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วัยรุ่น หมายถึง ผู้ทีมีอายุ 12-20 ปี เป็ นระยะทีร่ างกายมีการเจริ ญเติบโตอย่างเต็มทีและรวดเร็ ว
รวมถึง มีการเปลียนแปลงทังขนาดโครงสร้ างดังนันการส่งเสริ มให้ เด็กวัยรุ่นได้ รับอาหารทีถูกหลักโภชนาการ
เหมาะ สมกับความต้ องการและมีปริ มาณเพียงพอเพือใช้ สาํ หรับการเจริ ญเติบโตและเป็ นพลังงานเพือการ
ประกอบกิจกรรม ในแต่ละวัน
ความสําคัญของอาหารกับวัยรุ่ น
1. เพือใช้ ในการเจริ ญเติบโตของร่างกายและพัฒนาระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย รวมถึงสร้ างพลังงาน
สําหรับการใช้ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน
2. เพือให้ ได้ รับอาหารทีเหมาะสมกับความต้ องการของช่วงวัย
ความต้ องการอาหารของวัยรุ่น
- พลังงาน
วัยรุ่นชาย , – , กิโลแคลอรี
วัยรุ่นหญิง , – , กิโลแคลอรี
- คาร์ โบไฮเดรต
ให้ พลังงาน วรได้ รับ – % ของพลังงานทังหมด ได้ แก่ ข้ าว แป้ ง เผือก มัน ข้ าวโพด
ธัญพืช แนะนําข้ าวไม่ขดั สี เช่น ข้ าวกล้ อง
- โปรตีน
เสริ มสร้ างกล้ ามเนือ สร้ างภูมิค้ มุ กันและฮอร์ โมนควรได้ รับ – % ของพลังงานทังหมด
ได้ แก่ เนือสัตว์ต่าง ๆ แนะนําเนือสัตว์ไขมันตํา เช่น ปลา เนือสัตว์ไม่ตดิ มันและหนัง นม ถัวเมล็ดแห้ ง ผลิตภัณฑ์
จากถัวต่าง ๆ เช่น เต้ าหู้โปรตีนเกษตร
- ไขมัน
ให้ พลังงานและความอบอุ่น รวมถึงกรดไขมันทีจําเป็ นต่อระบบประสาท และช่วยในการ
ละลายและดูดซึมวิตามินทีละลายได้ ในไขมัน ควรได้ รับ % ของพลังงานทังหมด ได้ แก่ ไขมันจากพืชและ
จากสัตว์ นํามันปลา เนย งา เน้ นไขมันจากพืช

- วิตามิน
สําคัญต่อปฏิกิริยสการสลายอาหารให้ ได้ พลังงานมีมากในธัญพืช ผักและผลไม้ นอกจากนีผัก
และผลไม้ ยงั ช่วยลดการดูดซึมนําตาลและโคเลสเตอรอล ช่วยเสริ มสร้ างระบบขับถ่าย
- แร่ ธาตุ
เป็ นองค์ประกอบของเซลล์และกล้ ามเนือ แร่ ธาตุทีสําคัญกับวัยรุ่น คือ แคลเซียม ช่วยสร้ าง
กระดูก แหล่งแคลเซียม ได้ แก่ นม ผลิตภัณฑ์จากนม ปลาเล็กปลาน้ อย กุ้งเล็ก กะปิ ปลากระป๋ อง และผักใบ
เขียว ฟอสฟอรัส เป็ นองค์ประกอบของกระดูก แหล่งอาหาร ได้ แก่ ถัว ไข่ ปลา เนือสัตว์ เป็ ด ไก่ นม และเนย
แข็ง เหล็ก เป็ นองค์ประกอบของเม็ดเลือดแดงผู้หญิงมีความต้ องการมากกว่าผู้ชาย เนืองจากเสียไปกับ
ประจําเดือน แหล่งอาหาร ได้ แก่ เครื องในสัตว์ ตับ เลือด และเนือสัตว์ทีมีสีแดง
- นํา
เป็ นส่วนประกอบของเซลล์ นําย่อย ฮอร์ โมนนําเป็ นตัวละลาย ช่วยรักษาความสมดุลและ
อุณหภูมิของร่ างกาย โดยปกติร่างกายต้ องการนําวันละประมาณ - แก้ ว

ปั ญหาทางด้ านโภชนาการของวัยรุ่ น
- การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา
- การไม่รับประทานอาหารเช้ า

- การอดอาหารบางมือ เพราะกังวลเรื องนําหนักและรูปร่ าง ส่งผลให้ ขาดสารอาหาร
- การรับประทานอาหารจานด่วนแบบตะวันตก เช่น เบอร์ เกอร์ เฟรนด์ฟรายด์ เป็ นต้ น
- การรับประทานจุกจิก ขนมกรุบกรอบ หรื อ ขนมขบเคียว ก่อให้ เกิดโรคอ้ วนและฟั นผุได้
- ความเชือผิดๆ เรื องอาหาร หลงเชือคําเชิญชวนของโฆษณา เช่น อาหารเสริ มต่างๆ
- เบืออาหาร เนืองจากภาวะทางอารมณ์และจิตใจ เช่น ผิดหวังเรื องต่างๆ

วัยรุ่ นกับโภชนาการบัญญัติ ประการ “4 อย่ า อยาก”
1. อยากให้ กินอาหารครบ หมู่ หลากหลายไม่ซําซาก และดูแลนําหนักตัวสมําเสมอ
. อยากให้ กินข้ าวเป็ นหลัก สลับกับแป้งบ้ างเน้ นกินข้ าวกล้ อง ข้ าวโพด ลูกเดือย หรื ออาหารไม่ขดั ขาว
. อยากให้ กินพืชผักให้ มาก และกินผลไม้ ตามธรรมชาติ เน้ นกินพืชผัก สี เพือให้ ได้ รับใยอาหารและ
สารไฟโตเอสโทรเจนอย่างเพียงพอ

. อยากให้ กินเนือสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถัว เมล็ดแห้ ง เน้ นกินปลา ไข่ และเนือแดง
. อยากให้ ดืมนมทีเหมาะสมกับวัย เน้ นการดืมนมรสธรรมชาติ (รสจืด) และนมขาดมันเนยสําหรับวัน
รุ่นทีต้ องการควบคุมนําหนัก
. อย่ากินอาการทีมีไขมันสูง เน้ นวิธีการประกอบอาหารแบบไม่ใช้ นํามันและใช้ นํามันน้ อย ต้ ม นึง ลวก
อบและลดการกินอาหารขนมอบทีมีไขมันทรานส์ประกอบ เช่น โดนัท คุกกี เป็ นต้ น
. อย่ากินอาหารรสจัด เน้ นกินอาหารรสจืดและซิมก่อนเติม ลดเครื องดืมรสหวาน
. อย่ากินอาหารทีปนเปื อน เน้ นกินอาหารสุกใหม่ ๆ เลือกร้ านค้ าทีได้ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
. อย่าดืมนําทีมีแอลกอฮอล์ เน้ นดืมนําเปล่าว วันละ - แก้ ว

