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สุขภาพดี เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาที่จะมี แต่ท าไมบางคนมี บางคน

ไม่มี เป็นค าถามที่เราต้องมาช่วยกันหาค าตอบ 
การมีสุขภาพดี มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ หลายอย่าง เช่น 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิต 
ปัจจัยที่ส าคัญมากต่อการมีสุขภาพดีหรือไม่ดีของเราแต่ละคนในทุก

เพศและทุกวัย คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือด าเนินชีวิตใน 3 เรื่อง คือ 
อาหาร ออกก าลังกาย และอารมณ์ หรือเรียกย่อๆ ว่า “3 อ.” 

อาหาร เป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ช่วยให้ร่างกาย
เจริญเติบโต แข็งแรง ให้พลังงาน ความอบอุ่นต่อร่างกาย และช่วยควบคุม
การท างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ ดังนั้น จึงควรเลือกกิน
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ สัดส่วนที่เหมาะสม 
ปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และลดอาหารที่มัน หวาน 
และเค็มด้วย 

ออกก าลังกาย ช่วยการสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และช่วยฟื้นฟู
สภาพร่างกาย ท าได้ทุกคน ท าด้วยความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป 
ท าอย่างสม่ าเสมอทุกวัน หรืออย่างน้อยวันเว้นวัน วันละ 30 นาที ท าได้ตาม
ความสะดวก ทั้งในบ้าน นอกบ้าน และที่ท างาน 

อารมณ์ ที่เป็นสุข มั่นคง มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น สามารถ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม แม้มีอารมณ์เครียดหรืออารมณ์ด้านลบ 
แต่รู้จักการดูแลอารมณ์นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

การมีพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 3 อ. จึงเป็นเรื่องที่สามารถท าได้ ถ้าเรามี
ฉันทะและวิริยะ กล่าวคือมีความรัก ความมุ่งมั่นที่จะท า การมีสุขภาพดีจะ
เกิดได้ไม่ยากกับทุกคน 
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 วัยรุ่นเป็นช่วงที่ก าลังมีการเจริญ 
เติบโตสูงสุด (growth spurt) ร่างกายมี      ความต้อง 
การสารอาหารในปริมาณสูง วัยรุ่นชายควรได้รับพลังงานวันละ 1,700- 
2,300 กิโลแคลอรี วัยรุ่นหญิงควรได้รับพลังงานวันละ 1,600-1,850 
กิโลแคลอรี และโปรตีน 1.0-1.2 กรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม 

 แร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสมีความส าคัญกับวัยรุ่นมาก 
เพราะมีส่วนส าคัญในการสร้างกระดูก และท าให้มีความสูงเพิ่มมากขึ้น 
แหล่งแคลเซียม ได้แก่ นม ผลิตภัณฑ์จากนม ปลาเล็กปลาน้อย กุ้งเล็ก 
กะปิ ปลากระป๋อง และผักใบเขียว แหล่งอาหารของฟอสฟอรัส ได้แก่ 
ถั่ว ไข่ ปลา เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ นม และเนยแข็ง 

 วัยรุ่นหญิงต้องการธาตุเหล็กมาก เนื่องจากมีการสูญเสียไปกับ
ประจ าเดือนที่ขับออกมาทุกเดือน อาหารที่มีธาตุเหล็กมาก ได้แก่ ตับ 
เลือด เนื้อสัตว์ที่มีสีแดง ควรกินอาหารเหล่านี้เป็นประจ าทุกเดือน 

 วัยรุ่นที่เป็นมังสวิรัติ โดยเฉพาะแบบเคร่งครัด ไม่กินไข่และนม
ด้วย อาจขาดโปรตีน แคลเซียม เหล็ก สังกะสี ไอโอดีน วิตามินดี บี 12 
และ บี 2 ได้ ควรกินอาหารธัญพืชที่ผ่านการขัดสีน้อย และเพิ่มการกิน
ถั่วต่างๆ และงา อย่างเพียงพอ ส าหรับวัยรุ่นหญิงควรได้รับยาเม็ดธาตุ
เหล็กเสริมสัปดาห์ละ 1 เม็ด 

 
*  นักโภชนาการช านาญการ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
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วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญของชีวิตจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสรีระร่างกาย ด้านสติปัญญาความสามารถ ด้าน
จิตใจ อารมณ์ และด้านสังคมเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้อยากลอง ท าให้เริ่ม
ลองสูบบุหร่ี ดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ยาเสพติด มีความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งมาจาก
ความไม่รู้และขาดประสบการณ์ของวัยรุ่นอาจกลายเป็นบริโภคนิสัยที่ไม่
ถูกต้องจนติดตัวอย่างถาวร และได้รับสารอาหารที่ไม่สมดุล ท าให้ส่งผลเสีย
ในระยะยาว 

วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการความแปลกใหม่ ท้าทาย ความเป็นส่วนตัว 
ความเป็นอิสระ ความเชื่อมั่น และการยอมรับในทุกๆ เรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่อง
อาหาร ดังนั้น อาหารที่ได้รับความนิยมหรือโดนใจวัยรุ่น ต้องเป็นอาหารที่
กินแล้วรู้สึกว่า 

 
 
 
 
 

 “เท่ห์” หรือ “มีแบรนด์” 
 “เพื่อนชอบแม้ไม่ดีต่อสุขภาพ” 
 “อร่อย” ตามค าโฆษณาไม่ค านึงถึงคุณค่าทาง

โภชนาการ 
 “กินแล้วไม่อ้วนผิวสวย หน้าขาวเนียนใส” เหมือน

บุคคลที่ชื่นชอบ 

 “ชื่ออาหารต้องต่างชาติหรือฟิวชั่นและมีการตบแต่งดี” 
 

อย่างไรก็ตาม ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
(growth spurt) ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน มีสัดส่วนของ
กล้ามเนื้อและไขมันเพิ่มข้ึน มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้น โดยเฉพาะ 

3 ส าหรับวยัรุ่น 



 

ถ้ามีการออกก าลังกาย นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่างๆ 
มากมาย มีการสร้างฮอร์โมนเจริญเติบโต (growth hormone) เพิ่มขึ้น 
เพราะมีบทบาทโดยตรงต่อการเติบโตทางร่างกาย ฮอร์โมนชนิดนี้จะท างาน
ผสมผสานกับฮอร์โมนอื่นๆ ได้แก่ ฮอร์โมนไทรอยด์ (thyroid hormone) ที่
ท าหน้าที่ควบคุมเมแทบอลิซึมของร่างกาย ฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) 
ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเต้านม หัวนม การกระจายของเนื้อเยื่อ ไขมัน
ท าให้มีสะโพก เอว มีรูปร่างเป็นแบบหญิงและเร่งให้เข้าสู่วุฒิภาวะเร็วขึ้น 
และเทสโทสเตอโรน (testosterone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่กระตุ้น
กล้ามเนื้อให้เจริญเติบโตทั้งด้านขนาดและความแข็งแรง 

ด้านน้ าหนักและส่วนสูงพบว่า เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น มีอัตราการเพิ่มของ
ส่วนสูงเพิ่มข้ึนเด่นชัดอีกคร้ัง โดยช่วงแรกอัตราส่วนสูงมากที่สุด คือ เมื่อเป็น
ทารกอยู่ในครรภ์ และช่วงทารกแรกเกิดจนอายุ 2 ปี โดยที่วัยรุ่นเพศชาย
ช่วงอายุ 10 ปี 6 เดือนถึง 13 ปี มีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 6-8 เซนติเมตร
ต่อปี และน้ าหนักเพิ่มขึ้น 5-6 กิโลกรัมต่อปี ส าหรับวัยรุ่นเพศหญิงช่วงอายุ 
10 ปี 6 เดือนถึง 13 ปี ความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 5-6 เซนติเมตรต่อปี และ
น้ าหนักตัวเพิ่มข้ึน 4-5 กิโลกรัมต่อปี 
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ความต้องการอาหารของวัยรุ่น 
วัยรุ่นเป็นช่วงที่ก าลังมีการเจริญ 

เติบโตสูงสุด ร่างกายมีความต้องการ 
สารอาหารในปริมาณสูงเพื่อเติบโตขึ้น 
เป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์เต็มที่ราย 
ละเอียดดังนี้ 

 พลังงาน ความต้องการพลัง- 
งานขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโต 
ของร่างกาย การเผาผลาญอาหาร 
และแรงงานที่ใช้ในการท ากิจกรรม 
ทั้งการเรียนและกิจกรรมต่างๆ จึงแนะน าให้วัยรุ่นชายควรได้รับพลังงานวัน
ละ 1,700-2,300 กิโลแคลอรี วัยรุ่นหญิงควรได้รับพลังงานวันละ 1,600 -
1,850 กิโลแคลอรี ซึ่งสารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันเป็นสารอาหารที่ให้
พลังงานต่อร่างกาย 

 คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดและควรได้รับเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 55-60 ของพลังงานทั้งหมด 

แหล่งคาร์โบไฮเดรต ได้แก ่ข้าว แปูง เผือก มัน ข้าวโพด เมื่อเข้าสู่ร่าง- 

กายย่อยและดูดซึมเป็นน้ าตาลกลูโคส
เข้าสู ่กระแสเลือดส่งไปเลี ้ยงสมอง 
ถ้าใช้ไม่หมดจะถูกเก็บสะสมในรูป
ไกลโคเจน (glycogen) เก็บที่ตับและ
กล้ามเนื้อ 

 โปรตีน ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสารช่วยย่อย 
และสร้างฮอร์โมน โดยทั่วไปวัยรุ่นต้องการโปรตีน 1.0-1.2 กรัมต่อน้ าหนัก
ตัว 1 กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10-15 ของพลังงานที่ควรได้รับทั้งหมด 
ถ้าเป็นนักกีฬาอาจต้องการโปรตีนมากขึ้นเป็น 1.5 กรัมต่อน้ าหนัก 1 กิโลกรัม 
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การได้รับโปรตีนน้อยเกินไปจะท าให้เจริญเติบโตช้าภูมิต้านทานต่ า 
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร      แต่ถ้าได้รับมากเกินไปจะท าให้ไต 

ท างานหนักจึงควรได้รับในปริมาณที่ 
เหมาะสม แหล่งของโปรตีน ไดแ้ก่ 
ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ปลา ไข่ นม 
ถั่วเมล็ดแห้ง ผลิตภัณฑ์จากถั่ว

เมล็ดแห้ง เป็นต้น 
 ไขมัน เป็นแหล่งกรดไขมันที่จ าเป็นต่อระบบประสาท และช่วยให้

วิตามินที่ละลายในไขมันสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิ- 
ภาพ ไขมันจะถูกเก็บในเนื้อเยื่อไขมันและกล้าม- 
เนื้อ โดยทั่วไปวัยรุ่นควรได้รับประมาณ 
ร้อยละ 30 ของพลังงานทั้งหมด แหล่ง 
อาหารของไขมัน ได้แก่ ไขมันจากพืชและ 
จากสัตว์ น้ ามันปลา เนย งา เป็นต้น 

 แร่ธาตุ มีความส าคัญเป็นองค์ประกอบของเซลล์และกล้ามเนื้อ แร่
ธาตุที่มีความส าคัญกับวัยรุ่นมาก คือ แคลเซียม เพราะมีส่วนส าคัญในการ
สร้างกระดูก และท าให้มีความสูงเพิ่มมากขึ้น แหล่งแคลเซียม ได้แก่ นม 
ผลิตภัณฑ์จากนม ปลาเล็กปลาน้อย กุ้งเล็ก กะปิ ปลากระป๋อง แมลงต่างๆ 
เช่น ตั๊กแตน และผักใบเขียว แร่ธาตุฟอสฟอรัสก็เป็นสารอาหารที่เป็นองค์-
ประกอบของกระดูกเช่นกัน โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างแคลเซียม : 
ฟอสฟอรัส คือ ระหว่าง 1.5-2 : 1 แหล่งอาหารของฟอสฟอรัส 
ได้แก ่ถั่ว ไข่ ปลา เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ 
นม และเนยแข็ง 

ส าหรับธาตุเหล็กซึ่งเป็น 
องค์ประกอบส าคัญของเม็ดเลือด 
แดงนั้นในวัยรุ่นหญิงมีความต้องการ 
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มากกว่าผู้ชายเนื่องจากมีการสูญเสียไปกับประจ าเดือน 
ที่ขับออกมาทุกเดือน อาหารที่มีธาตุ 
เหล็กมาก ได้แก่ ตับ เลือด และ 
เนื้อสัตว์ที่มีสีแดง 

 วิตามิน เป็นสารอาหารที่ 
ส าคัญต่อปฏิกิริยาการสลายอาหารให้ได้ 
พลังงาน วิตามินมีอยู่ในอาหารต่างๆ ที่กินโดยเฉพาะในธัญพืชผักและผลไม้ 

 น้ า เป็นส่วนประกอบของเซลล์ น้ าย่อย 
ฮอร์โมน น้ าเป็นตัวละลาย ช่วยรักษาความสม-
ดุลและอุณหภูมิของร่างกาย โดยปกติร่างกาย
ต้องการน้ าวันละประมาณ 8-10 แก้ว 

ความต้องการสารอาหารในช่วงเริ่มเข้าสู่
วัยรุ่นและวัยรุ่นในช่วงอายุต่างๆ แสดงในตาราง
ข้างล่างนี้ 

 
ตารางที่ 1 ความต้องการสารอาหารของเด็กวัยรุ่นในแต่ละช่วงวัย 

สารอาหาร หน่วยนับ 
อายุ 9-12 ปี อายุ 13-15 ปี อายุ 16-18 ปี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

โปรตีน กรัม 40 41 58 55 63 53 

วิตามินเอ ไมโครกรัม 600 600 600 600 700 600 

วิตามินดี* ไมโครกรัม 5 5 5 5 5 5 

วิตามินอี มิลลิกรัม 11 11 15 15 15 15 

วิตามินเค* ไมโครกรัม 60 60 75 75 75 75 

วิตามินซี มิลลิกรัม 45 45 75 65 90 75 

วิตามินบี 1 มิลลิกรัม 0.9 0.9 1.2 1.0 1.2 1.0 

วิตามินบี 2 มิลลิกรัม 0.9 0.9 1.3 1.3 1.3 1.0 

วิตามินบี 6 มิลลิกรัม 1.0 1.0 1.3 1.2 1.3 1.2 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

สารอาหาร หน่วยนับ 
อายุ 9-12 ปี อายุ 13-15 ปี อายุ 16-18 ปี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ไนอาซิน มิลลิกรัม 20 20 30 30 30 30 

กรดแพนโทเธนิก มิลลิกรัม 4 4 5 5 5 5 

ไบโอติน* ไมโครกรัม 20 20 25 25 25 25 

วิตามินบี 12 ไมโครกรัม 1.8 1.8 2.4 2.4 2.4 2.4 

โฟเลต ไมโครกรัม 300 300 400 400 400 400 

แคลเซียม มิลลิกรัม 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

เหลก็** มิลลิกรัม 11.8 19.1 14.0 28.2 16.6 26.4 

ฟอสฟอรัส มิลลิกรัม 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

แมกนีเซียม มิลลิกรัม 170 170 240 220 290 250 

สังกะสี มิลลิกรัม 5 5 8 7 9 7 

โพแทสเซียม มิลลิกรัม 1,975-
3,325 

1,875-
3,125 

2,450-
4,100 

2,100-
3,500 

2,700-
4,500 

2,150-
3,600 

ทองแดง ไมโครกรัม 700 700 890 890 890 890 

เซเลเนียม ไมโครกรัม 40 40 55 55 55 55 

โครเมียม* ไมโครกรัม 25 21 3 24 35 24 

แมงกานีส* มิลลิกรัม 1.9 1.6 2.2 1.6 2.2 1.6 

โมลิบนัม ไมโครกรัม 34 34 43 43 43 43 

โซเดียม มิลลิกรัม 400-
1,175 

350-
1,100 

500-
1,500 

400-
1,250 

525-
1,600 

425-
1,275 

คลอไรด์ มิลลิกรัม 600-
1,200 

550-
1,125 

750-
1,500 

625-
1,250 

825-
1,550 

650-
1,300 

 

ที่มา : สารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ าวันส าหรับคนไทย พ.ศ. 2546 คณะกรรมการจัดท าข้อ  
ก าหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจ าวันส าหรับคนไทย กองโภชนาการ กรมอนามัย กระ-
ทรวงสาธารณสุข ซึ่งค่าในตารางเป็นค่าปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับ (recommended 
dietary allowance, RDA) ยกเว้นสารอาหารที่มี 
* ค่าท่ีแสดงในตารางเป็นปริมาณที่สารอาหารเพียงพอในแต่ละวัน (adequate intake, AI) 
ส าหรับเหล็ก 

** ผู้หญิงท่ีเริ่มมีประจ าเดือนมีความต้องการมากกว่าเพศชาย 
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วัยรุ่นกับโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
ข้อแนะน าการกินที่เรียกว่า โภชนบัญญัติ 9 

ประการ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับวัยรุ่นให้ 
เข้ากับวิถีชีวิตที่รวดเร็วสั้นๆ ง่ายๆ ที่เรียกว่า 
“4 อย่า 5 อยาก” ได้ดังนี้ 

1. อยากให้กินอาหารครบ 5 หมู่ หลาก 
หลายไม่ซ้ าซากและดูแลน้ าหนักตัวสม่ าเสมอ 

2. อยากให้กินข้าวเป็นหลัก สลบักับแปูงบ้าง 
เน้นกินข้าวกล้อง ข้าวโพด ลูกเดือยหรืออาหารไม่ขัดขาว 

3. อยากให้กินพืชผักให้มาก และกินผลไม้ตามธรรมชาติ เน้นกินพืชผัก 
5 สี เพื่อได้รับใยอาหารและสารไฟโทเอสโทรเจนอย่างเพียงพอ 

4. อยากให้กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้ง เน้นกินปลา ไข่ 
และเนื้อแดง 

5. อยากให้ดื่มนมที่เหมาะสมกับวัยเน้นการดื่มนมรสธรรมชาติ (รสจืด) 
และนมขาดมันเนยส าหรับวัยรุ่นที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก 

6. อย่ากินอาหารที่มีไขมันสูง เน้นวิธีการประกอบอาหารแบบไม่ช้ า
น้ ามันและใช้น้ ามันน้อย ต้ม นึ่ง ลวก อบ และลดการกินอาหารขนมอบที่มี
ไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ เช่น โดนัท แครกเกอร์ คุกกี้ พาย และขนมอบ
ที่ใช้มาร์การีนประกอบ 

7. อย่ากินอาหารรสจัด เน้นกินอาหาร 
รสจืด และชิมก่อนเติม ลดเครื่องดื่มที่มี 
รสหวาน 

8. อย่ากินอาหารที่ปนเปื้อนเน้นกิน 
อาหารสุกใหม่ๆ เลือกร้านค้าที่ได้มาตรฐาน 
สุขาภิบาลอาหาร 
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9. อย่าดื่มเครื่องดื่นที่มีแอลกอฮอล์ เน้นดื่มน้ าเปล่าวันละ 8-10 แก้ว 
 

วัยรุ่นควรกินอาหาร 
 

จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่    ต้องการ
พลังงานสารอาหารต่างๆ มากที่สุด   เนื่ องจาก
เป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตมาก การกิน  อาหารให้ครบ 
5 หมู่ หลากหลายในสัดส่วนและปริมาณ ที่ เหมาะสมกับ
ความต้องการเป็นเป็นสิ่งส าคัญ 

ธงโภชนาการที่ก าหนดขึ้นมีการแบ่งเป็น  กลุ่ มอาหารและ
ปริมาณที่ควรกินในแต่ละกลุ่ม เป็นจุดพื้นฐาน ส าคัญที่วัยรุ่นทุกคน
ควรจะเข้าใจและปฏิบัติได้เป็นประจ า วัยรุ่นสามารถเลือกกินในปริมาณที่พอ 
เหมาะกับความต้องการของแต่ละคนโดยมีหลักการปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้ 

คนที่เร่ิมเข้าสู่วัยรุ่น (อายุ 9-13 ปี) ทั้งหญิง1,600 กิโลแคลอรี ควรกิน
อาหารในกลุ่มต่างๆ ตามปริมาณตัวเลขที่ก าหนดในช่วงตัวเลขที่ต่ าดังแสดง
ในตาราง ส าหรับเด็กวัยรุ่น (อายุ 14-18 ปี) ถ้าเป็นผู้หญิง ความต้องการยัง
ประมาณอยู่ที่ 1,600 กิโลแคลอรี หรืออาจเพิ่มขึ้น 200-400 กิโลแคลอรี 
ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและการออกก าลังกายว่าหนักและมากน้อยเพียงใด 

ส าหรับวัยรุ่นชายโดยทั่วไปจะต้องการมากกว่าวัยรุ่นหญิง คือ ประมาณ 
2,000 กิโลแคลอรี และถ้ามีการออกก าลังกาย 
ที่ใช้พลังงานมาก เช่น ฟุตบอล วิ่ง แข่งว่ายน้ า 
ต้องการพลังงานเพิ่มเป็น 2,400 กิโลแคลอร ี
จึงควรกินอาหารกลุ่มต่างๆ ในธงโภชนาการ 
ในช่วงตัวเลขที่มากดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 2 ปริมาณอาหารแต่ละกลุ่มที่วัยรุ่นควรกินตามความต้องการพลังงาน 

กลุ่มอาหาร หน่วยครัวเรือน 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 
อายุ 13-15 ปี 
อายุ 16-18 ปี 

ชาย หญงิอาย ุ
9-13 ปี/หญิง 
อายุ 14-18 ป ี

เพศชาย 
อายุ 14-18 ปี 

วัยรุ่นที่ใช้พลัง
มาก/นักกีฬา 

1,600 2,000 2,400 
ข้าว–แป้ง ทัพพี 8 10 12 

ผกั ทัพพี 4 5 6 

ผลไม้ ส่วน 4 5 5 

เนื้อสัตว์ ช้อนกินข้าว 6 9 12 

นม แก้ว 2 2 2 

น้ ามัน ช้อนชา 5 7 9 

น้ าตาล ช้อนชา 4 6 6 

เกลือ ช้อนชา ใช้แต่น้อยเท่าท่ีจ าเป็นวันละไม่เกิน 1 ช้อนชา 

 

การกินมังสวิรัตใินวัยรุ่น 
การกินอาหารมังสวิรัติของวัยรุ่น อาจมีเหตุผลที่ต้องปฏิบัติตามครอบ-

ครัวหรืออาจมีความศรัทธาหรือกระแสนิยมของเพื่อน ซึ่งการกินอาหารมังส-
วิรัติมี 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

ประเภทที่ 1 ไม่กินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด กินแต่ผัก 
ผลไม้ ธัญพืช ไขมันจากพืช 

ประเภทที่ 2 คล้ายประเภทที่ 1 แต่กินนมได้ 
ประเภทที่ 3 คล้ายประเภทที ่1 แต่กินนมและไข่ได้ 

วัยรุ่นที่กินมังสวิรัติประเภทที่ 3 ไม่น่า
เป็นห่วงเพราะจะได้รับสารอาหารครบถ้วน
มากที่สุด แต่วัยรุ่นที่กินมังสวิรัติประเภทที่ 1 

และ 2 อาจขาดสารอาหารบางชนิด เชน่ โปรตีน 
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แคลเซียม เหล็ก สังกะสี ไอโอดีน กรดไขมันจ าเป็น วิตามินดี บี 
12 และ บี 2 การขาดธาตุเหล็ก ท าให้เสี่ยงต่อภาวะ  โลหิตจาง 
เนื่องจากโปรตีนที่ได้จากพืชให้ธาตุเหล็กประเภทที่ 
ไม่ใช่ส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง ซึ่งร่างกาย 
ดูดซึมไม่ดี จึงแนะน าให้กินผักและผลไม้ที่ให้ 
วิตามินซีร่วมด้วย เพื่อท าให้การดูดซึมธาตุเหล็ก 
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และต้องการพลังงานเพิม่เป็น 2,400 กิโลแคลอรี 

นอกจากนี้ ควรกินอาหารให้หลากหลายชนิด เช่น ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต 
ข้าวโพด ที่มีสารอาหารและเส้นใยมากกว่าข้าวที่ขัดสี ควรกินอาหารประเภท
ถั่วและเต้าหู้ซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนเสริมเพิ่มด้วย ซึ่งเป็นทั้งแหล่งของ
โปรตีนและไขมันที่ดีกับร่างกายด้วย โดยควรแบ่งกินอาหารต่างๆ ให้ครบทั้ง 
3 มื้อ 
 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
เนื่องจากวัยรุ่น (สตรีที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี) ยัง 

เจริญเติบโตไม่เต็มที่ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ ์การ 
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งมารดา 
และทารก เช่น ภาวะครรภ์เป็น ภาวะโลหิตจาง ซึ่ง 
ส่วนใหญ่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม ่
พร้อมและไม่พึงประสงค ์ท าให้มีปัญหาการท าแท้ง 
ส่งผลต่อสุขภาพแม่ เพราะมีโอกาสติดเชื้อตกเลือด 
และเสียชีวิต และสง่ผลต่อทารกในครรภ์ เช่น ทารก 
มีน้ าหนักน้อย พิการ และเจ็บปวุยได้งา่ย 

ช่วงการตั้งครรภ์จะมีความต้องการอาหารมากกว่า 
ภาวะปกติ เพราะเป็นระยะที่มีการสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อ 
ต่างๆ ทั้งของแม่และทารกในครรภ์ ดังนั้น แม่ควรได้รับ 
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อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในปริมาณที่เหมาะสม 
เพียงพอแก่ความต้องการในการสร้างรกการขยายตัว 
ของมดลูก  การเจริญเติบโตของทารกในครรภแ์ละ 
การเตรียมผลิตน้ านม ส่งผลให้แม่มีสุขภาพที ่
สมบูรณ ์และคลอดลูกที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ส าหรับคุณแม่วัยรุ่นต้องได้รับพลังงานเพิ่ม 
ขึ้นอีก 300 กิโลแคลอรี และถ้าอายุต่ ากว่า 15 ปี 
ควรได้รับเพิ่มข้ึนวันละ 500 กิโลแคลอรีจากเดิม โดย 
ต้องการโปรตีนแต่ละวันเพิ่มขึ้นเป็น 60 กรัม ในระยะตั้งครรภ์ โดยการกิน
ข้าวเพิ่มวันละ 2-3 ทัพพี และเพิ่มเนื้อสัตว์วันละ 2-3 ช้อนกินข้าว แม่มีการ
สร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น ถ้าร่างกายได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอจะเกิดภาวะ
ซีด ดังนั้น แม่ต้องได้รับเหล็กวันละ 800 มิลลิกรัม โดยกินยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็กที่ได้รับจากแพทย์เมื่อตอนฝากครรภ์ 

นอกจากนี้ มีแร่ธาตุส าคัญ ได้แก่ ไอโอดีน แคลเซียม และฟอสฟอรัส 
สังกะสี วิตามินที่ต้องได้รับเพิ่มขึ้น สามารถเสริมโดยการกินวิตามินรวมและ
ควรดื่มนมเป็นประจ าวันละ 2-3 แก้ว (แก้วละ200 ซีซี.) เพื่อให้ได้แคลเซียม
เพียงพอ 

 

การอดอาหารในวัยรุ่น 
วัยรุ่นบางคนมักมีค่านิยมกลัว

อ้วน ต้องการให้มีรูปร่างผอมเพรียว 
ซึ่งพบว่าบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่
ถูกต้องในการกินอาหาร แบ่งได้เป็น 
2 ลักษณะ คือ 

กลุ่มแรก คือ “บูลิเมีย เนอโว-
ซ่า” (bulimia anorexia) ไม่สามารถบังคับ 
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ตัวเองได้ในเรื่องการกินอาหารมีอาการอยากกินอาหารและกินมากเกินไป 
เมื่อกินอาหารเสร็จก็จะกินยาถ่ายหรือล้วงคอให้อาเจียนเอาอาหารที่กินออก
ให้หมด ท าให้อันตรายต่อร่างกายและจิตใจ เครียด ซึมเศร้า กังวล ความดัน
โลหิตต่ า มีอาการขาดน้ า ประจ าเดือนไม่มาปกติ 
 

 
 
 

อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า “อะนอเร็กเซีย เนอโวซ่า” (anorexia nervosa) 
เป็นอาการผิดปกติด้านการกินเช่นเดียวกัน มีสาเหตุจากสภาพจิตใจ รู้สึกว่า 

ต้องควบคมุการกินอาหารให้ได้ จึงพยายามลดอาหาร 
หรือกินอาหารให้น้อยที่สุด และออกก าลังกายมาก 
ท าให้ร่างกายผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก แต่ 

ก็ยังไม่พึงพอใจในรูปร่างของตน คิดว่าตนเอง 
ยังอ้วน จนท าให้เกิดผลเสียต่อระบบต่างๆ 
ในร่างกาย เช่น การเจริญเติบโตหยุดชะงัก 
ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลง และอาจรุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวิตได้ 
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“บูลิเมีย เนอโวซ่า” และ “อะนอเร็กเซีย เนอโวซ่า” ทั้ง 2 ลักษณะนี้
ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ ชิดจากทั้งพ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง 
เพ่ือให้วัยรุ่นกลุ่มนี้รู้สึกดีข้ึนและเป็นสุขกับชีวิต ซึ่งอาจต้องพาไปปรึกษา 

แพทย์ จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา และนัก
โภชนาการหรือนักก าหนดอาหาร เพ่ือท าให้
ปรับเปลี่ยนนิสัยการกินให้เป็นปกติ 

 
การประเมินภาวะโภชนาการ 

การประเมินภาวะโภชนาการในวัยรุ่น ไม่แตกต่างจากวัยเด็ก คือ ยังใช้
ตัวชี้วัด น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักเทียบกับ
ส่วนสูง โดยการจุดน้ าหนักและส่วนสูงลงในกราฟน้ าหนักหรือส่วนสูง ซึ่งใช้ได้
ตั้งแต่อายุ 5-18 ปี ถ้าค่าน้ าหนักหรือส่วนสูงที่สุด มีค่าอยู่ระหว่าง percent-
tile ที่ 10-90 ของเส้นกราฟ (โซนสีเขียวในรูปกราฟ) ถือว่าปกติ ในวัยนี้ยังไม่
เหมาะสมที่จะใช้ค่าดัชนีมวลกายที่ค านวณจากน้ าหนัก (กิโลกรัม)/ส่วนสูง2 
(เมตร2) ที่ใช้กับผู้ใหญ่ เนื่องจากค่าดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์กับปริมาณ
ไขมันในร่างกาย ซึ่งค่าปริมาณไขมันในร่างกายของวัยรุ่นที่เหมาะสมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามเพศ อายุ และการเจริญเติบโต จึงยังไม่สามารถใช้ค่าดัชนี
มวลกายซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักและส่วนสูงเท่านั้น โดยไม่มีเพศ
และอายุมาเก่ียวข้องกับวัยรุ่น 

การใช้ค่าดัชนีมวลกายในการประเมินภาวะโภชนาการจึงต้องรอจน
อายุ 20 ปีก่อน ถ้าจะใช้จะต้องเป็นกราฟดัชนีมวลกาย ส าหรับช่วงอายุ (body 
mass index for age) 
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ถาม-ตอบปัญหาโภชนาการที่พบบ่อย 

1. ถาม สารอาหารที่เก่ียวข้องกับโครงสร้าง 
ร่างกายได้แก่อะไรและส าคัญอย่างไร 

ตอบ ต้องท าความเข้าใจค าวา่ โครง- 
สร้างก่อน ถ้าเป็นบา้นหมายถึง 
เสาบ้าน เหล็ก อิฐ และปนู ถ้าเป็น 
ร่างกายก็หมายถึงกระดูกต่างๆ ที่จะ 
ท าให้รูปร่างสูงโปร่งหรือเตี้ย กล้ามเนื้อ และเซลล์ต่างๆ โดย
ปกติวัยรุ่นจะมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 7-13 เซนติเมตร แต่
หลังจากนั้นการเพิ่มความสูงจะชะลอตัวและหยุดลง ส าหรับ
สารอาหารที่ส าคัญต่อโครงสร้าง ได้แก่ ฟอสฟอรัส แคลเซียม 
แมกนีเซียม และวิตามินดี 

แร่ธาตุแคลเซียมส าคัญต่อโครงสร้างที่สูงหรือเตี้ย การ 
ศึกษาพบว่าปริมาณมวลกระดูกสูงสุดก่อนอายุ 20 ปี โดยที่
ช่วงวัยรุ่นจะมีการสะสมของมวลกระดูกประมาณครึ่งหนึ่ง
ของปริมาณมวลกระดูกสูงสุด (ช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นสามารถ
สะสมมวลกระดูกได้ประมาณร้อยละ 85-90 ของปริมาณมวล
กระดูกสูงสุด) ดังนั้น วัยรุ่นจึงมีความต้องการแคลเซียมสูงถึง 
1,000 มิลลิกรัมต่อวัน 

นอกจากนี้ ร่างกายยังต้องการฟอสฟอรัส แมกนีเซียม 
เพือ่ให้กระดูกแข็งแรง และยังต้องการวิตามินดี 
เพื่อช่วยให้แคลเซียมท างานอยา่งมีประสิทธ-ิ 
ภาพเพิ่มข้ึน ส าหรับแหล่งอาหารของสาร- 

อาหารเหล่านี้คือ นมสด ผลิตภณัฑ์ที่ท าจาก 
นม ปลาเล็กปลาน้อย เต้าหูแ้ข็ง เนื้อสัตว์ต่างๆ 

ถั่วเหลือง ถั่วเมล็ดแห้ง ผักใบเขียว และธัญพชืไม่ขัดส ี
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2. ถาม อาหารอะไรที่กินแล้วท าให้สวยปิ๊ง 
ตอบ อาหารที่กินแล้วท าให้สวยปิ๊ง ก็คือ 

อาหารที่กินในชีวิตประจ าวันปกติที่ 
ครบทุกหมวดหมู่ แต่ต้องเน้นในเรื่อง 

1. ความสดใหม่ เพื่อรักษาคุณ- 
ค่าทางโภชนาการ 

2. เป็นธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการ 
ดัดแปลง ที่มีการใส่สารปรงุแต่ง หรือสารกันบูด 

3. มีใยอาหารสูง ช่วยในการขับถ่าย และลดไขมันในเลือด 
ท าให้ไม่อ้วน 

4. มีความหลากหลายทั้งชนิดและสีสัน ช่วยให้ได้รับสาร-
อาหารครบถ้วน 

5. เป็นอาหารที่ไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม 
ตัวอย่างรายการอาหารง่ายๆ ดังกล่าว ได้แก่ 
เมนูที่ 1 ข้าวกล้อง ไข่ตุ๋นใส่เห็ดเข็มทอง มะเขือเทศ ผัด 

บร็อกโคลีใส่ตับ ชมพู่ 2 ผล 
เมนูที่ 2 ข้าวกล้องราดกะเพรากุ้งใส่ถั่วฝักยาว ข้าวโพด-

อ่อน มังคุด 2 ผล 
เมนูที่ 3 ข้าวกล้อง น้ าพริกผักสด ผักลวก ปลาทูทอด 

แกงจืดหมูสับใส่ต าลึง สับปะรด 
ความปรารถนาที่จะมีรูปร่างสมส่วน ผิว

ขาวเปล่งปลั่ง ผมเงางาม ดวงตากลมโต สดใส 
เล็บเรียวแข็งแรง ฟันที่เป็นประกาย นอก-
จากการกินอาหารที่ดีแล้ว ยังต้องมีการดูแล
ในเรื่องอื่นๆ เช่น ความสะอาด การพักผ่อน 
การออกก าลังกาย และมีสุขภาพจิตดีด้วย 
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3. ถาม อาหารอะไรที่ช่วยให้ผมดกด าไมห่งอก แข็งแรง ไม่ร่วง 
ตอบ อาหารที่ช่วยให้เส้นผมแข็งแรงไม่เปราะบาง 

ไม่หงอก ได้แก ่ข้าวกล้อง ปลา กุ้ง 
หอยนางรม ไข ่ถั่วเหลือง นม เนย 
ผักและผลไม้ต่างๆ เช่น ผักโขม 
มะเขือเทศ ฟักทอง พริกหวาน 
แครอท แคนตาลูป เมล็ดฟักทอง 
มะม่วง ซึ่งมีสารอาหารส าคัญต่อไปนี้ 

1. โปรตีน มีกรดอะมิโนที่ช่วยสร้างเคอราติน ซึ่งเป็นส่วน-
ประกอบหลักของเส้นผม 

2. ไขมันคุณภาพ เช่น โอเมก้า-3 ช่วยสร้างเส้นผม และ
ช่วยปูองกันรังแค 

3. วิตามินซี ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงรากผม ท าให้
ผมไม่แตกปลาย 

4. วิตามินเอ และบีตาแคโรทีน ช่วยเสริม-
สร้างเซลล์หนังศีรษะและเส้นผม 

5. วิตามินบีรวม ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงหนัง
ศีรษะและเส้นผม และช่วยสร้างเมลานิน (เม็ดสี) 
แก่เส้นผม 

6. ธาตุเหล็ก ช่วยให้น าออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆ ของ
หนังศีรษะและเส้นผม 

4. ถาม สุดยอดอาหารความงาม ได้แก่ อาหารอะไรบ้าง 

ตอบ อาหารที่ช่วยในเร่ืองความงาม ได้แก่ 
1. อาหารทะเล เช่น ปลาทะเลน้ าลึก หอยนางรม เพราะ 

- เป็นแหล่งโปรตีน ส่วนประกอบของคอลลาเจนและอิลาส-
ติน ช่วยให้ผิวเต่งตึงและยืดหยุ่นดี 
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- มีไขมันโอเมก้า-3 ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและ
ช่วยปกปูองผิวจากรังสีอัลตราไวโอเลต 

- มีแร่ธาตุที่ส าคัญช่วยสมานแผล เช่น 
สังกะสี โพแทสเซียม เซเลเนียม 

2. มะเขือเทศ ผักโขม เป็นสารต้านอนุมูล-
อิสระ ช่วยชะลอวัย และลดการอักเสบของผิว 

ซึ่งมีสารส าคัญที่มีประโยชน์มาก ได้แก่ ไลโคพีน
บีตาแคโรทีน ลูทีน ซีแซนทิน กรดแอลฟา-ไลโพอิก
และมีวิตามินซี 

3. ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ มันเทศ เป็นสุดยอดสารคาร์โบ-
ไฮเดรต ช่วยท าให้ดูสดชื่น กระปรี้กระเปร่า และให้ใยอาหาร
ช่วยในการขับถ่ายและลดคอเลสเตอรอลในเลือด 

4. โยเกิร์ตไขมันต่ า แหล่งแคลเซียม โปรตีนช่วยกระดูก
และฟันให้แข็งแรง และมีจุลินทรีย์ที่ช่วยผลิตวิตามินบี และ
ยับยั้งแบคทีเรียตัวร้ายในกระเพาะอาหาร 

5. ผลไม้ที่เป็นแหล่งของวิตามินซี เช่น พุทรา เสาวรส 
ฝรั่ง เชอรี่ไทย ช่วยสร้างคอลลาเจน และดูดซึมธาตุเหล็ก และ
ยังเป็นแหล่งวิตามินต่างๆ 

6. น้ า ช่วยสร้างความชุ่มชื่นและรักษาความยืดหยุ่น อ่อน 
นุ่มแก่ผิว ช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายและช่วยควบคุม

น้ าหนัก และน้ าไม่ให้พลังงาน 
นอกจากนี้สิ่งที่ช่วยเพิ่มความงามแก่วัยรุ่น 

ได้แก่ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งร่างกาย
และจิตใจ ซึ่งจะมีผลทั้งด้านความสวยงามและ
ความส าเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืน 
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5. ถาม สารอาหารสามารถช่วยให้สุขภาพผิวดีจริงหรือไม่ 
ตอบ เป็นเรื่องจริง เห็นได้จากธุรกิจความงามที่ดึงเอาส่วนดีของ

สารอาหารมาใช้เป็นจุดขาย เนื่องจากผิวหนังเป็นอวัยวะที่
ต้องการอาหารเช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย 

หากต้องการให้สุขภาพผิวดี ต้องกินอาหารครบ 
5 หมู่ทุกมื้อทุกวัน ดื่มน้ าสะอาด ประกอบกับการนอน 

หลับเพียงพอ การท าจิตใจให้เบิกบาน การ
ออกก าลังกาย และท าความสะอาด ผิว 
อย่างถูกต้อง สารอาหารที่สามารถช่วย 
ให้สุขภาพผิวดี ได้แก ่

1. คอลลาเจน มีหน้าที่สร้างความแข็งแรง
ความยืดหยุ่นและท าให้ผิวเต่งตึงกระชับ นุ่มเนียน พบใน
กระดูกอ่อน กระดูก เส้นเอ็น ข้อต่อ 

2. เหล็ก ช่วยน าออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ท า
ให้มีเลือดฝาด ผิวเป็นสีชมพู และช่วยสร้างภูมิต้านทาน แหล่ง
อาหาร ได้แก่ เลือด ตับ เนื้อสัตว์ต่างๆ 

3. สังกะสี ช่วยต้านทานการอักเสบและช่วยสมานแผล
หายเร็ว ท าให้ไม่เป็นสิว แหล่งอาหาร ได้แก่ หอยนางรม ไข่ 
นม และผลิตภัณฑ์ถั่วเมล็ดแห้ง 

4. ทองแดง ช่วยสร้างเม็ดเลือดและเฮโมโกลบิน ท าให้
ผิวมีสีชมพูเรื่อๆ แหล่งอาหาร ได้แก่ ตับ อาหารทะเล ถั่วเมล็ด 

แห้ง ธัญพืช และเห็ด 
5. โครเมียม ช่วยปรับสภาพ

และสมานผิวท าให้แผลที่เกิดจาก
สิวอักเสบหายเร็วขึ้นแหล่งอาหาร 
ได้แก่ ธัญพืช ผัก ผลไม้ 
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6. เซเลเนียม เป็น co-factor ของกรดอะมิโนกลูตาไท-
โอนและท างานร่วมกันวิตามินอี  ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับ 

เซลล์ผิว มีในธัญพชื พชื และเนือ้สัตว์ 
7. วิตามินเอ ช่วยท าลายอนุมูล

อิสระที่จะท าร้ายผิว พบมากในตับ 
ไขแ่ดง ผักสีเขียวเข้ม ผักและผลไม้ที่มีสี 

เหลืองส้ม เช่น ฟักทอง มะม่วงสุก มะเขือเทศ 
8. วิตามินซี ช่วยสังเคราะห์คอลลาเจนและเนื้อเยื่อเกี่ยว-

พันที่ท าให้ผิว พรรณเต่งตึงกระชับดูอ่อนเยาว์และช่วยดูดซึม
ธาตุเหล็ก พบมากในผักและผลไม้สดทุกชนิด 

9. วิตามินอี ช่วยปกปูองเซลล์ไม่ให้ถูกท าลายและช่วย
ชะลอความรุนแรง ส าหรับแหล่งอาหาร ได้แก่ น้ ามันจมูกข้าว 
น้ ามันจากเมล็ดพืช 

6. ถาม สารอาหารที่จ าเป็นช่วยดูแลสุขภาพดวงตา ได้แก่อะไรบ้าง 
ตอบ เนื่องจากวัยรุ่นสมัยใหม่ มีการใช้สายตามากจากกิจกรรมประ-

จ าวัน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์สื่อสาร 
ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาการมองเห็นในอนาคตได้ จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับสารอาหารที่ช่วยรักษาสุขภาพตา เช่น บีตาแคโรทีน สาร 

ต้านอนุมูลอิสระ วิตามินซี วิตามินอี ลูทีน 
ซีแซนทีน สงักะสี สารสกัดจากบลูเบอร์รี่ 

และไบโอฟลาโวนอยด์ 
1. ลูทีน (luteine) และซีแซนทิน (zeaxan-

thin) ช่วยกรองหรือปูองกันรังสีจากแสงแดด ช่วย 
ปกปูองเซลล์ของจอประสาทตา ไม่ให้ถูกท าลายโดยการลด
อนุมูลอิสระที่ท าลายดวงตา พบในผักที่มีสีเหลืองและเขียวเข้ม 
เช่น ปวยเล้ง คะน้า 
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2. สารสกัดจากบูลเบอร์รี่ ช่วยปูองกันเลนส์ตาและช่วย
ให้มองในที่มีแสงสลัวๆ ได้ชัดเจนขึ้น มีในแยมบูลเบอร์ร่ี 

3. ไบโอฟลาโวนอยด์ ช่วยปูองกันเลนส์ตาและสร้างความ
แข็งแรงให้กับสารคอลลาเจน ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญของ
เส้นเลือดขนาดเล็กที่ไปหล่อเลี้ยงดวงตา 

7. ถาม กินน้ าอัดลมมาก จะท าให้เตี้ยได้จริงหรือไม่ 
ตอบ มีความเป็นไปได้สูง เพราะองค์ประกอบ 

หลักของน้ าอัดลม ซึ่งได้แก่ น้ าตาล กรด 
คาร์บอนิก กรดฟอสฟอริก กาเฟอีน และ 
สารกันบูด ไม่ใช่สารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แต่
อาจท าลายกระดูก เพราะกรดที่อยู่ในน้ าอัดลมอาจไปสลาย
แคลเซียมออกจากกระดูก ส่วนกาเฟอีนจะกระตุ้นประสาทให้
ตื่นตลอดเวลา ท าให้พักผ่อนไม่เพียงพอจนร่างกายผลิตฮอร์-
โมนเจริญเติบโตได้น้อยหรืออาจจะไม่ผลิต ท าให้ขาดปัจจัยที่ 

ช่วยส่งเสริมความสูงในช่วงเวลาที่ส าคัญได้ ที่ส าคัญการ
ได้รับน้ าตาลในปริมาณสงู จะท าให้ร่างกายรู้สึกอ่ิม จน 

ไม่ต้องการบริโภคอาหารอ่ืนที่มปีระโยชน์เพิ่มเติม 
นอกจากนี้ การได้รบัน้ าตาล 

สูงเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนและ 
โรคเบาหวาน ช่วงวัยรุน่ซึ่งเปน็ 
ช่วงที่มีการเจริญเติบโตอยา่ง 

รวดเร็ว นับ เป็นโอกาสทอง ควร 
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 
5 หมู่ ดื่มนม และดื่มน้ าเปลา่ หลีก 
เลี่ยงเครื่องดื่มที่ไม่เป็นประโยชน์ 
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8. ถาม อาหารนักกีฬาของวัยรุ่นแตกต่างจากอาหารของนักกีฬาทั่วไป
หรือไม่ 

ตอบ อาหารวัยรุ่นนักกีฬาไม่แตกต่างจากนักกีฬาทั่วไปในเรื่อง
คุณภาพ แต่อาจแตกต่างในเรื่องของปริมาณ เพราะวัยรุ่นเป็น 
วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง และยิง่เป็นนักกีฬาบางประเภทอาจ 

ต้องควบคุมน้ าหนักและขนาดของร่างกาย เช่น 
กีฬายิมนาสติก ซึ่งการควบคุมขนาดของร่าง- 

กายที่มากเกินไปเป็นระยะเวลานาน ม ี
การจ ากัดชนิดอาหารที่กิน ส่งผลให้ 
มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับพลัง- 

งานและสารอาหารที่ส าคัญๆ ไม่พอ 
กับความต้องการของร่างกาย เช่น เหล็ก สังกะสี แคลเซียม ท า
ให้มีปัญหาเข้าสู่วัยรุ่นช้ากว่าวัยรุ่นทั่วไป ดังนั้น จึงแนะน าให้
กินอาหารครบ 5 หมู่ หลากหลายมากเพียงพอ 

9. ถาม กลูตาไทโอนคืออะไร อาหารอะไรที่มีกลูตาไทโอนสูง  

ตอบ ปกติกลูตาไทโอนเป็นโปรตีนที่ร่างกายสามารถผลิตขึ้นได้เอง
โดยธรรมชาติเพื่อท าลายอนุมูลอิสระ มีบทบาทช่วยเพิ่มภูมิ-
ต้านทาน ท าให้เซลล์แข็งแรงช่วยชะลอความเสื่อม และช่วยท า
ให้ผิวพรรณขาวใส ซึ่งคลินิกเสริมความงามมักใช้ผสมกับวิตามิน
ซีฉีดท าดีท็อกซ์ให้ผิวขาว วิธีนี้อาจท าให้ได้รับกลูตาไทโอนใน
ปริมาณมาก หากท าเช่นนี้บ่อยๆ จะเกิดผลเสียกับเม็ดสีที่จอ
ตาลดลง ท าให้ความสามารถในการรับแสงน้อยลง มีผลต่อการ
มองเห็น และการที่มีผิวขาวมากเกินไปก็เสี่ยงต่อการเกิดโรค 
มะเร็งผิวหนังในอนาคตได้ นอกจากนี้การได้รับกลูตาไทโอน
จากอาหารเสริมจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่งอาหารที่มีกลูตา-
ไทโอนสูงก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆ นม ไข่ และผักผลไม้บางชนิด 
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10. ถาม ลดน้ าหนักด้วยจานสลัดได้ผลจริงหรือไม่ 
ตอบ ได้ผล ถา้สลัดจากนัน้รวมอยู่ในมื้ออาหาร 

ไม่ใช่จานสลัดที่จัดเพิ่มขึ้นพิเศษ 
และใส่น้ าสลดัชนิดที่มีไขมนั 
ต่ าหรือสลัดน้ าใสแต่พอควร 

การจัดจานสลัดควร 
จัดให้มีอาหารครบ 5 หมู่ 
เตรียมง่ายประกอบด้วยผัก 
ประเภทใบ เช่น ผักกาดหอม 
ผักกาดแก้ว เรดโอ๊ค มากกว่า 
ผักประเภทหัวซึ่งมีแปูงมาก เช่น 
ฟักทอง แครอท ลูกเดือย ถั่วเหลือง ถั่วแดง ตามด้วยผลไม้ (ไม่
หวานหรือมีน้ าตาลน้อย) เช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง แก้วมังกร อาจเติม
ไข่ต้มหรือเนื้อไก่ฉีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม การกินสลัดเป็นจานอาหารที่เพิ่มขึ้นมา 
โดยไม่ลดอาหารหลักในมื้อลงพร้อมกับการใส่น้ าสลัดจ านวน 

มาก ท าให้กินผักได้มาก แต่อาจไม่สามารถลดน้ าหนัก
ได้ เนื่องจากยังได้พลังงานมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ 

11. ถาม กินน้ าตาลสังเคราะห์หรือสารให้ความหวาน (sweetener) 
แทนจะไม่อ้วนจริงหรือไม่ 

ตอบ ไม่จริง เพราะน้ าตาลกลุ่มที่มา
จากแอลกอฮอล์ หากกินมากร่างกาย
สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานและสะสม 

เป็นไขมันในร่างกายได้ ส่วนสารให้ความ
หวาน เช่น แอสปาเทม (aspartame) ซูคราโลส (sucralose) 
ไม่ให้พลังงานแต่มีความหวานมาก จึงยังท าให้ติดรสหวาน ซึ่ง 
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เป็นพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้อง และยังมีโอกาสได้น้ าตาล
มากจากอาหารอีกหลายอย่างที่ไม่สามารถใช้สารทดแทน
ความหวานได้ 

การใช้สารทดแทนความหวานไม่ได้หมายความว่าร่าง-
กายจะได้รับอาหารที่มีพลังงานน้อยเสมอไป ดังนั้น เพื่อให้
รูปร่างเพรียวสมส่วน ควรกินอาหารครบ 5 หมู่ หลากหลาย
ตามปริมาณที่แนะน า ครบทั้ง 3 มื้อ หากต้องการกินขนมหวาน
หรือเคร่ืองดื่มควรดูฉลากโภชนาการ และเลือกกินชนิดที่ระบุ
ว่าไม่มีน้ าตาล หรือปริมาณน้ าตาลน้อยกว่าร้อยละ 5 และที่
ส าคัญต้องลดปริมาณอาหารในมือถัดไป เพื่อไม่ให้ร่างกาย
ได้รับพลังงานเกินความต้องการ สุดท้ายควรออกก าลังกาย
เพื่อให้ร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์ม (fit & firm) 

12. ถาม กินขนมปังไส้แฮม หมูหยอง หรือ 
แซนวิชไส้กรอกมากๆ เป็น 
อาหารมื้อหลัก มีผลเสีย 
หรือไม่ 

ตอบ สารอาหารอะไรที่ซ่อนไว้ใน 
ขนมปังคิดว่าหลายท่านคงอยาก 
ทราบเพราะชอบซื้อกินโดยเฉพาะวัยรุ่นที่บางวันอาศัยเป็น
อาหารมื้อหลักและบางวันก็กินเป็นอาหารว่าง ขอเฉลยความ 
ลับเพื่อเป็นทางเลือก ดังนี้ 

1. พลังงาน การกินขนมปังให้พลังงานสูงมาก อาจมาก 
กว่าอาหารจานเดียวเสียอีก เนื่องจากขนมปัง ซึ่งท าจากแปูง
สาลีแล้ว ยังมีการเติมน้ าตาลเพื่อปรุงแต่งรส และช่วยในการ
ถนอมอาหาร มักพบว่า ขนมปังมีสัดส่วนของพลังงานจากคาร์-
โบไฮเดรตสูงถึงร้อยละ 60-75 ซึ่งมากกว่าที่แนะน า 
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2. ขนมปังไส้ต่างๆ และแซนวิชหลายชนิดมักมีการใช้
มาร์การีน มายองเนส ซึ่งอาจมีไขมันชนิดทรานส์ที่ไม่ดีต่อสุข-
ภาพอยู่ เนื้อสัตว์ที่อยู่ในขนมปังมักเป็นชนิดที่มีไขมันสูง จึง
ท าให้ได้พลังงานมาก บางชนิดพบว่ามีไขมันสูงกว่าร้อยละ 
40 ของพลังงานทั้งหมด 

3. นอกจากนี้ ขนมปังยังมีปริมาณโซเดียมสูงจากการใส่
เกลือและสารปรุงแต่งอื่นๆ ในกระบวนการท าขนมปังร่วมกับ
โซเดียมที่มีอยู่ในส่วนประกอบอื่น เช่น หมูหยองน้ าพริกเผา 
ไส้กรอก ท าให้มักได้รับโซเดียมสูงถึง 900 มิลลิกรัมต่อ 1 ชิ้น 

4. ขนมปังชนิดต่างๆ มักมีการใส่สารกัน
บูดวัตถุกันเสีย ดังนั้น การกินขนมปังมากและ
บ่อยอาจท าให้ได้รับสารเหล่านี้มากจนอาจ
เป็นอันตรายกับร่างกายได้ 

ดังนั้นจึงไม่ควรกินขนมปังบ่อยและมากเกินไป ถ้าจ าเป็น 
ควรเลือกกินขนมปังที่ท าจากแปูงโฮลวีต มีการเตรียมใหม่ใน
แต่ละวัน การกินอาหารจานหลักของไทยที่เป็นธรรมชาติปรุง
ใหม่ๆ มีผัก มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบจะท าให้ร่างกายได้รับ
สารอาหารต่างๆ ที่ร่างกายน าไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 
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  ห่างไกลอ้วน 

 
ดร.เมตตา ปิ่นทอง* 
ดร.สายฝน กองค า* 

 

ออกก าลังกายอย่างไรใหว้ัยใสอย่างเรา... 
แข็งแรงสูงสมวยั ไม่อ้วน 

เริ่มจากพยายามลดเวลาที่ปกติใช้ไปกับการนั่งๆ นอนๆ เช่น นอน
เล่น นั่งเล่น ดูทีวี คุยโทรทัศน์ เล่นเกม ใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในแต่ละวันให้
ได้มากที่สุดจากนาที...เป็น...ชั่วโมง แค่นี้ก็จะท าให้ลดความเสี่ยงที่จะอ้วนได้ 
เพราะเท่ากับเรามีโอกาสที่จะใช้ เวลาในส่วนนี้ไปกับกิจกรรมที่มีการ
เคลื่อนไหวออกแรงเพิ่มมากขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ ต้องเล่น ขยับ ออก
แรงให้มากขึ้น เคล็ดลับง่ายๆ เริ่มจากเดินให้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น ถ้าปกติ
นั่งรถไปเรียนหนังสือ ไปหาเพื่อน หรือไปซื้อของ ก็ให้ลงรถก่อนถึงที่แล้วเดิน
เร็วๆ ก้าวยาวๆ สัก 2 ปูายรถเมล์ (1-2 กิโลเมตร) ขากลับถ้ายังพอมีแรงแล้ว
ท าได้แบบเดิม คือ ลงรถก่อนถึงบ้านก็จะยิ่งดี การเดินแต่ละเที่ยวแบบนี้เป็น
เวลา 10-20 นาที จะเผาผลาญพลังงานไปได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลแคลอรี 

 
 

 

* วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นอกเหนือจากการเดินแล้ว ลองคิดถึงการออกก าลังกายหรือกีฬาที่เรา
ชอบ ยิ่งชวนเพื่อน พี่น้อง หรือคนอื่นๆ ในครอบครัวให้มาเล่นเป็นเพื่อนด้วย
จะได้คอยชวนกันเล่นเป็นประจ า จะยิ่งท าให้เห็นผลดี เพราะวัยรุ่นอย่างเรา 
ถ้าต้องการจะดูดี ไม่อ้วน ต้องขยันท าโน่นท านี่ และหมั่นออกก าลังกายจน
เป็นนิสัย อันนี้ยืนยันด้วยผลการวิจัยมากมายว่า การเป็นคนขยันเดิน ชอบ
ออกก าลัง นอกจากจะท าให้น้องๆ วัยรุ่นควบคุมน้ าหนักได้ดีแล้ว ยังช่วยลด
ความเสี่ยงของการเป็นวัยรุ่น (หรือผู้ใหญ่ในอนาคต) ที่อ้วน แถมยังท าให้
ปอด หัวใจ กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรง รู้สึกเป็นหนุ่มมั่นสาวมั่นมากกว่า
คนที่ขี้เกียจหรือคนที่ไม่ชอบขยับ ไม่ชอบออกก าลังกายอีกด้วย ควรขยับ
กาย เคลื่อนไหว ออกก าลังกายรวมให้ได้อย่างน้อย 60 นาทีหรือ 1 
ชั่วโมงต่อวัน ถ้าท าได้มากกว่านี้ก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีก 

การขยับและออกก าลังกายที่จะได้ผลอย่างน้อยต้องรู้สึกเหนื่อย
พอประมาณ หัวใจเต้นเร็วขึ้นและหายใจแรงกว่าปกติ ใน 1 สัปดาห์ น้องนับ
รวมกิจกรรมทางกายได้หมดไม่ว่าจะเป็นเดิน เต้น เล่น วิ่ง ว่ายน้ า กระโดด ปั่น
จักรยาน เล่นแบดมินตัน เตะฟุตบอล หรือแม้แต่การบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อ 
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กระชับสัดส่วนหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เช่น ยกตุ้มน้ าหนัก วิดพื้น ท า sit-up 
โหนบาร์ ถึงแม้จะเหนื่อย เหงื่อซิบ ปวดเมื่อยบ้าง แต่ผลที่ตามมาติดๆ 
ทันทีทันใดคือความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า สมองปลอดโปร่ง รู้สึกดี การขยับ
หรือออกก าลังกายนี้เป็นเหมือนยาวิเศษ ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อร่างกายและ
จิตใจเราเท่านั้น ยังท าให้เราควบคุมอารมณ์ตนเองในการกินได้ดีขึ้น คล้ายๆ 
สติจะกลับคืนมา รู้ว่าเมื่อมีการออกแรงใช้พลังงานไปแล้วก็ต้องระมัด 
ระวังเรื่องการกินอาหารหรือเติมพลังงานกลับเข้าไปด้วย เร่ืองออกก าลัง-
กายและอาหารนี้เป็นเหมือนนักร้องดูโอ้ แบบว่าถ้ามาเป็นคู่แล้ว จะท าได้ดี
ขึ้น ส าเร็จง่ายขึ้น 
 

การท าลุก-นั่ง (sit-up) 

 

 
ผู้ปฏิบัติอยู่ในท่านอนหงายชันเข่าทั้งสองข้าง วางเท้าแยกห่าง

กันประมาณ 30 เซนติเมตร ประสานนิ้วมือรองท้ายทอยไว้ จากนั้น
ให้ลุกขึ้นนั่งโดยให้ศอกทั้งสองข้างแตะเข่าแล้วนอนลงในท่าเดิมจน
นิ้วมือจรดพื้นแล้วท าซ้ าการลุกข้ึนนั่งใหม่ 
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วัยรุ่นผู้ชายนอกจากจะอยากมีรูปร่างดีและมีกล้ามเนื้อ ย่อมอยากตัวสูง
และสุขภาพดีด้วยเพื่อเพิ่มความมั่นใจและดึงดูดความสนใจของสาวๆ 

ความสูงของคนเรานั้นร้อยละ 50 ถูกก าหนดมาจากพันธุกรรมแล้ว เรา
สามารถประเมินคร่าวๆ ว่า เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่นั้น เราจะสูงได้เท่าไหร่ 
โดยการค านวณจากความสูงของพ่อและแม่ ดังสมการข้างล่าง 

 
เด็กวัยรุ่นผู้ชาย = (ความสูงของพ่อ + ความสูงของแม่ + 13)/2 

เด็กวัยรุ่นผู้หญิง = (ความสูงของพ่อ + ความสูงของแม่ - 13)/2 

 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนยุคใหม่จะสูงกว่าพ่อและแม่ 

ดังนั้น ปัจจัยอื่นๆ เช่น โภชนาการทั้งสารอาหารและสัดส่วนของการกินอาหาร
ในแต่ละมื้อ พฤติกรรมการนอน การได้รับยาหรือการได้รับสารที่มีผลต่อการ
หลั่งของฮอร์โมนก็มีผลต่อการเจริญเติบโต รวมถึงการออกก าลังกายก็มีผลต่อ
ความสูงของเราทั้งนั้น 

การออกก าลังกายเพื่อเพิ่ม 
ความสูงในกลุ่มวัยรุ่นที่แนะน า คือ 
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ นอกจาก 
จะยืดกล้ามเนื้อแล้ว ยังยืดกระดูก 
แขนขาและกระดูกสันหลังด้วย 
นอกจากนี้ การเล่นโยคะก็เป็นอีก 
ทางเลือกหนึ่ง 
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ท่ายืดเหยียดเพื่อช่วยเพิ่มความสูง 
 

ท่านั่งขัดสมาธิ (Sukhasana) 
นั่งขัดสมาธิกับพื้น หงายฝุามือทั้ง 2 ข้าง 

บนเข่า (จะจับเข่าหรือพนมมือไว้ก็ได้)  หายใจ
เข้า-ออกให้ลึกๆ สม่ าเสมอ ท าอย่างน้อย 5 ครั้ง 
จากนั้นให้ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ พร้อมกับสูด 

ลมหายใจเข้า-ออกแล้วค่อยๆ วางแขนลง 
ช้าๆ ในขณะที่ปล่อยลมหายใจออก
อย่างช้าๆ ท าซ้ าท่าเดิม 5-7 ครั้ง 

 

ผลที่ได้รับ ช่วยในการควบคุมลมหายใจและช่วยจัดกระดูกหลัง
ส่วนล่างและสะโพก ท าให้กระดูกอ่อนสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้น 

 
ท่างูเห่า (Bhujangasana) 

นอนคว่ าราบกับพื้น เท้าเหยียด มือวางไว้ข้างล าตัว
ในระดับไหล่ กดเท้า กล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกลงบน
พื้น หายใจเข้าพร้อมกับหันหน้าตรง คางจรดพื้น 

ใช้มือยันพื้นและเหยียด
ข้อศอก ยกศีรษะ ไหล่ อก 

เอวให้สูงขึ้น เงยหน้าไปด้านหลัง โดยส่วนที่ยังกดอยู่บนพื้น คือ บริเวณหัว-
เหน่า ต้นขา และเท้า โดยที่ไม่มีอาการปวดหลัง ให้ค้างท่านั้น 15-30 วินาที
ให้หายใจปกติ เวลาหายใจออกให้หย่อนตัวลงบนพื้นให้ท าซ้ าๆ 3 นาที 

 

ผลที่ได้รับ เพิ่มความแข็งแรงของกระดูกหลัง ไหล่ และกล้ามเนื้อ
หน้าท้อง กระชับกล้ามเนื้อสะโพก กระตุ้นอวัยวะในช่องท้อง ลดความ 
เครียด ท าให้ปอดและหัวใจแข็งแรง 
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ท่าแมว (Marjariasana) 
ท าท่าคุกเข่าโดยให้หัวเข่าทั้ง 2 ข้าง

อยู่ห่างกัน วางมือทั้ง 2 ข้างให้ตรงกับ
หัวไหล่ สูดลมหายใจเข้าพร้อมยกสะโพก
ขึ้น แอ่นหลังลงให้มากที่สุดและแหงน
หน้าขึ้นให้สุด ท าค้างไว้ 20 วินาที 

ค่อยๆ ยืดตัวตรงกลับสู่ท่าปกติ 
และโก่งตัวขึ้นให้มากที่สุด พร้อมกับก้ม
ศีรษะให้คางชิดอกคล้ายเวลาแมวขู่ ท า
ค้างไว้ 20 วินาทีกลับสู่ท่าปกติ และท า
แบบนี้ซ้ าท่าเดิมหลายๆ ครั้ง 

 

ผลที่ได้รับ เพิ่มความยืดหยุ่นบริเวณกระดูกสันหลัง ลดอาการ
ตึงไหล่ กระตุ้นอวัยวะในช่องท้อง 

 

ท่ายืดเหยียด (Parivrtta Upavistha Konasana) 
 

ผู้ปฏิบัติอยู่ในท่านั่งกางขาทั้ง 2 ข้างออก จากนั้นขยับมือข้างขวาเอื้อมไป
แตะที่ปลายเท้าด้านขวา และเกี่ยวหัวแม่เท้าไว้ แล้วโน้มตัวไปทางด้านขวาใน
ขณะที่ยกมือด้านซ้ายขึ้น แล้วโน้มล าตัวและแขนเอียงไปทางด้านขวา  พร้อม 

ทั้งหายใจเข้าให้ล าตัวตึง ค้างไว้ประมาณ 
30 วินาที แลัวเปลี่ยนด้านเป็นด้านซ้าย 
ท าด้านละ 10-20 คร้ัง 

 
ผลที่ได้รับ เพิ่มความยืดหยุ่น

กล้ามเนื้อหลัง 
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ท่าพระจันทรเ์สี้ยว (Ardha Chandrasana) 
 

ผู้ปฏิบัติอยู่ในท่ายืนตรง แล้วยกแขนทั้ง
สองข้างขึ้นมาพร้อมกันให้อยู่ในระดับเดียวกัน 
พร้อมสูดหายใจเข้าลึกๆ ยกแขนขึ้นมาเหนือ
ศีรษะ แล้วแอ่นตัวไปข้างหลังให้มากที่สุด ค้างไว้
ประมาณ 30 วินาที แล้วค่อยๆ เอามือลงพร้อม
ทั้งการหายใจออกช้าๆ 

 

ผลที่ได้รับ สร้างความยืดหยุ่นให้กับ
กระดูกสันหลัง กระชับกล้ามเนื้อทุกส่วนของ
ร่างกาย พัฒนาทักษะด้านการทรงตัว และ
ปรับดุลยภาพของโครงสร้าง 

 
ท่ายืนก้มตัว (Uttanasana) 

 

ยืนแยกเท้าออกจากกันเล็กน้อย เท่ากับช่วง
หัวไหล่ ขณะหายใจออกให้ก้มตัวลง ให้ปลายนิ้วมือ
หรือฝุามือจรดพื้น เอามือสอดใต้ฝุาเท้า เมื่อหายใจ 

เข้าก้มหน้าให้มากที่สุด ค้างไว้ 30 วินาที ถึง 1 นาที 
เมื่อหายใจออกให้คลายท่าเล็กนอ้ย โดยยกมือขึ้น 
จากพื้น วางมือไวบ้ริเวณสะโพกก่อน แล้วย่อลงนั่ง 

หายใจพร้อมกับลุกข้ึนยืน 
 

ผลที่ได้รับ ลดอาการเครียดและอาการซึมเศร้า กระตุ้นอวัยวะ
ช่องท้อง ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อต้นขาและท าให้แข็งแรง ช่วยให้ระบบย่อย
อาหารดีขึ้น ลดอาการปวดศีรษะและอาการนอนไม่หลับ 
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ท่าสามเหลี่ยม (Trikonasana) 

ยืนตรงมองไปข้างหน้า แยกขาให้กว้างกว่าไหล่ 
2 เท่า กางแขนทั้ง 2 ข้างออก คว่ าฝุามือลง ค่อยๆ เอน
ตัวไปด้านซ้าย เอามือซ้ายจับข้อเท้า   (หากไม่ถึงให้จับ  

เข่า) มือข้างขวาชูขึ้นตั้งตรง ค้างไว้ 20 วินาที 
เคลื่อนตัวกลับท่าเร่ิมต้น แล้วเอนตัวไป
ท าด้านขวา ค้างไว้ 20 นาที ท าซ้ าข้าง
ละ 5-7 คร้ัง 

 
 
 

ผลที่ได้รับ ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดี 
บรรเทาความตึงเครียดในร่างกาย 
 
 

ท่าสุนัขก้มหน้า (Adho Mukha Asana) 

กางขาให้เท่าความกว้างของสะโพก กางแขนกว้างเท่าช่วงไหล่ และกาง
นิ้วออก ใช้มือดันพื้น ยกเข่าขึ้นจนขายืดตรง หากรู้สึกขาตึงเกินไปสามารถงอ
เข่าได้เล็กน้อย ขยับแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้าเล็กน้อยและขยับขาไปที่ด้าน 
หลัง เกร็งต้นขาไว้ ยืดต้นขาและสะโพกไปด้าน 
หลังให้มากที่สุด โดยที่ส้นเท้ายังติดพื้น 
ผ่อนคลายศีรษะและคอ หายใจเข้า- 
ออกลึกค้างท่าไว ้อย่างน้อย 1 นาท ี

 
 

ผลที่ได้รับ ช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดบริเวณหน้าและคอ
เพิ่มข้ึน ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ลดความเครียดและความวิตกกังวล 
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ท่าต้นไม้ (Vrksasana) 

 

ยืนตัวตรง พนมมือไว้ที่อก แล้วค่อยๆ ยก
ขาขวาขึ้น เลื่อนฝุาเท้ามาประกบที่ต้นขาซ้าย
ด้านใน ให้ปลายเท้าขวาชี้ลง งอเข่าซ้ายเล็กน้อย 
ยืดตัวตรง เก็บท้อง และสะโพก ผายอกและไหล่ 
ยืดแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ ค้างท่าไว้ 1 นาที 
แล้วกลับสู่ท่ายืนปกติ 

 
ผลที่ได้รับ ช่วยปรับสมดุลของร่าง-

กาย ช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณน่องและขา
แข็งแรงมากข้ึน และยังช่วยในเรื่องของการ
ทรงตัวอีกด้วย 

 
ท่าภูเขา (Tadasana) 

ยืนตรงกางขากว้างระดับไหล่ เข่าตึง เกร็ง
กล้ามเนื้อต้นขา กล้ามเนื้อหน้าท้อง ยืดอก หลัง 
และคอตั้งตรง มองตรงไปข้างหน้า รักษาสมดุล
ของร่างกายโดยให้น้ าหนักผ่านแนวตรงจาก
ศีรษะลงมาที่ไหล่แล้วไปยังกึ่งกลางสะโพกจนถึง
ข้อเข่า ข้อเท้า และฝุาเท้าทั้งสองข้าง หายใจเข้า-
ออกช้าๆ สม่ าเสมอครู่หนึ่ง แล้วจึงคลายท่า 

 

ผลที่ได้รับ ช่วยในการจัดเรียงและ 
เสริมความแข็งแรงให้กระดูกแขน 

ขา และกระดูกสันหลัง 
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กิจกรรมกระโดดเพ่ือช่วยเพ่ิมความสูง 

 
การขยับกาย เคลื่อนไหว ออกก าลังกายให้ได้ตามเปูาอย่างน้อย 60 

นาทีหรือ 1 ชั่วโมงต่อวันนั้นอาจดูเหมือนยาก แต่เชื่อเถอะน้องๆ สามารถ
ท าได้แน่ เพราะน้องมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้ คือ น้องสามารถสะสมกิจกรรมที่โดนๆ 

(เข้าข่ายการขยับกาย ออกก าลังกาย) ได้ มีเพียงกติกาง่ายๆ ว่าอย่างน้อย
ขอให้ท ากิจกรรมนั้นๆ ต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาที โดยทุกครั้งให้เริ่ม
จากการขยับอบอุ่นร่างกาย (warm-up) ก่อน เมื่อเล่นหรือออกก าลังกายเสร็จ 
อย่าหยุดทันที ให้ค่อยๆ ผ่อนความเร็วหรือความหนัก เพื่อให้ร่างกายคลายอุ่น
หรือเย็นลง (cool-down) เสียก่อน ระยะเวลาในการอบอุ่นร่างกายและการ
คลายอุ่นนี้แนะน าว่าประมาณอย่างละ 5 นาที แต่อาจจะใช้เวลาสั้นหรือยาว
กว่า 5 นาทีก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นหรือออกก าลังแบบหนักแค่ไหน ถ้าจะ
ขยับออกก าลังกายแบบเบาๆ ก็ใช้เวลาสั้นๆ ได้ แต่ถ้าจะออกก าลังกายหรือ
เล่นกีฬาที่เหนื่อยมากๆ ต้องให้เวลากับการ warm-up และ cool-down 
เสมอ อย่างละไม่น้อยกว่า 5 นาที การปฏิบัติแบบนี้จะชว่ยให้ร่างกายปรับตัว 
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ต่อการออกก าลังกายได้ดีและยังช่วยปูองกันการบาดเจ็บ อาการเซ หน้ามืด
เป็นลมต่างๆ อีกด้วย นอกจากนั้น การออกก าลังกายที่เหมาะสม ร่วมกับการ
กินอาหารที่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเจริญเติบโต 
(Growth hormones) ไม่ว่าจะเป็น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่หรือการ
เขา้นอนดึก ซึ่งพฤติกรรมนี้จะช่วยให้รักษาน้ าหนักให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับ
วัยและยังช่วยกระตุ้นให้สูงมากขึ้นด้วย 
 

 
การกระโดดเป็นการออกก าลังกายอีกกิจกรรมหนึ่งท่ี

น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการกระโดดเชือกหรือการกระโดดใน
กีฬาไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล วอลเลย์บอล หรือฟุตบอล 
การกระโดดซ้ าๆ ในหลายๆ ทิศทาง เป็นการเพิ่มแรง

กระท าต่อกระดูกและข้อต่อ ซ่ึงไปกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของ
ปลายกระดูก ท าให้กระดูกยืนยาวข้ึน 
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พญ. จิราภรณ์  อรุณากูร* 

 
ในขณะที่วัยรุ่นมีการเจริญเติบโตทาง

ร่างกายอย่างเห็นได้ชัด พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
หลายคนจึงมีความคาดหวังว่าความคิดความ
อ่านของลูกวัยรุ่นก็ควรจะโตตามร่างกาย 
หลายคนถึงกับมีค าบ่นติดมาก“โตแล้วท าไม
ไม่รู้จักคิด” จริงรึเปล่าที่วัยรุ่นควรคิดได้
เหมือนร่างกายที่สูงใหญ่ขึ้น แล้วถ้าไม่ใช่ 
ท าไมถึงเป็นอย่างนั้น 

 
สมองของวัยรุ่น...หน้าต่างแห่งโอกาส 

นักวิทยาศาสตร์พบว่า สมองของคนเรามีการพัฒนาเป็นขั้นตอน ช่วง
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ 6 ปี เป็นช่วงขยายขนาดสมอง ช่วงนี้เป็นช่วง
ที่สมองสร้างเซลล์ประสาทจ านวนมากท าให้สมองมีขนาดโตขึ้นเร็ว ช่วง 6 -
12 ปี เป็นช่วงที่มีการเชื่อมโยงการท างานของระบบประสาท พอเข้าสู่ช่วง
วัยรุ่นจะเกิดการตัดแต่งเส้นใยประสาท เซลล์สมองส่วนไหนได้ใช้ ก็จะถูก
ธรรมชาติเลือกเก็บเอาไว้ ส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้ก็จะถูกตัดทิ้งไป (use it or 
lose it theory) เซลล์ประสาทส่วนที่ถูกเลือกเก็บไว้จะได้รับการพัฒนาโดยมี 

 
 

* กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบด ี
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การสร้างเยื่อหุ้มใยประสาท เพื่อให้น ากระแส 
ประสาทได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดังนัน้ เด็กและวัยรุ่นคนไหนทีไ่ด ้
รับการพฒันาด้านบวกไม่ว่าจะเป็นเร่ือง 
ความสามารถหรือนิสัยเชิงบวก ก็จะมี 
โอกาสในการพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักย- 
ภาพ แต่ถ้าคนไหนได้รบัการพัฒนาทางดา้น 
ลบ เช่น นิสัยก้าวร้าว ติดเกม ติดยาเสพติด ก็จะ 
ท าให้มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีนิสัยหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆ 
ในทางกลับกัน ถ้าเด็กหรือวัยรุ่นไม่ได้พัฒนาทักษะต่างๆ ที่ควรได้รับการ
พัฒนาเซลล์สมองส่วนนั้นๆ ก็จะสลายไป ท าให้ขาดโอกาสที่จะมีทักษะหรือ
ความสามารถในด้านต่างๆ เมื่อโตขึ้น ช่วงวัยรุ่นจึงเป็นเหมือนหน้าต่างแห่ง
โอกาสที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจในเร่ืองการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ 
ลักษณะนิสัยเชิงบวก และปูองกันนิสัยและพฤติกรรมเชิงลบรวมถึงพฤติ -
กรรมเสี่ยงต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมองส่วนหน้า 
(frontal lope) 

สมองพาไรเอทัล 
(parietal lope) 

สมองส่วนหลัง 
(occipital lope) 

สมองส่วนขมับ 
(temporal lope) 

ก้านสมอง 
(brain stem) 

สมองน้อย 
(cerebellum) 
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สมองของคนเราจะพัฒนาจากด้านหลังมาสู่ด้านหน้า สมองส่วนแรกที่
พัฒนา คือ สมองส่วนหลัง เป็นสมองส่วนที่ใช้ในการมองเห็น 
เคลื่อนไหว จะพัฒนาต่อเนื่องจากแรกเกิดพอ 
เข้าวัยรุ่น “สมองส่วนกลาง” เป็นสมองที ่
พัฒนามาก สมองสว่นกลาง (limbic system) 
หรือ “สมองส่วนอยาก” เป็นสมองใน 
ส่วนท าหน้าที่เกี่ยวกับความสนุกท้าทาย 
ความหลงใหล คลั่งไคล้ชอบท าอะไรเสี่ยงๆ และเป็นสมองส่วน “ติดสุข” โดย
งานวิจัยพบว่าวัยรุ่นจะใช้สมองส่วนกลางเวลาตัดสินใจจะท าอะไร จึงไม่น่า
แปลกใจที่วัยรุ่นชอบท าอะไรตามความพอใจ ชอบท าอะไรท้าทายความเสี่ยง 
และมักจะขาดความคิดวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะตามมา 

สมองส่วนหน้า เป็นสมองส่วนท้ายสุดที่ได้รับการพัฒนา เป็นสมองส่วน
ที่ท าหน้าที่คิดวิเคราะห์ มองถึงผลกระทบที่จะตามมา ควบคุมอารมณ์ ควบคุม
ความอยาก เรียนรู้จากความผิดพลาด โดยพบว่าวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาแห่งการ
พัฒนาสมองส่วนหน้า โดยสมองส่วนหน้ายังพัฒนาไม่เต็มที่จะพัฒนาเต็มที่
เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น หรือจนถึงอายุประมาณ 25 ปี 

งานวิจัยพบว่า ผู้ใหญ่จะใช้สมองส่วนนี้ในการตัดสินใจเรื่อง 
ต่างๆ มากกว่า ในขณะที่วัยรุ่นจะใช้สมองส่วนกลาง 
หรือใช้เร่ืองของความ 
พึงพอใจ ความสุข 
ความสนุก เปน็ 
ตัวตัดสินใจ 
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พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกวัยรุ่นควรมีความเข้าใจถึงพัฒนาการทางสมอง
ของวัยรุ่น เข้าใจถึงข้อจ ากัดในการตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ ควบคุมอารมณ์ 
ไม่ใช่เพราะวัยรุ่นไม่รู้จักคิด แต่เป็นเพราะสมองยังมีข้อจ ากัด ในขณะเดียว 
กันพ่อแม่ผู้ปกครองควรมีบทบาทในการช่วยพัฒนาสมองส่วนหน้าของวัยรุ่น 
ช่วยฝึกให้วัยรุ่นคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง ควบคุมอารมณ์ 

 
 

เนื่องจากสมองของวัย รุ่นถือว่า เป็น
โอกาสทองของการพัฒนา พ่อแม่ผู้ปกครองจึง
ควรใส่ใจในการพัฒนาทักษะและพฤติกรรม
ด้านบวก หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเชิงลบ เพื่อให้
วัย รุ่นได้ รับการดูแลและพัฒนาตนเองจน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในอนาคต 

 
วัยรุ่นกับอารมณ์ 

วัยรุ่นเป็นวัยที่จะมีการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีมากขึ้น
กว่าวัยเด็ก การเข้าใจอารมณ์ของตนเองและมีการจัดการอารมณ์ที่เหมาะสม
จึงมีความส าคัญ เพราะสามารถช่วยให้วัยรุ่นมีพัฒนาการทางจิตใจที่เข้มแข็ง 
นอกจากนี้ การจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ไม่ดี ก็จะมีผลลบต่อ
การพัฒนาอัตลักษณ์ และความรู้สึกดีต่อตนเอง 

การรับรู้และจัดการอารมณ์ของ
ตนเองเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ 
โดยอาศัยความเข้าใจและการฝึกพัฒนา
บ่อยๆ โดยสามารถท าได้โดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
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1. สังเกตความรู้สึกของตนเอง 
อาจมีชื่อเรียกความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นแบบเฉพาะของตัวเอง เช่น 

“วันนี้รู้สึกแฮปปี้มากเลย” “เช้านี้ฟินมากที่ครูชม” “เบื่อจังเลยเย็นนี้อดไป
เที่ยวกับเพื่อนอีกละ” “เครียดจังต้องอ่านหนังสือสอบเยอะแยะไปหมด” “ผิด-
หวังกับคะแนนสอบวันนี้มากๆ เลย” อาจลองเลือกอารมณ์หนึ่งที่เราสนใจ 
เช่น ความสุข แล้วลองสังเกตดูว่า เมื่อไหร่ที่มีอารมณ์นี้ ขณะนั้นเราอาจใช้
วิธีจ าไว้ในใจ หรืออาจจะจดเป็นบันทึกไว้ 

2. สังเกตอารมณ์ความรู้สึกและที่มา 
ขณะที่เราก าลังรู้สึก มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้น เราก าลังท าอะไรอยู่ 

แล้วเราคิดอะไร ท าให้เรารู้สึกแบบนั้น  เราอาจจะมองหาเหตุผลและมีข้อสรุป 

กับตนเอง “ฉันรู้สึกเศร้า เพราะเพื่อนๆ นัด 
ไปกินข้าวกันโดยลืมชวนฉันไปด้วย” 

3. ยอมรับและเข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้น 
คนที่สามารถเข้าใจและยอมรับ

อารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ดี จะจัด-
การอารมณ์ตัวเองได้ดี การยอมรับว่าการมี
ความรู้สึกเกิดขึ้น “เป็นเร่ืองธรรมดา” 

4. เรียนรู้ผลกระทบจากการแสดงอารมณ์ 
การเข้าใจว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ แต่เราสามารถจัดการ

และเลือกแสดงออกอย่างเหมาะสมได้ คนที่ฝึกควบคุมการแสดงออกของ
อารมณ์ก็จะสามารถคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น โดยวัยรุ่นที่ฝึกการควบคุมอารมณ์ได้
ดี จะเรียนรู้ว่าควรแสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นออกไปในรูปแบบใด โดยไม่ท าให้
เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดี และวัยรุ่นเหล่านี้จะสามารถมองเห็นผลกระทบข้างหน้าที่
จะเกิดขึ้นจากการแสดงอารมณ์ออกไป 

วัยรุ่นอาจจะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดจากคนรอบข้าง 
เช่น มีคนแสดงอารมณ์อย่างไม่เหมาะสม ท าให้คนรอบข้างรู้สึกอย่างไร หรือ 
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เรียนรู้จากตนเอง เวลาที่ไม่สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
โดยการเรียนรู้ว่าเมื่อมีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบ
อย่างไรบ้าง โดยสามารถก้าวข้ามความรู้สึกผิดแต่มีความตั้งใจที่จะพัฒนา
ตนเองให้ดีข้ึน 

5. ฝึกจัดการกับอารมณ์ 
การท าให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น ควรเริ่มจากการยอมรับและเข้าใจความ 

รู้สึก การจัดการความรู้สึกของตัวเองสามารถท าได้อยู่หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น
การระบายความรู้สึกกับคนใกล้ชิด การเบี่ยงเบนความสนใจไปท าสิ่งอื่น การ
ออกก าลังกาย เล่นกีฬา การอยู่กับปัจจุบัน การฝึกสติการระบายความรู้สึก
โดยการเขียนบันทึก 

6. เปลี่ยนอารมณ์เป็นเรื่องเชิงบวก 
วัยรุ่นหลายคนสามารถพัฒนา 

อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ไปเป็นเร่ือง 
เชิงบวก เช่น แต่งเพลง แต่งกลอน  
เขียนนิยาย เขียนบล็อก 

 

วัยรุ่นกับโรคซึมเศร้า 
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

และสังคม ท าให้วัยรุ่นเป็นวัยที่พบโรคความผิดปกติทางอารมณ์ได้บ่อย โดย 
เฉพาะโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่มีสาเหตุซับซ้อน เช่น ปัจจัยทางพันธุ-
กรรม ปัจจัยชีวภาพของสมอง ปัจจัยทางจิตสังคม และปัจจัยทางบุคลิกภาพ 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการคิด การตัดสินใจ และอาจน ามาซึ่งพฤติกรรม
เสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของ
วัยรุ่นในประเทศไทย หลายครั้งวัยรุ่นที่มีโรคซึมเศร้าอาจมาพบแพทย์ด้วย
อาการทางกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้องเรื้อรัง หรืออาจมาด้วยผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากภาวะโรคซึมเศร้า เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาความสัมพันธ์กับคน 
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รอบข้าง ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ 
วัยรุ่นบางคนอาจสามารถอธิบาย

ถึงอารมณ์เศร้าได้ว่า เป็นความรู้สึกเศร้า 
เหงา หดหู่ ไม่มีความสุข อย่างไรก็ตาม
ในวัยรุ่น อารมณ์ซึมเศร้าอาจถูกแสดง
ออกเป็นลักษณะของอารมณ์หงุดหงิด
ง่าย กระวนกระวาย โกรธง่าย มองโลก
แง่ลบ ชอบโต้แย้ง ทะเลาะวิวาท แทน
ความรู้สึกซึมเศร้าเหมือนในผู้ใหญ่ 

หลายครั้งวัยรุ่นอาจบรรยายอารมณ์ของตนเอง เป็นความรู้สึกเบื่อ ไม่
สนุก ไม่อยากท าอะไร อ่อนเพลียง่าย โดยถ้าพบว่าตนเองมีอาการดังต่อไปนี้
หลายข้อ ควรปรึกษาแพทย์ 

1. อารมณ์เศร้า หรือหงุดหงิดง่าย โดยมีอาการเกือบตลอดวัน เป็นเกือบ
ทุกวัน 

2. ไม่มีสมาธิ หรือประสิทธิภาพในการคิด การตัดสินใจลดลง 
3. ขาดความสนใจหรือขาดความเพลิดเพลินใจใน 

การท าสิ่งตา่งๆ ลงอย่างมาก 
4. นอนไม่หลับ หรือนอนมากผิดปกติ 
5. อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 
6. รู้สึกไร้ค่า หรือรู้สึกผิด 
7. กระวนกระวาย หรือเฉื่อยชา 
8. ไม่อยากอาหาร/น้ าหนักลด หรือกิน 

มากจนน้ าหนักข้ึน มากกวา่ร้อยละ 5 ใน 1 เดือน 
9. มีความคิดซ้ าๆ เกี่ยวกับการตาย คิดอยากฆ่าตัวตาย หรือเคยคิดที่

จะพยายามฆ่าตัวตาย 
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หากพบว่าการใช้ชีวิตวัยรุ่นมี
ความยากล าบาก ไม่มีความสุข หรือ
มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเรียน ความ 
สัมพันธ์กับครอบครัวหรือคนรอบข้าง 
ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ได้รับการช่วยเหลือ 
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