวฟันได้แน่น  แม้แปรงฟัน
แล้ว ยังหลุดออกไปไม่หมด  อำหำรพวกนี้ เป็นอำหำรที่เสริม ให้เกิดโรคฟันผุได้ง่ำย รวมไปถึงโรคของเหงือก  ถ้ำกินอยู่เป็นประจ�ำ เชื้อแบคทีเรียในปำก  
เกิดเป็นกรดขึ้นในน�้ำลำย ท�ำลำยฟันให้เป็นรูผุ อีกทั้งยังเป็นที่จับของ ตะกอน แคลเซียมในน�้ำลำย เกิดเป็นครำบหิน ปูนแข็งๆ รอบคอฟันเกิดกำรระคำย  
จนขอบเหงือกเป็นแผล เกิดเป็นโรคเหงือกอักเสบ   เมื่อกินอำหำรจ�ำพวกนี้แล้วควรดื่มน�้ำเปล่ำ และพยำยำมแปรงฟัน เพื่อไมใ่ห้เกิดโรคฟันและเหงือก   
   - อำหำรพวก เนื้อสัตว์ต่ำงๆ นม ไขมัน ผักและผลไม้  อำหำรพวกนี้ต้องเคี้ยวช้ำๆแรงท�ำให้อำหำรที่ถูกบดไปถูกกับผิวฟันเท่ำกับเป็นกำร
ขัดผิวฟันไปในตัว ผักและผลไม้ เป็นอำหำรทีมีใย มีกำก ขณะที่เคี้ยวกิน ใยของมันจะถูขัดไปกับผิวฟัน ช่วยให้ผิวฟันสะอำด จึงไม่ก่อให้เกิด โรคของฟันและ
เงือก   นอกจำกนี้ในผัก ผลไม้จะมีเกลือแร่ที่ส�ำคัญ คือแคลเซียม ท�ำให้กระดูกและฟันแข็งแรง กำรขำดแคลเซียมท�ำให้ควำมแข็งของกระดูกและฟันลดลง  
มีผลท�ำให้เกิดฟันผุ   ฟอสเฟตอยู่กับแคลเซียมในรูปของแคลเซียม ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสท�ำให้กระดูกและฟัน แข็งแรง พร้อมท�ำหน้ำที่ช่วยกำรดูดซึมของ
ร่ำงกำย ฟลูออไรด์ มักพบใน มะระ ผักบุ้ง อำหำรทะเล ฟลูออไรด์ช่วยท�ำให้โครงสร้ำงของฟันแข็งแรง มีควำมต้ำนทำนต่อโรคฟันผุ และบดเคี้ยว ซ่อมแซม
ผิวเคลือบฟันมิให้ผุมำกขึ้น อำหำรที่ร้อนหรือเย็นจัดเกินไป อำจกระตุ้น ท�ำให้เกิดมีอำกำรเสียวหรือปวดฟันได้ ดังนั้นกำรกินและดื่มอย่ำให้ร้อนจัด หรือ
เย็นจัดเกินไปจะดีที่สุด 
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      กำรดูแลฟันที่ดีคือกำรกินอำหำรพวกผัก  ผลไม้ ดื่มน�้ำเปล่ำและกำรแปรงฟันๆ มีควำมส�ำคัญของเด็กวัยนี้    แต่เด็กยังไม่สำมำรถแปรงฟันให้
สะอำดได้เอง เนื่องจำกกล้ำมเนื้อมือยังท�ำงำนไม่ดีนัก ดังนั้นพ่อแม่หรือผู้ปกครองจึงควรเป็นผู้ที่แปรงฟันให้เด็กหรือดูในปำกของเด็กว่ำสะอำดพอหรือไหม
หลังที่เด็กแปรงฟันเอง  หำกไม่สะอำดพออำจต้องช่วยแปรงซ�้ำ

 ขั้นตอนกำรแปรงฟัน
    - เลือกแปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่ม หัวแปรงมีขนำดเล็กและให้เปลี่ยนแปรงทุก 3 เดือน
    - ใช้ยำสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เด็กอำยุ 3 ถึง 6 ปี ควรใช้ยำสีฟันในปริมำณเท่ำกับเมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดข้ำวโพด
     - วิธีกำรแปรงฟันที่ง่ำย ๆ  โดยกำรวำงแปรงให้ขนแปรงจรดผิวฟันและขอบเหงือก ขยับไปมำสั้น ๆ เบำๆ ในแนวนอน (Scrub Technique)  
  ทั้งด้ำนนอก และด้ำนใน ต�ำแหน่งละ 10 ครั้งให้ทั่วทุกซี่ ในกรณีที่เด็กแปรงไม่ถนัดให้เด็กนอนหงำย หนุนตักผู้ปกครองในที่มีแสงสว่ำง 
  เมื่อเด็กจับแปรงได้ถนัด ให้เด็กหัดแปรงฟันเองหลังอำหำรเช้ำ และผู้ปกครองแปรงให้ก่อนนอน
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1    . อนัตรำยจำกกำรกินอำหำรรสจดั0



  สำระส�ำคญั
 รสชำติอำหำรมีผลต่อสุขภำพ กำรกินอำหำรที่มีรสจัดจนเกนิไป เช่น เค็มจัด  
หวำนจดั อำหำรมนั หรอือำหำรทีม่ส่ีวนประกอบของเกลือโซเดียม ผงชูรส  ซึง่เป็นสำรปรงุแต่ง
ทีท่�ำให้รสชำตอิร่อย  แต่เมือ่กนิบ่อยๆ หรอืกนิในปรมิำณทีม่ำก  กจ็ะมผีลต่อระบบอวัยวะต่ำงๆ 
ของร่ำงกำย   ดงันัน้เรำจึงควรกนิอำหำรทีม่รีสชำตพิอดี 

  จดุประสงค์
 1. เพือ่รูอ้นัตรำยจำกกำรกนิอำหำรรสจดั
 2. เพือ่เรยีนรูส่้วนประกอบของอำหำรและข้อมูลทำงโภชนำกำร

  สือ่/อปุกรณ์   
 -  ผกั ผลไม้ 
 -  ขนมกรบุกรอบ น�ำ้อดัลม น�ำ้หวำน  มนัฝร่ังอบกรอบ  นมเปรีย้ว  ฯลฯ
 -  แบบแสดงควำมคดิเหน็

  กำรจดักจิกรรม
 1. ครผููด้แูลเด็กน�ำอำหำรหลำกหลำยรสชำตใิห้พ่อแม่ / ผูป้กครองชิม เช่น มะนำว  ส้ม   
 ขนมหวำน  ลกูอม ชอ็คโกแลต น�ำ้อดัลม นมเปรีย้ว  มนัฝรัง่อบกรอบ  ข้ำวเกรยีบ   
 ถัว่ทอด  ฯลฯ  
 2. ชวนผูป้กครองพดูคยุรสชำติของอำหำรแต่ละชนดิ  และคัดแยกอำหำรตำมรสชำติ
 3. ครผููด้แูลเดก็และผูป้กครองเดก็ร่วมแลกเปลีย่นควำมคิดเหน็  “รสชำติอำหำรมผีลต่อ 
 ร่ำงกำยอย่ำงไร”
 4.  สรปุข้อมลูจำกกำรพดูคยุ
 5. แบ่งกลุม่ผูป้กครองเดก็เป็น 4  กลุม่  ครผูู้ดูแลเด็กแจก  ขนมกรบุกรอบ  น�ำ้อดัลม   
 น�ำ้หวำน  และอืน่ ๆ ให้ผูป้กครอง กลุม่ละ 1 ชดุ  ให้ผูป้กครองช่วยกนัดูส่วนประกอบ 
 ของอำหำรแต่ละชนดิ
 6. ครผููด้แูลเดก็และผูป้กครองร่วมพดูคยุส่วนประกอบของอำหำรทีน่�ำมำเป็นตัวอย่ำง

กิจกรรม รสชำติพอดี  ไม่มีโรคภัย
 7. ครผููดู้แลเดก็ให้ข้อมลูอันตรำยจำกกำรกินอำหำรรสจดั
 8. ครผููดู้แลเดก็ให้ควำมรูข้้อมลูทำงโภชนำกำร อัตรำส่วนประกอบของอำหำรที ่
 เหมำะสมต่อกำรบรโิภค  (อัตรำส่วนควำมหวำน ควำมเคม็ ไขมนั ในอำหำรที ่
 ร่ำงกำยควรได้รบัในแต่ละวนั)

  กำรประเมนิกจิกรรม
 1. แบบแสดงควำมคดิเหน็ของผูป้กครอง

  ข้อเสนอแนะ
 1. จัดท�ำบอร์ดข้อมลูด้ำนโภชนำกำร  และอันตรำยจำกกำรกนิอำหำรรสจดัใน 
 ศนูย์พฒันำเดก็เลก็
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 แม้อำหำรจะมีประโยชน์แก่ร่ำงกำย   แต่ปัจจุบันกำรประกอบอำหำรมีกำรเพิ่มรสชำด โดยใช้เครื่องปรุงรสหลำกชนิดท�ำให้มีรสจัดทั้งควำมหวำน ควำมมัน  ควำมเค็ม  
ซึ่งกำรกินอำหำรในลักษณะนี้ทุกวันอย่ำงต่อเนื่องท�ำให้ผู้กินเกิดปัญหำสุขภำพป่วยเป็นโรคเรื้อรังในอนำคตเช่นเบำหวำน  โรคควำมดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โรคอ้วน   หำกเป็น
เด็กวัยก่อนเรียนจะเกิดอะไร? 
       ปัจจุบันพบว่ำ ประเทศไทยมีอัตรำกำรเพิ่มของโรคอ้วนในเด็กเร็วที่สุดในโลก  สำเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหำโรคอ้วนในเด็กไทยคือ พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรที่ปรุงรสจัด  
อำหำรที่ไม่มีประโยชน์ เช่น อำหำรกินด่วน(แฮมเบอร์เกอร์ พิชซ่ำฯ)  ขนมกรุบกรอบและน�้ำอัดลม ซึ่งของกินเหล่ำนี้มีควำมหวำน  ควำมมัน  ควำมเค็ม สีสังเครำะห์  รวมทั้ง
ก๊ำซในน�้ำอัดลมครบถ้วน พฤติกรรมกำรกินของเด็กส่งผลถึงควำมสำมำรถในกำรเรียน  สติปัญญำ   เกิดโรคในทำงเดินอำหำร  กำรสูญเสียสำรอำหำรที่มีประโยชน์เช่นแคลเซียม
ทำงปัสสำวะ ถ้ำผู้ใหญ่ยังให้เด็กกินอำหำร ของว่ำง โดยไม่มีกำรควบคุมดูแล เด็กจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อ้วนมีโรคโดยเฉพำะ โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิต  หัวใจ หลอดเลือด  

 กำรที่เรำกินหวำน มัน เค็ม เกินขนำดร่ำงกำยจัดกำรอย่ำงไร? 
  น�้ำตำลเป็นสำรอำหำรที่ให้พลังงำน แต่ถ้ำกินมำกจนเกินควำมต้องกำรของร่ำงกำย  น�้ำตำลก็จะเปลี่ยนเป็นไขมัน พอเป็นไขมันก็จะถูกสะสมไว้ในร่ำงกำย ใน
หลอดเลือดใต้ผิวหนัง เกำะอยู่ที่พุง
  ไขมัน อยูใ่นอำหำรที่มีไขมันสูง เมื่อกินเข้ำไปร่ำงกำยน�ำไปใชไ้ม่หมด จะเก็บไว้ในร่ำงกำยเหมือนน�้ำตำล
  เค็มจัด เมื่อร่ำงกำยได้รับรสเค็มหมำยถึงได้โซเดียมเข้ำไปในปริมำณที่สูงเกินควำมต้องกำรของร่ำงกำย ท�ำใหไ้ตท�ำงำนหนักจนท�ำให้เกิดโรคไต และน�ำไปสู่โรค
ควำมควำมดันโลหิตสูง
          เมื่อเด็กก่อนวัยเรียนกินอำหำร ที่มีรส หวำน มัน เค็ม ในปริมำณมำกกำรน�ำไปสู่โรคที่เกิดขึ้นดังที่ได้กล่ำวแล้วก่อนวัยอันควร ที่ส�ำคัญโรคเหล่ำนี้ไม่สำมำรถ
รักษำให้หำยขำดเหมือนโรคหวัดหรือท้องเสีย  กำรดูแลจะต้องกินยำไปตลอดชีวิตและควบคุมอำหำร  หำกห่วงใยลูกหลำนที่เรำรักไมใ่ห้ต้องมีควำมทุกข์จำกโรคและกินยำไป
ตลอดต้องดูแลป้องกันวิธีกำรป้องกันที่ดีคือ กำรลดอำหำรและของว่ำงที่มีรสหวำนจัด  มันจัด เค็มจัดมำเพิ่มกำรกินผัก ผลไม้ และดื่มน�้ำเปล่ำแทนน�้ำหวำน น�้ำอัดลม

1 . อำหำรและขนมรสจัดซ่อนควำมน่ำกลัว0
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11. สุขอนำมัยกำรกิน  
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 4. ครผููด้แูลเดก็ให้พ่อแม่ / ผูป้กครองร่วมพดูคยุเรือ่ง “มำรยำททีค่วรฝึกเดก็ใน 
 กำรกนิอำหำรร่วมกบัผูอ้ืน่”
 5. สรปุข้อมลูจำกกำรพดูคยุ
 6. ครผููด้แูลเดก็สำธติวธิกีำรล้ำงมอืทีถ่กูต้องให้แก่พ่อแม่ / ผูป้กครองปฏบิตัติำม  
 และน�ำกลบัไปสอนลกูทีบ้่ำน

  กำรประเมนิกจิกรรม
 1. กำรสนทนำพดูคุย
 2. กำรมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

  ข้อเสนอแนะ
 1. ครผููด้แูลเดก็จดับอร์ดให้ควำมรูเ้รือ่ง สขุอนำมยักำรกนิ

กิจกรรม  มือลูกสะอำดดี

  สำระส�ำคญั
 เดก็ปฐมวยัเป็นวยัทีก่�ำลงัเจรญิเตบิโต  เป็นช่วงเวลำแห่งกำรเรยีนรูท้ีส่�ำคญั 
ผูป้กครองจงึควรฝึกสขุอนำมยัและมำรยำทในกำรกนิให้แก่เดก็  โดยให้เดก็กนิอำหำรสกุ
ใหม่ ล้ำงมอืให้สะอำดทัง้ก่อนและหลงักนิอำหำร และใช้ช้อนกลำง  รวมถงึมำรยำทอ่ืน ๆ   
เช่น  เคีย้วอำหำรไม่มเีสียง ไม่หยบิจบัอำหำรด้วยมือ  ปิดปำกเมือ่ไอหรอืจำมขณะกนิ
อำหำร  ไม่ใช้อปุกรณ์กนิอำหำร เช่น ช้อน  หรอืแก้วดืม่น�ำ้ร่วมกบัผูอ้ืน่  เป็นต้น

  จดุประสงค์
 1. เพือ่ส่งเสรมิสขุอนำมยัและมำรยำทกำรกนิอำหำรแก่เดก็

  ส่ือ/อปุกรณ์
 - โปสเตอร์กำรล้ำงมอือย่ำงถกูวธิี

  กำรจดักจิกรรม
 1. ครผููด้แูลเดก็ให้พ่อแม่ / ผูป้กครองร่วมแสดงควำมคดิเห็น “กำรกนิอำหำรให้ 
 ถกูสขุอนำมยัปลอดจำกโรคภยั  ควรท�ำอย่ำงไร”  
 2. สรปุควำมคดิเหน็จำกกำรพดูคยุ
 3. ครผููด้แูลเดก็แนะน�ำกำรกนิอำหำรทีถ่กูสขุอนำมยั กนิร้อน ช้อนกลำง ล้ำงมอื  
 เพือ่ป้องกนัโรคตดิต่อ
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11. สุขอนำมัยกำรประกอบอำหำร
 สุขอนำมัยกำรประกอบอำหำรหมำยถึงลักษณะที่ถูกต้องตำมหลักปฏิบัติซึ่งมีองค์ประกอบที่ดี คือ ควำมสะอำด ควำมมีระเบียบวินัย และควำมปลอดภัยเพื่อให้ปรำศจำกโรคภัย
ไข้เจ็บ ซึ่งกำรมีสุขภำพดีจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องมำจำกกำรปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงสม�่ำเสมอ
       
 สุขอนำมัยกำรประกอบอำหำร
  - อำหำรที่ปรุงสุกใหม่เสมอ หำกเป็นไปได้ให้อุ่นอำหำรทุกครั้งใหม่ก่อนน�ำมำรับประทำนเพื่อฆ่ำเชื้อโรคในอำหำรที่อำจแฝงตัวอยู่ 
  - ฝึกให้กินอำหำรเหมือนผู้ใหญ่ เพื่อให้เด็กกินอำหำรได้ทุกชนิดเหมือนผู้ใหญ่ ถ้ำกินพร้อมกับผู้ใหญ่ควรตักอำหำรให้ต่ำงหำกจนเพียงพอหรือสอนกำรใช ้
    ช้อนกลำงทุกครั้งเมื่อต้องรับประทำนอำหำรร่วมกันกับผู้อื่นถึงจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ตำม 
  - เด็กต้องไมใ่ช้มือสัมผัสอำหำร ควรใช้อุปกรณ์ที่สะอำดในกำรจับต้องหรือสัมผัสอำหำร เช่น กำรใช้ช้อน ส้อม 
  - เด็กควรล้ำงมือให้สะอำดด้วยน�้ำและสบู่ทั้งก่อนและหลังรับประทำน (ควรใช้โปสเตอร์ภำพเชื้อโรคที่มือ)
  - หำกเด็กไอหรือจำมขณะกินอำหำรต้องใช้ผ้ำปิดปำกและล้ำงมือให้สะอำดและถ้ำเป็นไปได้ควรจะออกไปไอหรือจำมให้ห่ำงจำกบริเวณที่จะต้องใช้ในกำรสมัผสัอำหำร
  - ในขณะกินอำหำรไม่ควรพูดคุยเพรำะจะท�ำให้เศษอำหำรหลุดออกมำจำกปำกท�ำให้ดูไม่เรียบร้อยที่ส�ำคญัเศษอำหำรอำจหลุดตกลงไปในหลอดลมท�ำให้เสยีชวีติได้
  - ควรฝึกให้เด็กกินอำหำรเป็นที่ไม่เดินไปมำ
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 1. อำหำรทุกชนิดควรใส่ภำชนะที่สะอำดและปกปิดไมใ่ห้แมลงวันตอม
 2. เมื่อจัดอำหำรกระป๋อง ควรถ่ำยอำหำรออกจำกกระป๋องใส่ภำชนะอื่น เพื่ออุ่นเสียก่อน อย่ำอุ่นทั้งกระป๋องเพรำะควำมร้อนอำจท�ำให้โลหะจำกกระป๋อง เช่น ตะกั่ว ดีบุก  
 สังกะสี ฯลฯ ละลำยปนกับอำหำรและเป็นพิษต่อร่ำงกำยได้
 3. กำรปรุงอำหำรรับประทำนเองภำยในบ้ำน อย่ำลืมล้ำงผักผลไม้ให้สะอำด ด้วยกำรเปิดให้น�้ำก๊อกไหลผ่ำนผักสดนำนอย่ำงน้อย 2 นำทีร่วมด้วยกำรใช้สำรละลำยอื่นๆ เช่น  
 เกลือละลำยน�้ำ น�้ำส้มสำยชู น�้ำยำล้ำงผัก เพื่อลดสำรเคมีติดค้ำง หลังจำกนั้นจึงน�ำผักมำล้ำงด้วยน�้ำสะอำดอีกครั้งก่อนน�ำไปประกอบอำหำร
 4. ไม่ควรใช้มือทีเ่ป้ือนเนื้อสัตว์ดิบๆ เครื่องในสัตว์ และเปลอืกไข่มำจบัต้องอำหำรอื่นๆหรือจมูก ตำ ปำก เพรำะอำจมีไข่พยำธิหรอืเชือ้โรคอืน่ๆ ตดิมำด้วย ควรล้ำงมอืให้สะอำดก่อน
 5. ควรแยกเขียงส�ำหรับหั่นอำหำรสุกกับอำหำรดิบ หรือหำกใช้ร่วมกันให้ล้ำงให้สะอำดก่อนทุกครั้งพร้อมทั้งผึ่งให้แห้งก่อนจัด เก็บเพื่อป้องกันเชื้อรำ
 6. ไม่ควรซื้ออำหำรที่ปรุงร้อนจัดใสใ่นกล่องที่เป็นโฟมเพรำะควำมร้อนจะสลำยสำรที่เป็นพิษในโฟมลงมำปนเปื้อนในอำหำร
 7. ควรปรุงแต่งรสสีสันตำมที่เด็กชอบ ถ้ำเด็กไม่กินก็ไม่ควรขืนใจหรือบังคับ เพรำะอำจท�ำให้เด็กเกลียดอำหำรนั้นได้ ให้เว้นระยะไว้สักสัปดำห์จึงให้กินใหม่ เมื่อเด็กกินอำหำรนั้น 
 แล้ว รอสักระยะหนึ่งจึงให้กินชนิดใหม่
 8. พ่อแม่ผู้ใหญ่ต้องท�ำตัวอย่ำงที่ดีให้เด็ก โดยกินอำหำรดีมีคุณค่ำแล้วชักจูงเด็กให้กินด้วยพร้อมกับฝึกมำรยำทในกำรกิน และกำรช่วยตัวเอง เช่น กินอำหำรเองด้วย

สขุอนำมยัเกีย่วกับกำรกนิของเดก็ทีค่รแูละผูป้กครองควรจ�ำ
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