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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
คงปฏิเสธไม่ได้วา่ “เรือ่ งกินคือเรือ่ งใหญ่” ของเราทุกคน เพราะร่างกายจ�ำเป็นต้องใช้สารอาหาร
ในการด�ำรงชีวิต
ทุ ก วั น นี้ มี อ าหารและวั ต ถุ ดิ บ ละลานตาจนเลื อ กไม่ ถู ก เช่ น อาหารตะวั น ตก อาหาร
กึ่งส�ำเร็จรูป อาหารเพื่อสุขภาพ แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ให้ครอบครัว
โดยเฉพาะเจ้าตัวน้อยที่อยู่ในวัยก�ำลังโต
ความรู้เรื่อง “โภชนาการ” คือกุญแจส�ำคัญที่ช่วยให้เราเลือกอาหารที่มีสารอาหารครบ
เหมาะสมแก่เพศ วัย ช่วงที่เจ็บป่วย ไปจนถึงการท�ำกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน
หนังสือ ลูกน้อยวัยนี้ กินอะไรดีนะ เล่มนี้เล่าถึงความรู้พื้นฐานเรื่องโภชนาการ การท�ำงาน
ของสารอาหารที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย เคล็ดลับการเลือกวัตถุดิบและอาหารส�ำหรับเด็กวัย 1-5 ขวบ
รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำเรื่องอาหารที่ควรกินเมื่อเจ็บป่วยอย่างครบครัน จึงเหมาะมีติดชั้นหนังสือ
ที่บ้านสักเล่ม ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นที่อาจมีวัตถุดิบหรืออาหารสไตล์
ญี่ปุ่นอยู่บ้าง
แต่ในปัจจุบันเราหาซื้อวัตถุดิบเหล่านั้นตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้ไม่ยากเลย อีกทั้ง
หนังสือเล่มนี้ยังผ่านการปรับเนื้อหาให้เข้ากับคนไทย โดยอิงตามปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควร
ได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย พ.ศ. 2563 ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และธงโภชนาการจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2542 อีกด้วย
เพราะสุขภาพที่แข็งแรงของเจ้าตัวเล็กสร้างได้ง่ายๆ ด้วยโภชนาการที่ดี

ด้วยความปรารถนาดี
นานมีบุ๊คส์

ค�ำนิยม
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ
ส�ำหรับการด�ำเนินชีวิต และเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญยิ่งต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศและทุกวัย
ทั้งในส่วนของการเจริญเติบโตในวัยเด็กและการด�ำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดใี นผู้ใหญ่ ดังนั้น การ
บริโภคอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ และมีคุณค่าทางโภชนาการจึงเป็นด่านแรกที่ส่งผลให้เด็ก
มี ก ารเจริ ญ เติ บโตดี มี ร่ า งกายแข็ ง แรง สติ ปั ญญาดีมีประสิทธิภ าพในการเรียนรู้ สร้างระบบ
ภูมิต้านทานโรค และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการได้
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนความต้องการสาร
อาหารของแต่ละช่วงวัยจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมในการ
บริโภคอาหาร ผู้บริโภคจะมีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้น มีความมั่นใจในการปฏิบัติจึงเลือกซื้อ
และบริโภคอาหารได้ถูกต้อง
หนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเล่มนี้ จึงเป็นประโยชน์กับผู้ที่เป็นพ่อแม่และผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยให้ดูแล จัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมตามช่วงวัย และมั่นใจได้ว่าได้รับ
อาหารที่ เ พี ย งพอเหมาะสมและมี คุ ณ ค่ า ทางอาหารที่ ส นั บ สนุ นให้ เ ด็ ก เจริ ญ เติ บโตได้ ต ามวั ย
ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งผลให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดใี นสังคม
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สารบัญ
12 วิธีใช้หนังสือ

13 บทที่ 1

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพื้นฐานโภชนาการ

14 การกินที่ดีและสมดุลทางโภชนาการ
16 สารอาหารกับโภชนาการมีความหมายต่างกัน
18 สารอาหารนั้นส�ำคัญ ต้องได้รับไม่มากหรือน้อยเกินไป
20 ปริมาณสารอาหารที่จ�ำเป็นเพื่อให้สุขภาพดีต่อเนื่อง
22 ตรวจสอบว่าต้องกินอะไร ปริมาณเท่าไร
24 ปรับพฤติกรรมการกินให้สมดุล
26 วิธีเลือกอาหารให้สมดุล
28 อัตราการเผาผลาญพลังงานขณะพักกับระดับการเคลื่อนไหวร่างกาย
30 รู้ปริมาณพลังงานที่ร่างกายจ�ำเป็นต้องใช้ต่อวัน
32 การได้รับสารอาหารในแต่ละช่วงวัย

35 บทที่ 2

การท�ำงานของสารอาหาร
แต่ละประเภทที่ควรรู้

36 โปรตีน
38 การท�ำงานของกรดอะมิโน
40 ไขมัน
42 ประเภทและการท�ำงานของ
กรดไขมัน
44 คาร์โบไฮเดรต
46 น�้ำตาล
48 เส้นใยอาหาร
50 วิตามิน
52 วิตามิน A
54 วิตามิน D
56 วิตามิน E
58 วิตามิน K
60 วิตามิน B1
62 วิตามิน B2
64 วิตามิน B3 (ไนอะซิน)
66 วิตามิน B5 (กรดแพนโทเทนิก)
67 วิตามิน B6

69 วิตามิน B7 (ไบโอทิน)
70 วิตามิน B9 (โฟเลต)
71 วิตามิน B12
72 วิตามิน C
74 แร่ธาตุ
76 โซเดียม
78 โพแทสเซียม
80 แคลเซียม
82 แมกนีเซียม
83 ฟอสฟอรัส
84 เหล็ก
86 สังกะสี
87 ทองแดง
88 แมงกานีส
89 ไอโอดีน
90 ซีลีเนียม
91 โครเมียม
92 สารพฤกษเคมี (phytochemical)

99 บทที่ 3

เคล็ดลับการจัดเตรียมอาหาร
ส�ำหรับเด็ก

100 อาหารส�ำหรับเด็กเล็กเป็นอย่างไร
102 ช่วงแรกของการเตรียมอาหารส�ำหรับเด็กเล็ก
104 สารอาหารที่จ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็ก
106 เมนูอาหารพื้นฐาน
108 การจัดเตรียมอาหารให้สอดคล้องกับตารางชีวิตประจ�ำวัน
110 อาหารส�ำหรับเด็กวัย 1-1 ขวบครึ่ง
112 อาหารส�ำหรับเด็กวัย 1 ขวบครึ่ง-3 ขวบ
114 อาหารส�ำหรับเด็กวัย 4-5 ขวบ
116 อาหารทีค่ วรระวังส�ำหรับเด็กเล็ก

119 บทที่ 4
อาหารหลัก

การเลือกวัตถุดิบที่ตรงตาม
พื้นฐานโภชนาการ

แป้ง

120 ข้าวสวย (ข้าวสีจนขาว)
121 อาหารประเภทเส้น
กับข้าวหลัก

อาหารทะเล

122 ปลาหลังสีน�้ำเงิน
123 ปลาแซลมอน
124 ปลาเนื้อขาว
125 ปลาเนื้อแดง
126 หมึก กุ้ง หมึกสาย
127 ปลาข้าวสาร หอยลาย
และหอยชิจิมิ
กับข้าวหลัก

เนื้อสัตว์

128 เนื้อไก่
129 เนื้อหมู เนื้อวัว
130 ตับ
131 แฮม ไส้กรอก
กับข้าวหลัก

132 ไข่ไก่

ไข่

กับข้าวหลัก

ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

133 เต้าหู้
134 นัตโตะ กากถั่วเหลือง
กับข้าวเสริม

ผักสีเขียว-เหลือง

135 ฟักทอง
136 หน่อไม้ฝรั่ง
137 กวางตุ้ง ตั้งโอ๋ ปวยเล้ง
138 กระเจีย๊ บเขียว ต้นอ่อนถัว่ ลันเตา
139 มะเขือเทศ
140 กุยช่าย
141 แครอต
142 พริกหวาน
143 บร็อกโคลี โมโรเฮยะ
กับข้าวเสริม

ผักสีอ่อน

144 เทอร์นิป
145 กะหล�่ำดอก แตงกวา
146 กะหล�่ำปลี
147 โกะโบ

148 หัวไช้เท้า
149 หอมหัวใหญ่ ต้นหอม
150 มะเขือม่วง
151 ผักกาดขาว
152 ถั่วงอก
153 ผักกาดแก้ว รากบัว
กับข้าวเสริม

เห็ด

154 เห็ดหอม เห็ดชิเมะจิ
และเห็ดไมตะเกะ
กับข้าวเสริม

มัน

155 มันฝรั่ง
156 มันเทศ เผือก
157 มันภูเขา บุกก้อน
กับข้าวเสริม

ถั่วและธัญพืช

158 งา อัลมอนด์

อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์จากนม

159 นมวัว
160 โยเกิร์ต
161 ชีส
อื่น ๆ

ผลไม้และผลไม้แปรรูป

162 สตรอว์เบอร์รี ลูกพลับ
163 กีวี เกรปฟรุต
164 สาลี่ กล้วย
165 องุ่น ส้ม
166 แอปเปิล เลมอน
167 บ๊วยตากแห้ง ผลไม้ตากแห้ง
อื่น ๆ

เครื่องปรุงรส

168 น�้ำมันพืช น�้ำส้มสายชู
169 น�้ำผึ้ง มิโซะ

