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5 ขอคิด พิชิตปญหาเรื่องกิน 
  
ขอคดิ บทที่ 1 เมื่อลูกอมขาว 
การที่ลูกชอบอมขาว แสดงวาลูกเบื่อ ไมหิว แลวก็ตอตานวธีิการตางๆนานที่พอแมบีบบังคับ หรือใชเรยีกรองความสนใจ
จากพอแม และการฝกลูกไมถกูวิธีก็ทําใหลูกชอบอมขาวได เชน ไมยอมใหลูกชวยเหลือตวัเอง ขาดแบบอยางทีด่ีใน
การกิน เชน พอแมลูกกินขาวกันคนละเวลา บรรยากาศในการกินไมด ีและขาดการออกกําลังกาย รวมทั้งถูกตัดกําลัง 
โดยไดกินขนม อาหารอื่นๆระหวางมื้อ จนไมหิวเมื่อถึงเวลาอาหาร 
  
อมขาวได ก็แกไขได 
·        เขาใจความรูสึกของลูกวาลูกไมหิว เม่ือถูกบังคับใหกิน ลูกจะลําบากใจขนาดไหน ครั้นจะขัดขวาง ไมยอมแม 
เดี๋ยวแมก็จะไมรัก แตจะกล้ํากลืนฝนกินเขาไปในขณะทีย่ังไมหิว ก็จะอึดอัดและทรมาน ดังนั้นเมื่อลูกเริ่มอมขาว ก็แสดง
วาลูกอ่ิม อยากใหหยุดปอน หรือหยดุตื้อใหลกูกิน คุณแมควรหยดุไปกอนคะ 
·        เปลี่ยนวธีิการใหอาหาร โดยเฉพาะวัย 1-5 ป เปนชวงที่เด็กเปนตัวของตัวเองมากทีส่ดุ อยากทาํอะไรเอง 
ตองการทีจ่ะเลยีนแบบ และทดลองทําอะไรดวยตัวเอง ดังนัน้พอแมตองเปนตัวอยางที่ดใีนการกิน ถึงเวลากินใหกิน ไม
ออยอ่ิง ฝกลูกใหรูจักการกินที่เหมาะสม โดยใหลูกชวยเหลือตัวเองเรื่องกิน ปอนขาวเอง ตักขาวเอง หรืออ่ืนๆใหเร็ว
ที่สดุตั้งแตอาย ุ1 ป 
·        ไมควรใชวิธีปลอยใหลกูวิ่งเลน โดยมีพ่ีเลี้ยงคอยตามปอนเวลาเผลอ หรือแมคอยตามตื้อ เปดทีวลีอใหลูก
หัวเราะแลวปอน หรือบังคับใหลูกน่ังขางตัวแลวบีบปาก ตักอาหารเขาปาก สั่งใหเคีย้วบังคบัใหกลืน โดยไมสนใจกับ
ความรูสึกของลกู หรือการใชวธีิชงนมทิ้งไวให เหมือนบอกไปในตัววา กินขาวนิดหนอยไมเปนไร ยังมีนมแทน เหลานี้
ไมถูกตองคะ 
  
ขอคดิ บทที่ 2 เมื่อลูกเบื่ออาหาร 
เด็กมักเบื่ออาหารไดทุกคน ยิ่งถาถูกเลี้ยงดูไมถูกตอง เชน ไมไดฝกใหกินอาหารหยาบขึ้นเมื่อถึงวัยที่เหมาะสม เชน 
ชวงทีฟ่นกําลังข้ึน 6 เดือนข้ึนไป หรือถูกบังคบัใหกิน ทําใหเกิดการตอตาน ถูกยอมใหดทูีวไีปกินไปจนรูสกึไมสนใจ
อาหาร หรือติดนิสัยตองคอยตามปอนไปเรื่อย หรือใหอาหารไมเปนเวลา อาหารซ้าํซาก นาเบื่อ แตบางครัง้ที่ลูกไมกิน
ขาว เบ่ืออาหาร เพราะไมสบาย เชน เจ็บเหงือก ปวดฟนไดเชนกัน  
  
เบื่ออาหารได ก็แกไขได 
·        กอนอ่ืนตองเขาใจพัฒนาการและการใหอาหารเสริมที่เหมาะตามวยัของลูก เชน ไมตองบดอาหาร หรือปน
ละเอียดเมื่อเริ่มมีฟนข้ึน แตใหอาหารแข็งๆแกอาการคันเหงือก เชน ฝรั่งหรือมะมวงเกือบสุกหั่นชิ้น 
·        เนนใหอาหารที่มคีุณคา และใหพลังงานสูง เชน อาหารพวกโปรตีน ไข เน้ือสัตว นม รวมทั้งอาหารพวก
คารโบไฮเดรต เชน ขาว กวยเตี๋ยว ขนมปง และตักใหลูกแตพอดี ไมมากไป นอยไป  
·        ยอมใหลูกตักขาวกินเอง โดยยอมใหหกเลอะเทอะกันบาง เพ่ือพัฒนาการเรียนรูเรื่องกินที่ดีของลูก  
·        สรางบรรยากาศที่เหมาะสม โดยใหลูกรวมโตะอาหารพรอมพอแม และพอแมก็ควรเปนตัวอยางที่ดใีนการกิน 
เชน กินผักใหลกูเห็น ลูกจะไดเรียนรูและปรับตัวใหกินผักได และใหลูกรูจักเลือกกินอาหารเอง 
·        กําหนดเวลาอาหารในแตละมื้อ ไมควรเกิน 30-45 นาที โดยใหกินรวมกับพอแม ซึง่เปนแบบอยางของการกินที่
เหมาะสม และขณะกินขาวไมควรมสีิ่งที่จะมาเบี่ยงเบนความสนใจ กินเสร็จจึงคอยใหเลน  
·        เปลี่ยนรปูแบบอาหารใหมีสสีันตางๆ ปจจุบันมีเมนูทีท่าํงาย และพอแมลูกก็ทํากิจกรรมนี้รวมกันได  
·        แตถาลกูมีปญหากินนอยลงกวาเดิม หรือน้ําหนักไมข้ึน อาจตองปรกึษาแพทย  
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ขอคดิ บทที่ 3 ติดนมขวด 
เด็กที่ตดินมขวดมักเกิดจากพอแมใจออน ยอมเมื่อลูกรองขอนมขวด แถมยังปลอบใจตัวเองวาไมเปนไร เพราะลูกกิน
อาหารไดนอย ก็นาจะใหนมเสริม เลยทําใหลกูติดนมขวด ไมยอมกินอาหารอื่นๆ หรือพอแมยังใหความสําคัญกับนมอยู
มากเกินไป โดยเฉพาะนมระหวางมื้ออาหาร ประกอบกับไมเคยถูกฝกใหกินขาว  อาหาร ดวยตนเองเมื่อไมเคยกินขาว 
อาหารจากชอนดวยตนเองก็ทําใหการพัฒนาการดานนีช้าไป  ประกอบกับถาอายุมากขึ้นเด็กจะมีความเปนตวัของตัวเอง
มากขึ้นจะดื้อ ไมยอมทําตามคาํสั่ง 
  
ติดนมขวดได ก็แกไขได 
1- 1 ½ ป ถาเลิกชากวานี้ จะแกไขไดยากเพราะลูกจะตดิ เคยชินกับการนอนดูดนมแบบสบายๆ ไมมีใครมากวน 
·        ใหลูกเลกิกินนมขวดโดยเด็ดขาด แตฝกใหดื่มจากแกวแทนคะ อายทุี่ควรเลิกกินนมขวด คือ  
·        ถาเลิกกินนมจากขวดชาไปแลว พอแมตองใชความพยายามมากหนอย แลวตองทําใจแข็งใหมากในการใหลูก
เลิกกินนมจากขวด เพราะลูกจะรองไหเปนการใหญ เพ่ือใชเปนขอตอรองจะกินนมจากขวดอีก 
·        ใหอาหารในเวลาที่ลูกหิวจริงๆ ถาลูกไมหิว พอแมก็แทบจะทาํใหลกูกินอาหารทีต่องการไดยาก ดังนั้นควรนํา
ความหวิมาแกไขปญหา โดยหยุดการใหนมระหวางมื้อ แลวนําอาหารที่มคีุณคามาใหลูกกินแทน 
·        เลือกอาหารที่มีคุณคาครบ 5 หมูใหลูกกิน เด็กที่กินแตนมขวด ไมยอมกินขาว รางกายก็ไดรับสารอาหารไม
ครบถวน แถมพลังงานจากนมก็ไมเพียงพอตอการเติบโตของลูก แลวยังทาํใหระดับน้ําตาลในเลือดของสงูนาน ทําให
ลูกไมหิว  ทั้งๆที่พลังงานที่ไดจากสารอาหารไมพอ แถมยังมีปญหาฟนผจุากการกินนมจากขวด โดยจะผบุริเวณคอฟน
และเปนหลายๆซี่ดวยคะ 
  
ขอคดิ บทที่ 4 ไมชอบกินผกั 
เมื่อนองตะวัน ไมชอบกินผกั
การที่ลูกไมชอบกินผักก็มักมีสาเหตุมาจากพอแมไมชอบกินผกัดวยเหมือนกัน อาหารที่บานมักไมคอยมีผักติดครัวใหลูก
เห็น ครั้นจะบอกใหลูกกินผักทัง้ที่พอแมไมกิน ก็เปนเรื่องใหญที่ลูกไมยอมแน ดังนั้นพอแมตองหันมาปรบัตัวใหเปนคน
กินผักจนตดิเปนนิสัยใหไดกอน ลูกจะไดกินผกัเลียนแบบตามไปดวย  
  
ไมชอบกินผัก แกไขได 
·        กอนอ่ืนตองรูจักเลือกผกัใหลูกอยางเหมาะสมกับวยั ครั้งแรกที่เริ่มใหควรเปนผักนิ่มๆ ไมมีกลิ่นเหม็นเขียวกอน 
เชน ฟกตม ผักโขม ผักกาดขาว แครอท ฟกทอง ถั่วฝกยาว ตมเปอย ใสในอาหารใหลูกเคยชิน หรือจะหั่นเปนชิ้นเล็กๆ 
ใหลูกหยิบกินเองก็ได ลูกจะไดมีสวนเลือกผกัไดดวยตัวเอง  
·        ยกตัวอยางฮ่ีโรในดวงใจ เชน ปอปอาย ใหลูกรูวาเขาแข็งแรง สูไดไมมีถอย เพราะกินผัก เม่ือใดทีไ่มกินก็ขาด
พลัง ถือโอกาสสอนลูกเมื่อเห็นวาลูกวิ่งแลวเหนื่อยหอบ หรอืออนแอวาที่เหนื่อยแบบนี้เปนเพราะลูกไมไดกินผัก
เหมือนปอปอาย จะทําใหลูกกินไดเอง ถึงยังไมกินในมื้อนี้ ก็อาจยอมกินผักในมื้อตอไป  
·        ใหลูกคุนเคยกับผักอยูเสมอตั้งแตยังเลก็ โดยเฉพาะชวงวัยกําลังซนที่เริ่มคลาน หยบิจับของ ก็ใหเปลี่ยนจาก
ของเลนใหเปนผักสดทีส่ะอาดหลายชนิดใหอยูรอบตัว เชน ถัว่ฟกยาว ขาวโพดออน ฟกทองแทง แครอต เด็กสวนมาก
หยิบไดก็มักใสปากกัด เคี้ยวทนัที ทาํใหลูกคุนเคยกับผัก ชอบกินผักได แถมยังเห็นผักเปนเรื่องธรรมดาไมสามารถหยิบ
กินได ไมใชสิ่งนากลัวหรือไมอรอยอีกตอไป 
·        เปลี่ยนเมนูไมใหจําเจ หรือเปลี่ยนความคิด เชน ลูกไมชอบกินขาวโพดออน ถั่วฝกยาว แทนที่จะผดัใหเห็นเปน
รูปรางผัก ก็นํามาชุบแปงทอด แลวตั้งชื่อใหดนูาตื่นเตน เชน ถั่วใสเสื้อเกราะ นางฟาแครอตหรือนําผักที่ลูกไมชอบมา
แปลงโฉมใหม เชน แกะสลักเปนตัวการตูนทีลู่กชื่นชอบ เปนตน 
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ขอคดิ บทที่ 5 ลูกกินยาก 
เด็กมักกินยากมีหลายสาเหตุ ทั้งจากการเลยีนแบบพฤติกรรม คือ มีคนกินขาวยากอยูในบาน หรือไมหิวเนือ่งจากมีการ
นําอาหารอื่น เชน นม หรืออาหารวางมาใหกินกอนเวลาอาหาร ขาดการออกกําลังกายที่เหมาะสม หรืออยากเรียกรอง
ความสนใจ ไมไดรับความสนใจจากพอแมเทาที่ควร ลูกก็จะไมยอมกินเพ่ือเก็นการแสดงออกวาบานหลังนี้ก็ยังมีหนูคนนี้
อยูดวยอีกคนนะ  
  
กินยาก แกไขได 
·        ใหเวลากับลูก พูดคุยถามไถความรูสึกของลูกบาง เพ่ือใหลูกรับรูวาพอแมรักและสนใจลูกเสมอ 
·        ใหลูกไดวิ่งเลนออกกําลังกาย ทาํกิจกรรมสนุกๆที่ใชพลังดวยกัน ซึง่นอกจากจะทําใหรางกายลูกแข็งแรงแลว 
ทําใหสัมพันธภาพของพอแมลูกดีข้ึน หลังการเลนยังทําใหลกูเกิดความหิว ทําใหกินไดงายขึ้นดวย 
·        สรางบรรยากาศทีด่ีบนโตะอาหาร เชน ใหลูกไดกินขาวพรอมหนาพอแม ใหลูกไดเหน็พอแมหรือคนอื่นมารวมวง
กินขาว แลวกินอาหารอยางเอร็ดอรอย หรือใหลูกไดตักอาหารเองบาง จะไดทําใหลูกกินไดด ี 
·        สนับสนนุใหลูกตั้งวงกินขาวพรอมเพื่อนวัยเดียวกันบาง ลูกจะไดรูสกึสนุก และกินอาหารไดมากข้ึน 
·        ใหลูกรบัผดิชอบการกิน และใหชวยตวัเองมากที่สดุ เชน หยิบจานมาใหแมตักอาหารให หรือตักกับขาวกินเอง 
และใหโอกาสเลือกตักอาหารที่มีอยูบนโตะอาหารมาใสจานกินเอง 
·        ยอมรับปริมาณอาหารที่ลูกกิน ถาลูกตักกินนอยก็อยาไดกังวลใจ แตควรลดปริมาณนมระหวางมือ้อาหารลง 
โดยเฉพาะนมหลังอาหารควรเลิกไปเลยจะดกีวาคะ 

เปดโอกาสใหลกูเรียนรูที่จะกะปริมาณอาหารที่กินในแตละมือ้เอง เชน ตกัขาวเทานี้ ตักกับขาวเทานั้นพอ หรืออ่ืนๆ ตาม
ความตองการ เพ่ือชวยใหลูกเกิดรูสึกดีตอการกินที่เปนอิสระของตัวเอง เปนตน 

 


