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ข้อ้ัมููลสำำ�หรับัครัอับครัวัิที�มูปัีญห�ใน
ก�รัห�นมูผงสำำ�หรับัท�รัก
ทารกต้อ้งการสารอาหารหลากหลายท่�เหมาะสมจึงึจึะมสุ่ขภาพท่�แข็งแรงได้ ้สารอาหารเหล่าน่ี้�มอ่ย่่ในี้นี้ำ �านี้มแม่
และในี้นี้มผงท่�ผ่านี้การรบัรองโด้ยสำานัี้กงานี้คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรฐัอเมรกิา (FDA) ขณะท่�พ่อแม่
และผ่ด้้่แลทั�วประเทศกำาลงัประสบปัญหาในี้การหานี้มผงสำาหรบัทารก สุขภาพของทารกของคุณขึ �นี้อย่่กบัการใช้ ้
ผลติ้ภณัฑ์ท์่�ได้ม้าต้รฐานี้ของรฐับาลกลางและท่�ได้ร้บัการเต้รย่มต้ามคำาแนี้ะนี้ำาบนี้ฉลากผลติ้ภณัฑ์ ์ในี้ช้ว่งเวลา
เช้น่ี้น่ี้� กรมสาธารณสุขแห่งรฐัแคลฟิอรเ์น่ี้ย (California Department of Public Health) และสถาบนัี้กุมาร
เวช้ศาสต้รแ์ห่งอเมรกิา ( American Academy of Pediatrics) มข่อ้แนี้ะนี้ำาต้่าง ๆ เพ่�อใหท้ารกของคุณปลอด้ภยั 

วิธ่ีหี�นมูผงสำำ�หรับัท�รัก
 □ออกไปซื้่ �อในี้เวลาท่�ต้า่งกนัี้ในี้แต้ล่ะวนัี้ รา้นี้คา้จึะได้ร้บัของ
ในี้เวลาต้า่งกนัี้ ด้งันัี้�นี้ ของอาจึหมด้ในี้ต้อนี้เช้า้ แต้อ่าจึมใ่นี้
ต้อนี้เย็นี้ก็เป็นี้ได้ ้
 □ ใหค้รอบครวัและเพ่�อนี้ ๆ ช้ว่ยหาซื้่ �อ เพ่�อท่�คณุจึะได้ไ้ม่ต้อ้ง
ออกไปท่�รา้นี้คา้ ธนี้าคารอาหาร หรอ่แหลง่นี้มผงในี้ช้มุช้นี้
ของคณุหลายเท่�ยว
 □สอบถามแพทยข์องคณุวา่ทารกของคณุจึำาเป็นี้ต้อ้งรบั
ประทานี้นี้มผงสำาหรบัทารกคลอด้กอ่นี้กำาหนี้ด้หรอ่นี้มผง
สต่้รพเิศษหรอ่ไม่ แพทยห์รอ่โรงพยาบาลของคณุอาจึม่
นี้มผงสำาหรบัทารกหรอ่ใหค้ำาแนี้ะนี้ำาแกค่ณุได้ ้
 □ โทรศพัทถ์งึสำานัี้กงานี้ WIC ในี้ทอ้งท่�ของคณุเพ่�อขอความ
ช้ว่ยเหลอ่ ถา้คณุมส่ทิธิ �ได้ร้บัสวสัด้กิาร WIC สำานัี้กงานี้ 
WIC ในี้ทอ้งท่�สามารถช้ว่ยคณุลงทะเบย่นี้และใหค้วามช้ว่ย
เหลอ่ในี้การหานี้มผงใหแ้กค่ณุได้ ้
 □ โทรถงึ 2-1-1 เพ่�อต้ดิ้ต้อ่แหลง่ช้ว่ยเหลอ่ในี้ทอ้งท่� หรอ่ไปท่� 
www.211.org
 □ลองใช้น้ี้มแม่จึากธนี้าคารนี้มแม่ท่�ผ่านี้การรบัรองแลว้ 
ด้งัต้อ่ไปน่ี้�: mothersmilk.org หรอ่  
uchealth.service-now.com/csp

ท�รักที�ไมู่ไดก้น่นมูผงสูำตรัพิ่เ่ศษมูกัจะกน่นมูผงยี่ี�หอ้ั
อั่�นไดโ้ดยี่ไมู่มูปัีญห�

 □ ใช้น้ี้มผงย่�หอ้อ่�นี้ ขณะน่ี้� มน่ี้มผงบางย่�หอ้ท่�ผลติ้นี้อก
สหรฐัอเมรกิาและได้ร้บัการรบัรองจึาก FDA จึำาหน่ี้ายในี้รา้นี้
คา้ต้า่ง ๆ 
 □ขอใหป้ฏิบิตั้ติ้ามคำาแนี้ะนี้ำาบนี้ฉลากในี้การช้งนี้มอยา่ง
ปลอด้ภยั ผสมนี้ำ �าในี้ปรมิาณท่�เหมาะสมเสมอ การผสมนี้ำ �า
มากเกนิี้ไปหรอ่ใช้น้ี้มผงปรมิาณนี้อ้ยเกนิี้ไปเป็นี้อนัี้ต้รายได้ ้
ถา้นี้มท่�ผสมแลว้มค่วามเจึอ่จึางเกนิี้ไปอาจึทำาใหท้ารกได้ร้บั
แรธ่าต้ตุ้า่ง ๆ เช้น่ี้ โซื้เด้ย่ม ในี้ปรมิาณท่�ไม่สมด้ลุ ซื้ ึ�งอาจึ
เป็นี้อนัี้ต้รายต้อ่ระบบประสาทและการทำางานี้ของสมองได้ ้
 □ลา้งมอ่ อปุกรณ ์และพ่ �นี้ผวิต้า่ง ๆ กอ่นี้ช้งนี้มเสมอ ถา้มอ่
และพ่ �นี้ท่�สำาหรบัช้งนี้มไม่สะอาด้ แบคทเ่รย่ท่�เป็นี้อนัี้ต้ราย
อาจึทำาใหท้ารกป่วยได้ ้
 □อยา่ใช้น้ี้มผงหลงัจึากวนัี้หมด้อาย ุ“use by” วนัี้ท่�น่ี้ �รบั
ประกนัี้วา่นี้มผงจึะปลอด้ภยั มป่รมิาณสารอาหารท่�เหมาะสม 
และมค่ณุภาพ 

นมูโคพิ่�สำเจอัรัไ์รัสำไ์ข้มูนัเตม็ูเป็นท�งเลอ่ักสำำ�หรับั
เดก็บ�งคนได ้

 □ ไม่แนี้ะนี้ำาใหท้ารกอายตุ้ำ�ากวา่ 6 เด้อ่นี้ด้่�มนี้มววั และไม่
แนี้ะนี้ำาใหท้ารกท่�กนิี้นี้มผงสต่้รพเิศษด้่�มนี้มววัเช้น่ี้กนัี้
 □ถา้ทารกของคณุอาย ุ6 เด้อ่นี้ขึ �นี้ไป คณุอาจึลองใหน้ี้มววั
สกัสองสามวนัี้จึนี้กวา่จึะหานี้มผงได้ ้หรอ่จึนี้กวา่จึะต้ดิ้ต้อ่ผ่ ้
ใหบ้รกิารด้า้นี้การรกัษาพยาบาลของคณุได้ ้การใหน้ี้มววั
แกท่ารกเป็นี้เวลานี้านี้กวา่หนึี้�งสปัด้าหอ์าจึมค่วามเส่�ยงต้อ่
สขุภาพของทารกได้ ้
 □ทารกสว่นี้ใหญไ่ม่เปล่�ยนี้ไปกนิี้นี้มววักอ่นี้อายคุรบ 1 ป่ แต้่
บางคนี้อาจึเปล่�ยนี้ไปทานี้นี้มววัเรว็ขึ �นี้ได้เ้ม่�ออาย ุ10 หรอ่ 11 
เด้อ่นี้ ขอใหป้รกึษาแพทยเ์ก่�ยวกบัต้วัเลอ่กน่ี้�

สำแกนเพิ่่�อัห�ข้อ้ัมููลเพิ่่�มู
เตมู่และลง่กถ์ึงึแหล่งข้อ้ัมููล

เพิ่่�มูเตมู่
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ท�รักข้อังคณุอั�จพิ่รัอ้ัมูที�จะรับัปรัะท�นอั�ห�รัแข็้ง
แลว้ิ ซึ่ึ�งอั�จทำ�ใหค้วิ�มูตอ้ังก�รันมูผงข้อังคณุลดลง
ควิ�มูรูัเ้บ่ �อังตน้เกี�ยี่วิกบัอั�ห�รัแข็้งสำำ�หรับัท�รักที�

 

โตข้ึ �น:
 □ แมน้ี้มผงและนี้มแม่จึะเป็นี้อาหารท่�สำาคญัท่�สดุ้สำาหรบัทารก
จึนี้กวา่ทารกจึะอายคุรบหนึี้�งป่ก็ต้าม คณุสามารถทด้ลอง
ใหท้ารกคอ่ย ๆ เปล่�ยนี้ไปทานี้อาหารแข็งได้เ้ม่�อทารกอายุ
ประมาณ 4-6 เด้อ่นี้
 □ถา้ทารกแสด้งสญัญาณถงึความพรอ้ม เช้น่ี้ นัี้�งเองได้ ้
ควบคมุกลา้มเน่ี้�อคอและศร่ษะได้ ้และกลน่ี้อาหารได้แ้ทนี้ท่�จึะ
ใช้ล้ิ �นี้ด้นุี้ออกจึากปาก แสด้งวา่ทารกกำาลงัอย่ใ่นี้ช้ว่งเปล่�ยนี้
ผ่านี้ไปทานี้อาหารแข็งได้ ้
 □สอบถามแพทยเ์ด็้กวา่ทารกของคณุพรอ้มท่�จึะลองทานี้
อาหารแข็งได้ห้รอ่ยงั

สำำ�หรับัท�รักสุำข้ภ�พิ่ดอีั�ยุี่ 10 เดอ่ันข้ึ �นไป: 
 □ ในี้วยัน่ี้� ความอยากอาหารในี้แต้ล่ะวนัี้อาจึไม่เหมอ่นี้กนัี้ บาง
วนัี้อาจึจึำาเป็นี้ต้อ้งใหอ้าหารมากขึ �นี้ และบางวนัี้อาจึต้อ้งให ้
นี้มผงหรอ่นี้มแม่มากขึ �นี้ 
 □ถา้ทารกทานี้อาหารทารกหลากหลายช้นิี้ด้ รวมทั�งอาหาร
บด้และอาหารแข็งแบบไม่บด้ และเร ิ�มด้่�มนี้ำ �าจึากถว้ยได้ ้
แลว้ แสด้งวา่ทารกอาจึพรอ้มท่�จึะทานี้อาหารแข็งมากขึ �นี้
แลว้ นี้มผงอาจึเป็นี้อาหารวา่งหรอ่อาหารเสรมิเพิ�มเต้มิจึาก
อาหารแข็งได้ ้
 □ถา้คณุหานี้มผงไม่ได้ ้ขอใหป้รกึษากมุารแพทยข์องคณุ 
เพราะทารกของคณุอาจึเร ิ�มกนิี้นี้มววัได้เ้ป็นี้ระยะเวลาสั�นี้ ๆ 
ขณะท่�ลองทานี้อาหารแข็งต้อ่ไป โด้ยเฉพาะอาหารท่�ม ่

ธาต้เุหล็กสง่ 
 □สอบถามแพทยว์า่ทารกของคณุต้อ้งการวติ้ามนิี้ท่�มธ่าตุ้
เหล็กหรอ่ไม่ 

พิ่จ่�รัณ�ท�งเลอ่ักเพิ่่�มูเตมู่ในก�รัใหน้มูแมู่ 
 □คณุอาจึใหท้ารกด้่�มนี้มแม่ต้อ่ไป
นี้านี้อก่นิี้ด้ ถา้คณุคดิ้ท่�จึะใหล้ก่
หยา่นี้มแม่ คณุอาจึประวงิเว 
ลาออกไป 
 □คณุอาจึใหน้ี้มผงนี้อ้ยลงและใหน้ี้ม
แม่มากขึ �นี้ ถา้คณุใหท้ั�งนี้มแม่และ
นี้มผง อาจึเป็นี้ไปได้ท้่�จึะใหน้ี้ม
แม่มากขึ �นี้ ปรกึษาแพทยห์รอ่ท่�
ปรกึษาด้า้นี้การใหน้ี้มบตุ้ร

อัยี่่�พิ่ยี่�ยี่�มูลอังผด่ลอังถูึกเอัง เพิ่รั�ะท�รักยี่งั
บอับบ�งอัยูี่่ 
อัยี่่�ใช้น้มูที�คด่สูำตรัผสำมูข้ึ �นมู�เอัง  

 □นี้มผงสำาหรบัทารกต้อ้งได้ร้บัการต้รวจึสอบและอนุี้มตั้จิึาก
องคก์ารอาหารและยาแลว้ เพราะการผสมสว่นี้ผสมทั�งหมด้
อยา่งปลอด้ภยัในี้นี้มผงเป็นี้เร ่�องยากและต้อ้งทำาอยา่งถก่ต้อ้ง 
 □ความผดิ้พลาด้เพย่งเล็กนี้อ้ยก็อาจึทำาใหท้ารกป่วยจึาก
แบคทเ่รย่ท่�เป็นี้อนัี้ต้รายได้ ้สว่นี้ผสมบางอยา่งท่�มากเกนิี้ไป
อาจึเป็นี้อนัี้ต้รายต้อ่ไต้ของทารกได้ ้ถา้มส่ารอาหารบางอยา่ง
นี้อ้ยเกนิี้ไป ทารกของคณุอาจึไม่ได้ร้บัสารอาหารท่�จึำาเป็นี้
ต้อ่การเจึรญิเต้บิโต้และพฒันี้า
 □ แมใ้นี้อด้ต่้จึะมก่ารใช้น้ี้มท่�คดิ้สต่้รผสมขึ �นี้มาเอง แต้ก็่ม่
ความเส่�ยงมากมายต้อ่ทารก สต่้รนี้มสำาหรบัทารกท่�หาได้ ้
ทางออนี้ไลนี้อ์าจึไม่ปลอด้ภยั เน่ี้�องจึากอาจึเกดิ้การปนี้เป่�อนี้
และมป่รมิาณความเขม้ขน้ี้ท่�ไม่เหมาะสมของสารอาหารต้า่ง 
ๆ มร่ายงานี้วา่ การใช้น้ี้มท่�คดิ้สต่้รผสมขึ �นี้เองทำาใหท้ารก
เจ็ึบป่วยและต้อ้งเขา้โรงพยาบาล 

นมูท�งเลอ่ักที�ใช้ไ้ดส้ำำ�หรับัผูใ้หญ่อั�จเป็นอันัตรั�ยี่
ตอ่ัท�รักได้

 □นี้มแพะมโ่ปรต้น่ี้และแรธ่าต้สุง่มาก ซื้ึ�งอาจึทำาใหร้า่งกายเกดิ้
ภาวะขาด้นี้ำ �าและเป็นี้อนัี้ต้รายต้อ่ไต้ของทารก
 □นี้มสำาหรบัเด็้กวยัหดั้เด้นิี้ไม่ใช้ ่“นี้มสำาหรบัทารก” แต้เ่ป็นี้
เคร ่�องด้่�มเสรมิอาหารท่�ทำาจึากนี้มผงและนี้ำ �าต้าล แต้ไ่ม่ได้ใ้ห ้
สารอาหารท่�ทารกจึำาเป็นี้ต้อ้งได้ร้บั ถา้คณุไม่มท่างเลอ่กอ่�นี้
จึรงิ ๆ อาจึปลอด้ภยัท่�จึะใหผ้ลติ้ภณัฑ์เ์หลา่น่ี้�หรอ่นี้มววัเป็นี้
เวลาสองสามวนัี้แกท่ารกท่�อายเุกอ่บครบหนึี้�งป่ 
 □นี้มจึากพช่้ เช้น่ี้ นี้มถั�วเหลอ่ง นี้มขา้ว นี้มขา้วโอต๊้ และนี้ม
กญัช้ง ไม่ใช้ท่างเลอ่กท่�ปลอด้ภยั เพราะขาด้สว่นี้ผสมหลาย
อยา่ง และไม่มไ่ขมนัี้ช้นิี้ด้ท่�เหมาะสมสำาหรบัการเต้บิโต้ของ
สมองของทารก

ถึ�้คณุไมู่สำ�มู�รัถึห�นมูผงสำำ�หรับัท�รักได ้
และข้อ้ัเสำนอัแนะข้�้งตน้นี�ใช้ไ้มู่ไดเ้ลยี่กบั
ท�รักข้อังคณุ โปรัดตด่ตอ่ัข้อัคำ�แนะนำ�จ�ก
ผูใ้หบ้รัก่�รัด�้นก�รัรักัษ�พิ่ยี่�บ�ลข้อังคณุ 
ซึ่ึ�งอั�จเสำนอัท�งเลอ่ักอั่�นใหแ้กค่ณุได ้และ
บ�งรั�ยี่ยี่งัอั�จใหผ้ลต่ภณัฑ์น์มูผงตวัิอัย่ี่�ง
แกค่ณุได ้ถึ�้คณุกงัวิลเกี�ยี่วิกบัท�รักข้อังคณุ
และไมู่สำ�มู�รัถึตด่ตอ่ัแพิ่ทยี่ไ์ด ้คณุสำ�มู�รัถึ
ข้อัควิ�มูช้ว่ิยี่เหลอ่ัไดท้ี�แผนกฉุุกเฉุ่นข้อังโรัง
พิ่ยี่�บ�ลในทอ้ังที�ได ้

สำ�หรับอัปเดตและแหล่งข้อัมูลเพิ่มูเตมู: cdph.ca.gov/formula มิถุนายน 2022 (Thai)

http://cdph.ca.gov/formula
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