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โภชนาศาสตร์ทางการกีฬา
Nutrition in Sports

โภชนาการ (Nutrition) เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการรับประทานอาหารและ
การท่ีร่างกายน าอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อาหารท่ีจะเกิดประโยชน์แก่ร่างกาย
เต็มท่ี ต้องเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง คือต้องเป็นอาหาร   สมส่วน 
(Balanced Diet) ซ่ึงหมายถึง อาหารที่มีสารอาหารท่ีร่างกายต้องการครบทุกชนิดและ
ปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ดังน้ันอาหารท่ีรับประทานควร
ประกอบด้วยอาหารหลายประเภท เพื่อจะได้ไม่ขาดสารอาหารที่จ าเป็นแก่ร่างกาย

ภาวะโภชนาการท่ีดีเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ท่ี             
ออกก าลังกายหนักหรือนักกีฬาท่ีต้องการการท างานอย่างเต็มศักยภาพ เพราะเป็น
ปัจจัยพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของนักกีฬา น่ันคือ สามารถพัฒนา            ขีด
ความสามารถของตนเองให้ถึงจุดสูงสุดได้



โภชนาศาสตร์ทางการกีฬา
Nutrition in Sports
 อาหาร (Diet) หมายถึง สิ่งใดๆก็ตามที่รับเข้าสู่ร่างกายโดยการดื่ม กิน

หรือฉีดแล้วเกิดประโยชน์      แก่ร่างกาย โดยให้สารอาหารอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อาหารหลักของไทยจ าแนกได้เป็น             
หมู่ใหญ่ๆ 5 หมู่ คือ

 หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์และสิ่งแทนเนื้อ
 หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง น้ าตาล เผือก มัน ขนมและอาหารต่างๆ ที่ท า

จากข้าวหรือแป้ง
 หมู่ที่ 3 ผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆ
 หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ
 หมู่ที่ 5 ไขมันจากสัตว์และพืช



โภชนาการทางการกีฬา
Sports Nutrition
 อาหารสมส่วน (Balanced Diet) หมายถึง อาหารที่มีลักษณะ

ดังต่อไปนี้
 มีอาหารที่เป็นอาหารหลักครบทั้ง 5 หมู่และมีปริมาณเพียงพอ
 มีโปรตีนคุณภาพสมบูรณ์เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
 มีคาร์โบไฮเดรตเพียงพอ
 มีไขมันและกรดไขมันที่จ าเป็นแก่ร่างกายจ านวนพอเหมาะ ไขมัน

ส่วนใหญ่ควรมาจากพืช
 มีเกลือแร่ วิตามิน ปริมาณสูงและมีน้ าเพียงพอ
 มีกากอาหารจ านวนสูง เพ่ือช่วยระบายท้อง



สารอาหาร (Nutrient)

สารอาหาร (Nutrient) หมายถึง สารเคมีที่มีอยู่ในอาหาร ซึ่งมีหน้าที่
และคุณค่าต่อการท างานของร่างกาย แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันซึ่งเป็นสารอาหารจ าพวกท่ีให้พลังงาน  
และเกลือแร่ วิตามิน น้ า เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ช่วยให้
ร่างกายท างานเป็นปกติและมีความสดชื่น



โปรตีน (Protein)

โปรตีนเป็นสารที่มีมากในร่างกายรองจากน้ า คือประมาณร้อย
ละ 15 – 25 และประมาณหนึ่งในสามของจ านวนนี้อยู่ในกล้ามเนื้อ 
โปรตีนเป็นส่วนประกอบที่จ าเป็นของเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของ
ร่างกาย เมื่อเรารับประทานอาหารประเภทโปรตีนเข้าไป จะถูกย่อยเป็น
กรดอะมิโน (Amino Acid) ซึ่งร่างกายคนเราต้องการกรดอะมิโนหลาย
ชนิด ในจ านวนนี้มี 9 ชนิดเป็นกรดอะมิโนที่จ าเป็น (Essential Amino 
Acid) ร่างกายต้องการมากและไม่สามารถสังเคราะห์ได้เองจ าเป็นต้องได้
จากสารอาหารจ าพวก เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วเหลือง เป็นต้น ที่เหลือเป็น
กรดอะมิโนที่ไม่จ าเป็น (Non Essential Amino Acid) เป็นกรดอะมิโน
ที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ข้ึนมาเองได้ ร่างกายจึงไม่ขาดกรดอะมิโน
ประเภทนี้ 



ตารางแสดงกรดอะมิโนที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นแก่ร่างกาย 
(Stone, 1994 : 211)
หมายเหตุ ในผู้ใหญ่บางคนสามารถสังเคราะห์ฮีสทดิิน (Histidine) ได้

                       
Non Essential Amino Acid 

                    
Essential Amino Acid 

1.        (Glycine) 
2.         (Alanine) 
3.                  (Aspartic Acid) 
4.                (Glutamic Acid) 
5.       (Serine) 
6.        (Cystine, Cysteine) 
7.         (Tyrosine) 
8.           (Arginine) 
9.        (Proline) 
10.                (Hydroxyproline) 
11.          (Giutamine) 
12.            (Asparagine) 

1.        (Leucine) 
2.            (Isoleucine) 
3.       (Valine) 
4.          (Threonine) 
5.       (Lysine) 
6.           (Methionine) 
7.              (Phenylalanine) 
8.           (Tryptophan) 
9.          (Histidine) 

 



โปรตีน (Protein)

ชนิดของสารโปรตีน
ชนิดของสารโปรตีนจ าแนกตามคุณค่าโภชนาการได้เป็น 2 ชนิด คือ
1. โปรตีนสมบูรณ์ (Complete Protein) ได้แก่โปรตีนที่มีกรดอะมิโน

ที่จ าเป็นต่อร่างกายทุกชนิดและอยู่ในสดัส่วนพอเหมาะกับที่ร่างกาย
จะน าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ โปรตีนประเภทนี้มีอยู่ในอาหาร
ประเภท เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วเหลือง

2. โปรตีนไม่สมบูรณ์ (Incomplete Protein) ได้แก่โปรตีนที่มี
กรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกายไม่ครบทุกชนิด เป็นโปรตีนที่มีอยู่ใน
อาหารประเภทพืชทั่วไป เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด เมล็ดทานตะวัน 
เป็นต้น



โปรตีน (Protein)

 หน้าที่ของสารอาหารโปรตีน
1. เป็นสว่นประกอบของเนือ้เย่ือทกุชนิดในร่างกาย ชว่ยสร้าง

ความเจริญเตบิโต ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาร่างกาย
2. ชว่ยสร้างสารควบคมุการท างานของร่างกาย ได้แก่ เอนไซม์

(Enzymes) ฮอร์โมน (Hormones)     และสารตอ่ต้าน
โรค (Antibodies)



โปรตีน (Protein)

3. ชว่ยรักษาสมดลุของร่างกายให้คงท่ี (Homeostasis) เชน่ 
รักษาสภาพความเป็นกรด ดา่ง (pH)       ของร่างกายให้คงท่ีและ
รักษาดลุของน า้ในร่างกาย (Water Balance)
4. ให้พลงังานและความร้อน เม่ือร่างกายได้รับพลงังานจาก
คาร์โบไฮเดรตและไขมนัไมเ่พียงพอ โปรตีน 1 กรัมให้พลงังาน
ประมาณ 4 กิโลแคลอรี (Kilocalories = Kcal)
5. โปรตีนสามารถเปล่ียนสารอาหารอ่ืนได้ เชน่ เปล่ียน
คาร์โบไฮเดรตหรือไขมนัได้ แล้วแตร่่างกายต้องการ



โปรตีน (Protein)

โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีให้พลงังาน แตใ่ช้ในการซอ่มแซม
และเสริมสร้างมากกวา่ท่ีจะใช้เป็นพลงังานในการออกแรง ต่อมา
เม่ือร่างกายขาดสารอาหารคาร์โบไฮเดรตและไขมนั จงึน าโปรตีน
ออกมาใช้เป็นพลงังาน ซึง่เกิดผลเสียแก่ร่างกาย คือ เพิ่มภาระการ
ท างานของไต เพ่ือขบัไนโตรเจนออกจากร่างกายและท าให้มีความ
ร้อนสว่นเกินเพิ่มขึน้ในร่างกาย ท าให้เหน่ือยเร็วกว่าปกต ิ
สมรรถภาพด้านความอดทนจะลดต ่าลง



โปรตีน (Protein)

 ความต้องการสารอาหารโปรตีน
ปริมาณความต้องการโปรตีนของแต่ละคนไม่เท่ากัน ผู้ใหญ่ที่

โตเต็มท่ีต้องการปริมาณ 0.8 – 1 กรัม/น้ าหนัก 1 กิโลกรัม / วัน ใน
นักกีฬาต้องการโปรตีนประมาณ 1.5 – 2 กรัม/น้ าหนัก 1 กิโลกรัม /
วัน     แต่ในนักกีฬาที่ต้องใช้กล้ามเนื้อ เช่นนักยกน้ าหนักอาจต้องการ
โปรตีนมากกว่า 2 กรัม ก็ได้ จากรายงานของ ทารโ์นโพลสกี้ และ
คณะ (Tarnoplosky et al.) พบว่านักกีฬายกน้ าหนักชาวโรมันเนียที่
ได้รับโปรตีนระหว่าง 3.5 – 4 กรัม/น้ าหนัก 1 กิโลกรัม / วัน จะท าให้
มวลของกล้ามเนื้อเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 และความแข็งแรงสูงสุดเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5



โปรตีน (Protein)
นักกีฬาควรเลือกรับประทานอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพ กล่าวคือ 

ต้องมีองค์ประกอบที่ร่างกายสามารถน าไปสังเคราะห์เป็นโปรตีนของร่างกาย
ได้มากที่สุด โดยดูจาก Net Protein Utilization (NPU)        ว่าร่างกาย
สามารถใช้โปรตีนจากอาหารนั้นๆ ได้ร้อยละเท่าใด เช่น ไข่ไก่มี NPU ร้อยละ 
95 ข้าวโอ๊ต และเนื้อสัตว์ มี NPU เท่ากัน คือปริมาณร้อยละ 68 พืชทั่วๆ 
ไปมี NPU ปริมาณร้อยละ 30 – 68 เป็นต้น มีการศึกษาพบว่า การ
รับประทานถั่วเหลืองนึ่งสุก 1 ถ้วย (20 กรัม) ร่วมกับขนมปังที่ท าจากเมล็ด
ข้าวสาลี (Whole Wheat Bread) ร่างกายจะได้รับโปรตีนเทียบเท่ากับการ
รับประทานเนื้อสัตว์ 155 กรัม แต่อาหารในกลุ่มแรกกลับมีคุณภาพดีกว่า 
คือมี NPU ร้อยละ 83 ในขณะที่เนื้อสัตว์มี NPU เพียงร้อยละ 68 เท่านั้น 
ดังนั้นโปรตีนที่มีอยู่ในธัญพืชโดยเฉพาะถั่วเหลืองจัดได้ว่าเป็นโปรตีนที่มี
คุณภาพเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เช่นกัน



โปรตีน (Protein)

นม นบัเป็นอาหารโปรตีนที่มีคณุภาพดีท่ีสดุ ในกรณีท่ีนกักีฬา
ดื่มนมไมไ่ด้ อาจเลี่ยงไปดื่มนมเปรีย้ว (Yogurt) ชนิดท่ีไมใ่สน่ า้ตาล
แทนก็จะได้คณุคา่อาหารใกล้เคียงกนั ส าหรับนกักีฬาท่ีนิยมรับประทาน
โปรตีนจากเนือ้สตัว์ ควรพิจารณาคณุภาพของเนือ้สตัว์ด้วย เพราะ
เนือ้สตัว์สว่นใหญ่เป็นโปรตีนท่ีมีไขมนัมาก โดยเฉพาะเนือ้สตัว์ท่ีได้รับ
การเร่งการเจริญเติบโตเพ่ือค้าขาย เช่น เนือ้โคขนุ 100 กรัม จะมี
โปรตีนเพียง 20 กรัม แตม่ีไขมนัสงูถงึ 15 กรัม ขณะท่ีโคเลีย้ง
แบบธรรมชาติจะมีไขมนัอยู่เพียง 2 กรัมเท่านัน้ การรับประทานเนือ้สตัว์
ท่ีมีไขมนัมากๆ จะท าให้ย่อยยาก อิ่มนานและท าให้รับประทานอาหาร
คาร์โบไฮเดรต  ได้น้อยลง ในสว่นของเนือ้ปลาจดัได้วา่เป็นอาหารโปรตีน
ท่ีมีไขมนัต ่า ย่อยง่ายและราคาไมแ่พงนกั



โปรตีน (Protein)

ส าหรับอาหารท่ีผา่นกระบวนการแปรรูปจะมีคณุคา่ทาง
โภชนาการลดลง แม้จะมีการเพิ่มสารอาหารเสริมเข้าไป แตก็่ยงัไม่
เพียงพอและไมค่รบถ้วน เชน่ การผลิตเนือ้เทียมจากถัว่เหลืองใน
กระบวนการแปรรูปจะท าให้สญูเสียกรดอะมิโนท่ีส าคญัไป 2 ตวั 
คือ ไลซีน (Lysine) และเมธิโอนิน (Methionine) ซึง่เป็น
กรดอะมิโนจ าเป็นท่ีร่างกายไมส่ามารถสงัเคราะห์เองได้ ในการผลิต
จงึต้องมีการเพิ่มกรดอะมิโนดงักลา่วเข้าไปในขัน้ตอนสุดท้าย แต่
เน่ืองจากเมธิโอนินเป็นกรดอะมิโนท่ีมีกลิ่นของก ามะถนัรุนแรง จงึ
เป็นข้อจ ากดัในการเสริมสารอาหารดงักลา่วเข้าไป 



โปรตีน (Protein)

นอกจากนัน้การแปรรูปอาหารยงัท าให้สญูเสียวิตามินและเกลือแร่
ไปอีกหลายตวัและเป็นท่ีนา่วิตกว่าอาหารท่ีมีขายอยู่ในท้องตลาด
ปัจจบุนัมากกวา่ร้อยละ 60 เป็นอาหารแปรรูปท่ีได้รับความนิยม 
จงึเป็นข้อนา่คดิวา่จะมีผลเสียตอ่สมรรถภาพของนกักีฬามากน้อย
เพียงใด และผลกระทบของสารเคมีท่ีเจือปนอยูใ่นอาหารตอ่
สมรรถภาพทางกายจะเป็นอยา่งไรนัน้ก็ยงัไมส่ามารถให้ค าตอบท่ี
ชดัเจนได้ ดงันัน้ นกักีฬาจงึควรเลือกรับประทานอาหารท่ีเตรียมใน
ลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาตหิรือมีการแปรรูปน้อยท่ีสดุ ซึ่งจะท าให้
ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีคณุภาพดีท่ีสดุ



คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)
คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายทีม่ีอยู่ทั่วไป

ในธรรมชาติ เป็นอาหารหลักของชนชาติต่างๆ ในโลก แหล่งของอาหารที่มี
คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ข้าวเจ้า  ข้าวเหนียว ข้าวสาลี   ข้าวโอ๊ต มันฝรั่ง 
เผือก เป็นต้น คาร์โบไฮเดรตเป็นแห่งเชื้อเพลิงส าคัญที่ท าให้เกิดพลังงาน
เพื่อใช้ปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวนั ซึ่งเราสามารถจ าแนกคาร์โบไฮเดรต
ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. น้ าตาลชั้นเดียว (Monosaccharides) เป็นน้ าตาลที่มีโมเลกุลเลก็
ที่สุด ร่างกายไม่สามารถย่อยให้เล็กลงกว่านี้ได้ เป็นสารอาหารที่
รับประทานเข้าไปในร่างกายโดยไม่ผา่นการย่อย สามารถดูดซึมได้ทันที มี
รสหวานและละลายน้ าไดง้่าย น้ าตาลชั้นเดียวที่มีความส าคัญทาง
โภชนาการได้แก่
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1.1 กลูโคส (Glucose) เป็นน้ าตาลชั้นเดียวที่พบมากในผลไม้และผกั มี
มากในองุ่นและข้าวโพด นอกจากนั้นยังพบในน้ าตาลทราย น้ าผึ้งและ
กากน้ าตาลทางอุตสาหกรรมจากแป้งและข้าวโพด ในร่างกายคนกลูโคสได้
จากการย่อยอาหารที่มีแป้งและน้ าตาลสองชั้นทุกชนดิ กลูโคส  เป็น
น้ าตาลที่มีมากที่สุดในโลหิต บางทีจึงเรียกว่า “Blood Sugar” กลูโคสใน
ร่างกายคนเมื่อรวมตัวกับออกซิเจนจะท าให้ เกิดพลังงานแก่ร่างกาย 
กลูโคสที่เหลือจากการใช้จะถูกเก็บสะสมไว้ในรูปของ ไกลโครเจน
(Glycogen) ซึ่งพบอยู่ในกล้ามเนื้อและตับ และไกลโครเจนที่สะสมไวน้ี้
สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยเมื่อแตกตัวจะได้กลูโคส แต่ถ้าสะสมไว้
มากๆ จนเกินปริมาณที่จะสะสมได้ จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมไว้ใน
ร่างกาย นั่นคือการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันมากเกิน
ความต้องการจะท าให้เกิดการสะสมไว้ในรูปของไขมัน
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1.2 ฟรักโทส (Fructose) เป็นน้ าตาลที่มีรสหวานมากกว่าน้ าตาล
ชนิดอื่น พบมากในเกสรดอกไม้ ผลไม้ ผัก น้ าผึ้ง น้ าตาลทรายและ
กากน้ าตาล ในธรรมชาติมักอยู่กับกลูโคส ในร่างกายได้จากการย่อย
น้ าตาลทราย

1.3 กาแล็กโทส (Galactose) ไม่เกิดอิสระในธรรมชาติ ในร่างกาย
ได้จากการย่อยแล็กโทสหรือน้ าตาลนม ซึ่งอยู่ในอาหารประเภทนม
และผลิตผลของนมท่ัวๆไป
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2. น้ าตาลสองชั้น (Disaccharides) เป็นน้ าตาลที่ประกอบด้วย
น้ าตาลชั้นเดียวชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดกันมารวมกัน ลักษณะ
เป็นผลึกที่ละลายน้ าง่าย รสหวานและย่อยง่าย น้ าตาลสองชั้นจ าแนก
ได้เป็น 3 ชนิด คือ

2.1 ซูโครส (Sucrose) หรือน้ าตาลทราย พบมากในอาหารทั่วไป 
เช่น อ้อย ตาลโตนด น้ าตาลมะพร้าว ต้นจากและหัวบีท เมื่อถูกย่อย
หรือแตกตัวจะให้กลูโคส 1 โมเลกุล และฟรักโทส 1 โมเลกุล
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 2.2 แล็กโทส (Lactose) เป็นน้ าตาลในนม พบในน้ านมของคน
และสัตว์ มีรสหวานน้อย ละลายน้ าได้ยากกว่ากลูโคส แต่ละลายได้
ดีในน้ าร้อน เมื่อถูกย่อยหรือแตกตัวจะให้กลูโคส  1 โมเลกุล และ
กาแล็กโทส 1 โมเลกุล

 2.3 มอลโทส (Maltose) หรือน้ าตาลมอลท์ พบในเมล็ดแป้ง
ที่ก าลังพองตัวจะงอก เช่น เมล็ดข้าวที่เริ่มงอก เรียกว่า มอล์ท
(Malt) เมื่อถูกย่อยหรือแตกตัวจะให้กลูโคส 2 โมเลกุล
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3. น้ าตาลหลายชั้นหรือน้ าตาลเชิงซ้อน (Polysaccharides) เป็น
น้ าตาลที่มีโมเลกุลซับซ้อน คือ ประกอบด้วยน้ าตาลชั้นเดียวและน้ าตาล
สองชั้น เมื่อถูกย่อยหรือแตกตัวถึงขั้นสุดท้ายจะได้น้ าตาล  ชั้นเดียว 
น้ าตาลหลายชั้นเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่มีรสหวาน ละลายน้ ายากหรือไม่
ละลายน้ า ไม่ตกผลึกหรือเป็นเกล็ด น้ าตาลหลายชัน้จ าแนกได้เป็น 3 ชนิด 
คือ
3.1 แป้งในพืช (Starch หรือ Dextrin) เป็นสารอาหารที่พืชเก็บสะสมไว้
ในเมล็ด ราก หัวและส่วนอ่ืนๆ ของล าต้น เช่น ข้าว ข้าวโพด มันฝรั่ง มี
ลักษณะเป็นแป้งดิบ ไม่ละลายในน้ าเย็น  มีเซลลูโลสหุ้มอยู่ ร่างกายของ
คนเราจะย่อยแป้งดิบได้จะต้องท าให้สุกหรือท าให้เซลลูโลส  แตกออก โดย
การบดหรือใช้น้ าร้อน แป้งที่ถูกย่อยหรือแตกตัวข้ันสุดท้ายจะได้กลูโคส
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3.2 แป้งในสัตว์ (Glycogen) ในร่างกายคนและสัตว์จะเก็บ
คาร์โบไฮเดรตไว้ในรูปของไกลโคเจน (Glycogen) โดยสะสมไว้ที่ตับ
และกล้ามเนื้อ ไกลโคเจนละลายน้ าได้ง่ายและแตกตัวเป็นกลูโคสได้
ง่ายโดยใช้เอนไซม์ (Enzymes)

3.3 เซลลูโลส (Cellulose) มีในพืช พบมากในใบและก้านของผัก
และเปลือกนอกของผลไม้ ร่างกายคนไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้ แต่
มีประโยชน์แก่ร่างกายในด้านของการเป็นกากอาหารช่วยในการ
ขับถ่าย
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 หน้าที่ของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต

1. ให้พลังงานและความร้อนแก่ร่างกาย คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้
พลังงานประมาณ 4 กิโลแคลอรี (Kacl) เป็นความร้อนที่ใช้ในการ
ท างาน การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การย่อยอาหาร ให้ความ
อบอุ่นและควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่

2. ช่วยให้ปฏิกิริยาการใช้ไขมันเป็นไปตามปกติ การใช้ไขมันใน
ร่างกายจะไม่สมบูรณ์ถ้ามีคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอและผลเสียที่
เกิดขึ้นคือ ท าให้เกิดสารพิษที่เป็นโทษแก่ร่างกายขึ้นในโลหิตและ
ปัสสาวะ
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3. ช่วยให้ร่างกายได้น าโปรตีนไปใชป้ระโยชน์ในการเสริมสร้างและ
ซ่อมแซมร่างกายเพราะถ้าร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ไม่
เพียงพอ ร่างกายจะน าโปรตีนมาเผาผลาญให้เกิดพลังงานแทน
4. ช่วยในการรักษาสภาพร่างกายให้คงที่ (Homeostasis) เพื่อให้อวัยวะ
ต่างๆ ท างานตามปกติ เช่น คนปกติควรมีระดับน้ าตาลในเลือดคงที่ ถ้า
ระดับน้ าตาลในโลหิตต่ ากว่าปกติ น้ าตาลไปเลี้ยงสมองไม่พอ จะท าให้เกิด
การช็อคหรอืหมดสติได้ เพราะเซลล์สมองต่างกับเซลล์อ่ืนในร่างกายทีใ่ช้
กลูโคสเป็นพลังงานเท่านัน้ ไม่อาจใช้ไขมันเผาผลาญให้เป็นพลงังานได้
5. คาร์โบไฮเดรตที่เหลือใช้ในร่างกาย สามารถเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมไว้
ในร่างกายได้
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 ความต้องการคาร์โบไฮเดรต

คนปกติท่ัวไปควรได้คาร์โบไฮเดรตวันละประมาณร้อยละ 45 
– 55 ของพลังงานที่ได้รับ ส าหรับนักกีฬาทั่วไปต้องรับประทาน
ประเภทคาร์โบไฮเดรตประมาณร้อยละ 55 – 60 ของพลังงานที่ได้รับ 
ในส่วนของนักกีฬาที่ต้องฝึกหนักเกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน ควรได้รับ
มากกว่าร้อยละ 60 และอาจเพิ่มได้ถึงร้อยละ 70 ในช่วง 3 วันก่อนที่
จะมีการแข่งขัน เพ่ือให้มีการสะสมพลังงานในร่างกายเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะ
ช่วยให้นักกีฬาแข่งขันได้นานขึ้น โดยไม่มีอาการอ่อนล้า
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 การเพิ่มคาร์โบไฮเดรตก่อนการแข่งขัน ( Carbohydrate 
Loading)

คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานท่ีส าคัญส าหรับร่างกาย และ
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่สะสมในร่างกายมีความสัมพันธ์กับความ
อดทนในการเล่นกีฬา ดังนั้นการที่ร่างกายสามารถสะสม
คาร์โบไฮเดรตได้มาก จะท าให้ร่างกายมีพลังงาน สามารถเล่นกีฬาได้
เป็นเวลานานๆ โดยไม่เหน็ดเหนื่อย อ่อนล้าหรือหมดแรงง่ายๆ การที่
ร่างกายสะสมคาร์โบไฮเดรตไว้ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณและ
ชนิดของอาหารที่นักกีฬาได้รับ และการฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดระบบของ
การน าคาร์โบไฮเดรต  มาใช้อย่างเหมาะสม
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เราทราบแล้วว่า ร่างกายสะสมคาร์โบไฮเดรตไว้ในรูปของไกลโคเจน 
(Glycogen) ในตับและกล้ามเนื้อเมื่อร่างกายต้องการพลังงานไกลโค
เจนจะสลายตัวเป็นน้ าตาลกลูโคส เพ่ือน าไปเผาผลาญให้เกิดพลังงาน
ไกลโคเจนที่สะสมในกล้ามเนื้อจะมีปริมาณมากกว่าที่สะสมไว้ในตับ 2 
– 4 เท่า ไกลโคเจนในตับมีประโยชน์ช่วยรักษาระดับกลูโคสในเลือด 
ส่วนไกลโคเจนในกล้ามเนื้อเป็นแหล่งพลังงานพ้ืนฐานส าหรับการ
เคลื่อนไหวระหว่างการเล่นกีฬา ถ้าไกลโคเจนในกล้ามเนื้อมีปริมาณ
มาก
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ร่างกายจะมีพลังงานไว้ใช้ในระยะเวลานาน ถ้าไกลโคเจนในกล้ามเนื้อ
ลดต่ าลงมากกลูโคสในเลือดจะถูกดูดซึมเข้าสู่กล้ามเนื้อเพ่ือมาทดแทน 
ดังนั้นนักกีฬาที่ต้องออกก าลังกายหนักเป็นเวลานานๆ จนกระทั่งไกล
โคเจนในกล้ามเนื้อถูกใช้จนหมด เซลล์กล้ามเนื้อจะต้องรีบน ากลูโคส
จากเลือดมาใช้ผลคือท าให้ปริมาณกลูโคสในเลือดต่ าลงอย่างรวดเร็ว
จนอาจเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า (Hypoglycemia) ท าให้นักกีฬามี
อาการอ่อนล้า หมดแรง สมรรถภาพทางกายลดต่ าลง



คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

นักกีฬาประเภทอดทน หรือที่ต้องออกแรงมากติดต่อกันเป็น
เวลานานๆ จึงอาจมีการเตรียมตัวเพื่อท าให้ร่างกายเก็บสะสมพลังงาน
ไว้ใช้ในระหว่างแข่งขันเพ่ิมข้ึน ท าให้สามารถแข่งขันได้นานขึ้น โดยไม่
มีอาการอ่อนล้าโดยใช้ระยะเวลาในการเตรียมการก่อนการแข่งขัน
ประมาณ 1 สัปดาห์ 
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การเตรียมตัวเพื่อเพิ่มการสะสมไกลโคเจนในร่างกายอาศัย
หลักการที่ว่า ประสิทธิภาพในการเก็บสะสมของไกลโคเจนใน
กล้ามเนื้อจะเพ่ิมข้ึน ถ้าร่างกายได้รับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงทันที 
หลังจากที่มีการฝึกหนักจนกระทั่งไกลโคเจนที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อ
ถูกใช้จนหมดโดยพบว่าปริมาณของไกลโคเจนในกล้ามเนื้อจะกลับคืน
สู่ภาวะปกติได้ภายใน 24 ชั่วโมง และถ้าให้คาร์โบไฮเดรตสูงต่อไปอีก 
2 วัน พร้อมกับการฝึกให้เบาลง ปริมาณไกลโคเจนในกล้ามเนื้อจะ
เพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่าของภาวะปกติ



คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

 วิธีการเพิ่มคาร์โบไฮเดรตก่อนการแข่งขันที่นิยมใช้กัน
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1. เป็นการใช้ไกลโคเจนให้หมด (Glycogen Depletion) 
โดยในช่วง 3 วันแรก เพ่ิมเวลาและความเข้มของการฝึกให้มากและ
หนักขึ้น (ความหนักของงานประมาณร้อยละ 80 – 90 ของอัตราการ
ใช้ออกซิเจนสูงสุด) และให้นักกีฬารับประทานอาหารที่มี
คาร์โบไฮเดรตต่ า (น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพลังงานที่ได้รับ)



คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

ขั้นตอนที่ 2. เป็นการสะสมไกลโคเจน (Glycogen Loading) ในช่วง 
3 วันหลังให้ลดการฝึกซ้อมให้เบาลงและให้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต
สูง (ประมาณร้อยละ 85 – 90 ของพลังงานที่ได้รับ)

อย่างไรก็ตามการสะสมไกลโคเจนปริมาณมากดังกล่าว พบว่า
มีผลข้างเคียงท่ีจะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพของนักกีฬาได้ 
เพราะไกลโคเจนสามารถสะสมได้ในกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกายโดย
ไม่สามารถเจาะจงได้ว่าจะให้สะสมเฉพาะที่แขนหรือขา หรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการเล่นกีฬาแต่ละประเภท การท าบ่อยๆ 
อาจท าให้เกิดการถดถอย สะลึมสะลือ



คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

เกิดอาการเจ็บที่หน้าอกหรือการผิดปกติของการเต้นของหัวใจ ซึ่งอาจ
เกิดจากการมีไกลโคเจนสะสมที่กล้ามเนื้อหัวใจมากเกินไป นอกจากนี้
ในการสะสมไกลโคเจน 1 กรัม จะมีการสะสมน้ าพร้อมกันไปด้วย
ประมาณ 3 กรัม จึงมีผลท าให้นักกีฬามีน้ าหนักตัวเพ่ิมขึ้น ท าให้
นักกีฬารู้สึกอึดอัด ไม่คล่องตัวและเป็นปัญหากับนักกีฬาประเภทที่มี
การแบ่งรุ่นโดยน้ าหนัก



คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

ดังนั้น เพ่ือลดปัญหาข้างเคียงดังกล่าว สมาคมอาหารแห่ง
สหรัฐอเมริกา (The American Dietetic Association) ได้แนะน า
การจัดอาหารไว้ ดังนี้

1. ให้นักกีฬารับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงตลอด
ระยะเวลาการฝึกซ้อม

2. ในระยะเวลา 7 วันก่อนการแข่งขันให้นักกีฬาฝึกหนัก เพื่อใช้ไกล
โคเจนให้มากท่ีสุดและเริ่มจัดเวลาพักผ่อนให้เหมาะสมและเวลา
พักเต็มวันก่อนการแข่งขัน



คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

3. ในระยะเวลา 7 วันให้นักกีฬารับประทานอาหารที่มี
คาร์โบไฮเดรต 350 กรัม และให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงปริมาณ 
525 – 550 กรัม (ประมาณร้อยละ 70 – 85ของพลังงานที่
ได้รับ) ในช่วง 72 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนการแข่งขัน



คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

วิธีการดังดังกล่าวข้างต้นพบว่าสามารถสะสมไกลโคเจนได้ใน
ปริมาณมากและลดปัญหาข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม 
นักกีฬาและผู้ฝึกสอนควรตระหนักว่าการสะสมไกลโคเจนดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ ส าหรับนักกีฬาที่จะใช้เวลาในการแข่งขันนานเกินกว่า 
90 นาที หรือเล่นกีฬาหลายประเภทติดต่อกัน เช่น ทศกรีฑาและไตร
กีฬา เป็นต้น และไม่ควรใช้เกินกว่าปีละ 3 – 4 ครั้งกับทั้งไม่ควร
น าไปใช้กับนักกีฬาเยาวชนหรือนักกีฬาโรงเรียน ส่วนนักกีฬาที่เป็น
โรคเบาหวานหรือมีไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือด ควรปรึกษาแพทย์
ก่อนน าไปใช้



ไขมัน (Lipids)
ไขมันเป็นสารอาหารที่ช่วยให้อาหารมีรสชาติ อาหารที่มีไขมัน

เป็นส่วนประกอบอยู่ เมื่อรับประทานเข้าไปจะท าให้อ่ิมนานกว่า
อาหารประเภทอ่ืน เนื่องจากไขมันย่อยได้ช้ากว่าคาร์โบไฮเดรตและ
โปรตีน สารอาหารประเภทไขมันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่

1. กรดไขมัน (Fatty Acid) เป็นสารอาหารที่พบในอาหารทั่วไป เช่น 
น้ ามันมะพร้าว น้ ามันปาล์ม ไขมันในนม น้ ามันหมู น้ ามันปลาและ
น้ ามันถ่ัวลิสง เป็นต้น



ไขมัน (Lipids)

2. ไขมันและน้ ามัน (Fats and Oils) ไขมันและน้ ามันประกอบด้วย
กรดไขมัน กรเีซอรีน (Glycerine) กรเีซอรีนท าหน้าที่เป็นหลักส าคัญ
ให้กรดไขมันเกาะจับในโมเลกุล ถ้ากรด ไขมันเป็นกรดไขมันอ่ิมตัว 
(Saturated Fatty Acid) จะได้ไขมัน (Fats) ถ้าเป็นกรดไขมันไม่
อ่ิมตัว (Unsaturated Fatty Acid) จะได้น้ ามัน (Oils) ไขมันที่ได้จาก
สัตว์จะมีกรดไขมันอ่ิมตัวอยู่มาก ส่วนไขมันที่ได้จากพืชจะมีกรดไขมัน
ไม่อ่ิมตัวมาก น้ ามันพืชทุกชนิด ยกเว้นน้ ามันมะพร้าว จะมีกรดไขมัน
ที่จ าเป็นแก่ร่างกายอยู่มาก



ไขมัน (Lipids)

ไขมันที่เก็บสะสมในร่างกายจะอยู่ในรูปของไขมันที่เป็นกลาง 
(Neutral Fats หรือ Triglyceride) ประกอบด้วยกรดไขมันและ     
กรเีซอรอล (Glycerol) ซึ่งสารมารถน าไปใช้เป็นพลังงานได้ ส่วน
ไขมันที่มีอยู่ในร่างกายและมีบทบาทเป็นโครงสร้างของเซลล์      
ได้แก่ไขมันที่มีส่วนผสมของฟอสฟอรัส (Phospholipids) และสาร
น้ าดี (Cholesterol) โดยไขมันที่มีส่วนผสมของฟอสฟอรัสมีบทบาท
ส าคัญในการแบ่งตัวของเม็ดเลือด ส่วนน้ าดีมีบทบาทในการสร้าง
ฮอร์โมนเพศ



ไขมัน (Lipids)

 หน้าที่ของสารไขมัน

1. ให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 
ประมาณ 9 กิโลแคลอรี (kcal) เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายสามารถใช้
ไขมันเป็นแหล่งพลังงาน ยกเว้น เซลล์สมอง

2. ช่วยป้องกันการกระเทือนของอวัยวะ เช่นไขมันในทรวงอกและช่อง
ท้อง ช่วยป้องกันอันตราย ให้แก่ หัวใจ ปอด ตับ ไต เป็นต้น

3. สามารถเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโนที่จ าเป็นได้ เมื่อ
ร่างกายต้องการ



ไขมัน (Lipids)

4. ช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อนภายในร่างกาย เพราะไขมันเป็น
สื่อความร้อนที่เลว

5. เป็นแหล่งผลิตวิตามิน เอ ดี อี เค (A, D, E, K) ซึ่งละลายในไขมัน
และช่วยการดูดซึมวิตามินเหล่านี้ในระบบทางเดินอาหาร

6. ให้กรดไขมันที่จ าเป็นแก่ร่างกาย โดยเฉพาะกรดไขมันไม่อ่ิมตัวที่ได้
จากน้ ามันพืช จะช่วยลดโคเลสเตอรอล (Cholesterol)



ไขมัน (Lipids)

 ความต้องการไขมัน
โดยปกติควรรับประทานอาหารที่มีไขมันประมาณร้อยละ 20 – 25

ของพลังงานที่ได้รับ การรับประทานควรเลือกไขมันจากพืชจะดีกว่าไขมัน
จากสัตว์ เนื่องจากเป็นกรดไขมันไม่อ่ิมตัวและมีกรดไขมันที่จ าเป็น 
(Essential Fatty Acid) พวกกรดไลโนอิก (Linoleic Acid) ซึ่งท าให้ร่างกาย
ไม่สามารถสังเคราะห์เองได้อยู่เป็นจ านวนมาก ส่วนไขมันจากสัตว์มี
โคเลสเตอรอลมาก ท าให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้

การรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไป ท าให้ร่างกายได้รับ
คาร์โบไฮเดรตในสัดส่วนที่น้อยลงท าให้อ่ิมนานเพราะย่อยยากและเกิดอาการ
จุกแน่นได้ง่าย โดยเฉพาะถ้ารับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไปในมื้อ
ก่อนที่จะมีการแข่งขัน อาจท าให้ประสิทธิภาพในการแข่งขันลดลงได้



วติามนิ (Vitamin) 

วิตามินเป็นอินทรีย์สารท่ีจ าเป็นส าหรับปฏิกิริยาเคมีใน
ร่างกาย เป็นสารท่ีไมใ่ห้พลงังาน แม้วา่ร่างกายมีความต้องการ
วิตามินแตล่ะอยา่งเป็นจ านวนน้อย แต่ขาดไม่ได้ ถ้าขาดจะท าให้
การท างานของอวยัวะตา่งๆในร่างกายผิดปกตทิ าให้เกิดอาการ
บาดเจ็บขึน้ได้ ด้วยเหตนีุว้ิตามินจงึชว่ยท าให้ร่างกายแข็งแรง 
ปราศจากโรค ชว่ยบ ารุงผิวพรรณ นยัน์ตา ผม กระดกูและฟัน ฯลฯ 
วิตามินท่ีร่างกายต้องการบางชนิดจะสงัเคราะห์ขึน้ได้อยา่งเพียงพอ 
บางชนิดสงัเคราะห์ไมไ่ด้หรือสงัเคราะห์ได้แตไ่มเ่พียงพอ 
จ าเป็นต้องได้รับจากสารอาหาร



วติามิน (Vitamin) 

 หน้าที่ของวิตามิน

1. ชว่ยควบคมุการท างานของอวยัวะตา่งๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ
2. ชว่ยให้ร่างกายใช้สารอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสม
3. ชว่ยเร่งการเปล่ียนแปลงของสารตา่งๆ ให้เป็นไปด้วยดี
4. ชว่ยให้ร่างกายมีความต้านทานโรค



วติามิน (Vitamin) 

 วิตามินที่ร่างกายต้องการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. วิตามินที่ละลายในไขมัน หรือ น า้มัน (Fat – Soluble
Vitamin) เป็นวิตามินท่ีสามารถเก็บสะสมไว้ในร่างกายได้ โดยตบัจะ
เป็นแหลง่เก็บสะสมวิตามินท่ีส าคญั จงึไมจ่ าเป็นต้องรับประทานทกุวนั
และถ้ารับประทานมากเกินไปอาจเป็นอนัตรายตอ่ร่างกายได้ ดงันัน้จงึ
ควรรับประทานให้พอเหมาะไมม่ากหรือน้อยเกินไป วิตามินประเภทนี ้
ได้แก่ วิตามิน A D E K

2. วิตามินที่ละลายในน า้ (Water - Soluble Vitamin) เป็น
วิตามินท่ีไมส่ามารถสะสมไว้ในร่างกายได้ จงึต้องรับประทานทกุวนั ถ้า
รับประทานเกินความต้องการ ร่างกายจะขบัออกทางปัสสาวะ วิตามิน
ประเภทนี ้ได้แก่ B และ C



วติามิน (Vitamin) 

 เราสามารถแยกวิตามินทัง้สองชนิดพอสังเขปได้ดังนี ้
1. วิตามินเอ (Retinol) ท าหน้าท่ีรักษาสขุภาพของผิวหนงัและ
เย่ือบอุวยัวะตา่ง ๆ ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดกูและฟัน ช่วย
ปรับการมองเห็นในท่ีแสงสวา่งไมพ่อมีมากในมะละกอสกุ มะมว่งสกุ
ผกับุ้ง มนัเทศ น า้มนัตกปลา ข้าวโพด ตบั นม ไข่แดง พืชที่มีสี
แสดเขียว จะมีสารแคโรทีน (Carotene)  และจะเปลี่ยนเป็น
วิตามินเอในร่างกาย ผลการขาดวิตามินเอ ในเดก็จะไมเ่จริญเติบโต
เป็นโรคนยัน์ตามวั ฟาง ตาบอดกลางคืน (Night blindness) 
ในเดก็ต้องการวนัละ 1,500 หน่วยสากล ผู้ใหญ่วนัละ 2,500
หน่วยสากล



วติามนิ (Vitamin) 

2. วิตามินบีหน่ึง (Thiamine) ท าหน้าท่ีชว่ยในการเผา
ผลาญคาร์โบไฮเดรต ชว่ยในการท างานของระบบทางเดนิอาหาร
ระบบประสาทและหวัใจ มีมากในอาหารประเภทไข่ นม ถัว่
ตบั ยีสต์ ข้าวซ้อมมือ เนือ้สตัว์ ผลการขาดจะรู้สกึออ่นเพลีย 
เป็นโรคเหน็บชา ระบบยอ่ยอาหารท างานผิดปกติ เบื่ออาหาร
ระบบประสาทท างานผิดปกติ ความต้องการตอ่วนั ชาย 1.5 

มิลลิกรัม หญิง 1.2 มิลลิกรัม



วติามนิ (Vitamin) 

3. วิตามินบีสอง (Riboflavin) ท าหน้าท่ีชว่ยเผาผลาญ
ในกระบวนการเมแทบอลิซมึในร่างกาย เป็นสว่นประกอบของ
เอนไซม์หลายชนิด ชว่ยบ ารุงสายตา มีมากในอาหารประเภทนม
เนยแข็ง เคร่ืองในสตัว์ ไข่ ผกัใบเขียว เป็นต้น ผลการขาดจะ
ท าให้เกิดโรคปากนกกระจอก ริมฝีปากแตก เคืองนยัน์ตา
ความต้องการตอ่วนัในวยัเด็กวนัละประมาณ 1 มิลลิกรัม ผู้ ใหญ่
วนัละ 1.2-1.8 มิลลิกรัม
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4. วิตามินบีห้า (Niacin) ท าหน้าท่ีเป็นสว่นประกอบของ
โคเอนไซม์ชว่ยบ ารุงรักษาสขุภาพของลิน้ ผิวหนงั การท างาน
ของกระเพาะอาหาร ล าไส้ มีมากในอาหารประเภทยีสต์
เนือ้สตัว์ ผกัสด ถัว่ ตบั ข้าวซ้อมมือ ใบยอ เป็นต้น ผลการ
ขาดจะรู้สกึออ่นเพลีย ผิวหนงัแห้งและอกัเสบตรงบริเวณท่ีถกู
แสงแดดทางเดนิอาหารขาดเอนไซม์ ประสาทหลอน คลุ้มคลัง่ ใน
วนัหนึง่ ๆ ต้องการเพียงเล็กน้อยเทา่นัน้
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5. วิตามินบีหก (Pyridoxin) มีหน้าท่ีชว่ยในการเผา
ผลาญกรดอะมิโนและกรดไขมนัชนิดไมอ่ิ่มตวั มีมากในอาหาร
ประเภทเนือ้สตัว์ ตบั ผกัใบเขียว ถัว่ ข้าวโพด ไข่ นม เป็น
ต้น ผลการขาดจะท าให้มีอาการบวม คนัตามผิวหนงั ผมร่วง
ปวดตามมือและเท้า ประสาทเส่ือม ปกตต้ิองการในปริมาณน้อย
ตอ่วนั แตใ่นหญิงมีครรภ์อาจต้องการมากขึน้
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6. วิตามินบีสิบสอง (Cyanocobalamin) มีหน้าท่ี
ส าคญัตอ่ระบบทางเดนิอาหาร ระบบประสาท และไขกระดกู มี
มากในอาหารประเภทเนือ้สตัว์ ตบั ไต นม ไข่ เนยแข็ง ใน
พืชเกือบไมมี่เลย ในน า้ท่ีละลายจากตวัปลาพบว่าวิตามินชนิดนี ้
สงูเชน่ น า้ปลา กะปิ ปลาร้า เป็นต้น ผลการขาดจะท าให้เกิด
โรคโลหิตจาง ชนิดท่ีเซลล์เม็ดเลือดแดงผิดปกตมีิฮีโมโกลบนิน้อย
ปกตร่ิางกายต้องการในปริมาณน้อยตอ่วนั แบคทีเรียบางชนิดใน
ล าไส้ใหญ่ก็สามารถสงัเคราะห์วิตามินบีสิบสองได้ด้วย
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7. วิตามินซี (Ascorbic Acid) ท าหน้าท่ีบ ารุงเหงือก
ชว่ยให้ผนงัหลอดเลือดแข็งแรงชว่ยในการดดูซมึแคลเซียมและ
เหล็ก ชว่ยในการสมานแผลหลงัผา่ตดั เช่ือวา่ชว่ยปอ้งกนัโรค
หวดั มีมากในอาหารสด เชน่ ส้ม มะนาว สบัปะรด ฝร่ัง
มะเขือเทศ ผกัโขม ผกัต าลงึ คะน้า นมมารดา เป็นต้น ผล
การขาดจะท าให้เหงือกบวม เลือดออกตามไรฟัน กระดกูออ่น
ฟันไมแ่ข็งแรง หลอดเลือดเปราะ ความต้องการวิตามินซีตอ่วนั
ประมาณ 30 มิลลิกรัม
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8. วิตามินดี (Calciferol) มีหน้าท่ีชว่ยดดูซมึแคลเซียม
และฟอสฟอรัสเพ่ือสร้างกระดกูและฟัน ชว่ยรักษาระดบัแคลเซียม
ในเลือด มีมากในอาหารประเภทน า้มนัตบัปลา นมสด ตบั ไข่
แดง ปลาทกุชนิด เป็นต้น ผลการขาดจะท าให้กระดกูอ่อน ฟัน
ผุ เพราะการดดูซมึแคลเซียมจากล าไส้ไปสร้างกระดกูและฟัน
บกพร่อง ความต้องการตอ่วนั ในผู้ใหญ่ปกตปิระมาณ 400 
หนว่ยสากล โดยปกตคินไทยมกัไมค่อ่ยขาดเพราะได้รับแสงแดด
มากซึง่มีรังสีอลัตราไวโอเลต จะชว่ยให้ไขมนัใต้ผิวหนงัชนิดหนึง่ช่ือ
เซเวน-ดีไฮโดรคอเลสเทอรอล (7-de-
hydrocholesterol) เปล่ียนเป็นวิตามินดีได้
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9. วิตามินอี (Alpha Tocopherol) มีหน้าท่ีตอ่ต้าน
การเตมิออกซิเจน เป็นสว่นประกอบของเอนไซม์ ปอ้งกนัโรค
เลือดจาก มีมากในอาหารประเภทน า้มนัพืช ผลไม้และพืชตา่ง ๆ
เนือ้สตัว์ ไข่ ตบั เป็นต้น ผลการขาดจะท าให้เม็ดเลือดแดง
เปราะ แตกง่าย ในเดก็ท่ีขาดจะเป็นโรคเลือดจาง ในสตรีมีครรภ์
จะท าให้แท้งได้ ในผู้ใหญ่ท าให้เป็นหมนั ความต้องการตอ่วนั
ขึน้อยูก่บัปริมาณของกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวั ถ้าได้รับกรดไขมนัไม่
อ่ิมตวัมาก ความต้องการวิตามินอีก็จะมากด้วย
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10. วิตามินเค (Alpha Phylooquinone) มี
หน้าท่ีชว่ยในการแข็งตวัของเลือด มีมากในอาหารประเภท
กะหล ่าปลี กระหล ่าดอก เห็ด ข้าวโพด เป็นต้น ผลการขาด
จะท าให้เลือดออกง่ายและเลือดและเลือดไมแ่ข็งตวั ความ
ต้องการตอ่วนั ขณะนีย้งัไมท่ราบแนช่ดั แตมี่แบคทีเรียบางชนิด
ในส าไส้ใหญ่ จะชว่ยสงัเคราะห์วิตามินเคให้กบัร่างกายได้
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 ความต้องการวิตามิน
ในวนัๆ ร่างกายต้องการวิตามินแตล่ะชนิดมากน้อย

แตกตา่งกนัไปและสว่นใหญ่เพศชายต้องการในปริมาณท่ีมากกวา่
เพศหญิง ซึง่ปริมาณวิตามินท่ีแนะน าให้รับประทานใน 1 วนั
(Recommended Daily Allowances = RDA) 
เป็นดงันี ้



ปริมาณวิตามินท่ีร่างกายควรได้รับในแตล่ะวนัจ าแนก
ตามเพศ (ส าหรับผู้ใหญ่) (Stone, 1994 : 221)

 
 

        
                              1     (RDA) 

         

            1 (Thiamin = B1) 
            2 (Riboflavin = B2) 
            3 (Niacin = B3) 
            6 (Pyridoxine = B6) 
           (Folic Acid) 
            12 (Cobolamin = B12) 
             (Ascorbic Acid = C) 
             (Retinol = A) 
             (Calciferol = D) 
             (Alpha Tocopherol = E) 
             (Menadione = K) 

  1.5           (mg) 
  1.7            
  19           
  2.0           
  200           
  2.0           
  60           
  1,000           
  10           
  10           
  80           

  1.1           (mg) 
  1.3           
  17            
  1.6           
  180           
  2.0           
  60           
  800           
  10           
   8           
  65           
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เกลือแร่ (Minerals)
 สารอาหารประเภทเกลือแร่หรือแร่ธาต ุแม้วา่ร่างกายมี
ความต้องการในปริมาณน้อย แตมี่ความจ าเป็นตอ่ร่างกาย
คนเรา ขาดไม่ได้ เพราะมีความส าคญัตอ่การท างานของสว่น
ตา่งๆ ของร่างกาย เป็นสารบ ารุงร่างกาย ท าให้ร่างกายด ารงชีวิต
ได้อยา่งปกตสิขุ
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เกลือแร่พบได้ตามสว่นตา่งๆ ของร่างกาย เชน่ กระดกู ฟัน 
กล้ามเนือ้ เนือ้เย่ือ ของเหลวในร่างกาย ฮอร์โมนและน า้ยอ่ย ใน
ร่างกายของคนเรามีเกลือแร่อยูป่ระมาณร้อยละ 4 ของน า้หนกั
ร่างกาย เกลือแร่ท่ีจ าเป็นตอ่ร่างกายได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
เหล็ก ไอโอดีน โปแตสเซียม ก ามะถนั โซเดียม คลอรีน แมงกานีส 
ทองแดง สงักะสี ในจ านวนนีแ้คลเซียมและฟอสฟอรัส เป็นเกลือแร่
ท่ีมีอยูม่ากท่ีสดุของร่างกายและเกลือแร่ท่ีร่างกายต้องการมากถ้า
ขาดหรือไมเ่พียงพอจะท าให้มีผลเสียตอ่สขุภาพ ได้แก่ แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส เหล็กและไอโอดีน เป็นต้น
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หน้าที่ของเกลือแร่
 1. ประกอบเป็นกระดกูและฟัน ท าหน้าท่ีเป็นโครงร่างของ
ร่างกาย โดยแคลเซียมและฟอสฟอรัสจะรวมกบัวิตามินดี ท า
หน้าท่ีนี ้

 2. เป็นองค์ประกอบของเซลล์เนือ้เย่ือ เม็ดเลือดและ
เส้นประสาท ซึง่ฟอสฟอรัส เหล็กและก ามะถนั เป็นสาระส าคญั
ในองค์ประกอบนี ้

 3. ในสภาพของสารละลายท่ีอยูใ่นร่างกาย จะควบคมุการ
ท างานของกล้ามเนือ้ในทกุอวยัวะและการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้ในร่างกายให้เป็นไปโดยถกูต้อง
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4. ท าหน้าท่ีพิเศษ โดยเป็นองค์ประกอบของสารเคมี ท่ีมีหน้าท่ี
เฉพาะ ได้แก่ ไอโอดีน ใช้ในการสร้างฮอร์โมนไทรอกซิน ซึง่ควบคมุ
กระบวนการเผาผลาญพลงังาน (Metabolism) ทัง้หมดใน
ร่างกาย
5. เป็นสว่นประกอบของเอนไซม์ ฮอร์โมนและวิตามิน
6. ชว่ยในการสมดลุของกระบวนการออสโมซิส (Osmosis) ซึง่
เกิดขึน้ระหวา่งเซลล์และสว่นท่ีเป็นของเหลว
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7. ชว่ยรักษาสมดลุระหวา่งกรดและดา่งในโลหิตและเนือ้เย่ือ
8. ชว่ยให้กล้ามเนือ้หวัใจท างานเป็นปกติ
9. ชว่ยในการท าให้โลหิตแข็งตวั

รายละเอียดเกลือแร่ที่ส าคัญต่อร่างกาย
1. แคลเซียม (Calcium)  เป็นเกลือแร่ท่ีมีมากท่ีสดุในร่างกาย
สว่นใหญ่อยูใ่นกระดกูและฟัน มีหน้าท่ีสร้างการเจริญเตบิโต
สร้างกระดกูและฟัน ชว่ยให้เลือดแข็งตวัและชว่ยให้กล้ามเนือ้หด
ตวั มีมากในอาหารประเภท  นม ปลาป่น พืชผกั ผลไม้ เป็น
ต้น ผลการขาดจะท าให้กระดกูเปราะ หกัง่าย ระบบประสาท
ท างานผิดปกติ
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2. ฟอสฟอรัส (Phosphorus)  มีประมาณ 1 เปอร์เซนต์
ของน า้หนกัตวั ท าหน้าท่ีเป็นสว่นประกอบของกระดกูและฟัน
ควบคมุการปลอ่ยพลงังาน สง่เสริมการดดูซมึและการล าเลียง
อาหาร พบมากตามแหลง่อาหารโปรตีนและธญัพืชทัว่ไป ผลการ
ขาดจะท าให้การเกาะตวัของกระดกูและฟันล้มเหลว การดดูซมึ
และการล าเลียงสารผิดปกติ
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3. โซเดียม (Sodium)  มีประมาณ 0.1 เปอร์เซนตข์อง
น า้หนกัตวั ท าหน้าท่ีควบคมุการดดูซมึน า้ รับสง่กระแสประสาท 
ชว่ยให้กล้ามเนือ้หดตวั ดดูซมึกลโูคส พบมากในเกลือแกง
เนือ้สตัว์ นม ผลการขาดจ าท าให้กระหายน า้ผิดปกติ เพลียแดด 
มีมากเกินไปจะมีผลตอ่โรคความดนัเลือดสงู
4. โพแทสเซียม (Potassium)  มีหน้าท่ีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา
รักษาดลุของกรดเบส ชว่ยให้กล้ามเนือ้คลายตวั มีมากในอาหาร
ประเภทพืชผกั ผลไม้ เนือ้สตัว์ เนย กาแฟ ผลการขาดจะมี
ผลเหมือนกบัขาดโปรตีน การประสานงานของกล้ามเนือ้ผิดปกติ
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5. เหลก็ (Iron)  มีประมาณ 3 ใน 5 กรัมในร่างกาย เป็น
สว่นประกอบส าคญัของฮีโมโกลบิน เอนไซม์ พบมากในอาหาร
ประเภทตบั เคร่ืองในสตัว์ ไข่แดง ผกัสีเขียว ถัว่แห้ง เป็นต้น ใน
วนัหนึง่ ๆ ร่างกายต้องการเหลก็น้อยมากเพราะมีการสญูเสียเพียง
เลก็น้อย ทางเหง่ือและปัสสาวะ (ประมาณวนัละ 1.2 มิลลิกรัม) และ
ในวนัหนึง่ จะได้เหลก็จากการแตกตวัของฮีโมโกลบิน 27-28 
มิลลิกรัม ร่างกายจะเก็บไว้สร้างฮีโมโกลบินใหมอ่ีก ความต้องการ
เหลก็ส าหรับชายสงูอายหุรือหญิงสงูอายท่ีุหมดประจ าเดือนแล้ว กิน
ธาตเุหลก็วนัละ 6 มิลลิกรัม สว่นผู้หญิงปกติกินวนัละ 16 มิลลิกรัม
เพ่ือชดเชยเหลก็ท่ีสญูเสียไปกบัประจ าเดือนหรืออาจต้องการสงูขึน้เมื่อ
ร่างกายสญูเสียเลือดมากผิดปกติ
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6. ไอโอดีน (Iodine) มีในร่างกายประมาณ 20-30 มิลลิกรัม
เป็นสว่นประกอบของฮอร์โมนไทรอกซินจากตอ่มไทรอยด์ ท า
หน้าท่ีควบคมุเมแทบอลิซมึและการเจริญเติบโตมีมากในอาหาร
ทะเลและเกลืออนามยั (Iodized salts)  ผลการขาดจะท าให้
เกิดโรคคอพอกได้ความต้องการไอโอดีน ประมาณวนัละ 1 

ไมโครกรัมตอ่น า้หนกัตวั 1 กิโลกรัม (อาหารทะเล 100 กรัมจะ
มีไอโอดีนประมาณ 50 ไมโครกรัม)



เกลือแร่ (Minerals)

 ความต้องการเกลือแร่
 ในวนัหนึง่ๆ ร่างกายต้องการเกลือแร่แตล่ะชนิดในปริมาณท่ี
แตกตา่งกนัออกไป ส าหรับปริมาณเกลือแร่ท่ีแนะน าให้
รับประทาน (RDA) มีดงันี ้



เกลือแร่ (Minerals)

 
         

                              1     (RDA) 
         

          (Calcium) 
      (Iron) 
        (Zinc) 
        (Iodine) 
          (Selenium) 

800           (mg) 
   12           
   15           
150           (µg) 
  30           

800           (mg) 
   10           
   12           
150           (µg) 
  65           

 



เกลือแร่ (Minerals)

ยงัไมมี่หลกัฐานยืนยนัได้แนช่ดัวา่ เกลือแร่มีความส าคญัใน
การชว่ยบ ารุง หรือเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน แตพ่บว่า ถ้าขาด
เกลือแร่จะท าให้สมรรถภาพการท างานลดลง โดยเฉพาะนกักีฬา 
เชน่ การออกก าลงักายหรือท างานในอากาศร้อน ร่างกายจะ
สญูเสียเกลือแร่ท่ีออกมากบัเหง่ือมากหรือการเสียเหล็กในชว่งของ
การมีรอบเดือนก็มีผลตอ่การท างานของร่างกายโดยสว่นรวม



เกลือแร่ (Minerals)

แหลง่อาหารท่ีมีวิตามินและเกลือแร่มาก ได้แก่ ผกัและ
ผลไม้ นกักีฬาจงึควรรับประทานอาหารประเภทผกัและผลไม้ทุกวนั 
วนัหนึง่ๆ ควรมีผกัอยา่งน้อย 2 ชนิด ควรรับประทานผกัสดหรือปรุง
ในอาหารประเภทย า เพ่ือให้ได้วิตามินและเกลือแร่ครบถ้วน ถ้า
รับประทานผกัสดไมไ่ด้ ให้ลวกเร็วๆ หรือนึง่ ไมค่วรต้มเพราะจะ
สญูเสียวิตามินและเกลือแร่ไปกบัน า้ หรือถ้าจะต้มก็ควรรับประทาน
น า้ต้มผกัไปด้วยหรือเก็บน า้ไว้ปรุงอาหารอยา่งอ่ืนต่อ สว่นผลไม้ก็
ควรรับประทานผลไม้สดเชน่เดียวกนั โดยอาจรับประทานเป็น
อาหารวา่งได้ตลอดวนั



เกลือแร่ (Minerals)

วิตามินและเกลือแร่ที่มีผลต่อการฝึก 
วิตามินและเกลือแร่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท างานของร่างกาย 

ร่างกายต้องการในปริมาณท่ีพอเหมาะ เพ่ือให้ท าหน้าท่ีได้อย่าง
สมบรูณ์ โดยทัว่ไปถ้านกักีฬาได้รับประทานอาหารได้ครบถ้วนทกุหมู่
และเพียงพอกบัความต้องการของร่างกายแล้ว ก็ไมจ่ าเป็นต้องบ ารุง
ด้วยวิตามินและเกลือแร่ใดๆ เพ่ิมขึน้เป็นพิเศษ เน่ืองจากวิตามินและ
เกลือแร่ตา่งๆ นัน้ มีอยู่ในอาหารที่รับประทานเข้าไปอย่างเพียงพออยู่
แล้ว นอกจากนกักีฬาท่ีต้องใช้ก าลงัของกล้ามเนือ้มากกวา่ปกติ อาจ
รับประทานวิตามินซี และวิตามิน บี รวมเพ่ิมขึน้บ้างเพราะวิตามินทัง้
สองชนิดช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งของกล้ามเนือ้ ส าหรับเกลือแร่ท่ี
ส าคญัท่ีมีผลตอ่การฝึก ได้แก่



เกลือแร่ (Minerals)

1. เหล็ก โดยปกตนิกักีฬาท่ีไมไ่ด้เป็นโรคโลหิตจาง ไมจ่ าเป็นต้อง
รับประทานธาตเุหล็กเสริมแตใ่นนกักีฬาท่ีมีภาวะเส่ียงตอ่การขาด
ธาตเุหล็ก ได้แก่นกักีฬาหญิง ซึง่สญูเสียเลือดไปกบัการมีรอบเดือน 
นกักีฬาเดก็ท่ีก าลงัอยูใ่นวยัเจริญเติบโต นกักีฬาท่ีฝึกซ้อมอยา่ง
หนกัแตรั่บประทานอาหารไมเ่พียงพอ นกัวิ่งระยะไกล โดยเฉพาะใน
รายท่ีวิ่งมากกวา่ 72 กิโลเมตรตอ่สปัดาห์ จะเส่ียงตอ่การขาดธาตุ
เหล็กมากกวา่นกักีฬาประเภทอ่ืน



เกลือแร่ (Minerals)

นกักีฬาท่ีขาดธาตเุหล็กจะท าให้สมรรถภาพในการแข่งขนั
ลดลง อาจมีอาการออ่นล้าเร็วระหวา่งการออกก าลงักายและ
ภายหลงัการออกก าลงักายจะมีกรดแลคตกิในพลาสมาสงู ดงันัน้
นกักีฬาท่ีขาดธาตเุหล็กหรือพวกท่ีเส่ียงตอ่การขาดธาตเุหล็ก จงึควร
ได้รับธาตเุหล็กเสริมในรูปของเฟอร์รัสซลัเฟต (Ferrous 
Sulphate) ขนาด 250 มิลลิกรัม/เม็ด วนัละ 1 เม็ด ควร
รับประทานจนกระทัง่คา่ควรเข็มข้นของเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกบนิ
กลบัมาเป็นปกต ิและรับประทานตอ่ไปอีก 6 สปัดาห์ เพ่ือเพิ่มการ
สะสมธาตเุหล็กให้เพียงพอ ส าหรับนกักีฬาหญิงและนกัว่ิงระยะไกล 
อาจให้รับประทานธาตเุหล็กเสริมวนัละ 1 เม็ด ตลอดไป



เกลือแร่ (Minerals)

2. แคลเซียม โดยทัว่ไปถ้านกักีฬาได้รับประทานอาหารครบทกุหมู่
และเพียงพอกบัความต้องการของร่างกายก็เช่ือได้วา่จะไม่ขาด
แคลเซียม ในนกักีฬาท่ีขาดแคลเซียมจะท าให้กล้ามเนือ้ท างาน
ผิดปกต ิท าให้เกิดการชกักระตกุ (เกร็ง) และท าให้เป็นตะคริว 
ดงันัน้นกักีฬาท่ีมีภาวะเส่ียงตอ่การขาดแคลเซียม เช่น นกักีฬาหญิง
ท่ีฝึกหนกัจนไมมี่รอบเดือนหรือมาล่าช้า ควรรับประทานอาหารท่ีมี
แคลเซียมเพิ่มมากขึน้ให้ได้วนัละประมาณ 1,000 – 1,500
มิลลิกรัม และลดการหนกัของการฝึก



เกลือแร่ (Minerals)

ส าหรับเกลือแร่อ่ืนๆ เชน่ โปตสัเซียม โซเดียม นกักีฬามกั
ได้รับจากอาหาร โดยเฉพาะพวกผกัและผลไม้ ในปริมาณท่ีเพียงพอ 
นกักีฬาท่ีเสียเหง่ือมากขณะออกก าลงักาย จงึควรรับประทาน
อาหารท่ีมีผกัและผลไม้มากๆ ภายหลงัการออกก าลงักาย โดยไม่
จ าเป็นต้องรับประทานเกลือเม็ดหรือสารละลายเกลือแร่เสริมแต่
อยา่งใด



น า้ (Water)

เป็นสารอาหารท่ีมีความส าคญัต่อร่างกายมาก
เพราะร่างกายคนเราประกอบด้วยน า้ถึงร้อยละ 65 – 75 

ของน า้หนกัร่างกาย น า้ทัง้หมดในร่างกายนีร้้อยละ 62 เป็น
น า้ท่ีอยู่ในเซลล์และร้อยละ 38 เป็นน า้ท่ีอยู่นอกเซลล์ ซึง่
ได้แก่ น า้เลือด น า้เกลือ น า้ลาย ของเหลวนยัน์ตาและ
ของเหลวท่ีหลัง่จากล าไส้ ไต ต่อมต่างๆ เป็นต้น โดยทัว่ไป
คนเราได้รับน า้จาก 3 ทางด้วยกนั คือ



น า้ (Water)

1. น า้จากของเหลวท่ีดื่ม ในคนปกตผิู้ใหญ่ควรได้รับน า้โดยเฉล่ีย
ประมาณวนัละ 1 – 1.2 ลิตร หรือประมาณร้อยละ 60 ของ
ความต้องการน า้ตอ่วนัในคนปกตทิัว่ไป แตใ่นระหวา่งท่ีมีการออก
ก าลงักาย หรือมีความต้องการน า้ปริมาณอาจเพิ่มขึน้เป็น 5 – 6

เทา่ของปกติ
2. น า้จากอาหาร โดยเฉพาะผกัและผลไม้ ปริมาณร้อยละ 30



น า้ (Water)
3. น า้จากกระบวนการเผาผลาญพลงังานในร่างกาย 
เมื่ออาหารเข้าสูร่่างกาย โมเลกลุของอาหารจะย่อย
สลายเป็นพลงังาน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน า้ซึง่
เกิดจากกระบวนการนี ้คิดเป็นร้อยละ 10 ของความ
ต้องการน า้ต่อวนัในคนปกตทิัว่ไป



น า้ (Water)

หน้าที่ของน า้
น า้เป็นองค์ประกอบของเซลล์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัท าละลายและ

เป็นตวัน าพาสารตา่งๆ ไปสูอ่วยัวะของร่างกาย น า้จงึมีประโยชน์ในการ
รักษาสมดลุของร่างกายไว้ จงึกลา่วได้วา่น า้ท าหน้าท่ีท่ีส าคญั ดงันี ้

1. เป็นองค์ประกอบของเซลล์และช่วยหล่อเลีย้งเซลล์ให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. ช่วยในปฏิกิริยาชีวเคมีและการเผาผลาญสารอาหารตา่งๆ
3. ช่วยล าเลียงสารอาหารและออกซเิจนเข้าสู่เซลล์และระบายของเสียออก

จากเซลล์
4. ช่วยระบายความร้อนออกจากเซลล์
5. เป็นองค์ประกอบส าคญัในระบบไหลเวียนโลหติ



น า้ (Water)

ความต้องการน า้
 โดยปกตร่ิางกายจะมีการสญูเสียน า้ประมาณวนัละ 2,300 ซี.
ซี. เป็นการสญูเสียน า้ทางปัสสาวะ 1,400 ซี.ซี. ทางอจุจาระ 
100 ซี.ซี. และระเหยออกทางเหง่ือและลมหายใจ 800 ซี.ซี. 
โดยประมาณ แตจ่ะมีน า้ท่ีเกิดขึน้จาก กระบวนการยอ่ยสลาย
โมเลกลุของอาหาร วนัละประมาณ 300 ซี.ซี. ดงันัน้ร่างกายจงึ
จ าเป็นต้องได้รับน า้จากภายนอก ประมาณวนัละ 2,000 ซี.ซี. 
จงึจะเกิดความสมดลุของน า้ภายในร่างกาย



น า้ (Water)

ในระหวา่งการออกก าลงักายหรือเลน่กีฬาจะมีการสญูเสีย
น า้เพิ่มขึน้ เน่ืองจากการระเหยของเหง่ือเพ่ือระบายความร้อนออก
จากร่างกาย แม้วา่ไตจะได้ท าหน้าท่ีดดูน า้กลบัแล้วก็ตาม แตก็่ยงั
ไมส่ามารถชดเชยได้เพียงพอและการออกก าลงักายในภาวะอากาศ
ร้อนอบอ้าว อาจจะท าให้มีการสญูเสียน า้ออกจากร่างกายได้มาก
ถึง 3 – 5 ลิตร ดงันัน้ ระหวา่งและหลงัการออกก าลงักายจึง
จ าเป็นต้องดื่มน า้ให้เพียงพอเพ่ือชดเชยน า้ท่ีสญูเสียไปและเพ่ือให้
ร่างกายท างานได้อยา่งปกติ



น า้ (Water)

ผลกระทบของการขาดน า้ (Dehydration) ที่มีต่อ
ร่างกายและการชดเชยน า้

ในระหวา่งการออกก าลงักายเพ่ือฝึกซ้อมหรือแขง่ขนักีฬา 
ถ้ามีการสญูเสียน า้จากร่างกายไปมากและไมส่ามารถทดแทนโดย
การด่ืมน า้ตามปกตไิด้ จะท าให้มีการเปล่ียนแปลงความสมดลุของ
เกลือแร่และร่างกายจะมีการเปล่ียนแปลง ดงันี ้



น า้ (Water)

1. ปริมาณของเหลวในเลือด (Plasma) ลดลง ท าให้ระบบ
ไหลเวียนโลหิตบกพร่อง เกิดผลกระทบโดยตรงตอ่การล าเลียง
สารอาหารและออกซิเจนให้แก่เซลล์กล้ามเนือ้ ประสิทธิภาพ
ในการระบายความร้อนและของเสียออกจากเซลล์ลดลง

2. อณุหภมูิและปริมาณความร้อนในร่างกายสงูขึน้จนเกิดอาการ
เจ็บป่วยได้



น า้ (Water)

3. ประสิทธิภาพในการท างานของกล้ามเนือ้ลดลง กลา่วคือ ถ้า
เสียน า้ไปประมาณร้อยละ 2 ของน า้หนกัร่างกาย (1 – 1.4

ลิตร) กล้ามเนือ้จะออ่นล้าและถ้าเสียน า้ไปมากกวา่ร้อยละ 4
ของน า้หนกัตวั     (2 – 2.8 ลิตร) สมรรถภาพของกล้ามเนือ้
จะลดลงอยา่งชดัเจนและเกิดเป็นตะคริวได้ง่าย

4. ความดนัเลือดลดลง ท าให้มนึงงและเป็นลมได้ง่าย 



น า้ (Water)

ดงันัน้ ในชว่งฝึกซ้อมหรือแขง่ขนั นกักีฬาจงึจ าเป็นต้อง
ได้รับน า้เป็นระยะๆ การชดเชยการเสียเหง่ือท่ีดีและเหมาะสมก็คือ 
ควรด่ืมน า้ให้พอทัง้ก่อน ระหวา่งและภายหลงัการออกก าลงักาย 
เพ่ือปอ้งกนัการขาดน า้ ด้วยวิธีการ ดงันี ้

1. ก่อนออกก าลงักายประมาณ 20 – 30 นาที ควรด่ืมน า้เย็นท่ี
สะอาดประมาณ 400 – 500 ซี.ซี. เพราะน า้ท่ีด่ืมไปนัน้ 
กวา่จะถกูดดูซมึท่ีล าไส้จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที จงึไม่
ควรด่ืมน า้มากๆ ทนัที ก่อนออกก าลงักาย เพราะจะท าให้จกุ
เสียดแนน่ท้อง และยงัไมถ่กูดดูซมึจากล าไส้ด้วย



น า้ (Water)

2. ระหวา่งการออกก าลงักายถ้าเป็นการฝึกซ้อมหรือแขง่ขนัท่ีใช้
เวลาน้อยกวา่ 30 นาที ไมจ่ าเป็นต้องดื่มน า้ในระหวา่งนี ้ให้
ด่ืมเม่ือสิน้สดุการออกก าลงักาย แตถ้่าเป็นการออกก าลงักายท่ี
ใช้เวลานานกวา่ 30 นาที เชน่ การวิ่งระยะไกล การแขง่ขนั
จกัรยานทางไกลหรือเลน่กีฬาฟตุบอล บาสเกตบอล ฯลฯ นัน้ 
นกักีฬาควรด่ืมน า้เป็นระยะๆ โดยให้ด่ืมครัง้ละน้อยๆ แตบ่อ่ยๆ 
เพื่อไมใ่ห้เกิดอาการจกุเสียด เชน่ให้ด่ืมน า้เย็น ครัง้ละ 200 ซี.
ซี. ทกุ 15 นาที และเม่ือแขง่ขนัเสร็จ ให้ด่ืมอีก 500 ซี.ซี.



น า้ (Water)
3. ภายหลงัการออกก าลงักาย ควรดื่มน า้เป็นปริมาณเท่าใดนัน้ ให้

ค านวณจากน า้หนกัตวัท่ีหายไประหวา่งการออกก าลงักาย น า้หนกั
หายไปเท่าใดให้ดื่มเท่านัน้ เพราะน า้หนกัตวัท่ีลดลงภาพหลงัการ
ออกก าลงักายสว่นใหญ่เป็นน า้หนกัของน า้หนกัของน า้ท่ีสญูเสียไป
กบัเหง่ือ เป็นน า้หนกัของไขมนัน้อยมาก ถ้าเป็นไปได้นกักีฬาควร
ชัง่น า้หนกัตวัทกุครัง้ ทัง้ก่อนและหลงัการออกก าลงักายเพ่ือ
ค านวณหาปริมาณของน า้ท่ีต้องดื่มแทน การช่างน า้หนกัตวัเป็น
การประเมินภาวการณ์ขาดน า้ได้ดีท่ีสดุ เราไมค่วรปลอ่ยให้นกักีฬา
เกิดการกระหายน า้แล้วจงึดื่ม เพราะอาการกระหายน า้แสดงวา่ 
ร่างกายขาดน า้ไปมากพอสมควรแล้วและมกัพบวา่นกักีฬาหลาย
รายมีน า้หนกัตวัลดลงอย่างมาก เน่ืองจากภาวการณ์ขาดน า้ โดย
ไมม่ีอาการกระหายน า้ปรากฏให้เห็นเลย



อาหารเพื่อการออกก าลังกายและการกีฬา
(Optimal Nutrition for Exercise and Sports)

ในการออกก าลงักายหรือเลน่กีฬา จ าเป็นต้องอาศยัพลงังาน
ซึง่ได้จากสารอาหารท่ีบริโภคเข้าไป ซึง่นอกจากเพ่ือความ
เจริญเติบโต เพ่ือการท างานของเนือ้เย่ือ ซอ่มแซมสว่นที่ช ารุดสกึ
หรอแล้ว ยงัเป็นการสร้างพลงังานให้กบัร่างกายอีกด้วย

อาหารเพ่ือการสร้างพลงังานสว่นใหญ่จะได้จากอาหาร
คาร์โบไฮเดรต ซึง่หมายถงึ ประมาณกลโูคสท่ีจะเป็นตวัการแปรรูปเป็น
พลงังานและสามารถเก็บไว้ในรูปของไกลโคเจนในตบัและกล้ามเนือ้
เพ่ือเป็นแหลง่พลงังาน ถงึแม้จะไมเ่ก็บสะสมไว้มาก แตก่็จะเป็นตวั
สร้างพลงังาน ถ้ามีการบิโภคอาหารท่ีได้สดัสว่นอย่างตอ่เน่ือง ย่อม
หมายถงึ การเพาะแหลง่พลงังานให้กบัร่างกายอย่างสมบรูณ์



อาหารเพื่อการออกก าลังกายและการกีฬา
(Optimal Nutrition for Exercise and Sports)

สารอาหารบางประเภทแม้จะใช้เพียงสว่นน้อย แตมี่ผล
และจ าเป็นตอ่กระบวนการสร้างพลงังาน เชน่ วิตามินและแร่ธาตุ
ตา่ง ๆ ถ้าขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็จะมีผลตอ่กลไกการท างานของ
ระบบตา่ง ๆ และส าคญัท่ีสดุปริมาณของสารอาหารท่ีบริโภค 
จะต้องเป็นสดัสว่นกบัปริมาณของการออกก าลงักายและน า้หนกั
ของบคุคล



ตวัอยา่งเชน่ นกัวิ่งมาราธอนมีความจ าเป็นต้องใช้พลงังานถึง
5,000 แคลอรีตอ่วนัเพ่ือสร้างพลงังานในระยะการฝึก แตผู่้ ท่ี
ออกก าลงักายเพียงพอเพ่ือความสมบรูณ์ของสขุภาพก็จะมีความ
จ าเป็นต้องบริโภคอาหารให้มีจ านวนแคลอรีตอ่วนัลดลงตามสว่น
ดงันัน้การบริโภคอาหารเพ่ือการออกก าลงักายหรือการเลน่กีฬาจงึ
ขึน้อยูก่บัสภาพความแตกตา่งของบคุคล

อาหารเพื่อการออกก าลังกายและการกีฬา
(Optimal Nutrition for Exercise and Sports)



ความต้องการอาหารเพื่อการออกก าลังกาย

 คณุคา่และความจ าเป็นของสารอาหารซึง่เป็นตวัสร้าง
พลงังานนัน้มีสว่นสมัพนัธ์กบัการใช้พลงังานของคนเราในวยัท่ี
ก าลงัเจริญเตบิโต สารอาหารท่ีจ าเป็นจะเป็นสารอาหารพวก
โปรตีน สว่นในวยัท่ีก าลงัแข็งแรงต้องใช้พลงังานอยู่ตลอดเวลาก็
จ าเป็นต้องใช้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตและไขมนั

อาหารเพื่อการออกก าลังกายและการกีฬา
(Optimal Nutrition for Exercise and Sports)



ความจ าเป็นของสารอาหารชนิดต่าง ๆ 

1. โปรตีน (Protein)

สารอาหารท่ีจ าเป็นในการสร้างความเจริญเติบโต สร้างเส้นใย
กล้ามเนือ้ คือ โปรตีนไมโอซิน (Myosin)  กบัเอกทิน (Actin)  
และซอ่มแซมสว่นท่ีสกึหรอส าหรับผู้ ท่ีเจริญเติบโตจงึต้องบริโภคอาหาร
โปรตีนให้ได้สดัสว่น ส าหรับผู้ ท่ีเจริญเติบโตเตม็ท่ีแล้วไมค่วรบริโภค
อาหารโปรตีนเกิน 15 เปอร์เซนต์ของจ านวนแคลอรีทัง้หมด (ปริมาณ
ของโปรตีนท่ีเหมาะกบัร่างกายคือ ประมาณ 0.8 กรัมตอ่น า้หนกั
ร่างกาย 1 กิโลกรัมหรือ 40 กรัมตอ่วนั) โปรตีน 1 กรัมจะให้
พลงังาน 4 แคลอรี แตก่ารบริโภคอาหารอาหารโปรตีนสงูเกินก าหนด
จะมีโทษตอ่ร่างกาย คือ อาจท าให้ภาวะขาดน า้ เพราะร่างกายต้องใช้
น า้ในการสลายโปรตีน ตบัและไต จงึท างานเพ่ิมขึน้



 พีระพงศ์ บญุศริิ และภมร เสนาฤทธ์ิ (2541 : 40)  ได้อ้างถึง
ศาสตราจารย์โรส (W.C.Rose)  นกัวิจยัชาวอเมริกนั ได้
ท าการศกึษาความจ าเป็นของโปรตีนตอ่ร่างกายและได้สรุปว่า
กรดอะมิโนซึง่เป็นอนภุาคเล็กท่ีสดุของโปรตีนนัน้เป็นสารประกอบ
ส าคญัของเซล แตก่รดอะมิโนมากกวา่ 20 ชนิด ซึง่ได้จากพืช
และสตัว์ ดงันัน้จงึได้แบง่ชนิดของกรดอะมิโนตามคณุลกัษณะของ
ทางเคมีออกเป็น 2 พวก คือ



กรดอะมิโนจ าเป็น (Essential amino acid) เป็น
กรดอะมิโนท่ีชว่ยให้ร่างกายเตบิโต มีความจ าเป็นมาก แตร่่างกาย
ไมส่ามารถสงัเคราะห์ขึน้มาเองได้ ต้องอาศยัสงัเคราะห์จากกรด
อ่ืน ๆ หรือองค์ประกอบของสารโปรตีนในอาหาร

กรดอะมิโนไมจ่ าเป็น (Non essential amino 

acid)  เป็นกรดอะมิโนท่ีร่างกายสงัเคราะห์ขึน้มาเองได้ หรือแปร
สภาพมาจากกรดหรือสารอ่ืนเม่ือร่างกายต้องการ แม้จะขาดบ้างก็
ไมมี่ความผิดปกตเิกิดขึน้กบัร่างกาย และจากการวิจยัได้พบวา่ 
กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นตอ่ร่างกายมี 8 ชนิด ดงันี ้



กรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกาย
ที่มา :  พีระพงศ์ บญุศิริ, ภมร เสนาฤทธ์ิ (2541 : 41)

                                 

           /   /                                       /     
          (Arginine) 
         (Histidine) 
         (Threonine) 
      (Valine) 
      (Leucine) 
          (Isoleucine) 
      (Kysine) 
          (Methinonine) 
            (Phenylalanine) 
          (Thryptophan) 

- 
- 

0.50-1.0 
0.80-1.6 
1.10-2.6 
0.70-1.4 
0.80-1.6 
1.10-2.2 
1.10-2.2 
0.25-9.5 

3.5 
2.0 
3.5 
3.8 
9.1 
3.3 
5.2 
3.8 
4.4 
1.1 

 



 การใช้สารอาหารโปรตีน
 สารอาหารโปรตีนเป็นอาหารท่ีมีโมเลกลุใหญ่เม่ือร่างกาย
ต้องการใช้จะเกิดการสลายตวัและมีการเปล่ียนแปลงด้วยปฏิกิริยา
ทางเคมี โดยการท างานของน า้ยอ่ยพิเศษจนกลายเป็นกรดอะมิโน 
จะซมึเข้าสูผ่นงัล าไส้ในรูปแบบของเปปโทนและโปรดโิอส
บางสว่นจะซมึเข้ากระแสเลือด เม่ือกรดอะมิโนเข้าสูก่ระแสเลือดก็
จะกระจายสูอ่วยัวะตา่ง ๆ เหลา่นัน้ก็จะรับเอากรดอะมิโนท่ีต้องการ
ได้



1. การรวมตวั (Condensation)  หมายถึง ลกัษณะ
การท่ีอวยัวะจะรับเอากรดอะมิโนท่ีต้องการไว้เพ่ือท าให้อวยัวะนัน้
เตบิโตขึน้ โดยเฉพาะในเดก็ ถ้าอวยัวะนัน้สกึหรอก็จะช่วยซอ่ม
เสริมให้ดีขึน้

2. การแปรสภาพของกรดอะมิโนให้เป็นสารท่ีต้องการ
หมายถึง การสลายตวักรดอะมิโนให้เป็นโปรตีนเฉพาะท่ีร่างกาย
ต้องการ เชน่ เฮโมโกลบนิ ไฟบริโนเจน ฮอร์โมนตา่ง ๆ หรือการ
สลายตวัเป็นน า้ยอ่ยเปปซินและทริปซิน เป็นต้น

3. หลงัจากการใช้ประโยชน์ตามความต้องการของร่างกาย
แล้ว กรดอะมิโนท่ีเหลืออยูใ่นเซลล์ก็จะสลายตวัออกเป็น 2 ทาง 
คือ



3.1 ส่วนของโมเลกลุ กรดอะมิโนท่ีมีไนโตรเจนจะแยกตวัออกให้
แอมโมเนียกบัร่างกาย ๆ จะน าไปแยกยเูรีย และขบัออกมากบัน า้ปัสสาวะทางไต  
ยเูรียจงึจดัเป็นของเสีย ส าคญัที่ได้จากการเผาโปรตีนของคน

3.2 ส่วนท่ีไม่มีไนโตรเจนจะประกอบด้วย 2 ส่วน  แล้วแต่ส่วนประกอบ
ทางเคมี  ซึง่จะสลายตวัเป็นกลโูคสส่วนหนึง่กบักรดไขมนัอีกส่วนหนึง่

ร่างกายของคนเรานัน้ไม่มีการเก็บสะสมโปรตีนไว้จะใช้เฉพาะส่วนท่ี
ต้องการเท่านัน้ เมื่อไม่มีการใช้ก็จะปรับสภาพเป็นกลโูคสและกรดไขมันเก็บไว้ตาม
อวยัวะต่าง ๆ และของเสียท่ีจะผ่านออกนอกร่างกาย โดยปกติตบัและไตเป็น
อวยัวะส าคญัที่ท าหน้าท่ีในการขบัโปรตีน เมื่ออวยัวะต่าง ๆ จะรับสารอาหารโปรตีน
นัน้จะมีลกัษณะพิเศษ เช่น เมื่ออดอาหารหรือบริโภคไม่พอเพียงกรดอะมิโนท่ีได้
นบัจะแปรสภาพเป็นพลงังาน (กลโูคส) ให้กบัร่างกายก่อน แต่ถ้าร่างกายมี
พลงังานเพียงพอแล้ว สารอาหารโปรตีนก็จะน าไปสร้างโปรตีน และน า้ย่อยต่าง ๆ 
ให้แก่อวยัวะดงัได้กล่าวมาแล้ว



อวยัวะท่ีท าหน้าท่ีในการสลายโปรตีนคือ ตบัออ่นกบัล าไส้ ตบันบัวา่
เป็นแหลง่ผลิตโปรตีนมากท่ีสดุ นอกจากตบัต้องสร้างโปรตีนให้กบัเนือ้เย่ือ
ตา่ง ๆ แล้วยงัสร้างโปรตีนอลับมูินกบัไฟบริโนเจนให้กบัพลาสมาด้วย

คุณค่าของสารอาหารโปรตีนต่อการออกก าลังกาย

สารอาหารโปรตีนสามารถจดัแบ่งตามคณุคา่ทางโภชนศาสตร์เป็น
2 พวก คือ

1. พวกท่ีมีคณุคา่ทางโภชนศาสตร์สงู (Complete 

protein)  หมายถงึ สารอาหารโปรตีนที่ให้กรดอะมิโนท่ีจ าเป็น และ
ร่างกายรับไว้ใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น เคซีน (Casin) ในน า้นม เป็นต้น

2. พวกท่ีมีคณุคา่ทางโภชนศาสตร์ต ่า (Incomplete 

protein)  หมายถงึ สารโปรตีนท่ีให้กรดอะมิโนชนิดจ าเป็นแก่ร่างกาย
ได้น้อยไมเ่พียงพอทัง้ชนิดและจ านวน



ในเวลาออกก าลงักาย สารอาหารโปรตีนมีความจ าเป็นน้อย
มาก แตเ่กิดจากความรู้สกึวา่เม่ือใช้พลงังานสงูมกัจะอยากบริโภค
อาหารประเภทนีม้าก
 ไข่ ประกอบด้วยน า้ 74% โปรตีนสงูถงึ 14.5%  มีไขมนั

10.5%  จงึเหมาะสมกบัคนทกุวยั นอกจากนีใ้นไข่ขาวยงัมีอลับู
มิน กลลูิน ไกลโคโปรตีน ไข่แดงมีเลซิติน ฟอสฟอรัส แคลเซียม
ก ามะถนั โพแทสเซียม เหลก็ วิตามินเอ วิตามินบี 1 บี 2  
และวิตามินดี

 นม ประกอบด้วย น า้ 87%  ไขมนั 4%  คาร์โบไฮเดรต
5%  แร่ธาตุ 0.7%  ถัว่ตา่ง ๆ มีโปรตีนไมน้่อยกวา่ 8%  ในถัว่เห
ลทองมีโปรตีน 13%  ถัว่ลิสง 26%  เนือ้สตัว์มีโปรตีน 15-
30%  พวกเมลด็แห้งมีโปรตีน 8-10%  แตเ่ป็นพวกท่ีขาดกรดอะ
มิโนท่ีจ าเป็น



2. คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

สารอาหารคาร์โบไฮเดรตแตกต่างจากโปรตีนและไขมนั เน่ืองจากเป็น
สารอาหารเพ่ือพลงังานโดยเฉพาะ โมเลกลุที่เล็กท่ีสดุของคาร์โบไฮเดรต คอื กลโูคส 
สามารถจะสลายตวั ตวักลโูคสเป็นพลงังานได้เร็วท่ีสดุ กระบวนการสลายกลโูคส
เป็นพลงังานเรียกว่า กระบวนการไกลโคไลซสิ (Glycolysis)

โดยปกติสารอาหารคาร์โบไฮเดรตจะสามารถสลายตวัเป็นพลงังานได้อย่าง
รวดเร็ว แต่ก็ไม่ง่ายนกั เน่ืองจากอวยัวะต่าง ๆ ไม่สามารถเก็บสารคาร์โบไฮเดรตไว้
ได้มากนกั และอวยัวะต่าง ๆ ต้องอาศยักลโูคสในการหล่อเลีย้งเพื่อการปฏิบตัิงาน
ตามปกติอยู่ตลอดเวลา ถ้าจ านวนกลโูคสในเลือดต ่าลงกว่าปกติเพียงเล็กน้อย ก็จะ
มีผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และกลโูคสท่ีเก็บไว้ในร่างกาย ในกล้ามเนือ้ หรือ
อวยัวะในรูปของไกลโคเจน ก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้มากตามท่ีต้องการ จงึต้องการหา
มาทดแทนและเพิ่มเติมอยู่เสมอ ดงัตารางรายละเอียดของปริมาณกลโูคสท่ีเก็บไว้
ในร่างกายของคนเรา ดงัต่อไปนี ้

ความจ าเป็นของสารอาหารชนิดต่าง ๆ 



ปริมาณของกลูโคสที่เกบ็ไว้ในร่างกาย
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จะเห็นได้วา่โดยสว่นใหญ่นัน้คาร์โบไฮเดรตจะเก็บไว้ในรูป
ของกลโูคสในเลือด น า้และผิวหนงัของร่างกายได้มาก แตไ่ม่
สามารถเก็บไว้ตามอวยัวะอ่ืน ๆ สว่นอวยัวะอ่ืน ๆ นัน้ ต้องปรับ
สภาพของกลโูคสให้เป็นไกลโคเจนและเก็บสะสมไว้ในอวยัวะ ตบั
จะเก็บไว้ได้มากท่ีสดุ การเก็บส ารองในรูปของไกลโคเจนก็เพ่ือ
ประโยชน์ เป็นพลงังานส ารองไว้เม่ือต้องการใช้พลงังานทนัทีและไกล
โคเจนก็จะสามารถน ามาใช้สร้างพลงังานได้ดีกวา่กลโูคสในกระแส
เลือด สว่นสารอาหารคาร์โบไฮเดรตบางอย่างไมใ่ช้สร้างพลงังาน
แตจ่ าเป็นส าหรับอวยัวะตา่ง ๆ เชน่ คาแล็โทส เม่ือรวมกบัไขมนัจะ
กลายเป็นกาแลกโทไลปิน (Calactolypin)  ซึง่จ าเป็นตอ่
เนือ้เย่ือประสาท กาแล็คโทสมาปรับเป็นแล็คโทสในตอ่มน า้นม ซึง่
จ าเป็นตอ่ร่างกายในการสร้างน า้นม



ความส าคัญของอาหารคาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรตในตบัจ าเป็นสารท่ีท าหน้าท่ีปอ้งกนัและท าลายพิษ

ตา่ง ๆ เป็นสารคอยควบคมุการเผาผลาญโปรตีน ไขมนั ถ้าปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตในตบั (ไกลโคเจน) มีเพียงพอ ตบัก็สามารถต้านทานสาร
ท่ีมีพิษท่ีซมึผา่นเข้ามาในตบัได้ โดยไกลโคเจนจะรวมตวัเป็นสารนัน้ท า
ให้สารนัน้ปราศจากพิษหรือไม่สามารถกระจายพิษออกได้ นอกจากนี ้
ไกลโคเจนยงัชว่ยให้เกิดการใช้สารโปรตีนในตบัอยา่งประหยดัด้วย

นอกจากนีใ้นกรณีท่ีมีการสลายตวัของไขมนัในตบัมากก็จะมีการขบั
สารท่ีเกินออกมากบัปัสสาวะ โดยไกลโคเจนในตบั จงึเป็นการปอ้งกนัมิให้
เกิดการสลายตวัของไขมนัในตบัมากเกินไป และในกรณีท่ีพลงังานไม่พอใช้
ในร่างกาย หรือกล้ามเนือ้ท างานมากเกินไป ร่างกายก็จะท าหน้าท่ีสลาย
โปรตีนมาเป็นกลโูคส เพื่อเป็นพลงังานและใช้ไขมนัเป็นพลงังานต่อเน่ือง
ซึง่จะเกิดกรณีเชน่นีเ้ม่ือท างานหนกั และจะพบวา่มีการขบัไขมนักบั
ไนโตรเจนออกมากบัปัสสาวะ



กล้ามเนือ้หวัใจก็จะมีกลโูคสหลอ่เลีย้งเพื่อการท างานอยู่
ตลอดเวลา ถ้าขาดก็จะท าให้เกิดอาการผิดปกตขิึน้ท่ีกล้ามเนือ้
หวัใจทนัที กล้ามเนือ้ประสาทและสมองก็เชน่เดียวกนั ดงันัน้การ
ท่ีกลโูคสในกระแสเลือดปกตนิัน้ยอ่มหมายถึงอวยัวะตา่ง ๆ ทัว่
ร่างกายจะได้รับกลโูคสไปสง่ก าลงับ ารุงทางสมอง เพ่ือให้เนือ้เย่ือ
ประสาทและสมองปลอ่ยไกลโคเจนออกมา



3. ไขมัน (Lipid)

ปริมาณของสารอาหารไขมนันัน้  โดยปกติขึน้อยู่กบัอปุนิสยัแห่ง
การบริโภค  ชาวเอเซียจะมีความต้องการอาหารไขมนัเพียง 10% ของ
ปริมาณพลงังาน  แตใ่นเขตอบอุน่  เช่น  ชาวอเมริกนั  แคนาดา  ยโุรป  จะ
มีความต้องการสารอาหารไขมนัถงึ 40-50%  ของปริมาณแคลอรี
ทัง้หมด  ดงัได้กลา่วแล้ววา่  ในสภาวะของการออกก าลงักายนัน้ ความ
ต้องการสารอาหารไขมนัจะอยู่ในเกณฑ์ 20-25%  ไมเ่กิน 30%  แต่
ท่ีส าคญัท่ีสดุคือ ต้องบริโภคสารอาหารทัง้โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต และ
ไขมนัให้ได้สดัสว่นกนั  เน่ืองจากสารอาหารแตล่ะอย่างมีสว่นสมัพนัธ์ตอ่
การสร้างพลงังานและกระบวนการเมแทบอลิซมึด้วยกนัทัง้หมด  
สารอาหารไขมนัจะให้กรดไขมนัและกรดไลโนเลอิก (Linoleic acid)  

และเป็นตวัส าคญัในการสงัเคราะห์วิตามินเข้าสูร่่างกาย



สารอาหารไขมนัหลงัจากยอ่ยเป็นโมเลกลุเล็ก ๆ ในรูปของ
กรดไขมนัแล้วจะดดูซมึเข้าสูผ่นงัล าไส้ไปตามทอ่น า้เหลืองไปสูห่วัใจ 
แล้วสง่ไปกบัอวยัวะตา่ง ๆ สูต่บั

3.1 การเปล่ียนแปลงในตบั
ตบัเป็นอวยัวะส าคญัในกระบวนการทางเคมีของไขมนั โดย

การน ากรดไขมนัในไขมนัและท าให้ไขมนัแท้ (Neutral fat)  
เป็นฟอสโพไลปิดด้วย นอกจากนีย้งัเป็นตวัการท าการปรับเปล่ียน
ไขมนักบัสเตอรอล โดยปกตใินเนือ้ตบัจะมีไขมนัอยู่ 3-8% ใน
ลกัษณะของไขมนัแท้กบัฟอสโฟไลเรท (Phospholirate)  
สว่นครอเลสเทอรอลมากขึน้ นอกจากนีต้บัออ่นยงัท าการขบั
สารอาหารอีกตวัหนึง่ซึง่เรียกวา่ ลิโปโทรปิก (Lipotropic)  ซึง่
จะท าหน้าท่ีปอ้งกนัไมใ่ห้ไขมนัเกาะสะสมในตบัมากเกินไป โดยมี
วิตามินบี 12  เป็นตวัชว่ยสกดักัน้การเกาะตวัของไขมนันีด้้วย



3.2 กระบวนการสลายตวัของกรดไขมนั (Ketogenesis)  
โดยการเข้ากระบวนการของเครบ

โดยเกิดสารตา่ง ๆ ขึน้จากกระบวนการ เช่น คิโตน จงึเกิดจา
กระบวนการคีโตเจนนีซีส (Ketogenesis)  เป็นการเกิดคโีตนจาก
กรดไขมนั ซึง่เกิดในเนือ้เย่ือหลายชนิด มีสารฮอร์โมนบางชนิดควบคมุ
กระบวนการ นอกจากนีอ้าจใช้คโีตนเป็นพลงังานได้โดยตบัสง่คโีตนเข้า
สูก่ระแสเลือด เรียกวา่ กระบวนการคีโตไลซีส (Ketolysis)  ซึง่จะ
เกิดในตบัเป็นสว่นใหญ่ สว่นการท าลายหรือสลายคีโตนจะเกิดขึน้ง่าย
ในอวยัวะนอกตบั การสลายนีจ้ะเกิดพลงังานขึน้แทนด้วยการสลายคี
โตนนีจ้ะเกิดขึน้มากเม่ือสารอาหารคาร์โบไฮเดรตน้อยไป เป็นต้น
นอกจากนีก้ารสลายตวัของกรดไขมนัยงัเกิดกรดอะซีติก (Acetic
acid)  ซึง่เป็นสารส าคญัในกระบวนการสร้างพลงังานของร่างกาย เป็น
ตวัท าให้เกิดกรดไขมนัด้วย



ไขมนัท่ีบริโภคเข้าไปนัน้ ถ้าเหลือใช้จะเกิดการสะสมไว้
เรียกวา่ เกิดกระบวนการไลปิดขึน้ ไขมนัท่ีเก็บสะสมไมไ่ด้มี
ลกัษณะเดียวกบัท่ีบริโภคเข้าไป แตเ่ป็นการเก็บสะสมในสภาพ
ของสว่นผสมของกรดไขมนั อวยัวะท่ีเก็บสะสมได้แก่ ผิวหนงั
เนือ้เย่ือระหวา่งกล้ามเนือ้ เนือ้เย่ือรอบ ๆ หวัใจ ไต ตบั และรังไข่
โดยมีฮอร์โมนจากตอ่มใต้สมอง ตอ่มไทรอยด์ และประสาทจะท า
การควบคมุการกระจากและการเก็บสะสมไขมนัในร่างกาย โดย
ปกตร่ิางกายจะเก็บไขมนัสะสมไว้ในรูปของไตรกลีเซอรไรด์



หลักการเลือกอาหารเพ่ือให้มีภาวะโภชนาการดีของนักกีฬา

1. ควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ อาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมนัให้พลงังานแก่ร่างกาย อาหาร
ประเภทวิตามินและเกลือแร่จะชว่ยให้ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายและ
การน าพลงังานจากสารอาหารดงักลา่วมาใช้เป็นไปด้วยดี
คาร์โบไฮเดรตและไขมนัเป็นแหลง่ของพลงังานโดยตรง แตจ่ะถกู
น ามาใช้ให้พลงังานไมพ่อ การได้รับอาหารครบทัง้ 5 หมู ่เป็น
หลกัสากลของการมีภาวะโภชนาการดี การลดอาหารโดยมีการ
เสริมวิตามินจงึไมใ่ชส่ิ่งท่ีควรท าในนกักีฬาเน่ืองจากจะได้
สารอาหารไมค่รบถ้วน



2. ควรเลือกบริโภคอาหารหลาย ๆ ชนิด โดยไมจ่ าเพาะ
เจาะจงเลือกอาหารอยา่งใดอยา่งหนึง่เป็นเวลานาน เพราะอาจท า
ให้ขาดสารอาหารบางตวัได้

3. สดัสว่นของอาหารท่ีบริโภคควรประกอบด้วย
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั ในสดัสว่น 55 : 15 : 30  โดยท่ี
ไขมนัมาจากชนิดไขมนัอ่ิมตวั (ไขมนัสตัว์ และมะพร้าว)
ประมาณ 10%  ชนิดไขมนัไมอ่ิ่มตวั (ไขมนัพืช) ประมาณ
20% (สดัสว่นหนึง่หมายถึง แคลอรี ไมใ่ชโ่ดยน า้หนกั)

หลักการเลือกอาหารเพ่ือให้มีภาวะโภชนาการดีของนักกีฬา



ความเช่ือเกี่ยวกับอาหารนักกีฬา

1. การเพิ่มโปรตีนจะช่วยเพิ่มพละก าลัง
โปรตีนมีหน้าท่ีชว่ยในการเจริญเตบิโต  ซอ่มแซมส่วนท่ีสกึ

หรอให้ดีขึน้  สร้างเอนไซม์  ฮอร์โมนและภมูิคุ้มกนัร่างกายรักษาดลุ
ของน า้และดลุของความเป็นกรดดา่ง และจะใช้เป็นแหลง่ของ
พลงังานในกรณีท่ีพลงังานจากแหลง่อ่ืนไมพ่อการท่ีนกักีฬามีการ
ฝึกซ้อมเป็นประจ า  ท าให้ต้องการพลงังานมากกวา่คนปกติ ร่วมไป
กบัปัจจยัท่ีวา่นกักีฬาต้องมีรูปร่างบกึบนึ ก าย า และแข็งแรง  ดงันัน้
คนสว่นใหญ่จงึเข้าใจวา่นกักีฬาต้องได้รับอาหารพิเศษกวา่คนปกติ



โดยนกึถึงการเสริมอาหารโปรตีนมาเป็นอนัดบัแรกเพ่ือให้เกิด
พละก าลงัและเพ่ือกล้ามเนือ้  ความเช่ือวา่  “กินเนือ้เพ่ือสร้าง
กล้ามเนือ้”  ถึงปฏิบตักิัน้มากมาตัง้แตส่มยัดกึด าบรรพ์จนถึง
ปัจจบุนั  ถึงแม้มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์มากกวา่ 100 ปี  ซึง่
สนบัสนนุข้อเท็จจริงท่ีวา่โปรตีนไมใ่ชแ่หลง่ของพลงังานและการ
ได้รับโปรตีนสงูกวา่ปกตนิอกจากจะไมไ่ด้น ามาใช้ในการสร้าง
กล้ามเนือ้แล้วยงัจะเป็นอนัตรายแก่ผู้บริโภค  เน่ืองจากโปรตีนไม่
สามารถเก็บสะสมในร่างกาย  ต้องขบัถ่ายออกมาในรูปของยเูรีย
ท าให้เพิ่มการท างานของไตก็ตาม  ปัจจบุนัก็ยงัมีผู้ปฏิบตัโิดยการ
เพิ่มโปรตีนในรูปของอาหารและโปรตีนสกดัอยูเ่ป็นอนัมาก

ความเช่ือเกี่ยวกับอาหารนักกีฬา



เน่ืองจากสว่นประกอบสว่นใหญ่ของกล้ามเนือ้จะเป็นน า้สงู
ถึง 70%  โปรตีนมีเพียง 22%  และไขมนั 7%  ดงันัน้ความ
ต้องการโปรตีนจากอาหารในการท่ีจะเสริมสร้างความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้จงึไมเ่พิ่มขึน้มากตามท่ีหลายคนเข้าใจ  อย่างไรก็ดีการฝึก
กล้ามเนือ้โดยใช้การฝึกแบบด้านแรง (resistance typed)  
การเสียเหง่ือก็เทา่กบัเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณโซเดียม
ในเลือด จงึไมจ่ าเป็นต้องบริโภคเกลือเป็นการชดเชยแตอ่ย่างใด

ความเช่ือเกี่ยวกับอาหารนักกีฬา



ความต้องการอาหารของนักกีฬา
นกักีฬามีความต้องการอาหาร ในปริมาณท่ีพอเหมาะกบัการใช้

พลงังานหรือกบักีฬาท่ีแข่งขนัเน่ืองจากความต้องการพลงังานจะขึน้อยู่
กบัอาย ุ เพศ   และระดบัการใช้พลงังานความต้องการพลงังานท่ีเพ่ิมขึน้
ก็มาจากอาหาร 5 หมู ่ ท่ีให้สดัสว่นของคาร์โบไฮเดรต : โปรตีน : ไขมนั 
เป็นสดัสว่น 55 : 15 : 30 กีฬาประเภทท่ีใช้เวลานานในการแขง่ขนั 
(endurance sport)  เช่น  วิ่งมาราธอน  วา่ยน า้หรือจกัรยาน
ระยะไกล  การได้รับคาร์โบไฮเดรตสงูโดยการท า carbohydrate 
loading  พบวา่ ร่างกายสามารถเพ่ิมการเก็บสะสมไกคโคเจนในตบั
และในกล้ามเนือ้ได้ดีขึน้  น ามาใช้เป็นแหลง่ของพลงังานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพแตม่ีข้อจ ากดั  เน่ืองจากการสะสมไกลโคเจนจะมีการสะสม
น า้ในกล้ามเนือ้เพ่ิมขึน้เกือบ 3 เท่า  ท าให้นกักีฬาเกิดความรู้สกึไม่
คลอ่งตวัในการใช้กล้ามเนือ้ และพบวา่มีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยการ
ท า loading  จงึควรอยู่ภายใต้การดแูลของแพทย์



นอกจากนีย้งัมีนกักีฬาบางกลุม่ท่ีต้องการการดแูลพิเศษ  ได้แก่
 นักกีฬาหญิง

สิ่งท่ีพบเห็นกนัเป็นประจ าในนกักีฬาหญิงท่ีมีการฝึกซ้อมหนกัก็คือ 
การที่ประจ าเดือนมาไมป่กติ (dysmenorrhea)  หรือประจ าเดอืน
ขาดหายไปเลย (amenorhea)  ซึง่จพบมากในนกักีฬาท่ีควบคมุ
น า้หนกัและท่ีมีไขมนัสะสมในร่างกายต ่า  ได้แก่  นกัยกน า้หนกั  นกั
ยิมนาสติก และนกัว่ิงระยะไกล  การท่ีร่างกายสะสมไขมนัน้อย  มีผลท าให้
ลดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนซึง่มีสว่นท าให้ประจ าเดือนขาดหายได้ 
อย่างไรก็ดีปัญหาประจ าเดือนขาดในนกักีฬาหญิงดงักลา่วต้องศกึษาถงึ
สาเหตท่ีุแท้จริง เพราะการฝึกซ้อมอย่างหนกัอาจมีผลท าให้ประจ าเดือน
ขาดหายไปหรือท าให้ประจ าเดือนมามากกวา่ปกติก็เป็นได้  สว่นใหญ่แล้ว
อาการดงักลา่วจะหายไป  หลงัจากท่ีหยดุซ้อมหนกัหรือการที่เพ่ิมน า้หนกั
ของนกักีฬา  ซึง่จะช้าหรือเร็วนัน้จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะบุคคล

ความต้องการอาหารของนักกีฬา



นักกีฬาหญิง

ปัจจยัอีกอนัหนึง่ท่ีพบเห็นในนกักีฬาหญิงก็คือ การได้รับ
แคลเซียมต ่า  ปัจจยัท่ีเม่ือร่วมกบัสภาพฮอร์โมนเอสโตรเจนต ่าด้วยแล้ว 
จะคล้ายกบัสภาพของสตรีท่ีย่างเข้าสูว่ยัหมดประจ าเดือน 
(Menopause)  จากการเปรียบเทียบนกักีฬาท่ีน า้หนกัตวั ปริมาณ
ไขมนั และผ่านการฝึกซ้อมพอ ๆ กนัพบวา่นกักีฬาหญิงมีปัญหา
ประจ าเดือนขาด  มีแคลเซียมท่ีสะสมในกระดกูต ่ากวา่ในกลุ่มนกักีฬา
หญิงท่ีประจ าเดือนมาสม ่าเสมอและในกลุม่ปกติ  ผลเสียท่ีตามมาคือ 
โรคกระดกูผ ุ ซึง่เมื่อเกิดอบุตัิเหตจุะมีอาการกระดกูหกัหรือแตกได้ง่าย
จงึจ าเป็นต้องพิจารณาเสริมแคลเซียมและในกลุม่ท่ีพบวา่ภาวะ
โภชนาการเหลก็ไมด่ีพอก็ควรเสริมเหลก็ด้วย



นักกีฬามังสวรัิติ
การเป็นมงัสวิรัติท่ีรู้จกัการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมพบวา่

จะได้สารอาหารพอเพียงกบัความต้องการของร่างกาย ยกเว้นสารอาหาร
บางตวัท่ีพบมากในสตัว์  เช่น  เหลก็  ถ้าสารอาหารเหลก็ท่ีได้มาจากสตัว์
จะดดูซมึได้ดีกวา่ท่ีได้มาจากพืช  อย่างไรก็ดี  การที่มงัสวิรัติบริโภคผกัและ
ผลไม้จ านวนมากจงึได้รับวิตามินซีสงูจะช่วยในการดดูซมึเหล็กท่ีได้จากพืช
ด้วย  สารอาหารอย่างอ่ืนพบวา่ขาดในอาหารมงัสวิรัติก็คือ วิตามินบี 12  
จงึจ าเป็นที่จะต้องได้รับการเสริมวิตามินบี 12  หรือได้จากการบริโภคถวั
ท่ีหมกัด้วยเชือ้จลุินทรีย์เพ่ือให้มีการสร้างวิตามินบี 12  ปัจจบุนัยงัไมม่ี
หลกัฐานยืนยนัแน่นชดัถงึความแตกตา่ง ของการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ
กบัการบริโภคอาหารปกติท่ีมีตอ่สมรรถภาพนกักีฬา  อย่างไรก็ดีการหนัมา
บริโภคอาหารมงัสวิรัติจะช่วยในการลดปริมาณไขมนั และคอเลสเตอรอล
ในอาหารได้



นักกีฬาควบคุมน า้หนัก

กีฬาบางชนิดเช่น มวย ยกน า้หนกั ยิมนาสติก นกักีฬา
จ าเป็นต้องมีการควบคมุน า้หนกัให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะแข่งขนั ซึง่มกัจะได้
ยินข่าวเสมอวา่นกัมวยจ าเป็นต้องลดน า้หนกักระทนัหนัก่อนวนัขึน้ชก
เพ่ือให้น า้หนกัอยู่ในพิกดัท่ีต้องการ โดยปกติการลดน า้หนกัอย่าง
รวดเร็วนัน่ท าได้โดยการขบัน า้ออกจากร่างกาย ไมว่า่จะเป็นการใช้ยา
ขบัปัสสาวะ อบไอน า้ หรือการออกก าลงักายอย่างหนกัเพ่ือขบัเหง่ือมี
ผลเสียตอ่สมรรถภาพทางกายของนกักีฬา ท าให้ความสามารถในการ
เลน่กีฬาถงึแม้มีการฝึกมาอย่างดีแล้วนัน้ท าได้ไมเ่ตม็ท่ีจริง ๆ แล้วใช่วา่
นกัมวยท่ีลดน า้หนกัก่อนแข่งขนัจะต้องแพ้เสมอไป แตโ่อกาสที่จะลด
สมรรถภาพทางกายในการแข่งขนันัน้จะมีมากกวา่ผู้ ท่ีไมไ่ด้ลดน า้หนกั
จงึไมค่วรลดน า้หนกัโดยกระทนัหนั



นักกีฬาควบคุมน า้หนัก

วิธีแก้ไขก็คือ ต้องควบคมุน า้หนกัให้ได้ตามพิกดัเป็นเวลานาน
พอสมควรก่อนการแข่งขนั การลดน า้หนกัท่ีดีคือการลดไขมนัไมใ่ช่การ
ขบัน า้ออกจากร่างกายซึง่ท าได้ไมย่ากแตต้่องใช้เวลา หลกัการง่าย ๆ ก็
คือ บริโภคให้น้อยลงและออกก าลงักายให้มากขึน้ ข้อเสนอแนะในการ
ควบคมุน า้หนกันกักีฬาก็คือ

1. ชัง่น า้หนกัเป็นประจ า และติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ไขมนัที่สะสมในร่างกายโดยวิธีง่าย ๆ คือ วดัไขมนัใต้ผิวหนังบริเวณ
Biceps, Triceps, Subscapular และ Suprailiac ในช่วง
ท่ีมีการฝึกหนกัและมีการควบคมุอาหาร น า้หนกัอาจจะคงเดิมหรือเพ่ิม 
โดยท่ีปริมาณไขมนัลดลงก็ได้ จงึจ าเป็นต้องรู้ทัง้น า้หนกัตวัและ
ปริมาณไขมนัที่สะสม



2. ควบคมุปริมาณไขมนัท่ีได้รับในแตล่ะวนั เน่ืองจาก
ไขมนัจะให้พลงังานมากกวา่คาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนถึงสองเท่า
ควรหลีกเล่ียงอาหารชนิดทอดหรือผดัท่ีต้องใช้น า้มนัเป็น
องค์ประกอบ เลือกรับประทานเนือ้สตัว์ท่ีติดมนัน้อยท่ีสดุ การ
ควบคมุอาหารจงึมุง่ท่ีควบคมุปริมาณไขมนั ในขณะท่ีอาหารอยา่ง
อ่ืนควรได้รับตามปกติ

3. ฝึกท่ีจะหยดุรับประมานอาหารก่อนท่ีจะรู้สกึอ่ิม เพื่อ
เป็นการควบคมุปริมาณแคลอรีท่ีได้รับ

4. เพิ่มการบริโภคอาหารพวกผกั หรือผลไม้บางชนิดท่ีมี
แคลอรีต ่า

นักกีฬาควบคุมน า้หนัก



ความต้องการอาหารก่อนและหลังการออกก าลังกาย

ในวนัหนึง่ ๆ เราต้องรับประทานอาหารเข้าไปเพ่ือน าไป
สร้างพลงังาน ซึง่พลงังานท่ีเราต้องการนัน้จะสมัพนัธ์โดยตรงกบั
ชว่งเวลาของการเจริญเตบิโตท่ีรวดเร็ว อายุ และกิจกรรมของ
ร่างกาย พิชิต ภตูจินัทร์ (2535 : 150)  ได้อ้างถึงสมาคม
สขุศกึษา พลศกึษาและนนัทนาการแหง่สหรัฐอเมริกา
(AAHPER)  ได้ก าหนดปริมาณอาหารของนกักีฬาท่ีควรได้รับ
ในแตล่ะวนั โดยวดัปริมาณอาหารในรูปแคลอรีของคนในช่วงอายุ
ท่ีแตกตา่งกนั ดงัแสดงในตาราง



ปริมาณแคลอรีที่นักกีฬาควรจะได้รับในแต่ละวัน
ที่มา : พชิิต ภตูจัินทร์ (2535 : 151)

ปริมาณแคลอรีที่นักกีฬาควรจะได้รับในแต่ละวัน
         (  )          (  .)         (  .)            
    10-12 

12-14 
14-18 
18-22 

35 
43 
59 
67 

140 
150 
170 
175 

2,500 
2,700 
3,000 
2,800 

     10-12 
12-14 
14-16 
16-18 
18-22 

35 
44 
52 
54 
58 

142 
155 
157 
160 
163 

2,250 
2,300 
2,400 
2,300 
2,000 

 



ปริมาณแคลอรีที่นักกีฬาควรจะได้รับในแต่ละวัน

 อาหารของนกักีฬาก็เหมือน ๆ กบัอาหารของคนทัว่ไป เพียงแต่อาหาร
ของนกักีฬาควรจะเป็นประเภทท่ีให้แคลอรีสงู และมีปริมาณมากกวา่ 
เปอร์เซนต์ของอาหารที่ให้พลงังานในแตล่ะวนั เป็นดงันี ้

 คาร์โบไฮเดรต 55-56  เปอร์เซน็ต์
 ไขมนั 29-30  เปอร์เซน็ต์
 โปรตีน 14-15  เปอร์เซน็ต์
 การรับประทานอาหารหนกัก่อนการแขง่ขนั 1-2 ชัว่โมงควร
หลีกเลี่ยงอาหารหนกัก่อนการฝึกหรือแข่งขนั ควรรับประทานก่อน
ถงึเวลาแข่งขนัไมน้่อยกวา่ 3 ชัว่โมง มือ้สดุท้ายควรเป็นอาหารที่
ย่อยง่ายและเคยชิน



ส าหรับการออกก าลงักายท่ีต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชัว่โมง
ควรด่ืมน า้หวานผสมเกลือและน า้มะนาวประมาณ 1-2 แก้วก่อน
การอบอุน่ร่างกาย (30-45 นาทีก่อนการแขง่ขนั)  จะเป็น
ประโยชน์มากเพราะวา่เคร่ืองดื่มท่ีเป็นน า้จะไปทดแทนน า้ท่ีสญูเสีย
ไประหวา่งออกก าลงักาย น า้ตาลท่ีผสมอยูก็่มีเวลาท่ีจะถกูดดูซมึ
เข้าสูก่ระแสเลือด เพ่ือน าไปให้เซลล์สร้างพลงังานตอ่ไป

ปริมาณแคลอรีที่นักกีฬาควรจะได้รับในแต่ละวัน



ลักษณะเคร่ืองดื่มที่เหมาะแก่การทดแทนน า้ ควรมีลักษณะและส่วนผสม

1. มีความเข้มข้นต ่า
2. มีสว่นผสมของน า้ตาลไมเ่กิน 2.5 กรัมเปอร์เซนต์ และ

เกลือ 1 กรัมตอ่น า้ 1 แก้วหรือผสมน า้มะนาวบ้างเล็กน้อยเพ่ือแก้
กระหาย

3. มีอณุหภมูิระหวา่ง 8-13 องศาเซลเซียส
4. ผู้ ด่ืมชอบและเคยชิน
5. ไมมี่ตวัยาหรือสารเคมีท่ีจะกระตุ้นประสาทหรือเร่งการ

ท างานของอวยัวะของร่างกาย



ส าหรับอาหารภายหลงัการออกก าลงักาย ร่างกายควรได้รับ
สารอาหารทดแทนสว่นท่ีถกูใช้ไปในระหวา่งออกก าลงักาย นัน่คือ
อาหารหลกัครบทัง้ห้าหมูน่ัน่เอง โดยทิง้ชว่งหลงัจากหยดุออก
ก าลงักายแล้วประมาณ 1 ชัว่โมงจะเป็นการเหมาะสม สว่น
อาหารเหลวหรือเคร่ืองด่ืม อาจด่ืมได้เลยในระหวา่งแขง่ขนัหรือชว่ง
ท่ีพกัจากการแขง่ขนั



สรุป
สารอาหารประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั (ให้พลงังาน)  

เกลือแร่ วิตามิน และน า้ (ไม่ให้พลงังาน)  คาร์โบไฮเดรตใช้สร้างพลงังานได้เร็ว
ท่ีสดุ ไขมนัจะถกูน ามาใช้สร้างพลงังานในกิจกรรมท่ีใช้เวลายาวนานหรือใช้ความ
ทนทาน ส่วนโปรตีนเป็นสารอาหารท่ีน ามาใช้สร้างพลงังานได้น้อยท่ีสดุ ส่วน
ใหญ่จะใช้ในการสร้างและซอ่มแซมเนือ้เยื่อของร่างกาย เกลือแร่และวิตามิน
ร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อยแต่มีความส าคญัและจ าเป็นมากสว่นน า้ก็เป็น
องค์ประกอบของเซลล์และเนือ้เยื่อของร่างกาย

อาหารท่ีนกักีฬาต้องการ ก็เหมือนกบัอาหารท่ีคนทัว่ไปต้องการ เพียงแต่
อาหารของนกักีฬาควรเป็นประเภทท่ีให้แคลอรีสงูกว่าและมีปริมาณมากกว่า
อาหารของคนทัว่ไป

ก่อนการออกก าลงักาย ควรหลีกเลี่ยงอาหารหนกัก่อนการแข่งขนัไม่น้อย
กว่า 3 ชัว่โมง ส่วนอาหารเหลวสามารถด่ืมได้ตลอดเวลา ส าหรับอาหาร
หลงัจากออกก าลงักายแล้วก็เป็นอาหารหลกัห้าหมู่ โดยทิง้ช่วงหลงัจากหยดุออก
ก าลงักายประมาณ 1 ชัว่โมงจงึจะเป็นการเหมาะสม


