บทที่ 4
อาหารและโภชนาการ
ความหมายของอาหารและโภชนาการ
อาหาร ตามความหมายของ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง ของกินหรื อเครื่ องคํ้า
จุนชีวิต ได้แก่ วัตถุทุกชนิ ดที่คนกิน ดื่ม อมหรื อนําเข้าสู่ ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรื อในรู ปลักษณะใดๆ
แต่ไม่รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทหรื อยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี
(พระราชบัญญัติอาหาร, 2522 ) มีผใู ้ ห้ความหมายอีกว่า อาหาร หมายถึง สิ่ งใดก็ตามที่รับเข้าสู่ ร่างกายแล้ว
เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย ซึ่ งการรับเข้าสู่ ร่างกายจะด้วยวิธีใดก็ตาม อาหารเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับมนุษย์ เมื่อ
อาหารเข้าสู่ ร่างกายแล้ว จะเกิดขบวนการย่อย การดูดซึ ม การแปรรู ป การขนส่ งไปยังอวัยวะส่ วนต่าง ๆ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการดํารงไว้ซ่ ึงการทํางานของเซลล์อวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกายให้เป็ นปกติ อาหารถูกย่อย
ให้เป็ นโมเลกุลที่เล็กลง เรี ยกว่า สารอาหาร (Nutrients) คือ สารเคมีที่อยูใ่ นอาหาร โดยสามารถแบ่งออกเป็ น
กลุ่มดังนี้ คือ สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย (Macronutrients or Fuel Nutrients) ได้แก่ คาร์ โบไฮเดรต
โปรตีน ไขมัน อีกกลุ่มหนึ่ งเป็ นสารอาหารที่จาํ เป็ นในการควบคุมปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ในร่ างกาย และการ
ทํางานของอวัยวะทุกส่ วน อีกทั้งช่วยในการป้ องกันและต้านทานโรค หรื อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่ งเรี ยกว่า
Micronutrients ได้แก่สารอาหารพวก วิตามิน เกลือแร่ ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อร่ างกาย อาหารที่ดีจะเกิด
ประโยชน์แก่ ร่างกายอย่างเต็มที่ จะต้องเป็ นอาหารที่ มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง คือ ต้องเป็ นอาหารที่ มี
สารอาหารที่ร่างกายต้องการครบทุกชนิ ด มีปริ มาณเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย ซึ่ งจะส่ งผลให้
ร่ างกายมีการเจริ ญเติบโตอย่างเต็มที่ ช่วยเสริ มสร้างสุ ขภาพอนามัยและและป้ องกันภาวะทุพโภชนาการใน
เด็กและผูใ้ หญ่ทุกเพศทุกวัยได้ นอกจากอาหารแล้วนํ้าก็เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ร่างกายควรได้รับอย่างเพียงพอใน
แต่ละวัน โดยทัว่ ไปแล้วร่ างกายจะประกอบด้วยนํ้าประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ โดยส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นเซลล์ นํ้า
จะช่วยในการขนส่ งสารอาหารไปยังส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายแล้วยังช่วยในการควบคุมอุณหภูมิ ดังนั้นนํ้าจึง
จําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับร่ างกาย

โภชนาการ มีความหมายกว้างกว่าคําว่าอาหารมากกล่าวคือ โภชนาการ หมายถึง เรื่ องต่างๆ
ที่ ว่าด้วยอาหาร เช่ น การจัดแบ่งประเภทสารอาหาร ประโยชน์ของอาหาร การย่อยอาหาร โรคขาด
สารอาหาร เป็ นต้น โภชนาการจึงเป็ นวิชาการสาขาหนึ่ ง ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ที่กล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของอาหารที่รับประทานเข้าไปเพื่อประโยชน์ในการบํารุ งร่ างกาย กล่าวโดยสรุ ป
โภชนาการ หมายถึง อาหารที่เรารับประทานเข้าไป แล้วร่ างกายนําเอาไปใช้ เพื่อการทําหน้าที่เป็ นปกติของ
อวัยวะที่สาํ คัญ เช่น หัวใจ ปอด เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั นําไปใช้เพื่อเสริ มสร้างความเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
การซ่ อ มแซมส่ ว นที่ สึ ก หรอของร่ า งกาย เราสามารถแบ่ ง อาหารออกเป็ นประเภท โดยอาศัย หลัก ทาง
โภชนาการ ได้เป็ นโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และนํ้า ซึ่ งมีส่วนสําคัญต่อการทํางานของ
ร่ างกายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยโปรตีน คาร์ โบไฮเดรต และไขมัน เมื่อรับประทานเข้าไปร่ างกายจะเผา
ผลาญทําให้เกิดพลังงานได้ ส่ วนพวกวิตามิน เกลือแร่ และนํ้า จะเป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญในการทํา
ให้วงจรการทํางานต่างๆ ของร่ างกาย ดําเนิ นต่อไปได้เป็ นปกติ นอกจากนี้ ควรรักษานํ้าหนักตัวให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ทุกคนควรชัง่ นํ้าหนักตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง ถ้าผอมไปก็กินอาหารที่มีประโยชน์ นํ้าหนัก
จะได้เพิ่ม ถ้าอ้วนไปก็กินให้นอ้ ยลง ร่ วมกับการออกกําลังกายให้มากขึ้น
โภชนาการศาสตร์ (Nutrition) หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับอาหารและมีความสัมพันธ์
ระหว่าง อาหารกับความเป็ นอยูท่ ี่ดีของร่ างกายมนุษย์ ซึ่งจะครอบคลุมถึงกระบวนการเผาผลาญอาหารต่าง ๆ
คุณค่าทางโภชนาการและความต้องการสารอาหารแต่ละชนิ ด ทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพของบุคคล แต่
ละวัย เพื่อให้พอเพียงกับความต้องการของร่ างกาย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาและการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยงั มีความสัมพันธ์กบั ภาวะเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ปั จจัยเหล่านี้ มีผลในการเลือก สารอาหารมาบริ โภคด้วย การที่บุคคลใดมีภาวะ
โภชนาการ (Nutritional Status on Nurture) ดีหรื อไม่อย่างไร เมื่อภาวะโภชนาการดีจะส่ งผลให้มีสุขภาพดี
ด้วย และในทางกลับกัน เมื่อร่ างกายขาดอาหารหรื อรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ไม่ได้สมดุล บุคคลนั้นจะ
มีสุขภาพที่ไม่ดี จะเป็ นผูม้ ีภาวะทางโภชนาการไม่ดีหรื อเรี ยกว่าภาวะทุพโภชนาการ(Malnutrition) ซึ่ งภาวะ
นี้ ถือว่าเป็ นพยาธิ สภาพ ซึ่งเกิดจากการได้รับสารอาหารที่จาํ เป็ นต่อร่ างกายในปริ มาณที่ไม่เพียงพอหรื อมาก
เกินไป ในช่วงระยะเวลานาน ๆ แสดงให้เห็นได้จากความผิดปกติที่เกี่ยวกับทางด้านร่ างกาย จิตใจ และระดับ
ของสารประกอบทาง ชีวเคมี ที่เป็ นส่ วนประกอบของร่ างกาย

คุณค่ าของอาหารต่ อสุ ขภาพ
การรั บประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการจะทําให้ร่างกายได้รับประโยชน์และคุณค่าซึ่ ง
ส่ งผลต่อสุ ขภาพ ดังนี้
1. ช่วยให้ร่างกายเจริ ญเติบโต
2. ช่วยซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอของร่ างกาย
3. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
4. ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ภายในร่ างกายทํางานได้ตามปกติ
5. ช่วยเสริ มสร้างภูมิตา้ นทานโรคให้แก่ร่างกาย
สารอาหาร (Nutrients)
โปรตีน (Protein)
อวัยวะทุก ๆ ส่ วนของร่ างกายโดยเฉพาะส่ วนที่เป็ นกล้ามเนื้อจะประกอบด้วยโปรตีนเป็ นส่ วน
ใหญ่ ประมาณ 16.9 เปอร์ เซ็นต์ของนํ้าหนักร่ างกาย ในสภาพร่ างกายที่เจริ ญเติบโตเต็มที่แล้ว จะมีความ
ต้องการโปรตีนน้อยลง แต่สาํ หรับนักกีฬาหรื อผูอ้ อกกําลังกายเป็ นประจํา จะมีความต้องการโปรตีนแตกต่าง
จากคนทัว่ ไป เพราะเมื่อมีการออกกําลังกายที่ค่อนข้างหนัก อาจมีการทําลายของเซลล์กล้ามเนื้ อมากกว่า
ธรรมดา ดังนั้น ความต้องการเกี่ยวกับการซ่ อมแซมจึงมีความจําเป็ น แต่มิได้หมายความว่า ถ้ารับประทาน
โปรตีนมากจะทําให้มีพลังงานมากและมีความอดทนสู งขึ้น ความต้องการโปรตีนในแต่ละวัน สถาบันวิจยั
แห่ งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้แนะนําให้คนที่เต็มวัยรับประทานอาหารประเภทโปรตีนในปริ มาณ 1
กรัม/นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม แต่ถา้ เป็ นนักกีฬาที่ตอ้ งใช้พลังงานมากกว่าปกติ ควรได้รับเพิ่มขึ้นอีก 50-100
เปอร์เซ็นต์
หน้ าทีข่ องโปรตีนมีดังนี้
1. ช่วยในการเสริ มสร้างเนื้ อเยื่อ และซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอของอวัยวะต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่
สภาพปกติ
2. ควบคุมการทํางานภายในร่ างกาย รวมทั้งเป็ นส่ วนประกอบของสารที่จาํ เป็ นต่อการทํางาน
ของอวัยวะนั้น ๆ ด้วย
3. มีส่วนช่วยในการเผาผลาญอาหารซึ่งมีผลต่อการทําให้ความร้อนในร่ างกายเพิม่ ขึ้น
4. โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 แคลอรี

ตารางแสดง ความต้ องการโปรตีนของร่ างกาย (กรัม/นํา้ หนักร่ างกายเป็ นกิโลกรัม/วัน)
อายุ
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
2 ปี
4 ปี
7 ปี
ผูใ้ หญ่

จํานวน
กรัม/กก./วัน
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.

อายุ
ปี
เด็กชาย
9-12 ปี
12-15 ปี
15-18 ปี
เด็กหญิง 9-12 ปี
12-15 ปี
15-18 ปี
หญิงมีครรภ์เพิ่มอีก
หญิงแม่ลูกอ่อนเพิ่มอีก

จํานวน
กรัม/กก. /วัน
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.

ความต้ องการโปรตีนในขณะออกกําลังกาย
จากเหตุผลที่ว่า โปรตีน 1 กรัมให้พลังงานประมาณ 4 แคลอรี แต่ร่างกายจะนําออกมาใช้ก็
ต่อเมื่อไม่มีทางได้พลังงานมาจากคาร์ โบไฮเดรตหรื อไขมันแล้วเท่านั้น เพราะหน้าที่หลักของโปรตีนจะถูก
ใช้ไปในด้านการเสริ มสร้างความเจริ ญเติบโตและซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอ แต่ถา้ ร่ างกายขาดคาร์ โบไฮเดรต
และร่ างกายแปลงโปรตีนออกมาเป็ นพลังงานไม่เพียงพอ จะเป็ นสาเหตุให้เกิดโรคขาดแคลอรี และถ้าขาด
โปรตีนจนร่ างกายไม่สามารถรักษาดุลยภาพของไนโตรเจนได้ ก็จะทําให้เกิดโรคขาดโปรตีน ในด้านปริ มาณ
โปรตีน ถ้าเพียงพอสําหรับความต้องการของคนปกติ ก็จะเพียงพอสําหรับผูท้ ี่ออกกําลังกายด้วย แม้แต่ใน
ระยะที่ฝึกหนัก แต่ถา้ ต้องการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้ อ ก็ควรจะได้รับโปรตีนมากกว่าปกติดว้ ย แต่ถา้ ให้
โปรตีนสู งมากจนเกินความต้องการของร่ างกาย ในนักกีฬาหรื อผูท้ ี่ออกกําลังกาย เป็ นประจําจะมีผลทําให้
ร่ างกายมีการสู ญเสี ยนํ้ามากขึ้น อาการที่ตามมา คือ อาการท้องผูก
การขาดสารอาหารโปรตีน
การขาดแคลนอาหารโปรตีนในเด็กเล็ก (1-5 ขวบ) จะทําให้เด็กเป็ นโรคขาดโปรตีนและ
แคลอรี (Protein Calory Malnutrition) ซึ่ งเป็ นโรคเฉพาะของเด็กในวัยนี้ จะทําให้ร่างกายเตี้ย เล็ก และมี
สติปัญญา สมองเสื่ อม ความต้านทานโรคตํ่า เหนื่อยง่าย กล้ามเนื้ออ่อนเพลีย

Kwashiorkor คือ โรคที่ขาดโปรตีนและพลังงาน (Protein Calory Malnutrition) ในเด็กภายหลัง
ระยะการหย่านม (2-4 ขวบ) จะมีอาการบวมไม่เจริ ญเติบโต มีแผลตามผิวหนัง สี ผมเปลี่ยน มีไขมันอยูใ่ นตับ
เพราะมีสาเหตุมาจากการขาดโปรตีน ได้รับอาหารไม่ถูกส่ วนเมื่อเด็กหย่านม
Maramus เป็ นโรคที่ขาดโปรตีนและพลังงานร่ วมกัน มักเกิดกับเด็กในช่วงอายุนอ้ ยกว่ากลุ่ม
แรก แต่ร่างกายไม่เจริ ญเติบโตรุ นแรงกว่า อาการบวมไม่ค่อยพบ แต่การเจริ ญของสมองเสี ยไปอย่างถาวร
คาร์ โบโฮเดรต (Carbohydrate)
เป็ นสารอาหารที่ให้พลังงานเป็ นสําคัญ ประมาณ 40-50 เปอร์ เซ็นต์ของพลังงานที่ได้จาก
สารอาหาร
หน้ าทีค่ าร์ โบไฮเดรต
เนื้ อเยื่อต่าง ๆ ในร่ างกายจะต้องการคาร์ โบไฮเดรตในปริ มาณที่เพียงพออยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้
ในการเผาผลาญ และปริ มาณที่เก็บไว้มีนอ้ ยมาก โดยปกติจะเก็บในรู ปของกลัยโตเจนในตับและกล้ามเนื้ อ
และคาร์โบไฮเดรตในร่ างกาย มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นแหล่งเชื้อเพลิงของร่ างกาย คาร์โบไฮเดรต 1 กรัมให้พลังงานประมาณ 4 แคลอรี
2. ความต้องการพลังงานของร่ างกายจะต้องได้รับการสนองก่อนความต้องการด้านอื่น ๆ
ดังนั้น หากร่ างกายได้รับคาร์ โบไฮเดรตจากอาหารไม่เพียงพอ ร่ างกายจะแปรสภาพของโปรตีนเพื่อนํามาใช้
เป็ นพลังงานทดแทนทันที
3. การเผาผลาญไขมันในภาวะปกติจะเกิดขึ้นหากร่ างกายขาดคาร์ โบไฮเดรต ถ้าการเผาผลาญนี้
ให้พลังงานมากเกินความต้องการจะทําให้เกิดการรวมตัวของกรด ซึ่ งเป็ นของเสี ยที่มาจาก การสลายตัวของ
ไขมัน ภาวะความเป็ นกรดในร่ างกายจะสูงกว่าปกติที่เรี ยกว่า Acidosis
4. ช่วยป้ องกันและทําลายพิษต่าง ๆ ร่ วมกับตับ แล้วขับออกนอกร่ างกาย
5. การทํางานของเซลล์ประสาทเป็ นพลังงานที่สมองต้องการ การส่ งเสริ มให้เซลล์สมองทํางาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จะต้องมีเลือดไปเลี้ยงอย่างสมํ่าเสมออยูต่ ลอดเวลา การขาดกลูโคสหรื อออกซิเจนแม้
จะเกิดขึ้นชัว่ ขณะหนึ่ง จะทําให้เซลล์สมองเสื่ อม ไม่สามารถแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิมได้
ในการใช้แรงงานของร่ างกาย คาร์ โบไฮเดรตเป็ นสารอาหารที่ร่างกายต้องการใช้มากที่ สุด
ดังนั้น อาหารที่ควรรับประทานก่อนการออกกําลังกายควรจะเป็ นอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตเป็ นหลัก
และควรรับประทานก่อนการออกกําลังกายมากกว่า 2-3 ชัว่ โมง ในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับอาหารยังพบว่า ไม่
มีอาหารชนิ ดใดที่รับประทานก่อนการออกกําลังกายแล้วจะมีผลทําให้สมรรถภาพเพิ่มขึ้นเป็ นพิเศษ แต่มี
อาหารบางอย่างที่นกั กีฬาควรหลีกเลี่ยงในวันแข่งขัน คือ อาหารพวกไขมัน เพราะย่อยได้ชา้ ทําให้อึดอัด และ
อาหารที่ทาํ ให้เกิ ดแก๊สในกระเพาะอาหาร ซึ่ งอาหารประเภทนี้ จะทําให้ทอ้ งอืด คลื่นไส้ อาเจียน และปวด
ท้องได้ในขณะแข่งขัน

ความต้ องการคาร์ โบไฮเดรตในแต่ ละวัน
ความต้องการนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณการใช้พลังงานของแต่ละบุคคล ประมาณ 50-60 เปอร์ เซ็นต์
ของพลังงานที่ได้จากสารอาหารมาจากคาร์ โบไฮเดรต และโมเลกุลของคาร์ โบไฮเดรตมีออกซิ เจนมากกว่า
ไขมัน จึ งทําให้คาร์ โบไฮเดรตมี พลังงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าไขมันโดยปกติ ในวัยผูใ้ หญ่ (ที่ ไม่ใช่
นักกีฬา) ควรจะได้รับประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของแคลอรี ที่ได้รับในวันหนึ่ง ๆ หรื อประมารณ 300-400 กรัม
ของอาหารคาร์ โบไฮเดรต อย่างน้อยที่สุดร่ างกายจะต้องได้รับไม่ต่าํ กว่า 100 กรัม เพื่อป้ องกันการสลายตัว
ของโปรตีนจํานวนมากและปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่มีผลเสี ยต่อร่ างกาย
ไขมัน (Fat)
ไขมันมีอยู่ในอาหารธรรมชาติทวั่ ไป และมีมากในอาหารประเภทมันสัตว์และนํ้ามันพืช เป็ น
แหล่งสะสมพลังงาน ประกอบด้วยกรดไขมัน (Fatty Acid) ชนิ ดต่าง ๆ ที่มีความจําเป็ นต่อร่ างกาย
ส่ วนประกอบของไขมันมี คาร์ บอน ไฮโดรเจน และออกซิ เจน เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรต แต่มีในปริ มาณที่
สู งกว่า ดังนั้น ไขมันจึงให้พลังงานได้สูงกว่า โดยปกติไขมันแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. ไขมันชนิ ดไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fat) ซึ่งมีลกั ษณะเหลวในอุณหภูมิปกติ พบได้ในนํ้ามัน
พืช นํ้ามันปลา มันสัตว์ทะเล
2. ไขมันชนิดอิ่มตัว (Saturated Fat) จะมีลกั ษณะเป็ นก้อนในอุณหภูมิปกติ พบมากในอาหาร
ประเภทมันสัตว์ นม นํ้ามันมะพร้าว
หน้ าทีข่ องไขมัน
1. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย ไขมัน 1 กรัมให้พลังงาน 9 แคลอรี
2. เป็ นตัวนําวิตามินที่ละลายในไขมัน (วิตามินเอ ดี อี เค) ให้มีการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด
3. ให้ความสมบูรณ์และคุม้ กันโรคแก่ผวิ หนัง
4. ให้ความเจริ ญเติบโตแก่ทารก เด็ก และหญิงมีครรภ์
5. ให้อาหารมีรสชาติ และให้พลังงานสูงสุ ด
6. เนื้ อเยื่อไขมันที่สะสมภายในร่ างกาย จะทําหน้าที่รองรับอวัยวะภายในร่ างกายมิให้ได้รับ
การกระทบกระเทือน และให้อวัยวะนั้นอยูเ่ ป็ นที่
7. ไขมันทําหน้าที่ป้องกันการสูญเสี ยวิตามินบางชนิดโดยเฉพาะวิตามินบี 1 และไนอาซีน
8. ทําหน้าที่หล่อลื่นให้อาหารผ่านลําไส้ได้ดีข้ ึน ขณะเดียวกันจะลดการผลิตนํ้าย่อยอาหาร ทํา
ให้อาหารไปสู่ลาํ ไส้ชา้ ลง จึงทําให้อิ่มนาน

ความต้ องการของไขมันในแต่ ละวัน
ผูใ้ หญ่ควรได้รับประมาณ 20-25 เปอร์ เซ็นต์ของแคลอรี่ ท้ งั หมดที่ได้รับในแต่ละวัน สําหรับ
เด็กวัยรุ่ นควรได้รับประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นต์ จากปริ มาณแคลอรี่ ที่ได้รับทั้งวัน ส่ วนในวัยผูส้ ูงอายุกิจกรรม
ต่าง ๆ ลดลง พลังงานที่ใช้จึงลดลงด้วย ดังนั้น จึงต้องลดปริ มาณของไขมันให้นอ้ ยลงด้วย เพราะหากได้รับ
เกิ นความต้องการจะเป็ นสาเหตุทาํ ให้อว้ นกว่าปกติและมีการได้วิจยั พบว่า ในผูถ้ ูกทดลองที่รับประทาน
อาหารชนิ ดที่ มีปริ มาณของคาร์ โบไฮเดรตและไขมันในปริ มาณที่เหมาะสม (อาหารมื้อธรรมดาของคน
ทัว่ ไป) แล้วให้ออกกําลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic) ปรากฏว่า 50-60 เปอร์เซ็นต์ ของพลังงานได้มาจาก
อาหารประเภทไขมัน แต่ถา้ ให้ออกกําลังกายในลักษณะเดียวกันเป็ นเวลานานถึง 3 ชัว่ โมง พบว่า ประมาณ
70 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานได้มาจากไขมัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าให้ออกกําลังกายอย่างเข้มข้น จนกระทัง่
ทําให้ออกซิเจนที่ได้รับน้อยกว่าออกซิเจนที่ตอ้ งใช้ไปจริ ง หรื อที่เรี ยกว่าการออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิค
(Anaerobic) พบว่า พลังงานส่ วนใหญ่ได้มาจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
แหล่งพลังงานที่จาํ เป็ นสําหรับการออกกําลังกายแบบเข้มข้นและใช้ระยะเวลาไม่นานนัก คือ
คาร์โบไฮเดรต แต่แหล่งพลังงานที่จาํ เป็ นสําหรับการออกกําลังกายที่เบาและยาวนาน คือ ไขมัน ทั้งไขมัน
และคาร์ โบไฮเดรตจึงเป็ นสารอาหารที่สาํ คัญอย่างยิ่งต่อการออกกําลังกาย ความเชื่อที่การทํางานหนักหรื อ
การออกกําลังกายมากจําเป็ นจะต้องรับประทานอาหารประเภทโปรตีนมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและไขมัน จึง
เป็ นความเชื่ อที่ ไม่ถูกต้อง และก็เป็ นที่ยอมรั บกันในหมู่ของนักสรี รวิทยาของการออกกําลังกายและนัก
โภชนาการแล้วว่า หน้าที่หลักของสารอาหารโปรตีน คือ เสริ มสร้าง ซ่ อมแซมส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ทํา
หน้าที่สังเคราะห์เอนไซม์และฮอร์ โมน (Enzyme and Hormone) ต่าง ๆ ร่ างกายการนําสารอาหารโปรตีนมา
ใช้ในการสร้างพลังงาน จะใช้ในคราวจําเป็ นจริ ง ๆ เท่านั้น
วิตามิน (Vitamins)
สารที่ทาํ หน้าที่เสมือนตัวกระตุน้ และควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย ทั้งยังมี
หน้าที่อื่น ๆ อีกมากมาย แต่ไม่ได้เป็ นสารให้พลังงานแก่ร่างกาย
หน้ าของวิตามิน
1. กระตุน้ และควบคุมการปฏิบตั ิงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่ างกาย
2. ควบคุมการใช้พลังงานและให้อาํ นาจต้านทานโรค
3. ส่ งเสริ มการพัฒนาและการเจริ ญเติบโตของร่ างกายโดยทัว่ ไป

ประเภทของวิตามิน
วิตามินแบ่งออกได้ตามคุณสมบัติมี 2 ประเภท คือ
1. วิตามินที่ละลายในไขมัน (Fast Soluble group) มีคุณสมบัติคือ ไม่สูญเสี ยต่ออาหารที่หุงต้ม
ด้วยความร้อนธรรมดา และไม่ละลายในนํ้า แต่ละลายในไขมัน มีความคงทนไม่เสื่ อมง่าย ร่ างกายมีการ
สะสมไว้ที่ตบั ขับ และจะถูกขับออกมากับปัสสาวะทางอุจจาระ ถ้าร่ างกายได้รับมากเกินความต้องการจะเกิด
การแพ้ ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี เค
2. วิตามินที่ละลายในนํ้า (Water Soluble group) มีคุณสมบัติ คือ ละลายในนํ้าได้ง่าย และอาจ
ถูกทําลายได้ดว้ ยความร้อนจากการหุ งต้ม หรื อแสงสว่าง ถูกทําลายได้ง่ายจากความร้อน แสง และด่าง ไม่มี
การสะสมในร่ างกาย เมื่อเกินความต้องการไม่มีอาการแพ้ เช่นวิตามินบีรวม วิตามินซี เป็ นต้น
วิตามินที่ละลายในไขมัน
วิตามินที่ละลายได้ในไขมันและนํ้ามัน ร่ างกายจะสะสมวิตามินแหล่านี้ไว้ในเนื้อเยือ่ ไขมันเรา
จึงไม่จาํ เป็ นต้องกินทุกวันส่ วนวิตามินประเภทนี้เป็ นอาหารเสริ มนั้น หากกินมากเกินไปอาจเป็ นโทษได้ เรา
จึงควรพยายามกินวิตามินเหล่านี้จากอาหารตามปกติให้พอเพียง
สารอาหาร

แหล่งทีด่ ี

บทบาทสํ าคัญ

นมและผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้มีการ
สกัดเอา ไขมันออก เครื่ องในสัตว์
เช่น ตับ ไต ไข่ นํ้ามันตับปลา
ผลไม้และผักสี เขียวเข้มหรื อสี
เหลืองส้มซึ่งมีสารเบต้าแคโรทีน

ทําให้ผวิ หนัง เยือ่ บุเมือก
กระดูก ฟันและผม รวมทั้ง
การมองเห็น และการสร้างภูมิ
ต้านทานต่างๆ สามารถ
ทํางานได้อย่างปกติ

วิตามินดี
ร่ างกายสามารถสังเคราะห์วติ ามิน
(แคลซิเฟอรอล – Calciferol) ดีข้ ึนเองได้เมื่อได้รับแสงแดด
นอกจากนี้ยงั พบในอาหารจําพวก
ตับ นํ้ามันตับปลา ไข่แดง นมและ
ผลิตภัณฑ์นม

ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม
และฟอสฟอรัส จําเป็ นต่อการ
เจริ ญเติบโตและการเสริ ม
สร้างความแข็งแรงของ
กระดูก

วิตามินเอ
(เรทินอล-retinol)

วิ ต ามิ น อี (โทโคเฟอรอล มีในอาหารส่ วนใหญ่โดยเฉพาะใน ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ทํา
tocopherol)
นํ้ามันพืช ธัญญาหารเมล็ดข้าว
หน้าที่เป็ นสารแอนติออกซิ
ต่างๆ เมล็ดพืช ถัว่ ผักใบเขียว เนย แดนต์
เทียม (มาร์การี น)และไข่แดง

วิตามินทีล่ ะลายได้ ในนํา้
วิตามิ น ที่ ละลายได้ในนํ้า พบได้ท้ งั ในพืชและสัตว์หลายชนิ ด ร่ างกายสามารถเก็บ
วิตามิ นเหล่านี้ ได้ในปริ มาณเล็กน้อยและดู ดซึ มได้อย่างรวดเร็ วเราจึ งต้องกิ นอาหารที่ มีวิตามิ น
เหล่านี้ เกือบทุกวัน เราควรรู ้จกั วิธีการนําผักมาประกอบอาหารโดยไม่ให้สูญเสี ยวิตามินเหล่านี้ ไป
มากนัก
สารอาหาร
ไธอามิน – thiamin (บี1)

แหล่ งทีด่ ี

เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อหมู และ
ธัญญาหารเมล็ดข้าวต่างๆ
โดยเฉพาะข้าวกล้องหรื อซ้อมมือ
จะมีวิตามินบี 1 สูงกว่าข้าวที่ขดั สี
จนขาว รวมทั้งอาหารทะเลยตับ
เป็ น ไก่ ถัว่ ต่าง ๆ มันฝรั่ง และนม
โธอามิน – riboflavin (บี2) ตับ ไต เนื้อวัว เป็ ด ไก่ ไข่ นมและ
ธัญญาหารต่างๆ ปลา ผักใบเขียว
และถัว่ ต่าง ๆ เช่น ถัว่ แดงและถัว่
แขก
ไนอาซิน – niacin (กรดนิ ข้าว แป้ งเสริ มวิตามิน เนื้อสัตว์
โคตินิค – nicotinic acid, บี3) และเครื่ องในโดยเฉพาะตับไต
เป็ ด ไก่ ไข่ ปลา ถัว่ ต่างๆ มันฝรั่ง
และนม
กรดโฟลิค – folic acid
(โฟเลต-folate)

บทบาทสํ าคัญ
จําเป็ นต่อการทํางานของ
ระบบประสาท ช่วยในการ
สร้างพลังงานจาก
คาร์โบไฮเดรต

ช่วยให้ร่างกายสร้างพลังงาน
จากอาหารที่กินเข้าไป

จําเป็ นต่อการทํางานของ
ระบบทางเดินอาหาร และ
ระบบประสาท ช่วยสร้าง
พลังงาน และควบคุมระดับ
โคเลสเทอรอลในเลือด
ตับไตและเนื้อส่ วนอื่นๆ รวมทั้ง ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและ
ผักต่างๆ ผลไม้สด ถัว่ แดง และถัว่ องค์ประกอบทางพันธุกรรม
แขก

บี 12 (ไชยาโนโคบาลามิน – เครื่ องในสัตว์โดยเฉพาะตับ ไต
Cyanocobalamin)
และเนื้อส่ วนอื่น ๆ ปลา ไข่แดง
ผลิตภัณฑ์นม

ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง บํารุ ง
ประสาท และเผาผลาญ
สารอาหารต่าง ๆ ให้ร่างกาย
นําไปใช้ประโยชน์
วิตามินซี (กรดแอสคอร์บิค- ผลไม้และนํ้าผลไม้ต่างๆ (ถ้าเป็ น ช่วยในการเจริ ญเติบโต บํารุ ง
ascorbic acid)
ผลไม้สดจะดีที่สุด) โดยเฉพาะ
และเสริ มสร้างกระดูกและฟัน
ผลไม้รสเปรี้ ยว เช่น ฝรั่งรวมทั้งผัก ซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอและ
ใบเขียว
ต่อต้านการติดเชื้อ

เกลือแร่ (Minerals)
เกลือแร่ มีความสําคัญต่อร่ างกายอย่างยิ่ง แม้จะมีอยูเ่ พียง 4 เปอร์ เซ็นต์ของนํ้าหนักตัวก็ตาม
เพราะเป็ นทั้งส่ วนประกอบของระบบโครงสร้างของร่ างกาย และในเนื้อเยือ่ ของเหลวในร่ างกายทัว่ ไป
หน้ าทีข่ องเกลือแร่
1. รักษาความสมดุลของกรดและด่างในร่ างกาย
2. เป็ นตัวเร่ งสําหรับปฏิกิริยาทางชีวะ
3. รักษาความสมดุลของนํ้าในร่ างกาย
4. ช่วยในการรับส่ งประสามความรู ้สึก
5. ควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ
6. ช่วยในการเจริ ญเติบโตของกล้ามเนื้อ
7. ช่วยในการเจริ ญเติบโตและพัฒนาของอวัยวะต่าง ๆ เป็ นไปตามปกติ
ร่ างกายมนุ ษย์ มีกลไกพิเศษสําคัญสําหรับควบคุมการดูดซึ มของเกลือแร่ ที่จาํ เป็ นต่อร่ างกาย
และสามารถขับออกได้ทางปั สสาวะ อุจจาระ นํ้าดี เหงื่อ และสิ่ งอื่นๆ ที่ขบั ออกทางลําไส้ ถ้าหากเกลือแร่
นั้นเกิ ดความต้องการ นอกจากนี้ การเคลื่อนย้ายของเหลวจากส่ วนหนึ่ งของร่ างกาย ยังขึ้นอยู่กบั ปริ มาณ
ความเข้มข้นของเกลือแร่ ในแต่ละด้านของผนังที่ก้ นั ระหว่างช่องเซลล์น้ นั ๆ รวมทั้งการเชื่อมต่อความรู ้สึก
จากเซลล์ประสาทตัวหนึ่ งไปสู่ เซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่ ง จากเหตุผลดังกล่าว มนุษย์จึงมีความต้องการที่จะ
รักษาระดับความสมดุลของเกลือแร่ ให้มีสมํ่าเสมออยูต่ ลอดเวลา เพื่อการดํารงชีวิตที่มีประสิ ทธิภาพ

แร่ ธาตุทจี่ ําเป็ นต่ อร่ างกาย
ร่ างกายต้องการวิตามินและสารอาหารต่างๆ เป็ นปริ มาณมากน้อยต่าง ๆ กันไปหลายสิ บ
ชนิ ดเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี แร่ ธาตุ 4 ชนิ ดต่อไปนี้ นักว่าเป็ นสารอาหารที่จาํ เป็ นต่อการทํางานของ
ร่ างกายมากที่สุด
สารอาหาร
แคลเซียม (calcium)

เหล็ก(iron)

โพแทสเซียม(Potassium)

สังกะสี (zinc)

แหล่งทีด่ ี
นมและผลิตภัณฑ์นม ปลา
โดยเฉพาะปลาเล็กปลาน้อยและ
ปลาชนิดอื่นๆ ที่กินได้ท้ งั ตัว กุง้
แห้ง ผักใบเขียว เช่น คะน้าและ
เต้าหู ้
เนื้อแดง เครื่ องในสัตว์โดยเฉพาะ
ตับและไตเลือดสัตว์ เช่น เลือดหมู
เลือดเป็ ด เลือดไก่ ถัว่ ต่างๆ (ถัว่
แดง ถัว่ ลันเตา และถัว่ แขก) ผักใบ
สี เขียวเข้ม ผลไม้ตากแห้ง
อาหารส่ วนใหญ่โดยเฉพาะผลไม้
สดเช่น ส้มเขียวหวาน กล้วย ผัก
ต่างๆ เนื้อสัตว์ ข้าวกล้องหรื อข้าว
อนามัยและนม
อาหารแทบทุกประเภทเป็ นแหล่ง
ที่ดีของสังกะสี แต่มีมาก
โดยเฉพาะในตับและเนื้อแดง ไข่
แดง นม และผลิตภัณฑ์ นมอื่นๆ
ข้าวกล้อง อาหารทะเลโดยเฉพาะ
หอยนางรม

บทบาทสํ าคัญ
จําเป็ นต่อการบํารุ งและ
เสริ มสร้างกระดูกและฟัน
ช่วยในการทํางานของ
กล้ามเนื้อ และทําให้การ
แข็งตัวของเลือดเป็ นปกติ
ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง และ
ขนส่ งออกซิเจนเข้าสู่
กล้ามเนื้อและเลือด

ช่วยกระตุน้ ประสาท ควบคุม
การหดตัวของกล้ามเนื้อ และ
รักษาความดันโลหิ ตให้เป็ น
ปกติ
จําเป็ นต่อการเผาผลาญและ
ย่อยอาหาร ช่วยให้บาดแผล
หายเร็วขึ้น ช่วยในการ
เจริ ญเติบโต ซ่อมแซมเนื้อเยือ่
ที่สึกหรอ และพัฒนาการทาง
เพศอย่างเหมาะสมตามวัย

นํา้ (Water)
มนุ ษย์สามารถดํารงชี วิตอยู่ได้เป็ นสัปดาห์โดยไม่ตอ้ งรับประทานอาหาร แต่จะมีชีวิตอยู่ได้
เพียง 3-4 วันหากร่ างกายขาดนํ้า ปกติน้ าํ ในร่ างกายมีประมาณ 2/3 ของนํ้าหนักร่ างกาย และ 1/3 ของ
นํ้าหนักนํ้านี้จะเป็ นของเหลวนอกเซลล์ และ2/3 เป็ นของเหลวระหว่างเซลล์ ร่ างกายพยายามที่ จ ะรั ก ษา
ระดับนํ้าให้มีความสมดุลระหว่างนํ้าที่สูญเสี ยกับนํ้าที่บริ โภคดังนั้น นํ้าหนักของคนเราจึงอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ถึง 2 กิโลกรัมต่อวัน ร่ างกายมีการเสี ยนํ้าอย่างน้อยวันละประมาณ 800 ซีซี โดยทางผิวหนัง ปอดและไต
จะขับออกประมาณวันละ 1,000-1,500 ซีซีและออกมากับอุจจาระประมาณ 200 ซีซี หากร่ างกายสู ญเสี ย
กลัยโคเจนทั้งหมดที่สะสมและประมาณครึ่ งหนึ่งของโปรตีนในร่ างกายก็ยงั คงมีชีวิตอยูไ่ ด้โดยไม่มีอนั ตราย
ร้ายแรงใด ๆ เกิดขึ้น แต่การสู ญเสี ยนํ้าเพียง 10 เปอร์ เซ็นต์ของนํ้าทั้งหมดในร่ างกายถือว่ารุ นแรง และถ้า
สู ญเสี ยนํ้าเพียง 10 เปอร์ เซ็นต์ของนํ้าทั้งหมดในร่ างกายถือว่ารุ นแรง และถ้าสู ญเสี ยถึง 20-22 เปอร์เซ็นต์
อาจเสี ยชีวิตได้
ภาวะที่ร่างกายขาดนํ้า(Dehydration) จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับความสมดุลของเกลือแร่
ซึ่งไม่สามารถทดแทนโดยการดื่มนํ้าตามปกติได้ ดังนั้น การสู ญเสี ยนํ้าในร่ างกายจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ถ้า
ร่ างกายขาดนั้นอาจจะจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ปริ มาณของเหลวในเลือด (Plasma) ลดลง
2. อุณหภูมิทุกส่วนของร่ ากายเพิม่ ขึ้น
3. จํานวนความร้อนที่สะสมในร่ างการเพิ่มขึ้น
4. ประสิ ทธิภาพของการทํางานลดลง
5. ความดันเลือดในเส้นเลือดดําลดลง
6. การรักษาระดับอุณหภูมิทุกส่ วนของร่ างกายล้มเหลว เพราะไม่มีเหงื่อใช้ในการระเหย ทํา
ให้ปริ มาณที่ไหลเวียนเลือดลดลง
ความสํ าคัญของอาหารกับสุ ขภาพ
1. กิจกรรมของมนุ ษย์ในแต่ละวันจําเป็ นต้องใช้พลังงาน และสารอาหารที่ร่างกายได้รับจาก
การรั บประทานอาหารในแต่ละมื้อ การรู ้ จกั เลื อกรั บประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ร่ างกาย จะช่วยให้ร่างกายเจริ ญเติบโตอย่างเต็มที่สมบูรณ์ และมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง
2. โภชนาการเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สุ ขภาพ และการเจริ ญเติบโตของสิ่ งมีชีวิต หากสภาพร่ างกายได้รับอาหารที่มีสารอาหารครบ และเพียงพอ
ต่อความต้องการ ร่ างกายสามารถนําสารอาหารเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างเต็มที่ เรี ยกว่าภาวะโภชนาการที่ดี แต่

ถ้าร่ างกายได้รับสารอาหารที่ ไม่ ครบถ้ว น และไม่ เพียงพอต่ อความต้องการของร่ างกาย จะเรี ยกว่า ทุ พ
โภชนาการ
3. ภาวะโภชนาการตํ่า เป็ นสภาวะของร่ างกายที่ขาดอาหาร ได้รับสารอาหารตํ่ากว่าที่ร่างกาย
ต้องการ หรื อรับประทานอาหารไม่ได้เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ทําให้เกิดโรคขาดสารอาหาร
4. ภาวะโภชนาการเกิน เป็ นสภาวะของร่ างกายที่ได้อาหาร และสารอาหารเกินความต้องการ
ของร่ างกาย ทําให้เกิดการสะสมจนเกิดโทษแก่ร่างกาย
ผลทางร่ างกายของภาวะโภชนาการ
1. ขนาดของร่ างกาย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขนาดของร่ างกาย ได้แก่ พันธุกรรม และสิ่ งแวดล้อม
พันธุ กรรมเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สภาพแวดล้อม เช่น การรับประทานอาหาร เราสามารถ
ปรับปรุ งได้ โดยเลือกรับประทานอาหารให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อความต้องการของร่ างกาย ก็จะทําให้
การเจริ ญเติบโตของร่ างกายเป็ นปกติ
2. ภูมิตา้ นทานโรค ผูท้ ี่ ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่ างกาย จะทําให้
ร่ างกายสามารถสร้างภูมิคุม้ กันโรคต่างๆได้ หรื อหากได้รับเชื้อโรค ก็สามารถฟื้ นตัวได้เร็ ว
3. ไม่แก่ก่อนวัย และอายุยืน เมื่อร่ างกายมีภูมิคุม้ กันโรค ความเสี่ ยงที่จะเสี ยชี วิตก่อนวัยอัน
สมควรก็ลดน้อยลง
การเลือกอาหารปลอดภัย
อาหารปลอดภัย (Food safety) หมายถึง อาหารที่ได้มีการจัดเตรี ยม ปรุ งผสม และกินอย่าง
ถูกต้องตามวิธีการและวัตถุประสงค์ของอาหารนั้นๆ แล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค การเลือกอาหาร
นอกจากจะคํานึงถึงคุณค่าอาหาร ปริ มาณอาหารและยังต้องคํานึงถึงความปลอดภัยอาหารที่เรารับประทาน
เข้าไป อาหารที่ไม่สะอาดอาจจะมีการปนเปลื้อนของ สารเคมี เชื้อแบคทีเรี ย เชื้อไวรัส ทําให้เกิดโรคต่างๆ
มากมายซึ่งหากเป็ นมากอาจจะทําให้เสี ยชีวิตได้
หลักพิจารณาในการเลือกอาหาร
1. ประโยชน์ คือ ต้องเป็ นอาหารที่ สดใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เหมาะสมกับ
ความต้องการในช่วงอายุต่างๆ ของมนุษย์
2. ปลอดภัย คือ ต้องเลือกอาหารที่แน่ ใจว่าสะอาด ปลอดภัย ผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่มี
ความเสี่ ยงต้อการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากสารพิษและสารเคมีไม่อาจทําลายด้วยความร้อน
3. ประหยัด คือ ต้องเลื อกซื้ ออาหารตามฤดูกาล ซึ่ งจะส่ งผลให้ได้อาหารที่มีคุณภาพดี และ
ราคาถูก หาซื้อได้สะดวก

หลักการเลือกสถานทีจ่ ําหน่ าย สถานทีบ่ ริการอาหาร
เพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคควรสังเกตก่อนเข้าไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรื ออาหาร
แนวทางหรื อหลักการง่ายๆ ที่ควรนําไปใช้ในการเลือกสถานที่จาํ หน่ายและสถานที่บริ การอาหาร ดังนี้
แผงลอย คือ การจําหน่ ายอาหารในที่หรื อทางสาธารณะเป็ นการค้าขายบนพื้นที่ ซึ่ งเป็ นของ
ส่ วนรวม โอกาสที่อาหารจะได้รับการปบเปื้ อนจากอันตรายและก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคได้
สูง ผูบ้ ริ โภคจึงต้องให้ความใส่ ใจในการพิจารณาเลือกสถานที่จาํ หน่ายอาหารแผงลอยที่เหมาะสม เพื่อความ
ปลอดภัยในการบริ โภค ดังนี้
1. แผงลอยจําหน่ ายอาหารทําจากวัสดุที่ทาํ ความสะอาดง่าย มีสภาพดีเป็ นระเบียบ อยูส่ ู งจาก
พื้นอย่างน้อย 60 ซม.
2. อาหารปรุ งสุ กมีการปกปิ ด หรื อมีการป้ องกันสัตว์แมลงนําโรค
3. สารปรุ งแต่งอาหารต้องมีเลขทะเบียนตํารับอาหาร (อย.)
4. นํ้าดื่ม ต้องเป็ นนํ้าสะอาด ใส่ ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิ ด มีก๊อก
5. เครื่ องดื่ม ต้องใส่ ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิ ด มีก๊อก
6. นํ้าแข็งที่ใช้บริ โภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิ ด อยูส่ ู งจากพื้นอย่างน้อย 60
ซม. ที่ตกั นํ้าแข็งมีดา้ มยาวและต้องไม่นาํ อาหารหรื อสิ่ งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในนํ้าแข็ง
7. ล้างภาชนะด้วยนํ้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยนํ้าสะอาด 2 ครั้ง หรื อล้างด้วยนํ้าไหล และ
อุปกรณ์การล้างต้องวางสู งจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
8. ช้อน ส้อม ตะเกี ย บ วางตั้งเอาด้ามขึ้ นในภาชนะโปร่ งสะอาด หรื อวางเป็ นระเบี ย บใน
ภาชนะโปร่ งสะอาดและมีการปกปิ ด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
9. มีการรวบรวมขยะมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนําไปกําจัด
10. ผูส้ มั ผัสอาหารแต่งกายสะอาดสวมเสื้ อมีแขน ผูป้ รุ งต้องผูกผ้ากันเปื้ อนที่สะอาด สวมหมวก
หรื อเน็ทคลุมผม
11. ใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารที่ปรุ งสุ กแล้ว
12. ผูส้ มั ผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิ ดแผลให้มิดชิด
ร้ านอาหาร คือสถานที่ปรุ งประกอบและจําหน่ายแก่ผบู ้ ริ โภค ซึ่งนับว่ามีความสําคัญต่อสุ ขภาพ
อนามัยของประชาชน เพราะถ้าร้านมีสภาพหรื อมีการปฏิบตั ิไม่ถูกสุ ขลักษณะจะเป็ นสาเหตุให้อาหารได้รับ
การปนเปื้ อนจากเชื้อโรคหรื อสิ่ งสกปรก ร้านอาหารก็จะเป็ นแหล่งแพร่ เชื้อโรคและสารเคมีพิษไปสู่ ผบู ้ ริ โภค
ได้ ร้านอาหารจะต้องมีการจัดการด้านสุ ขาภิบาล ดังนี้

1. สถานที่รับประทาน เตรี ยม ปรุ ง ประกอบอาหาร ต้องสะอาด เป็ นระเบียบและจัดสัดส่ วน
2. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ต้องจัดให้เป็ นระเบียบ สามารถทําความสะอาดได้ทวั่ ถึง
3. ใช้สารปรุ งแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่ องหมายรับรองของทางราชการ
4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนํามาปรุ งหรื อเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็ น
สัดส่ วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิที่ไม่สูงกว่า 7.2 องศาเซลเซียส
5. ที่ปรุ งสุ กแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิ ด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
6. นํ้าแข็งที่ใช้บริ โภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิ ด อยูส่ ู งจากพื้นอย่างน้อย 60
ซม. ที่ตกั นํ้าแข็งมี่ดา้ มยาวและต้องไม่นาํ อาหารหรื อสิ่ งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในนํ้าแข็ง
7. ล้างภาชนะด้วยนํ้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยนํ้าสะอาด 2 ครั้ง หรื อล้างด้วยนํ้าไหล และ
อุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
8. เขียงและมีด ต้องมีสภาพดีและใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก ดิบ และผักผลไม้
9. ช้อน ส้อม ตะเกี ย บ วางตั้งเอาด้ามขึ้ นในภาชนะโปร่ งสะอาด หรื อวางเป็ นระเบี ย บใน
ภาชนะโปร่ งสะอาดและมีการปกปิ ดเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
10. ขยะมูลฝอยและนํ้าเสี ยทุกชนิด ได้รับการกําจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุ ขาภิบาล
11. ห้องส้วมต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีและมีสบู่ใช้ตลอดเวลา
12. ผูส้ มั ผัสอาหารแต่งกายสะอาดสวมเสื้ อมีแขน ผูป้ รุ งต้องผูกผ้ากันเปื้ อนที่สะอาด สวมหมวก
หรื อเน็ทคลุมผม
(ที่มา: คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นติดตามและตรวจสอบผลการพัฒนาบริ การ
สาธารณะ ด้านความปลอดภัยและสุ ขอนามัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
อาหารสุ ขภาพ อาหารลดความอ้ วน
ในยุคของการแข่งขัน ที่เรากําลังประสบอยูใ่ นปั จจุบนั ชีวิตมีความรี บเร่ งมากขึ้น จนไม่ค่อยมี
เวลาที่จะให้ความสําคัญกับเรื่ อง ความสมดุลของอาหารที่รับประทานรวมทั้งค่านิ ยมการรับประทานอาหาร
แบบตะวันตก ซึ่งประกอบด้วย เนื้อสัตว์ ไขมัน นม เนย เป็ นส่ วนใหญ่ ทําให้คนไทยมีโรค ซึ่งเกิดจากการกิน
ดีเกินไป เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ โรคอัมพาต ซึ่งโรคเหล่านี้ลว้ นเกี่ยวกับความเสื่ อมของ
หลอดเลือด แต่การตระหนักถึงพิษภัยของการกินอาหาร ซึ่ งไม่สมดุลได้มีการชักชวนให้ลดการรับประทาน
เนื้อสัตว์ นม เนย ให้เพิม่ การรับประทาน พืช ผัก และธัญพืช ซึ่งอุดมด้วยเส้นใยจากธรรมชาติ และวิตามิน
ในวัยเด็ก เนื้ อสัตว์และนม ยังเป็ นสิ่ งจําเป็ น เนื่ องจากร่ างกายมี การเจริ ญเติ บโตในวัยผูใ้ หญ่
ร่ างกายต้องการโปรตีนลดลง การรับประทานเนื้ อสัตว์ และนมมากเกินไปยังทําให้ร่างกายได้รับไขมันเพิ่ม

เนื่องจากในเนื้อสัตว์และนมจะมีปริ มาณไขมันค่อนข้างสูง นอกจากนั้นยังพบว่า ผูท้ ี่รับประทานเนื้อสัตว์มาก
ๆ มีโอกาสเกิดมะเร็ งลําไส้ใหญ่ได้สูงควรเปลี่ยนแปลงมารับประทานโปรตีนจากพืชพวกถัว่ แทน
อาหารอี กกลุ่มซึ่ งไม่ควรรับประทานมากเกิ นไป คือ นํ้าตาล พบว่านํ้าตาลทําให้หลอดเลือดมี
ความเสื่ อมเร็ วขึ้น ในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีน้ าํ ตาลสู งจะพบว่าหลอดเลือดแก่ก่อนวัย ไขมันก็เป็ นอีกกลุ่มหนึ่งที่
ควรจํากัด และใช้น้ าํ มันจากพืชแทน นํ้ามันจากสัตว์ ยกเว้นนํ้ามันมะพร้าวและนํ้ามันปาล์ม ควรหลีกเลี่ยง
เนื่องจากมีปริ มาณโคเรสเตอรอลสู ง
อาหารเพื่อสุ ขภาพ(Functional Food) หมายถึง อาหารที่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อร่ างกาย
นอกเหนื อจากสารอาหารหลักที่จาํ เป็ นต่อร่ างกาย นอกจากนี้ อาจช่ วยลดอัตราเสี่ ยงต่อโรคต่างๆ ปั จจุบนั
อาหารเพื่อสุ ขภาพ ได้รับความสนใจอย่างแพร่ หลาย ทั้งในด้านการวิจยั และเชิงพาณิ ชย์ ซึ่ งเป็ นมูลค่ามาก
ทั้งนี้ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคหันมาให้ความสําคัญกับอาหารและสุ ขภาพมากขึ้นจึงทําให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มสุ ขภาพ เช่น การเสริ มวิตามิน เส้นใยและกรดไขมันที่จาํ เป็ นต่อร่ างกาย
ประโยชน์ ของอาหารสุ ขภาพ
อาหารสุ ข ภาพ ช่ ว ยดํา รงส่ ง เสริ มสุ ข ภาพและลดความเสี่ ย งของการเกิ ด โรค สามารถ
รับประทานได้ในคนปกติ รวมทั้งคนป่ วย เพราะอาจลดความเสี่ ยงในโรคที่อาจจะเกิดร่ วมขึ้น หรื อป้ องกัน
โรคแทรกซ้อนที่จะตามมาหรื อทําให้สุขภาพดีข้ ึน อย่างชัดเจนและสามารถแนะนําได้ในหลายโรคด้วยกัน
เช่น
-

เพิม่ ภูมิคุม้ กันโรค
เพิ่มศักยภาพให้ระบบต่อต้านอนุมูลอิสระ(Antioxidant)
ลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเเละหลอดเลือด
ลดความเสี่ ยงต่อโรคลมปัจจุบนั
ลดความเสี่ ยงต่อการเป็ นมะเร็ ง
ลดความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคข้อต่ออักเสบ ความเสื่ อมเฉพาะจุด เเละโรคต้อกระจก
ลดความเสี่ ยงต่อการเป็ นอัลไซเมอร์ พากินสัน โรคหื ดหอบ โรคปอด เเละโรคที่เกิดจาก
ความเสื่ อมชนิดเรื้ อรังอื่นๆ
- พัฒนาการรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่ อมเรื้ อรังอย่างมีประสิ ทธิภาพ

แนะนําแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการกินไว้ 9 วิธีกนิ ดีเพือ่ สุ ขภาพ
วิธีที่ 1:กินอาหารครบ 5 หมู่และหมัน่ ดูแลนํ้าหนักตัว
กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมัน่ ดูแลนํ้าหนักตัว ข้อแนะนํานี้ เป็ น
ข้อแนะนําหลัก ยึดอาหารหลัก 5 หมู่ และเพิ่มความสําคัญของการกินอาหารแต่ละหมู่ให้มีความหลากหลาย
ไม่จาํ เจอยูเ่ พียงอาหารไม่กี่ชนิด นํ้าหนักตัวเป็ นเครื่ องบ่งชี้อย่างง่ายถึงภาวะสุ ขภาพ ในผูใ้ หญ่ที่กินอาหารได้
เหมาะสม จะมีน้ าํ หนักตัวที่เหมาะสม มีรูปร่ างที่ไม่อว้ นหรื อผอมเกินไปและมีน้ าํ หนักตัวค่อนข้างคงที่ หาก
สังเกตเห็นว่านํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จากนํ้าหนักปกติ แสดงให้เห็นว่าเริ่ มกินอาหารมากเกินไปแล้ว ควร
จะต้องหันมาควบคุมลดปริ มาณให้นอ้ ยลง โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เสื้ อผ้าคับก่อนที่เริ่ มรู ้สึกตัวเพราะเสื้ อผ้า
สมัยใหม่มกั นิ ยมใช้สายยืดเพื่อให้สวมใส่ สบายหรื อหากพบว่านํ้าหนักตัวลดลงเรื่ อยๆ ก็ควรต้องให้ความ
สนใจพร้อมทั้งสังเกตว่ามีการอ่อนเพลีย ง่วง ซึ ม หรื ออาการที่แตกต่างไปจากปกติเกิดขึ้นด้วยหรื อไม่ ถ้ามี
อาการมากควรพบแพทย์เพื่อตรวจสุ ขภาพ สําหรับเด็ก ร่ างกายมีการเจริ ญเติบโต นํ้าหนักตัวควรเพิ่มขึ้น
เรื่ อยๆ ในอัตราที่เหมาะสม ดังนั้น ควรหมัน่ ชัง่ นํ้าหนักตัวอย่างน้อยเดือนละครั้ง
วิธีที่ 2 :กินข้าวเป็ นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้ งเป็ นบางมื้อ
กิ น ข้า วเป็ นอาหารหลัก สลับ กับ อาหารประเภทแป้ งเป็ นบางมื้ อ เพื่ อ เป็ นการรั ก ษา
เอกลักษณ์ของคนไทย จึงให้ความสําคัญกับการกินข้าวเป็ นอาหารหลัก ถ้าเป็ นไปได้ ควรกินข้าวซ้อมมือ
เพราะมี วิตามิ น แร่ ธาตุ โปรตี น และใยอาหารมากกว่าข้า วที่ ขดั สี จ นขาว ส่ วนอาหารแป้ ง เช่ น ขนมปั ง
ก๋ วยเตี๋ยว ขนมจีน ให้กินเป็ นบางมื้อ อาหารแป้ งเป็ นอาหารที่ผา่ น-การแปรรู ป ใยอาหารจะมีนอ้ ยกว่าในข้าว
วิธีที่ 3 :กินพืชผักให้มาก กินผลไม้เป็ นประจํา
กินพืชผักให้มาก และกินผลไม้เป็ นประจํา อาหารหลัก 5 หมู่ ของไทยมีเอกลักษณ์ที่สาํ คัญ
อีกอย่างหนึ่ ง คือ การจัดแยกพืชผัก และผลไม้เป็ นอาหารหลักคนละหมู่ เนื่ องจากประเทศไทยมีพืชผักและ
ผลไม้อุดมสมบูรณ์ที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกบริ โภคได้ตลอดปี พืชผักและผลไม้ให้สารอาหารที่สาํ คัญหลาย
ชนิ ด คือ วิตามิน แร่ ธาตุ และใยอาหาร และให้สารอื่นที่มิใช่สารอาหาร เช่ นสารแอนติออกซิ แดนท์ที่ช่วย
ไม่ให้อนุมูลอิสระทําลายเนื้อเยือ่ และผนังเซลล์ ช่วยชะลอการเสื่ อมสลายของเซลล์ ทําให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่
ดูสดใส ไม่แก่เกินวัย นอกจากนี้ยงั ให้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรที่ช่วยรักษาสุ ขภาพ
วิธีที่ 4 : กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถัว่ เมล็ดแห้ง
กินปลา เนื้ อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถัว่ เมล็ดแห้งเป็ นประจํา เป็ นการกินอาหารที่ให้โปรตีน
โดยเน้นปลาและอาหารประเภทถัว่ เมล็ดแห้ง เช่น เต้าหูช้ นิ ดต่างๆ สําหรับเนื้อสัตว์ให้เลือกที่ไม่ติดมัน หรื อ
ที่มีมนั น้อย ไข่เป็ นอาหารที่มีประโยชน์ ควรกินเป็ นประจํา เด็กควรกินวันละฟอง ผูใ้ หญ่ภาวะปกติควรกิน
วันเว้นวัน หรื อสัปดาห์ละ 2-3 ฟอง ส่ วนคนที่มีปัญหาภาวะโคเลสเตอรอลสู งในเลือดควรลดปริ มาณลง

วิธีที่ 5 : ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
นํ้านมเป็ นอาหารที่มีประโยชน์สมบูรณ์ เป็ นแหล่งอาหารของโปรตีน แคลเซี ยม วิตามินบี 2
และแร่ ธาตุต่างๆ นอกจากนี้ น้ าํ นมเป็ นอาหารที่กินง่าย ราคาไม่แพงเกินไป มีหลายชนิ ดหาได้ทวั่ ไป จึงเป็ น
การสะดวกที่จะใช้เป็ นอาหารสําหรับคนทุกวัย ในกรณี ที่เป็ นห่ วงว่าดี่มนมมากๆ อาจทําให้อว้ น ผูบ้ ริ โภค
สามารถเลือกดื่ มนมพร่ องไขมันได้ และในเวลาเดี ยวกันควรควบคุมปริ มาณไขมันในอาหารชนิ ดอื่นด้วย
เพราะเพียงไขมันจากนํ้านมอย่างเดียวไม่น่าที่จะทําให้เกิดโรคอ้วน ปริ มาณที่แนะนําคือ เด็กควรดื่มวันละ 12 แก้ว ผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุควรดื่มวันละ 1 แก้ว
วิธีที่ 6 : กินอาหารที่มีไขมันแต่พอตัว
ถึ ง แม้ไขมัน จะเกี่ ย วข้องกับปั ญ หาโภชนาการ เช่ น โรคอ้ว น ภาวะไขมัน ในเลื อ ดสู ง ที่
นําไปสู่ โรคหัวใจขาดเลื อดได้ แต่ร่างกายต้องการไขมันเพื่อสุ ขภาพด้วยเช่ นกัน เพียงแต่จะต้องควบคุ ม
ปริ มาณและชนิ ดของไขมันที่จะบริ โภคให้เหมาะสม ลดอาหารที่มีไขมันมาก เช่น หมูสามชั้น ขาหมูพะโล้
และอาหารที่ใช้น้ าํ มันหรื อกะทิจาํ นวนมากในการประกอบอาหาร
วิธีที่ 7 :หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด เค็มจัด
ส่ วนประกอบสําคัญของอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด ได้แก่ นํ้าตาล และเกลื อแกง ซึ่ ง
ส่ วนประกอบทั้ง 2 ชนิ ดเมื่อบริ โภคมากเกินไป พบว่าเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเกิดโรคอ้วน และโรคความ
ดันโลหิ ตสู ง วิธีปฏิบตั ินอกจากการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัดแล้ว ผูบ้ ริ โภคควรพยายาม
รับประทานอาหารที่มีรสธรรมดา ไม่ควรที่จะต้องเติมนํ้าตาลหรื อเกลือเพิ่มเติมในอาหารที่ปรุ งแล้ว หรื อหัน
มากินอาหารแบบไทยเดิม ที่มีกบั ข้าวหลายชนิดเพื่อให้เกิดรสชาติที่หลากหลาย
วิธีที่ 8 : กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้ อน
การกิ นอาหารที่สะอาดนับเป็ นเรื่ องสําคัญ เพราะจะช่วยลดอันตรายจากสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆ
ซึ่ งอาจเป็ นเชื้อโรค พยาธิ สารพิษ สิ่ งแปลกปลอมต่างๆ ผูบ้ ริ โภคควรเลือกซื้ ออาหารจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือ
ได้ มีการผลิตที่ถูกต้อง มีการเก็บรักษาที่เหมาะสม อาหารสําเร็ จรู ปควรบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม สะอาด
มีฉลากที่ถูกต้อง บอกวันหมดอายุ ส่ วนประกอบ ชื่ออาหาร สถานที่ผลิต นอกจากนี้ผบู ้ ริ โภคควรมีสุขนิสัยที่
ดีในการรับประทานอาหาร เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การใช้ชอ้ นกลางหรื อใช้อุปกรณ์หยิบจับ
อาหารมากกว่าการใช้มือ
วิธีที่ 9 :งดหรื อลดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เมื่อดื่มมาก จะมีผลทําให้การทํางานของระบบสมองและประสาทช้าลง ทําให้เกิดการขาด
สติได้ง่าย ที่จะนําไปสู่ การเกิดอุบตั ิเหตุ เสี ยทรัพย์ เสี ยสุ ขภาพ ก่อให้เกิดโรคตับแข็งและการขาดสารอาหารที่
สําคัญหลายชนิด ดังนั้นควรลดการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด
(ที่มา:http://pirun.ku.ac.th/~b521020095/index.html)

อาหารมังสวิรัติ(Vegetarian Food)
อาหารมังสวิรัติ คือ อาหารที่ไม่มีเนื้ อสัตว์เป็ นส่ วนผสม จากการตีพิมพ์เผยแพร่ ของวารสาร
ทางการแพทย์ชื่อบริ ทิส เมดิคอล เจอร์ นอร์(British Medical Journal) ในปี พ.ศ. 2547 ได้เสนอผลของ
การศึกษาผูท้ ี่ไม่กินเนื้อสัตว์ (หรื อมังสวิรัติ) จํานวน 6,000 คน และผูท้ ี่กินเนื้อสัตว์ 5,000 คน พบว่าผูท้ ี่
เป็ นมัง สวิ รั ติ จ ะมี อ ายุยื น ยาวกว่ า และมี โ อกาสเป็ นมะเร็ ง น้อ ยกว่ า ผูท้ ี่ กิ น เนื้ อ สั ต ว์แ ต่ นัก วิ จ ัย ยัง เห็ น ว่ า
ประโยชน์ ผูท้ ี่ กิ น อาหารมังสวิ รัติ ไ ด้รับ น่ า จะเป็ นผลมาจากการกิ น ผัก ผลไม้ ธัญ ญาพื ชและถัว่ ต่ า ง ๆ
มากกว่าจากการละเว้นกินเนื้อสัตว์
อาหารมังสวิรัติมีหลายแบบสามารถแบบออกได้ ดังนี้
1. แบบกินผักและนม (Lacto-Vegetarian) กินผักและนม รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากนม
2. แบบกินผัก ไข่ และนม (Lacto-ova-vegetarian) กินผัก ไข่ นม และผลิตภัณฑ์จากนม
3. แบบกินผักอย่างเดียว (Vegan)
4. แบบกินผักและปลา (Pescatarian) กินปลาและอาหารทะเล นม ไข่ ผลิตภัณฑ์จากนม
5. แบบไม่กินเนื้อแดง (Semi-vegeltarian) ไม่กินกับเนื้อแดง แต่กินปลาและกินไก่
สารอาหารจําเป็ นสํ าหรับผู้เป็ นมังสวิรัติ
มนุ ษย์ไม่จาํ เป็ นต้องกินเนื้ อเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ผูท้ ี่กินอาหารมังสวิรัติสามารถมี
ร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์ได้ทดั เทียมกับผูท้ ี่กินเนื้ อ แต่มีสารอาหาร 3 ชนิ ด ที่ผกู ้ ินอาหารมังสวิรัติควรใส่ ใจ
เป็ นพิเศษว่าได้รับอย่างพอเพียงแก่ความต้องการของร่ างกาย
ธาตุเหล็ก
ร่ างกายต้องการธาตุเหล็กเพื่อใช้ในการผลิตฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ธาตุเหล็กมีความที่
สําคัญมากต่อวัยรุ่ นหญิงตั้งแต่เริ่ มมีประจําเดือนเพราะร่ างกายจะสู ญเสี ยเลือดไปจํานวนหนึ่ งทุกครั้งเมื่อมี
ประจําเดือน การขาดธาตุเหล็กอาจจะทําให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายและเป็ นโลหิ ตจาง (anamia) อาหารที่มีแร่
ธาตุเหล็กและมิใช่อาหารประเภท เนื้อสัตว์ ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ถัว่ ชนิ ดต่าง ๆ รําข้าว ผลไม้สุก
ตากแห้ง ผักใบเขียว (โดยเฉพาะคะน้าและผักโขม)และไข่แดง ร่ างกายต้องอาศัยวิตามินซีในการแปลงธาตุ
เหล็กที่ได้จากพืชไปใช้ประโยชน์ ผูก้ ินอาหารมังสวิรัติจึงควรกินผักกับผลไม้หรื อนํ้าผลไม้สด ทุกมื้อ

วิตามินบี 12
ร่ างกายต้องได้รับวิตามินบี 12 อย่างพอเพียงจํานวนเม็ดเลือดแดงจึงจะสมบูรณ์ และระบบ
ประสาทจึงจะแข็งแรง เรามักไม่ค่อยขาดวิตามินชนิดนี้ แต่ถา้ ขาดก็จะทําให้เป็ นโลหิ ตจางและเส้นประสาท
เสื่ อมลง วิตามินบี 12 มีอยูต่ ามธรรมชาติในอาหารที่ได้จากสัตว์ ผูท้ ี่กินอาหารมังสวิรัติอาจได้วิตามินชนิด
นี้จากอาหารประเภทนมและไข่ แต่ผทู ้ ี่กินแต่ผกั ล้วน ๆ ควรกินอาหารเสริ ม เช่น นมถัว่ เหลือง หรื ออาหาร
เช้าสําเร็ จรู ปประเภทธัญพืชอบแห้งชนิดมีการเสริ มวิตามินบี 12
ธาตุแคลเซียม
กระดูกและฟั นที่แข็งแรงต้องอาศัยแคลเซี ยมอาหารมังสวิรัติที่อุดมด้วยแคลเซี ยม ได้แก่ นม
และผลิตภัณฑ์จากนม ผูท้ ี่กินอาหารมังสวิรัติโดยกิ นผักอย่างเดี ยวอาจได้รับแคลเซี ยม จากผลิตภัณฑ์ถวั่
เหลืองเสริ มแคลเซี ยม เต้าหูข้ าวอย่างแข็ง ถัว่ ที่มีเปลือกแข็ง ผักใบเขียว เมล็ดทานตะวัน งาและผลไม้แห้ง
ในการดู ด ซึ มแคลเซี ยมนั้นร่ างกายต้องอาศัย วิตามิ นดี ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้รับจากแสงแดดเพียงพออยู่แล้ว
สําหรับผูท้ ี่เกรงว่าอาจไม่ได้รับวิตามินดีมากพอก็อาจกินธัญพืชเสริ มวิตามินดี
อย่างไรก็ตามยังพบว่าอาหารจะมีความเกี่ ยวโยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ ง โรคหัวใจได้ ดังนั้น
มนุ ษย์เราควร จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิ นให้ดีข้ ึน โดยปฏิบตั ิตามคําแนะนําต่อไปนี้ ซึ่ งใกล้เคียงกับ
มังสวิรัติ คือ
1. กินไขมันอิ่มตัวในปริ มาณน้อย เพราะเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเกิดโรคไขมันในเลือดสู ง
และโรคหัวใจ ซึ่งไขมันอิ่มตัวมีมากในไข่ ผลิตภัณฑ์นม นํ้ามันพืชที่เป็ นไข เช่น นํ้ามันมะพร้าว นํ้ามันสัตว์
2. กินผักและผลไม้มากขึ้น เนื่องจากมีแร่ ธาตุ วิตามินต่าง ๆ รวมทั้งเบต้าแคโรทีน ซึ่ งเป็ น
สารแอนติออกซิ แดนช์ (antioxidant)

และอาจจะช่วยชะลดความเสื่ อมโทรมของเนื้ อเยื่อและเซลล์ใน

ร่ างกายได้
3. กินอาหารที่มีกากใยอาหารมากขึ้น เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ธัญพืช ผัก ผลไม้ และถัว่
ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็ นกากใยอาหารจะช่วย แก้ไขปัญหาท้องผูกได้อีกด้วย
อาหารชีวจิต
ชีวะ หมายถึง ร่ างกาย ส่ วนจิต หมายถึง จิตที่มนั่ คง ชีวจิตจึงเป็ นเรื่ องของสุ ขภาพกายและใจ
ความสุ ขสมบูรณ์ท้ งั กายและใจ จะเกิดขึ้นได้ ก็ตอ้ งมีรากฐานในการปฏิบตั ิตามแนวธรรมชาติ มีความพอดี
เรี ยบง่าย ดําเนิ นชีวิตเพื่อความเป็ นเลิศของสุ ขภาพกายและใจ และเพื่อสร้างสังคมที่ดีงาม เข้าใจกัน เอื้อเฟื้ อ
ต่อกัน เมื่อสุ ขภาพกายดี สุ ขภาพจิตดี อายุกจ็ ะยืนยาวตามมา เป็ นชีวิตที่ยนื ยาวที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เป็ นชีวิตที่มี
ความสุ ข ผูท้ ี่ริเริ่ มและพยายามเผยแพร่ แนวทางการดําเนินชีวิตแบบชีวจิต คือ ดร.สาทิส อินทรกําแหง ท่าน
มองเห็นปั ญหาของคนไทยว่ามีพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่ค่อนข้างจะผิดเอามาก ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการกิน

การนอน การพักผ่อน การออกกําลังกาย ทุกอย่างผิดไปจากความเป็ นธรรมชาติ ทําให้คนไทยเจ็บป่ วยโดยไม่
จําเป็ นใช้ชีวิตแบบตายผ่อนส่ ง และอายุส้ ันโดยไม่จาํ เป็ นทั้งหมดนี้ เกิ ดขึ้นมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ประกอบกับเรายึดกับวัตถุ หลงในเรื่ องวัตถุมากเกินไป บางคนอายุยืน แต่สุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่ วยออด ๆ
แอดๆ มีชีวิตที่ยาวนาน แต่เต็มไปด้วยความทรมาน สมองและสติปัญญาไม่สมประกอบความจําก็เลอะเลือน
ในทัศนะของ ดร. สาทิส กล่าวว่าโรคหลายอย่างที่เราพบเห็นหรื อเป็ นนั้นไม่ใช่โรค ไม่ว่าจะ
เป็ นอาการของเบาหวาน ความดันเลือด แม้แต่โรคมะเร็ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากตัวเราเองเกือบทั้งสิ้ น ไม่ว่า
จากอาหารการกิ นหรื อวิถีชีวิตประจําวัน ที่ ทาํ ให้เ กิ ดการสะสมพิ ษ และทําให้ภูมิคุม้ กันอ่ อนแอ ฉะนั้น
แนวทางการรักษาจึงต้องมีการเอา พิษออก (Detoxification) พร้อมกับการเสริ มภูมิคุม้ กันให้ดีข้ ึน เช่นการ
ออกกําลังกาย และทําวิถีชีวิตประจําวันให้สมดุล เป็ นต้น
อาหารชีวจิตเป็ นอย่ างไร
หลักการและรู ปแบบของอาหารชี วจิตคล้ายคลึงกับอาหารแบบแม็กโครไบโอติกส์ (Macrobiotics) ที่มีตน้ กําเนิ ดมาจากพระเซนในประเทศญี่ปุ่น แต่ว่าผูค้ ิดค้นอาหารแบบแม็กโครไบโอติกส์เพิ่มเนื้ อ
ปลา สาหร่ ายทะเล และอื่น ๆ เข้าไป โดยเชื่ อว่าอาหารแบบนี้ สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง ที่ว่า
อาหารชี วจิตและแม็กโครไบโอติกส์คล้ายคลึงกันก็คือ หลักการที่ให้กินอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นธรรมชาติ
และตามฤดูกาล ไม่ใช่อาหารสําเร็ จรู ป อาหารกระป๋ อง หรื อแม้กระทัง่ พืชผักที่ผ่านการเพาะบ่มด้วยปุ๋ ยเคมี
เพราะอาหารที่เรากินเข้าไปทุกอย่าง จะส่ งผลต่อร่ างกายเสมอ อาหารทําให้เกิดโรคได้ และช่วยรักษาโรคได้
เช่นกันอาหารชีวิจิตจะเน้นที่ประโยชน์ตามหลักโภชนาการ จึงไม่ใช่อาหารที่อุดมด้วย ไขมัน หรื อแป้ งที่ทาํ
ให้ขาวบริ สุทธิ์
โภชนาการตามแนวชีวจิตในแต่ ละมือ้ ควรจะประกอบด้ วย
1. ปริ มาณครึ่ งหนึ่งของมื้อควรเป็ นอาหารประเภทแป้ งซึ่ งไม่ได้ขดั ขาว หรื อที่เรี ยกว่า Whole
Grains เช่น ข้าวซ้อมมือหรื อข้าวกล้อง ถ้าเป็ นข้าวโพดก็ท้ งั เมล็ดหรื อทั้งฝัก ถ้าเป็ นแป้ งขนมปั งจะเป็ นขนม
ปังโฮสวีท เป็ นต้น
2. ปริ มาณหนึ่งในสี่ ควรเป็ นผัก ใช้ท้ งั ผักดิบและผักสุ กอย่างละครึ่ ง ทําเป็ นสลัดผักสดก็ได้ ทํา
เป็ นผักสุ กจิ้มนํ้าพริ กบ้าง หรื อผัดโดยใช้น้ าํ มันพืชแต่นอ้ ย ถ้าปลูกผักเองไม่ใช้สารเคมีจะดีที่สุด แต่ถา้ ต้องซื้อ
จากตลาดก็ตอ้ งเลือกผักที่ปลอดสาร แช่น้ าํ นาน ๆ และแช่ด่างทับทิมด้วย

3. ปริ มาณ 15 เปอร์เซ็นต์ เป็ นถัว่ เช่น ถัว่ เขียว ถัว่ แดง ถัว่ เหลือง ถัว่ ดํา และผลิตผลจากถัว่ เช่น
เต้าหู ้ โปรตีนเกษตร หรื อผลผลิตที่ดดั แปลง จากถัว่ ในรู ปต่าง ๆ นอกจากนี้ จะใช้โปรตีนจากสัตว์เป็ นครั้ง
คราว คือ พวกปลา และอาหารทะเลอื่น ๆ ได้ประมาณอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
4. ที่เหลืออีก 10 เปอร์เซ็นต์น้ นั เป็ นส่ วนเบ็ดเตล็ด เช่น แกงแบบไทย ให้เลือกแกงจืดหรื อแกง
เลียง ไม่ใช่แกงกะทิ ส่ วนผสมที่ใช้ในการปรุ งเป็ นประจํา คือ สาหร่ ายทะเล และงา ใช้ท้ งั งาสดและงาคัว่ โรย
หน้าอาหารต่าง ๆ จําพวกเมล็ดพืชที่ใช้กินเล่น ได้แก่ ถัว่ คัว่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดแตงโม ส่ วนผลไม้ควรเป็ น
ผลไม้เขียวและรสชาติไม่หวาน เช่น ฝรั่ง มะม่วงดิบ เป็ นต้น
อาหารที่ควรงดได้แก่ อาหารประเภทเนื้ อสัตว์ นํ้าตาลขาวทุกชนิ ด รวมทั้งอาหาร ขนมและ
เครื่ องดื่ มที่มีน้ าํ ตาล อาหารมันที่ใช้น้ าํ มัน กะทิ นม เนย แป้ งขาวทุกชนิ ด เช่ น ข้าวขาว ก๋ วยเตี๋ยว ขนมจี น
ขนมปั งขาวจะเห็ นได้ว่าอาหารชี วจิตนั้นไม่เหมือนอาหารมังสวิรัติหรื ออาหารเจ เพราะยังต้องการโปรตีน
จากกุง้ หอย ปู ปลา และจากถัว่ เหลือง
สํา หรั บ อาหารที่ ช่ ว ยแก้โ รคเกี่ ย วกับ ระบบย่อ ยอาหารและระบบขับ ถ่ า ย ขอให้ เ พิ่ ม การ
รับประทานผักชนิดที่มีกากที่เราเรี ยกว่า ไฟเบอร์ เช่น ผักบุง้ ผักคะน้า บร็ อคเคอลี่และผักชนิดต่าง ๆ เช่น ใบ
ขี้เหล็ก ใบแต้ว ยอดมะตูมเป็ นต้น ส่ วนคาร์ โบไฮเดรตที่จะหล่อลื่นลําไส้เล็ก และลําไส้ใหญ่ ได้แก่ หัวมัน
ชนิดต่าง ๆ เช่น มันฝรั่ง มันเทศ เป็ นต้น
การเลือกบริโภคอาหารให้ ถูกหลักโภชนาการและสั ดส่ วนทีเ่ หมาะสมของสารอาหาร
การเลือกบริ โภคอาหารให้ได้ท้ งั คุณภาพและปริ มาณที่พอเหมาะกับความต้องการของร่ างกาย
เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย หลักการง่าย ๆ คือต้องเลือกบริ โภคอาหารให้ครบ 5 หมู่
ในปริ มาณที่พอเหมากับความต้องการของร่ างกาย แต่ถา้ บริ เวณสารอาหารโปรตีนและคาร์ โบไฮเดรตมาก
เกินความต้องการของร่ างกายแล้วจะ ถูกเปลี่ยนรู ปเป็ นไขมันสะสมในร่ างกาย และจะนําไปสู่ โรคอ้วน และ
โรคอื่น ๆ ตามมา ได้แก่ ไขมันในเลือดสู ง โรคหัวใจโคโรนารี่ เป็ นต้น
จากการศึ ก ษาทางโภชนาการ ได้มีก ารกํา หนด ความต้อ งการของสารอาหารที่ เ ป็ นสารที่
ก่อให้เกิดพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวันสําหรับบุคคลทัว่ ไปโดยมีสดั ส่ วนของสารพลังงาน ดังนี้
คาร์โบไฮเดรต
ประมาณ 55-60 เปอร์เซ็นต์
โปรตีน
ประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์
ไขมัน
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
โดยแบ่งเป็ นไขมันที่อิ่มตัวประมาณ 10 ไขมันไม่อิ่มตัวประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

การควบคุมนํา้ หนักตัวด้ วยหลักการรักษาสมดุลของแคลอรี่ ( Calories Balance)
การดํารงชีวิตของมนุษย์จากในอดีตจนถึงปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมาก เป็ นไปตาม
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมฯลฯ กล่าวคือ ความเจริ ญในทุกๆด้าน
มี ผ ลทั้ง ทางด้า นที่ ดี แ ละด้า นที่ เ ป็ นปั ญ หาต่ อ การดํา รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์เ ป็ นอย่า งมาก ด้า นที่ ดี แ ละเป็ น
ประโยชน์ได้แก่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช่วยให้ชีวิตมีความสะดวกสบาย การเดินทางทั้งทางรถยนต์
รถไฟฟ้ า เครื่ องบินรวดเร็ ว คล่องตัว การติดต่อสื่ อสารได้หลายช่องทาง รวดเร็ ว ถูกต้อง กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการพักผ่อน ดูหนัง ฟังเพลง โทรทัศน์ รวมถึงการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถทําได้
โดยง่ายและราคาถูก วิทยาศาสตร์ การแพทย์ทาํ ให้การวินิจฉัยโรค การรักษาได้อย่างดีส่งผลให้ประชากรมี
อายุขยั เฉลี่ยเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ รายงานของ องค์การอนามัยโลก(WHO) ว่า ประชากรของโลกมีอายุขยั
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยผูห้ ญิงทัว่ โลกอายุขยั เฉลี่ย 73 ปี ในขณะที่ผชู ้ ายอายุขยั เฉลี่ย 68 ปี และให้เหตุผลว่า
ความสําเร็ จที่ทาํ ให้ผคู ้ นมีอายุขยั ยืนยาวขึ้น เป็ นผลมาจากการพัฒนาทางด้านสาธารณสุ ขและยารักษาโรค
ตลอดจนการให้ความรู ้ดา้ นออกกําลังและการกินอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ (ไทยรัฐออนไลน์:2557) มีคุณภาพ
ทางด้านเศรษฐกิจการเงิน มีการติดต่อค้าขายกันทั้งในประเทศและการส่ งออกไปขายต่างประเทศ การขนส่ ง
สิ นค้าทางบก ทางเรื อและทางอากาศสามารถทําได้อย่างกว้างขวาง ส่ งผลให้เงิ นไหลเวียนสะพัด ผูค้ นมี
รายได้จากการทํางานสามารถจับจ่ายซื้ อของกันได้ตามต้องการ ทางด้านสังคมความเป็ นอยูเ่ ปลี่ยนแปลงคน
จากชนบทเข้ามาหางานทําในเมือง จากสังคมชนบทสู่สงั คมเมืองที่ทุกคนมีงานทํา เช้าออกไปทํางานเย็นกลับ
บ้านมีการแข่งขันสู ง มุ่งมัน่ ทํางานหาเงิน เลื่อนตําเหน่ งสร้างฐานะที่มน่ั คง แต่ในมุมลบความเจริ ญก็เป็ น
ปั ญหาที่สร้ างผลกระทบต่อสุ ขภาพและการดํารงชี วิตอย่างไม่มีความสุ ข กล่าวคือ ด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เจริ ญก้าวหน้า มีการคิดเครื่ องอํานวยความสะดวกเครื่ องมือทุ่นแรงมากมาย การทํางานคนใช้
แรงกายในการเคลื่อนไหวเพื่อทํางานน้อยลง ส่ วนใหญ่ทาํ งานในห้องปรับอากาศ มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ช่วยให้การทํางานได้ง่าย รวดเร็ ว ทุ่นแรง ขาดการออกกําลังกาย แม้แต่การเดิ นจากสถานที่จอดรถมายังที่
ทํางานที่ไม่ไกลมากก็ถูกมองว่าไม่สะดวก การขาดการออกกําลังกายจะทําให้ผลต่ออวัยวะและหน้าที่ของ
อวัยวะ โดยทําให้เกิ ด ความเสื่ อมของสมรรถภาพร่ างกาย และเป็ นสาเหตุนาํ ของโรคหลายชนิ ดในคนวัย
กลางคนและคนสูงอายุ เวลาเลิกงานก็จะพักผ่อน นอนหรื อการนัดหมายกลุ่มเพื่อนเพื่อไปกินเลี้ยง ดูหนัง ฟัง
เพลง ช็อปปิ้ งตามห้างสรรพสิ นค้า ทําให้ไม่มีเวลาในการดูแลสุ ขภาพตนเองและมีพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่น การบริ โภคอาหารสําเร็ จรู ป กินอาหารฟาสต์ฟูดที่ส่วนใหญ่เป็ นอาหารที่มีสัดส่ วน
ของแป้ ง นํ้าตาล ไขมันและโปรตีนสู ง การบริ โภคอาหารไม่ครบ 5 หมู่ บริ โภคอาหารมากเกินไป และไม่
รับประทานอาหารเป็ นเวลา ทําให้เกิดการเจ็บป่ วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่สามารถป้ องกันได้ เช่น โรคกระเพาะ
อาหาร โรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน โรคภาวะโภชนาการเกิน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง และมี
แนวโน้มที่มีอตั ราการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจติดลบ ที่ทาํ งานหาเงินไม่พอใช้ต่อเดือน ต้องใช้จ่าย
ด้วยเครดิตระบบเงินผ่อน มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน เกิดความเครี ยดจากการทํางานและการเงินที่ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ทั้งหมดนี้เป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของคนในปัจจุบนั

หลักการควบคุมนํา้ หนักของร่ างกาย หมายถึง การควบคุมนํ้าหนักไม่ให้เพิ่มขึ้นหรื อ การทําให้
นํ้าหนักของร่ างกายลดลง โดยที่ร่างกายไม่เสี ยประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน อย่างไรก็ตามการที่น้ าํ หนักของ
ร่ างกาย เกินกว่าปกติหรื ออ้วน จะมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพมาก ในการลดนํ้าหนักของร่ ายกายสามารถทําได้หลาย
วิธี คือ
1. การจํากัดอาหาร (Food Restriction) เป็ นการจํากัดปริ มาณอาหารที่ร่างกายได้รับโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สารอาหารพวกไขมัน และคาร์โบไฮเดรต
2. การจํากัดนํ้าหรื อของเหลว ต่างๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกาย (Fluid Deprivation) วิธีน้ ีไม่เหมาะกับ
บุคคลทัว่ ไป แต่อาจจะจําเป็ นสําหรับบุคคลบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับ นํ้าหนัก เช่น นักกีฬามวย ยกนํ้าหนัก
ยูโด เป็ นต้น ทั้งนี้ จะต้องกระทําอย่างระมัดระวัง ซึ่งจากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการสูญเสี ยนํ้า กับ
ประสิ ทธิภาพการทํางานของร่ างกาย เพราะว่า การสูญเสี ยนํ้าเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ ของนํ้าหนักของร่ างกาย มี
ผลทําให้ประสิ ทธิภาพการทํางานของร่ างกายลดลงไปถึง10เปอร์เซ็นต์และอาจจะเกิดภาวะร่ างกายขาดนํ้าได้
( Dehydration)
3. การทําให้สูญเสี ยนํ้าโดยการใช้ความร้อน (Thermal Dehydration) เช่นการ อบซาวน่า การ
สวมเสื้ อผ้าที่หนาๆ เพื่อให้สูญเหงื่อเพิ่มมากขึ้น ผลเสี่ ยที่เกิดขึ้น คือร่ างกายจะขาดนํ้า และสู ญเสี ยเกลื่อแร่
ต่างๆ เช่น โซเดียมคลอไรด์ โปรแตสเซียม และเกิดความเมื่อยล้า เป็ นตะคริ วได้
4. เพิ่มกิจกรรม หรื อทํางานมากขึ้น (Increased activity) ได้แก่การทํางานที่ใช้แรงกายใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้น ออกกําลังกายเป็ นประจําสมํ่าเสมอ เป็ นต้น
หลักการลดนํา้ หนักอย่ างถูกวิธี
ทฤษฏีเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่หลายคนต่างก็เชื่ อจนกลายเป็ นข้อเท็จจริ งที่ฝังแน่ นอยู่ใน
ความรู ้ของเรามาเป็ นเวลานานนับร้อยปี การออกกําลังกายที่เรารู ้วา่ จะต้องออกอย่างน้อย 30 นาทีข้ ึนไป หรื อ
การที่มีเหงื่อออกจะช่ วยกระตุน้ ให้ร่างกายผอมลงได้ ไปจนถึงหลักการลดนํ้าหนักด้วยวิธีอดอาหารก็ลว้ น
เป็ นทางเลื อกที่ ผูค้ นเลื อกใช้ตามความเชื่ อและความรู ้ ที่ได้รับมา ทว่าเรื่ องราวเหล่ านี้ ยังมี บางส่ วนที่ ถูก
บิดเบือนไปจากความจริ ง
เนื่องจากเป้ าหมายของการออกกําลังกายคือ การกําจัดไขมันส่ วนเกิน ดังนั้นนํ้าหนักที่ลดลงไป
จึงไม่ได้เป็ นผลสรุ ปได้ว่าเราจะผอมลงได้และไม่กลับมาอ้วนอีก หากสังเกตให้ดีคนที่ออกกําลังกายอย่างถูก
วิธี กับคนที่ออกกําลังกายแบบผิดๆ เมื่อนํามาชัง่ นํ้าหนักพร้อมกัน พบว่าคนแรกมีน้ าํ หนักมากกว่า ส่ วนคนที่
สองมีน้ าํ หนักน้อยกว่า แต่เมื่อเทียบสัดส่ วนกันแล้วกลับพบว่าคนแรกมีหุ่นที่ผอมเพรี ยวและกระชับ ส่ วนคน
ที่สองกลับยังดูอวบอ้วน ลักษณะแบบนี้คงจะเป็ นหนึ่งในความเชื่อผิด ๆ
ส่ วน “การลดไขมัน” คือ การลดนํ้าหนักอย่างถูกต้องมากที่สุด เพราะเป้ าหมายในการออกกําลัง
กายและควบคุมอาหารของเราก็เพื่อกําจัดเอาส่ วนของไขมันออกไป แล้วแทนที่มนั ด้วยกล้ามเนื้ อที่มีขนาด

เล็กและกระชับมากกว่า แม้จะเทียบในสัดส่ วนนํ้าหนักที่เท่ากัน แต่ดว้ ยไขมันเป็ นของเหลวมันจึงมีขนาด
ใหญ่ ส่ วนกล้ามเนื้อจะเล็กกว่าเป็ นสองเท่าตัว
สรุ ปคือเมื่ อต้องการลดนํ้าหนักคุณต้องกําจัดไขมันออกไป แม้น้ าํ หนักจะไม่ลดลง แต่หาก
ร่ างกายมีกล้ามเนื้ อมากกว่าไขมัน เพื่อนๆ ก็จะสามารถมีสัดส่ วนที่กระชับและผอมเพรี ยวได้ แล้วลืมเรื่ อง
ของตัวเลขบนตาชัง่ ไปได้เลย เพราะบางคนที่มีกล้ามเนื้อมากกว่าไขมัน อาจจะมีน้ าํ หนักตัวมากกว่าบางคนที่
มีไขมันมากกว่าและรู ปร่ างยังดูอวบอ้วนไม่กระชับกว่าอีกด้วย
วิธีการที่ดีและมีความปลอดภัยต่อร่ างกาย เกี่ยวกับการลดนํ้าหนัก คือ การควบคุมอาหารหรื อ
จํากัดอาหาร ควบคู่กบั การออกกําลังกาย หรื อการเพิ่มกิจกรรมการทํางานที่ใช้แรงกายในชีวิตประจําวันให้
มากขึ้น จะมีผลดีต่อร่ างกาย นอกจากนี้ได้มีขอ้ แนะนําสําหนับการลดนํ้าหนักที่เหมาะสม ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. การลดนํ้าหนักอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงผลที่ตามมาก็คือ นํ้าหนักของ ร่ างกายลดแต่เนื่ อง
มาจากการที่น้ าํ ในร่ างกายลดลง ไม่ใช้ไขมันลดลง ซึ่งจะมีผลต่อภาวะขาดนํ้า (Dehydration)
2. การลดนํ้าหนักเป็ นการจํากัดคาร์ โบไฮเดรต จะเป็ นสาเหตุทาํ ให้ คาร์ โบไฮเดรต ที่มีการ
สะสมไว้ลดลงได้ และเป็ นปั ญหาต่อภาวะขาดนํ้า (Dehydration) และการมีกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้น นําไปสู่
ภาวะที่ร่างกายมีสารประกอบของคาร์ บอนมอนนอกไซด์ผสมอยู่และการเผาผลาญไขมัยไม่สมบูรณ์ ทําให้
เกิดกรดมากยิง่ ขึ้น เรี ยกภาวะนี้วา่ Ketosis
3. การออกกําลังกายและควบคุมอาหารเป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการลดนํ้าหนัก
4. นักกีฬาควรจะลดนํ้าหนักไม่เกิน 1-2 ปอนด์ (0.5-1.0 กิโลกรัม) ต่อสัปดาห์ และทําการลด
นํ้าหนักจนกระทัง่ นํ้าหนักของร่ างกาย มาถึงช่วงนํ้าหนักของร่ างกายที่ควรจะเป็ นตามความเหมาะสม
5. สําหรับการออกกําลังกายเพื่อต้องการให้ร่างกายสุ ญเสี ยไขมันหรื อมีการใช้ไขมันหรื อเพื่อ
สร้างพลังงานนั้นจะต้องกระทําโดยใช้แรงต้านทานปานกลาง กล่าวคือ ความหนักของานประมาณ 50-70
เปอร์ เ ซ็ นต์ ของอัตราการการเต้นของหัวใจสู งสุ ด และเป็ นการออกกําลังกายแบบแอโรบิ คจะใช้ระยะ
เวลานานๆ อย่างต่อเนื่อง ส่ วนการฝึ กร่ างกายแบบที่มีแรงต้านทาน (Resistance training ) เช่น การฝึ กด้วย
นํ้าหนักเป็ นการส่ งเสริ มการเพิ่มของมวลของร่ างกายที่ปราศจากไขมัน(Fat-Free Mass)
การดูแลสุ ขภาพให้ดีอยู่เสมอจึงมีความสําคัญต่อการดํารงชี วิตไม่ว่ายุคใดสมัยใด จากวิถีชีวิต
ของคนปั จจุบนั ที่ได้กล่าวไปข้างต้น จะขอเสนอแนวทางในการดูแลสุ ขภาพในเรื่ องของการออกกําลังกาย
และการรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัย เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย โดยยึดหลักการรั กษา
สมดุ ล พลัง งานของร่ า งกาย(Calories Balance) คื อ การรั ก ษาสมดุ ล ระหว่ า งพลัง งานที่ นํา เข้า สู่ ร่ า งกาย
(Calories Intake)ได้แก่ พลังงานที่ได้จากการรับประทานอาหารที่ให้พลังงานโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต
และเครื่ องดื่มต่างๆ กับพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน(Calories Output) ได้แก่ พลังงานที่ร่างกายใช้เพื่อ
ขับเคลื่อนการทํางานของอวัยวะในระบบต่างๆตามปกติและพลังงานที่ใช้ในการประกอบกิ จกรรมต่างๆ
พลังงานของร่ างกายต้องอยู่ในภาวะสมดุ ล (Weight Maintained) แต่ถา้ เมื่ อใดเรารั บประทานอาหารที่ให้
พลังงาน(Calories Intake) มากกว่า พลังงานที่ร่างกายใช้ในแต่ละวัน (Calories Output) หมายความว่า สมดุล

พลังงานนของร่ างกายเสี ยไป จะเกิดภาวะพลังงานที
ง ่นาํ เข้าสู ้ร่างกายเหลือใช้
อ หรื อมีส่ววนเกิ น ร่ างกายจะเก็บ
สะสมไว้ว้ในรู ปของไขขมันใต้ผิวหนนังส่ งผลให้นํน้ าํ หนักตัวเพิ่มขึ
ม ้ น เป็ นสาเหหตุของการมีนํ้าหนักเกินมาตรฐาน
ม
หรื อควาามอ้วน (Weigght Gain) แต่
แ เมื่อใดเรารัรับประทานออาหารที่ให้พลัลงงาน(Calorries Intake) น้อยกว่า
พลังงานนที่ร่างกายใช้ช้ในแต่ละวัน (Calories Output) หมมายความว่า สมดุลพลังงาานของร่ างกาายเสี ยไป
เช่ นเดี ยวกั
ว น จะเกิ ดภาวะพลั
ภ
งงานนที่นําเข้าสู ้ร่างกายไม่เพียงพอต่
ย
อความต้องการใช้ช้พลังงานในแต่ละวัน
(Weight Loss) ร่ างกายจะดึ
ง
งเอาาพลังงานที่สะสมไว้
ะ
ในรู ปของไขมั
ป
นใตต้ผิวหนังออกกมาใช้ นํ้าหนันักตัวก็จะ
ลดลง ซึ่งเราสามารถน
ง
นําเอาหลักการนี้มาใช้ในการลดนํ้าหนักส่
ก วนเกินหรื อลดความอ้
อ
วนนได้

เราจะทราบได้อย่างไรว่า พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน(Calories Output) หรื อบางตําราใช้คาํ
ว่าพลังงานรวมที่ใช้ต่อวัน Total Daily Energy Expenditure (TDEE) เพื่อขับเคลื่อนการทํางานของอวัยวะใน
ระบบต่างๆตามปกติ Basal Metabolic Rate (BMR) และพลังงานที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ รวมกัน
เป็ นจํานวนเท่าใด ความหมายของ Basal Metabolic Rate (BMR) คือ อัตราการความต้องการเผาผลาญของ
ร่ างกายในชีวิตประจําวัน หรื อจํานวนแคลอรี่ ข้ นั ตํ่าที่ตอ้ งการใช้ในชีวิตแต่ละวัน ดังนั้นการคํานวณ BMR จะ
ช่ วยให้สามารถคํานวณปริ มาณแคลอรี่ ที่ใช้ต่อวันได้ และเมื่ออายุมากขึ้นความสามารถในการเผาผลาญ
พลังงานของร่ างกายก็จะลดลง ทําให้ทุกคนที่มีอายุมากขึ้นจะควบคุมนํ้าหนักได้ยาก การอดอาหารก็เป็ น
สาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้ BMR ลดลงจึงทําให้การลดนํ้าหนักตัวทําได้ยาก ถ้าจะให้ได้การลดนํ้าหนักตัวผลควร
ออกกําลังกายควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร จะทําให้ BMR เป็ นไปตามปกติไม่ลดลง และพลังงานที่ใช้ใน
การประกอบกิจกรรมเช่น เล่นฟุตบอล เทนนิ ส แบดมินตัน ว่ายนํ้า วิ่งเหยาะๆหรื อการออกกําลังกายชนิ ด
ต่างๆ จํานวนพลังงานที่ใช้จะขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดกีฬา ความหนัก-เบาของกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละวัน มี
วิธีการคํานวณหา พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน(Calories Output)หรื อพลังงานรวมที่ใช้ต่อวัน (TDEE)ดังนี้
(แหล่งที่มา: Healthtoday.net:2558).
การเผาผลาญพลังงานTDEE = BMR + Physical activity
เช่น หาค่า BMR ได้จากสู ตร
สําหรับผูช้ าย : BMR = 66 + (13.7 x นํ้าหนักตัวเป็ น กก.) + (5 x ส่ วนสู งเป็ น ซม.) – (6.8 x อายุ)
สําหรับผูห้ ญิง : BMR = 665 + (9.6 x นํ้าหนักตัวเป็ น กก.) + (1.8 x ส่ วนสูงเป็ น ซม.) – (4.7 x อายุ)
ตัวอย่าง นายสมชาย ณ เชียงใหม่ อายุ 30 ปี นํ้าหนักตัว 60 กิโลกรัม ความสูง 175 เซนติเมตร ทุกวันจะเล่น
เทนนิสวันละ 1 ชัว่ โมง ต้องการทราบว่า สมชายใช้พลังงานต่อวันจํานวนรวมเท่าไหร่
เริ่ มจากการหา BMR
สูตร BMR = 66 + (13.7 x นํ้าหนักตัวเป็ น กก.) + (5 x ส่ วนสู งเป็ น ซม.) – (6.8 x อายุ)
แทนค่า BMR = 66 + (13.7x60) + (5x175) - (6.8x30)
BMR = 1,559 แคลอรี่
และมีกิจกรรมเล่นเทนนิสวันละ 1 ชัว่ โมง เป็ นการเล่นที่ไม่ใช่การแข่งขันเกมส์จึงไม่หนักมากใช้พลังงาน
ประมาณ 7 แคลอรี ต่อนาที เล่นวันละ 60 นาที จะใช้พลังงานในการเล่นเทนนิส 420 แคลอรี่ ที่มาจากตาราง
การใช้พลังงานในการออกกําลังกาย (แหล่งที่มา:www.Healthtoday.net:2558).
สรุ ป สมชายใช้พลังงานต่อวันจํานวนรวม (TDEE) = 1,559 + 420 = 1,979 แคลอรี่
ถ้าวิเคราะห์พลังงานที่ได้จากการรับประทานอาหารของนายสมชาย ที่รับประทานอาหาร วันหนึ่ง 3 มื้อ มี
รายการดังนี้

เริ่ มจากอาหารมื้อเช้า โจ๊กหมู 1 ชาม เท่ากับ 236 แคลอรี่ และกาแฟใส่ ครี มเทียมนํ้าตาล 145 แคลอรี่
มื้อกลางวัน ข้าวหน้าเป็ ด 1 ชาม เท่ากับ 423 แคลอรี่ และของหวานบัวลอย เท่ากับ 211 แคลอรี่
มื้อเย็น สุ ก้ ีน้ าํ หมู 1 ชาม เท่ากับ 211 แคลอรี่ และนมโคจืด เท่ากับ 155 แคลอรี่
(แหล่งที่มา ตารางพลังงานที่ได้จากอาหาร: www.adia.exteen.com:2558).
รวมรับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อ มีค่า พลังงานที่นาํ เข้าสู่ร่างกาย Calories Intake เท่ากับ 1,381 แคลอรี่
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง พลังงานที่นาํ เข้าสู่ ร่างกาย (Calories Intake) เท่ากับ 1,381 แคลลอรี่
และพลังงานที่ร่างกายใช้ในแต่ละวัน (Calories Output) เท่ากับ 1,979 แคลอรี่ พบว่า เกิดภาวะไม่สมดุลของ
พลังงานของร่ างกายคือ รั บประทานอาหารรวมให้พลังงานน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ต่อวัน เป็ นจํานวน 598
แคลอรี่
จากตัวอย่างสมมุติที่ยกมา แสดงเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการดูแลสุ ขภาพด้วยการออกกําลังกาย
ควบคู่กบั การควบคุมอาหาร ที่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่มีปัญหาเกี่ยวกับ
สุ ขภาพเช่น มีน้ าํ หนักตัวเกินมาตรฐาน คนอ้วนมักจะอดอาหารบางมื้อเช่นไม่รับประทานอาหารมื้อเย็น ซึ่ ง
ได้กล่าวไปแล้วว่า การอดอาหารก็เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้ BMR ลดลงจึงทําให้การลดนํ้าหนักตัวทําได้ยาก
หรื อการรับประทานแต่ผกั หรื อผลไม้เพื่อลดนํ้าหนักจะทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จาํ เป็ นไม่ครบถ้วน
ของสารอาหารหลัก 5 หมู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขาดโปรตีน สารอาหารที่จาํ เป็ นต่อการซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอ
และการสร้างเซลใหม่ การขาดเกลือแร่ และวิตามินที่ได้จากการรับประทานอาหาร หากอดอาหารก็จะทําให้
ร่ างกายอ่อนแอหรื อป่ วยเป็ นโรคขาดสารอาหารได้ ดังนั้น ถ้าจะให้ได้การลดนํ้าหนักตัวให้ได้ผลควร
รับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ แต่ลดปริ มาณอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต แป้ ง นํ้าตาล
และไขมันชนิดต่างๆให้นอ้ ยลง ควบคู่กบั การออกกําลังกาย จะทําให้ BMR เป็ นไปตามปกติไม่ลดลง อนึ่ งผู ้
ที่มีปัญหาสุ ขภาพคือ มีความดันโลหิ ตสู ง มีระดับไขมันในเลือดสู งกว่าค่ามาตรฐาน ได้แก่ Cholesterol และ
Triglycerides สู ง การควบคุมอาหารอย่างเดียวได้ผลไม่เพียงพอ ซึ่ งผูเ้ ขียนได้ประสบและทดลองกับตัวเอง
คือ เมื่อตรวจเลือดประจําปี พบว่ามีระดับ Cholesterol และTriglycerides สู ง ประกอบกับใกล้เทศกาล
เข้าพรรษา จึงวางแผนจัดการควบคุมอาหารหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็ นสาเหตุของโรคไขมันใน
เลือดสู ง โดยการรับประทานอาหารมังสวิรัติตลอด 3 เดือนของการเข้าพรรษา เมื่อออกพรรษาแล้วจึงไป
ตรวจร่ างกายอีกครั้งพบว่า ระดับ Cholesterol และTriglycerides ยังอยูใ่ นระดับสูงกว่ามาตรฐานอยู่ ผูเ้ ขียนจึง
เปลี่ยนมารับประทานอาหารปกติแต่เริ่ มต้นการออกกําลังกายโดยการวิ่งเหยาะๆ สัปดาห์ละ 3-5 วัน เริ่ มจาก
วิ่งวันละ 20 นาทีและเพิ่มขึ้นจนการทัง่ สามารถวิ่งต่อเนื่องโดยไม่หยุด ได้วนั ละ 1 ชัว่ โมงใช้เวลาฝึ กประมาณ
2 เดือนแล้วจึงกลับไปตรวจสุ ขภาพอีกครั้งพบว่า ระดับ Cholesterol และTriglycerides ลดลงอยูใ่ นเกณฑ์
ปกติ
สรุ ปการรั กษาสุ ขภาพให้ดีมีความจําเป็ นกับมนุ ษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้ อชาติ ด้วยการออก
กําลังกาย การวิ่ง การว่ายนํ้า ขี่จกั รยานหรื อเล่นกีฬาที่ท่านชื่นชอบ เป็ นประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วัน
ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เดือนควบคู่กบั การควบคุมอาหาร เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ในปริ มาณที่เห

มะสม สะอาดและปลอดภัย จะทําให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุขยั ที่ยืนยาว สอดคล้องกับ ทฤษฎีของ ลามาร์ ค
(Jean Lamarck) ชาวฝรั่งเศส ได้เสนอความคิดในเรื่ อง วิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต คือ ทฤษฎีแห่ งการใช้และไม่
ใช้ (Law of use and disuse) มีใจความสําคัญว่า “ลักษณะของสิ่ งมีชีวิตผันแปรได้ตามสภาพแวดล้อมอวัยวะ
ใดที่ใช้อยู่บ่อยๆย่อมคงสภาพที่ดี ความแข็งแรง หรื อขยายใหญ่ข้ ึน ส่ วนอวัยวะใดที่ไม่ได้ใช้จะค่อยๆลด
ขนาด อ่อนแอลงและหายไปในที่สุด” (แหล่งที่มา: www.ipecp.ac.th: 2550).
อันตรายจากการอดอาหารเพือ่ ลดนํา้ หนัก
ความเชื่ อที่ว่าการอดอาหารหรื อกิ นอาหารในสัดส่ วนที่น้อยมากๆ ยังเป็ นความเชื่ อที่ฝังราก
ลึกอยุ่ในสังคมของผูค้ นที่ตอ้ งการมีรูปร่ างที่สมส่ วนอยู่ การใช้วิธีน้ ี ในการลดนํ้าหนักถือว่ามีความเสี่ ยงต่อ
การออกกําลังกายเป็ นอย่างมาก เนื่ องมาจากจะส่ งผลกระทบต่อสัดส่ วนอาหารที่ร่างกายต้องการ บางคน
หลีกเลี่ยงการกิ นมื้อเช้าและหันไปกิ นมื้อเที่ยงเพียงมื้อเดี ยว งดการกิ นคาร์ โบไฮเดรตและไขมันไปอย่าง
สิ้ นเชิง ไปจนถึงคนที่กินผักและผลไม้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เหล่านี้ หากพูดกันตามหลักแล้ว เมื่อกินอาหาร
แบบเดิมๆ เช่นนี้ซ้ าํ ๆ เป็ นระยะเวลานานติดต่อกัน ร่ างกายจะเกิดการปรับตัวเพื่อให้เกิดการอยูร่ อดคุน้ ชินกับ
อาหารที่กินเข้าไปมากขึ้น ระบบเผาผลาญจะถูกลดการทํางานให้ต่าํ ลง ถ้าหากกลุ่มคนเหล่านี้ สามารถกิ น
อาหารแบบนี้ต่อไปได้อีกตลอดชีวิตก็ถือว่าไม่มีผลกระทบมากมายนักต่อร่ างกาย นอกจากเสี่ ยงที่จะเกิดภาวะ
ขาดสารอาหารและร่ างกายสู บผอมจากการสู ญเสี ยมวลกล้ามเนื้ อ ไม่สามารถทํางานหนักๆ ได้และยังทําให้
รู ้สึกเหนื่อยง่ายอีกด้วย
แต่สาํ หรับผูท้ ี่อดอาหารแล้วกลับมากินในสัดส่ วนที่มากขึ้นอีกครั้งก็จะต้องเผชิญกับภาวะ “โย
โย่” นํ้าหนักจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ ว ระบบเผาผลาญในร่ างกายพัง ทําให้การลดนํ้าหนักทําได้ยากขึ้น ซึ่ งก็ถือ
ว่าไม่ต่างอะไรกับการใช้ยาลดความอ้วน กว่าร่ างกายจะกลับมาทํางานได้ปกติอีกครั้งก็จะต้องใช้เวลาและ
ความอดทนสู งเป็ นอย่างมาก เพราะฉะนั้นทางที่ดีเพื่อให้การลดนํ้าหนักเป็ นไปตามธรรมชาติและปลอดภัย
โดยไม่ จ ํา เป็ นต้อ งเลื อ กซื้ อ อาหารเสริ มมารั บ ประทานให้ เ สี่ ย งต่ อ สารเคมี ส ะสม เราควรบริ โภค
คาร์ โบไฮเดรตในอัตราส่ วน 65 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งเป็ นพลังงานที่ร่างกายจะดึงไปใช้ในระหว่างวันได้มากที่สุด
ลําดับต่อมาคือไขมัน 20 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อใช้เป็ นพลังงานสํารองในยามฉุกเฉิ น และเราควรได้รับพลังงานจาก
ไขมันชนิ ดดี หรื อไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่มาจากพืช ซึ่ งจะช่วยกระตุน้ ระบบในการเผาผลาญ และยังดีต่อ
สุ ขภาพ ส่ วนสุ ดท้ายก็คือโปรตีนที่ควรได้รับ 15 เปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้ในการเสริ มสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซม
ในส่ วนที่เสี ยหาย เพียงเท่านี้กเ็ พียงพอต่อการลดนํ้าหนักที่สมบูรณ์แบบ ให้ได้รูปร่ างที่สมส่ วนพร้อมสุ ขภาพ
ร่ างกายที่แข็งแรงได้อย่างมัน่ คงและยืนยาว(ที่มา:http://frynn.com/)
โภชนาการกับการออกกําลังกาย
โภชนาการเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพในบุคคลทัว่ ไปและนักกี ฬา โดยส่ วน
ใหญ่มกั ให้ความสําคัญกับสารอาหารโปรตีน ทั้งจากอาหารที่บริ โภคและผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสร้าง

ความแข็งแรงกล้ามเนื้อและสร้างความมัน่ ใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในนักกีฬา จากการที่โปรตีนไม่ใช่แหล่งของ
พลังงาน จึงเป็ นการสิ้ นเปลืองโดยใช่ เหตุ สารอาหารคาร์ โบไฮเดรตเป็ นสารอาหารที่ให้พลังงานรวดเร็ ว
ร่ างกายใช้คาร์ โบไฮเดรตและไขมันเป็ นแหล่งพลังงาน จึงช่วยในการฟื้ นตัวเร็ วของนักกีฬา การบริ โภคผัก
และผลไม้เป็ นแหล่งของวิตามิ น เกลื อแร่ และสารต้านอนุ มูลอิ สระ จําเป็ นสําหรั บนักกี ฬา สารอาหารที่
สําคัญที่สุดและมีผลในการลดสมรรถภาพทันทีก็คือ นํ้า ซึ่ งจําเป็ นต้องได้รับอย่างพอเพียงและเหมาะสม
บทความนี้ เป็ นการกล่าวถึงประเด็นเพื่อชี้ให้เห็นความสําคัญของโภชนาการในการเพิ่มสมรรถนะการออก
กําลังกายและกีฬา
โภชนาการเพือ่ สมรรถนะการออกกําลังกายและกีฬา
โภชนาการกับการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพและโภชนาการกับการฝึ กซ้อมเพื่อการแข่งขันของ
นัก กี ฬ า มิ ติในความเหมื อนก็คือ การใช้พ ลังงานมากก็ตอ้ งได้รับพลังงานจากการได้รับอาหาร 5 หมู่ที่
หลากหลายและการได้รับนํ้าอย่างพอเพียง มิติของความต่างก็คือ การมุ่งเน้นที่นักกี ฬาฟื้ นตัวเร็ ว เพื่อการ
ฝึ กซ้อมเต็มที่และการลงแข่งขันขณะที่ร่างกายพร้อม
นักกีฬากับปัญหาโภชนาการ
อาหารที่ ดี แ ละเหมาะสมกับ การใช้พ ลัง งานที่ ม ากขึ้ น ของผูท้ ี่ อ อกกํา ลัง กายและเล่ น กี ฬ า
จํา เป็ นต้อ งเป็ นอาหารที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ จากรายงานการศึ ก ษาผลของการขาดสารอาหารกับ
สมรรถภาพได้ขอ้ สรุ ปว่าการขาดสารอาหารตัวหนึ่ งตัวใดมี ผลต่อสมรรถภาพนักกี ฬา ความสําคัญของ
อาหารนัก กี ฬ าจึ งอยู่ที่การได้สารอาหารครบและพอเพีย ง พฤติ ก รรมการบริ โภคของนัก กี ฬาเป็ นสิ่ งที่
ต้องการการดูแล ความเข้าใจในการเลือกบริ โภคอาหารที่เหมาะกับกีฬาเป็ นเรื่ องสําคัญ นักกีฬาจึงจําเป็ นต้อง
เรี ยนรู ้และให้ความสําคัญ เพื่อนําไปสู่ การปฏิบตั ิที่ถูกต้อง การกินอาหารตามใจชอบจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยน
เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็ นนักกีฬาที่เตรี ยมความพร้อมทุกด้าน
พลังงานกับการฝึ กซ้ อม
นักกีฬาใช้พลังงานในการฝึ กซ้อมมากน้อยต่างกันแล้วแต่ชนิ ดกีฬาที่เล่น ความหนักและความ
นานของการฝึ กซ้อม ทําให้ไม่มีการกําหนดความต้องการพลังงานตามชนิ ดกี ฬา อย่างไรก็ดีโภชนาการ
นักกีฬาจะเน้นความสําคัญของการได้รับพลังงานและนํ้าเพียงพอ ปริ มาณโปรตีนที่เหมาะสมกับประเภทกีฬา
และการฟื้ นตัวเร็ วเพื่อให้การฝึ กซ้อมเป็ นไปอย่างเต็มที่ โดยทัว่ ไปนักกีฬาเน้นการสร้างกล้ามเนื้อและไขมัน
ร่ างกาย การทํานํ้าหนักให้เหมาะกับรุ่ นของนักกีฬาพิกดั นํ้าหนักจึงเป็ นปั ญหาของนักกีฬามาโดยตลอด ซึ่ ง
แน่ นอนมักมาจากความไม่เข้าใจในการเลือกบริ โภค รวมทั้งแนวทางในการทํานํ้าหนักที่ เหมาะสม จาก
การศึกษาพบว่าการได้รับพลังงานตํ่ากว่า 30 กิโลแคลอรี หรื อ 135 กิโลจูลต่อกรัมมวลปราศจากไขมัน (มวล
ร่ างกาย - มวลไขมัน) มี ผลกับการทํางานของกระบวนการเมตาบอลิ ซึมและฮอร์ โมนร่ างกาย ทําให้ลด

สมรรถนะร่ างกาย สุ ขภาพ และการเจริ ญเติบโต ซึ่ งมักพบบ่อยในผูท้ ี่กาํ ลังทํานํ้าหนัก ในกรณี ของนักกีฬา
หญิ งพบว่ามี ผลกระทบต่ อการมี ประจําเดื อนผิดปกติ ไ ด้ และในนักกี ฬาชายก็อาจมี ปัญหาอื่ นๆ เช่ นกัน
คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันเป็ นสารอาหารที่ให้พลังงาน นักกีฬามักให้ความสําคัญกับโปรตีน ซึ่ ง
ร่ างกายนํามาสร้ า งกล้า มเนื้ อ เอนไซม์ ฮอร์ โมน และภู มิคุม้ กัน ต้อ งเข้าใจว่าสภาพปั จ จัยของการสร้ าง
กล้ามเนื้อนอกเหนือจากความต้องการโปรตีนที่พอเพียงแล้ว ความต้องการพลังงานที่เพียงพอก็มีส่วนสําคัญ
การสร้างกล้ามเนื้อได้จากการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะที่ (Resistance training) เพื่อให้โปรตีน
ได้ทาํ หน้าที่ สร้ างกล้ามเนื้ อเต็มที่ โปรตี น ที่ เ กิ น จําเป็ นถ้าใช้ไ ม่ห มดจะถูกเปลี่ ยนเป็ นพลังงาน และเมื่ อ
พลังงานเกินพอจะถูกเปลี่ยนเป็ นไขมันต่อไป
การแนะนําองค์ประกอบของอาหารนักกีฬาในรู ปของเปอร์ เซ็นต์พลังงานจากคาร์ โบไฮเดรต
โปรตีน และไขมันนั้นพบว่า คาร์ โบไฮเดรตเป็ นสารอาหารที่ให้พลังงานเร็ ว และเป็ นสารอาหารที่นกั กีฬา
มักจะละเลย นักกี ฬามักให้ความสําคัญอย่างมากกับโปรตีน แนวคิดใหม่ในการแนะนําคาร์ โบไฮเดรต จึง
ขึ้นกับการฝึ กซ้อมและนํ้าหนักตัว ความต้องการคาร์โบไฮเดรตจะเป็ น 5–7 กรัม/ นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม/ วัน
ในการฝึ กซ้อมทัว่ ไป และเพิ่มเป็ น 7–10 กรัม/ นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม/ วัน ของการฝึ กหนักและนาน (ที่มา:
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา กิจบุญชู สถาบันวิจยั โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล)
อาหารก่อนการออกกําลังกาย ขณะออกกําลังกาย และภายหลังการออกกําลังกาย
โดยทัว่ ไปอาหารก่อนการออกกําลังกายควรรับประทาน ตามปกติที่เคยปฏิบตั ิอยู่แล้วเพียงแต่
ว่าต้องรับประทานอาหารก่อนออกกําลังกายประมาณ 2-3 ชัว่ โมง เพื่อที่จะให้อาหารถูกย่อยและดูดซึ มไป
อวัยวะส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย จะได้ไม่เหลืออยูใ่ นกระเพาะอาหาร ซึ่ งไม่ตอ้ งเสี ยเลือดและออกซิเจนในการ
ช่ วยย่อยอาหาร และไม่ควรรั บประทานอาหารประเภทไขมันสู ง เพราะจะใช้เวลาในย่อยนาน อีกทั้งอย่า
รับประทานในปริ มาณที่มากเกินไป
ในขณะออกกําลังกาย ร่ างกายจะมีการสู ญเสี ยนํ้าโดยการหลัง่ เหงื่อออกมา ในขณะออกกําลัง
กายอาจจะมีการดื่มนํ้าเปล่าชดเชยได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการออกกําลังกายที่ใช้เวลาไม่นานเกิน 1 ชัว่ โมง
ขึ้นไป จะต้องมีการชดเชยนํ้าเป็ นระยะๆ ทั้งนี้ การชดเชยที่ดีโดยการให้น้ าํ เย็นธรรมดาก็เพียงพอแล้ว จึงไม่
จําเป็ นชดเชยด้วย เครื่ องดื่มเกลือแร่ ทาํ ให้เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกต่างหาก
ภายหลังออกกําลังกาย ให้พกั ให้หายเหนื่อยก่อนประมาณ 1 ชัว่ โมง และดื่มนํ้าชดเชยประมาณ
1-2 แก้วก็เพียงพอ จึงค่อยรับประทานอาหาร ซึ่ งอาหารที่รับประทานก็ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องเป็ นอาหารพิเศษ
ควรรับประทานตามปกตินนั่ แหละ แต่ถา้ ออกกําลังกายที่ใช้เวลานานมากกว่า 1 ชัว่ โมงแล้วอาหารภายหลัง
การออกกําลังกายควรจะเพิ่มปริ มาณสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตให้มากขึ้นเพื่อชดเชยการสู ญเสี ย กลัย
โครเจน ในกล้ามเนื้ อนอกจากนี้ ไม่ควรดื่มกาแฟ สุ รา หรื อบุหรี่ ก่อนการออกกําลังกาย ทั้งนี้ เพราะกาแฟมี
สารคาเฟอีนผสมอยู่จะไปกระตุน้ การทํางานของหัวใจให้ทาํ งานมากขึ้นกว่าปกติ อาจจะมีผลทําให้เหนื่ อย

ง่าย สุ ราจะไปออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่ วนกลาง ขาดประสิ ทธิในการระบายความร้อน เวลาปฏิกิริยาตอน
สนองช้าลง ความสัมพันธ์ระบบประสาทกับกล้ามเนื้ อเสี ยไป สําหรับบุหรี่ มีสารนิ โคติน ซึ่ งเป็ นสารพิษ
และมีคาร์ บอนมอนนอกไซด์ดว้ ย ซึ่ งสารนิ โคตินจะไปกระตุน้ การทํางานของต่อมหมวกไต ทําให้เกิดการ
หลัง่ สาร อิพิเนฟริ น (Epinephuin) จะมีผลทําให้หวั ใจเต้นเร็ วอาจจะเร็ วขึ้นถึง 28 ครั้งต่อนาที ความดันเลือด
สู งทําให้เหนื่อยง่ายและคาร์บอนมอนนอกไซต์จะเข้าไปจับกับฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ซึ่ งเป็ นตัวนําพา
ออกซิ เจนไปยังเนื้ อเยื่อจะมีผลทําให้ออกซิ เจนไปสู่ เนื้ อเยื่อน้อยลง มีผลทําให้สมองขาดออกซิ เจน เกิด
อาการมึนงง นอกจากนี้ อาจทําให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุผนังหลอดลม ทําให้เกิดอาการไอ มีเสมหะ
หรื ออักเสบได้ง่าย ดังนั้นก่อนการออกกําลังกายไม่ควรดื่มกาแฟ สุ ราหรื อบุหรี่
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