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อาหารและโภชนาการ 

ความหมายของอาหารและโภชนาการ 

 อาหาร ตามความหมายของ  พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522  หมายถึง  ของกินหรือเคร่ืองคํ้า

จุนชีวิต ไดแ้ก่ วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน  ด่ืม  อมหรือนาํเขา้สู่ร่างกายไม่ว่าดว้ยวิธีใดๆ  หรือในรูปลกัษณะใดๆ 

แต่ไม่รวมถึงยาวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทหรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้นแลว้แต่กรณี 

(พระราชบญัญติัอาหาร, 2522 )  มีผูใ้หค้วามหมายอีกว่า อาหาร หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีรับเขา้สู่ร่างกายแลว้

เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย  ซ่ึงการรับเขา้สู่ร่างกายจะดว้ยวิธีใดก็ตาม อาหารเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับมนุษย ์เม่ือ

อาหารเขา้สู่ร่างกายแลว้ จะเกิดขบวนการย่อย  การดูดซึม  การแปรรูป  การขนส่งไปยงัอวยัวะส่วนต่าง ๆ 

เพื่อใชป้ระโยชน์ในการดาํรงไวซ่ึ้งการทาํงานของเซลลอ์วยัวะต่าง ๆ ของร่างกายใหเ้ป็นปกติ  อาหารถูกยอ่ย

ใหเ้ป็นโมเลกุลท่ีเลก็ลง เรียกว่า สารอาหาร (Nutrients) คือ สารเคมีท่ีอยูใ่นอาหาร โดยสามารถแบ่งออกเป็น

กลุ่มดงัน้ีคือ สารอาหารท่ีใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย (Macronutrients or Fuel Nutrients) ไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ไขมนั อีกกลุ่มหน่ึงเป็นสารอาหารท่ีจาํเป็นในการควบคุมปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ในร่างกาย และการ

ทาํงานของอวยัวะทุกส่วน อีกทั้งช่วยในการป้องกนัและตา้นทานโรค หรือช่วยใหร่้างกายแขง็แรง ซ่ึงเรียกว่า 

Micronutrients ไดแ้ก่สารอาหารพวก วิตามิน เกลือแร่ต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นต่อร่างกาย  อาหารท่ีดีจะเกิด

ประโยชน์แก่ร่างกายอย่างเต็มท่ี  จะตอ้งเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง คือ ตอ้งเป็นอาหารท่ีมี

สารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการครบทุกชนิด มีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย  ซ่ึงจะส่งผลให้

ร่างกายมีการเจริญเติบโตอยา่งเตม็ท่ี  ช่วยเสริมสร้างสุขภาพอนามยัและและป้องกนัภาวะทุพโภชนาการใน

เด็กและผูใ้หญ่ทุกเพศทุกวยัได ้  นอกจากอาหารแลว้นํ้ าก็เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีร่างกายควรไดรั้บอยา่งเพียงพอใน

แต่ละวนั โดยทัว่ไปแลว้ร่างกายจะประกอบดว้ยนํ้ าประมาณ 60 เปอร์เซ็นต ์โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นเซลล ์นํ้า

จะช่วยในการขนส่งสารอาหารไปยงัส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแลว้ยงัช่วยในการควบคุมอุณหภูมิ ดงันั้นนํ้ าจึง

จาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับร่างกาย 

  

   

 



โภชนาการ  มีความหมายกวา้งกว่าคาํว่าอาหารมากกล่าวคือ โภชนาการ หมายถึง เร่ืองต่างๆ 

ท่ีว่าด้วยอาหาร  เช่น  การจดัแบ่งประเภทสารอาหาร  ประโยชน์ของอาหาร  การย่อยอาหาร  โรคขาด

สารอาหาร  เป็นตน้ โภชนาการจึงเป็นวิชาการสาขาหน่ึง  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกตท่ี์กล่าวถึง

การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของอาหารท่ีรับประทานเขา้ไปเพื่อประโยชน์ในการบาํรุงร่างกาย กล่าวโดยสรุป

โภชนาการ หมายถึง อาหารท่ีเรารับประทานเขา้ไป แลว้ร่างกายนาํเอาไปใช ้เพื่อการทาํหนา้ท่ีเป็นปกติของ

อวยัวะท่ีสาํคญั เช่น หัวใจ ปอด เป็นตน้ นอกจากน้ียงันาํไปใชเ้พื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตของร่างกาย 

การซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย เราสามารถแบ่งอาหารออกเป็นประเภท โดยอาศัยหลักทาง

โภชนาการ ไดเ้ป็นโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั วิตามิน เกลือแร่ และนํ้ า ซ่ึงมีส่วนสาํคญัต่อการทาํงานของ

ร่างกายไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่ากนั โดยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมนั เม่ือรับประทานเขา้ไปร่างกายจะเผา

ผลาญทาํให้เกิดพลงังานได ้ส่วนพวกวิตามิน เกลือแร่ และนํ้ า จะเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัในการทาํ

ให้วงจรการทาํงานต่างๆ ของร่างกาย ดาํเนินต่อไปไดเ้ป็นปกติ นอกจากน้ีควรรักษานํ้ าหนักตวัให้อยู่ใน

เกณฑป์กติ ทุกคนควรชัง่นํ้ าหนกัตนเองอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง ถา้ผอมไปก็กินอาหารท่ีมีประโยชน์ นํ้าหนกั

จะไดเ้พิ่ม ถา้อว้นไปกกิ็นใหน้อ้ยลง ร่วมกบัการออกกาํลงักายใหม้ากข้ึน  

โภชนาการศาสตร์ (Nutrition) หมายถึง วิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารและมีความสัมพนัธ์

ระหวา่ง อาหารกบัความเป็นอยูท่ี่ดีของร่างกายมนุษย ์ซ่ึงจะครอบคลุมถึงกระบวนการเผาผลาญอาหารต่าง ๆ 

คุณค่าทางโภชนาการและความตอ้งการสารอาหารแต่ละชนิด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของบุคคล แต่

ละวยั  เพื่อให้พอเพียงกบัความตอ้งการของร่างกาย เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและการ

ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัมีความสมัพนัธ์กบัภาวะเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลในการเลือก สารอาหารมาบริโภคดว้ย การท่ีบุคคลใดมีภาวะ

โภชนาการ (Nutritional Status on Nurture) ดีหรือไม่อยา่งไร  เม่ือภาวะโภชนาการดีจะส่งผลใหมี้สุขภาพดี

ดว้ย และในทางกลบักนั เม่ือร่างกายขาดอาหารหรือรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ไม่ไดส้มดุล บุคคลนั้นจะ

มีสุขภาพท่ีไม่ดี จะเป็นผูมี้ภาวะทางโภชนาการไม่ดีหรือเรียกว่าภาวะทุพโภชนาการ(Malnutrition) ซ่ึงภาวะ

น้ี ถือวา่เป็นพยาธิสภาพ ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บสารอาหารท่ีจาํเป็นต่อร่างกายในปริมาณท่ีไม่เพียงพอหรือมาก

เกินไป ในช่วงระยะเวลานาน ๆ แสดงใหเ้ห็นไดจ้ากความผดิปกติท่ีเก่ียวกบัทางดา้นร่างกาย จิตใจ และระดบั

ของสารประกอบทาง   ชีวเคมี ท่ีเป็นส่วนประกอบของร่างกาย 

 

 

 



คุณค่าของอาหารต่อสุขภาพ 
การรับประทานอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการจะทาํให้ร่างกายไดรั้บประโยชน์และคุณค่าซ่ึง

ส่งผลต่อสุขภาพ ดงัน้ี 
  1.     ช่วยใหร่้างกายเจริญเติบโต 
  2.    ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย 
  3.    ใหพ้ลงังานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
  4.    ช่วยใหอ้วยัวะต่างๆ ภายในร่างกายทาํงานไดต้ามปกติ 
  5.    ช่วยเสริมสร้างภูมิตา้นทานโรคใหแ้ก่ร่างกาย   
 
สารอาหาร (Nutrients) 
โปรตีน (Protein) 

อวยัวะทุก ๆ ส่วนของร่างกายโดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นกลา้มเน้ือจะประกอบดว้ยโปรตีนเป็นส่วน
ใหญ่ ประมาณ 16.9 เปอร์เซ็นตข์องนํ้ าหนกัร่างกาย ในสภาพร่างกายท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว้ จะมีความ
ตอ้งการโปรตีนนอ้ยลง แต่สาํหรับนกักีฬาหรือผูอ้อกกาํลงักายเป็นประจาํ จะมีความตอ้งการโปรตีนแตกต่าง
จากคนทัว่ไป เพราะเม่ือมีการออกกาํลงักายท่ีค่อนขา้งหนกั อาจมีการทาํลายของเซลลก์ลา้มเน้ือมากกว่า
ธรรมดา ดงันั้น ความตอ้งการเก่ียวกบัการซ่อมแซมจึงมีความจาํเป็น แต่มิไดห้มายความว่า ถา้รับประทาน
โปรตีนมากจะทาํใหมี้พลงังานมากและมีความอดทนสูงข้ึน ความตอ้งการโปรตีนในแต่ละวนั สถาบนัวิจยั
แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแ้นะนาํใหค้นท่ีเตม็วยัรับประทานอาหารประเภทโปรตีนในปริมาณ 1 
กรัม/นํ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม แต่ถา้เป็นนกักีฬาท่ีตอ้งใชพ้ลงังานมากกว่าปกติ ควรไดรั้บเพิ่มข้ึนอีก 50-100 
เปอร์เซ็นต ์
 
หน้าทีข่องโปรตีนมีดังนี ้

1. ช่วยในการเสริมสร้างเน้ือเยื่อ และซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของอวยัวะต่าง ๆ ให้กลบัคืนสู่
สภาพปกติ 

2. ควบคุมการทาํงานภายในร่างกาย รวมทั้งเป็นส่วนประกอบของสารท่ีจาํเป็นต่อการทาํงาน
ของอวยัวะนั้น ๆ ดว้ย 

3. มีส่วนช่วยในการเผาผลาญอาหารซ่ึงมีผลต่อการทาํใหค้วามร้อนในร่างกายเพ่ิมข้ึน 
4. โปรตีน 1 กรัม ใหพ้ลงังาน 4 แคลอรี  

 
 



ตารางแสดง  ความต้องการโปรตีนของร่างกาย (กรัม/นํา้หนักร่างกายเป็นกโิลกรัม/วนั) 
 

อายุ จํานวน 
กรัม/กก./วนั 

อายุ 
ปี 

จํานวน 
กรัม/กก. /วนั 

3 เดือน 
6 เดือน 

1 ปี 
2 ปี 
4 ปี 
7 ปี 
ผูใ้หญ่ 

2.6 กรัม/กก. 
2.4 กรัม/กก. 
2.3 กรัม/กก. 
1.7 กรัม/กก. 
1.3 กรัม/กก. 
1.2 กรัม/กก. 
1.0 กรัม/กก. 

เดก็ชาย          9-12 ปี 
12-15 ปี 
15-18 ปี 

เดก็หญิง        9-12 ปี 
12-15 ปี 
15-18 ปี 

หญิงมีครรภเ์พิ่มอีก 
หญิงแม่ลูกอ่อนเพิ่มอีก 

1.3 กรัม/กก. 
1.1 กรัม/กก. 
0.9 กรัม/กก. 
1.2 กรัม/กก. 
1.0 กรัม/กก. 
0.8 กรัม/กก. 
20.0 กรัม/กก. 
40.0 กรัม/กก. 

 
 

ความต้องการโปรตีนในขณะออกกาํลงักาย 
 จากเหตุผลท่ีว่า โปรตีน 1 กรัมให้พลงังานประมาณ 4 แคลอรี แต่ร่างกายจะนาํออกมาใชก้็
ต่อเม่ือไม่มีทางไดพ้ลงังานมาจากคาร์โบไฮเดรตหรือไขมนัแลว้เท่านั้น เพราะหนา้ท่ีหลกัของโปรตีนจะถูก
ใชไ้ปในดา้นการเสริมสร้างความเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ แต่ถา้ร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรต
และร่างกายแปลงโปรตีนออกมาเป็นพลงังานไม่เพียงพอ จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคขาดแคลอรี และถา้ขาด
โปรตีนจนร่างกายไม่สามารถรักษาดุลยภาพของไนโตรเจนได ้กจ็ะทาํใหเ้กิดโรคขาดโปรตีน ในดา้นปริมาณ
โปรตีน ถา้เพียงพอสําหรับความตอ้งการของคนปกติ ก็จะเพียงพอสําหรับผูท่ี้ออกกาํลงักายดว้ย แมแ้ต่ใน
ระยะท่ีฝึกหนกั แต่ถา้ตอ้งการเพิ่มขนาดของกลา้มเน้ือ ก็ควรจะไดรั้บโปรตีนมากกว่าปกติดว้ย  แต่ถา้ให้
โปรตีนสูงมากจนเกินความตอ้งการของร่างกาย ในนกักีฬาหรือผูท่ี้ออกกาํลงักาย เป็นประจาํจะมีผลทาํให้
ร่างกายมีการสูญเสียนํ้ามากข้ึน อาการท่ีตามมา คือ อาการทอ้งผกู 
 
การขาดสารอาหารโปรตีน 
 การขาดแคลนอาหารโปรตีนในเด็กเล็ก (1-5 ขวบ) จะทาํให้เด็กเป็นโรคขาดโปรตีนและ
แคลอรี (Protein Calory Malnutrition) ซ่ึงเป็นโรคเฉพาะของเด็กในวยัน้ี  จะทาํใหร่้างกายเต้ีย เลก็ และมี
สติปัญญา สมองเส่ือม ความตา้นทานโรคตํ่า เหน่ือยง่าย กลา้มเน้ืออ่อนเพลีย 



 Kwashiorkor คือ โรคท่ีขาดโปรตีนและพลงังาน (Protein Calory Malnutrition) ในเดก็ภายหลงั
ระยะการหยา่นม (2-4 ขวบ) จะมีอาการบวมไม่เจริญเติบโต มีแผลตามผวิหนงั สีผมเปล่ียน มีไขมนัอยูใ่นตบั 
เพราะมีสาเหตุมาจากการขาดโปรตีน ไดรั้บอาหารไม่ถูกส่วนเม่ือเดก็หยา่นม 
 Maramus เป็นโรคท่ีขาดโปรตีนและพลงังานร่วมกนั มกัเกิดกบัเด็กในช่วงอายุนอ้ยกว่ากลุ่ม
แรก แต่ร่างกายไม่เจริญเติบโตรุนแรงกวา่ อาการบวมไม่ค่อยพบ แต่การเจริญของสมองเสียไปอยา่งถาวร  
 
คาร์โบโฮเดรต  (Carbohydrate) 
 เป็นสารอาหารท่ีให้พลงังานเป็นสําคญั ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นตข์องพลงังานท่ีไดจ้าก
สารอาหาร  
 
หน้าทีค่าร์โบไฮเดรต 
 เน้ือเยื่อต่าง ๆ ในร่างกายจะตอ้งการคาร์โบไฮเดรตในปริมาณท่ีเพียงพออยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้
ในการเผาผลาญ และปริมาณท่ีเก็บไวมี้นอ้ยมาก โดยปกติจะเก็บในรูปของกลยัโตเจนในตบัและกลา้มเน้ือ 
และคาร์โบไฮเดรตในร่างกาย มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นแหล่งเช้ือเพลิงของร่างกาย คาร์โบไฮเดรต 1 กรัมใหพ้ลงังานประมาณ  4 แคลอรี 
  2. ความตอ้งการพลงังานของร่างกายจะตอ้งไดรั้บการสนองก่อนความตอ้งการดา้นอ่ืน ๆ 
ดงันั้น หากร่างกายไดรั้บคาร์โบไฮเดรตจากอาหารไม่เพียงพอ ร่างกายจะแปรสภาพของโปรตีนเพื่อนาํมาใช้
เป็นพลงังานทดแทนทนัที 

3. การเผาผลาญไขมนัในภาวะปกติจะเกิดข้ึนหากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรต ถา้การเผาผลาญน้ี
ใหพ้ลงังานมากเกินความตอ้งการจะทาํให้เกิดการรวมตวัของกรด ซ่ึงเป็นของเสียท่ีมาจาก การสลายตวัของ
ไขมนั ภาวะความเป็นกรดในร่างกายจะสูงกวา่ปกติท่ีเรียกวา่ Acidosis 
 4. ช่วยป้องกนัและทาํลายพิษต่าง ๆ ร่วมกบัตบั แลว้ขบัออกนอกร่างกาย 
 5. การทาํงานของเซลลป์ระสาทเป็นพลงังานท่ีสมองตอ้งการ การส่งเสริมใหเ้ซลลส์มองทาํงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะตอ้งมีเลือดไปเล้ียงอยา่งสมํ่าเสมออยูต่ลอดเวลา การขาดกลูโคสหรือออกซิเจนแม้
จะเกิดข้ึนชัว่ขณะหน่ึง จะทาํใหเ้ซลลส์มองเส่ือม ไม่สามารถแกไ้ขใหก้ลบัสู่สภาพเดิมได ้
 ในการใช้แรงงานของร่างกาย คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการใชม้ากท่ีสุด 
ดงันั้น อาหารท่ีควรรับประทานก่อนการออกกาํลงักายควรจะเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นหลกั 
และควรรับประทานก่อนการออกกาํลงักายมากกว่า 2-3 ชัว่โมง ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัอาหารยงัพบว่า ไม่
มีอาหารชนิดใดท่ีรับประทานก่อนการออกกาํลงักายแลว้จะมีผลทาํให้สมรรถภาพเพ่ิมข้ึนเป็นพิเศษ แต่มี
อาหารบางอยา่งท่ีนกักีฬาควรหลีกเล่ียงในวนัแข่งขนั คือ อาหารพวกไขมนั เพราะยอ่ยไดช้า้ทาํใหอึ้ดอดั และ
อาหารท่ีทาํให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร ซ่ึงอาหารประเภทน้ีจะทาํให้ทอ้งอืด คล่ืนไส้ อาเจียน และปวด
ทอ้งไดใ้นขณะแข่งขนั  



 
ความต้องการคาร์โบไฮเดรตในแต่ละวนั 
 ความตอ้งการน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณการใชพ้ลงังานของแต่ละบุคคล ประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์
ของพลงังานท่ีไดจ้ากสารอาหารมาจากคาร์โบไฮเดรต และโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตมีออกซิเจนมากกว่า
ไขมนั จึงทาํให้คาร์โบไฮเดรตมีพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าไขมนัโดยปกติในวยัผูใ้หญ่ (ท่ีไม่ใช่
นกักีฬา) ควรจะไดรั้บประมาณ 50 เปอร์เซ็นตข์องแคลอรีท่ีไดรั้บในวนัหน่ึง ๆ หรือประมารณ 300-400 กรัม
ของอาหารคาร์โบไฮเดรต อยา่งนอ้ยท่ีสุดร่างกายจะตอ้งไดรั้บไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม เพื่อป้องกนัการสลายตวั
ของโปรตีนจาํนวนมากและปฏิกิริยาอ่ืน ๆ ท่ีมีผลเสียต่อร่างกาย 
 
ไขมัน (Fat) 
  ไขมนัมีอยู่ในอาหารธรรมชาติทัว่ไป และมีมากในอาหารประเภทมนัสัตวแ์ละนํ้ ามนัพืช เป็น
แหล่งสะสมพลงังาน ประกอบดว้ยกรดไขมนั (Fatty Acid) ชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความจาํเป็นต่อร่างกาย
ส่วนประกอบของไขมนัมี คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เช่นเดียวกบัคาร์โบไฮเดรต แต่มีในปริมาณท่ี
สูงกวา่ ดงันั้น ไขมนัจึงใหพ้ลงังานไดสู้งกวา่ โดยปกติไขมนัแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1. ไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั (Unsaturated Fat) ซ่ึงมีลกัษณะเหลวในอุณหภูมิปกติ พบไดใ้นนํ้ ามนั
พืช นํ้ามนัปลา มนัสตัวท์ะเล 

2. ไขมนัชนิดอ่ิมตวั (Saturated Fat) จะมีลกัษณะเป็นกอ้นในอุณหภูมิปกติ พบมากในอาหาร 
ประเภทมนัสตัว ์นม นํ้ามนัมะพร้าว 

 
หน้าทีข่องไขมัน 

1. ใหพ้ลงังานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย  ไขมนั 1 กรัมใหพ้ลงังาน 9 แคลอรี 
2. เป็นตวันาํวิตามินท่ีละลายในไขมนั (วิตามินเอ ดี อี เค) ใหมี้การดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือด 
3. ใหค้วามสมบูรณ์และคุม้กนัโรคแก่ผวิหนงั 
4. ใหค้วามเจริญเติบโตแก่ทารก เดก็ และหญิงมีครรภ ์
5. ใหอ้าหารมีรสชาติ และใหพ้ลงังานสูงสุด   
6. เน้ือเยื่อไขมนัท่ีสะสมภายในร่างกาย จะทาํหนา้ท่ีรองรับอวยัวะภายในร่างกายมิให้ไดรั้บ      

การกระทบกระเทือน และใหอ้วยัวะนั้นอยูเ่ป็นท่ี 
7. ไขมนัทาํหนา้ท่ีป้องกนัการสูญเสียวิตามินบางชนิดโดยเฉพาะวิตามินบี 1 และไนอาซีน 
8. ทาํหนา้ท่ีหล่อล่ืนใหอ้าหารผา่นลาํไส้ไดดี้ข้ึน ขณะเดียวกนัจะลดการผลิตนํ้ ายอ่ยอาหาร ทาํ

ใหอ้าหารไปสู่ลาํไสช้า้ลง จึงทาํใหอ่ิ้มนาน 
 

 



ความต้องการของไขมันในแต่ละวนั 
 ผูใ้หญ่ควรไดรั้บประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นตข์องแคลอร่ีทั้งหมดท่ีไดรั้บในแต่ละวนั สาํหรับ
เดก็วยัรุ่นควรไดรั้บประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นต ์จากปริมาณแคลอร่ีท่ีไดรั้บทั้งวนั ส่วนในวยัผูสู้งอายกิุจกรรม
ต่าง ๆ ลดลง พลงังานท่ีใชจึ้งลดลงดว้ย ดงันั้น จึงตอ้งลดปริมาณของไขมนัให้นอ้ยลงดว้ย เพราะหากไดรั้บ
เกินความตอ้งการจะเป็นสาเหตุทาํให้อว้นกว่าปกติและมีการไดว้ิจยัพบว่า ในผูถู้กทดลองท่ีรับประทาน
อาหารชนิดท่ีมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตและไขมนัในปริมาณท่ีเหมาะสม (อาหารม้ือธรรมดาของคน
ทัว่ไป) แลว้ใหอ้อกกาํลงักายแบบแอโรบิค (Aerobic) ปรากฏว่า 50-60 เปอร์เซ็นต ์    ของพลงังานไดม้าจาก
อาหารประเภทไขมนั แต่ถา้ใหอ้อกกาํลงักายในลกัษณะเดียวกนัเป็นเวลานานถึง 3 ชัว่โมง พบว่า ประมาณ 
70 เปอร์เซ็นตข์องพลงังานไดม้าจากไขมนั   ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ใหอ้อกกาํลงักายอยา่งเขม้ขน้ จนกระทัง่
ทาํใหอ้อกซิเจนท่ีไดรั้บนอ้ยกวา่ออกซิเจนท่ีตอ้งใชไ้ปจริง หรือท่ีเรียกวา่การออกกาํลงักายแบบแอนแอโรบิค 
(Anaerobic) พบวา่ พลงังานส่วนใหญ่ไดม้าจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
 แหล่งพลงังานท่ีจาํเป็นสาํหรับการออกกาํลงักายแบบเขม้ขน้และใชร้ะยะเวลาไม่นานนกั คือ 
คาร์โบไฮเดรต  แต่แหล่งพลงังานท่ีจาํเป็นสาํหรับการออกกาํลงักายท่ีเบาและยาวนาน  คือ ไขมนั  ทั้งไขมนั
และคาร์โบไฮเดรตจึงเป็นสารอาหารท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการออกกาํลงักาย ความเช่ือท่ีการทาํงานหนกัหรือ
การออกกาํลงักายมากจาํเป็นจะตอ้งรับประทานอาหารประเภทโปรตีนมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและไขมนั จึง
เป็นความเช่ือท่ีไม่ถูกตอ้ง และก็เป็นท่ียอมรับกนัในหมู่ของนักสรีรวิทยาของการออกกาํลงักายและนัก
โภชนาการแลว้ว่า หน้าท่ีหลกัของสารอาหารโปรตีน คือ เสริมสร้าง ซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทาํ
หนา้ท่ีสังเคราะห์เอนไซมแ์ละฮอร์โมน (Enzyme and Hormone) ต่าง ๆ ร่างกายการนาํสารอาหารโปรตีนมา
ใชใ้นการสร้างพลงังาน จะใชใ้นคราวจาํเป็นจริง ๆ เท่านั้น  
 
วติามิน (Vitamins) 
 สารท่ีทาํหนา้ท่ีเสมือนตวักระตุน้และควบคุมการทาํงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งยงัมี
หนา้ท่ีอ่ืน ๆ อีกมากมาย แต่ไม่ไดเ้ป็นสารใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย   
 
หน้าของวติามิน 
 1.  กระตุน้และควบคุมการปฏิบติังานของอวยัวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย 

 2.  ควบคุมการใชพ้ลงังานและใหอ้าํนาจตา้นทานโรค 
 3.  ส่งเสริมการพฒันาและการเจริญเติบโตของร่างกายโดยทัว่ไป 

 
 
 
 



ประเภทของวติามิน 
  วิตามินแบ่งออกไดต้ามคุณสมบติัมี  2 ประเภท คือ 
  1. วิตามินท่ีละลายในไขมนั (Fast Soluble group) มีคุณสมบติัคือ ไม่สูญเสียต่ออาหารท่ีหุงตม้
ดว้ยความร้อนธรรมดา และไม่ละลายในนํ้ า แต่ละลายในไขมนั มีความคงทนไม่เส่ือมง่าย ร่างกายมีการ
สะสมไวท่ี้ตบัขบั และจะถูกขบัออกมากบัปัสสาวะทางอุจจาระ ถา้ร่างกายไดรั้บมากเกินความตอ้งการจะเกิด
การแพ ้ ไดแ้ก่ วิตามิน เอ ดี อี เค  
  2. วิตามินท่ีละลายในนํ้ า (Water Soluble group) มีคุณสมบติั คือ ละลายในนํ้ าไดง่้าย และอาจ
ถูกทาํลายไดด้ว้ยความร้อนจากการหุงตม้ หรือแสงสว่าง ถูกทาํลายไดง่้ายจากความร้อน แสง และด่าง ไม่มี
การสะสมในร่างกาย เม่ือเกินความตอ้งการไม่มีอาการแพ ้เช่นวิตามินบีรวม วิตามินซี เป็นตน้  
   
   วิตามินท่ีละลายในไขมนั 
  วิตามินท่ีละลายไดใ้นไขมนัและนํ้ามนั  ร่างกายจะสะสมวิตามินแหล่าน้ีไวใ้นเน้ือเยือ่ไขมนัเรา

จึงไม่จาํเป็นตอ้งกินทุกวนัส่วนวิตามินประเภทน้ีเป็นอาหารเสริมนั้น หากกินมากเกินไปอาจเป็นโทษได ้เรา

จึงควรพยายามกินวิตามินเหล่าน้ีจากอาหารตามปกติใหพ้อเพียง 

สารอาหาร แหล่งทีด่ ี บทบาทสําคญั 

วิตามินเอ  
(เรทินอล-retinol) 

นมและผลิตภณัฑน์มท่ีไม่ไดมี้การ
สกดัเอา ไขมนัออก เคร่ืองในสตัว ์
เช่น ตบั ไต ไข่ นํ้ามนัตบัปลา 
ผลไมแ้ละผกัสีเขียวเขม้หรือสี
เหลืองสม้ซ่ึงมีสารเบตา้แคโรทีน 

ทาํใหผ้วิหนงั เยือ่บุเมือก 
กระดูก ฟันและผม รวมทั้ง
การมองเห็น และการสร้างภูมิ
ตา้นทานต่างๆ สามารถ 
ทาํงานไดอ้ยา่งปกติ 

วิตามินดี 
(แคลซิเฟอรอล – Calciferol) 

ร่างกายสามารถสงัเคราะห์วติามิน
ดีข้ึนเองไดเ้ม่ือไดรั้บแสงแดด 
นอกจากน้ียงัพบในอาหารจาํพวก
ตบั นํ้ามนัตบัปลา ไข่แดง นมและ
ผลิตภณัฑน์ม 
 

ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม
และฟอสฟอรัส จาํเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและการเสริม 
สร้างความแขง็แรงของ
กระดูก 

วิตา มินอี  (โทโคเฟอรอล 
tocopherol) 

มีในอาหารส่วนใหญ่โดยเฉพาะใน
นํ้ามนัพืช ธญัญาหารเมลด็ขา้ว
ต่างๆ เมลด็พืช ถัว่ ผกัใบเขียว เนย
เทียม  (มาร์การีน)และไข่แดง 

ช่วยสร้างเมด็เลือดแดง ทาํ
หนา้ท่ีเป็นสารแอนติออกซิ
แดนต ์



 

 วติามินทีล่ะลายได้ในนํา้      

                    วิตามินท่ีละลายได้ในนํ้ า พบได้ทั้ งในพืชและสัตว์หลายชนิด ร่างกายสามารถเก็บ

วิตามินเหล่าน้ีได้ในปริมาณเล็กน้อยและดูดซึมได้อย่างรวดเร็วเราจึงตอ้งกินอาหารท่ีมีวิตามิน

เหล่าน้ีเกือบทุกวนั เราควรรู้จกัวิธีการนาํผกัมาประกอบอาหารโดยไม่ให้สูญเสียวิตามินเหล่าน้ีไป

มากนกั  

สารอาหาร แหล่งทีด่ ี บทบาทสําคญั 

ไธอามิน – thiamin (บี1) เน้ือสตัวโ์ดยเฉพาะเน้ือหมู และ
ธญัญาหารเมลด็ขา้วต่างๆ 
โดยเฉพาะขา้วกลอ้งหรือซอ้มมือ
จะมีวิตามินบี 1 สูงกวา่ขา้วท่ีขดัสี
จนขาว รวมทั้งอาหารทะเลยตบั 
เป็น ไก่ ถัว่ต่าง ๆ มนัฝร่ัง และนม 

จาํเป็นต่อการทาํงานของ
ระบบประสาท ช่วยในการ
สร้างพลงังานจาก
คาร์โบไฮเดรต 

โธอามิน – riboflavin    (บี2) ตบั ไต เน้ือววั เป็ด ไก่ ไข่ นมและ 
ธญัญาหารต่างๆ ปลา ผกัใบเขียว
และถัว่ต่าง ๆ เช่น ถัว่แดงและถัว่
แขก 

ช่วยใหร่้างกายสร้างพลงังาน
จากอาหารท่ีกินเขา้ไป 

ไนอาซิน – niacin     (กรดนิ
โคตินิค – nicotinic acid, บี3) 

ขา้ว แป้งเสริมวิตามิน เน้ือสตัว์
และเคร่ืองในโดยเฉพาะตบัไต 
เป็ด ไก่ ไข่ ปลา ถัว่ต่างๆ มนัฝร่ัง 
และนม 

จาํเป็นต่อการทาํงานของ
ระบบทางเดินอาหาร และ
ระบบประสาท ช่วยสร้าง
พลงังาน และควบคุมระดบั
โคเลสเทอรอลในเลือด 

กรดโฟลิค – folic acid 
(โฟเลต-folate) 

ตบัไตและเน้ือส่วนอ่ืนๆ รวมทั้ง
ผกัต่างๆ ผลไมส้ด ถัว่แดง และถัว่
แขก 

ช่วยสร้างเมด็เลือดแดงและ
องคป์ระกอบทางพนัธุกรรม 



บี 12 (ไชยาโนโคบาลามิน  – 
Cyanocobalamin) 

เคร่ืองในสตัวโ์ดยเฉพาะตบั ไต 
และเน้ือส่วนอ่ืน ๆ ปลา ไข่แดง 
ผลิตภณัฑน์ม 

ช่วยสร้างเมด็เลือดแดง บาํรุง
ประสาท และเผาผลาญ
สารอาหารต่าง ๆ ใหร่้างกาย
นาํไปใชป้ระโยชน์ 

วิตามินซี   (กรดแอสคอร์บิค-
ascorbic acid) 

ผลไมแ้ละนํ้าผลไมต่้างๆ (ถา้เป็น
ผลไมส้ดจะดีท่ีสุด) โดยเฉพาะ
ผลไมร้สเปร้ียว เช่น ฝร่ังรวมทั้งผกั
ใบเขียว 

ช่วยในการเจริญเติบโต บาํรุง
และเสริมสร้างกระดูกและฟัน 
ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอและ
ต่อตา้นการติดเช้ือ  

 
 
เกลอืแร่  (Minerals) 

 เกลือแร่มีความสาํคญัต่อร่างกายอย่างยิ่ง  แมจ้ะมีอยูเ่พียง  4 เปอร์เซ็นตข์องนํ้ าหนกัตวัก็ตาม
เพราะเป็นทั้งส่วนประกอบของระบบโครงสร้างของร่างกาย และในเน้ือเยือ่ของเหลวในร่างกายทัว่ไป 

หน้าทีข่องเกลอืแร่ 
1. รักษาความสมดุลของกรดและด่างในร่างกาย 
2. เป็นตวัเร่งสาํหรับปฏิกิริยาทางชีวะ 
3. รักษาความสมดุลของนํ้าในร่างกาย 
4. ช่วยในการรับส่งประสามความรู้สึก 
5. ควบคุมการหดตวัของกลา้มเน้ือ 
6. ช่วยในการเจริญเติบโตของกลา้มเน้ือ 
7. ช่วยในการเจริญเติบโตและพฒันาของอวยัวะต่าง ๆ  เป็นไปตามปกติ 

 
 ร่างกายมนุษย ์ มีกลไกพิเศษสาํคญัสาํหรับควบคุมการดูดซึมของเกลือแร่ท่ีจาํเป็นต่อร่างกาย
และสามารถขบัออกไดท้างปัสสาวะ  อุจจาระ นํ้ าดี เหง่ือ และส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีขบัออกทางลาํไส้  ถา้หากเกลือแร่
นั้นเกิดความตอ้งการ นอกจากน้ี  การเคล่ือนยา้ยของเหลวจากส่วนหน่ึงของร่างกาย ยงัข้ึนอยู่กบัปริมาณ
ความเขม้ขน้ของเกลือแร่ในแต่ละดา้นของผนงัท่ีกั้นระหว่างช่องเซลลน์ั้นๆ  รวมทั้งการเช่ือมต่อความรู้สึก
จากเซลลป์ระสาทตวัหน่ึงไปสู่เซลลป์ระสาทอีกตวัหน่ึง  จากเหตุผลดงักล่าว มนุษยจึ์งมีความตอ้งการท่ีจะ
รักษาระดบัความสมดุลของเกลือแร่ใหมี้สมํ่าเสมออยูต่ลอดเวลา  เพื่อการดาํรงชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
 



 
แร่ธาตุทีจํ่าเป็นต่อร่างกาย    

                   ร่างกายตอ้งการวิตามินและสารอาหารต่างๆ เป็นปริมาณมากนอ้ยต่าง ๆ กนัไปหลายสิบ

ชนิดเพื่อให้มีสุขภาพท่ีดี แร่ธาตุ 4 ชนิดต่อไปน้ี นกัว่าเป็นสารอาหารท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานของ

ร่างกายมากท่ีสุด  

สารอาหาร แหล่งทีด่ ี บทบาทสําคญั 

แคลเซียม (calcium) นมและผลิตภณัฑน์ม ปลา
โดยเฉพาะปลาเลก็ปลานอ้ยและ
ปลาชนิดอ่ืนๆ ท่ีกินไดท้ั้งตวั กุง้
แหง้ ผกัใบเขียว เช่น คะนา้และ
เตา้หู ้

จาํเป็นต่อการบาํรุงและ
เสริมสร้างกระดูกและฟัน 
ช่วยในการทาํงานของ
กลา้มเน้ือ และทาํใหก้าร
แขง็ตวัของเลือดเป็นปกติ 

เหลก็(iron) เน้ือแดง เคร่ืองในสตัวโ์ดยเฉพาะ
ตบัและไตเลือดสตัว ์เช่น เลือดหมู 
เลือดเป็ด เลือดไก่ ถัว่ต่างๆ (ถัว่
แดง ถัว่ลนัเตา และถัว่แขก) ผกัใบ
สีเขียวเขม้ ผลไมต้ากแหง้    

ช่วยสร้างเมด็เลือดแดง และ
ขนส่งออกซิเจนเขา้สู่
กลา้มเน้ือและเลือด 

โพแทสเซียม(Potassium) อาหารส่วนใหญ่โดยเฉพาะผลไม้
สดเช่น สม้เขียวหวาน กลว้ย ผกั
ต่างๆ เน้ือสตัว ์ขา้วกลอ้งหรือขา้ว
อนามยัและนม 

ช่วยกระตุน้ประสาท ควบคุม
การหดตวัของกลา้มเน้ือ และ
รักษาความดนัโลหิตใหเ้ป็น
ปกติ 

สงักะสี (zinc) อาหารแทบทุกประเภทเป็นแหล่ง
ท่ีดีของสงักะสี แต่มีมาก
โดยเฉพาะในตบัและเน้ือแดง ไข่
แดง นม และผลิตภณัฑ ์นมอ่ืนๆ 
ขา้วกลอ้ง อาหารทะเลโดยเฉพาะ
หอยนางรม 

จาํเป็นต่อการเผาผลาญและ
ยอ่ยอาหาร ช่วยใหบ้าดแผล
หายเร็วข้ึน ช่วยในการ
เจริญเติบโต ซ่อมแซมเน้ือเยือ่
ท่ีสึกหรอ และพฒันาการทาง
เพศอยา่งเหมาะสมตามวยั 

 

 



นํา้   (Water) 

 มนุษยส์ามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดเ้ป็นสัปดาห์โดยไม่ตอ้งรับประทานอาหาร แต่จะมีชีวิตอยู่ได้

เพียง 3-4 วนัหากร่างกายขาดนํ้ า ปกตินํ้ าในร่างกายมีประมาณ 2/3 ของนํ้ าหนกัร่างกาย  และ 1/3  ของ

นํ้าหนกันํ้าน้ีจะเป็นของเหลวนอกเซลล ์และ2/3 เป็นของเหลวระหวา่งเซลล ์ ร่างกายพยายามท่ีจะรักษา

ระดบันํ้ าใหมี้ความสมดุลระหว่างนํ้ าท่ีสูญเสียกบันํ้ าท่ีบริโภคดงันั้น  นํ้ าหนกัของคนเราจึงอาจเปล่ียนแปลง

ไดถึ้ง  2  กิโลกรัมต่อวนั ร่างกายมีการเสียนํ้าอยา่งนอ้ยวนัละประมาณ 800  ซีซี โดยทางผวิหนงั ปอดและไต

จะขบัออกประมาณวนัละ 1,000-1,500  ซีซีและออกมากบัอุจจาระประมาณ 200  ซีซี หากร่างกายสูญเสีย 

กลยัโคเจนทั้งหมดท่ีสะสมและประมาณคร่ึงหน่ึงของโปรตีนในร่างกายก็ยงัคงมีชีวิตอยูไ่ดโ้ดยไม่มีอนัตราย

ร้ายแรงใด ๆ เกิดข้ึน แต่การสูญเสียนํ้ าเพียง 10  เปอร์เซ็นตข์องนํ้ าทั้งหมดในร่างกายถือว่ารุนแรง  และถา้

สูญเสียนํ้ าเพียง 10  เปอร์เซ็นตข์องนํ้ าทั้งหมดในร่างกายถือว่ารุนแรง  และถา้สูญเสียถึง  20-22  เปอร์เซ็นต ์ 

อาจเสียชีวิตได ้

 ภาวะท่ีร่างกายขาดนํ้ า(Dehydration) จะทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงระดบัความสมดุลของเกลือแร่ 
ซ่ึงไม่สามารถทดแทนโดยการด่ืมนํ้าตามปกติได ้ดงันั้น การสูญเสียนํ้ าในร่างกายจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ ถา้
ร่างกายขาดนั้นอาจจะจะมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1. ปริมาณของเหลวในเลือด (Plasma)  ลดลง 
2. อุณหภูมิทุกส่วนของร่ากายเพิ่มข้ึน 
3. จาํนวนความร้อนท่ีสะสมในร่างการเพ่ิมข้ึน 
4. ประสิทธิภาพของการทาํงานลดลง 
5. ความดนัเลือดในเสน้เลือดดาํลดลง 
6. การรักษาระดบัอุณหภูมิทุกส่วนของร่างกายลม้เหลว  เพราะไม่มีเหง่ือใชใ้นการระเหย  ทาํ

ใหป้ริมาณท่ีไหลเวียนเลือดลดลง 
 

ความสําคญัของอาหารกบัสุขภาพ 

1. กิจกรรมของมนุษยใ์นแต่ละวนัจาํเป็นตอ้งใชพ้ลงังาน และสารอาหารท่ีร่างกายไดรั้บจาก
การรับประทานอาหารในแต่ละม้ือ การรู้จกัเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ร่างกาย จะช่วยใหร่้างกายเจริญเติบโตอยา่งเตม็ท่ีสมบูรณ์ และมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 

2. โภชนาการเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอาหารกบักระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพ และการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต หากสภาพร่างกายไดรั้บอาหารท่ีมีสารอาหารครบ และเพียงพอ
ต่อความตอ้งการ ร่างกายสามารถนาํสารอาหารเหล่านั้นไปใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี เรียกว่าภาวะโภชนาการท่ีดี แต่



ถา้ร่างกายได้รับสารอาหารท่ีไม่ครบถว้น และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย จะเรียกว่า ทุพ
โภชนาการ 

3. ภาวะโภชนาการตํ่า เป็นสภาวะของร่างกายท่ีขาดอาหาร ไดรั้บสารอาหารตํ่ากว่าท่ีร่างกาย
ตอ้งการ หรือรับประทานอาหารไม่ไดเ้น่ืองจากสาเหตุต่างๆ ทาํใหเ้กิดโรคขาดสารอาหาร 

4. ภาวะโภชนาการเกิน เป็นสภาวะของร่างกายท่ีไดอ้าหาร และสารอาหารเกินความตอ้งการ
ของร่างกาย ทาํใหเ้กิดการสะสมจนเกิดโทษแก่ร่างกาย 

 
ผลทางร่างกายของภาวะโภชนาการ 

1. ขนาดของร่างกาย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขนาดของร่างกาย ไดแ้ก่ พนัธุกรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
พนัธุกรรมเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้แต่สภาพแวดลอ้ม เช่น การรับประทานอาหาร เราสามารถ
ปรับปรุงได ้โดยเลือกรับประทานอาหารให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อความตอ้งการของร่างกาย ก็จะทาํให้
การเจริญเติบโตของร่างกายเป็นปกติ 

2. ภูมิตา้นทานโรค ผูท่ี้ไดรั้บสารอาหารครบถว้นตามความตอ้งการของร่างกาย จะทาํให้
ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุม้กนัโรคต่างๆได ้หรือหากไดรั้บเช้ือโรค กส็ามารถฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว 

3. ไม่แก่ก่อนวยั และอายุยืน เม่ือร่างกายมีภูมิคุม้กนัโรค ความเส่ียงท่ีจะเสียชีวิตก่อนวยัอนั
สมควรกล็ดนอ้ยลง 

การเลอืกอาหารปลอดภัย 

อาหารปลอดภยั (Food safety) หมายถึง อาหารท่ีไดมี้การจดัเตรียม ปรุงผสม และกินอยา่ง
ถูกตอ้งตามวิธีการและวตัถุประสงคข์องอาหารนั้นๆ แลว้ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค การเลือกอาหาร
นอกจากจะคาํนึงถึงคุณค่าอาหาร ปริมาณอาหารและยงัตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัอาหารท่ีเรารับประทาน
เขา้ไป อาหารท่ีไม่สะอาดอาจจะมีการปนเปล้ือนของ สารเคมี เช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส ทาํใหเ้กิดโรคต่างๆ
มากมายซ่ึงหากเป็นมากอาจจะทาํใหเ้สียชีวิตได ้

หลกัพจิารณาในการเลอืกอาหาร 

1. ประโยชน์ คือ ตอ้งเป็นอาหารท่ีสดใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น เหมาะสมกบั
ความตอ้งการในช่วงอายตุ่างๆ ของมนุษย ์

2. ปลอดภยั คือ ตอ้งเลือกอาหารท่ีแน่ใจว่าสะอาด ปลอดภยั ผลิตจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้ไม่มี
ความเส่ียงตอ้การเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร เน่ืองจากสารพิษและสารเคมีไม่อาจทาํลายดว้ยความร้อน 

3. ประหยดั คือ ตอ้งเลือกซ้ืออาหารตามฤดูกาล ซ่ึงจะส่งผลให้ไดอ้าหารท่ีมีคุณภาพดีและ
ราคาถูก หาซ้ือไดส้ะดวก 



 
หลกัการเลอืกสถานทีจํ่าหน่าย สถานทีบ่ริการอาหาร 

เพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคควรสังเกตก่อนเขา้ไปเลือกซ้ือผลิตภณัฑห์รืออาหาร 
แนวทางหรือหลกัการง่ายๆ ท่ีควรนาํไปใชใ้นการเลือกสถานท่ีจาํหน่ายและสถานท่ีบริการอาหาร ดงัน้ี 

แผงลอย คือ การจาํหน่ายอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะเป็นการคา้ขายบนพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นของ
ส่วนรวม โอกาสท่ีอาหารจะไดรั้บการปบเป้ือนจากอนัตรายและก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคได้
สูง ผูบ้ริโภคจึงตอ้งใหค้วามใส่ใจในการพิจารณาเลือกสถานท่ีจาํหน่ายอาหารแผงลอยท่ีเหมาะสม เพื่อความ
ปลอดภยัในการบริโภค ดงัน้ี 

1. แผงลอยจาํหน่ายอาหารทาํจากวสัดุท่ีทาํความสะอาดง่าย มีสภาพดีเป็นระเบียบ อยูสู่งจาก
พื้นอยา่งนอ้ย 60 ซม. 

2. อาหารปรุงสุกมีการปกปิด หรือมีการป้องกนัสตัวแ์มลงนาํโรค 
3. สารปรุงแต่งอาหารตอ้งมีเลขทะเบียนตาํรับอาหาร (อย.) 
4. นํ้าด่ืม ตอ้งเป็นนํ้าสะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด มีก๊อก 
5. เคร่ืองด่ืม ตอ้งใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด มีก๊อก 
6. นํ้ าแขง็ท่ีใชบ้ริโภคตอ้งสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด อยูสู่งจากพื้นอยา่งนอ้ย 60 

ซม. ท่ีตกันํ้ าแขง็มีดา้มยาวและตอ้งไม่นาํอาหารหรือส่ิงของอยา่งอ่ืนไปแช่ไวใ้นนํ้าแขง็ 
7. ลา้งภาชนะดว้ยนํ้ ายาลา้งภาชนะ แลว้ลา้งดว้ยนํ้ าสะอาด 2 คร้ัง หรือลา้งดว้ยนํ้ าไหล และ

อุปกรณ์การลา้งตอ้งวางสูงจากพื้นอยา่งนอ้ย 60 ซม. 
8. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบใน

ภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เกบ็สูงจากพื้นอยา่งนอ้ย 60 ซม. 
9. มีการรวบรวมขยะมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนาํไปกาํจดั 
10. ผูส้มัผสัอาหารแต่งกายสะอาดสวมเส้ือมีแขน ผูป้รุงตอ้งผกูผา้กนัเป้ือนท่ีสะอาด สวมหมวก

หรือเน็ทคลุมผม 
11. ใชอุ้ปกรณ์หยบิจบัอาหารท่ีปรุงสุกแลว้ 
12. ผูส้มัผสัอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือตอ้งปกปิดแผลใหมิ้ดชิด 

 
ร้านอาหาร คือสถานท่ีปรุงประกอบและจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงนบัว่ามีความสาํคญัต่อสุขภาพ

อนามยัของประชาชน เพราะถา้ร้านมีสภาพหรือมีการปฏิบติัไม่ถูกสุขลกัษณะจะเป็นสาเหตุให้อาหารไดรั้บ
การปนเป้ือนจากเช้ือโรคหรือส่ิงสกปรก ร้านอาหารกจ็ะเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคและสารเคมีพิษไปสู่ผูบ้ริโภค
ได ้ร้านอาหารจะตอ้งมีการจดัการดา้นสุขาภิบาล ดงัน้ี 



1. สถานท่ีรับประทาน เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ตอ้งสะอาด เป็นระเบียบและจดัสดัส่วน 
2. วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ตอ้งจดัใหเ้ป็นระเบียบ สามารถทาํความสะอาดไดท้ัว่ถึง 
3. ใชส้ารปรุงแต่งอาหารท่ีมีความปลอดภยั มีเคร่ืองหมายรับรองของทางราชการ 
4. อาหารสดตอ้งลา้งให้สะอาดก่อนนาํมาปรุงหรือเก็บอาหารประเภทต่างๆ ตอ้งแยกเก็บเป็น

สดัส่วน อาหารประเภทเน้ือสตัวดิ์บเกบ็ในอุณหภูมิท่ีไม่สูงกวา่ 7.2 องศาเซลเซียส 
5. ท่ีปรุงสุกแลว้ เกบ็ในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปิด วางสูงจากพื้นอยา่งนอ้ย 60 ซม. 
6. นํ้ าแขง็ท่ีใชบ้ริโภคตอ้งสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด อยูสู่งจากพื้นอยา่งนอ้ย 60 

ซม. ท่ีตกันํ้ าแขง็ม่ีดา้มยาวและตอ้งไม่นาํอาหารหรือส่ิงของอยา่งอ่ืนไปแช่ไวใ้นนํ้าแขง็ 
7. ลา้งภาชนะดว้ยนํ้ ายาลา้งภาชนะ แลว้ลา้งดว้ยนํ้ าสะอาด 2 คร้ัง หรือลา้งดว้ยนํ้ าไหล และ

อุปกรณ์การลา้งตอ้งวางสูงจากพื้นอยา่งนอ้ย 60 ซม. 
8. เขียงและมีด ตอ้งมีสภาพดีและใชร้ะหวา่งเน้ือสตัวสุ์ก ดิบ และผกัผลไม ้
9. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบใน

ภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิดเกบ็สูงจากพื้นอยา่งนอ้ย 60 ซม. 
10. ขยะมูลฝอยและนํ้าเสียทุกชนิด ไดรั้บการกาํจดัดว้ยวิธีท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล 
11. หอ้งสว้มตอ้งสะอาด มีอ่างลา้งมือท่ีใชก้ารไดดี้และมีสบู่ใชต้ลอดเวลา 
12. ผูส้มัผสัอาหารแต่งกายสะอาดสวมเส้ือมีแขน ผูป้รุงตอ้งผกูผา้กนัเป้ือนท่ีสะอาด สวมหมวก

หรือเน็ทคลุมผม 

(ท่ีมา: คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นติดตามและตรวจสอบผลการพฒันาบริการ
สาธารณะ ดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) 

 
อาหารสุขภาพ อาหารลดความอ้วน 

ในยคุของการแข่งขนั ท่ีเรากาํลงัประสบอยูใ่นปัจจุบนั ชีวิตมีความรีบเร่งมากข้ึน จนไม่ค่อยมี
เวลาท่ีจะใหค้วามสาํคญักบัเร่ือง ความสมดุลของอาหารท่ีรับประทานรวมทั้งค่านิยมการรับประทานอาหาร
แบบตะวนัตก ซ่ึงประกอบดว้ย เน้ือสตัว ์ไขมนั นม เนย เป็นส่วนใหญ่ ทาํใหค้นไทยมีโรค ซ่ึงเกิดจากการกิน
ดีเกินไป เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ โรคอมัพาต ซ่ึงโรคเหล่าน้ีลว้นเก่ียวกบัความเส่ือมของ
หลอดเลือด  แต่การตระหนกัถึงพิษภยัของการกินอาหาร ซ่ึงไม่สมดุลไดมี้การชกัชวนใหล้ดการรับประทาน 
เน้ือสตัว ์นม เนย ใหเ้พิ่มการรับประทาน พืช ผกั และธญัพืช ซ่ึงอุดมดว้ยเสน้ใยจากธรรมชาติ และวิตามิน  

                  ในวยัเด็ก เน้ือสัตว์และนม ยงัเป็นส่ิงจาํเป็น เน่ืองจากร่างกายมีการเจริญเติบโตในวยัผูใ้หญ่
ร่างกายตอ้งการโปรตีนลดลง การรับประทานเน้ือสัตว ์และนมมากเกินไปยงัทาํให้ร่างกายไดรั้บไขมนัเพิ่ม 



เน่ืองจากในเน้ือสตัวแ์ละนมจะมีปริมาณไขมนัค่อนขา้งสูง นอกจากนั้นยงัพบวา่ ผูท่ี้รับประทานเน้ือสตัวม์าก 
ๆ มีโอกาสเกิดมะเร็งลาํไสใ้หญ่ไดสู้งควรเปล่ียนแปลงมารับประทานโปรตีนจากพืชพวกถัว่แทน  

                  อาหารอีกกลุ่มซ่ึงไม่ควรรับประทานมากเกินไป คือ นํ้ าตาล พบว่านํ้ าตาลทาํให้หลอดเลือดมี
ความเส่ือมเร็วข้ึน ในผูป่้วยเบาหวานท่ีมีนํ้ าตาลสูงจะพบว่าหลอดเลือดแก่ก่อนวยั ไขมนัก็เป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ี
ควรจาํกดั และใชน้ํ้ ามนัจากพืชแทน นํ้ ามนัจากสัตว ์ยกเวน้นํ้ ามนัมะพร้าวและนํ้ ามนัปาลม์ ควรหลีกเล่ียง
เน่ืองจากมีปริมาณโคเรสเตอรอลสูง 

อาหารเพื่อสุขภาพ(Functional Food) หมายถึง อาหารท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย 
นอกเหนือจากสารอาหารหลกัท่ีจาํเป็นต่อร่างกาย นอกจากน้ีอาจช่วยลดอตัราเส่ียงต่อโรคต่างๆ ปัจจุบนั
อาหารเพ่ือสุขภาพ ไดรั้บความสนใจอย่างแพร่หลาย ทั้งในดา้นการวิจยัและเชิงพาณิชย ์ซ่ึงเป็นมูลค่ามาก 
ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคหนัมาให้ความสาํคญักบัอาหารและสุขภาพมากข้ึนจึงทาํให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมสุขภาพ เช่น การเสริมวิตามิน เสน้ใยและกรดไขมนัท่ีจาํเป็นต่อร่างกาย 

ประโยชน์ของอาหารสุขภาพ 

อาหารสุขภาพ ช่วยดํารงส่งเสริมสุขภาพและลดความเส่ียงของการเกิดโรค สามารถ
รับประทานไดใ้นคนปกติ รวมทั้งคนป่วย เพราะอาจลดความเส่ียงในโรคท่ีอาจจะเกิดร่วมข้ึน หรือป้องกนั
โรคแทรกซอ้นท่ีจะตามมาหรือทาํให้สุขภาพดีข้ึน อย่างชดัเจนและสามารถแนะนาํไดใ้นหลายโรคดว้ยกนั
เช่น 

- เพิ่มภูมิคุม้กนัโรค 
- เพิ่มศกัยภาพใหร้ะบบต่อตา้นอนุมูลอิสระ(Antioxidant) 
- ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจเเละหลอดเลือด 
- ลดความเส่ียงต่อโรคลมปัจจุบนั 
- ลดความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็ง 
- ลดความเส่ียงต่อการเป็นโรคขอ้ต่ออกัเสบ ความเส่ือมเฉพาะจุด  เเละโรคตอ้กระจก 
- ลดความเส่ียงต่อการเป็นอลัไซเมอร์  พากินสัน  โรคหืดหอบ โรคปอด เเละโรคท่ีเกิดจาก 

ความเส่ือมชนิดเร้ือรังอ่ืนๆ 
- พฒันาการรักษาโรคท่ีเกิดจากความเส่ือมเร้ือรังอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



แนะนําแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการกนิไว้ 9 วธีิกนิดีเพือ่สุขภาพ 
วิธีท่ี 1:กินอาหารครบ 5 หมู่และหมัน่ดูแลนํ้าหนกัตวั         
 กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมัน่ดูแลนํ้ าหนกัตวั ขอ้แนะนาํน้ีเป็น

ขอ้แนะนาํหลกั ยดึอาหารหลกั 5 หมู่ และเพิ่มความสาํคญัของการกินอาหารแต่ละหมู่ให้มีความหลากหลาย 
ไม่จาํเจอยูเ่พียงอาหารไม่ก่ีชนิด นํ้าหนกัตวัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีอยา่งง่ายถึงภาวะสุขภาพ ในผูใ้หญ่ท่ีกินอาหารได้
เหมาะสม จะมีนํ้ าหนกัตวัท่ีเหมาะสม มีรูปร่างท่ีไม่อว้นหรือผอมเกินไปและมีนํ้ าหนกัตวัค่อนขา้งคงท่ี หาก
สังเกตเห็นว่านํ้ าหนกัตวัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จากนํ้ าหนกัปกติ แสดงให้เห็นว่าเร่ิมกินอาหารมากเกินไปแลว้ ควร
จะตอ้งหันมาควบคุมลดปริมาณให้นอ้ยลง โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เส้ือผา้คบัก่อนท่ีเร่ิมรู้สึกตวัเพราะเส้ือผา้
สมยัใหม่มกันิยมใชส้ายยืดเพื่อให้สวมใส่สบายหรือหากพบว่านํ้ าหนักตวัลดลงเร่ือยๆ ก็ควรตอ้งให้ความ
สนใจพร้อมทั้งสังเกตว่ามีการอ่อนเพลีย ง่วง ซึม หรืออาการท่ีแตกต่างไปจากปกติเกิดข้ึนดว้ยหรือไม่ ถา้มี
อาการมากควรพบแพทยเ์พื่อตรวจสุขภาพ สําหรับเด็ก ร่างกายมีการเจริญเติบโต นํ้ าหนักตวัควรเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ ในอตัราท่ีเหมาะสม ดงันั้น ควรหมัน่ชัง่นํ้ าหนกัตวัอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 

วิธีท่ี 2 :กินขา้วเป็นอาหารหลกั สลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ 
 กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ เพื่อเป็นการรักษา

เอกลกัษณ์ของคนไทย จึงให้ความสําคญักบัการกินขา้วเป็นอาหารหลกั ถา้เป็นไปได ้ควรกินขา้วซ้อมมือ 
เพราะมีวิตามิน แร่ธาตุ โปรตีนและใยอาหารมากกว่าขา้วท่ีขดัสีจนขาว ส่วนอาหารแป้ง เช่น ขนมปัง 
ก๋วยเต๋ียว ขนมจีน ใหกิ้นเป็นบางม้ือ อาหารแป้งเป็นอาหารท่ีผา่น-การแปรรูป ใยอาหารจะมีนอ้ยกวา่ในขา้ว 

วิธีท่ี 3 :กินพืชผกัใหม้าก  กินผลไมเ้ป็นประจาํ 
 กินพืชผกัใหม้าก และกินผลไมเ้ป็นประจาํ อาหารหลกั 5 หมู่ ของไทยมีเอกลกัษณ์ท่ีสาํคญั

อีกอย่างหน่ึง คือ การจดัแยกพืชผกั และผลไมเ้ป็นอาหารหลกัคนละหมู่ เน่ืองจากประเทศไทยมีพืชผกัและ
ผลไมอุ้ดมสมบูรณ์ท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกบริโภคไดต้ลอดปี พืชผกัและผลไมใ้ห้สารอาหารท่ีสาํคญัหลาย
ชนิด คือ วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร และให้สารอ่ืนท่ีมิใช่สารอาหาร เช่นสารแอนติออกซิแดนทท่ี์ช่วย
ไม่ใหอ้นุมูลอิสระทาํลายเน้ือเยือ่และผนงัเซลล ์ช่วยชะลอการเส่ือมสลายของเซลล ์ทาํใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่ 
ดูสดใส ไม่แก่เกินวยั นอกจากน้ียงัใหป้ระโยชน์ทางดา้นสมุนไพรท่ีช่วยรักษาสุขภาพ 
                     วิธีท่ี 4 : กินปลา  เน้ือสตัวไ์ม่ติดมนั ไข่  ถัว่เมลด็แหง้ 

 กินปลา เน้ือสัตวไ์ม่ติดมนั ไข่ และถัว่เมลด็แห้งเป็นประจาํ เป็นการกินอาหารท่ีให้โปรตีน 
โดยเนน้ปลาและอาหารประเภทถัว่เมลด็แหง้ เช่น เตา้หูช้นิดต่างๆ สาํหรับเน้ือสัตวใ์ห้เลือกท่ีไม่ติดมนั หรือ
ท่ีมีมนันอ้ย ไข่เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ ควรกินเป็นประจาํ เด็กควรกินวนัละฟอง ผูใ้หญ่ภาวะปกติควรกิน
วนัเวน้วนั หรือสปัดาห์ละ 2-3 ฟอง ส่วนคนท่ีมีปัญหาภาวะโคเลสเตอรอลสูงในเลือดควรลดปริมาณลง    

 
 
 



วิธีท่ี 5 : ด่ืมนมใหเ้หมาะสมตามวยั 
    นํ้านมเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์สมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของโปรตีน แคลเซียม วิตามินบี 2 

และแร่ธาตุต่างๆ นอกจากน้ีนํ้ านมเป็นอาหารท่ีกินง่าย ราคาไม่แพงเกินไป มีหลายชนิดหาไดท้ัว่ไป จึงเป็น
การสะดวกท่ีจะใชเ้ป็นอาหารสําหรับคนทุกวยั ในกรณีท่ีเป็นห่วงว่าด่ีมนมมากๆ อาจทาํให้อว้น ผูบ้ริโภค
สามารถเลือกด่ืมนมพร่องไขมนัได ้และในเวลาเดียวกนัควรควบคุมปริมาณไขมนัในอาหารชนิดอ่ืนดว้ย 
เพราะเพียงไขมนัจากนํ้านมอยา่งเดียวไม่น่าท่ีจะทาํใหเ้กิดโรคอว้น ปริมาณท่ีแนะนาํคือ เด็กควรด่ืมวนัละ 1-
2 แกว้ ผูใ้หญ่และผูสู้งอายคุวรด่ืมวนัละ 1 แกว้     

วิธีท่ี 6 : กินอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอตวั        
 ถึงแมไ้ขมนัจะเก่ียวขอ้งกับปัญหาโภชนาการ เช่น โรคอว้น ภาวะไขมนัในเลือดสูงท่ี

นาํไปสู่โรคหัวใจขาดเลือดได ้แต่ร่างกายตอ้งการไขมนัเพื่อสุขภาพดว้ยเช่นกนั เพียงแต่จะตอ้งควบคุม
ปริมาณและชนิดของไขมนัท่ีจะบริโภคให้เหมาะสม ลดอาหารท่ีมีไขมนัมาก เช่น หมูสามชั้น ขาหมูพะโล้
และอาหารท่ีใชน้ํ้ ามนัหรือกะทิจาํนวนมากในการประกอบอาหาร 

วิธีท่ี 7 :หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจดั เคม็จดั 
 ส่วนประกอบสําคญัของอาหารรสหวานจดัและเค็มจดั ไดแ้ก่ นํ้ าตาล และเกลือแกง ซ่ึง

ส่วนประกอบทั้ง 2 ชนิดเม่ือบริโภคมากเกินไป พบว่าเป็นสาเหตุสาํคญัของการเกิดโรคอว้น และโรคความ
ดนัโลหิตสูง วิธีปฏิบติันอกจากการหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีรสหวานจดัและเค็มจดัแลว้ ผูบ้ริโภคควรพยายาม
รับประทานอาหารท่ีมีรสธรรมดา ไม่ควรท่ีจะตอ้งเติมนํ้ าตาลหรือเกลือเพิ่มเติมในอาหารท่ีปรุงแลว้ หรือหนั
มากินอาหารแบบไทยเดิม ท่ีมีกบัขา้วหลายชนิดเพื่อใหเ้กิดรสชาติท่ีหลากหลาย 

วิธีท่ี 8 : กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากการปนเป้ือน  
     การกินอาหารท่ีสะอาดนับเป็นเร่ืองสาํคญั เพราะจะช่วยลดอนัตรายจากส่ิงปนเป้ือนต่างๆ 

ซ่ึงอาจเป็นเช้ือโรค พยาธิ สารพิษ ส่ิงแปลกปลอมต่างๆ ผูบ้ริโภคควรเลือกซ้ืออาหารจากแหล่งผลิตท่ีเช่ือถือ
ได ้มีการผลิตท่ีถูกตอ้ง มีการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม อาหารสาํเร็จรูปควรบรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสม สะอาด 
มีฉลากท่ีถูกตอ้ง บอกวนัหมดอาย ุส่วนประกอบ ช่ืออาหาร สถานท่ีผลิต นอกจากน้ีผูบ้ริโภคควรมีสุขนิสัยท่ี
ดีในการรับประทานอาหาร เช่น การลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร การใชช้อ้นกลางหรือใชอุ้ปกรณ์หยบิจบั
อาหารมากกวา่การใชมื้อ   

วิธีท่ี 9 :งดหรือลดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
 เม่ือด่ืมมาก จะมีผลทาํให้การทาํงานของระบบสมองและประสาทชา้ลง ทาํให้เกิดการขาด

สติไดง่้าย ท่ีจะนาํไปสู่การเกิดอุบติัเหตุ เสียทรัพย ์เสียสุขภาพ ก่อใหเ้กิดโรคตบัแขง็และการขาดสารอาหารท่ี
สาํคญัหลายชนิด ดงันั้นควรลดการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือควรหลีกเล่ียงใหม้ากท่ีสุด 

(ท่ีมา:http://pirun.ku.ac.th/~b521020095/index.html) 

 
 



อาหารมังสวรัิติ(Vegetarian Food) 

อาหารมงัสวิรัติ  คือ อาหารท่ีไม่มีเน้ือสัตวเ์ป็นส่วนผสม จากการตีพิมพเ์ผยแพร่ของวารสาร

ทางการแพทยช่ื์อบริทิส เมดิคอล เจอร์นอร์(British Medical Journal) ในปี พ.ศ. 2547  ไดเ้สนอผลของ

การศึกษาผูท่ี้ไม่กินเน้ือสัตว ์ (หรือมงัสวิรัติ) จาํนวน  6,000 คน  และผูท่ี้กินเน้ือสัตว ์ 5,000  คน  พบว่าผูท่ี้

เป็นมังสวิรัติจะมีอายุยืนยาวกว่าและมีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยกว่าผูท่ี้กินเน้ือสัตว์แต่นักวิจัยยงัเห็นว่า

ประโยชน์ผูท่ี้กินอาหารมงัสวิรัติได้รับน่าจะเป็นผลมาจากการกินผกั  ผลไม  ้ ธัญญาพืชและถัว่ต่าง ๆ 

มากกวา่จากการละเวน้กินเน้ือสตัว ์

อาหารมังสวรัิติมีหลายแบบสามารถแบบออกได้ดังนี ้
1. แบบกินผกัและนม  (Lacto-Vegetarian)  กินผกัและนม  รวมทั้งผลิตภณัฑจ์ากนม 
2. แบบกินผกั  ไข่  และนม  (Lacto-ova-vegetarian)  กินผกั  ไข่  นม  และผลิตภณัฑจ์ากนม 
3. แบบกินผกัอยา่งเดียว (Vegan)   
4. แบบกินผกัและปลา  (Pescatarian) กินปลาและอาหารทะเล นม ไข่ ผลิตภณัฑจ์ากนม 
5. แบบไม่กินเน้ือแดง  (Semi-vegeltarian)  ไม่กินกบัเน้ือแดง  แต่กินปลาและกินไก่ 
 

สารอาหารจําเป็นสําหรับผู้เป็นมังสวรัิติ   
 มนุษยไ์ม่จาํเป็นตอ้งกินเน้ือเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  ผูท่ี้กินอาหารมงัสวิรัติสามารถมี
ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ไดท้ดัเทียมกบัผูท่ี้กินเน้ือ แต่มีสารอาหาร 3 ชนิด ท่ีผูกิ้นอาหารมงัสวิรัติควรใส่ใจ
เป็นพิเศษวา่ไดรั้บอยา่งพอเพียงแก่ความตอ้งการของร่างกาย 
 

ธาตุเหลก็ 
 ร่างกายตอ้งการธาตุเหลก็เพื่อใชใ้นการผลิตฮีโมโกลบินในเมด็เลือดแดง      ธาตุเหลก็มีความท่ี
สาํคญัมากต่อวยัรุ่นหญิงตั้งแต่เร่ิมมีประจาํเดือนเพราะร่างกายจะสูญเสียเลือดไปจาํนวนหน่ึงทุกคร้ังเม่ือมี
ประจาํเดือน  การขาดธาตุเหลก็อาจจะทาํใหเ้กิดอาการเหน่ือยง่ายและเป็นโลหิตจาง (anamia) อาหารท่ีมีแร่
ธาตุเหลก็และมิใช่อาหารประเภท   เน้ือสัตว ์ ไดแ้ก่  ขา้วกลอ้ง ขา้วซอ้มมือ ถัว่ชนิดต่าง ๆ รําขา้ว ผลไมสุ้ก 
ตากแหง้ ผกัใบเขียว (โดยเฉพาะคะนา้และผกัโขม)และไข่แดง  ร่างกายตอ้งอาศยัวิตามินซีในการแปลงธาตุ
เหลก็ท่ีไดจ้ากพืชไปใชป้ระโยชน์ ผูกิ้นอาหารมงัสวิรัติจึงควรกินผกักบัผลไมห้รือนํ้าผลไมส้ด ทุกม้ือ  
 
 
 



วติามินบี 12  
ร่างกายตอ้งไดรั้บวิตามินบี  12  อยา่งพอเพียงจาํนวนเมด็เลือดแดงจึงจะสมบูรณ์  และระบบ

ประสาทจึงจะแขง็แรง  เรามกัไม่ค่อยขาดวิตามินชนิดน้ี  แต่ถา้ขาดก็จะทาํใหเ้ป็นโลหิตจางและเส้นประสาท
เส่ือมลง  วิตามินบี  12  มีอยูต่ามธรรมชาติในอาหารท่ีไดจ้ากสัตว ์ ผูท่ี้กินอาหารมงัสวิรัติอาจไดว้ิตามินชนิด
น้ีจากอาหารประเภทนมและไข่  แต่ผูท่ี้กินแต่ผกัลว้น ๆ ควรกินอาหารเสริม  เช่น  นมถัว่เหลือง  หรืออาหาร
เชา้สาํเร็จรูปประเภทธญัพืชอบแหง้ชนิดมีการเสริมวิตามินบี 12 
 
ธาตุแคลเซียม   

กระดูกและฟันท่ีแขง็แรงตอ้งอาศยัแคลเซียมอาหารมงัสวิรัติท่ีอุดมดว้ยแคลเซียม  ไดแ้ก่  นม
และผลิตภณัฑ์จากนม ผูท่ี้กินอาหารมงัสวิรัติโดยกินผกัอย่างเดียวอาจไดรั้บแคลเซียม  จากผลิตภณัฑ์ถัว่
เหลืองเสริมแคลเซียม เตา้หูข้าวอยา่งแขง็ ถัว่ท่ีมีเปลือกแขง็  ผกัใบเขียว  เมลด็ทานตะวนั  งาและผลไมแ้ห้ง  
ในการดูดซึมแคลเซียมนั้นร่างกายตอ้งอาศยัวิตามินดี  ซ่ึงส่วนใหญ่ได้รับจากแสงแดดเพียงพออยู่แลว้  
สาํหรับผูท่ี้เกรงวา่อาจไม่ไดรั้บวิตามินดีมากพอกอ็าจกินธญัพืชเสริมวิตามินดี 

อย่างไรก็ตามยงัพบว่าอาหารจะมีความเก่ียวโยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจได ้ดงันั้น
มนุษยเ์ราควร จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินให้ดีข้ึน โดยปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบั
มงัสวิรัติ คือ 

1. กินไขมนัอ่ิมตวัในปริมาณนอ้ย เพราะเป็นสาเหตุสาํคญัของการเกิดโรคไขมนัในเลือดสูง
และโรคหวัใจ ซ่ึงไขมนัอ่ิมตวัมีมากในไข่ ผลิตภณัฑน์ม นํ้ามนัพืชท่ีเป็นไข เช่น นํ้ามนัมะพร้าว นํ้ามนัสตัว ์
 2.   กินผกัและผลไมม้ากข้ึน เน่ืองจากมีแร่ธาตุ   วิตามินต่าง ๆ รวมทั้งเบตา้แคโรทีน  ซ่ึงเป็น

สารแอนติออกซิแดนช์  (antioxidant)  และอาจจะช่วยชะลดความเส่ือมโทรมของเน้ือเยื่อและเซลลใ์น

ร่างกายได ้

3. กินอาหารท่ีมีกากใยอาหารมากข้ึน เช่น  ขา้วกลอ้ง  ขา้วซอ้มมือ  ธญัพืช  ผกั ผลไม ้ และถัว่

ชนิดต่าง ๆ   ซ่ึงเป็นกากใยอาหารจะช่วย แกไ้ขปัญหาทอ้งผกูไดอี้กดว้ย 

อาหารชีวจิต 

 ชีวะ  หมายถึง ร่างกาย  ส่วนจิต หมายถึง จิตท่ีมัน่คง ชีวจิตจึงเป็นเร่ืองของสุขภาพกายและใจ 

ความสุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจ จะเกิดข้ึนได ้ก็ตอ้งมีรากฐานในการปฏิบติัตามแนวธรรมชาติ มีความพอดี 

เรียบง่าย ดาํเนินชีวิตเพื่อความเป็นเลิศของสุขภาพกายและใจ และเพื่อสร้างสังคมท่ีดีงาม เขา้ใจกนั เอ้ือเฟ้ือ

ต่อกนั เม่ือสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี อายกุจ็ะยนืยาวตามมา เป็นชีวิตท่ียนืยาวท่ีไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย เป็นชีวิตท่ีมี

ความสุข  ผูท่ี้ริเร่ิมและพยายามเผยแพร่แนวทางการดาํเนินชีวิตแบบชีวจิต คือ ดร.สาทิส อินทรกาํแหง ท่าน

มองเห็นปัญหาของคนไทยว่ามีพฤติกรรมในชีวิตประจาํวนัท่ีค่อนขา้งจะผิดเอามาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกิน 



การนอน การพกัผอ่น การออกกาํลงักาย ทุกอยา่งผดิไปจากความเป็นธรรมชาติ ทาํใหค้นไทยเจบ็ป่วยโดยไม่

จาํเป็นใชชี้วิตแบบตายผ่อนส่ง และอายุสั้นโดยไม่จาํเป็นทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนมาจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ประกอบกบัเรายึดกบัวตัถุ หลงในเร่ืองวตัถุมากเกินไป บางคนอายุยืน แต่สุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่วยออด ๆ 

แอดๆ  มีชีวิตท่ียาวนาน แต่เตม็ไปดว้ยความทรมาน สมองและสติปัญญาไม่สมประกอบความจาํกเ็ลอะเลือน 

ในทศันะของ ดร. สาทิส กล่าวว่าโรคหลายอยา่งท่ีเราพบเห็นหรือเป็นนั้นไม่ใช่โรค ไม่ว่าจะ

เป็นอาการของเบาหวาน ความดนัเลือด แมแ้ต่โรคมะเร็งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากตวัเราเองเกือบทั้งส้ิน ไม่ว่า

จากอาหารการกินหรือวิถีชีวิตประจาํวนั ท่ีทาํให้เกิดการสะสมพิษ และทาํให้ภูมิคุม้กันอ่อนแอ ฉะนั้น

แนวทางการรักษาจึงตอ้งมีการเอา    พิษออก (Detoxification) พร้อมกบัการเสริมภูมิคุม้กนัใหดี้ข้ึน เช่นการ

ออกกาํลงักาย และทาํวิถีชีวิตประจาํวนัใหส้มดุล เป็นตน้ 

อาหารชีวจิตเป็นอย่างไร 

 หลกัการและรูปแบบของอาหารชีวจิตคลา้ยคลึงกบัอาหารแบบแม็กโครไบโอติกส์ (Macro-

biotics) ท่ีมีตน้กาํเนิดมาจากพระเซนในประเทศญ่ีปุ่น แต่ว่าผูคิ้ดคน้อาหารแบบแมก็โครไบโอติกส์เพิ่มเน้ือ

ปลา สาหร่ายทะเล และอ่ืน ๆ เขา้ไป โดยเช่ือว่าอาหารแบบน้ีสามารถรักษาโรคภยัไขเ้จ็บหลายอย่าง ท่ีว่า

อาหารชีวจิตและแม็กโครไบโอติกส์คลา้ยคลึงกนัก็คือ หลกัการท่ีให้กินอาหารท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินธรรมชาติ

และตามฤดูกาล ไม่ใช่อาหารสาํเร็จรูป อาหารกระป๋อง หรือแมก้ระทัง่พืชผกัท่ีผ่านการเพาะบ่มดว้ยปุ๋ยเคมี

เพราะอาหารท่ีเรากินเขา้ไปทุกอยา่ง จะส่งผลต่อร่างกายเสมอ อาหารทาํให้เกิดโรคได ้และช่วยรักษาโรคได้

เช่นกนัอาหารชีวิจิตจะเนน้ท่ีประโยชน์ตามหลกัโภชนาการ จึงไม่ใช่อาหารท่ีอุดมดว้ย ไขมนั หรือแป้งท่ีทาํ

ใหข้าวบริสุทธ์ิ 

โภชนาการตามแนวชีวจิตในแต่ละมือ้ควรจะประกอบด้วย 
  1. ปริมาณคร่ึงหน่ึงของม้ือควรเป็นอาหารประเภทแป้งซ่ึงไม่ไดข้ดัขาว หรือท่ีเรียกว่า Whole 
Grains เช่น ขา้วซอ้มมือหรือขา้วกลอ้ง ถา้เป็นขา้วโพดก็ทั้งเมลด็หรือทั้งฝัก ถา้เป็นแป้งขนมปังจะเป็นขนม
ปังโฮสวีท เป็นตน้ 
  2.  ปริมาณหน่ึงในส่ีควรเป็นผกั ใชท้ั้งผกัดิบและผกัสุกอยา่งละคร่ึง ทาํเป็นสลดัผกัสดก็ได ้ทาํ
เป็นผกัสุกจ้ิมนํ้าพริกบา้ง หรือผดัโดยใชน้ํ้ ามนัพืชแต่นอ้ย ถา้ปลูกผกัเองไม่ใชส้ารเคมีจะดีท่ีสุด แต่ถา้ตอ้งซ้ือ
จากตลาดกต็อ้งเลือกผกัท่ีปลอดสาร แช่นํ้านาน ๆ และแช่ด่างทบัทิมดว้ย 



 3.  ปริมาณ 15 เปอร์เซ็นต ์เป็นถัว่ เช่น ถัว่เขียว ถัว่แดง ถัว่เหลือง ถัว่ดาํ และผลิตผลจากถัว่ เช่น 
เตา้หู้ โปรตีนเกษตร หรือผลผลิตท่ีดดัแปลง จากถัว่ในรูปต่าง ๆ นอกจากน้ีจะใชโ้ปรตีนจากสัตวเ์ป็นคร้ัง
คราว คือ พวกปลา และอาหารทะเลอ่ืน ๆ ไดป้ระมาณอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง 

 4.  ท่ีเหลืออีก 10 เปอร์เซ็นตน์ั้น เป็นส่วนเบด็เตลด็ เช่น แกงแบบไทย ใหเ้ลือกแกงจืดหรือแกง
เลียง ไม่ใช่แกงกะทิ ส่วนผสมท่ีใชใ้นการปรุงเป็นประจาํ คือ สาหร่ายทะเล และงา ใชท้ั้งงาสดและงาคัว่ โรย
หนา้อาหารต่าง ๆ จาํพวกเมลด็พืชท่ีใชกิ้นเล่น   ไดแ้ก่ ถัว่คัว่ เมลด็ฟักทอง เมลด็แตงโม ส่วนผลไมค้วรเป็น
ผลไมเ้ขียวและรสชาติไม่หวาน เช่น ฝร่ัง มะม่วงดิบ เป็นตน้ 

 อาหารท่ีควรงดไดแ้ก่ อาหารประเภทเน้ือสัตว ์นํ้ าตาลขาวทุกชนิด รวมทั้งอาหาร ขนมและ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีนํ้ าตาล อาหารมนัท่ีใชน้ํ้ ามนั กะทิ นม เนย แป้งขาวทุกชนิด เช่น ขา้วขาว ก๋วยเต๋ียว ขนมจีน 
ขนมปังขาวจะเห็นไดว้่าอาหารชีวจิตนั้นไม่เหมือนอาหารมงัสวิรัติหรืออาหารเจ เพราะยงัตอ้งการโปรตีน 
จากกุง้ หอย ปู ปลา และจากถัว่เหลือง 
    สําหรับอาหารท่ีช่วยแก้โรคเก่ียวกับระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ขอให้เพิ่มการ
รับประทานผกัชนิดท่ีมีกากท่ีเราเรียกว่า ไฟเบอร์ เช่น ผกับุง้ ผกัคะนา้ บร็อคเคอล่ีและผกัชนิดต่าง ๆ เช่น ใบ
ข้ีเหล็ก ใบแตว้ ยอดมะตูมเป็นตน้ ส่วนคาร์โบไฮเดรตท่ีจะหล่อล่ืนลาํไส้เล็ก และลาํไส้ใหญ่ ไดแ้ก่ หัวมนั
ชนิดต่าง ๆ เช่น มนัฝร่ัง มนัเทศ  เป็นตน้ 
 
การเลอืกบริโภคอาหารให้ถูกหลกัโภชนาการและสัดส่วนทีเ่หมาะสมของสารอาหาร 
 การเลือกบริโภคอาหารให้ไดท้ั้งคุณภาพและปริมาณท่ีพอเหมาะกบัความตอ้งการของร่างกาย
เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่งสาํหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวยั หลกัการง่าย ๆ คือตอ้งเลือกบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
ในปริมาณท่ีพอเหมากบัความตอ้งการของร่างกาย แต่ถา้บริเวณสารอาหารโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตมาก
เกินความตอ้งการของร่างกายแลว้จะ ถูกเปล่ียนรูปเป็นไขมนัสะสมในร่างกาย และจะนาํไปสู่ โรคอว้น และ
โรคอ่ืน ๆ ตามมา   ไดแ้ก่ ไขมนัในเลือดสูง โรคหวัใจโคโรนาร่ี เป็นตน้  

 จากการศึกษาทางโภชนาการ ได้มีการกาํหนด ความต้องการของสารอาหารท่ีเป็นสารท่ี
ก่อใหเ้กิดพลงังานท่ีควรไดรั้บในแต่ละวนัสาํหรับบุคคลทัว่ไปโดยมีสดัส่วนของสารพลงังาน ดงัน้ี 

 คาร์โบไฮเดรต   ประมาณ 55-60  เปอร์เซ็นต ์
 โปรตีน  ประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต ์
 ไขมนั  ประมาณ 30  เปอร์เซ็นต ์  
โดยแบ่งเป็นไขมนัท่ีอ่ิมตวัประมาณ 10 ไขมนัไม่อ่ิมตวัประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์  
 
 
 



การควบคุมนํา้หนักตัวด้วยหลกัการรักษาสมดุลของแคลอร่ี ( Calories Balance) 
 การดาํรงชีวิตของมนุษยจ์ากในอดีตจนถึงปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมาก เป็นไปตาม

การเปล่ียนแปลงทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สังคมฯลฯ กล่าวคือ ความเจริญในทุกๆดา้น 
มีผลทั้ งทางด้านท่ีดีและด้านท่ีเป็นปัญหาต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ด้านท่ีดีและเป็น
ประโยชน์ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้ชีวิตมีความสะดวกสบาย การเดินทางทั้งทางรถยนต ์
รถไฟฟ้า เคร่ืองบินรวดเร็ว คล่องตวั การติดต่อส่ือสารไดห้ลายช่องทาง รวดเร็ว ถูกตอ้ง กิจกรรมนนัทนาการ
เพื่อการพกัผอ่น ดูหนงั ฟังเพลง โทรทศัน์ รวมถึงการท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถทาํได้
โดยง่ายและราคาถูก วิทยาศาสตร์การแพทยท์าํให้การวินิจฉัยโรค การรักษาไดอ้ย่างดีส่งผลให้ประชากรมี
อายุขยัเฉล่ียเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบั รายงานของ องคก์ารอนามยัโลก(WHO) ว่า ประชากรของโลกมีอายุขยั
เฉล่ียเพิ่มข้ึน โดยผูห้ญิงทัว่โลกอายุขยัเฉล่ีย 73 ปี ในขณะท่ีผูช้ายอายุขยัเฉล่ีย 68 ปี และให้เหตุผลว่า 
ความสาํเร็จท่ีทาํให้ผูค้นมีอายุขยั ยืนยาวข้ึน เป็นผลมาจากการพฒันาทางดา้นสาธารณสุขและยารักษาโรค 
ตลอดจนการใหค้วามรู้ดา้นออกกาํลงัและการกินอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ (ไทยรัฐออนไลน์:2557) มีคุณภาพ 
ทางดา้นเศรษฐกิจการเงิน มีการติดต่อคา้ขายกนัทั้งในประเทศและการส่งออกไปขายต่างประเทศ การขนส่ง
สินคา้ทางบก ทางเรือและทางอากาศสามารถทาํไดอ้ย่างกวา้งขวาง ส่งผลให้เงินไหลเวียนสะพดั ผูค้นมี
รายไดจ้ากการทาํงานสามารถจบัจ่ายซ้ือของกนัไดต้ามตอ้งการ ทางดา้นสังคมความเป็นอยูเ่ปล่ียนแปลงคน
จากชนบทเขา้มาหางานทาํในเมือง จากสงัคมชนบทสู่สงัคมเมืองท่ีทุกคนมีงานทาํ เชา้ออกไปทาํงานเยน็กลบั
บา้นมีการแข่งขนัสูง มุ่งมัน่ทาํงานหาเงิน เล่ือนตาํเหน่งสร้างฐานะท่ีมัน่คง แต่ในมุมลบความเจริญก็เป็น
ปัญหาท่ีสร้างผลกระทบต่อสุขภาพและการดาํรงชีวิตอย่างไม่มีความสุข กล่าวคือ ดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเจริญกา้วหนา้ มีการคิดเคร่ืองอาํนวยความสะดวกเคร่ืองมือทุ่นแรงมากมาย การทาํงานคนใช้
แรงกายในการเคล่ือนไหวเพื่อทาํงานนอ้ยลง ส่วนใหญ่ทาํงานในหอ้งปรับอากาศ มีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี
ช่วยให้การทาํงานไดง่้าย รวดเร็ว ทุ่นแรง ขาดการออกกาํลงักาย แมแ้ต่การเดินจากสถานท่ีจอดรถมายงัท่ี
ทาํงานท่ีไม่ไกลมากก็ถูกมองว่าไม่สะดวก การขาดการออกกาํลงักายจะทาํให้ผลต่ออวยัวะและหนา้ท่ีของ
อวยัวะ โดยทาํให้เกิด ความเส่ือมของสมรรถภาพร่างกาย และเป็นสาเหตุนาํของโรคหลายชนิดในคนวยั
กลางคนและคนสูงอาย ุ เวลาเลิกงานกจ็ะพกัผอ่น นอนหรือการนดัหมายกลุ่มเพื่อนเพื่อไปกินเล้ียง ดูหนงั ฟัง
เพลง ช็อปป้ิงตามห้างสรรพสินคา้  ทาํให้ไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น การบริโภคอาหารสาํเร็จรูป กินอาหารฟาสตฟ์ูดท่ีส่วนใหญ่เป็นอาหารท่ีมีสัดส่วน
ของแป้ง นํ้ าตาล ไขมนัและโปรตีนสูง การบริโภคอาหารไม่ครบ 5 หมู่ บริโภคอาหารมากเกินไป และไม่
รับประทานอาหารเป็นเวลา ทาํให้เกิดการเจ็บป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ ท่ีสามารถป้องกนัได ้เช่น โรคกระเพาะ
อาหาร โรคขาดสารอาหาร โรคอว้น โรคภาวะโภชนาการเกิน โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง และมี
แนวโนม้ท่ีมีอตัราการเกิดโรคเพ่ิมมากข้ึน ภาวะเศรษฐกิจติดลบ ท่ีทาํงานหาเงินไม่พอใชต่้อเดือน ตอ้งใชจ่้าย
ดว้ยเครดิตระบบเงินผอ่น มีหน้ีสินมากกวา่ทรัพยสิ์น เกิดความเครียดจากการทาํงานและการเงินท่ีไม่เพียงพอ
ต่อการใชจ่้ายในแต่ละเดือน ทั้งหมดน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของคนในปัจจุบนั   



 
หลกัการควบคุมนํา้หนักของร่างกาย หมายถึง การควบคุมนํ้ าหนกัไม่ใหเ้พิ่มข้ึนหรือ การทาํให้

นํ้ าหนกัของร่างกายลดลง โดยท่ีร่างกายไม่เสียประสิทธิภาพในการทาํงาน อยา่งไรก็ตามการท่ีนํ้ าหนกัของ
ร่างกาย เกินกว่าปกติหรืออว้น จะมีผลเสียต่อสุขภาพมาก ในการลดนํ้ าหนกัของร่ายกายสามารถทาํไดห้ลาย
วิธี คือ 

1. การจาํกดัอาหาร (Food Restriction) เป็นการจาํกดัปริมาณอาหารท่ีร่างกายไดรั้บโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ สารอาหารพวกไขมนั และคาร์โบไฮเดรต 

2. การจาํกดันํ้าหรือของเหลว ต่างๆ ท่ีจะเขา้สู่ร่างกาย (Fluid Deprivation) วิธีน้ีไม่เหมาะกบั
บุคคลทัว่ไป แต่อาจจะจาํเป็นสาํหรับบุคคลบางประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบั นํ้าหนกั เช่น นกักีฬามวย ยกนํ้าหนกั 
ยโูด เป็นตน้ ทั้งน้ี จะตอ้งกระทาํอยา่งระมดัระวงั ซ่ึงจากการศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของการสูญเสียนํ้า กบั
ประสิทธิภาพการทาํงานของร่างกาย เพราะวา่ การสูญเสียนํ้าเพยีง 2 เปอร์เซ็นต ์ของนํ้าหนกัของร่างกาย มี
ผลทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานของร่างกายลดลงไปถึง10เปอร์เซ็นตแ์ละอาจจะเกิดภาวะร่างกายขาดนํ้าได ้
( Dehydration) 

3. การทาํใหสู้ญเสียนํ้ าโดยการใชค้วามร้อน (Thermal Dehydration) เช่นการ อบซาวน่า การ
สวมเส้ือผา้ท่ีหนาๆ เพื่อให้สูญเหง่ือเพิ่มมากข้ึน ผลเส่ียท่ีเกิดข้ึน คือร่างกายจะขาดนํ้ า และสูญเสียเกล่ือแร่
ต่างๆ เช่น โซเดียมคลอไรด ์โปรแตสเซียม  และเกิดความเม่ือยลา้ เป็นตะคริวได ้

4. เพิ่มกิจกรรม หรือทาํงานมากข้ึน (Increased activity) ไดแ้ก่การทาํงานท่ีใชแ้รงกายใน
ชีวิตประจาํวนัมากข้ึน ออกกาํลงักายเป็นประจาํสมํ่าเสมอ เป็นตน้   
 
หลกัการลดนํา้หนักอย่างถูกวธีิ 

ทฤษฏีเก่ียวกบัการออกกาํลงักายท่ีหลายคนต่างก็เช่ือจนกลายเป็นขอ้เท็จจริงท่ีฝังแน่นอยู่ใน
ความรู้ของเรามาเป็นเวลานานนบัร้อยปี การออกกาํลงักายท่ีเรารู้วา่จะตอ้งออกอยา่งนอ้ย 30 นาทีข้ึนไป หรือ
การท่ีมีเหง่ือออกจะช่วยกระตุน้ให้ร่างกายผอมลงได ้ไปจนถึงหลกัการลดนํ้ าหนักดว้ยวิธีอดอาหารก็ลว้น
เป็นทางเลือกท่ีผูค้นเลือกใช้ตามความเช่ือและความรู้ท่ีได้รับมา ทว่าเร่ืองราวเหล่าน้ียงัมีบางส่วนท่ีถูก
บิดเบือนไปจากความจริง 

เน่ืองจากเป้าหมายของการออกกาํลงักายคือ การกาํจดัไขมนัส่วนเกิน ดงันั้นนํ้ าหนกัท่ีลดลงไป
จึงไม่ไดเ้ป็นผลสรุปไดว้่าเราจะผอมลงไดแ้ละไม่กลบัมาอว้นอีก หากสังเกตใหดี้คนท่ีออกกาํลงักายอยา่งถูก
วิธี กบัคนท่ีออกกาํลงักายแบบผดิๆ เม่ือนาํมาชัง่นํ้ าหนกัพร้อมกนั พบว่าคนแรกมีนํ้ าหนกัมากกว่า ส่วนคนท่ี
สองมีนํ้าหนกันอ้ยกวา่ แต่เม่ือเทียบสดัส่วนกนัแลว้กลบัพบวา่คนแรกมีหุ่นท่ีผอมเพรียวและกระชบั ส่วนคน
ท่ีสองกลบัยงัดูอวบอว้น ลกัษณะแบบน้ีคงจะเป็นหน่ึงในความเช่ือผดิ ๆ  

ส่วน “การลดไขมนั” คือ การลดนํ้าหนกัอยา่งถูกตอ้งมากท่ีสุด เพราะเป้าหมายในการออกกาํลงั
กายและควบคุมอาหารของเราก็เพื่อกาํจดัเอาส่วนของไขมนัออกไป แลว้แทนท่ีมนัดว้ยกลา้มเน้ือท่ีมีขนาด



เล็กและกระชบัมากกว่า แมจ้ะเทียบในสัดส่วนนํ้ าหนกัท่ีเท่ากนั แต่ดว้ยไขมนัเป็นของเหลวมนัจึงมีขนาด
ใหญ่ ส่วนกลา้มเน้ือจะเลก็กวา่เป็นสองเท่าตวั 

สรุปคือเม่ือตอ้งการลดนํ้ าหนักคุณตอ้งกาํจดัไขมนัออกไป แมน้ํ้ าหนักจะไม่ลดลง แต่หาก
ร่างกายมีกลา้มเน้ือมากกว่าไขมนั เพื่อนๆ ก็จะสามารถมีสัดส่วนท่ีกระชบัและผอมเพรียวได ้แลว้ลืมเร่ือง
ของตวัเลขบนตาชัง่ไปไดเ้ลย เพราะบางคนท่ีมีกลา้มเน้ือมากกวา่ไขมนั อาจจะมีนํ้ าหนกัตวัมากกว่าบางคนท่ี
มีไขมนัมากกวา่และรูปร่างยงัดูอวบอว้นไม่กระชบักวา่อีกดว้ย 

  วิธีการท่ีดีและมีความปลอดภยัต่อร่างกาย เก่ียวกบัการลดนํ้ าหนกั คือ การควบคุมอาหารหรือ
จาํกดัอาหาร ควบคู่กบัการออกกาํลงักาย หรือการเพิ่มกิจกรรมการทาํงานท่ีใชแ้รงกายในชีวิตประจาํวนัให้
มากข้ึน จะมีผลดีต่อร่างกาย นอกจากน้ีไดมี้ขอ้แนะนาํสาํหนบัการลดนํ้าหนกัท่ีเหมาะสม ควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. การลดนํ้ าหนกัอย่างรวดเร็วและรุนแรงผลท่ีตามมาก็คือ นํ้ าหนกัของ   ร่างกายลดแต่เน่ือง 
มาจากการท่ีนํ้ าในร่างกายลดลง ไม่ใชไ้ขมนัลดลง ซ่ึงจะมีผลต่อภาวะขาดนํ้า (Dehydration) 

 2. การลดนํ้ าหนกัเป็นการจาํกดัคาร์โบไฮเดรต จะเป็นสาเหตุทาํให้ คาร์โบไฮเดรต ท่ีมีการ
สะสมไวล้ดลงได ้และเป็นปัญหาต่อภาวะขาดนํ้ า (Dehydration) และการมีกรดไขมนัอิสระเพิ่มข้ึน นาํไปสู่
ภาวะท่ีร่างกายมีสารประกอบของคาร์บอนมอนนอกไซดผ์สมอยู่และการเผาผลาญไขมยัไม่สมบูรณ์ ทาํให้
เกิดกรดมากยิง่ข้ึน เรียกภาวะน้ีวา่ Ketosis 

 3. การออกกาํลงักายและควบคุมอาหารเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการลดนํ้าหนกั 
 4. นกักีฬาควรจะลดนํ้ าหนกัไม่เกิน 1-2 ปอนด ์(0.5-1.0 กิโลกรัม) ต่อสัปดาห์ และทาํการลด
นํ้าหนกัจนกระทัง่นํ้ าหนกัของร่างกาย มาถึงช่วงนํ้าหนกัของร่างกายท่ีควรจะเป็นตามความเหมาะสม  
        5. สาํหรับการออกกาํลงักายเพื่อตอ้งการให้ร่างกายสุญเสียไขมนัหรือมีการใชไ้ขมนัหรือเพื่อ
สร้างพลงังานนั้นจะตอ้งกระทาํโดยใชแ้รงตา้นทานปานกลาง กล่าวคือ ความหนกัของานประมาณ 50-70 
เปอร์เซ็นต์ ของอตัราการการเตน้ของหัวใจสูงสุด และเป็นการออกกาํลงักายแบบแอโรบิคจะใช้ระยะ
เวลานานๆ อยา่งต่อเน่ือง ส่วนการฝึกร่างกายแบบท่ีมีแรงตา้นทาน (Resistance training )  เช่น การฝึกดว้ย
นํ้าหนกัเป็นการส่งเสริมการเพ่ิมของมวลของร่างกายท่ีปราศจากไขมนั(Fat-Free Mass)    

        การดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอจึงมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตไม่ว่ายุคใดสมยัใด จากวิถีชีวิต
ของคนปัจจุบนัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ จะขอเสนอแนวทางในการดูแลสุขภาพในเร่ืองของการออกกาํลงักาย
และการรับประทานอาหารท่ีถูกหลกัอนามยั เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย โดยยึดหลกัการรักษา
สมดุลพลังงานของร่างกาย(Calories Balance) คือ การรักษาสมดุลระหว่างพลังงานท่ีนําเขา้สู่ร่างกาย 
(Calories Intake)ไดแ้ก่ พลงังานท่ีไดจ้ากการรับประทานอาหารท่ีใหพ้ลงังานโปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต
และเคร่ืองด่ืมต่างๆ  กบัพลงังานท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั(Calories Output) ไดแ้ก่ พลงังานท่ีร่างกายใชเ้พื่อ
ขบัเคล่ือนการทาํงานของอวยัวะในระบบต่างๆตามปกติและพลงังานท่ีใชใ้นการประกอบกิจกรรมต่างๆ  
พลงังานของร่างกายตอ้งอยู่ในภาวะสมดุล (Weight Maintained) แต่ถา้เม่ือใดเรารับประทานอาหารท่ีให้
พลงังาน(Calories Intake) มากกวา่ พลงังานท่ีร่างกายใชใ้นแต่ละวนั (Calories Output) หมายความว่า สมดุล
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เราจะทราบไดอ้ยา่งไรว่า พลงังานท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั(Calories Output) หรือบางตาํราใชค้าํ
วา่พลงังานรวมท่ีใชต่้อวนั Total Daily Energy Expenditure (TDEE) เพื่อขบัเคล่ือนการทาํงานของอวยัวะใน
ระบบต่างๆตามปกติ Basal Metabolic Rate (BMR) และพลงังานท่ีใชใ้นการประกอบกิจกรรมต่างๆ  รวมกนั
เป็นจาํนวนเท่าใด   ความหมายของ Basal Metabolic Rate (BMR) คือ อตัราการความตอ้งการเผาผลาญของ
ร่างกายในชีวิตประจาํวนั หรือจาํนวนแคลอร่ีขั้นตํ่าท่ีตอ้งการใชใ้นชีวิตแต่ละวนั ดงันั้นการคาํนวณ BMR จะ
ช่วยให้สามารถคาํนวณปริมาณแคลอร่ีท่ีใช้ต่อวนัได ้ และเม่ืออายุมากข้ึนความสามารถในการเผาผลาญ
พลงังานของร่างกายก็จะลดลง ทาํให้ทุกคนท่ีมีอายุมากข้ึนจะควบคุมนํ้ าหนกัไดย้าก  การอดอาหารก็เป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้ BMR ลดลงจึงทาํให้การลดนํ้ าหนกัตวัทาํไดย้าก ถา้จะให้ไดก้ารลดนํ้ าหนกัตวัผลควร
ออกกาํลงักายควบคู่ไปกบัการควบคุมอาหาร จะทาํให ้BMR เป็นไปตามปกติไม่ลดลง และพลงังานท่ีใชใ้น
การประกอบกิจกรรมเช่น เล่นฟุตบอล เทนนิส แบดมินตนั ว่ายนํ้ า วิ่งเหยาะๆหรือการออกกาํลงักายชนิด
ต่างๆ จาํนวนพลงังานท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัชนิดกีฬา ความหนกั-เบาของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีใชใ้นแต่ละวนั มี
วิธีการคาํนวณหา พลงังานท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั(Calories Output)หรือพลงังานรวมท่ีใชต่้อวนั (TDEE)ดงัน้ี
(แหล่งท่ีมา: Healthtoday.net:2558).     

การเผาผลาญพลงังานTDEE    =    BMR + Physical activity 
เช่น  หาค่า BMR ไดจ้ากสูตร 

สาํหรับผูช้าย : BMR = 66 + (13.7 x นํ้าหนกัตวัเป็น กก.) + (5 x ส่วนสูงเป็น ซม.) – (6.8 x อาย)ุ 
สาํหรับผูห้ญิง : BMR = 665 + (9.6 x นํ้าหนกัตวัเป็น กก.) + (1.8 x ส่วนสูงเป็น ซม.) – (4.7 x อาย)ุ 

ตวัอยา่ง นายสมชาย  ณ เชียงใหม่ อาย ุ30 ปี นํ้าหนกัตวั 60 กิโลกรัม ความสูง 175 เซนติเมตร ทุกวนัจะเล่น
เทนนิสวนัละ 1 ชัว่โมง ตอ้งการทราบวา่ สมชายใชพ้ลงังานต่อวนัจาํนวนรวมเท่าไหร่ 

เร่ิมจากการหา BMR  
สูตร        BMR = 66 + (13.7 x นํ้าหนกัตวัเป็น กก.) + (5 x ส่วนสูงเป็น ซม.) – (6.8 x อาย)ุ 
แทนค่า   BMR  =  66 + (13.7x60) + (5x175) - (6.8x30) 
               BMR =  1,559  แคลอร่ี 

และมีกิจกรรมเล่นเทนนิสวนัละ 1 ชัว่โมง เป็นการเล่นท่ีไม่ใช่การแข่งขนัเกมส์จึงไม่หนกัมากใชพ้ลงังาน
ประมาณ 7 แคลอรีต่อนาที เล่นวนัละ 60 นาที จะใชพ้ลงังานในการเล่นเทนนิส 420 แคลอร่ี ท่ีมาจากตาราง
การใชพ้ลงังานในการออกกาํลงักาย   (แหล่งท่ีมา:www.Healthtoday.net:2558).     

สรุป   สมชายใชพ้ลงังานต่อวนัจาํนวนรวม (TDEE)   =  1,559 + 420  =  1,979  แคลอร่ี 
ถา้วิเคราะห์พลงังานท่ีไดจ้ากการรับประทานอาหารของนายสมชาย ท่ีรับประทานอาหาร วนัหน่ึง 3 ม้ือ มี
รายการดงัน้ี  



เร่ิมจากอาหารม้ือเชา้  โจ๊กหมู 1 ชาม เท่ากบั  236 แคลอร่ี และกาแฟใส่ครีมเทียมนํ้าตาล 145 แคลอร่ี 
ม้ือกลางวนั  ขา้วหนา้เป็ด 1 ชาม เท่ากบั 423 แคลอร่ี และของหวานบวัลอย เท่ากบั 211 แคลอร่ี 
ม้ือเยน็ สุก้ีนํ้าหมู 1 ชาม เท่ากบั 211 แคลอร่ี และนมโคจืด เท่ากบั 155 แคลอร่ี   

(แหล่งท่ีมา ตารางพลงังานท่ีไดจ้ากอาหาร: www.adia.exteen.com:2558).        
รวมรับประทานอาหารทั้ง 3 ม้ือ มีค่า พลงังานท่ีนาํเขา้สู่ร่างกาย Calories Intake  เท่ากบั  1,381 แคลอร่ี     

เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง  พลงังานท่ีนาํเขา้สู่ร่างกาย (Calories Intake) เท่ากบั 1,381 แคลลอร่ี 
และพลงังานท่ีร่างกายใชใ้นแต่ละวนั (Calories Output) เท่ากบั 1,979 แคลอร่ี พบว่า เกิดภาวะไม่สมดุลของ
พลงังานของร่างกายคือ รับประทานอาหารรวมให้พลงังานน้อยกว่าพลงังานท่ีใชต่้อวนั เป็นจาํนวน 598 
แคลอร่ี      

จากตวัอย่างสมมุติท่ียกมา แสดงเพ่ือให้เขา้ใจถึงหลกัการดูแลสุขภาพดว้ยการออกกาํลงักาย
ควบคู่กบัการควบคุมอาหาร ท่ีสามารถนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้มีปัญหาเก่ียวกบั
สุขภาพเช่น มีนํ้ าหนกัตวัเกินมาตรฐาน คนอว้นมกัจะอดอาหารบางม้ือเช่นไม่รับประทานอาหารม้ือเยน็  ซ่ึง
ไดก้ล่าวไปแลว้ว่า การอดอาหารก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให ้BMR ลดลงจึงทาํให้การลดนํ้ าหนกัตวัทาํไดย้าก 
หรือการรับประทานแต่ผกัหรือผลไมเ้พื่อลดนํ้ าหนกัจะทาํให้ร่างกายไดรั้บสารอาหารท่ีจาํเป็นไม่ครบถว้น
ของสารอาหารหลกั 5 หมู่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขาดโปรตีน สารอาหารท่ีจาํเป็นต่อการซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ
และการสร้างเซลใหม่ การขาดเกลือแร่และวิตามินท่ีไดจ้ากการรับประทานอาหาร หากอดอาหารก็จะทาํให้
ร่างกายอ่อนแอหรือป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารได ้    ดงันั้น ถา้จะให้ไดก้ารลดนํ้ าหนักตวัให้ไดผ้ลควร
รับประทานอาหารใหไ้ดส้ารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ แต่ลดปริมาณอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต แป้ง นํ้ าตาล
และไขมนัชนิดต่างๆใหน้อ้ยลง ควบคู่กบัการออกกาํลงักาย จะทาํให ้BMR เป็นไปตามปกติไม่ลดลง  อน่ึงผู ้
ท่ีมีปัญหาสุขภาพคือ มีความดนัโลหิตสูง มีระดบัไขมนัในเลือดสูงกว่าค่ามาตรฐาน ไดแ้ก่ Cholesterol และ
Triglycerides สูง การควบคุมอาหารอยา่งเดียวไดผ้ลไม่เพียงพอ ซ่ึงผูเ้ขียนไดป้ระสบและทดลองกบัตวัเอง 
คือ เม่ือตรวจเลือดประจาํปีพบว่ามีระดบั  Cholesterol และTriglycerides สูง ประกอบกบัใกลเ้ทศกาล
เขา้พรรษา จึงวางแผนจดัการควบคุมอาหารหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีเป็นสาเหตุของโรคไขมนัใน
เลือดสูง โดยการรับประทานอาหารมงัสวิรัติตลอด 3 เดือนของการเขา้พรรษา เม่ือออกพรรษาแลว้จึงไป
ตรวจร่างกายอีกคร้ังพบวา่ ระดบั Cholesterol และTriglycerides ยงัอยูใ่นระดบัสูงกวา่มาตรฐานอยู ่ผูเ้ขียนจึง
เปล่ียนมารับประทานอาหารปกติแต่เร่ิมตน้การออกกาํลงักายโดยการวิ่งเหยาะๆ สัปดาห์ละ 3-5 วนั เร่ิมจาก
วิ่งวนัละ 20 นาทีและเพิ่มข้ึนจนการทัง่สามารถวิ่งต่อเน่ืองโดยไม่หยดุ ไดว้นัละ 1 ชัว่โมงใชเ้วลาฝึกประมาณ 
2 เดือนแลว้จึงกลบัไปตรวจสุขภาพอีกคร้ังพบว่า ระดบั Cholesterol และTriglycerides ลดลงอยูใ่นเกณฑ์
ปกติ  
  สรุปการรักษาสุขภาพให้ดีมีความจาํเป็นกบัมนุษยทุ์กเพศ ทุกวยั ทุกเช้ือชาติ ดว้ยการออก
กาํลงักาย การวิ่ง การว่ายนํ้ า ข่ีจกัรยานหรือเล่นกีฬาท่ีท่านช่ืนชอบ เป็นประจาํอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3-5 วนั 
ต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 2 เดือนควบคู่กบัการควบคุมอาหาร เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ในปริมาณท่ีเห



มะสม สะอาดและปลอดภยั จะทาํให้ร่างกายแขง็แรงมีอายุขยัท่ียืนยาว  สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีของ ลามาร์ค 
(Jean Lamarck) ชาวฝร่ังเศส ไดเ้สนอความคิดในเร่ือง วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต คือ ทฤษฎีแห่งการใชแ้ละไม่
ใช ้(Law of use and disuse)  มีใจความสาํคญัว่า “ลกัษณะของส่ิงมีชีวิตผนัแปรไดต้ามสภาพแวดลอ้มอวยัวะ
ใดท่ีใชอ้ยู่บ่อยๆย่อมคงสภาพท่ีดี ความแข็งแรง หรือขยายใหญ่ข้ึน ส่วนอวยัวะใดท่ีไม่ไดใ้ชจ้ะค่อยๆลด
ขนาด อ่อนแอลงและหายไปในท่ีสุด” (แหล่งท่ีมา: www.ipecp.ac.th: 2550).     
 
อนัตรายจากการอดอาหารเพือ่ลดนํา้หนัก 

ความเช่ือท่ีว่าการอดอาหารหรือกินอาหารในสัดส่วนท่ีน้อยมากๆ ยงัเป็นความเช่ือท่ีฝังราก
ลึกอยุ่ในสังคมของผูค้นท่ีตอ้งการมีรูปร่างท่ีสมส่วนอยู่ การใชว้ิธีน้ีในการลดนํ้ าหนกัถือว่ามีความเส่ียงต่อ
การออกกาํลงักายเป็นอย่างมาก เน่ืองมาจากจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนอาหารท่ีร่างกายตอ้งการ บางคน
หลีกเล่ียงการกินม้ือเชา้และหันไปกินม้ือเท่ียงเพียงม้ือเดียว งดการกินคาร์โบไฮเดรตและไขมนัไปอย่าง
ส้ินเชิง ไปจนถึงคนท่ีกินผกัและผลไมเ้พียงอยา่งเดียวเท่านั้น เหล่าน้ีหากพูดกนัตามหลกัแลว้ เม่ือกินอาหาร
แบบเดิมๆ เช่นน้ีซํ้ าๆ เป็นระยะเวลานานติดต่อกนั ร่างกายจะเกิดการปรับตวัเพื่อใหเ้กิดการอยูร่อดคุน้ชินกบั
อาหารท่ีกินเขา้ไปมากข้ึน ระบบเผาผลาญจะถูกลดการทาํงานให้ตํ่าลง ถา้หากกลุ่มคนเหล่าน้ีสามารถกิน
อาหารแบบน้ีต่อไปไดอี้กตลอดชีวิตกถื็อวา่ไม่มีผลกระทบมากมายนกัต่อร่างกาย นอกจากเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะ
ขาดสารอาหารและร่างกายสูบผอมจากการสูญเสียมวลกลา้มเน้ือ ไม่สามารถทาํงานหนกัๆ ไดแ้ละยงัทาํให้
รู้สึกเหน่ือยง่ายอีกดว้ย 

 แต่สาํหรับผูท่ี้อดอาหารแลว้กลบัมากินในสัดส่วนท่ีมากข้ึนอีกคร้ังกจ็ะตอ้งเผชิญกบัภาวะ “โย
โย”่ นํ้ าหนกัจะพุ่งข้ึนอยา่งรวดเร็ว ระบบเผาผลาญในร่างกายพงั ทาํให้การลดนํ้ าหนกัทาํไดย้ากข้ึน ซ่ึงก็ถือ
ว่าไม่ต่างอะไรกบัการใชย้าลดความอว้น กว่าร่างกายจะกลบัมาทาํงานไดป้กติอีกคร้ังก็จะตอ้งใชเ้วลาและ
ความอดทนสูงเป็นอยา่งมาก เพราะฉะนั้นทางท่ีดีเพื่อให้การลดนํ้ าหนกัเป็นไปตามธรรมชาติและปลอดภยั 
โดยไม่จําเป็นต้องเลือกซ้ืออาหารเสริมมารับประทานให้เ ส่ียงต่อสารเคมีสะสม  เราควรบริโภค
คาร์โบไฮเดรตในอตัราส่วน 65 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีร่างกายจะดึงไปใชใ้นระหว่างวนัไดม้ากท่ีสุด 
ลาํดบัต่อมาคือไขมนั 20 เปอร์เซ็นต ์เพื่อใชเ้ป็นพลงังานสาํรองในยามฉุกเฉิน และเราควรไดรั้บพลงังานจาก
ไขมนัชนิดดี หรือไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซอ้นท่ีมาจากพืช ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ระบบในการเผาผลาญ และยงัดีต่อ
สุขภาพ ส่วนสุดทา้ยกคื็อโปรตีนท่ีควรไดรั้บ 15 เปอร์เซ็นต ์เพื่อใชใ้นการเสริมสร้างกลา้มเน้ือและซ่อมแซม
ในส่วนท่ีเสียหาย เพียงเท่าน้ีกเ็พียงพอต่อการลดนํ้าหนกัท่ีสมบูรณ์แบบ ใหไ้ดรู้ปร่างท่ีสมส่วนพร้อมสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรงไดอ้ยา่งมัน่คงและยนืยาว(ท่ีมา:http://frynn.com/) 
 
โภชนาการกบัการออกกาํลงักาย 

 โภชนาการเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างเสริมสุขภาพในบุคคลทัว่ไปและนักกีฬา โดยส่วน
ใหญ่มกัให้ความสําคญักบัสารอาหารโปรตีน ทั้งจากอาหารท่ีบริโภคและผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือสร้าง



ความแขง็แรงกลา้มเน้ือและสร้างความมัน่ใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในนกักีฬา จากการท่ีโปรตีนไม่ใช่แหล่งของ
พลงังาน จึงเป็นการส้ินเปลืองโดยใช่เหตุ สารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารท่ีให้พลงังานรวดเร็ว 
ร่างกายใชค้าร์โบไฮเดรตและไขมนัเป็นแหล่งพลงังาน จึงช่วยในการฟ้ืนตวัเร็วของนกักีฬา การบริโภคผกั
และผลไมเ้ป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ และสารตา้นอนุมูลอิสระ จาํเป็นสําหรับนักกีฬา สารอาหารท่ี
สําคญัท่ีสุดและมีผลในการลดสมรรถภาพทนัทีก็คือ นํ้ า ซ่ึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บอย่างพอเพียงและเหมาะสม 
บทความน้ีเป็นการกล่าวถึงประเด็นเพ่ือช้ีให้เห็นความสาํคญัของโภชนาการในการเพ่ิมสมรรถนะการออก
กาํลงักายและกีฬา 
 
โภชนาการเพือ่สมรรถนะการออกกาํลงักายและกฬีา 

 โภชนาการกบัการออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพและโภชนาการกบัการฝึกซอ้มเพ่ือการแข่งขนัของ
นักกีฬา มิติในความเหมือนก็คือ การใช้พลงังานมากก็ตอ้งได้รับพลงังานจากการได้รับอาหาร 5 หมู่ท่ี
หลากหลายและการไดรั้บนํ้ าอย่างพอเพียง มิติของความต่างก็คือ การมุ่งเน้นท่ีนักกีฬาฟ้ืนตวัเร็ว เพื่อการ
ฝึกซอ้มเตม็ท่ีและการลงแข่งขนัขณะท่ีร่างกายพร้อม 
  
นักกฬีากบัปัญหาโภชนาการ 

 อาหารท่ีดีและเหมาะสมกับการใช้พลังงานท่ีมากข้ึนของผูท่ี้ออกกาํลงักายและเล่นกีฬา
จาํเป็นต้องเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ จากรายงานการศึกษาผลของการขาดสารอาหารกับ
สมรรถภาพไดข้อ้สรุปว่าการขาดสารอาหารตวัหน่ึงตวัใดมีผลต่อสมรรถภาพนักกีฬา  ความสําคญัของ
อาหารนักกีฬาจึงอยู่ท่ีการได้สารอาหารครบและพอเพียง  พฤติกรรมการบริโภคของนักกีฬาเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งการการดูแล ความเขา้ใจในการเลือกบริโภคอาหารท่ีเหมาะกบักีฬาเป็นเร่ืองสาํคญั นกักีฬาจึงจาํเป็นตอ้ง
เรียนรู้และให้ความสาํคญั เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง การกินอาหารตามใจชอบจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียน 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเป็นนกักีฬาท่ีเตรียมความพร้อมทุกดา้น 
 
พลงังานกบัการฝึกซ้อม 

นกักีฬาใชพ้ลงังานในการฝึกซอ้มมากนอ้ยต่างกนัแลว้แต่ชนิดกีฬาท่ีเล่น ความหนกัและความ
นานของการฝึกซ้อม ทาํให้ไม่มีการกาํหนดความตอ้งการพลงังานตามชนิดกีฬา อย่างไรก็ดีโภชนาการ
นกักีฬาจะเนน้ความสาํคญัของการไดรั้บพลงังานและนํ้าเพียงพอ ปริมาณโปรตีนท่ีเหมาะสมกบัประเภทกีฬา 
และการฟ้ืนตวัเร็วเพื่อใหก้ารฝึกซอ้มเป็นไปอยา่งเตม็ท่ี  โดยทัว่ไปนกักีฬาเนน้การสร้างกลา้มเน้ือและไขมนั
ร่างกาย การทาํนํ้ าหนกัให้เหมาะกบัรุ่นของนกักีฬาพิกดันํ้ าหนกัจึงเป็นปัญหาของนกักีฬามาโดยตลอด ซ่ึง
แน่นอนมกัมาจากความไม่เขา้ใจในการเลือกบริโภค รวมทั้งแนวทางในการทาํนํ้ าหนักท่ีเหมาะสม จาก
การศึกษาพบวา่การไดรั้บพลงังานตํ่ากวา่ 30 กิโลแคลอรี หรือ 135 กิโลจูลต่อกรัมมวลปราศจากไขมนั (มวล
ร่างกาย - มวลไขมนั)  มีผลกบัการทาํงานของกระบวนการเมตาบอลิซึมและฮอร์โมนร่างกาย ทาํให้ลด



สมรรถนะร่างกาย สุขภาพ และการเจริญเติบโต ซ่ึงมกัพบบ่อยในผูท่ี้กาํลงัทาํนํ้ าหนกั ในกรณีของนกักีฬา
หญิงพบว่ามีผลกระทบต่อการมีประจาํเดือนผิดปกติได้ และในนักกีฬาชายก็อาจมีปัญหาอ่ืนๆ เช่นกัน 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมนัเป็นสารอาหารท่ีให้พลงังาน นักกีฬามกัให้ความสําคญักบัโปรตีน ซ่ึง
ร่างกายนํามาสร้างกลา้มเน้ือ เอนไซม์ ฮอร์โมน และภูมิคุม้กัน ตอ้งเขา้ใจว่าสภาพปัจจยัของการสร้าง
กลา้มเน้ือนอกเหนือจากความตอ้งการโปรตีนท่ีพอเพียงแลว้ ความตอ้งการพลงังานท่ีเพียงพอก็มีส่วนสาํคญั 
การสร้างกลา้มเน้ือไดจ้ากการฝึกความแขง็แรงของกลา้มเน้ือเฉพาะท่ี (Resistance training) เพื่อใหโ้ปรตีน
ได้ทาํหน้าท่ีสร้างกลา้มเน้ือเต็มท่ี โปรตีนท่ีเกินจาํเป็นถา้ใช้ไม่หมดจะถูกเปล่ียนเป็นพลงังาน และเม่ือ
พลงังานเกินพอจะถูกเปล่ียนเป็นไขมนัต่อไป   

 การแนะนาํองคป์ระกอบของอาหารนกักีฬาในรูปของเปอร์เซ็นตพ์ลงังานจากคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และไขมนันั้นพบว่า คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารท่ีให้พลงังานเร็ว และเป็นสารอาหารท่ีนกักีฬา
มกัจะละเลย นักกีฬามกัให้ความสําคญัอย่างมากกบัโปรตีน แนวคิดใหม่ในการแนะนาํคาร์โบไฮเดรต จึง
ข้ึนกบัการฝึกซอ้มและนํ้ าหนกัตวั ความตอ้งการคาร์โบไฮเดรตจะเป็น 5–7 กรัม/ นํ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัม/ วนั
ในการฝึกซอ้มทัว่ไป และเพ่ิมเป็น 7–10 กรัม/ นํ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม/ วนั ของการฝึกหนกัและนาน (ท่ีมา: 
รองศาสตราจารย ์ดร.กลัยา กิจบุญชู สถาบนัวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล) 

 

อาหารก่อนการออกกาํลงักาย ขณะออกกาํลงักาย และภายหลงัการออกกาํลงักาย 

โดยทัว่ไปอาหารก่อนการออกกาํลงักายควรรับประทาน ตามปกติท่ีเคยปฏิบติัอยู่แลว้เพียงแต่
ว่าตอ้งรับประทานอาหารก่อนออกกาํลงักายประมาณ 2-3 ชัว่โมง เพื่อท่ีจะให้อาหารถูกยอ่ยและดูดซึมไป
อวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย จะไดไ้ม่เหลืออยูใ่นกระเพาะอาหาร ซ่ึงไม่ตอ้งเสียเลือดและออกซิเจนในการ
ช่วยย่อยอาหาร และไม่ควรรับประทานอาหารประเภทไขมนัสูง เพราะจะใชเ้วลาในย่อยนาน อีกทั้งอย่า
รับประทานในปริมาณท่ีมากเกินไป 

 ในขณะออกกาํลงักาย ร่างกายจะมีการสูญเสียนํ้ าโดยการหลัง่เหง่ือออกมา ในขณะออกกาํลงั
กายอาจจะมีการด่ืมนํ้ าเปล่าชดเชยได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการออกกาํลงักายท่ีใชเ้วลาไม่นานเกิน 1 ชัว่โมง
ข้ึนไป จะตอ้งมีการชดเชยนํ้ าเป็นระยะๆ ทั้งน้ีการชดเชยท่ีดีโดยการให้นํ้ าเยน็ธรรมดาก็เพียงพอแลว้ จึงไม่
จาํเป็นชดเชยดว้ย เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ทาํใหเ้สียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนอีกต่างหาก 

 ภายหลงัออกกาํลงักาย ใหพ้กัใหห้ายเหน่ือยก่อนประมาณ 1 ชัว่โมง และด่ืมนํ้ าชดเชยประมาณ 
1-2 แกว้ก็เพียงพอ จึงค่อยรับประทานอาหาร ซ่ึงอาหารท่ีรับประทานก็ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเป็นอาหารพิเศษ
ควรรับประทานตามปกตินัน่แหละ แต่ถา้ออกกาํลงักายท่ีใชเ้วลานานมากกว่า 1 ชัว่โมงแลว้อาหารภายหลงั
การออกกาํลงักายควรจะเพ่ิมปริมาณสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตใหม้ากข้ึนเพื่อชดเชยการสูญเสีย กลยั
โครเจน ในกลา้มเน้ือนอกจากน้ี ไม่ควรด่ืมกาแฟ สุรา หรือบุหร่ี ก่อนการออกกาํลงักาย ทั้งน้ีเพราะกาแฟมี
สารคาเฟอีนผสมอยู่จะไปกระตุน้การทาํงานของหัวใจให้ทาํงานมากข้ึนกว่าปกติ อาจจะมีผลทาํให้เหน่ือย



ง่าย สุราจะไปออกฤทธ์ิกดระบบประสาทส่วนกลาง ขาดประสิทธิในการระบายความร้อน เวลาปฏิกิริยาตอน
สนองชา้ลง ความสัมพนัธ์ระบบประสาทกบักลา้มเน้ือเสียไป สาํหรับบุหร่ี มีสารนิโคติน ซ่ึงเป็นสารพิษ 
และมีคาร์บอนมอนนอกไซดด์ว้ย ซ่ึงสารนิโคตินจะไปกระตุน้การทาํงานของต่อมหมวกไต ทาํให้เกิดการ
หลัง่สาร อิพิเนฟริน (Epinephuin) จะมีผลทาํใหห้วัใจเตน้เร็วอาจจะเร็วข้ึนถึง 28 คร้ังต่อนาที ความดนัเลือด
สูงทาํใหเ้หน่ือยง่ายและคาร์บอนมอนนอกไซตจ์ะเขา้ไปจบักบัฮีโมโกลบิน (Hemoglobin)    ซ่ึงเป็นตวันาํพา
ออกซิเจนไปยงัเน้ือเยื่อจะมีผลทาํให้ออกซิเจนไปสู่เน้ือเยื่อนอ้ยลง  มีผลทาํให้สมองขาดออกซิเจน เกิด
อาการมึนงง นอกจากน้ีอาจทาํให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุผนังหลอดลม ทาํให้เกิดอาการไอ มีเสมหะ 
หรืออกัเสบไดง่้าย ดงันั้นก่อนการออกกาํลงักายไม่ควรด่ืมกาแฟ สุราหรือบุหร่ี 
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