อาหารว่าง
กินดีมีประโยชน์

อาหารว่างหรือขนมสำ�หรับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและมีความ
สำ�คัญไม่น้อย เพราะว่าร่างกายและอวัยวะเด็กมีขนาดเล็ก กินอาหารได้
ครั้งละไม่มาก แต่เด็กต้องการพลังงานและสารอาหารสูงเพื่อการ
เจริญเติบโต ดังนั้นอาหารว่างและขนมจึงมีส่วนสำ�คัญ
แต่เราควรเลือกอาหารว่างหรือขนมที่ดีมีประโยชน์
ไม่เช่นนั้น เด็กจะเสี่ยงกับโรคอ้วนและโรคฟันผุได้

ลูกควรกินอาหารว่างอะไร
อาหารว่างระหว่างมื้อหลักที่เหมาะสมควรเป็นผลไม้ นมจืด หรือขนมที่มีรสไม่หวานจัดและ
มีไขมันน้อย มีส่วนผสมจากวัตถุดิบจากธรรมชาติหลายอย่าง เช่น ข้าว ถั่ว งา ฟักทอง กล้วย
และผลไม้ต่างๆ เป็นต้น

การเลือกเครือ
่ งดืม
่ นม

สำ�หรับการเลือกนมกล่องพร้อมดืม่
เป็ น อาหารว่ า งของเด็ ก ควรอ่ า น
ฉลากเป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ เพราะเด็ ก
มั ก เลื อ กรสหวานและนมเปรี้ ย ว
มากกว่ า รสจื ด ทั้ ง ที่ น มเปรี้ ย ว
ไม่ เ หมาะกั บ เด็ ก ที่ กำ � ลั ง เจริ ญ
เติบโต เพราะมีน้ำ�นมโคครึ่งเดียว
และมีน้ำ�ตาลสูง

ผลไม้ที่แนะนำ�สำ�หรับเด็ก

ผลไม้ทใี่ ห้พลังงาน ใยอาหาร วิตามินเอ
วิ ต ามิ น ซี และน้ำ � ตาลในปริ ม าณ
เหมาะสมเหมาะกับเด็ก ได้แก่

แคนตาลูป
5 ชิ้นคำ�

ชมพู่
2 ผลใหญ่

มะละกอสุก
6 ชิ้น

กล้วยหอม
½ ผล

แอปเปิลเขียว
¾ ผล

แตงโม
3 ชิ้น

กล้วยน้ำ�ว้า
1 ผล

มะม่วงสุก
½ ผล

(110 กรัม)

(100 กรัม)

(170 กรัม)

(128 กรัม)

(44 กรัม)

(40 กรัม)

ฝรั่ง ½ ผล

(125 กรัม)

ส้มโอ
2 กลีบ

(100 กรัม)

(100 กรัม)

(75 กรัม)

สับปะรด 6 ชิ้น

(108 กรัม)

กล้วยไข่
1 ผล

(40 กรัม)

เงาะ
4 ผล

(72 กรัม)

ส้ม
2 ผลกลาง

(136 กรัม)

เครื่องดื่มผลไม้สด
เครื่องดื่มจากผลไม้คั้นสด ไม่เติมน้ำ�ตาลหรือเครื่องดื่ม
จากพืชผักสมุนไพร เหมาะกับการเป็นอาหารว่างของ
เด็ก เนื่องจากเป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุ
หากเป็นน้ำ�ผลไม้บรรจุกล่อง ควรเลือกชนิดที่มีน้ำ�ผลไม้
เป็นส่วนผสมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 หรือเติมน�้ำ ตาลไม่เกิน
ร้อยละ 5 โดยดืม่ วันละไม่เกิน 1 แก้ว หรือไม่เกิน 1 กล่องเล็ก
ต่อวัน แต่ควรให้เด็กทานผลไม้สดจะดีกว่า

วิธีฝึกให้ลูกกินผลไม้
1. ฝึกให้กินตั้งแต่เล็ก โดยกินทีละน้อย

แต่กินอย่างสม่ำ�เสมอ ร่วมกับการสร้างแรงเสริมทางบวก
เช่น โอบกอดเด็กและชื่นชมเด็กทันทีทุกครั้งที่เด็กกินได้
และจะมีวิธีพูดให้เด็กแต่ละคนคล้อยตามแตกต่างกัน เช่น
เด็กผู้หญิงอาจบอกว่า “กินแล้วหนูจะสวยนะ”
เด็กผู้ชายอาจบอกว่า “กินแล้วจะเป็นคนเก่ง”
2. หากเด็กปฏิเสธ ต้องพยายามยืน
่ ให้หลายๆ ครัง
้

โดยปกติแล้วต้องประมาณ 8-10 ครั้ง เด็กจึงจะยอมรับ

3. พ่อแม่ช่วยกระตุ้นความอยากกินให้เด็กได้

เช่น การกินให้เด็กดูด้วยท่าทางที่แสดงความเอร็ดอร่อย
หรือแสดงบทบาทเป็นการ์ตนู ตัวโปรดทีช่ อบกินผักผลไม้ จะ
ช่วยชักจูงให้เด็กคล้อยตาม เป็นต้น

หลักการเลือกขนมสำ�หรับเด็ก
นอกเหนือจากอาหารว่างอย่างนมหรือผลไม้สด ขนมก็
เป็นอาหารว่างอีกหนึ่งชนิดที่ควรใส่ใจการเลือกให้เด็ก
ทาน โดยมีหลักการเลือกขนมดังนี้

1

เลือกอาหารว่างหรือขนมที่มีพลังงาน ปริมาณน้ำ�ตาล เกลือ และน้ำ�มันไม่สูง

โดยเด็กควรได้รบั พลังงานจากอาหารว่างมือ้ ละ 100-150 กิโลแคลอรี่
ไม่เกิน 2 มือ้ ต่อวัน และควรมี
ไขมัน

ไม่เกิน 3 กรัม
น้ำ�ตาล

ไม่เกิน 6 กรัม
โซเดียม
หรือเกลือ

ไม่เกิน 100 กรัม

2

เลือกขนมหรืออาหารว่างที่ปรุงใหม่จากอาหารตามธรรมชาติหรือ
ขนมที่ทำ�จากผลไม้ เพราะจะมีวิตามินและใยอาหาร

ขนมและอาหารว่าง
เกรด A

ขนมและอาหารว่าง เกรด B ขนมและอาหารว่าง เกรด C
ควรกินไม่เกิน 3 ครัง้
ควรกินไม่เกิน 1 ครัง้
ต่อสัปดาห์
ต่อสัปดาห์

ขนมถัว่ แปบ 3 ชิน้

ขนมเบือ้ ง 3 ชิน้

กล้วยบวชชี 1 ถ้วย

ข้าวโพดคลุก 1 ถ้วย

ขนมกล้วย 1 ชิน้

ขนมเปียกปูน 1 ชิน้

ขนมสาลี่ 1 ชิน้

ลูกชุบ 10 เม็ด

ขนมถ้วย 3 ชิน้

ถัว่ เขียวต้มน�ำ้ ตาล 1 ถ้วย

วุน้ กะทิ 1 ชิน้

ขนมไข่หงส์ 2 ลูก

ฟักทองนึง่ คลุกมะพร้าว 1 ชิน้

เค้ก 1 ชิน้

ขนมชัน้ 1 ชิน้

3

สำ�หรับขนมกรุบกรอบควรหลีกเลี่ยงหรือกินบางครั้ง เพราะส่วนใหญ่
มีการปรุงแต่งรสเข้มข้น ทั้งหวาน มัน เค็ม

โดยควรเลือกขนมจากการพิจารณาข้อมูลบนฉลากโภชนาการและควรสอนเด็กให้อา่ นฉลากเป็นด้วย
สิ่งที่ต้องอ่านบนฉลากถุงขนม

1. วันผลิตและวันหมดอายุ
2. สัญลักษณ์ อย. ติดกับกรอบของตัวเลข 13 หลัก
ซึง่ เป็นเครือ่ งหมายประกันความปลอดภัยของอาหารทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อชีวติ ตาม
ปริมาณทีม่ อี ยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์
3. ส่วนประกอบสำ�คัญ
เพือ่ ดูสารอาหารหลักทีม่ ปี ระโยชน์วา่ มีอะไรบ้าง และในสัดส่วนเท่าใด ซึง่ ผูผ้ ลิตจะมีการ
ระบุคา่ เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) โดยควรมีสารอาหารทีจ่ �ำ เป็นต่อร่างกายต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า
2 ชนิด ได้แก่ โปรตีน เหล็ก แคลเซียม วิตามินเอ ซี บี 1 บี 2 หรือใยอาหาร ซึง่ แต่ละชนิด
ควรมีปริมาณไม่ต�ำ่ กว่าร้อยละ 10 ของปริมาณทีค่ วรได้รบั ต่อวัน

เกณฑ์มาตรฐานสารอาหารของขนมกรุบกรอบ

ส่วนประกอบ

เกณฑ์มาตรฐาน

ไขมัน (กรัม)

≤3

ไขมันอิม่ ตัว (กรัม)

≤1

คอเลสเตอรอล (มิลลิกรัม)

≤15

น�ำ้ ตาล (กรัม)

≤6

เกลือ/โซเดียม (มิลลิกรัม)

≤100

ส่วนประกอบทีต่ อ้ งระวังไว้คอื ไขมัน คอเลสเตอรอล น�ำ้ ตาล
เกลือหรือโซเดียม เพราะทานมากเกินจะทำ�ให้เกิดการเจ็บป่วยได้

เคล็ดลับลดการกินขนมกรุบกรอบ
1. จัดสภาพแวดล้อมให้บา้ นปลอดขนม
เพือ่ ไม่ให้เด็กเคยชินกับการทานขนม
ตามใจชอบ
2. ตัง้ กติกา “กินข้าวอิม่ ก่อน ค่อยกิน
ขนม” จะทำ�ให้เด็กกินขนมได้นอ้ ยลง
3. ให้เด็กกินอาหารหลักครบทุกมือ้ เพือ่
ลดการทีเ่ ด็กนำ�เงินทีพ่ อ่ แม่ให้ไปซือ้
ขนมกินแทนอาหารหลัก

ระวังอาหารว่างที่วางขายรอบโรงเรียน
อาหารที่ขายรอบโรงเรียน มักเป็น

อาหารที่มีไขมัน
หรือพลังงาน

เช่น ลูกชิน้ ทอด ขนม
โตเกียว ไก่ทอด
เฟรนช์ฟรายส์ ฯลฯ

เครื่องดื่ม
ที่มีน้ำ�ตาลสูง

เช่น น�ำ้ อัดลม
น�ำ้ หวาน ชานม
ไข่มกุ น�ำ้ แข็งไส
ปังเย็น ฯลฯ

อาหารว่างเหล่านีม้ กั เป็นอาหารทีท่ �ำ จากวัตถุดบิ ด้อยคุณภาพ
หรือมีส่วนผสมที่ไม่มีประโยชน์ อีกทั้งยังต้องระวังเรื่องของ
ความสะอาดและการปนเปือ้ น จึงควรปลูกฝังและให้ความรูใ้ น
เรือ่ งการเลือกกินอาหารหรือขนมทีข่ ายรอบโรงเรียนแก่เด็กๆ

อาหารปิ้งย่าง

เช่น หมูปง้ิ ไก่ยา่ ง
ลูกชิน้ หรือไส้กรอกปิง้
ฯลฯ

เมนูอาหารว่างง่ายๆ ให้เด็กพกไปโรงเรียน

มูสลี่นมสด
มู ส ลี่ คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ มล็ ด
พืชหรือธัญพืช อาทิ ถั่ว งา
เมล็ดทานตะวันหรือฟักทอง
แ ล ะ ข้ า ว โ อ๊ ต ที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้
แปรรู ป ผสมกั บ ผลไม้ แ ห้ ง
เช่น องุ่น ลูกพรุน และอื่นๆ
ที่ ไ ม่ ผ่ า นการปรุ ง แต่ ง จึ ง
ได้ รั บ ประโยชน์ ส ารอาหาร
เต็มเปี่ยม

สิ่งที่ต้องเตรียม

มูสลี่

วิธีทำ�

นม 1 กล่อง

ผลไม้หั่นชิ้นเล็ก
หรือพกง่าย เช่น
กล้วยหรือแอปเปิล
เป็นต้น

เตรียมส่วนผสมทุกอย่างใส่กล่อง เมือ่ จะทานก็เพียงนำ�ทัง้ หมด
มาผสมรวมกันเท่านั้น ก็ได้อาหารว่างแสนอร่อยที่มีประโยชน์
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