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ตอนที่ 1
ความสาคัญของโภชนาการ
การมีสุขภาพดีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการรับประทานอาหารให้ถูก
หลักโภชนาการ การพักผ่อนให้เพียงพอและออกก่าลังกายอย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะ
เอาใจใส่เรืองโภชนาการและการออกก่าลังกายเป็นสิงทีควบคุมได้ด้วยตนเองถ้าทราบ
หลักปฏิบัติทีถูกวิธี
โภชนาการมีความส่าคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต เพราะร่างกายต้องการ
สารอาหารเพือช่วยให้เซลล์ท่าหน้าทีได้อย่างสมบูรณ์ ความต้องการสารอาหารของแต่
ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันขึ้นกับเพศ น้่าหนักส่วนสู ง อายุ การเจริญเติบโตและ
กิจกรรมในชีวิตประจ่าวัน
ความสาคัญของโภชนาการ
โภชนาการ หมายถึง อาหารทีรับประทานเข้าไปแล้วร่างกายสามารถน่าเอาไปใช้
เพือให้การท่าหน้าทีอย่างปกติของอวัยวะส่าคัญ เช่น หัวใจ ปอด เป็นต้น นอกจากนี้
ยังน่าไปใช้เพือสร้างเสริมความเจริญเติบโตของร่างกายรวมทั้งซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอ
ของร่างกาย
อาหาร หมายถึง สิงต่างๆ ทีรับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้ วไม่ เป็นพิษ และมี
ประโยชน์ ต่ อ ร่ า งกาย ท่ า ให้ เ กิ ด พลั ง งานที ช่ วยในการด่ า เนิ น กิ จกรรมต่ า งๆ ใน
ชีวิตประจ่าวัน และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ตลอดจนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
และช่วยซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอ
ถ้ า ต้ องการให้ ร่า งกายมี สุ ข ภาพทีดี นั้ น ควรรั บ ประทานอาหารให้ ถู กหลั ก
โภชนาการและรักษาน้่าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ป กติ โดยชังน้่าหนักของตนเองอย่าง
น้อยเดือนละครั้งและออกก่าลังกายอย่างสม่าเสมอ
~1~

ทีมา: http://www.ekdarun.com/customize-ชมรมอาหาร-117407-1.html

ประโยชน์ของอาหาร
1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
2. ช่วยซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอของร่างกาย
3. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
4. ช่วยให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายท่างานได้ตามปกติ
5. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย

ทีมา: http://guru.sanook.com/5624/เทคนิคการกินอาหารให้อร่อย
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สารอาหาร หมายถึง สารทีได้รับจากอาหาร ทีรับประทานเข้าไปในร่างกาย
แล้ว จะน่าไปใช้ประโยชน์ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ให้พลังงานในการด่ารงชีวิต
เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยือในส่วนต่างๆของร่างกาย
การแบ่งสารอาหารโดยใช้เกณฑ์การให้พลังงานของสารอาหาร จะแบ่งได้เป็น
2 กลุ่มใหญ่ คือ
 กลุ่มสารอาหารที่ให้พลังงานได้แก่ โปรตีนคาร์โบไฮเดรต และไขมัน
 กลุ่มสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานได้แก่ เกลือแร่ และ วิตามิน
กลุ่มสารอาหารที่ให้พลังงาน
1. โปรตีน เป็นสารทีจ่าเป็นต่อการเจริญเติบโต ช่วยซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอของ
ร่างกายและช่วยในการต้านทานโรค โปรตีนมีอยู่มากในเนื้อสัตว์ต่างๆ นม ไข่ และถัว
ชนิดต่างๆ ถือว่าเป็นธาตุอาหารทีส่าคัญทีสุดในร่างกาย โปรตีน เป็นสารอินทรีย์ซงเป็
ึ น
โพลิ เมอร์ข อง สายยาวของกรดอะมิโ น (amino acid) ในแง่โภชนาการโปรตีนเป็ น
สารอาหาร ทีให้พลังงาน โปรตีน 1 กรัมให้พลังงาน 4 แคลอรี (calorie) โปรตีนเป็น
ส่ ว นประกอบของร่ า งกายที มี ป ริ ม าณมากเป็ น อั น ดั บ สองรองจากน้่ า โดยเป็ น
ส่วนประกอบพื้นฐานของเซลสิงมีชีวิต เช่น เอนไซม์ (enzyme) ฮอร์โมนซึงจ่าเป็นต่อ
การท่างาน และการด่ ารงชีวิตมี ความส่ าคัญ ต่อการเจริญ เติบ โตและการเสริมสร้ า ง
เนื้อเยือส่วนทีสึกหรอ

~3~

ทีมา: www.posttoday.com/life/life/524222

บทบาทและหน้าที่ของโปรตีน
1. ช่วยในการเจริญเติบโตซ่อมแซมและสร้างโปรตีนส่วนทีใช้หมดไปตลอดเวลา
2. เป็ นส่วนประกอบทีส่าคั ญ ได้แก่ เอ็นไซม์ ฮอร์โมน ฮีโมโกบิน สารทีเป็ น
ส่ ว นประกอบของเลื อ ด สารที เป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น เป็ น สารตั้ ง ต้ น ของวิ ต ามิ น เป็ น
ส่วนประกอบของเล็บและผิวหนัง
3. เป็นตัวขนถ่ายสารอาหารจากผนังล่าไส้เข้าสู่กระแสโลหิตและขนส่งไปทัว
ร่างกาย
4. ควบคุมสมดุลของน้่าภายในและภายนอกเซลล์ ท่าหน้า ทีรักษาสมดุลกรด
ด่างในเลือด
5. ท่าหน้าทีป้องกันร่างกายและท่าลายสารพิษ เอ็นไซม์ ในตับหลายตัวทีเป็น
โปรตีนท่าหน้าทีท่าลายสารพิษทีปนมากับอาหาร
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ทีมา: http://www.youthwellshop.com/2016/10/07/8-ทิปส์สุขภาพ-เรียกคืน
ความสดใสให้ชีวิต

ตัวอย่างอาหารที่ให้โปรตีน
ได้แก่ เนื้อสัตว์ (meat) นม (milk) ไข่ (egg) ถัว (legume) เช่น ถัวเหลือง
เมล็ดธัญพืช (cereal grain) และแมลงทีกินได้ก็เป็นแหล่งของโปรตีนทีดี
2. คาร์โบไฮเดรต คือ สารอาหารทีให้พลังงานแก่ร่างกายที ร่างกาย ท่าให้
ร่างกายมีพลังงานใช้ในการท่ากิจกรรมต่างๆ ได้ดี คาร์โบไฮเดรต1 กรัมให้พลังงาน
เท่ากับ 4 แคลอรี (calorie)
บทบาทและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต
1. ให้พลังงานความอบอุ่นแก่ร่างกาย
2. ช่วยสงวนการใช้โปรตีนเพือเก็บและสร้างส่วนทีสึกหรอ
3. เก็บเป็นพลังงานส่ารองในรูปไกลโคเจนทีตับและกล้ามเนื้อ
4. ให้ใยอาหารทีช่วยระบบขับถ่ายเป็นไปตามปกติทา่ ให้ท้องไม่ผูกและยังช่วยจับ
ไขมันออกจากร่างกาย
~5~

ตัวอย่างอาหารทีใ่ ห้คาร์โบไฮเดรต
ได้แก่ ข้าว แป้ง น้่าตาล เผือก มัน ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์จากแป้งและน้่าตาล

ทีมา: http://stronglife.in.th/คาร์โบไฮเดรต

3. ไขมัน มีอยู่ในอาหารธรรมชาติทั วไปและมีมากในอาหารประเภทมันสัตว์
และน้่ามันพืชเป็นแหล่งสะสมพลังงาน ประกอบด้วยกรดไขมัน (Fatty Acid) ชนิด
ต่างๆ ทีมีความจ่าเป็นต่อร่างกายส่วนประกอบของไขมันมี คาร์บอนไฮโดรเจน และ
ออกซิเจน เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรต ไขมันจึงให้พลังงาน 1 กรัมให้พลังงาน 9 แคลอรี
โดยปกติไขมันแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1. ไขมันชนิดอิมตัว (Saturated Fat) จะมีลักษณะเป็นก้อนในอุณหภูมิปกติ
พบมากในอาหารประเภทมันสัตว์ นม น้่ามันมะพร้าว
2. ไขมันชนิดไม่อิมตัว (Unsaturated Fat) ซึงมีลักษณะเหลวในอุณหภูมิปกติ
พบได้ในน้่ามันพืช น้่ามันปลา มันสัตว์ทะเล
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ทีมา: https://sites.google.com/site/krummmay/xahar-hlak-5-hmu/xahar-hmuthi-5-khi-man

บทบาทและหน้าที่ของไขมัน
1. เป็นแหล่งของพลังงาน
2. เป็นแหล่งของกรดจ่าเป็นของร่างกายคือกรดไขมันไลโนเลอิกและกรดมันไล
โนไลนิก ซึงมีบทบาทหน้าทีส่าคัญเช่นระบบภูมิคุ้มกัน ระบบการมองเห็น ผนังเซลล์
สารคล้ายฮอร์โมน
3. ควบคุมการท่าหน้าทีของร่างกาย ไขมันเป็นส่วนส่าคัญของผนังเซลล์ควบคุม
การเข้ า ออกของสารผ่ า นผนั ง เซลล์ แ ละการเปลี ยนรู ป ร่ า งของเซลล์ โ ดยเฉพาะที
เกียวข้องกับการเจริญเติบโต
4. ช่วยในการขนส่งวิตามินทีละลายในไขมัน (วิตามิน เอ ดี ซี เค)
5. เป็ นส่ วนทีช่ วยปกป้ องร่ า งกาย เนื้ อเยื อไขมั นในร่ า งกายต่ า งๆไม่ ให้ ถู ก
กระทบกระเทือน เช่น ไต และส่วนของไขมันป้องกันการสูญเสียความร้อนของร่างกาย
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กลุ่มสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
วิตามิน (Vitamins)
สารทีท่าหน้าทีเสมือนตัวกระตุ้นและควบคุมการท่างานของระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย ทั้งยังมีหน้าทีอืน ๆ อีกมากมาย แต่ไม่ได้เป็นสารให้พลังงานแก่ร่างกาย
หน้าของวิตามิน
1. กระตุ้นและควบคุมการปฏิบัติงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย
2. ควบคุมการใช้พลังงานและให้อ่านาจต้านทานโรค
3. ส่งเสริมการพัฒนาและการเจริญเติบโตของร่างกายโดยทัวไป

ทีมา:https://sidibeauty.blogspot.com/2012_03_01_archive.html?m=1

ประเภทของวิตามิน
วิตามินแบ่งออกได้ตามคุณสมบัติมี 2 ประเภท คือ
1. วิตามินทีละลายในไขมัน (Fast Soluble group) มีคุณสมบัติคือ ไม่สูญเสีย
ต่ออาหารทีหุง ต้ มด้ วยความร้อนธรรมดา และไม่ล ะลายในน้่ า แต่ ล ะลายในไขมั น
~8~

มีความคงทนไม่เ สือมง่ าย ร่า งกายมี การสะสมไว้ทีตับขั บ และจะถูกขับ ออกมากั บ
ปัสสาวะทางอุ จจาระ ถ้ าร่า งกายได้รับมากเกินความต้ องการจะเกิด การแพ้ ได้แ ก่
วิตามิน เอ ดี อี เค
2. วิตามินทีละลายในน้่า (Water Soluble group) มีคุณสมบัติ คือ ละลาย
ในน้่ า ได้ ง่ า ย และอาจถู ก ท่า ลายได้ ด้ วยความร้ อนจากการหุ ง ต้ ม หรื อแสงสว่า ง
ถูกท่าลายได้ง่ายจากความร้อน แสง และด่าง ไม่มีการสะสมในร่างกาย เมือเกินความ
ต้องการไม่มีอาการแพ้ เช่นวิตามินบีรวม วิตามินซี เป็นต้น
 วิตามินดี
วิตามินดีนอกจากช่วยการดูดซึมแคลเซียม ช่วยให้กระดูกแข็งแรงและป้องกัน
โรคกระดูกบาง (Osteopenia) และกระดูกพรุน (Osteoporosis) แล้ว วิตามินดีจาก
แสงแดด มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศ จึงมีบทบาทส่าคัญในการควบคุมกระบวนการ
ส่าคัญต่างๆ ในร่างกาย เช่น ช่วยลดฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (Parathyroid hormone)
ป้องกันการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกเพิมการหลังฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ช่วย
ปรับสมดุลน้่าตาลในเลือดและป้องกันโรคเบาหวาน จากการศึกษาพบว่า คนทีขาด
วิตามินดี มีความเสียงทีจะเป็นโรคเบาหวานชนิดที 2 มากกว่าคนทัวไปและการเสริม
วิตามินดีช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้่าตาล (Glucose metabolism) ได้ดีขึ้นอย่างมี
นัยส่าคัญ
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ทีมา: https://health.mthai.com/howto/health-care/17982.html

วิต ามิ นดียั ง มีค วามสัมพันธ์เ กียวกั บ โรคความดั นโลหิต สู ง (Hypertension)
และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Cardiovascular diseases) นอกจากนี้วิตามินดี ยังมี
หน้าทีส่าคัญในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Immune system) มีการ
ค้นพบ Vitamin D Receptor หรือตัวรับทีจับกับวิตามินดี บน T cell และ B cell
ซึงเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที มีหน้าทีก่าจัดสิงแปลกปลอมทีเข้ามาคุกคามร่างกาย เช่น
เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เซลล์มะเร็ง ณ ปัจจุบัน มีงานวิจัยมากมายทีสนับสนุนการให้
วิตามินดีเสริมเพือช่วยต้านโรคมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งล่าไส้ใหญ่ (Colon cancer)
มะเร็ งเต้ า นม (Breast cancer) และมะเร็ งต่ อมลูกหมาก (Prostate cancer)
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วิตามินดีช่วยให้สมองหลังสารซีโรโตนิน (Serotonin) มากขึ้น มีผลช่วยลดความเครียด
(Stress)และ ภาวะซึมเศร้า (Depression) ได้อีกด้วย ในด้านผิวพรรณ วิตามินดีช่วย
ในการแบ่งเซลล์ (Cell proliferation) และการพัฒนาเซลล์เพือไปท่าหน้าทีซ่อมแซม
ส่วนสึกหรอต่างๆ ช่วยชะลอวัยของผิว (Delay skin aging) วิตามินดี ยังมีผลต่อ
ประสิทธิภาพต่อการออกก่าลังกาย และการเล่นกีฬา โดยเฉพาะการเล่นกีฬาทีมีความ
หนักและต่อเนืองเป็นเวลานาน ทีเรียกว่า Endurance sport เช่น การวิงระยะไกล
(Long–distance running) การปั่ นจักรยาน (Cycling) ไตรกีฬ า (Triathlons)
จากการวิจัย วิตามินดีมีส่วนช่วยให้เพิมศักยภาพดังต่อไปนี้
 น่าออกซิเจนจากเลือดส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมัดต่างๆ ได้ดีขึ้น ขณะออกก่าลังกาย
 ลดอาการเมือล้าและอักเสบของกล้ามเนื้อ
 เพิมความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อ สามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น

ทีมา: https://health.mthai.com/howto/health-care/17982.html
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แหล่งของวิตามินดี
ร่างกายสามารถสังเคราะห์วิตามินดีเ องได้ใต้ชั้นผิ วหนังผ่านการกระตุ้นจาก
รังสียูวีบี (Ultraviolet B ray) เพือป้องกันการขาดวิตามินดี แนะน่าให้ออกมาสัมผัส
แสงแดดบ้ าง โดยเฉพาะแสงแดดตอนเช้า ในอาหาร พบมากในปลาทีมี ไขมั นสู ง
เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาทู ปลาซาร์ดีน ไข่ และ นมทีมีการเติมวิตามินดี แต่
ถ้าหากเราไม่สามารถปรับไลฟ์สไตล์ การรับประทานวิตามินดีในรูปของอาหารเสริม
(Vitamin D supplementation) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึง และเพือการรักษาทีถูกต้อง
และผลลัพท์ทีดีทีสุด ควรปรึ กษาแพทย์แ ละตรวจระดั บวิตามินดี ในเลื อดก่อนเสริ ม
วิตามิน

ทีมา: https://www.honestdocs.co/vitamin-c-benefits-and-harm-younever-heard-of

 วิตามินซี
วิตามินซีหรือ กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) เป็นวิตามินชนิดละลายน้่า
มีประโยชน์หายอย่างเช่นใช้รักษาและป้องกันโรคลักปิดลักเปิดและวิตามินซียังเป็น
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สารต้ า นอนุ มูล อิ ส ระ หรื อ antioxidant มี ฤ ทธิ์ต้ านอนุ มูล อิ ส ระทีเกิ ด ขึ้ นภายใน
ร่างกาย นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมและการเจริญเติบโตของเนื้อเยือใน
ร่างกายช่วยท่าให้แผลหายเร็วขึ้น และมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจน แต่ประโยชน์
ของวิต ามิ นซี ทีกล่ า วถึ ง กั น มากคื อป้ องกั นหวัด จากการศึ กษาทีผ่ า นมาพบว่า การ
รับประทานวิตามินซีเป็นประจ่าทุกวัน ไม่สามารถป้องกันหวัดได้และไม่มีผลลดความ
เสียงในการเป็นหวัด ยกเว้นผู้ทีออกก่าลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจ่า จะสามารถลด
ความเสียงในการเป็นหวัดได้ถึง 50% อย่างไรก็ตามพบว่าการรับประทานวิตามินซี
เป็นประจ่าทุกวันจะสามารถช่วยลดความรุ นแรงและระยะเวลาในการเป็ นหวัดได้
ขนาดวิตามินซีทีแนะน่าให้รับประทานเพือลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็น
หวัดคือ 1–3 กรัมต่อวัน และในผู้ทีไม่เคยรับประทานวิตามินซีมาก่ อน หากเป็นหวัด
แล้วจึงเริมรับประทานวิตามินซี จะไม่สามารถช่วยลดความรุนแรงหรือระยะเวลาใน
การเป็นหวัดได้เลย
 วิตามินเอ มีมากในไขมันเนย น้่ามันตับปลา ไข่แดง กะหล่าปลี ผักสีแดงพืช
ตระกูลถัว ผักสีเหลืองหากขาดวิตามินเอจะท่าให้เป็นโรคมองไม่เห็นในทีมืด
 วิตามินบีรวม ประกอบด้วย
1) วิตามินบี1 มีมากในเนื้อหมู ข้าวกล้อง เห็ดฟาง ฯลฯ มีหน้าทีเกียวกับการ
ใช้คาร์โบไฮเดรต การท่างานของหัวใจ หลอดอาหารและระบบประสาท
2) วิตามินบี2 พบมากในตับ ยีสต์ ไข่ นม เนย เนื้อ ถัว และผักใบเขียว ปลามี
ความเกียวข้องกับการเผาผลาญไขมันทีเรียกกันในทางวิทยาศาสตร์ว่า ลิปิดใช้ในการเผา
ผลาญกรดอะมิโนทริพโตเฟน กรดนี้มีความจ่าเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารก และมี
ความจ่าเป็นต่อการเกิดสมดุลของไนโตรเจนในร่างกายเป็นส่วนประกอบส่าคัญของสี
ทีเรติ นาของลูกตา ซึ งช่ วยให้ส ายตาปรับ ตัวในแสงสว่างอาการทีเกิด จากการขาด
วิตามินบี2 คือ เหนือยง่าย เบืออาหาร มีอาการทางประสาทการย่อยอาหารไม่ปกติ
ถ้าขาดปริมาณมาก ปากและลิ้นอาจแตก
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ทีมา:https://pantirablog.wordpress.com

3) วิตามินบี3 หรือไนอาซิน ช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตน่าไปใช้กับ
วิตามินชนิดอืนๆ เช่น วิตามินซี รักษาโรคชิโซฟรีเนียสามารถใช้ในการรักษาโรคปวด
ศีรษะแบบไมเกรนได้ผลความต้องการไนอาซินควรได้รับวันละ 20 มิลลิกรัม การได้รับ
ไนอาซินมากเกินไปไม่มีผลเสียต่อร่างกาย เพราะสามารถขับถ่ายออกมาได้ อาหารทีมี
ไนอาซิน ได้แก่ ไก่ ยีสต์ ถัว ตับ ไต หัวใจ
4) วิตามินบี 5 เร่งแผลให้หายเร็ว บรรเทาอาการข้ออักเสบ ลดอาการนอนไม่หลับ
เหนือยล้า พบมากในถัวลิสง งา อะโวกาโด แอปเปิ้ล แอพริคอตแห้ง
5) วิตามินบี 6 มีชือทางเคมีว่า ไพริดอกซิน (Pyridoxin) ใช้ในการเผาผลาญ
กรดอะมิโนทริปโตเฟนในร่า งกายหากขาดจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ง่า ย
เพราะวิตามินบี6จะช่วยในการเผาผลาญคอเลสเตอรอลอย่างมีประสิทธิภาพอาหารทีมี
วิตามินบี6 ได้แก่ ไก่ ยีสต์ ถัว ตับ ปลา ไก่ กล้วย ข้าวแดง ฯลฯ
6) วิตามินบี12 มีส่วนส่าคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงและการท่างานของ
ระบบประสาท พบในอาหารจากสัตว์ เช่น ตับ นม ไข่ เนย
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วิตามินอี พบในในธรรมชาติช่วยในการลดปริมาณคลอเลสเตอรอลทีค้างอยู่ใน
หลอดเลือดในมนุ ษ ย์แ ละสั ตว์บ่ าบั ด โรคหั วใจและใช้ ในการรั กษาโรคเลื อดออกใต้
ผิวหนัง

ทีมา: http://www.allergyalert.net/vitamins-and-minerals/

2. เกลือ แร่ ร่างกายมี เกลื อแร่ 4% ของน้่ าหนั กร่า งกาย เกลือแร่ ทีร่า งกาย
ต้องการมีดังต่อไปนี้
แคลเซียม เป็นส่วนประกอบส่าคัญของกระดูกและฟัน ช่วยควบคุมการ
ท่างานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ และหัวใจ เป็นธาตุทีจ่าเป็นในการแข็งตัวของ
เลือด พบมากในนมและเนื้อสัตว์ประเภททีกินได้ทั้งกระดูก เช่น กุ้งแห้ง ปลาเล็กปลา
น้อย หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และทารกทีก่าลังเจริญเติบโตไปจนถึงวัยรุ่นควรกิน
แคลเซียมมากกว่าปกติ
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ทีมา: https://www.slideshare.net/supakdee/ss-52443083

เหล็ก เป็นตัวน่าออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นส่วนประกอบของ
เม็ดเลือดแดงในส่วนทีเรียกว่า ฮีโมโกลบินซึงเป็นตัวพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของ
ร่างกาย และพาคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปยังปอดเพือขับถ่ายออกในรูปการหายใจ
อาหารทีมีเหล็กมากได้แก่ เครืองในสัตว์ ถัวเมล็ด ผักใบเขียวบางชนิด

ทีมา: http://m.mono–mobile.com/travel/author/wichai/page/1082
~ 16 ~

 ไอโอดีน ส่วนใหญ่ไอโอดีนจะอยู่ ในต่อมไทรอยด์ ซึ งอยู่ ทีคอส่วนล่าง
ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อ มีหน้า ทีสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอกซิน หากร่างกายขาด
ไอโอดี นตั้ ง แต่ เ ด็กจะท่า ให้ เ ป็ นโรคเอ๋ อ ร่ า งกายแคระแกร็ น และเป็ นโรคคอพอก
อาหารทีมีไอโอดีนได้แก่ อาหารทะเล และเกลืออนามัย วัยรุ่น หญิงมีครรภ์ และหญิง
ให้นมบุตรต้องการไอโอดีนสูง
 แมกนีเซียม พบมากในอาหารหลายชนิด เช่น ถัว ข้าวแดง ข้าววีท
ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ผักใบเขียวท่างานร่วมกับแคลเซียม หากร่างกายขาดแมกนีเซียม
ฟันจะไม่แข็งแรงหากทีร่างกายมีแมกนีเซียมต่า จะท่าให้ความดันโลหิตสูง และเป็น
โรคหัวใจผู้ใหญ่จะต้องการแมกนีเซียมประมาณ 300–400 มิลลิกรัมต่อวัน
 ซีลีเนียม เป็นธาตุทีมีสมบัติเหมือนก่ามะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียม
น้อยมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตรายอาหารทีมีซีลีเนียมมาก ได้แก่ ข้าวสาลี
ตับ ไต ปลาทูน่า ประโยชน์ของซีลีเนียมคือการท่างานสัมพันธ์กันกับวิตามินอี ซึงมีผล
ในการป้องกันโรคหัวใจ
 สังกะสี เป็นธาตุที ร่างกายต้องการในปริมาณทีน้ อยมาก เพราะถ้ า
มากเกินไปก็จะก่อให้เกิดอันตราย อาหารทีมีสังกะสีมาก ได้แก่ ตับ ข้าวสาลี ข้าวโพด ถัว
หอยนางรม สังกะสีมีความส่าคัญในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน หากกิ น
อาหารทีมีสังกะสีในปริมาณต่ามาก จะท่าให้เจริญเติบโตช้า

ทีมา: https://www.postsod.com/corn–boil–help–eliminate–cancer–cells
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 โครเมียม ร่างกายต้องการน้อยมาก ถ้าได้รบั มากเกินไปก็จะเกิดอันตราย
อาหารทีมีโครเมียมมาก ได้แก่ ไข่แดง ตับ หอย มันเทศ ยีสต์หมักเหล้า ประโยชน์ของ
โครเมียมช่วยในการเผาผลาญน้่าตาลช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
นอกจากสารอาหารทั้ง 5 ชนิ ด ดัง กล่ า วแล้ว น้่ า ก็ เ ป็นสิ งทีจ่า เป็ นส่ า หรั บ
ร่างกายด้วยเพราะน้่ าเป็นส่วนประกอบส่ าคัญของร่า งกาย ร่า งกายจะขาดน้่าไม่ได้
เพราะว่า 4/5 ส่วนของน้่าหนักตัวก็คือน้่า มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายสัปดาห์
หากขาดอาหาร แต่จะอยู่ได้เพียงไม่กีวันหากขาดน้่า โดยน้่าท่าหน้าทีเป็นตัวท่าละลาย
หลั กส่ า หรั บ อาหารทีผ่ า นกระบวนการย่ อยในกระเพาะ โดยทัวไปแล้ ว ควรดื มน้่ า
ประมาณ 8 แก้วต่อวัน
ประโยชน์ของน้่าดืม
1. ช่วยเพิมความสดชืนให้แก่ร่างกาย
2. ช่วยเพิมการไหลเวียนของโลหิต ปรับสมดุลในร่างกาย
3. ช่วยชะลอความแก่ ท่าให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายไม่ขาดน้่า และท่างานได้
อย่างเป็นปกติ
4. น้่าช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายของเราได้ ช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที
5. ช่วยให้หัวใจท่างานได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพ
6. ช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย

ทีมา: http://pattayadrink.blogspot.com/
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เลือกกินอาหารอย่างไร ให้เพียงพอกับร่างกายในช่วงวัยต่างๆ
อาหาร เป็นปัจจัยส่าคัญต่อการด่ารงชีวิต ร่างกายจะเจริญเติบโตมีสุขภาพที
สมบูรณ์ เมือได้รับอาหารทีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ถูกลักษณะ และเพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกาย ไม่มีสารพิษหรือสิงเจือปนทีก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
ดังนั้นอาหารและโภชนาการจึงเป็นรากฐานของมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา

ทีมา: http://www.thaifoodworld.com/อาหารหลัก5หมู่/
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อาหารสาหรับเด็กอายุ 3–5 ปี

ทีมา:https://st2520.wordpress.com/2013/03/19/พัฒนาการด้านร่างกาย/

เด็กอายุ 3–5 ปี มีความต้องการสารอาหารต่างๆเพิมขึ้น โดยทัวไปในช่วง
อายุนี้ เด็กจะมีอัตราการเพิมน้่าหนัก2–3 กิโลกรัมต่อปี และส่วนสูงเพิม 5–8 ซ.ม.ต่อปี
เป็นวัยทีมีกิจกรรมเคลือนไหวและการเล่นมากขึ้น ท่าให้ร่างกายต้องการสารอาหาร
เพิมขึ้น พลังงานจากอาหารทีเพียงพอจ่าเป็นต่อการเจริญเติบโตและเพือรักษาสภาพ
สมดุลร่างกายและมีสา่ รองให้ร่างกายใช้ เมือเด็กมีกิจกรรมเคลือนไหวเพิมขึ้นหรือใน
ยามเจ็บป่วย เด็ก 3–5 ปีต้องการพลังงานวันละ1,000–1,300 กิโลแคลอรีอาหารทีให้
พลังงานจะได้จากหมวดข้าวแป้งธัญพืชต่างๆ น้่าตาลและไขมันจากพืชและสัตว์
โปรตีน : อาหารโปรตีนช่วยการเจริญเติบโตและสร้างกล้ามเนื้อต่างๆ
เด็กวัยนี้ต้องการโปรตีนวันละ1.2–1.4 กรัมต่อน้่าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน
(18–22 กรัมต่อวัน) อาหารทีให้โปรตีนคือไข่ นม เนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น เนื้อปลา หมู ไก่
หรืออาจให้อาหารทีเป็นถัวต้มเปื่อยต่างๆ เต้าหู้ ฯลฯ ทีใช้ทดแทนอาหารเนื้อสัตว์ใน
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บางมื้อเด็กควรได้รับไข่วันละ 1ฟองและได้ดืมนมรสจืดทุกวัน ผู้ปกครองสามารถให้
อาหารทีเสริมธาตุเหล็กโดยปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ ตับ เลือด ไข่แดง ฯลฯ โดยจัดให้
สัปดาห์ละ 2–3 ครั้งเพือป้องกันปัญหาโลหิตจาง

ทีมา: http://www.central.co.th/e-shopping/high-protein-foods/

ไขมัน : ไขมันช่วยสร้างพลังงานแก่ร่างกายและช่วยการดูดซึมวิตามินบางตัว
เช่น วิตามินเอ ดี อี และเคในร่างกาย เด็กอายุ 3–5 ปี ไม่ควรได้รับไขมันเกินกว่าร้อย
ละ 30 ของพลังงานทั้งหมด (หรือเทียบเท่าน้่ามันพืช 6–8 ช้อนชาต่อวัน) เนืองจาก
การได้ รั บ ไขมั น มากเกิ น ไปจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด โรคอ้ วนได้ จึ ง ควรหลี กเลี ยงอาหาร
ที ให้ ไขมั น อิ มตั วต่ า งๆ เช่ น ไขมั นจากเนื้ อสั ต ว์ น้่ า มั นหมู กะทิ มาร์ ก ารี น ฯลฯ
เพราะมีผลท่าให้ระดับไขมัน แอลดีแอล–คอเลสเทอรอล (ไขมันไม่ดี) ในเลือดเพิมขึ้น
น่าไปสู่การเกิดปัญหาไขมันในเลือดสูงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอืนๆ
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ทีมา: https://sites.google.com/site/ideakidddd

แนวทางการดูแลและการจัดอาหารสาหรับเด็กอายุ 3–5 ปี
หลักเกณฑ์การจัดเตรียมอาหารส่าหรับเด็กวัยนี้คือ
1. ใน 1 วัน เด็กควรได้รับอาหารหลัก 3 มื้อ โดย 1 มื้อ ควรประกอบด้วย
ข้าวกล้องหรือข้าวสวยนิมๆ1–1.5 ทัพพี เนื้อสัตว์ต่างๆ 1 ช้อนกินข้าวสลับกับไข่หรือ
อาหารทะเล ผักใบเขียวต่างๆ มื้อละ 3/4–1 ทัพพี ผลไม้มื้อละ 1 ส่วน (ผลไม้ 1 ส่วน
ให้พลังงาน 60 กิโลแคลอรี ได้แก่ ส้มขนาดกลาง 2 ผล หรือมะละกอสุก (ค่า) 8 ชิ้นหรือ
กล้วยน้่าขนาดกลาง 1 ผล ฯลฯ) ควรให้เด็กดืมนมรสจืดวั นละ 2–3 แก้ว (400–600
มิลลิลิตร)

ทีมา: https://www.dekthaidd.com/mobile/knowledge–detail.aspx?nid=93
~ 22 ~

2. อาหารว่างระหว่างมื้ออาหาร
ควรเป็ น ผลไม้ แ ทนขนมกรุ บ กรอบและ
ขนมทอดต่ า งๆ โดยทั วไปสามารถจั ด
อาหารว่ า งให้ ไ ด้ 2 มื้ อ ซึ งรวมแล้ ว ให้
พลั งงานไม่ เ กิ นร้ อยละ 20 ของพลั งงาน
จา ก อ า ห า ร ทั้ ง ห ม ด ห รื อ 2 0 0 –2 5 0
กิโลแคลอรี ต่อวัน ตัวอย่างเช่น มื้อว่างเช้ า
ทีมา: https://loseweighthouse.
ให้นมจืด 1 แก้ว และขนมกล้วย 1 ชิ้น หรือ
blogspot.com/2015/09/
นมจืด 1 แก้วและผลไม้ ฯลฯ
3.ควรงดขนมกรุ บ กรอบ/ขนมหวานและน้่ า หวานทุกชนิ ด แก่ เ ด็ กก่ อนมื้ อ
อาหารหลักเพราะท่าให้เด็ กไม่ อยากอาหารมื้ อหลั ก ขนมหวานและอาหารแป้ งทีมี
ความเหนียวนุ่มติดฟัน มักก่อให้เกิดฟันผุได้ง่าย

ทีมา: https://loseweighthouse.blogspot.
com/2015/09/

4.ปรุงอาหารทีรสชาติไม่จัดจ้านและปรุงอาหารด้วยวิธีการต้ม นึง อบแทน
การทอดเพือช่วยให้เด็กได้รับไขมันปริมาณไม่มากเกินไป อาหารทีปรุงโดยการต้มควร
ให้นุ่มและตัดอาหารเป็นชิ้นเล็กๆ พอเหมาะกับปากเด็ก
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อาหารและโภชนาการสาหรับเด็กระดับประถมศึกษา (6–12 ปี)

ทีมา: http://ms4lp5450102.blogspot.com/2012/01/63-2.html

เด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 6–12 ปี) เป็นวัยทีมีการเจริญเติบโตต่อ
จากเด็กปฐมวัย แบ่งออกเป็น 2 ช่วงวัย คือ อายุ 6–8 ปี เป็นช่วงเตรียมความพร้อมเข้า
สู่วัยรุ่นและอายุ9–12 ปี เป็นช่วงวัยรุ่นในช่วงชั้นประถมตอนต้นอัตราการเจริญเติบโต
ด้านความสูงค่อนข้างคงที และใกล้เคียงกันทั้งเด็กหญิง และเด็กชายคือ ส่วนสูงเพิมปี
ละประมาณ 4–5 เซนติเมตรสัดส่วนของไขมันและกล้ามเนื้อใกล้เคียงกันทั้งเด็กหญิง
และเด็กชายเมือเข้าสู่วัยรุ่นซึงเป็นช่วงชั้นประถมตอนปลาย อัตราการเจริญเติบโตเพิม
สูงขึ้นอีกครั้งเด็กหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นก่อนเด็กชายประมาณ 2 ปี คือ เด็กหญิงเริมเข้าสู่
วัยรุ่นอายุ 9–10 ปี และมี ส่วนสูงเพิมมากทีสุ ดปีละประมาณ6–7 เซนติเ มตร และ
น้่าหนักเพิมขึ้นสูดสุดประมาณ 4.5 กิโลกรัม เด็กหญิงเริมมีประจ่าเดือน มีการสะสม
ไขมันเพิมขึ้น ส่วนเด็กชายเริมเข้าสู่วัยรุ่นอายุ 11–12 ปี และมีส่วนสูงเพิมมากทีสุดปี
ละประมาณ 8–9 เซนติเมตรและน้่าหนักเพิมขึ้นสูดสุดประมาณ 5.0 กิโลกรัมทีอายุ
13–14 ปี เด็ กวัยนี้ จึงเป็ นช่วงทีมีการเจริ ญเติบโตอย่า งรวดเร็ว การได้อาหารทีดี มี
ประโยชน์จึงมีความส่าคัญมาก
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ตารางแสดงน้่าหนักและส่วนสูงทีเหมาะสมของเด็ก
อายุ (ปี)
7–9
10–12

นาหนัก (ก.ก.)
22–26
28–32

ส่วนสูง (ซ.ม.)
115 –125
130–140

สารอาหารสาคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน
เด็กวัยเรียนเป็นช่วงของการเปลียนแปลงโครงสร้างของร่างกาย อารมณ์ และ
สังคม ซึงมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอย่างมากเป็นสาเหตุให้เด็กมี
ปัญหาโภชนาการทั้งด้านขาดและเกิน ปั ญหาทุพโภชนาการที ส่า คัญคือ ภาวะขาด
โปรตีนและพลังงาน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคขาดสารไอโอดีน และ
ภาวะอ้วน ดังนั้นเด็กวัยเรียนจึงจ่าเป็นต้องได้รับพลังงาน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ
เพือเสริ มสร้างการเจริญ เติบ โต การเรี ยนรู้จดจ่า การสร้า งภู มิต้า นทานโรค การท่า
กิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ทีมา: https://mgronline.com/business/detail/9610000056584
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หากร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารต่างๆ ไม่เพียงพอ จะส่งผลให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตไม่เต็มศักยภาพ เด็กตัวเล็กเตี้ย แคระแกร็น กล้ามเนื้อลีบ ภูมิต้านทานต่า
สติปัญญาต่าท่าให้การเรียนรู้ช้าเด็กวัยเรียนมีความต้องการพลังงาน โปรตีน วิตามิน
และแร่ธาตุ เพิมขึ้นจากเด็กปฐมวัย เพือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น และช่วง
วัยรุ่นในแต่ละกลุ่มวัยมีความต้องการไม่เท่ากัน จึงแบ่งปริมาณสารอาหารทีควรได้รับ
ประจ่าวันเป็น 2 กลุ่มอายุ คือ อายุ 6–8 ปีควรได้รับสารอาหาร 1,400 กิโลแคลอรี
และอายุ 9–12 ปีควรได้รับสารอาหาร 1,700 กิโลแคลอรี
ชนิดและปริมาณอาหารที่เด็กวัยเรียนต้องบริโภคทุกวัน
เด็กวัยเรียน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย และเป็นช่วงเตรียมความพร้อมเข้าสู่
วัยรุ่น การกินอาหารของเด็กจึงไม่ใช่เพียงแค่ให้อิมท้องเท่านั้น แต่ต้องค่านึงด้วยว่า
อาหารทีกินนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอต่อความต้องการของเด็กหรือไม่ ดังนั้น
ในแต่ล ะวันเด็ กๆ ต้ องเลื อกกิ นอาหารให้ เหมาะสม โดยกิ นอาหารให้ค รบ 5 กลุ่ ม
ได้แก่ กลุ่มข้าว–แป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ และกลุ่มนม เพือได้รับพลังงาน
โปรตีน วิตามินและแร่ธาตุ ทีครบถ้วน ดังนี้
1. กลุ่มข้าวแป้ง ให้พลังงาน ช่วยให้มีเรียวแรงท่ากิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
ข้าวสzวย ข้าวเหนียว ก๋วยเตี๋ยวขนมจีน ขนมปัง ข้าวโพด เผือก มันเทศ เป็นต้น ควรกิน
ข้าวเป็นประจ่าโดยเฉพาะข้าวกล้องหรือข้าว
ซ้ อ มมื อ เพราะเป็ น อาหารขั ด สี น้ อ ย จะมี
โปรตี น แร่ ธ าตุ วิต ามิ น และใยอาหารใน
ปริมาณมากกว่า และสลับกับอาหารประเภท
ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน บะหมี เผือก มัน ควรกิน
อาหารกลุ่มข้าวแป้งวันละ 7–8 ทัพพี
ทีมา: http://เมนู.net/35
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2. กลุ่มผัก ให้วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร ควรกินให้หลากหลายสี เช่นสีแดง
สีเขียวเข้ม สีเหลืองส้ม สีม่วง สีขาว เป็นต้น โดยเฉพาะสีเขียวเข้ม สีเหลืองส้ม สีแดง
โดยใน 1 วัน เด็กควรกินผักได้ 4 ทัพพี เพือให้ผิวพรรณดี มีเลือดฝาด ขับถ่ายคล่อง

ทีมา: http://www.popcornfor2.com/content/

3. กลุ่มผลไม้ ให้วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร ควรกินผลไม้สดดีกว่าผลไม้ตาก
แห้งหรือน้่าผลไม้เพราะจะท่าให้ได้รับวิตามินซีมากกว่า และน้่าผลไม้มักจะมีน้่าตาล
มาก ผลไม้อาจกินหลังมื้ออาหารกลางวันทันทีหรือเป็นอาหารมื้อว่าง โดยเฉลียควรกิน
ผลไม้วันละ 3 ส่วน

ทีมา: http://10process-loseweight.blogspot.com/2015/04/mono-meal-diat.html
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4. กลุ่มเนื้อสัตว์ ประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว เนื้อปลา เครืองในสัตว์
อาหารทะเล รวมทั้ง ไข่ ถั วเมล็ ด แห้ ง และผลิ ตภั ณฑ์ ถัวเหลือง เช่ น เต้ า หู้ เป็ นต้ น
เพือให้ได้โปรตีน กรดไขมันจ่าเป็นแคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินเอ ซึงจ่าเป็นต่อการ
สร้างเนื้อเยือต่า งๆ รวมทั้ง การเจริญเติบโตของเซลล์ส มองของเด็ กเด็กจึงมีส่ วนสู ง
เพิมขึ้น มีการสร้างกล้ามเนื้อ พัฒนาสมอง จึงควรกินอาหารกลุ่ มเนื้อสัตว์ เพือให้เด็ก
ได้รับสารอาหารส่าคัญ ดังนี้
กินปลาอย่า งน้อยสั ปดาห์ ล ะ 3 วัน เนื องจากปลาเป็นอาหารทีให้โ ปรตี น
คุณภาพดี ย่อยง่าย ไขมันต่าและมีกรดไขมันดี–เอช–เอ (Docosahexaenoic acid,
DHA) สูง ซึงมีความส่าคัญต่อการพัฒนาสมองเป็นผลต่อความจ่าและการเรียนรู้ของ
เด็ก
กินตับ เลือด เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อแดง สัปดาห์ละ 1–2 วัน เพือให้ได้ธาตุ
เหล็ กซึ งช่วยในการสร้า งเม็ ด เลื อดแดง พัฒนาสมองและการเรี ยนรู้ และสร้ างภู มิ
ต้ า นทานโรค และควรกิ นอาหารทีมี วิต ามิ น ซี สู ง ร่ วมด้ ว ยเช่ น ฝรั ง มะขามป้ อ ม
มะปรางสุก มะละกอสุก ส้ม เป็นต้น เพือช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก
กินไข่ สัปดาห์ละ 3–7 วัน เพือให้ได้โปรตีนคุณภาพดี และยังให้วิตามินและ
แร่ธาตุทีส่าคัญหลายชนิดเช่น วิตามินเอ วิต ามินบี และเลซิติน ซึงช่วยในการท่างาน
ของระบบประสาท ท่าให้มีความจ่าและความสามารถในการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ไข่
แดงมี ค อเลสเทอรอลสู ง (ไข่ 1 ฟอง มี คอเลสเทอรอล 200 มิ ลลิ กรั ม ) ปริ มาณที
แนะน่าคือ ควรได้รับคอเลสเทอรอลไม่เกินวันละ 300 มิลลิกรัม ดังนั้นจึงควรบริโภค
ไข่ไม่เกินวันละ 1 ฟอง
กิ น เนื้ อ สั ต ว์ ช นิ ด อื นๆ เช่ น หมู ไก่ กุ้ ง ปลาหมึ ก เป็ น ต้ น โดยกิ น สลั บ
ผลั ด เปลี ยนหมุ นเวีย นในแต่ ล ะวันกลุ่ มเนื้ อสั ต ว์เป็ นกลุ่ มอาหารทีถ้ า เด็ กส่ วนใหญ่
บริโภคมากเกินไปจะท่าให้ได้รับไขมันอิมตัวสูง เสียงต่อการมีไขมันในเลือดสูง มีภาวะ
อ้วน และหลอดเลือดตีบ นอกจากนั้น การได้รับโปรตีนมากเกินไปเป็นประจ่าจะเพิม
การสลายแคลเซียมออกจากกระดูกมากขึ้น มีผลต่อการสะสมมวลกระดูก เสียงต่อการ
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เกิดโรคกระดูกพรุน ดังนั้นเด็กทีบริโภคอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์มากเกินไป ควรลดปริมาณ
ให้ใกล้เคียงกับทีแนะน่า
5. กลุ่มนม ควรบริโภคเป็นประจ่าทุก
วัน เพือให้ได้รับแคลเซียมเพียงพอส่าหรับการ
เจริญเติบโตของเด็กการสะสมมวลกระดูกท่า
ให้กระดูกแข็งแรง ส่วนสูงเพิมขึ้น ควรดืมนม
รสจืดวันละ 2–3 แก้ว หากได้รับไม่เพียงพอจะ
ท่าให้เด็กตัวเตี้ย และมีความเสียงเป็นโรค
กระดูกพรุนเมือมีอายุมากขึ้น แต่หากบริโภค
มากเกินไปจะท่าให้ได้รับไขมันอิมตัวมาก เกิดการสะสมในเนื้อเยือและหลอดเลือด
ส่งผลให้มภี าวะอ้วนหรือหลอดเลือดตีบในอนาคตได้ การดืมนมควรดืมในมื้ออาหาร
ว่าง ไม่ควรดืมนมหลังอาหารทันที เพราะแคลเซียมในนมจะขัดขวางการดูดซึมธาตุ
เหล็ก แหล่งแคลเซียมจากอาหารอืนๆ ทีสามารถเลือกกินได้ เช่น โยเกิรต์ เนยแข็ง
กะปิ เต้าหูแ้ ข็งเต้าหู้อ่อน ปลาเล็กปลาน้อย เป็นต้น นอกจากนี้ นมยังเป็นแหล่งของ
โปรตีนวิตามินเอ และวิตามินบี2 อีกด้วย
6.ไขมัน เป็นสารอาหารทีต้องได้รับให้พอเหมาะ ไขมันช่วยสร้างความอบอุ่น
ให้แก่ร่างกาย เป็นส่วนประกอบส่าคัญของสมอง ช่วยดูดซึมวิตามินเอ วิตามินอีวิตามินดี
และวิตามินเค เข้าสู่ร่างกาย หากได้รับในปริมาณมากเกินไปจะเกิดการสะสมไขมันใน
เนื้ อเยื อ เกิ ด ภาวะอ้ วนซึ งมี อันตรายมาก เนื องจากเด็ ก ก่ า ลั ง เจริ ญ เติ บ โตการได้
พลังงานมากเกินไปจะท่าให้เซลล์ไขมันเพิมจ่านวนขึ้นท่าให้การลดน้่าหนักท่าได้ยาก
เพราะไม่สามารถลดจ่านวนของเซลล์ไขมันได้ แต่ถ้าได้รับน้อยไปจะท่าให้ขาดวิตามินเอ
วิตามินอี วิตามินดี วิตามินเค และมีภาวะผอม ไขมันมีอยู่ในรูปของน้่ามัน เนย กะทิ
และยังแทรกอยู่ในอาหารกลุ่มเนื้ อสัตว์ด้วย โดยเฉลียเด็กควรได้ น้่ามันไม่เกินวันละ
5 ช้อนชา โดยกระจายอาหารทีใช้น้่ามัน กะทิหรือเนย ในการประกอบอาหารโดยวิธี
ผัด ทอด ต้มทีใช้กะทิ (ทั้งคาวและหวาน) มื้อละ 1 อย่าง
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ปริมาณอาหารที่เด็กวัยเรียนอายุ 6–12 ปี ควรได้รับใน 1 วัน*
กลุ่มอาหาร
ข้าว–แป้ง
ผัก
ผลไม้
เนื้อสัตว์
นม (รสจืด)1

ปริมาณ
หน่วย
สารอาหารหลัก
อายุ 6–8 ปี อายุ 9–12 ปี
7
8
ทัพพี
คาร์โบไฮเดรต
4
4
ทัพพี
วิตามินและแร่ธาตุ
3
3
ส่วน
วิตามินและแร่ธาตุ
4
6
ช้อนกินข้าว
โปรตีน
2–3
6
แก้ว (200 ซีซี)
แคลเซียม

* ประยุกต์จากข้อมูลจาก DRI คู่มือธงโภชนาการ และหนังสือแคลเซียมและสุขภาพ ส่านักโภชนาการ
กรมอนามัย
1
เด็กอ้วนควรดืมนมพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนย

อย่ า งไรก็ต าม สารอาหารบางชนิ ด อาจได้ รับ จากอาหารไม่ เ พีย งพอ ได้ แ ก่
ไอโอดีนและธาตุเหล็ก จึงจ่าเป็นต้องเสริมเพิมเติมจากอาหารทีบริโภค ทั้งนี้ ไอโอดีน
เสริมในรูปของเกลือหรือเครืองปรุงรสเค็มเพือใช้ปรุงอาหารทุกครั้ง ในครอบครัวและ
โรงเรียน โดยปรุงด้วยเกลือ ไม่เกินวันละ ½ ช้อนชาต่อคน หรือน้่าปลาไม่เกินวันละ
2 ช้อนชาต่อคน เพือป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและได้ รับโซเดียมไม่เกินปริมาณที
ก่าหนด ส่วนธาตุเหล็กอยู่ในรูปของยาเม็ดธาตุเหล็กกินสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 เม็ด
จานวนมืออาหารที่เด็กวัยเรียนควรกิน
เด็ ก วั ย นี้ จ่ า เป็ น ต้ อ งกิ นอาหารมื้ อ หลั ก 3 มื้ อ ได้ แ ก่ มื้ อ เช้ า มื้ อ กลางวั น
และมื้อเย็น และอาหารว่างทีมีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัดและไม่มี
ไขมันสูง จ่านวน 2 มื้อ ได้แก่ อาหารว่างเช้าและบ่าย หากกินอาหารมื้อเช้ากลุ่มใด
มาก มื้อกลางวันต้องกินกลุ่มนั้นน้อยลง ในทางตรงกันข้าม กินอาหารมื้อเช้ากลุ่มใด
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น้อย ต้องกิ นอาหารกลุ่ มนั้ นในมื้ อกลางวัน มากขึ้น เพือให้ ได้ ตามปริมาณทีแนะน่ า
อย่างไรก็ตาม เด็กทีกินอาหารไม่ครบ 3 มื้อมักจะอดอาหารเช้าซึงมีผลเสียต่อสุขภาพ

ทีมา: https://www.maeban.co.th/สูตรอาหาร/2790/ข้าวต้มกุ้ง.php

อาหารเช้า เป็นมื้ออาหารทีส่า คัญทีสุดเพราะร่างกายไม่ได้รับพลังงานและ
สารอาหารเป็นเวลานานหลายชัวโมง หากอดอาหารเช้าจะท่า ให้สมองและกล้ามเนื้อ
ท่างานไม่ดี เป็นผลให้การเรียนรู้ช้า ขาดสมาธิ เฉือยชาหงุดหงิดง่าย และมีความเสียง
ต่ อการเกิ ด โรคสมองเสื อมในอนาคต จึง จ่ า เป็ น ต้ องกิ น อาหารเช้ า ทีมี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ ซึงควรประกอบด้วยกลุ่มอาหารอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าว–แป้งและ
กลุ่ มเนื้ อสั ต ว์ หรื อกลุ่ มข้ า ว–แป้ ง และกลุ่ มนม เพือให้ ได้ พลั ง งานและสารอาหาร
ครบถ้วนส่ าหรั บ บ่า รุ ง สมองเป็ นผลให้ ระบบความจ่า การเรี ย นรู้ แ ละอารมณ์ ดี ขึ้ น
รวมทั้ ง การท่า งานของกล้ า มเนื้ อ เด็ ก ๆจึ ง สามารถท่ า กิ จ กรรมต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพแม้ว่าเด็กวัยเรียนจะตัวโตขึ้น กระเพาะอาหารใหญ่ขึ้น แต่การกินอาหาร
มื้อหลั ก 3 มื้อ ไม่ส ามารถได้รับสารอาหารเพียงพอ เนืองจากเด็ กมี ความต้องการ
สารอาหารมากขึ้น ปริมาณอาหารจึงเพิมขึ้น และนมเป็นกลุ่มอาหารทีไม่แนะน่า ให้กิน
หลังอาหารทันที เพราะจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก จึงจ่าเป็นต้องมีอาหารว่าง วัน
ละ 2 มื้อ
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อาหารว่างแบบไหน…จึงจะมีคุณค่าทางโภชนาการ
อาหารว่างทีมีคุณค่าทางโภชนาการ หมายถึง อาหารทีบริโภคระหว่างอาหาร
มื้อหลั ก วันละไม่ เกิน 2 มื้อโดยเน้นอาหารตามธรรมชาติในกลุ่ มอาหารต่างๆ และ
พลังงานทีได้รับจากการรับประทานอาหารว่างแต่ละมื้อไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของ
พลังงานทีควรได้รับทั้งหมดต่อวัน นันคือ
เด็กอายุ 6–8 ปี พลังงานจากอาหารว่างไม่ควรเกินมื้อละ 140 กิโลแคลอรี
เด็กอายุ 9–12 ปี พลังงานจากอาหารว่างไม่ควรเกินมื้อละ 170 กิโลแคลอรี
และควรมีสารอาหารทีจ่าเป็นต่อร่างกายไม่น้อยกว่า 2 ชนิด เช่น โปรตีน แคลเซียม
เหล็ ก วิตามิ นเอ วิต ามิ นบี 1 วิต ามิ นบี 2 วิต ามินซี หรื อใยอาหาร โดยแต่ ล ะชนิ ด มี
ปริมาณไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของปริมาณทีควรได้รับต่อวัน(ปริมาณโปรตีนร้อยละ 10
ของความต้องการต่ อวัน จะมี ป ริ มาณไม่ น้อยกว่า 3 กรั มส่ า หรั บ เด็ กอายุ 6–8 ปี
และ 4 กรัมส่าหรับเด็กอายุ 9–12 ปี)
ประเภทของอาหารว่างทีแนะน่า ได้แก่
1. นม ดืมมื้อละ 1 แก้ว/ถุง/กล่อง (200 มิลลิลิตร) ควรเป็นนมสดรสจืด หาก
เป็นเด็กท้วม เริมอ้วนหรืออ้วน ให้ดืมนมพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนยแทน
2. ผลไม้สด กินมื้อละ 1 ส่วน หากเป็นผลไม้ตากแห้งต้องไม่เติมน้่า ตาล เช่น
กล้วยตากไม่ชุบน้่าผึ้ง
3. พืชหัว กินมื้อละ 1 ทัพพี เช่น ข้าวโพดเหลืองต้ม (1 ฝัก) มันเทศต้ม เผือก
ต้ม เป็นต้น
4. ถัวเมล็ดแห้ง กินมื้อละ 2 ช้อนกินข้าว เช่น ถัวลิสงต้ม เป็นต้น
5. ขนมไทยรสไม่หวานจัด กินมื้อละ 1 ถ้วยเล็ก โดยมีอาหารกลุ่มข้าว–แป้ง
(พืชหัว) กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้กลุ่มเนื้อสัตว์ (ถัวเมล็ดแห้ง) หรือกลุ่มนม เป็นส่วนประกอบ
เช่น ฟักทองแกงบวด กล้วยบวชชี เต้าส่วนข้าวต้มมัด ถัวเขียวต้มน้่าตาล เป็นต้น
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6. อาหารว่างอืนๆ กินมื้อละ 1–3 ชิ้น (ขึ้นกับขนาด) โดยมีกลุ่มผัก กลุ่มผลไม้
กลุ่มเนื้อสัตว์(ถัวเมล็ดแห้ง) หรือกลุ่มนม เป็นส่วนประกอบ เช่น ซาลาเปาไส้หมูแดง
ขนมจีบ แซนวิชไส้ทูน่า ขนมปังไส้หมูหยองเป็นต้น
นอกจากนี้ อาหารว่างจะต้องไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด และไม่มีไขมันสูง และ
ควรกินอาหารว่างก่อนเวลาอาหารมื้อหลักประมาณ 1½–2 ชัวโมง
อาหารแบบไหน…ทาลายสุขภาพเด็ก
อาหารทีไม่มีประโยชน์และให้โทษกับร่างกายเป็นอาหารทีเด็กๆ ควรหลีกเลียง
ได้แก่
 ขนมขบเคี้ยว
 อาหารรสหวานจัด
 อาหารรสเค็มจัด
 อาหารทีมีไขมันสูง
 อาหารไม่สะอาดมีการปนเปื้อน
 เครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์
เพราะหากกินเป็นประจ่า จะเสียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด และอาจถึงขั้นตาบอด เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ในวัย
ผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ

ทีมา: http://www.scimath.org/article–science/item/4129–2014–05–21–08–30–48
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นอนเท่าไหร่.....จึงจะเพียงพอ
การนอนหลั บ มี ค วามส่ า คั ญ ต่ อการเจริ ญ เติ บ โต การพัฒ นาสมอง และ
สุขภาพของเด็ก โดยเวลานอนท่าให้ร่างกายหลังฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth
Hormone) มากขึ้น ส่งผลกระตุ้นการเจริญเติบโตและควบคุมสัดส่วนของไขมันใน
กล้ามเนื้อ เด็กทีนอนไม่เพียงพอ จะเกิดปัญหาการเจริญเติบโตไม่ดีการเรียนรู้ช้าลง
ความจ่าลดลง ไม่มีสมาธิ การสร้างภูมิต้านทานโรคลดลง ท่าให้ติดเชื้อได้ง่าย จึงต้อง
ส่งเสริมให้เด็กนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8–10 ชัวโมง

ทีมา: https://sites.google.com/a/muk.ac.th/mint/bthkhwam-sukhphaph/
karphakphxnnxnhlabthihemaasm
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เคลื่อนไหวร่างกาย มีกิจกรรมทางกายออกและกาลังกายเป็นประจามีประโยชน์
อย่างไร
การนังๆ นอนๆ เช่น การดูทีวี การใช้คอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์กับภาวะ
อ้วน จากการศึกษาพบว่า การดูทีวีมักจะมีพฤติกรรมบริ โภคขนมกรุบ กรอบ ได้รับ
พลังงานมากเกินความต้องการ จึงแนะน่าให้ดูทีวีไม่เกินวันละ2 ชัวโมง และส่งเสริมให้
เด็กเคลือนไหวร่างกายและ/หรือออกก่าลังกายเป็นประจ่าทุกวัน เช่น ท่างานบ้านเดิน
วิง กิจกรรมเข้าจังหวะ กระโดดเชือก ว่ายน้่า เล่นกีฬา เป็นต้น การเคลือนไหวเหล่านี้
ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนการเจริญเติบโตเพิมขึ้น การย่อยอาหาร และการ
ขั บ ถ่ า ยดี ขึ้ น สร้ า งมวลกระดู กมากขึ้ น กล้ า มเนื้ อแข็ ง แรง เป็ น ผลให้ เ ด็ ก มี ก าร
เจริญเติบโตดี ความสูงเพิมขึ้น น้่าหนักตัวเหมาะสม

ทีมา: https://pantip.com/topic/31546596
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อาหารและโภชนาการสาหรับวัยรุ่น

ทีมา: https://sites.google.com/site/lekdee447/kar-ceriy-teibto-laea-phathnakarkhxng-way-run

วัยรุ่นเป็นช่วงทีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (Growth spurt) ร่างกายจะมีการ
เปลียนแปลงหลายด้าน มีสัดส่วนของกล้ามเนื้อและไขมันเพิมขึ้น มีความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อมากขึ้น โดยเฉพาะถ้ามีการออกก่าลังกาย นอกจากนี้ยังมีการเปลียนแปลง
ของฮอร์โมนต่างๆ มากมาย มีการสร้างโกรว์ธ ฮอร์โมน(Growth hormone) เพิมขึ้น
เพราะมีบทบาทโดยตรงต่อการเติบโตทางร่างกาย โกรว์ธฮอร์โมนจะท่างานผสมผสาน
กับฮอร์โมนอืนๆ ได้แก่ ธัยรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid hormone) ทีท่าหน้าทีควบคุม
เมทาบอลิซึมของร่ างกาย ฮอร์ โ มนเอสโตรเจน (Estrogen) ทีกระตุ้ นการพัฒ นา
ลั กษณะเพศหญิ ง ให้ เ ด่ นชั ด เช่ น กระตุ้ นการเจริ ญ เติ บ โตของเต้ า นมหั วนม การ
กระจายของเนื้อเยือ ไขมัน ท่าให้มีสะโพก เอว มีรูปร่างเป็นแบบหญิงและเร่งให้เข้าสู่
วุฒิภาวะเร็ วขึ้นและเทสโทสเทอโรน (Testosterone) ซึงเป็นฮอร์โมนเพศชาย ที
กระตุ้นกล้ามเนื้อให้เจริญเติบโตทั้งด้านขนาดและความแข็งแรง
~ 36 ~

ทีมา: http://www.physiotherapies.co.uk/teenage–growth–spurts/

ด้านน้่าหนักและส่วนสูงพบว่า เมือเริมเข้าสู่วัยรุ่น มีอัตราการเพิมของส่วนสูง
เพิมขึ้นเด่นชัดอีกครั้งโดยช่วงแรกอัตราส่วนสูงมากทีสุดคือเมือเป็นทารกอยู่ในครรภ์
และช่วงทารกแรกเกิดจนอายุ 2 ปี โดยทีวัยรุ่นเพศชายช่วงอายุ 10½–13 ปี มีความ
สูงเพิมขึ้นประมาณ 6–8 เซนติเมตร/ปี และน้่าหนักเพิมขึ้น 5–6 กิโลกรัม/ปี ส่าหรับ
วัยรุ่นเพศหญิงช่วงอายุ 10½–13 ปี ความสูงเพิมขึ้นประมาณ 5–6 เซนติเมตร/ปีและ
น้่าหนักตัวเพิมขึ้น 4–5 กิโลกรัม/ปี

ทีมา: http://www.krusarawut.net/wp/?p=199
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ความต้องการอาหารของวัยรุ่น
วัยรุ่นเป็นช่วงทีก่าลังมีการเจริญเติบโตสูงสุด (Growth spurt) ร่างกายมีความ
ต้ อ งการสารอาหารในปริ ม าณสู ง เพื อเติ บ โตเป็ น ผู้ ใ หญ่ ที มี ค วามสมบู ร ณ์ เ ต็ ม ที
รายละเอียดดังนี้
• พลังงาน ความต้องการพลังงานขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของร่างกาย
การเผาผลาญอาหารและแรงงานทีใช้ในการท่ากิจกรรมทั้งการเรียนและกิจกรรมต่างๆ
จึงแนะน่าให้วัยรุ่นชายควรได้รับพลังงานวันละ 1,700–2,300 กิโลแคลอรี วัยรุ่นหญิง
ควรได้ รับ พลั งงานวันละ 1,600–1,850 กิโ ลแคลอรี ซึงสารคาร์ โ บไฮเดรต โปรตี น
ไขมัน เป็นสารอาหารทีให้พลังงานต่อร่างกาย
• คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานทีดีทีสุด และควรได้รับเป็นสัดส่วนร้อยละ
55–60 ของพลังงานทั้งหมดแหล่งคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ง เผือก มัน ข้าวโพด
เมือเข้าสู่ร่างกายย่อยและดูดซึมเป็นน้่าตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด ส่งไปเลี้ยงสมอง
ถ้าใช้ไม่หมดจะถูกเก็บสะสมในรูปไกลโคเจน (Glycogen) เก็บทีตับและกล้ามเนื้อ

ทีมา: https://mahosot.com/
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• โปรตีน ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสารช่วยย่อย และสร้าง
ฮอร์ โ มน โดยทัวไปวัย รุ่ นต้ องการโปรตี น 1.0–1.2 กรั มต่ อน้่ า หนั กตั ว 1 กิ โ ลกรั ม
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10–15 ของพลังงานทีควรได้รับทั้งหมด ถ้าวัยรุ่นเป็นนักกีฬา
อาจต้องการโปรตีนมากขึ้นเป็น 1.5 กรัมต่อน้่าหนัก 1 กิโลกรัมการได้รับโปรตีนน้อย
เกินไปจะท่าให้เจริญเติบโตช้า ภูมิต้านทานต่า อ่อนเพลีย เบืออาหาร แต่ถ้าได้รับมาก
เกินไปจะท่าให้ไตท่างานหนัก จึงควรได้รับในปริมาณทีเหมาะสม แหล่งอาหารของ
โปรตีน ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ ปลา นม ถัวเมล็ดแห้ง ผลิตภัณฑ์จากถัวเมล็ดแห้ง

ทีมา:https://www.honestdocs.co/5–food–group–and–its–benefit

• ไขมัน เป็นแหล่งกรดไขมันทีจ่าเป็นต่อระบบประสาท และช่วยให้วิตามินที
ละลายในไขมันสามารถ ท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพไขมันจะถูกเก็บในเนื้อเยือไขมัน
และกล้ า มเนื้ อ โดยทั วไปควรได้ รั บ ประมาณร้ อ ยละ 30 ของพลั ง งานทั้ ง หมด
แหล่งอาหาร ได้แก่ ไขมันจากพืชและจากสัตว์ น้่ามันปลา เนย งา
• วิตามิน เป็นสารอาหารทีส่าคัญต่อปฏิกิริยาการสลายอาหารให้ได้พลังงาน
วิตามินมีอยู่ในอาหารต่างๆทีรับประทาน โดยเฉพาะในธัญพืช ผักและผลไม้
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ทีมา: https://www.sanook.com/women/72693/

• แร่ธาตุ มีความส่าคัญเป็นองค์ประกอบของเซลล์และกล้ามเนื้อ แร่ธาตุทีมี
ความส่าคัญกับวัยรุ่นมากคือแคลเซียม เพราะมีส่วนส่าคัญในการสร้างกระดูก และท่า
ให้ มีค วามสู ง เพิ มมากขึ้ น แหล่ ง แคลเซี ย ม ได้ แ ก่ นม ผลิ ต ภั ณฑ์จ ากนม ปลาเล็ ก
ปลาน้อย กุ้งเล็ก กะปิ ปลากระป๋อง แมลงต่างๆ เช่น ตั๊กแตน และผักใบเขียว แร่ธาตุ
ฟอสฟอรัสก็เป็ นสารอาหารทีเป็นองค์ประกอบของกระดูกเช่ นกัน โดยอัตราส่วนที
เหมาะสมระหว่างแคลเซียม : ฟอสฟอรัส คือระหว่าง 1.5–2 : 1 แหล่งอาหารของ
ฟอสฟอรัส ได้แก่ถัว ไข่ ปลา เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ นม และเนยแข็ง ส่าหรับธาตุเหล็กซึง
เป็นองค์ประกอบส่าคัญของเม็ดเลือดแดงนั้นในวัยรุ่นหญิงมีความต้องการมากกว่า
ผู้ชาย เนืองจากมีการสูญเสียไปกับประจ่าเดือนทีขับออกมาทุกเดือน อาหารทีมีธาตุ
เหล็กมาก ได้แก่ ตับ เลือด และเนื้อสัตว์ทีมีสีแดง
• น้่า เป็นส่วนประกอบของเซลล์ น้่าย่อย ฮอร์โมน น้่าเป็นตัวละลาย ช่วยรักษา
ความสมดุ ลและอุณหภูมิของร่ างกาย โดยปกติร่างกายต้องการน้่าวันละประมาณ
8–10 แก้ว
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วัยรุ่นกับโภชนบัญญัติ 9 ประการ
ข้อแนะน่าการกินทีเรียกว่าโภชนบัญญัติ 9 ประการ สามารถน่ามาประยุกต์ใช้
กับวัยรุ่นให้เข้ากับวิถีชีวิตทีรวดเร็ว ดังนี้
1. กินอาหารครบ 5 หมู่ หลากหลายไม่ซ้่าซากและดูแลน้่าหนักตัวสม่าเสมอ
2. กินข้า วเป็ นหลัก สลั บกับ แป้ ง เน้นกินข้ าวกล้อง ข้าวโพด ลู กเดือยหรื อ
อาหารไม่ขัดขาว
3. กินพืชผัก และกินผลไม้ตามธรรมชาติ เน้นกินพืชผัก 5 สี เพือให้ได้รับใย
อาหาร และสารไฟโตเอสโทรเจนอย่างเพียงพอ
4. กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถัวเมล็ดแห้ง เน้นกินปลา ไข่ และเนื้อแดง
5. ดืมนมทีเหมาะสมกับวัย เน้นการดืมนมรสธรรมชาติ (รสจืด) และนมขาดมัน
เนยส่าหรับวัยรุ่นทีต้องการควบคุมน้่าหนัก

ทีมา: https://www.honestdocs.co/breakfast-most-important-for-working-people
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6. ไม่ควรกินอาหารทีมีไขมันสูง เน้นวิธีการประกอบอาหารแบบไม่ใช้ น้่ามัน
และใช้ น้่า มั นน้ อย ต้ม นึง ลวก อบและลดการกินอาหารขนมอบทีมีไขมันทรานส์
ประกอบ เช่น โดนัต แครกเกอร์ คุกกี้ พาย และขนมอบทีใช้มาร์การีนประกอบ
7. ไม่ควรกินอาหารรสจัด เน้นกินอาหารรสจืด และชิมก่อนเติม ลดเครืองดืม
รสหวาน
8. ไม่ ค วรกินอาหารทีปนเปื้ อน เน้ นกิ นอาหารสุ กใหม่ ๆ เลือกร้ า นค้ า ทีได้
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
9. ไม่ควรดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ เน้นดืมน้่าเปล่าวันละ 6–8 แก้ว
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อาหารและโภชนาการสาหรับวัยทางานและหญิงเจริญพันธุ์

ทีมา: https://www.sanook.com/women/77677/

ความต้องการสารอาหาร
วัย ท่า งานเป็ นวั ย ทีร่ า งกายเจริ ญ เติ บ โตเต็ ม ทีแล้ ว แต่ ร่า งกายยั ง ต้ องการ
สารอาหารเพือน่าไปใช้ในการท่างานของร่างกาย และซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ทีสึกหรอ จึงควรกินอาหารให้ได้ครบถ้วนและเหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย
หญิ ง วั ย ท่า งาน ควรรั บ ประทานอาหารให้ ได้ พ ลั ง งานวั นละ 1,600 กิ โ ลแคลอรี
โดยเป็นกลุ่มข้าวและแป้ง ประมาณ 8 ทัพพี วัยรุ่นทั้งชายหญิง และชายวัยท่างาน
ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

~ 43 ~

ทีมา: http://www.waterlibrary.com/th/education/อาหารเช้า-มื้อส่าคัญที.html

โดยควรรับประทานอาหารในกลุ่มข้าวและแป้ง วันละ 10 ทัพพี ส่าหรับผู้ใช้
พลั ง งานมาก เช่ น นั ก กี ฬ าเกษตรกรและผู้ ใ ช้ แ รงงาน ต้ อ งการพลั ง งานวั น ละ
2,400 กิ โ ลแคลอรี และกิ น ข้ า วและแป้ ง ได้ ถึ ง วั นละ 12 ทัพ พี กิน เนื้ อ สั ต ว์ วัน ละ
6–12 ช้อนกินข้าว ดืมนมวันละ 1–2 แก้ว ถ้าดืมนมวัวไม่ได้ ให้ดืมนมถัวเหลืองหรือ
นมจากธัญ พืชอืนๆ แทนได้ แต่ ควรเลือกชนิดทีเสริ มแคลเซีย ม และควรกินอาหาร
ทีมีแคลเซียมสูง เพิมเติมด้วยควรกินผักวันละ 6 ทัพพี ผลไม้วันละ 3–5 ส่วน
นอกจากนี้ควรควบคุมการบริโภคน้่าตาล ไขมัน และเกลือ โดยเฉพาะปริมาณที
เติ มลงในอาหาร ไม่ให้เ กินปริ มาณทีเหมาะสม คือ น้่ าตาลไม่ เกิ นวันละ 6 ช้อนชา
ไขมัน/น้่ามันไม่เกินวันละ 6–8 ช้อนชา และเกลือไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา หรือเท่ากับ
น้่าปลา/ซีอิ๊วขาว/ซอสปรุงรส/ผงปรุงรส/ผงชูรส ประมาณ 3 ช้อนชา หรือซอสหอย
นางรม/ซอสมะเขือเทศ/ซอสพริก ประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ
• เพศหญิง
แร่ธาตุและวิตามินส่าคัญส่าหรับเพศหญิงคือธาตุเหล็ก แคลเซียม โฟเลต
หรือกรดโฟลิกธาตุเหล็ก: จ่าเป็นในวัยท่างานเพราะเป็นส่วนประกอบส่าคัญของเม็ด
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เลือดแดง ซึงมีหน้าทีขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ และช่วยเพิมประสิทธิภาพในการ
ท่างาน ธาตุเหล็กมีอยู่ตามธรรมชาติในอาหารทั้งทีมาจากพืช เช่นคะน้า ผักโขม และ
ผักใบเขียวเข้มต่างๆ เป็นต้น และจากสัตว์ ได้แก่เนื้อแดงเครืองในและเลือด แต่ร่างกาย
สามารถดูดซึมธาตุเหล็กทีมาจากสัตว์ไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าตัวอย่างเมนูทีมีธาตุเหล็ก
สูง ได้แก่ ย่ายอดมะระหวาน/ผักหวาน/ผักกูด/ใบบัวบก/ชะพลู/ยอดกระถิน/สะเดา/
เมียงปลาทู/คะน้า เกาเหลาเลือดหมู แกงจืดต่าลึงใส่ตับ ขนมจีนน้่าเงีย้ ว ผัดกะเพรา
ไก่ใส่ตับ ลาบหมู/เป็ด/เนื้อ/คัวไก่ โจ๊กหมูเครืองในใส่ไข่ ก๋วยจั๊บ ผัดถัวงอกกับเลือด
หมูและตับหมู ผัดเผ็ดถัวฝักยาวใส่ตับ

ทีมา: http://www.rayonghip.com/joke_banlang_24/

แคลเซียม: ผู้ทีอายุ 20 ปีขึ้นไป ต้องการแคลเซียมเพือการสร้างมวลกระดูก
วันละ 800 มิลลิกรัม ร่างกายจะเริมมีการสูญเสียมวลกระดูกเมืออายุย่างเข้า 40 ปี
หรือใกล้หมดประจ่าเดือน ซึงเป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศหญิงหรือ เอสโตรเจนลดลง
ท่าให้เกิดการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูก การกินอาหารทีมีแคลเซียมสูงเป็นการเพิม
แคลเซียมให้ร่างกายและป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้
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ทีมา: https://tansanmagic.com/milk/

นม 1 กล่อง (250 มิลลิลิตร) ให้แคลเซียม 300 มิลลิกรัม แคลเซียมในนม
เป็นรูปแบบทีร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดี ทั้งนี้ควรดืมนมพร่องไขมันหรือ
นมขาดมั นเนย (ไขมัน 0%) เพือหลี กเลียงภาวะน้่ า หนั กเกิ นหากดืมนมกล่องเล็ ก
(200 มิ ลลิ ลิต ร) วันละ 2 กล่อง จะท่า ให้ได้แ คลเซี ยม 2 ใน 3 ของความต้องการ
แคลเซี ย มในแต่ ล ะวัน และสามารถได้ รับ แคลเซี ย มเพิมเติ มจากอาหารอื นๆ ที มี
แคลเซียมสูง เช่น เต้าหู้ กุ้งแห้งปลาเล็กปลาน้อย เมล็ดงา เป็นต้น ตัวอย่างเมนูอาหาร
ทีมี แ คลเซี ย มสู ง เช่ น น้่า พริ กกะปิ ย่ า ยอดคะน้า /ผั กกระเฉดย่ า ปลาทู ลาบเต้ า หู้
น้่าพริกปลาร้า ข้าวคลุกกะปิ แกงจืดเต้าหู้ เต้าหู้ทรงเครือง แกงส้มดอกแค/ผักกระเฉด
เป็นต้น
โฟเลตหรือกรดโฟลิก: เป็นวิตามินบีชนิดหนึงทีมีส่วนส่าคัญในการสร้างเนื้อเยือ
ของแม่และทารกในหญิงตั้งครรภ์ การได้รับโฟเลตเพียงพอจะช่วยป้องกันภาวะความ
ผิดปกติในการสร้างหลอดประสาทไขสันหลัง (Neural tube defects หรือ NTD)
ดังนั้นหญิงวัยเจริญพันธุ์ทีเข้าสู่วัยทีพร้อมต่อการตั้งครรภ์ควรรับประทานอาหารทีเป็น
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แหล่งของโฟเลต ได้แก่ ผักใบเขียวเข้ม ถัวลิสง ถัวเมล็ดแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหาร
เช้าจากธัญพืชทีมักจะเติมกรดโฟลิกร่วมกับการเสริมวิตามินรวมทีมีกรดโฟลิกวันละ
400 ไมโครกรัมเป็นเวลา 3 เดือนก่อนตั้งครรภ์จะมีผลป้องกันNTD ได้

ทีมา: http://www.newkidscenter.com/Foods-High-in-Folic-Acid.html

นอกจากนี้ ในหญิงวัยเจริญพันธุ์มักจะมีภาวะช่วงก่อนมีประจ่าเดือนทีเรียกว่า
Pre–menstrual syndrome(PMS) ซึงท่าให้เกิดอาการบวมน้่า หงุดหงิด ปวดหลัง
ตึงเต้านม การเสริมโฟเลตจะช่วยการสร้างสือสัญญาณประสาทส่งผลให้คลายอารมณ์
หงุ ด หงิ ด ทีเกิ ด จาก PMS ได้ โดยควรกิ นโฟเลตเสริ มไม่ เ กิ น 10 มิ ล ลิ กรั มต่ อวัน
นอกจากนี้ สังกะสี แมกนีเซียม วิตามินดี วิตามินอี และไอโซฟลาโวน ซึงเป็นสารไฟโต
เอสโตรเจนทีพบมากในถัวเหลืองยังช่วยบรรเทาอาการ PMS ได้ด้วย
• เพศชาย
แร่ธาตุและสารส่าคัญทีจ่าเป็นส่าหรับสุขภาพเพศชายคือ ไลโคพีน และเซเล
เนียมไลโคพีน: อยู่ในกลุ่มแคโรที-นอยด์ทีจัดว่าเป็นชนิดทีมีศักยภาพสูงทีสุดทีมีผลต่อ
การป้องกั นการเจริ ญเติ บโตของเซลล์ มะเร็ ง ช่ วยลดระดั บ คอเลสเทอรอลตัวไม่ ดี
(LDL–cholesterol) ช่วยเพิมภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบไลโคพีนพบมากในมะเขือ
เทศ โดยไลโคพีนจากผลิ ตภั ณฑ์จากมะเขื อเทศทีผ่ า นการให้ค วามร้ อน เช่ น ซอส
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มะเขือเทศจะถูกดูดซึมและน่าไปใช้ประโยชน์ในร่างกายได้ดีกว่าในมะเขือเทศสด มี
รายงานวิจัยระบุว่าการบริโภคอาหารทีมีไลโคพีนเป็นประจ่าสามารถลดความเสียงของ
มะเร็งต่อมลูกหมากได้

ทีมา : http://www.goface.in.th/article-2272/สุขภาพ-ความงาม/มะเขือเทศสุกพระเอก
ปราบไขมัน-ได้อย่างไร.html

เซเลเนียม: เป็นแร่ธาตุทีช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก กลไกการป้องกัน
มะเร็งต่อมลูกหมากของเซเลเนียมมีความเป็นไปได้ทีจะเกียวข้องกับการท่างานของ
เซเลโนโปรตีน (Selenoproteins) ซึงเป็นโปรตีนทีมีเซเลเนียมเป็นองค์ประกอบ และ
มีความส่าคัญต่อคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ โดยพบว่าการ
กินอาหารทีขาดเซเลเนี ย มท่าให้การแสดงออกของเซเลโนโปรตี นบกพร่องหรื อต่ า
นอกจากนี้เซเลเนียมยังเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ กลูตาไธโอน เพอร์ออกซิเดส
(Glutathione peroxidase) ซึงมีสมบัติต้านการถูกท่าลายจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน
(Oxidative damage) ของชีวโมเลกุลต่างๆ ในร่างกาย เช่น ไขมัน ไลโพโปรตีนและดี
เอ็นเอ นอกจากนี้เซเลโนโปรตีน ยังมีบทบาทส่าคัญต่อการสร้างฮอร์โมนเทสโตสเตอ
โรน (Testosterone) ซึงเป็นฮอร์โมนทีควบคุมการเจริญของต่อมลูกหมากอาหารที
เป็นแหล่งของเซเลเนียม ได้แก่ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และเครืองใน เช่น ตับ และไต
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ทีมา: ภก.ณัฐวุฒิ ลีลากนก“ซีลีเนียมคืออะไร” จาก http://health.haijai.com/3383/

อีกค่า หนึงทีใช้ ชี้บ่ ง ความอ้ วน คือสั ดส่ วนของรอบเอว ต่ อส่วนสู ง ควรมี ค่ า
ในช่วง 0.40–0.49 น้อยกว่านี้คือผอมไป มากกว่านี้คืออ้วนลงพุง นันคือรอบเอวไม่ควร
เกิ น ครึ งหนึ งของส่ ว นสู ง นอกจากนี้ ผู้ ช ายไม่ ค วรมี ร อบเอวเกิ น กว่ า 36 นิ้ ว
(90 เซนติเมตร) และผู้หญิงไม่ควรเกิน 32 นิ้ว (80 เซนติเมตร) เพราะจะมีความเสียง
เพิมขึ้นทีจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจ และเบาหวาน
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ดัชนีมวลกาย(BMI)กับการควบคุมนาหนัก
ดัชนีมวลร่างกายหรือ Body Mass Index (BMI) คือ อัตราส่วนระหว่าง
น้่าหนักต่อส่วนสูง ทีใช้บ่งว่าอ้วนหรือผอม ในวัยตั้งแต่อายุ 20ปี ขึ้นไป ความส่าคัญ
ของการรู้ ค่ า ดั ช นี มวลร่ า งกาย เพือดู อัต ราการเสี ยงต่ อการเกิ ด โรคต่ า งๆ ถ้ า ค่ า ที
ค่านวณได้ มากหรือน้อยเกินไป เพราะถ้าเป็นโรคอ้วนแล้ว จะมีภาวะเสียงต่อการเป็น
โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคเบาหวาน โรคหั วใจขาดเลื อ ด และโรคนิ วในถุ ง น้่ า ดี
แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ผู้ ที ผอมเกิ น ไป ก็ จ ะเสี ยงต่ อ การติ ด เชื้ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการท่างานของร่างกายลดลง ดังนั้นควรรักษาระดับน้่าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
สูตรค่านวณค่า BMI = น้่าหนักตัว(กิโลกรัม)
ส่วนสูง(เมตร) 2
ค่าดัชนีมวลกาย
<18.5 กก./ม2
18.5–22.9 กก./ม2
23.0–24.9 กก./ม2
25.0–29.9 กก./ ม2
ตั้งแต่ 30 กก./ม2

=
=
=
=
=

ผอมหรือน้่าหนักต่ากว่าเกณฑ์
น้่าหนักตัวปกติ
น้่าหนักเกิน
อ้วนระดับ1
อ้วนระดับ2

หากค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 กิโลกรัม/เมตร2จะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอ
เจ็บป่วยง่าย และประสิทธิภาพในการท่างานน้อยลงแต่ถ้าค่าดัชนีมวลกายมากกว่า
30.0 กิโลกรัม/เมตร2ขึ้นไปเป็นโรคอ้วนระดับ 2 จะส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจ และ
หลอดเลือดไขมันในเส้นเลือดหลอดเลือดสมองตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูงโรคข้อเข่าเสือม และโรคมะเร็งบางชนิด
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ทีมา: สสส http://www.thaihealth.or.th/Content/20399-ภาวะน้่าหนักเกินและโรคอ้วน

วิธีลดความอ้วนทีดีและได้ผลทีสุด คือ การออกก่าลังกาย และปรับเปลียน
พฤติกรรมการบริโภคและด่ารงชีวิตประจ่าวัน เพราะการทีเรามีน้่าหนักตัวมากเกินไป
เกิดจากการใช้พลังงานน้อยกว่าพลังงานทีเราได้รับจากอาหารทีกินเข้าไปในแต่ละวัน
จึงเหลือพลังงานสะสมเป็นไขมันในร่างกาย โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่างานในส่านักงานที
อาศัยอยู่ในเมือง กินอาหารทีมีพลังงานสูง (แป้ง น้่าตาล ไขมันสูง ) แต่ออกก่าลังกาย
หรื อมี กิจกรรมในชี วิตประจ่า วันทีใช้ แ รงงานและมี การเคลื อนไหวร่ า งกายไม่ มาก
นักการออกก่าลังกายหรือการมีกิจกรรมเคลือนไหวทางกายเพือควบคุมน้่าหนักทีง่าย
ทีสุด คือ การเดินให้ได้วันละ 11,000–12,000 ก้าว หรือจะออกก่าลังกาย เป็นเวลา
อย่างน้อย 30 นาที ให้ได้อย่า งน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ การออกก่าลังกายและมี
กิจกรรมเคลือนไหวทางกายนอกจากจะช่วยลดความเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
เบาหวานแล้ว ยังช่วยท่าให้กระดูกแข็งแรงด้วย
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ทีมา: https://www.sanook.com/women/45789/

การปรับเปลียนพฤติกรรมการบริโภคและด่ารงชีวิตประจ่าวันโดยรับประทาน
อาหารในแต่ละกลุ่มให้เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของร่างกาย ลดการบริโภค
หวาน มัน เค็ม เพือลดโอกาสเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด กินผักและผลไม้ให้ได้วันละ 400 กรัมเพือให้ได้
ใยอาหาร 25–30 กรั ม นอกจากนี้ ควรกิ น อาหารให้ ห ลากหลายไม่ ซ้่ า ซาก
ไม่ สูบ บุ หรี และดื มเครืองดืมทีมี แ อลกอฮอล์ แต่ พอดี กินอาหารหลั กให้ ครบ 3 มื้ อ
โดยเน้นมื้อเช้าและกลางวัน กินให้ตรงเวลา และไม่ควรเข้านอนทันทีหลังกินอาหาร
เสร็จ เพือลดโอกาสการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน
เคล็ดลับในการควบคุมนาหนัก

ทีมา:https://www.greenery.org/articles/healthycoach01/
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วัย ท่างานมั ก พบปั ญ หาการดู แ ลเรื องการกิ นอาหารและการออกก่ า ลัง กาย
จนท่าให้เกิดปัญหาน้่าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือเกิดภาวะอ้วนลงพุง ดังนั้นเพือการ
หลีกเลียงการเกิดปัญหาดังกล่าวควรใช้หลักในการดูแลน้่าหนักตัวดังต่อไปนี้
1. เลือกกินเนื้อสัตว์ส่วนทีไม่ติดมัน หลีกเลียงส่วนหนัง
2. เลือกอาหารทีปรุงสุกโดยการต้ม นึง ย่าง หลีกเลียงอาหารทอดอมน้่ามัน
3. กินอาหารหลักให้ครบ 3 มื้อ โดยมีผักและผลไม้ทุกวัน
4. หากดืมนม ควรเลื อกนมรสธรรมชาติ สู ต รพร่ องไขมัน หรื อไขมั น 0%
หลี กเลี ยงนมรสหวานรสช็ อคโกแลต และนมเปรี้ ย วพร้ อมดื มรสผลไม้ทั้ง นี้ เ พราะ
1 กล่องมีน้่าตาลสูงถึง 3–4 ช้อนชา
5. งดการดืมเครืองดืมทีมีน้่าตาลสูง เช่น น้่าอัดลม (1 กระป๋องมีน้่าตาล 7– 12
ช้อนชา) และเครืองดืมชาเขียว (1 ขวดมีน้่าตาล 8–14 ช้อนชา)
6. กินผลไม้สดในปริมาณทีเหมาะสมแทนการดืมน้่าผลไม้ โดยเฉพาะน้่าผลไม้
เข้มข้ นบรรจุกล่อง ซึงมีปริ มาณน้่าตาลสูง ถึงประมาณ 7–8 ช้อนชาต่อกล่องขนาด
300 มิลลิลิตร หากต้องการดืมน้่าผลไม้ ควรดืมน้่าผลไม้ทีคั้นมาจากผลไม้สด โดยไม่
เติมน้่าตาลหรือน้่าเชือม ซึงจะท่าให้ได้รับสารอาหารใกล้เคียงกับการรับประทานผลไม้
สด ยกเว้นใยอาหาร เพราะใยอาหารจะอยู่ในส่วนของเนื้อและเปลือกผลไม้ ทีถูกแยก
ออกไประหว่างการคั้นน้่าผลไม้จึงมีใยอาหารเหลืออยู่น้อยมาก หากต้องการได้รับใย
อาหารควรดืมน้่าผลไม้ทีปั่นโดยไม่แยกกากออก

ทีมา: https://www.sanook.com/women/72693/
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7. หากกินสลัดผักสด ไม่ควรราดน้่าสลัดมากเกินไป เพราะส่วนประกอบหลัก
ของน้่ า สลั ด คื อ น้่ า มั นพืช โดยเฉพาะน้่ า สลั ด แบบข้ นหรื อครี ม หรื อ น้่ า สลั ด ใสที มี
ส่วนผสมของน้่ามันพืชเป็นหลัก ซึงมีปริมาณไขมันและน้่าตาลสูงควรเลือกน้่าสลัดใสที
ท่าจากน้่าส้มสายชู/แอปเปิ้ลไซเดอร์ หรือน้่าสลัดแบบครีมชนิดไขมันต่า เป็นต้น
8. กาแฟหรือชาควรเลือกดืมทีไม่ใส่น้่าตาล นมข้นหวาน นมข้นจืดครีมเทีย ม
และวิปปิ้งครีม ซึงให้พลังงานสูง โดยอาจเติมนมสด ครีมเทียมชนิดไขมันต่า หรือนม
สดพร่ องมันเนยได้ และไม่ค วรดืมกาแฟเกิ น 2 ถ้ วยต่อวัน เพือไม่ ให้ ร่า งกายได้ รับ
คาเฟอีนมากเกินไปกาแฟด่า 1 แก้วให้พลังงานเพียง 55 กิโลแคลอรี ในขณะทีกาแฟ
เย็น 1 แก้ว ให้พลังงานมากกว่าถึง 2–3 เท่าเพราะมีน้่าตาลประมาณ 4–5 ช้อนชา
โดยเฉพาะเครืองดืมกาแฟปั่น และชานมไข่มุก1 แก้ว อาจให้พลังงานพอๆ กับ อาหาร
1 มื้อ (300–400 กิโลแคลอรี)

ทีมา: http://www.jesseescoffee.com/

9. จ่ากัดปริมาณการกินอาหารทีอุดมด้วยไขมัน น้่าตาล และเกลือ
10. ปรับเปลียนพฤติกรรมการกิน กินอาหารให้หลากหลาย ไม่กินซ้่าๆ
11. ออกก่าลังกายอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และพักผ่อนให้เพียงพอ
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อาหารและโภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ

ทีมา: http://www.healthandtrend.com/healthy/healthy-tips/tips-for-seniorson-how-to-cure-anorexia

ผู้สูงอายุคือผู้ทีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปเมือร่างกายเจริญเติบโตถึงขีดสุดแล้วการ
เปลียนแปลงภายในร่างกายจะเป็นไปในด้านเสือมสลายมากกว่าการสร้างเสริมเมือเข้า
สู่วัยสูงอายุการท่างานของระบบประสาทจะด้อยลงผู้สูงอายุมีปัญหาเรืองนี้อย่างมาก
อาจเป็นโรคฟันผุหรือไม่มีฟันทั้งปากต่อมน้่าลายหลังสารน้่าลายน้อยลงมีผลท่าให้การ
บดเคี้ยวอาหารภายในปากเป็นไปได้ไม่ดีเมืออาหารมาถึงกระเพาะอาหารและล่าไส้เล็ก
มี ปั ญ หาการย่ อยและการดู ด ซึ มเพราะน้่ า ย่ อยในกระเพาะอาหารและล่ า ไส้ เ ล็ ก
มี น้ อ ยลงอาหารที ย่ อ ยไม่ ไ ด้ เ มื อผ่ า นมาถึ ง ล่ า ไส้ ใ หญ่ ก็จ ะเกิ ด การสะสมเกิ ด เชื้ อ
แบคทีเรียในล่าไส้ใหญ่และปล่ อยก๊าซออกมาท่าให้ท้องขึ้นท้องอืดได้การเคลือนไหว
ของล่ า ไส้ ก็มีน้อยกว่าวัย หนุ่ มสาวท่า ให้เ กิด อาการท้องผู กอาหารเป็นปั จจัย ส่า คั ญ
ในการด่ารงชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุยังคงมีความต้องการพลังงานและสารอาหารทีมี
คุ ณภาพสู ง เพื อการด่ า รงชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพจึ ง ควรกิ น อาหารให้ ค รบทั้ ง 5 หมู่
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
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ความต้องการพลังงานและสารอาหารในผู้สูงอายุ
• พลังงาน
โดยทัวไปความต้องการของพลังงานจะลดลงเมืออายุเพิมขึ้น ทั้งนี้เนืองจาก
การเปลียนแปลงของสัดส่วนของร่างกาย ส่วนทีเป็นกล้ามเนื้อลดลงขณะทีเนื้อเยื อ
ไขมันเพิมขึ้น จึงท่าให้อัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานของร่างกาย (Basal Metabolic
Rate, BMR) ลดลง นอกจากนี้มีผู้สูงอายุจ่านวนมากทีลดความกระฉับกระเฉงลงเมือ
อายุมากขึ้น ดังนั้นความต้องการพลังงานของผู้สูงอายุจึงน้อยลงกว่าวัยผู้ใหญ่
• โปรตีน
ปริมาณโปรตีนทีแนะน่าให้บริโภคต่อวันคือ 1 กรัมต่อน้่าหนักตัว 1 กิโลกรัม
เน้นแหล่ง โปรตี นทีมีคุ ณภาพคือมีกรดอะมิ โนจ่า เป็ น (Essential Amino Acids)
ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เช่นเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ น้่านม และ
ถัวเมล็ดแห้งบางชนิด ไม่ควรบริโภคโปรตีนมากเกินไป เพราะจะมีผลท่าให้ลดการดูด
กลับของแคลเซียมทีไต ท่าให้มีการขับแคลเซียมทางปัสสาวะมากขึ้น เป็นเหตุผลหนึง
ทีท่าให้เกิดโรคกระดูกพรุน

ทีมา:http://www.healthcarethai.com/
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• ไขมัน
ความต้องการไขมันของร่างกาย คือ ร้อยละ 20–35 ของพลังงานทั้งหมดที
ได้รับต่อวัน โดยคิดเป็นกรดไขมันอิมตัวร้อยละ 8–10 กรดไขมันไม่อิมตัวเชิงเดียวร้อย
ละ 15 และกรดไขมันไม่อิมตัวเชิงซ้อนร้อยละ 10กรดไขมันทีแนะน่าส่าหรับผู้สูงอายุ
คื อ กรดไขมั น ไม่ อิ มตั วเชิ ง ซ้ อนชนิ ด โอเมก้ า 3 เช่ น กรดแอลฟา–ไลโนเลนิ ก (–
linolenic acid) กรดไขมันอีพีเอ (Eicosapentaeonic acid, EPA) และกรดไขมันดี
เอชเอ (Docosahexaenoicacid, DHA) ซึงมีอยู่มากในปลาทะเลและปลาทีมีไขมันสูง
เช่น ปลาจาระเม็ดขาว ปลาส่าลี ปลากะพงขาวปลาอินทรีย์ ปลาดุก ปลาสวาย ปลา
ช่อน ปลาสลิด เป็นต้น กรดไขมันชนิดโอเมก้า3 ยังช่วยลดอาการของโรคข้ออักเสบรูมา
ตอยด์ (rheumatoid arthritis) จึงมีผลต่อเอ็นข้อต่อต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยบ่ารุง
สายตาเพิมภูมิคุ้มกัน และป้องกันการเกิดความจ่าเสือม

ทีมา: ttps://www.smartsme.co.th/content/36794

• คาร์โบไฮเดรต
ความต้ องการของคาร์โ บไฮเดรตก่า หนดทีร้อยละ 45–65 ของพลั งงานที
ร่างกายได้รับต่อวัน ชนิดของคาร์โบไฮเดรตทีแนะน่าส่าหรับผู้สูงอายุคือ คาร์โบไฮเดรต
เชิงซ้อน (Complex carbohydrate)ได้แก่ ข้ าวกล้องข้าวซ้อมมือ ธัญชาติ ทีไม่ขัด สี
ขนมปังโฮลวีท
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ทีมา: http://www.sandeerice.com/th/knowledge/5

• แร่ธาตุและวิตามิน
โดยทัวไปความต้องการวิตามินและแร่ธาตุของผู้สูงอายุไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่
ยกเว้นความต้องการวิตามินบางชนิดเพิมขึ้น เช่น วิตามินดี วิตามินบี 6 และวิตามินบี
12 ผู้สูงอายุมักมีการดูดซึมวิตามินบี12 ลดลงเนืองจากระดับของ Intrinsic factor ซึง
จ่าเป็นในการดูดซึมของวิตามินบี12 ลดลงเมืออายุสูงขึ้น ส่าหรับวิตามินดีร่างกาย
สามารถสังเคราะห์ได้ทีผิวหนังเมือถูกแสงแดด โดยมากผู้สูงอายุออกไปนอก
บ้านน้อยกว่าคนกลุ่มอืนๆ อีกทั้งผิวหนังของผู้สู งอายุสังเคราะห์วิตามิ นดีได้น้อยลง
ดังนั้น จึงมีข้อแนะน่าให้ผู้สูงอายุบริโภคอาหารทีมีวิตามินดีสูง หรือได้รับวิตามินดีเสริม
วันละ 10 ไมโครกรัม
แร่ธาตุทีผู้สูงอายุต้องการมากขึ้นคือแคลเซียม ส่วนแร่ธาตุทีผู้สูงอายุต้องการ
น้อยลงคื อโครเมีย มและผู้ สู ง อายุห ญิ ง ต้ องการธาตุ เ หล็ กลดลงเนืองจากการหมด
ประจ่า เดื อน เช่ นเดี ย วกั นกั บ อี เ ล็ กโทรไลต์ (โซเดี ย มโปแตสเซี ย ม และคลอไรด์ )
ซึ งผู้ สู ง อายุ วัย ปลายมี ค วามต้ องการลดลง ส่ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ทีสู บ บุ ห รี เป็ นประจ่ า
มักพบว่ามีการขาดวิตามินซีด้วย
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• ใยอาหาร
ปริมาณใยอาหารทีแนะน่าให้บริโภคส่าหรับผู้สูงอายุเท่ากับผู้ใหญ่คือ 25 กรัม
ต่อวันใยอาหารช่วยในการขับถ่าย ท่าให้ท้องไม่ผูก ลดความเสียงต่อการเป็นริดสีดวง
ทวาร การทีอาหารไม่อยู่ในทางเดินอาหารนานเกินไปเป็นการลดระยะเวลาทีสารพิษ
อยู่ในทางเดินอาหาร จึงเป็นการลดความเสียงในการเป็นมะเร็งล่าไส้ใหญ่
นอกจากนี้ใยอาหารยังเป็นอาหารทีดีส่าหรับแบคทีเรียในล่าไส้ใหญ่ ท่าให้
เกิดกรดไขมันสายสั้นซึงเป็นแหล่งพลังงานจ่านวนน้อยๆ อีกทางหนึง ใยอาหารพบ
มากในผักและผลไม้ ดังนั้นจึงควรบริโภคผักและผลไม้เป็นประจ่า

ทีมา: http://www.no9thailand.com/content--4-3028-35713-1.html

• นา
น้่ามีความส่าคัญอย่างมากต่อร่างกายมนุษย์ในทุกๆ ช่วงอายุ น้่ามีหน้าทีเป็น
ส่วนส่ าคั ญ ในกระบวนการต่ า งๆของร่ า งกาย รวมถึ งการรักษาสมดุ ล ของร่ างกาย
และการขับของเสีย แม้ว่าความต้องการน้่าในผู้สูงอายุจะน้อยกว่าวัยผู้ใหญ่และเด็ก
แต่พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะดื มน้่าในปริมาณน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกายดังนั้นผู้สูงอายุควรดืมน้่าประมาณวันละ 6–8 แก้ว เป็นประจ่าทุกวัน
ค่าแนะน่าการกินอาหารด้วยผู้สูงอายุต้องการพลังงานลดลง แต่ต้องการโปรตีน
เท่าเดิม (1 กรัมต่อน้่าหนักตัว 1 กิโลกรัม) ดังนั้นผู้สูงอายุควรกินอาหารกลุ่มข้าวแป้ง
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และไขมันลดลง เพือให้ได้พลังงานไม่มากเกินไป เน้นการกินข้าวแป้งทีผ่านการขัดสี
น้อยวันละประมาณ 6–8 ทัพพี ส่าหรับเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ยังกินได้เหมือนเดิ ม
ประมาณวันละ 8–10 ช้อนกินข้าว เนื้อปลาเป็นแหล่งโปรตีนทีดีของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
ควรกินปลาสองครั้งต่อสัปดาห์ โดยทีหนึงครั้งควรเป็นปลาทะเลทีมีไขมันสูง เพราะมี
กรดไขมันสายยาวชนิดโอเมก้า 3 สูง เพือช่วยป้องกันโรคหัวใจ และยิงส่าคัญกับผู้ทีมี
อาการทางหัวใจอยู่แล้ว แต่เนืองจากปลาทีมีไขมันสูงอาจมีการปนเปื้อนของสารพิษ
(เช่น Dioxin และ PCBs)
ดังนั้น จึงไม่แนะน่าให้กินปลาเกินสีครั้งต่อสัปดาห์ (ปริมาณการกินปลาแต่ละ
ครั้ ง ประมาณ 140 กรั ม )ผู้ สู ง อายุ ค วรกิ นอาหารหลากหลายทีมี ผั กและผลไม้ เ ป็ น
จ่านวนมาก เพือให้ได้ปริมาณใยอาหารทีเพียงพอนอกจากนี้ผักและผลไม้ยังเป็นแหล่ง
ของวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระทีสูงอีกด้วย ผู้สูงอายุทีดืมนมได้ท้องไม่
เสียยังควรดืมนมทีมีไขมันต่าเป็นประจ่า นอกจากนี้อาจพิจารณากินอาหารทีมีการเติม
วิตามินและแร่ธาตุหรืออาหารฟังก์ชันบางชนิดทีอาจมีผลดีต่อสุขภาพ เช่น เครืองดืม
โยเกิร์ตทีมีโพรไบโอติกส์ (Probiotics) และอาหารทีมีการเติมใยอาหาร หรือ พรีไบโอ
ติกส์ (Prebiotics) ซึงดีต่อสุขภาพของทางเดินอาหาร

ทีมา: https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php

ผู้สูงอายุมักมีการรับรสและกลินทีเปลียนไปเมืออายุมากขึ้น มีผลต่อการเจริญ
อาหารของผู้สูงอายุ เมือผู้สูงอายุกินได้น้อยลงจะมีผลท่าให้ความสามารถในการดูดซึม
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อาหารน้อยลงไปด้วย จึงเป็นการยากทีจะได้รับสารอาหารทีจ่าเป็นทั้งหมดส่าหรับการ
มีสุขภาพทีดี ดั งนั้น จึง มีค วามส่ าคัญ ทีผู้สู งอายุควรกินอาหารทีหลากหลายเพือให้
แน่ใจว่าได้รับพลังงาน วิตามิน และแร่ธาตุทีจ่าเป็นอย่างเพียงพอผู้สูงอายุทีอยู่ในวัย
กลางและวัยปลายมักมีสุขภาพช่องปากและฟันไม่ดีพอ การดัดแปลงเมนูอาหารและ
วิธีการเตรียมอาหารอาจช่วยให้ผู้สูงอายุกินอาหารได้มากขึ้ น เช่น การกินผักสดอาจ
เปลียนเป็นผักต้ม การกินผลไม้เป็นชิ้นหรือทั้งผลอาจเปลียนเป็นผลไม้ปั่น การเปลียน
เนื้อสัตว์ทีเป็นชิ้นให้เป็นเนื้อสัตว์สับละเอียดหรือเป็นชิ้นเล็กๆ แทน เป็นต้น
อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
เมือก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ การเสือมถอยของร่างกายก็มีมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรม
การบริโภคทีไม่ดีมาก่อนท่าให้ผู้สูงอายุมักประสบปัญหาเกียวกับโรคไม่ติดต่อต่างๆ
(Non–Communicable Diseases) และโรคทีเกิดจากความเสือม (Degenerative
diseases) เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเส้นเลือดในสมองตีบ
อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคความจ่าเสือม โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) โรค
ซึมเศร้า โรคเบาหวาน โรคไต และโรคมะเร็ง บางชนิ ด ดั งนั้ นอาหารทีผู้ สูง อายุ ควร
หลี กเลี ยงคื อ อาหารประเภททีมี ผ ลกระทบในการเพิ มความเสี ยงต่ อการเกิ ด โรค
ดัง กล่ า ว และอาหารทีมี ผ ลให้ อาการของโรครุ นแรงขึ้ น ได้ แก่ อาหารทีมี ไขมั นสู ง
โดยเฉพาะไขมันอิมตัว และอาหารทีมีรสจัด ไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดหรือหวานจัด
อาหารทีมี ไขมั นสูง โดยเฉพาะไขมันอิ มตัว และอาหารทีมีคอเลสเทอรอลสู ง
เช่น หมูสามชั้น คอหมูย่างเนื้อไก่ติดหนัง นอกจากส่งผลให้เกิดไขมันสะสมในร่างกาย
เพิมขึ้นแล้ว ยังท่าให้เกิดไขมันสะสมตามหลอดเลือด ซึงเพิมความเสียงในการเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเส้นเลือดในสมองตีบ อัมพฤกษ์อัมพาต
อาหารทีมีรสจัด โดยเฉพาะเค็มจัดและหวานจัด อาหารทีมีปริมาณเกลือสูงท่า
ให้เพิมความเสียงต่อการเป็ นโรคไตและความดันโลหิต สูง อาหารทีหวานจัดจะเพิม
ความเสียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
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ภาวะโภชนาการในผูส้ ูงอายุ

ทีมา: http://campus.sanook.com/1381805/

ผู้ สู ง อายุ ในประเทศไทยมี ปั ญ หาทั้ง อ้ วนและผอม การกิ นอาหารทีไม่ ถู ก
สัดส่วนและมีปริมาณมากเกินไปท่าให้น้่าหนักเกินจนถือว่าเป็นโรคอ้วน แต่การบริโภค
อาหารน้ อยเกินไปก็ มักเกิดในผู้สู งอายุ โดยเฉพาะในวัย ปลาย(อายุมากกว่า 80 ปี )
ท่าให้ผอมกว่าเกณฑ์ปกติถึงร้อยละ 30.9 และ 27.6 ในผู้ชายและผู้หญิงตามล่าดั บ
ปัจจัย ทีท่าให้ผู้สูง อายุ บริโภคอาหารได้ น้อยและมี ปัญหาการขาดสารอาหาร ได้แ ก่
การรับรู้กลินและรสชาติอาหารลดลงการหลังน้่าลายลดลง มีปัญหาในการกลืนและ
สุขภาพช่องปากและฟัน การท่างานของกระเพาะอาหาร ล่าไส้ตับอ่อน และตับ เสือม
ลง รวมทั้งปัจจัยทางสังคม เช่น ถูกทอดทิ้ง รายได้ต่า หรือการถูกแบ่งแยกจากสังคม
หรือการสูญเสียผู้เป็นทีรัก ไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ การเจ็บป่วย การได้รับยา
บางชนิดอาจท่าให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและอาหาร ส่งผลท่าให้ผู้สูงอายุเบืออาหาร
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ทีมา: https://www.isranews.org/isranews–short–news/61194–news_61194.html

การพิจารณาว่าผู้สูงอายุมีภาวะโภชนาการทีพอเหมาะหรือไม่นั้น ใช้ตัวชี้วัด
ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index,BMI) เช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่ คือ ถ้าดัชนีมวลกาย <
18.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่าน้่าหนักน้อยหรือผอมและถ้าดัชนีมวลกาย > 23.0
และ > 25.0 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่ามีภาวะน้่าหนักตัวเกินและอ้วนตามล่าดับ
แนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ
นอกจากการรับประทานอาหารให้ครบทัง้ 5 หมู่ทุกมื้อเพือส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ให้แข็งแรงควรปฏิบัตติ ัวดังต่อไปนี้
• พักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6–8 ชัวโมง
• พยายามอยู่ในทีทีมีอากาศบริสุทธิ์
• ฝึกการขับถ่ายอย่าให้ท้องผูก
• ดูแลสุขภาพช่องปากฟันและเหงือกอยู่เสมอ
• ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจ่าปีละ 2 ครั้ง
• ออกก่าลังกายอย่างสม่าเสมอให้เหมาะสมกับสภาพของร่างกาย
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• งดสิงเสพติดทีบันทอนสุขภาพเช่นบุหรีเหล้า
• ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
• มองโลกในแง่ดีจะท่าให้จิตใจสดใสอารมณ์ดี
• ควรหาโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพือนบ้าน

ทีมา: http://www.pikool.com/
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ตอนที่ 2
ความสาคัญของการออกกาลังกาย
ความสาคัญการออกกาลังกาย
การออกก่าลังกาย (Exercise) เป็นศัพท์ทีใช้กับกิจกรรมทางกายเป็นการศึกษา
เกี ยวกั บ การออกก่ า ลั ง กายที จะต้ อ งรู้ จั ก การตอบสนองต่ อ ร่ า งกายของมนุ ษ ย์
ในรูปแบบของการออกก่าลังกายเฉพาะอย่างซึงสามารถดัดแปลงร่างกายให้กระท่าจน
เกิดผลการฝึกเฉพาะอย่างนั้นๆ

ทีมา: https://sites.google.com/site/beautifulbewbew08/kar-xxk-kalang-kay

การออกกาลังกายหมายถึงกิจกรรมทีกระท่าแล้วท่าให้ร่างกายมีสุขภาพทีดี
ท่าให้ร่างกายเกิดการเคลือนไหวเพือทีท่าให้ร่างกายแข็งแรง ทั้งระบบโครงสร้างและ
หน้าที หากขาดการออกก่าลังกายร่างกายจะลดศักยภาพในการเคลือนไหว การออก
ก่าลังกายท่าให้กล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงป้องกันโรคเบาหวาน และความ
ดั น โลหิ ต สู ง นอกจากนี้ ยั ง ท่า ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญา อารมณ์ แ ละ
ความรู้สึกดีขึ้นอีกด้วย
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ร่างกายมนุษย์มีการเคลือนไหวตลอดเวลาเพือความเจริญเติบโตและรักษาสภาพ
การท่างานทีดีเอาไว้การทีไม่ค่อยได้ออกก่าลังกายไม่เพียงแต่จะท่าให้เกิดความเสือม
โทรมของสมรรถภาพทางกายหรือสุข ภาพแต่ยั งเป็นสาเหตุข องความผิด ปกติข อง
ร่างกายและโรคร้ายหลายชนิดทีป้องกันได้ซึงเป็นโรคทีเป็นปัญหาทางการแพทย์ทีพบ
มากในปั จ จุบั น ในทางการแพทย์ การออกก่ า ลั ง กายอาจเปรี ย บได้ กับ ยาสารพั ด
ประโยชน์เพราะใช้เป็นยาบ่ารุงเป็นยาป้องกันและเป็นยาบ่าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายแต่การทีได้ชือว่ายาแล้วไม่ว่าจะวิเศษเพียงไรก็จะต้องใช้ด้วยขนาดหรือปริมาณ
ทีเหมาะสมกับคนแต่ละคนในคนทีใช้โดยไม่ค่า นึงถึง ขนาดหรือปริมาณทีเหมาะสม
นอกจากอาจไม่ ได้ ผ ลแล้ วยั ง อาจเกิ ด โทษจากยาได้ ด้ วยการออกก่ า ลั ง กายให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่สุขภาพคือ การจัดชนิด ของความหนัก ความนานและความบ่อยของการ
ออกก่าลังกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย สภาพแวดล้อมและจุดประสงค์
ของแต่ละคนถ้าบุคคลใดก็ตามรู้จักออกก่าลังกายทีดี และเหมาะสมแล้วจะท่าให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองซึงพอสรุปได้ดังนี้
1. เพื่ อการเจริญเติบโตการออกก่าลั งกายจัด เป็ นปั จจัย ส่า คัญ อันหนึ งทีมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตเด็กทีไม่ค่อยได้ออกก่าลังกายแต่มีการกินอาหารมาก
อาจมีส่วนสูงและน้่าหนักตัวมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันโดยเฉลียแต่ส่วนใหญ่แล้วจะท่า
ให้ร่างกายมีไขมันมากเกินไป มีมวลกระดูกน้อย หัวใจมีขนาดเล็กเมือเทียบกับน้่าหนัก
ตัวและรู ปร่ า งอาจผิด ปกติ ได้ เช่นเข่า ชิด กัน อ้ วนแบบฉุ เป็นต้น ซึ งถื อว่า เป็ นการ
เจริญเติบโตทีผิดปกติตรงข้ามกับเด็กทีออกก่าลังกายถูกต้องสม่าเสมอร่างกายจะผลิต
ฮอร์โมนทีเกียวกับการเจริญเติบโตอย่างถูกส่วนจึงกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆ เจริญขึ้น
พร้อมกันไปทั้งขนาด รูปร่างและหน้าทีการท่างานและเมือประกอบกับผลของการออก
ก่าลังกายทีท่าให้เจริญอาหารการย่อยอาหารและการขับถ่ายดีเด็กทีออกก่าลังกาย
อย่างถูกต้องและสม่าเสมอจึงมีการเจริญเติบโตดีกว่าเด็กทีไม่ค่อยได้ออกก่าลังกาย
2. เพื่อสุขภาพเป็นทียอมรับกันโดยทัวไปว่าการออกก่าลังกายมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพถึงแม้จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าการออกก่าลังกายสามารถเพิมภูมิต้านทานโรค
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ทีเกิดจากการติดเชื้อได้แต่มีหลักฐานทีพบบ่อยครั้งว่าเมือนักกีฬาเกิดการเจ็บป่วยจาก
การติดเชื้อจะสามารถหายได้เร็วกว่าและมีโรคแทรกซ้อนน้อยกว่าข้อทีท่าให้เชือได้แน่
ว่าผู้ทีออกก่าลังกายย่อมมีสุขภาพดีกว่าผู้ทีไม่ค่อยออกก่าลังกายคือ การทีอวัยวะต่างๆ
มีการพัฒนาทั้งขนาด รูปร่าง และหน้าทีการท่างานโอกาสของการเกิดโรคทีไม่ใช่โรค
ติดเชื้อ เช่นโรคเสือมสมรรถภาพในการท่างานของอวัยวะจึงมีน้อยกว่า

ทีมา: https://ru.pngtree.com/freepng/four-children-jumping-rope_2736126.html

3. เพื่อสมรรถภาพทางกายถ้าการออกก่าลังกายเป็นยาบ่ารุงการออกก่าลัง
กายถือเป็นยาบ่ารุงเพียงอย่างเดียวทีสามารถเพิมสมรรถภาพทางกายได้เพราะไม่มียา
ใดๆทีสามารถท่าให้ร่างกายมีสมรรถภาพเพิมขึ้นได้อย่างแท้จริงและถาวรยาบางอย่าง
อาจท่าให้ผู้ใช้สามารถทนท่างานบางอย่างได้นานกว่าปกติแต่เมือท่าไปแล้วร่างกายก็
จะอ่อนเพลียกว่าปกติจนต้องพักผ่อนนานกว่าปกติหรือร่างกาย ทรุดโทรมลงไปในทาง
ปฏิบัติเราสามารถเสริมสร้างสมรรถภาทางกายทุกๆ ด้านได้ เช่นความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความอดทนของกล้ามเนื้อความอดทนของระบบไหลเวียน
เลือด ความคล่องตัว ฯลฯ
4. เพื่อรูปร่างและทรวดทรงการออกก่าลังกายเป็นได้ทั้งยาป้องกันและยารักษา
โรคการเสียทรวดทรงในช่วงการเจริญเติบโตดังข้อ 1. ย่อมป้องกันได้ด้วยการออก
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ก่าลังกาย แต่เมือเติบโตเต็มทีแล้วยังขาดการออกก่าลังกาย ก็จะท่าให้ทรวดทรงเสียไปได้
เช่ นตั ว เอี ย ง หลั ง งอ พุ ง ยื น ซึ งท่ า ให้ เ สี ย บุ ค ลิ ก ภาพได้ อ ย่ า งมาก ในระยะนี้
ถ้ า กลั บ มาออกก่ า ลั ง กายอย่ า งถู กต้ องเป็ น ประจ่ า สม่ า เสมอยั ง สามารถแก้ ไขให้
ทรวดทรงกลับดีขึ้นมาได้แต่การแก้ไขบางอย่างอาจต้องใช้เวลานานเป็นเดือน เป็นปีแต่
บางอย่างอาจเห็นผลภายในเวลาไม่ถึง 1 เดือน เช่น พุง ยืนการบริหารกายเพือเพิม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องเพียง 2 สัปดาห์ก็ท่าให้กล้ามเนื้อหน้าท้องมีความ
ตึงตัวเพิมขึ้นจนกระชับอวัยวะภายในไว้ไม่ให้ดันออกมาเห็นพุงยืนออกมาได้

ทีมา: https://pngtree.com/so/female-vector

5. เพื่ อการป้องกันโรคการออกก่าลังกายสามารถป้ องกันโรคได้หลายชนิ ด
โดยเฉพาะโรคทีเกิด จากการเสื อมสภาพของอวัย วะอั นเนืองจากการมี อายุ มากขึ้ น
ซึงประกอบกับปัจจัยอืนๆ ในชีวิตประจ่าวันเช่นการกินอาหารมากเกินความจ่าเป็น
ความเคร่งเครียด การสูบบุหรีมากหรือกรรมพันธุ์ โรคเหล่านี้ได้แก่ โรคประสาทเสีย
ดุลยภาพหลอดเลือดหัวใจเสือมสภาพ ความดันเลือดสูง โรคอ้วน โรคเบาหวานโรคข้อ
ต่อเสือมสภาพ เป็นต้นผู้ทีออกก่าลังกายเป็นประจ่ามีโอกาสเกิดโรคเหล่านี้ได้ช้ากว่าผู้
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ทีขาดการออกก่าลังกายหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยจนชัวชีวิต การออกก่าลังกายจึงช่วย
ชะลอความชรา
6. เพื่อการรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพโรคต่างๆ ทีกล่าวในข้อ 5 หากเกิดขึ้น
แล้วการเลือกวิธีออกก่าลังกายทีเหมาะสมจัดเป็นวิธีรักษาและฟื้นฟูสภาพทีส่าคัญใน
ปัจจุบั นแต่ ในการจัดการออกก่า ลังกายทีเหมาะสมมีปัญ หามากเพราะบางครั้ งโรค
ก่าเริบรุนแรงจนการออกก่าลังกายแม้เพียงเบาๆ ก็เป็นข้อห้ามในกรณีดังกล่าวการ
ควบคุ มโดยใกล้ ชิด จากแพทย์ ผู้ท่าการรั กษาและการตรวจสอบสภาพร่ างกายโดย
ละเอียดเป็นระยะเป็นสิงจ่าเป็นอย่างยิง

ทีมา: http://www.thaiheartfound.org/category/details/exercise/264

ทาไมถึงต้องออกกาลังกาย
ในปัจจุบันวิทยาทางการแพทย์มีความเจริ ญก้าวหน้ามากขึ้น สามารถป้องกัน
และรักษาโรคต่างๆ ได้มากมาย ดังนั้นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิต จะมาจากโรค
ทีไม่ติดเชื้อ และจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การสูบบุหรี การดืมสุรา ยาเสพติ ด
ฯลฯ ซึงโรคต่างๆ เหล่านี้เราสามารถป้องกันได้หรือท่าให้ทุเลาลงได้ โดยการออกก่าลังกาย
ควบคุมอาหาร และมีพฤติก รรมในการด่ารงชีวิตทีเหมาะสม การป้องกันเสริมสร้าง
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สุขภาพ เป็นวิธีการทีได้ผล และประหยัดทีสุด ส่าหรับการมีสุขภาพทีดี ดังนั้นการออก
ก่าลังกายเพือสุขภาพจึงมีประโยชน์และมีความส่าคัญ ดังนี้
1. ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน สมรรถภาพการท่างานของหัวใจจะดีขึ้น
ถ้าออกก่าลังกายอย่างถูกต้อง และสม่าเสมอติดต่อกัน 3 เดือน ชีพจร หรือหัวใจจะ
เต้นช้าลง ซึงจะเป็นการประหยัดการท่างานของหัวใจ
2. ลดไขมันในเลือด เพราะไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุหนึงของโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบตัน
3. เพิมไขมันดี(HDL–C) ในเลือด ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
4. ลดความอ้วน เป็นการเผาผลาญปริมาณไขมันและเพิมมวลของกล้ามเนื้อ
5. ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวาน
6. ช่ ว ยลดความดั น โลหิ ต (ส่ า หรั บ ผู้ มีค วามดั นโลหิ ต สู ง ) ลดได้ ป ระมาณ
10–15 ม.ม. ปรอท
7. ช่วยท่าให้หัวใจ ปอด ระบบหมุนเวียนของโลหิต กล้ามเนื้อ เอ็น เอ็นข้อต่อ
กระดูก ผิวหนังแข็งแรงยิงขึ้น ช่วยลดความเครียด ท่าให้นอนหลับดียิงขึ้น ความจ่าดี
เพิมสมรรถภาพทางเพศ ชะลออายุ ช่วยป้องกันอาการปวดหลัง (เพราะกล้ามเนื้อหลัง
แข็งแรงขึ้น)
8. ป้องกันโรคกระดุกพรุน โดยเฉพาะสุภาพสตรีวัยหมดประจ่าเดือน
9. ร่างกายเปลียนไขมันมาเป็นพลังงานได้ดีกว่าเดิม ซึงเป็นการประหยัดการใช้
แป้ง (glycogen) ซึงมีอยู่น้อย และเป็นการป้องกันโรคหัวใจ
10.ช่วยป้องกันโรคมะเร็งล่าไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก
11.ท่าให้ร่างกายสดชืน ลดความเครียด จากการทีสมองผลิตฮอร์โมนชนิดหนึงชือ
เอนดอร์ฟิน ออกมาในขณะออกก่าลังกาย ฮอร์โมนนี้มีลักษณะคล้ายมอร์ฟีน จึงท่าให้
รู้สึกเป็นสุข
12.ท่าให้มีสุขภาพดี ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค
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13.ระบบย่อยอาหารดีขึ้น ระบบขับถ่ายดีขึ้น ช่วยให้ท้องไม่ผูก เพราะล่าไส้มีการ
ขยับตัวดีขึ้น
14.ช่วยให้นอนหลับสบายและหลับสนิท

ทีมา: http://suphannews.blogspot.com/2016/07/blog-post_91.html

การเตรียมตัวก่อนออกกาลังกาย
1. ออกก่าลังกายหลังรับประทานอาหารอย่างน้อย 2–3 ชัวโมง
2. หลีกเลียงการออกก่าลังกายทันทีหลังตืนนอน และควรหยุดออกก่าลังกาย
อย่างน้อย 3ชัวโมงก่อนเข้านอน
3. ควรดืมน้่าหนึงแก้ ว ก่อนออกก่าลังกายและเมือออกก่า ลังกายเสร็จ แล้วก็
ควรดืมน้่าด้วย เพือป้องกันภาวะร่างกายขาดน้่า
4. เลือกชุดกีฬาและรองเท้าทีเหมาะสมกับชนิดของกีฬา
5. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
การออกกาลังกายตามหลัก FITT
ในการออกก่าลังกายแต่ละครั้งเพือให้ผู้ออกก่าลังกายได้ประโยชน์สูงสุด ควร
ยึดหลักปฏิบัติตามหลัก “FITT”
~ 71 ~

F = Frequency ความบ่อยของการออกก่าลังกาย ความเหมาะสมในการ
ออกก่าลังกายในหนึงสัปดาห์นั้น ควรออกก่าลังกายไม่น้อยกว่า 3 วัน หนึงสัปดาห์ไม่
ควรเกิน 6 วัน เพราะควรมีวันพักผ่อนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 วัน
I = Intensity ความหนักของการออกก่าลังกาย ผู้ออกก่าลังกายมีความ
จ่าเป็นจะต้องทราบว่าควรออกก่าลังกายเท่าใด จึงจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและ
ได้ผลดีทีสุด

ทีมา: https://health.kapook.com/view145565.html

โดยปกติเราจะใช้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นตัววัดความหนักของงาน ถ้าเป็น
การออกก่าลังกายเพือสุขภาพ อัตราการเต้นของหัวใจของผู้ออกก่าลังกายควรอยู่ใน
อัตรา 70–80 % ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด โดยอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดมี
สูตรในการค่านวณดังต่อไปนี้
อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด = 220 (ชีพจรเด็กแรกเกิด)–อายุ = จ่านวนครั้ง/นาที หรือ 100%

T = Time ความนานของการออกก่าลังกาย ในการออกก่าลังกายเพือสุขภา
พแต่ ล ะครั้ ง โดยทัวๆ ไปควรใช้ เ วลาอย่ า งน้ อย 20–30 นาที (แต่ ส่ า หรั บ ผู้ ทีเป็ น
นักกีฬาควรเพิมเวลาให้นานขึ้น) โดยให้อัตราการเต้นของหัวใจคงทีความหนักตามที
ต้องการ รักษาความหนักจนได้เวลาตามทีต้องการ
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T = Type ชนิดของการออกก่าลังกาย โดยทัวไปการออกก่าลังกายจะต้อง
ค่านึงถึงการใช้กล้ามเนื้อมัด ใหญ่ ความต่อเนืองของกิ จกรรม และความเป็นจังหวะ
ความเหมาะสมของแต่ละ เพศ วัย และสภาพทางร่างกายของทุกคน การฟื้นฟูทาง
ร่างกาย การเจ็บป่วยและบกพร่องทางกาย ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ ชนิดของ
กิจกรรม เช่น วิง เดิน ปั่นจักรยาน กระโดดเชือก ว่ายน้่า ฯลฯ

ทีมา: http://51011314302.blogspot.com/2010/04/

ประเภทของการออกกาลังกายแบ่งออกได้เป็น
1. การแบ่งตามลักษณะการทางานของกล้ามเนือ
1.1 การออกก่าลังกายแบไอโซเมตริก (Isometric Exercise or Static
Exercise) หมายถึง การออกก่าลังกายแบบมีการหดตัว ของกล้ามเนื้อทีมีความยาว
คงที แต่มีการเกร็ง หรื อตึ งตัว (Tension) ของกล้า มเนื้อเพือต้า นกั บแรงต้ านทาน
ดังนั้น เมือมีการออกก่าลังกายชนิดนี้ อวัยวะต่างๆ จึงไม่มีการเคลือนไหวแต่มีการเกร็ง
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ของกล้า มเนื้อในลักษณะออกแรงเต็มทีในระยะสั้ นๆ เช่น ออกแรงดั นผนัง ก่า แพง
ออกแรงบีบวัตถุหรือก่าหมัดไว้แน่น หรือในขณะนังท่างานเอวฝ่ามือกดลงบนโต๊ะเต็มที
เป็นต้น
จากการศึกษาพบว่า การออกก่าลังกายแบบไอโซเมตริกนี้ หากกระท่าบ่อยๆ
เป็นประจ่าจะมีผลต่อการเพิมขนาดของกล้ามเนื้อ ซึงท่าให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง
เพิมขึ้น แต่มีผลน้อยมากในการเพิมสมรรถภาพของหัวใจหรือระบบไหลเวียนเลือด
การออกก่ า ลั ง กายแบบไอโซเมตริ ก นี้ เหมาะส่ า หรั บ ผู้ ที ไม่ ค่ อ ยมี เ วลา
หรือสถานทีส่าหรับออกก่าลังกายด้วยวิธีอืนๆ เพราะเป็นการออกก่าลังทีใช้เวลาน้อย
และสามารถกระท่าได้เกือบทุกสถานที นอกจากนั้น ยังเหมาะส่าหรับนักกีฬาทีเพิงฟื้น
จากการบาดเจ็บ เพราะไม่สามารถเคลือนไหวอวัยวะบางส่วนได้เต็มที
ส่าหรับผู้ทีเป็นโรคหัวใจหรือโรคความดันเลือดสูง ไม่ควรออกก่าลังกายด้วยวิธี
นี้ เพราะเมือมีการเกร็งกล้ามเนื้อจะท่าให้หัวใจต้องท่างานเพิมขึ้นพร้อมๆ กับการเพิม
ของความดันเลือดเกือบทันทีจึงอาจเป็นอันตรายในขั้นทีรุนแรงได้
1.2 การออกก่าลังกายแบไอโซโทนิก (Isotonic Exercise or Dynamic
Exercise) หมายถึง การออกก่าลังกายแบบมีการหดตัวของกล้ามเนื้อ ชนิดทีความยาว
ของกล้ า มเนื้ อ มี การเปลี ยนแปลง และอวัย วะมี การเคลื อนไหว เป็ น การบริ ห าร
กล้ามเนื้อตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยตรงซึงสามารถแบ่งการท่างานของกล้ามเนือ้
ออกเป็น 2 ลักษณะคือ
1) คอนเซนตริก (Concentric) คือ การหดตัวของกล้ามเนื้อชนิดที
ความยาวของกล้ า มเนื้ อหดสั้ นเข้ า ท่า ให้ น้่า หนั กเคลื อนเข้ า หาล่ า ตั ว เช่ น การยก
น้่าหนักเข้าหาล่าตัว ท่าวิดพื้นในขณะทีล่าตัวลงสู่พื้น
2) เอกเซนตริก (Eccentric) คือ การหดตัวของกล้ามเนื้อชนิดทีมีการ
เกร็งกล้ามเนื้อและความยาวของกล้ามเนื้อเพิมขึ้น เช่น ยกน้่าหนักออกห่างจากล่าตัว
ท่าวิดพื้นในขณะยกล่าตัวขึ้น
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1.3 ไอโซคิเนติก (Isokinetic Exercise) หมายถึง การออกก่าลังกายชนิดที
ความเร็ วในการหดตั ว ของกล้ ามเนื้อเป็นไปอย่างสม่า เสมอตลอดช่ วงเวลาของการ
เคลือนไหว เช่น การออกก่าลังกายทีต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะและมี ซอฟต์แวร์ควบคุม
การท่างานของกล้ามเนื้อในแต่แต่ละข้อต่อของการเคลือนไหว

ทีมา: http://hangcup.blogspot.com/2013/07/anaerobic-exercise.html

2. การแบ่งตามลักษณะการใช้ออกซิเจน
2.1 การออกก่าลังกายแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic Exercise) หมายถึง
การออกก่าลังกายแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจน หรือในขณะทีออกก่าลังกายแทบไม่ต้อง
หายใจเอาอากาศเข้าสู่ปอดเลย เช่น การวิงเร็วระยะสั้น หรือการวิงในกีฬาบางอย่าง
เช่น การวิงเต็มทีเพือเข้าไปรับลูกเทนนิสทีข้ามตาข่ายมา การกระโดดสูง กระโดดไกล
~ 75 ~

ขว้างจักร พุ่งแหลน ทุ่มน้่าหนัก ซึงผลจากการออกก่าลังกายแบบแอนแอโรบิกคล้าย
กับการออกก่าลังกายแบบไอโซเมตริก
2.2 การออกก่าลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise) หมายถึง การ
ออกก่าลังกายชนิดทีต้องใช้ออกซิเจน หรือมีการหายใจในขณะออกก่าลังกาย เป็นการ
บริหารให้ร่างกายเพิมความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเจน
ในการออกก่าลังกาย ร่างกายจะต้องใช้ออกซิเจนเพิมขึ้น ดังนั้น ในการขนส่ง
ออกซิเจนไปยังเซลล์ของกล้ามเนื้อและอวัยวะทีเกียวข้องและการใช้ออกซิเจนเพิมขึ้นนี้
ระบบการล่าเลียงออกซิเจนไปยังจุดหมายปลายทางก็ คือระบบไหลเวียนเลือดและ
ระบบหายใจ จ่าเป็นต้องท่างานเพิมขึ้นด้วย ดังนั้นการออกก่าลังกายเป็นประจ่าจึงท่า
ให้ระบบการไหลเวียนเลือดและระบบหายใจปรับตัวในทางดีขึ้น โดยสามารถเพิมการ
ขนส่ ง ออกซิ เจนไปยั ง เซลล์ กล้ า มเนื้อและอวัย วะทีเกี ยวข้ องได้ มากขึ้ น ซึ งเป็ นผล
กลับกันกับการขาดการออกก่าลังกายทีกล่าวข้างต้น ตัวอย่างเช่น เคยท่างานหนึงซึง
เป็นงานในขณะทีไม่เคยออกก่าลังกาย ต้องให้อัตราการเต้นของหัวใจขณะออกก่าลัง
กายมากถึง 170 ครั้ งต่ อนาทีแ ต่ห ลัง จากออกก่ าลั งกายเป็นประจ่า ระยะหนึ งแล้ ว
อัตราการเต้นของหัวใจขณะออกก่าลังกายอาจลดเหลือเพียง 130 ครั้งต่อนาที และถ้า
จะให้อัตราการเต้นของหัวใจขณะออกก่าลังกายมากถึง 170 ครั้งต่อนาที ก็จะต้องเพิม
ความหนักของงานขึ้นอีกมาก ซึงแสดงว่าร่างกายยังมีก่าลังส่ารองอยู่มาก
ผลของการออกก่ า ลั ง กายเป็ นประจ่า จะท่า ให้ ข ณะพัก หั วใจท่า งานอย่ า ง
ประหยัดหรือไม่หนักโดยบีบตัวน้อยครั้งลง ผู้ทีเคยมีอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก
70 ครั้งต่อนาที หลังจากการออกก่าลังกายเป็นประจ่าทีท่าให้หัวใจเต้นเพิมขึ้นเพียง
1,500–2,000 ครั้งต่อวันติดต่อกันเพียง 2–3 เดือน อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก
อาจลดลงเหลื อ 60 ครั้ ง ต่ อ นาที ซึ งท่า ให้ ป ระหยั ด การท่ า งานของหั วใจได้ ก ว่ า
10,000 ครั้งต่อวัน ผลคือหัวใจมีอายุยืนยาวขึ้น
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ทีมา: http://hangcup.blogspot.com/2013/07/anaerobic-exercise.html

กิจกรรมที่นิยมและเหมาะสมสาหรับการออกกาลังกายแบบแอโรบิค
1. ว่ายนา (Swimming) เป็นการออกก่าลังกายแบบแอโรบิกทีดีทีสุดชนิดหนึง
เพราะว่ายน้่ า เป็ นการออกก่ าลั ง กายทีใช้ กล้า มเนื้ อทัวร่ า งกายโอกาสทีจะเกิด การ
บาดเจ็บน้อยเพราะน้่าจะช่วยพยุงร่างกายไว้คนทีอ้วนและน้่าหนักร่างกายมากเลือก
ออกก่าลังกายด้วยการว่ายน้่าเป็นกิจกรรมการออกก่าลังกายทีดีทีสุด
การว่า ยน้่ า ควรต้ องว่า ยติ ด ต่ อ กั นถึ ง จะได้ ผ ลดี ให้ น านอย่ า งน้ อยประมาณ
20 นาทีอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์และปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสียของการว่ายน้่าคือหาสถานทีว่ายน้่าได้ยากเสียค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนั้น
ต้องระมัดระวังการเกิดโรคบางอย่างได้ง่าย เช่น โรคตาแดง หูน้่าหนวก เป็นต้น การว่ายน้่า
ต้องค่านึงถึงความปลอดภัยเป็นอย่างมาก จะต้องว่ายน้่าให้เป็นด้วยถ้ามีโรคประจ่าตัว
บางอย่าง เช่น โรคลมบ้าหมูห้ามว่ายน้่าคนเดียวเป็นอันขาดและผู้ทีมีอาการปวดหลัง
หรือปวดคอต้องพยายามหลีกเลียงท่าทีต้องแอ่นหลังหรือแหงนคอมากๆ หรือเปลียน
มาใช้ท่ากรรเชียง
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ทีมา: https://sites.google.com/site/trairongcup/kila-way-na-ni-prathesthiy

2. วิ่งเหยาะๆ (Jogging) คือ การวิงอย่างช้าๆ ด้วยความเร็วทีตนจะรู้สึกสบาย
ว่าจะสามารถวิงด้วยความเร็วขนาดนั้นไปได้นานๆ และได้ระยะทางไกลๆ การวิงเป็น
การออกก่าลังกายแบบแอโรบิกทีท่าได้ง่ายทีสุด ประหยัดทีสุด และได้รบั ความนิยมมาก

ทีมา: https://lachule.co.th/index.php?op=beauty-detail&beautytip_id=49
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3. เดินเร็ว (Walking) ฮิปโปเครติส (Hippocrates) กล่าวไว้ว่า“Walking is
man’s best medicine” หรือ “การเดิ นนั้นเป็ นโอสถขนานวิเศษทีสุ ด ของ
มนุษยชาติ” การเดินทีดีนั้นจะต้องมีการเคลือนไหว ล่าตัวแกว่งแขนให้แรงด้วยจาก
การศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บระหว่า งการเดิ นกั บ การวิงพบว่ า “การเดิ นนั้ นจะมี การ
เคลือนไหวล่าตัวส่วนบน (รวมทั้งแขนด้วย) มากกว่าการวิง”

ทีมา: https://www.dek-d.com/nugirl/46287/

ข้อได้เปรียบของการเดินเมื่อเปรียบเทียบกับการวิ่งคือ
1. การเดินจะเกิดความชอกช้่าหรือการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อกระดูกเอ็นและ
ข้อต่อน้อยกว่าการวิงและการเดินท่าได้ง่ายกว่าการวิง
2. การเดินมีความปลอดภัยมากกว่าการวิงทั้งในแง่ของการเกิดอุบัติเหตุและ
สุขภาพทัวๆไป
3. สถานทีส่าหรับออกก่าลังกายด้วยการเดินนั้นสามารถเลือกได้ง่ายกว่าการวิง
ข้อเสียเปรียบของการเดินเมื่อเปรียบเทียบกับการวิ่งคือ
1. การเดินจะใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติทียาวนานกว่าการวิง
2.การจัดการแข่งขันการเดินจะท่าได้ยากกว่าการวิงเพราะกติกาการเดินควบคุม
ล่าบาก
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หลักปฏิบัติในการเดินออกกาลังกายแบบแอโรบิคควรยึดหลักส่าคัญๆดังนี้
1. การเดินจะต้องเดินให้เร็วก้าวขาวยาวแกว่งแขนให้แรงเพือให้ร่างกายได้ใช้
พลังงานให้มากหัวใจจะได้เต้นเร็วขึ้นจนถึงอัตราทีเป็นเป้าหมาย
2. ต้องเดินติดต่อกันไปเรือยๆอย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป
3. ต้องเดินให้ได้สัปดาห์ละ 3–5 ครั้ง
การเดินออกก่าลังกายนี้เหมาะส่าหรับบุคคลวัยสูงอายุหรือคนอ้วนเพราะเป็น
การออกก่ า ลั ง กายทีไม่ หนั กไม่ หั กโหมจนเกิ นไปและสามารถลดแรงกระแทกของ
น้่าหนักร่างกายส่าหรับผู้สูงอายุและคนอ้วนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เป็นการลดการเสียงต่อ
การบาดเจ็บได้อีกด้วย
4. กระโดดเชือก (Skipping) การกระโดดเชือกเป็น
การออกก่า ลัง กายแบบแอโรบิ ก วิธีการกระโดดเชือกไม่ ควร
กระโดดให้สูงแค่ให้เท้าสูงพ้นเชือกเวลากระโดดเชือกต้นแขน
และข้ อศอกควรแนบล่ า ตั วแกว่ง เพีย งแขนส่ วนปลาย และ
ข้อมือเท่านั้นควรเลือกกระโดดเชือกบนพื้นทีไม่แข็งมากนักสวม
รองเท้าทีมีพื้นนุ่มๆและให้กระโดดด้วยปลายเท้าตรงโคนนิ้วทุก
ครั้งทีเท้ากลับลงมากระทบพื้นให้ย่อเข่าลงเล็กน้อยเพือช่วยใน
การผ่อนแรงกระแทกทีจะเกิดกับข้อเท้าข้อเข่าสะโพกเป็นการ
ลดการเสียงต่อการบาดเจ็บได้การกระโดดเชือกควรจะเริมด้วย
ความเร็วประมาณ 70–80 ครั้งต่อนาทีเมือจับจังหวะได้ดีแล้ว
ให้เพิมความเร็วเป็น 100–140 ครั้งต่อนาทีหากรู้ สึกเหนือย
มากควรหยุดพักในระยะแรกควรกระโดดเพียง 20 วินาที แล้ว
พักสัก 10–15 วินาทีท่าสลับกันไปเรือยๆหลังจากนั้นจึงค่อยๆ
เพิมเวลาและความเร็วให้มากขึ้นตามล่าดับ
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ทีมา: https://www.
fitnessbarbar.com/
product/3/

5. วิ่งอยู่กั บที่ การวิงอยู่กับ ทีคล้า ยกับ การกระโดดเชือกแต่ การวิงอยู่กับ ที
จะต้องยกเท้าแต่ละข้างให้สูงขึ้นพ้นพื้นขึ้นมาไม่น้อยกว่า 8 นิ้ววิธีการวิงอยู่กับทีนั้น
ควรจะเริมด้วยความเร็วประมาณ 70–80 ก้าวต่อนาทีเมือรู้สึกแข็งแรงขึ้นและเหนือย
น้อยลงแล้วให้เพิมความเร็วให้มากขึ้นเป็น 90–100 ก้าวต่อนาทีการนับก้าวให้นับ
เฉพาะเมือเท้าซ้ายลงมากระทบพื้นเท่านั้นหรือจะนับเพียง เท้าขวาก็ได้ถ้าจะนับข้างใด
ก็ให้นับข้างนั้นให้ตลอดการวิงอยู่กับทีสามารถท่าได้สะดวกกว่าไม่ต้องใช้สถานทีมาก
และปลอดภั ย กว่า แต่ การเคลื อนไหวร่ า งกายข้ อต่ อต่ า งๆจะน้ อยกว่า การวิงอย่ า ง
ธรรมดา
6. การเต้นแอโรบิก (Aerobic Dance) เป็นการออกก่าลังกายทีได้รับความ
นิยมอย่างกว้างขวางวิธีการออกก่าลังกายแบบนี้เป็นการน่าเอาหลักการออกก่าลังกาย
แบบแอโรบิ ก (Aerobic Exercise) และท่า การบริ ห ารกายต่ า งๆประกอบกั บ
เสียงดนตรีทีจังหวะเร้าใจเพือความสนุกสนานซึงเป็ นการออกก่าลังกายทีสนุกอาจจะ
ท่าเป็นกลุ่มหรือท่าคนเดียวก็ได้ จังหวะดนตรีช่วยให้ลืมความเหน็ดเหนือยและความ
เบือหน่ายได้หลักการทีส่าคัญของการเต้นแอโรบิกคือจะต้องเคลือนไหวร่างกายให้มาก
และพยายามท่าให้หัวใจท่างานหนักขึ้นโดยท่าให้อัตราการเต้นของหัวใจถึงอัตราทีเป็น
เป้าหมายให้ได้ คือให้อยู่ระหว่างร้อยละ 60–90 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

ทีมา:
http://www.kuukob.com/backu
p/kuukob/project_web/14295_5
3/page6.html
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ขันตอนการออกกาลังกายทีถ่ ูกวิธี
ขั้นตอนที 1 การอุ่นร่างกาย (Warm up) ก่อนทีจะออกก่าลังกาย ต้องอบอุ่น
ร่างกายก่อน เช่น ถ้าจะออกก่าลังกายด้วยการวิงก็ไม่สมควรทีจะลงวิงทันที เมือไปถึง
สนามควรจะอุ่นร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นก่อนช้าๆ เช่น การเคลือนไหวร่างกาย สะบัด
แข้ง สะบัดขา แกว่งแขน วิงเหยาะอยู่กับทีอย่างช้าๆ ชัวระยะเวลาหนึงก่อน แล้วจึง
ออกวิง ดังนั้น การอุ่นร่างกายก่อนออกก่าลังกายจึงเป็นขั้นตอนแรกทีจะต้องกระท่า

ทีมา: http://fitnessfirstmarket.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
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ขั้นตอนที 2 เป็ นขั้นตอนการออกก่ าลั ง อย่ า งจริ ง จัง การออกก่า ลั ง กายนั้ น
จะต้องเพียงพอ ท่าให้ร่างกายเกิดการเผาไหม้อาหารในร่างกาย โดยใช้ออกซิเจนใน
อากาศ โดยการหายใจเข้าไปเพือท่าให้เกิ ดพลัง งานจนถึ งระดั บหนึ ง การทีจะออก
ก่าลังกายได้ถึงระดับนี้เป็นเรืองส่าคัญทีผู้ออกก่าลังกายจะต้องเข้าใจให้ถูกต้อง
ขั้นตอนที 3 เป็นขั้นตอนการผ่อนให้ คลายอุ่น (cool down) คือ เมือได้ออก
ก่าลังกายตามก่าหนดทีเหมาะสม ตามขั้นตอนที 2 แล้วควรจะค่อย ๆ ผ่อนการออก
ก่าลังกายลงทีละน้อยแทนการหยุดการออกก่าลังกายโดยทันที ทั้งนี้ เพือให้ ของเสียที
เกิดจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหารให้เกิดพลังงาน (Metabolism) ทีคังอยู่ตาม
กล้ามเนื้อได้มีโอกาสกับคืนสู่หัวใจ

ทีมา: http://poohpinkpuff.blogspot.com/2013/08/blog-post_9495.html

บัญญัติ 10 ประการในการออกกาลังกาย
1. ออกก่าลังกายเป็นประจ่าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
2. ออกก่าลังกายครั้งละ 15–30 นาที
3. ออกก่าลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหม
4. ควรอบอุ่นร่างกายก่อนออกก่าลังกายและคลายอุ่นหลังการออกก่าลังกาย
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5. ออกก่าลังกายให้เหมาะสมกับวัย
6. ออกก่าลังกายทีให้ความสนุกสนาน
7. แต่งกายให้เหมาะสมกับกับชนิดของการออกก่าลังกาย
8. ออกก่าลังกายในสถานทีปลอดภัย
9. ควรออกก่าลังกายหลากหลายชนิด
10. ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้มีโรคประจ่าตัว ต้องตรวจสุขภาพก่อนออกก่าลังกาย
และท่าตามค่าแนะน่าของแพทย์ในการ Excercise
การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัย
การออกก่ าลังกายนั้นเป็นสิ งส่าคัญซึ งควรปฏิบั ติโดยสม่ าเสมอไม่ว่าจะอยู่
ในช่วงอายุใดก็ตาม จากการศึกษาวิจัยในปัจจุบัน บ่งชี้ ว่าการออกก่า ลังกายเป็นสิ ง
ส่าคัญอีกสิงหนึงในชีวิตทีต้องท่าเป็นประจ่าเพราะจะท่าให้เกิดผลดีต่อร่างกาย เช่น
ท่าให้สุขภาพแข็งแรง สมรรถภาพของหัวใจและปอดดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น และส่งผล
ท่าให้อายุยืนยาวขึ้น

ทีมา: http://kuunebyptpfoods.blogspot.com/2016/01/blog-post_3.html
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ผลเสียจากการขาดการออกกาลังกายในวัยเด็ก
วัยเด็ก เป็นวัยทีมีการเจริญเติบ โตทั้ง ด้านขนาดรูป ร่าง และการท่างานของ
อวัยวะต่างๆ การออกก่าลังกายมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตดังกล่าว หากขาดการ
ออกก่าลังกาย จะเกิดผลเสียดังนี้
1. การเจริญเติบโตช้า การออกก่าลังกายจะช่วยให้ขนาด และความยาวของ
กระดูกเจริญขึ้น เนืองจากมีการเพิมการสะสมแร่ธาตุ โดยเฉพาะแคลเซียมในกระดูก
เด็กทีขาดการออกก่ าลังกายโดยเฉพาะการออกก่า ลังกายกลางแจ้ง กระดูกจะเล็ ก
เปราะบางและขยายส่วนความยาวได้ไม่เต็มที เป็นผลให้เติบโตช้า แคระแกร็น รูปร่าง
ทรวดทรงไม่สมส่วน
2. สุขภาพทัวไปไม่สมบูรณ์ เด็กทีขาดการออกก่าลังกายจะอ่อนแอภูมิต้านทาน
โรคต่าเจ็บป่วยได้ง่ายหากเจ็บป่วยและหายได้ช้าและมีอาการแทรกซ้อนได้บ่อย ๆซึง
ปัญหาสุขภาพนี้จะส่งผลถึงการเจริญเติบโตและความพร้อมในการศึกษาด้วย
3. สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาต่าเนืองจากการเจริญเติบโตช้าและสุขภาพทัวไปไม่
สมบูรณ์จะท่าให้เด็กมีปัญหาสุขภาพทั้งร่า งกายและจิตใจ ซึงจะท่าให้ไม่พร้อมทีจะ
เรียน การเจ็บป่วยบ่อยๆ ระหว่างการเรียนท่าให้ผลการเรียนตกต่าดังนั้นการขาดการ
ออกก่าลังกายในวัยเด็กจะมีผลต่อการเรียนด้วย
4. การเข้า สั งคมโดยการออกก่า ลั งกายเล่ นกี ฬ าเป็ นหมู่ คณะจะช่ วยให้เ ด็ ก
ปรับตัวเข้ากับเพือนๆ ท่าให้เกิดความเชือมันในตนเองเด็กทีไม่ได้เล่นกีฬามักเก็บตัวมี
เพือนน้อยขาดความเชือมันในตัวเองขาดการฝึกความอดทนเมือมีปัญหาอาจจะหันไป
หาอบายมุขหรือยาเสพติดดังนั้นการฝึกให้เด็กออกก่าลังกายเล่นกีฬาจนเป็นนิสยั ตัง้ แต่
วัยเด็กจะช่วยให้มีนิสัยของการออกก่าลังกายไปจนผู้ใหญ่ ซึงเป็นแนวทางในการช่วย
ป้องกันการเกิดปัญหาทางสังคมได้
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ผลเสียจากการขาดการออกกาลังกายในวัยหนุ่มสาว
วัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่มักค่านึงถึงการออกก่าลังกายเพือควบคุมน้่าหนักดังนั้น
หนุ่มสาวทีน้่าหนักตัวปกติจึงไม่ค่อยได้ออกก่าลังกาย หนุ่มสาวทีขาดการออกก่าลั ง
จ่าแนกได้เป็นสองพวกคือพวกขาดการออกก่าลังกายมาตั้งแต่เด็กและพวกทีเคยออก
ก่าลังกายเป็นประจ่ามาก่อนและมาหยุดในวัยหนุ่มสาว

ทีมา: https://puzobox.ru/th/obesity-degrees-types-causes-treatment-visceralobesitysss.html

1.หนุ่ มสาวทีขาดการออกก่ าลั งกายมาตั้ ง แต่ วัย เด็ก จะมีรูป ร่า งสั ด ส่วนของ
ร่างกายผิดปกติและมีสมรรถภาพทางกายต่า ถ้าวัยนี้ยังขาดการออกก่าลังกาย อวัยวะ
ต่างๆ จะเกิดการเสือมการท่างาน เช่น เหนือยหอบใจสันเมือออกแรงเล็กน้อยเพราะมี
สมรรถภาพทางกายต่า
2.หนุ่มสาวทีหยุดการออกก่าลังกายในวัยหนุ่มสาวในกลุ่มนี้ไม่มปี ัญหาด้านการ
เจริญ เติบ โตแต่ รูป ร่ างทรวดทรงอาจเปลียนแปลงไป เนื องจากความแข็ งแรงของ
กล้ามเนื้อน้อยลง และมี การสะสมไขมันมากขึ้น สมรรถภาพทางกายจะต่าลงอย่า ง
รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่ อ บุคลิ กภาพ จิตใจ อาจท่าให้มีปัญหาต่อการเรียนหรือการ
ประกอบอาชีพ
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ผลเสียจากการขาดการออกกาลังกายในวัยกลางคนและวัยชรา
การขาดการออกก่าลังกายในวัยกลางคนและวัยชราจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพ
และสมรรถภาพทางกาย นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุน่าไปสู่การเกิดโรคหลายโรคดังนี้
1. โรคประสาทเสียดุลยภาพ การขาดการออกก่าลังกายท่าให้เกิดความสัมพันธ์
ของระบบประสาทในการสังการควบคุมการท่างานของอวัยวะภายใน อยู่ในสภาพไม่
สมดุล ท่าให้เกิดความผิดปกติในการท่างานของอวัยวะภายในทีเห็นได้ชัด ๆคือระบบ
ทางเดินอาหารจะมีอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย ท้องผูกเป็นประจ่าและมีอาการของ
โรคทางประสาทอืนๆเช่น มือสันใจสันนอนไม่หลับ
2. โรคหลอดเลือดหัวใจเสือมสภาพ เมืออายุมากขึ้น การยืดหยุ่นของหลอดเลือด
จะน้อยลงเพราะมีไขมันแคลเซียมไปพอกพูนท่าให้หลอดเลือดแคบลงและเกิดการอุดตัน
ได้อาการทีเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับสภาพและต่าแหน่งของหลอดเลือดทีถูกอุดตัน อาจจะมี
อาการเจ็บหน้าอกอยู่นานและหัวใจหยุดท่างานได้

ทีมา: https://www.sanook.com/health/1965/
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3. โรคเบาหวาน การออกก่าลังกาย ช่วยให้การเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงาน
สามารถช่วยลดระดับน้่าตาลในเลือด โดยเผาผลาญให้เป็นพลังงาน ถึงแม้ว่าผู้ออก
ก่ า ลั ง กายเป็ น ประจ่ า จะมี โ อกาสเป็ นเบาหวาน เขาอาจจะไม่ แ สดงอาการของ
โรคเบาหวานเลย ตรงกันข้ามกับผู้ทีขาดการออกก่าลังกายจะเป็นโรคเบาหวานเร็วกว่า
ทีควรจะเป็ น จึ ง ถื อว่ า การขาดการออกก่ า ลั ง กาย เป็ น สาเหตุ น่ า อย่ า งหนึ งของ
โรคเบาหวาน
4. โรคของข้อต่ อและกระดูก การขาดการออกก่าลั งกายท่า ให้ข้ อต่อต่างๆ
ท่างานน้อยจึงเสือมเร็ว โดยเฉพาะทีเยือบุและเอ็นหุ้มข้อต่อซึงมักจะมีการอักเสบและ
มีหินปูนเกาะท่าให้ติดขัด เจ็บปวด เมือมีการเคลือนไหว การเคลือนย้ายหินปูนออกไป
จากกระดูกท่าให้กระดูกบางเปราะและแตกหักง่าย

ทีมา: https://puzobox.ru/th/obesity-degrees-types-causes-treatment-visceralobesitysss.html
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5. โรคอ้วน การขาดการออกก่าลังกาย ท่าให้การเผาผลาญอาหารเป็นพลังงาน
น้อยลงอาหารส่วนเกินจึงถูกสะสมไว้ในสภาพของไขมัน 15% ของน้่าหนักตัวถือว่า
เป็นโรคอ้วนซึงจะมีความเกียวข้องกับโรคประสาทเสียดุลยภาพ และโรคหลอดเลือด
หัวใจเสือมสภาพจะเห็นได้ว่าการขาดการออกก่าลั งกายให้โทษต่ อคนทุกวัย ความ
รุนแรงมากน้อยจะต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของการขาดการออกก่าลังกาย
ระยะเวลา และสภาพร่างกายของคนวัย ต่างๆดังนั้นควรเลือกการออกก่าลังกายให้
เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ผู้ทียังไม่ได้จัดเวลาส่าหรับการออกก่าลังกายประจ่าวัน
ควรจัด เวลาในการออกก่ า ลั ง กายให้ ตั ว เองอย่ า งน้ อยวั นละ 10 นาที เพือเพิ ม
สมรรถภาพและคุณภาพชีวิต
ในแต่ละวัยควรออกกาลังกายอย่างไร
ปัจจุบันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง
การออกก่าลังกายควรค่านึงถึงแต่ละวัยด้วย เพราะมีความส่าคัญอย่างมากกับกิจกรรม
ทีท่า ควรเหมาะสมทั้ง วัย เด็ กจนไปถึ ง วัยสู ง อายุ เพือชะลอการเสื อมของร่า งกาย
กิจกรรมทีเหมาะสมในการออกก่าลังกายแต่ละช่วงอายุ มีดังนี้
วัยเด็ก(Childhood)
ออกกาลังกายให้ประโยชน์อย่างไร……สาหรับเด็ก
 เพิมการเพิมมวลกระดูก(Bone Density) ท่าให้กระดูกเจริญเติบโต ซึงมีผล
ต่อความแข็งของกระดูกและความสูงของเด็ก
 การออกก่าลัง กายอย่างสม่าเสมอ จะส่ง เสริมความแข็ง แรงของกล้ามเนื้ อ
พัฒนาระบบประสาทสังการการเคลือนไหวทีเกียวกับการท่างานของกล้ามเนื้อ
 ท่าให้ระบบหัวใจ และหลอดเลือดแข็งแรงขึ้น
 ช่ว ยควบคุ มน้่ าหนั กตั ว การออกก่า ลัง กายเป็ นวิ ธี ทีดี ทีสุ ด ในการควบคุ ม
น้่าหนักตัว
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 ช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย

ใจ ให้แข็งแรง การออกก่าลังกายอย่างสม่าเสมอไม่
ว่าจะเป็นการออกก่าลังกายกับ พ่อ แม่ เพือนๆ เด็กในวัยเดียวหรือวัยใกล้เคียงกั น
จะท่าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพราะได้มีสังคมและท่าให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรง
อารมณ์แจ่มใส และรู้สึกว่าตนเองเป็นคนแข็งแรง มีความมันใจ และกล้าแสดงออก

ทีมา: http://www.thaihealth.or.th/tag/

วัยเด็กอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 2–12 ปีจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ
 วัยเด็กตอนต้น (Primary Childhood) อายุระหว่าง 2–6 ปี
 วัยเด็กตอนปลาย (Secondary childhood)อายุระหว่าง 6–12 ปี
วัยเด็กตอนต้น
เด็กวัยนี้บางทีเรียกว่า วัยเด็กก่อนเข้าเรียนในวัยนี้ควรยึดหลักความต้องการ
พื้นฐานของเด็กซึงการเล่นของเด็กวัยนี้คือการเรียนรู้ (Playing is Learning) พยายาม
ให้มีอิสระในการเคลือนไหวรูปแบบของกิจกรรมการออกก่าลังกายทีเหมาะสมกับวัยนี้
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คือการใช้ อุปกรณ์แ ละสิ งของต่ า งๆซึ งเป็ นการกระตุ้ นให้ เด็ กสนใจ และมีส่ วนร่ วม
กิจกรรมนั้นสิงทีควรค่า นึง ถึ งอย่า งมากคือ ความปลอดภั ย ซึงเกี ยวกับ สถานทีเล่ น
ลักษณะของกิจกรรมจะต้องค่ านึง ถึง ความปลอดภัย ให้มากทีสุด เช่ นสนามเด็กเล่ น
สนามกลางแจ้ง เป็นต้น

ทีมา: http://56141010131.blogspot.com/2016/04/blog-post_91.html

การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัยเด็กตอนต้น
อายุ 1–3 ปี
เล่นและออกก่าลังกายเป็นครั้งคราว เพือให้เด็กเรียนรู้จากสิงแวดล้อมรอบตัว
และเกิ ด พั ฒ นาการของร่ า งกาย โดยใช้ กิจ กรรม ทั กษะการเคลื อนไหวพื้ นฐาน
เช่น เดิน วิง กระโดด
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ทีมา: https://sites.google.com/site/xbtkhlxngsi/

อายุ 4–6 ปี
ควรได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายในการออกก่าลัง กาย เพือพัฒนากล้ามเนื้อและ
ระบบหายใจ เช่ น การวิง ว่ายน้่ า ถีบจักรยาน เล่นกายบริหาร กิ จกรรมเลียนแบบ
และเกมเบ็ดเตล็ด

ทีมา: http://special2.dusitcenter.org/plan/newsview.php?id=738
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วัยเด็กตอนปลาย
เด็กวัยนี้บางทีเราเรียกว่าเด็กวัยเรียนกิจกรรมการออกก่าลังกายส่าหรับเด็ก
วัยนี้ควรเป็นกิจกรรมเกียวกับเกมส์ การเล่นทีเป็นทักษะอย่างง่ายมีระเบียบวิธีการเล่น
ทีไม่ซับซ้อนมากนักและสามารถทีจะแนะน่าส่ง เสริมและปลูกฝังความเป็นผู้มีน้่าใจ
นักกีฬาความเสียสละ และช่วยเหลือผู้อืนนอกจากนี้ยังให้ความรู้เพิมพูนเกียวกับการ
ออกก่าลังกายได้อีกด้วยเช่นศัพท์ต่างๆทางการกีฬาเป็นต้นความแตกต่างทางวิธีการ
ของเด็กวัยนี้ระหว่างเพศชาย และเพศหญิงยังไม่มีความแตกต่างกันมากนักกิจกรรม
นั้นสามารถทีจะเรียน และเล่นร่วมกันได้

ทีมา: https://data.bopp-bec.info/emis/news/news_view_school.php?ID_New=
52295&School_ID=1036100728
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การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัยเด็กตอนปลาย
อายุ 7–12 ปี
เน้นการออกก่าลังกายทุกส่วนของร่างกาย เพือให้เกิดความคล่องแคล่วและ
เกิดการประสานงาน เช่น เล่นกีฬา ว่ายน้่า ถีบจักรยาน และเล่นเกมทียากขึ้น รวมถึง
กิจกรรมทีน่าไปสู่การเล่นกีฬา

ทีมา: http://jd.ac.th/gallery-detail_49917

ข้อควรระวังในการออกกาลังกายสาหรับเด็ก
ถึงแม้การออกก่ าลัง กายจะส่งผลดีในทุกๆด้ านส่ าหรับเด็กแต่มีข้อควรระวัง
ซึงจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเมือใดเด็กควรหลีกเลียงการออกก่าลังกายบ้าง ดังนี้
 เด็กควรจะมีการอบอุ่นร่างกายก่อนทุ กครั้ง เมื อจะเริมท่ ากิจกรรมการออก
ก่าลังกายและ ออกก่าลังกายจาก กิจกรรมเบาๆ →กิจกรรมหนัก
 ภาวะทีเด็ก เป็ นไข้ มีอ าการตัว ร้อ น ห้า มออกก่า ลัง กายถึ ง แม้จ ะมี ไข้ เพี ย ง
เล็กน้อย ก็ไม่ควรให้เด็กไปเล่นหรือออกแรงทีต้องมีการท่างานของกล้ามเนื้อมาก
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 ภาวะขาดน้่าในร่างกาย

เด็กทีมีอาการถ่ายเหลว หรืออาเจียนมากๆมีอาการ
อ่อนเพลีย ควรงดกิจกรรมการเล่นของเด็กไม่ควรให้เด็กออกแรงเคลือนไหวร่างกาย
มากเกินไป
 เนื องจากเด็ ก มั ก ชอบเล่ น เพื อความสนุ ก สนานจึ ง ไม่ ไ ด้ ค่ า นึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัย เด็กจึงมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายผู้ ปกครองควรให้ค่าแนะน่าและดูแล
เด็กอย่างใกล้ชิดเพือไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการออกก่าลังกาย
 ควรออกก่าลังกายในสภาวะอากาศทีเหมาะสมหลีกเลียงการออกก่าลัง กาย
ในขณะทีอากาศร้อนจัด มีแสงแดดมากๆหรือถ้ามีการออกก่าลังกายก็ควรมีน้่าดืมให้
เพียงพอส่าหรับความต้องการของเด็ก

ทีมา: http://www.smilefootballclub.com/2016/07/

วัยรุ่น (Adolescence)
วัย นี้ จ ะมี ก ารเปลี ยนแปลงทางด้ า นร่ า งกายรวดเร็ ว มากอั น ได้ แ ก่ รู ป ร่ า ง
ทรวดทรงน้่าหนักของร่างกายส่วนสูงตลอดจนการเจริญเติบโตของกระดูกกล้ามเนื้อ
และระบบอวัยวะภายในต่างๆเช่นระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจระบบประสาท
ระบบต่อมไร้ท่อเป็นต้น
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ทีมา: http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/64294/-scibio-sci-

การแบ่งวัยนีสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี
ช่วงวัยเรียนที่เข้าสู่วัยรุ่นอายุประมาณ 10–15 ปี เด็กวัยนี้มีความพร้อมทาง
ร่างกายเป็นอย่างมากในการทีจะออกก่าลังกายหรือเล่นกีฬาแต่ยังมีอีกหลายด้านทียัง
เจริญ เติ บโตไม่ เต็ มทีโดยเฉพาะเพศชายจะเจริ ญเติบ โตกว่า เพศหญิง ในด้ านความ
แข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้อการเลือกกิจกรรมการออกก่าลังกาย หรือการ
เล่นกีฬาส่าหรับการแข่งขันสามารถทีจะกระท่าได้แต่ควรเป็นการแข่งขันในวัยเดียวกัน
ระยะเวลาการเล่ น หรื อ การแข่ ง ขั น ควรมี ร ะยะเวลาที สั้ น หรื อ การลดขนาดของ
สนามแข่งขั นลดแต้มลงเช่นการแข่งขันฟุตบอลสนามควรจะแคบ หรือเล็กลงเวลา
แข่งขันไม่ควรเกินครึงละ 30 นาทีอุปกรณ์ เช่น ลูกฟุตบอลก็ควรจะใช้ขนาดทีเล็กลง
น้่าหนักของลูกบอลน้อยลงเช่นกันและสมรรถภาพทางกายของเด็กผู้ชายจะเริมสูงกว่า
เด็กผู้หญิงดังนั้นควรแยกกิจกรรมทีใช้แข่งขันออกจากกันและเด็กวัยนี้สามารถเลือก
เล่ นกี ฬาได้ บางชนิด ทีเหมาะสมกั บรู ปร่ างการเจริ ญเติ บโตของร่า งกายเช่ นว่ายน้่ า
ยิ ม นาสติ ก เป็ น ต้ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการออกก่ า ลั ง กายของวั ย นี้ เ พื อเพิ มความ
คล่องแคล่วว่องไวเน้นหรือฝึกทักษะเฉพาะอย่างและปลูกฝังความมีน้่าใจเป็นนักกีฬา
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ทีมา: https://www.camphub.in.th/lgtcamp-2018/

การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัยเรียนที่เข้าสู่วัยรุ่น
อายุ 10–15 ปี
ออกก่ า ลัง ให้ ค รบทุกส่ วนของร่า งกายโดยเน้นสมรรถภาพของร่า งกายและ
พัฒนาทักษะทางกลไกให้มีการท่างานทีสัมพันธ์เน้นเรืองความคล่องแคล่วและปลูกฝัง
น้่า ใจนักกีฬ า จึง ควรเล่ นกี ฬาหลากหลายเพือพัฒ นาร่า งกายทุกส่ วน เช่น ปิ งปอง
แบดมินตัน ยิมนาสติก ฟุตบอล แชร์บอล ว่ายน้่า ถีบจักรยาน ทีเป็นข้อห้ามคือ ชกมวย
และการออกก่าลังกายทีต้องใช้ความอดทน เช่น วิงไกล กระโดดไกล ยกน้่าหนัก รักบี้
ยิมนาสติกทีมีแรงกระแทกสูง เพราะจะขัดขวางการเติบโตและความยาวของกระดูก

ทีมา: http://www.chaiwbi.com/2557student/m5/d5401/wbi/575405/103.html
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ช่วงวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาว อายุประมาณ 16–30 ปี ในวัยนี้เป็นช่วงทีร่างกาย
มีการพัฒนาอย่างเต็มทีการออกก่าลังกายในวัยนี้มีวัตถุประสงค์เพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการท่างานของร่างกายเพือการด่าเนินชีวิตประจ่าวัน และเพือการแข่งขันได้อย่าง
เต็มทีสามารถทีจะออกก่ าลัง กาย และเล่นกีฬาได้ทุกชนิด สมรรถภาพในช่วงนี้จะมี
ความสามารถทางร่างกายสูงสุด หลังจากทีเลยวัย นี้ไปแล้ วจะเริมสู่วัยทีสมรรถภาพ
ต่างๆ เริมเสือมลงวัยนี้สามารถทีจะเล่นกีฬาเพือการแข่งขันได้ดีทีสุด

ทีมา: http://samkhok_school.thaimultiply.com/photos/161075/

การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาว
อายุ 16–30 ปี
ออกก่าลังเพือเน้นฝึกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของร่างกาย และเน้นการฝึก
ทักษะทียากและซับซ้อน เพือเป็นพื้นฐานความสามารถ ของร่างกาย ส่งเสริมให้มีการ
ออกก่าลังกายทุกรูปแบบ กิจกรรมควรเน้นความหลากหลาย เพือพัฒนากล้ามเนื้อให้
ครบทุกส่วนของร่างกาย และเน้นการออกก่าลังให้เป็นกิจวัตรประจ่าวัน หรืออย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันละ 20–30 นาที
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ทีมา: https://www.sanook.com/women/61031/

วัยผู้ใหญ่ (Adulthood)
วัยนี้อายุประมาณ 30–60 ปี เป็นวัยทีอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเริมเสือมลง
แล้วลักษณะเฉพาะของคนวัยนี้ทั้งเพศชายและเพศหญิงร่างกายจะมีการสะสมไขมัน
เพิมมากขึ้นความอดทนและความแข็งแรงของร่างกายจะลดลงไปเรือยๆ วัตถุประสงค์
การออกก่าลังกายของคนวัยนี้มีวัตถุประสงค์เพือรักษาสุขภาพ ชะลอความเสือมและ
ฟื้นฟูส ภาพร่า งกายให้กลับ คืนมาสู่ สภาพปกติ ตามความเหมาะสมของเพศและวัย
ลักษณะกิจกรรมการออกก่าลังกายควรเป็นกิจกรรมทีสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่ต้องใช้
แรงกายในการออกก่ า ลัง กายทีเกี ยวกั บ ความเร็ วมากนั กเป็ นกิ จกรรมทีไม่ มีค วาม
ซับ ซ้ อนสามารถปฏิบั ติ ได้ง่ า ยการออกก่ า ลั งกายหรื อการเล่ นกีฬ าในวัย นี้ ควรเป็ น
เกียวกับการออกก่าลังกาย หรือการเล่นกีฬาเพือสุขภาพมากกว่าเพือการแข่งขันหรือ
เพือความเป็นเลิ ศดังนั้น กิจกรรมการออกก่าลังกายจะเป็นไปตามความสนใจ และ
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลมากกว่าการเลือกกิจกรรมแต่ละอย่างนั้น มักจะขึ้นอยู่
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กับสภาพของร่างกายเป็นปัจจัยส่าคัญกิจกรรมทีเหมาะสมได้แก่การวิงเหยาะๆการ
บริหารกาย ปั่นจักรยาน ว่ายน้่า เป็นต้น
การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่อายุ 30–60 ปี
การออกก่า ลังต้ องมีห ลายรูปแบบและสามารถปรับเปลียนรูปแบบการออก
ก่าลังกายให้เหมาะสมกับร่างกาย เวลา สถานที เนืองจาก เป็นวัยทีมีภาระหน้าทีใน
การท่างานและครอบครัว ส่ วนใหญ่มักมีข้ออ้างว่าไม่มีเ วลาว่าง แต่ร่างกายมีความ
ต้องการทีจะให้ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายทีเสือมถอย ถ้าไม่ได้ออกก่าลังกาย
มานาน ควรปรึกษาแพทย์ หากอายุ 45 ปีขึ้นไป ควรตรวจร่างกาย และการท่างาน
ของหัวใจด้วย ควรเล่นกีฬาหรือออกก่าลังทีเคยท่า แต่ลดความเร็วและความหนักลง
เช่น ว่ายน้่า ถีบจักรยาน กายบริหาร วิงเหยาะๆ ในวันทีไม่ได้ออกก่าลังกายก็ควรมี
กิจกรรมทีออกแรง เพือเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น ท่างานบ้าน ยก
แขนขึ้นลง บิดล่าตัว ก้มเงย
วัยสูงอายุหรือวัยชรา (Elderly or Senescence)
วัยนี้อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปประสิทธิภาพการท่างานของอวัยวะส่วนต่างๆของ
ร่างกายเสื อมลงอย่างมากเช่นอาการตามัวหูตึงกล้ามเนื้อต่ างๆลดประสิทธิภ าพลง
รูปร่างหน้าตาหนังเหียวย่นระบบขับถ่ายเสือมลงเป็นต้นการออกก่าลังกายหรือการ
เล่นกีฬาในวัยนี้ไม่ใช่เป็นข้อห้ามแต่กลับช่วยให้ร่างกายสดชืนกระฉับกระเฉงขึ้นแต่มี
ข้อทีพึงระวังคือต้องเลือกกิจกรรมการออกก่าลังกาย หรือประเภทกีฬาทีมีความหนัก
ของงานให้เหมาะสมแก่สภาพของร่างกายคือ ไม่หนักมากไม่เร็วมากไม่มีการเกร็งหรือ
เบ่ ง ก่า ลั ง ไม่ มีการกลั้นการหายใจการเหวียงการกระแทกและการเล่นนั้ นจะต้ อง
ค่ า นึ ง ถึ ง ความสนุ กสนานและเพื อสุ ข ภาพมากกว่ า เพือการแข่ ง ขั นเอาจริ ง เอาจั ง
วัตถุประสงค์ของการออกก่าลังกายวัยนี้เป็นการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพให้อยู่ในภาวะ
ทีควรจะเป็นตามศักยภาพของแต่ละบุคคลตลอดจนเป็นการให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง
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ทีมา: http://www.thaihealth.or.th/Content/36740-%

การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับผู้สงู อายุ
ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยทีร่างกายจะเสือมสภาพลง การออกก่าลังกายทีเหมาะสม
อย่ า งสม่ า เสมอจะช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ ร่ า งกายชะลอความเสื อมและแข็ ง แรงมากขึ้ น
ตัวอย่างเช่น การช่วยเพิมความยืดหยุ่นให้แก่เอ็นและข้อต่อจะช่วยในการเคลือนไหว
และการทรงตั ว การออกก่า ลังกายในผู้สู งอายุไม่ควรหั กโหม หรือไม่ ควรเลื อกกีฬ า
ประเภททีมีความรุนแรง เนืองจากอาจจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ ส่าหรับผู้ทีไม่
เคยออกก่าลังกายมาก่อน ควรเริมออกก่าลังกาย
โดยการค่ อยๆ เพิมระยะเวลาให้ นานขึ้น ไม่ ควรหักโหมให้รู้สึกเหนื อยมาก
จนเกินไป การออกก่าลังกายทุกครั้งควรเริมต้นจากการอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียด
กล้ามเนื้อประมาณ 5–10 นาที หลังจากนั้นจึงออกก่าลังกายติดต่อกันเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 20–30 นาที และเมือเสร็จสิ้นการออกก่าลังกายควรผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
โดยการยื ดเหยีย ดกล้ ามเนื้ ออีกประมาณ5–10 นาที ความถีในการออกก่ าลั งกาย
ประมาณ 3–5 วันต่อสัปดาห์ ตัวอย่างการออกก่าลังกายทีเหมาะสมส่าหรับผู้สูงอายุ
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เช่น การเดิน การวิงช้า การร่ามวยจีน โยคะ การร่าไม้พลอง การเต้นร่า การร่าไทย
เป็นต้น การออกก่าลังกายส่วนใหญ่ควรพยายามบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ไปด้วย
เช่น การเดินก็ควรมีการแกว่งแขนเบาๆ ไปมา แต่อย่างไรก็ตามชนิดของการออกก่าลัง
กายควรค่ า นึ ง ถึ งสุ ข ภาพของผู้ สู งอายุ ด้ วย เช่ น การวิงเบาๆ อาจจะไม่ เหมาะกั บ
ผู้สูงอายุทีมีปัญหาของข้อเท้า หรือหัวเข่า หรือการเล่นโยคะอาจจะไม่เหมาะส่าหรับ
ผู้สูงอายุทีมีปัญหาเกียวกับกระดูกสันหลัง เป็นต้น

ทีมา: http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=139490

ข้อควรระวังในการออกกาลังกายในวัยสูงอายุ
ในวัยสูงอายุการออกก่าลังกายคือส่วนส่าคัญในชีวิตประจ่าวัน ทีท่าให้สุขภาพดี
กระฉับกระเฉง หนุ่มสาวกว่าวัย การออกก่าลังกายช่วยชะลอความชราหรือการเสือม
ของร่างกาย เพราะท่าให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ช่วยการเคลือนไหวของกระดูก
และข้อ ลดอาการท้องผูก ท่าให้หลับง่าย แต่อย่างไรก็ตาม ในวัยสูงอายุมีข้อควรระวัง
5 ประการในการออกก่าลังกาย โดยหากพบเพียงอาการหนึ งให้หยุดออกก่าลังกาย
ทันที ได้แก่
1. หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจเต้นเร็ว ไม่สม่าเสมอ
2. เจ็บทีบริเวณหัวใจ ปวดแน่นบริเวณลิ้นปี่
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3. หายใจไม่เต็มอิม รู้สึกเหนือย
4. รู้สึกวิงเวียน เวียนหัว ควบคุมล่าตัวหรือแขนขาไม่ได้
5. เหงือออกมาก ตัวเย็น

ทีมา: http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/diabetes/ct_knowledges.asp

คาแนะนาการออกกาลังกายในคนที่มีนาหนักตัวเกิน
กิจกรรมการออกก่าลังกายทีเหมาะสมส่าหรับคนอ้วนหรือผู้ทีมีน้่าหนักตัวเกิน
ได้แก่การออกก่าลังกายแบบเบาๆ ทีต่อเนืองนานๆ มากกว่า 30 นาทีขึ้นไป(Aerobic
Exercise) เพือให้เผาผลาญพลังงานวันละ 500 แคลอรีและควรท่าควบคู่กับการจ่ากัด
อาหารเช่นลดอาหาร 250 แคลอรีและออกก่าลังกายให้ใช้พลังงาน 500 แคลอรี
ความหนักในการออกกาลังกาย
ให้ออกก่าลังกายประมาณ 50–70% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดหรือให้
ชีพจรเต้น 120–130 ครั้งต่อนาที โดยทีอัตราการเต้นชีพจรสูงสุดเท่ากับ 220 – อายุ
ความนานในการออกกาลังกาย
30นาทีขึ้นไปแต่ไม่ควรเกิน 2 ชัวโมง
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ความบ่อยในการออกกาลังกาย
ทุกวันหรือวันเว้นวันหรืออย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์
ข้อแนะนาในการออกกาลังกาย
1. อบอุ่นร่างกาย 5 นาทีด้วยการเดินวิงเหยาะๆบริหารกายเหยียดยืดกล้ามเนื้อ
2. กิจกรรมการออกก่าลังกายทีดีทีสุดคือเดินและว่ายน้่า
3. ควรออกก่าลังกายแบบมีแรงกระแทกไม่รุนแรงและหลีกเลียงการกลัน้ หายใจ
4. ออกก่าลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเช่นแขนขาล่าตัว
5. ก่อนเข้าโปรแกรมการออกก่าลังกายควรตรวจสภาพร่างกายก่อนโดยแพทย์
เพือออกก่าลังกายให้เหมาะกับสภาพแต่ละบุคคล
6. ควรสวมใส่ชุดอุปกรณ์ทีเหมาะสมกับกิจกรรมทางกาย
7. ควรออกก่าลังกายในสถานทีๆ ปลอดภัยและเหมาะสม หลีกเลียงมลภาวะต่างๆ
8. การออกก่าลังกายภายหลังการรับประทานอาหารอย่างน้อย 2 ชัวโมง
9. คลายอุ่นร่างกาย (Cool Down) ภายหลังการออกก่าลังกาย

ทีมา: https://sites.google.com/site/websidkhruthachchaynb/hnwy-thi-2-karxbxun-rangkay-sahrab-kar-len-kila-haendbxl
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ตอนที่ 3
โภชนาการกับการออกกาลังกาย
ส่าหรับผู้ทีออกก่าลังกายและเล่นกีฬาการบริโภคอาหารไม่แตกต่างไปจากคน
ปกติ แ ต่ใช้ พลัง งานเพิมขึ้น จึง มีค วามจ่า เป็นต้ องได้ รับ ปริ มาณอาหารมากขึ้ นเพือ
ร่างกายจะได้มีพละก่าลังสามารถแข่งขันได้นานและเอาชนะคู่ต่อสู้ในการแข่งขัน
ความต้องการสารอาหารในผู้ที่ออกกาลังกาย
สารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมั นจ่า เป็นส่าหรับผู้ ออกก่าลั งกาย
แต่ปริมาณทีต้องการอาจแตกต่างกันขึ้นกับความหนัก ระยะเวลา และ ความถีในการ
ออกก่าลังกาย แบบฝึก องค์ประกอบร่างกาย อายุ และเพศ Burke LM 2011 ได้
เสนอข้อก่าหนดสารอาหารในผู้ทีออกก่าลังกายไว้ดังนี้
สารอาหาร
คาร์โบไฮเดรต

โปรตีน
ไขมัน

ข้อกาหนดสารอาหารในผู้ทอี่ อกกาลังกาย
ออกก่าลังหนักปานกลางต้องการ 5-7 กรัม ต่อ น้่าหนักตัว 1 กก.
ออกก่าลังหนักมาก หรือประเภททนทาน ต้องการ 7-12 กรัม ต่อ
น้่าหนักตัว 1 กก.
ความต้องการโปรตีนเพิมขึ้นในผู้ทีออกก่าลัง แนะน่า 1.2-1.7 กรัม
ต่อน้่าหนักตัว1 กก. หรือ 15 % ของพลังงานทีได้รับ
ต้องการ20-35 % ของพลังงาน โดยทีความต้องการคาร์โบไฮเดรต
และโปรตีน ต้องได้ให้ครบตามความต้องการก่อน
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ทีมา: https://www.sanook.com/health/505/

สารอาหารที่จาเป็นต้องได้รับให้เพียงพอกับการออกกาลังกาย
คาร์โบโฮเดรต (Carbohydrate)
สารอาหารคาร์โบไฮเดรตจ่าเป็นส่าหรับผู้ออกก่าลังกาย 1 กรัมคาร์โบไฮเดรต
ให้พลังงาน 4 กิ โลแคลอรี แต่ ปริมาณทีต้องการอาจแตกต่ างกั นขึ้นกับความหนั ก
ระยะเวลา และ ความถีในการออกก่าลังกาย แบบฝึก องค์ประกอบร่างกาย อายุ และ
เพศ IOC 2010 ได้วางแนวทางการบริโภค สารอาหารคาร์โบไฮเดรตในผู้ทีออกก่าลัง
กายช่วงฝึกซ้อม ไว้ดังนี้
กิจกรรม
ประเภท
ความต้องการคาร์โบไฮเดรต
เบา
กีฬาประเภทใช้ทักษะ
3-5 (กรัม/นน. /วัน )
ปานกลาง ฝึกซ้อม1ชม.ต่อวันความหนักปานกลาง
5-7 (กรัม/นน./วัน )
หนัก
โปรแกรมทนทาน1-3 ชม.ต่อวัน ความ
6-10 (กรัม/นน./วัน )
หนัก ปานกลาง-มาก
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กิจกรรม
ก่อนการฝึกซ้อม

ประเภท
กินก่อนฝึกซ้อม 1-4 ชัวโมง

ความต้องการคาร์โบไฮเดรต
1-4กรัม/น้่าหนักตัว
1 กิโลกรัม กินก่อนฝึกซ้อม
1-4 ชัวโมง
ระหว่างการฝึกซ้อม ฝึกซ้อมช่วงเวลา 45-75 นาที
ปริมาณเล็กน้อย
ฝึกซ้อม 1.0 - 2.5 ชัวโมง
30-60กรัม ต่อ ชัวโมง
ฝึกซ้อม 2.5 - 3.0 ชัวโมง
>90 กรัม ต่อ ชัวโมง
หลังการฝึกซ้อม กินหลังการฝึกซ้อม คาร์โบไฮเดรต 1-1.2กรัม/น้่าหนักตัว 1
ร่วมกับโปรตีน และวิตามิน
กิโลกรัม/ในชัวโมงแรกหลัง
การฝึกซ้อม
ในช่ ว งการฝึ ก ซ้ อ มเบาๆ สารอาหารคาร์ โ บไฮเดรต ควรได้ ใ นปริ ม าณที
เหมาะสม คือ คาร์โบไฮเดรต 3–5 กรัม/น้่าหนักตัว 1 กก./วัน แต่ถ้ามีการฝึกซ้อมที
หนั ก ปานกลางถึ ง หนั ก มากจ่ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ สารอาหารเพิ มขึ้ น โดยเฉพาะ
คาร์โบไฮเดรต เช่น ผู้ทีฝึกซ้อมหนักปานกลาง โดยฝึกซ้อมสัปดาห์ละ 5–6 วัน แต่ละ
วันฝึกซ้อม 1 ชัวโมง มีความต้องการคาร์โบไฮเดรต 5–7 กรัม/น้่าหนักตัว 1 กก./วัน
หรือ 250–630 กรัมในผู้ทีมีน้่าหนักตัว 50–90 กิโลกรัม เพือให้ร่างกายสร้างและเก็บ
สะสมไกลโคเจนทีตับและกล้ามเนื้อ
ส่าหรับช่วงการฝึกซ้อมทีหนักมาก ฝึกซ้อมสัปดาห์ละ 5–6 วัน แต่ละวันฝึก 1–2
รอบ รอบละ 1–3 ชัวโมง ความต้องการคาร์โบไฮเดรตจะต้องเพิมขึ้นเป็น 6–10 กรัม/
น้่าหนักตัว1 กก./วัน (300–900 กรัม ในผู้ทีมีน้่าหนักตัว 50–90 กิ โลกรัม )เพือคง
ระดับไกลโคเจนในกล้ามเนื้อไว้ ควรบริโภคคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนทีมีดัชนีน้่าตาลต่า
เช่น ธัญพืช ผัก ผลไม้ อย่างไรก็ตามในช่วงทีฝึกซ้อมหนักมากจะเป็นการยากทีจะ
บริ โ ภคคาร์ โ บไฮเดรตให้ ได้ ต ามทีแนะน่ า ดั ง นั้ นการเพิมอาหารหรือเครื องดื มทีมี
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คาร์โบไฮเดรตสูงจะน่ามาเสริมในระหว่างมื้อเป็นอาหารว่าง โดยให้ปริมาณ 1 กรัม
คาร์โบไฮเดรต ต่อน้่าหนักตัว 1 กิโลกรัม เช่น น้่าหนักตัว 50 กิโลกรัม
ควรได้ อาหารว่างทีมีคาร์โบไฮเดรต 50 กรัม เช่น น้่าผลไม้ ขนมปัง ธัญพืช
อัดแท่ง ได้แสดงตัวอย่างอาหารทีมีคาร์โบไฮเดรตไว้ใน ตารางที 1 และแสดงปริมาณ
อาหารทีให้คาร์โบไฮเดรต 50 กรัม แสดงไว้ในตารางที 2
ตารางที่ 1 ปริมาณคาร์โบไฮเดรต ในอาหาร คิดต่อ 100 กรัม
อาหาร
ข้าวเจ้า หอมมะลิ
ข้าวเหนียว
ขนมปังปอนด์

ปริมาณคาร์โบไฮเดรต
กรัม ต่อ 100 กรัม*
80.87
80.49
43.97

ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด
ขนมจีนแป้งสด
ข้าวโอ๊ต
บะหมีสด
มันเทศ
มันฝรัง
มันส่าปะหลัง
แป้งมันส่าปะหลัง
ถัวเขียว ดิบ
ถัวด่า ดิบ

31.60
23.42
61.35
(54.51)
(17.60)
14.60
(33.00)
87.42
35.83
40.00

อาหาร
ถัวแดง ดิบ
เมล็ดบัว ดิบ
เมล็ดมะม่วง
หิมพานต์คัว
นมสด ยูเอชที
โยเกิร์ต
แครอท
ถัวฝักยาว
ถัวลันเตา
บร๊อคโคลี
ผักคะน้า
ฟักทองเนื้อ
กล้วยหอม
กล้วยน้่าว้า

ปริมาณคาร์โบไฮเดรต
กรัม ต่อ 100 กรัม*
34.42
54.1
(29.00)
4.1
12.03
3.82
2.48
4.04
3.40
0.82
10.32
22.41
27.18

หมายเหตุ *ค่าคาร์โบไฮเดรตเป็นค่า available carbohydrate (100- (wt. in g [water+protein+fat+
DF +ash) in 100 g food ยกเว้นค่าในวงเล็บเป็นค่า total carbohydrate (ไม่มีค่าวิเคราะห์
ของใยอาหาร)
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ตารางที่ 2 ปริมาณอาหารทีมีคาร์โบไฮเดรต 50 กรัม
อาหาร
ข้าวสวย
ก๋วยเตีย๋ ว หรือ พาสต้า
ขนมปัง
ข้าวโอ๊ต
ซีเรียล ธัญพืชอบกรอบ
ซีเรียลบาร์
กล้วยหอม
แอปเปิล / ส้ม ขนาดกลาง
องุ่น
ผลไม้กระป๋อง
ข้าวโพด
มันฝรังดิบ
ถัวเหลืองสุก
นม
โยเกิรต์ ไร้ไขมัน
น้่าตาลทราย
แยม
น้่าผึ้ง
ช๊อคโคแลต
น้่าผลไม้
เครืองดืมเกลือแร่

ปริมาณอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต 50 กรัม
170 กรัม ( 1 ถ้วยตวง )
220 กรัม ( 1 1/2 ถ้วยตวง )
120 กรัม (4 แผ่น )
85 กรัม (1 ถ้วยตวง )
60 กรัม (2 ถ้วยตวง )
ขนาด 40 กรัม 2 อัน
2 ผลกลาง
2-3 ผล
340 กรัม (2 ถ้วยตวง )
270 กรัม (1 ถ้วยตวง )
325 กรัม (1 1/4 ถ้วยตวง ) หรือ 2 ฝัก
370 กรัม 2-3 หัว
400 กรัม ( 2 ถ้วยตวง )
600 มิลลิลติ ร
ถ้วยขนาด 200กรัม 1 ½ ถ้วย
50 กรัม ( 2 ช้อนโต๊ะ)
80 กรัม ( 3 ช้อนโต๊ะ )
60 กรัม ( 2 ช้อนโต๊ะ)
80 กรัม
500 มิลลิลติ ร
800 มิลลิลติ ร
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แหล่งอาหารคาร์โบไฮเดรต
แหล่ งอาหารคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่มาจากพืช เช่ น กลุ่มธัญพืชต่า งๆ มั น
แป้ง ถัว ผัก ผลไม้ นม

ทีมา: https://health.mthai.com/howto/health-care/16951.html

ชนิดของคาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
1. คาร์โบไฮเดรตเชิง เดี ยว เป็ นอาหารทีช่วยให้ ร่า งกายฟื้นตั วภายหลัง การ
ฝึกซ้อม หรือ การแข่งขันได้แก่ ผลไม้ น้่าผึ้ง น้่าตาล น้่าหวาน ลูกกวาด น้่าผลไม้ เป็นต้น
2. คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็นอาหารทีให้พลังงาน ความแข็งแรง และความ
อดทน ได้แก่ ข้าว ขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว มักกะโรนี สปาเกตตี้ ผลิตผลประเภทหัว เผือก
มัน ข้าวโพด ผักและผลไม้ต่างๆ เป็นต้น
ผลไม้เป็นแหล่งทีให้วิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร ผลไม้หลายชนิดจะจัดอยู่
ในประเภท ดัชนี น้่าตาลต่า (Low glycemic) เช่น แอปเปิ้ล และบางชนิด มีดัช นี
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น้่าตาลสูง (High glycemic) เช่น มะละกอ สับปะรด เป็นต้น ในการแนะน่าปริมาณ
คาร์ โ บไฮเดรตส่ า หรั บ ผู้ อ อกก่ า ลั ง กายระดั บ หนั ก ปานกลาง คื อ 5–7 กรั ม
คาร์โบไฮเดรต / น้่าหนักตัว1 กิโลกรัม ซึงปริมาณทีแนะน่านี้จะมีประสิทธิภาพในการ
ช่วยรักษาระดับไกลโคเจนทีสะสมในกล้ามเนื้อให้อยู่ในระดับทีเพียงพอ
ตัวอย่าง นาย ก อายุ 28 ปี น้่าหนัก 70 กิโลกรัม ความสูง 180 เซนติเมตร
จะมีความต้องการคาร์โบไฮเดรต = (70 x 5) ถึง ( 70 x 7 ) = 350 – 490 กรัม/วัน

ทีมา: http://health.haijai.com/3842/

บทบาทหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักทีส่าคัญ มีบทบาทหน้าทีดังนี้
1. เป็ นแหล่ ง ของพลัง งาน ในการท่า กิ จกรรมต่ า งๆ เช่น การเดิน วิง หรื อ
แม้กระทังการหายใจก็ต้องใช้พลังงาน โดยคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม เมือถูกเผาผลาญใน
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ร่างกายแล้วจะให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี แหล่งของพลังงานในร่างกายส่วนใหญ่มา
จากกลูโคส ซึงได้จากการย่อยแป้งและน้่าตาลทีรับประทาน
2. สะสมในรูปไกลโคเจนเพือเป็นพลังงานส่ารอง บริเวณกล้า มเนื้อ ตับ และ
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย จากนั้นจะเปลียนเป็นไขมันเก็บไว้ใช้ภายหลัง
3. ใยอาหาร ช่ วยป้ องกั นท้องผู ก ช่ วยรั กษาระดั บ คอเลสเตอรอลควบคุ ม
โรคหัวใจเบาหวาน และช่วยในการควบคุมน้่าหนักตัว
4. ช่วยสงวนโปรตีน ถ้าพลังงานทีร่างกายได้จากคาร์โบไฮเดรตและไขมันไม่
เพียงพอร่างกายจะเผาผลาญโปรตีนมาทดแทน จึงควรได้รับคาร์โบไฮเดรตให้เพียงพอ
เพือร่างกายจะได้สงวนโปรตีนไว้ใช้ในการสร้างเนื้อเยือและซ่อมแซมร่างกาย
โปรตีน (Protein)
เป็นสารอาหารทีใช้ในการเสริ มสร้างกล้ามเนื้ อ ผิวหนัง กระดูก เลือด เซลล์
ต่างๆรวมถึงฮอร์โมน เอ็นไซม์ และภูมิคุ้มกันต่างๆของร่างกาย ข้อก่าหนดโปรตีนที
แนะน่าในผู้ทีออกก่าลั งกายอย่ าสม่ าเสมอบริโภคอยู่ ที 1.2–1.7 กรัม /กิโ ลกรั ม/วัน
ความต้องการโปรตีนของผู้ทีออกก่าลังกาย แตกต่างกันในแต่ละคนขึ้นอยู่กับพลังงาน
ทีได้รับทั้งหมด คาร์โบไฮเดรตทีได้รับ ชนิดของการฝึกซ้อม (ระดับของการฝึกซ้อม
เพือเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การซ้อมแบบ Aerobic training) ระยะเวลาใน
การฝึกซ้อม และบางครั้งอาจขึ้นอยู่กับเพศด้วย ผู้ออกก่าลังกายต้องการโปรตีนเพือ
น่ามาใช้ซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ หรือ ต้องการเพือเพิมส่วนทีเป็น
กล้า มเนื้ อในร่า งกาย อย่า งไรก็ต ามโปรตีนสามารถน่ามาใช้ เป็ นแหล่งพลัง งานได้ ก็
ต่อเมือได้รับพลังงานจากการรับประทานไม่เพียงพอ จากเหตุผลดังกล่าวจึงแสดงให้
เห็นว่า เราจะต้ องได้รับคาร์โ บไฮเดรตให้ เพีย งพอส่ าหรั บใช้เ ป็นพลัง งาน แล้วเก็ บ
โปรตีนไว้เพือใช้ประโยชน์ส่าหรับท่าหน้าทีอืนๆ ในผู้ทีมีจุดประสงค์ ออกก่าลังกายเพือ
ต้องการลดน้่าหนัก อาจมีความต้องการโปรตีนทีมากขึ้นเพือป้องกันภาวะกล้ามเนื้อลีบ
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ทีมา: https://www.omgthailand.net/whey-protein-good-for-you/

โปรตีนจากอาหารทีหลากหลายจะให้กรดอะมิโนทั้งชนิดทีจ่าเป็นและไม่จ่าเป็น
เพือช่วยการท่างานของเนื้อเยือและเซลล์ โปรตีนมาจาก 2 แหล่งทีส่าคัญ คือ
1. โปรตีนทีจากสัตว์ โดยทัวไปโปรตีนทีมาจากสัตว์จะมีคุณภาพมากกว่า ดูด
ซึมง่ายกว่า มีกรดอะมิโนทีจ่าเป็น การได้รับโปรตีนทั้งจากพืชและสัตว์ในมื้อเดียวกัน
จะท่าให้ได้คุณภาพทีดีมากยิงขึ้น แต่ข้อกังวล คือ โปรตีนทีมาจากเนื้อสัตว์จะมีปริมาณ
ไขมันอิมตัวมากกว่า ซึงอาจท่าให้เกิดภาวะคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นได้ ดังนั้นจึง
ควรเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ทีมีไขมันต่า และควรบริโภคอาหารให้หลากหลาย เพือให้ได้
กรดอะมิโนทีจ่าเป็นครบถ้วน
2. โปรตีนจากพืช มีคุณภาพดีพอๆกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เพือให้ได้คุณภาพ
มากขึ้นอาจจะรับประทานร่วมกับธัญพืชต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามโปรตีนจากพืชอาจไม่
เพียงพอในการพัฒนาสรีระร่างกาย โดยเฉพาะผู้ทต้ี องการมีรูปร่างใหญ่และมีความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อมากๆ
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ไขมัน (Fat)
ร่างกายต้องการไขมันเพือเป็นแหล่งกรดไขมันจ่าเป็นทีร่างกายไม่สามารถสร้าง
ขึ้นเองได้ ได้แก่ กรดไลโนเลอิก (linoleic acid C18:2n-6) และกรดอัลฟ่าไลโนเลนิก
(alpha linolenic acid, C18:3 N-3 ) ไขมันบางชนิดท่าหน้าทีสร้างโพรสตาแกลนดิน
เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ ช่วยส่งผ่านกระแสประสาท เป็นฉนวนปกป้องอวัยวะ
ต่างๆ ฉนวนห่อหุ้มร่างกาย เก็บความร้อน เป็นตัวท่าละลายวิตามินทีละลายในไขมัน
เช่นวิตามินเอ ดี อี เค ท่าให้ร่างกายดูดซึมวิตามินเหล่านี้ได้และทีส่าคัญคือให้พลังงาน
กับกล้ามเนื้อส่าหรับการใช้ก่าลังงานเป็นระยะเวลานานๆ แต่ โดยธรรมชาติของกีฬา
หลายชนิด ร่างกายไม่ต้องการใช้ไขมันเป็นพลังงาน ดังนั้นปริมาณไขมันทีแนะน่า จึง
อยู่ที 20%ของพลังงาน แต่กีฬาประเภทมาราธอน ปริมาณไขมันทีแนะน่าไม่ควรเกิน
30% ของพลังงานทีได้รับ

ทีมา: https://sites.google.com/site/alisa6280/sar-xinthriy/2-4-khi-man
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เกลือแร่และวิตามิน (Minerals and Vitamins)
ผู้ทีออกก่าลังกายควรบริโภคอาหารครบทั้ง 5 หมู่ แต่ละหมู่ บริโภคอาหาร
หลากหลายชนิดผลัดเปลียนกัน รับประทานผักและผลไม้เป็นประจ่า จะได้รับเกลือแร่
และวิตามินอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้ว ไม่จ่าเป็นต้องรับประทาน
วิตามินและเกลือแร่เสริมอีก เกลือแร่ทีผู้ออกก่าลังกายเป็นประจ่าควรใส่ใจเป็นพิเศษ
คือ แคลเซียมและธาตุเหล็ก เพราะแคลเซียมนอกจากช่วยโครงกระดูกและฟันแล้ว ยัง
เกียวข้องกับการยืดหดของเซลล์กล้ามเนื้อทีช่วยในการเคลือนไหว ท่าให้สมรรถภาพ
ร่างกายดีขึ้น ส่วนธาตุเหล็กเป็นส่วนส่าคัญในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ซึง
ช่วยในการขนส่งออกซิเจนมายังเซลล์ ท่าให้การผลิตพลังงานโดยระบบแอโรบิคด่าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้หญิงควรได้รับ ธาตุเหล็กอย่างสม่าเสมอเพราะมี
การสูญเสียธาตุเหล็กไปกับการมีประจ่าเดือน ปริมาณธาตุเหล็กทีควรได้รับคือ 16-23
มิลลิกรัม/วัน และอาหารทีมีธาตุเหล็กมาก ได้แก่ หมูเนื้อแดง ตับสัตว์ ไข่แดง เป็นต้น

ทีมา: http://www.sodproduct.com/promotion/
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วิตามินทีผู้ออกก่าลังกายเป็นประจ่าควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ วิตามินบี
รวม ซึงเกี ยวข้องกับกระบวนการเผาผลาญสารอาหารมาเป็ นพลัง งาน เมือบริโภค
อาหารทีมีค าร์โบไฮเดรตสู ง จ่า เป็นต้ องบริ โภคอาหารทีมีวิตามินบีรวมเพิมขึ้ นด้วย
วิตามินบีรวม ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 ไนอาซินไบโอ
ติ น กรดโฟลิ ก กรดแพนโทธินิก อาหารที มี วิต ามิ นบี รวมมาก มั กเป็ นอาหารหมู่
เนื้อสัตว์ ถัวเม็ดแห้ง ไข่ นม ยีสต์ และธัญพืช เป็นต้น

ทีมา: https://www.honestdocs.co/benefits-of-each-vitamin-from-b1-b12

การใช้อาหารเสริมเกลือแร่และวิตามินจะเพิมประโยชน์ให้แก่ผู้ทมีี ภาวะพร่อง
เกลือแร่และวิตามินมาก่อนเท่านั้นเพราะจะท่าให้มีสมรรถภาพเพิมขึ้น แต่ส่าหรับผู้ที
ได้รับอาหารครบ 5 หมู่อย่างพอเพียงแล้ว การให้วติ ามินเกลือแร่เพิมอีกจะไม่มีผลต่อ
การเพิมสมรรถภาพทางกาย นอกจากนี้การได้รับวิตามินและเกลือแร่ตัวใดตัวหนึงมาก
เกินไปอาจขัดขวางท่าให้การดูดซึมวิตามินและเกลือแร่ตัวอืนๆเป็นไปได้ไม่ดีเท่าทีควร
นา
น้่ามีความส่าคัญต่อร่างกายในการน่าสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
และเป็นส่วนประกอบของน้่าย่อย ฮอร์โมน และสารอืนๆ ช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย
และช่วยน่าของเสียและความร้อนออกจากเซลล์ การออกก่าลังกายและเล่นกีฬาท่าให้
เสียเหงือ ในเหงือจะมีน้่าเป็นองค์ประกอบร้อยละ 90 และทีเหลือเป็นเกลือแร่ เมือ
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ร่างกายสูญเสียน้่าถึงระดับหนึงจะมีผลกระทบต่อร่างกาย จากการศึกษาความสัมพันธ์
ของการสูญเสียน้่ากับประสิทธิภาพการท่างานของร่างกาย พบว่า เมือสูญเสียน้า่ ร้อยละ
2 ของน้่าหนักตัว จะท่าให้ประสิทธิภาพการท่างานของร่างกายลดลง เหลือแค่ร้อยละ
90 ของทีควรจะเป็น และถ้าสูญเสียน้่าร้อยละ 5 ประสิทธิภาพการท่างานจะลดลง
เหลือร้อยละ 70 ดังนั้นเพือป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว จึงควรดืมน้่าอย่างเพียงพอ
ทั้งในช่วงการฝึกซ้อม ก่อนการแข่งขัน ขณะแข่งขัน และหลังแข่งขัน

ทีมา: http://www.thaiheartfound.org/category/details/exercise/339

การสูญเสียน้่าจากร่างกายจ่าเป็นต้องได้รับทดแทนอย่างเร่งด่วน โดยการดืม
น้่าครั้งละ 100–200 มิลลิลิตร ทุกๆ 15 นาที โดยจิบช้าๆ ไม่ควรปล่อยให้ร่างกาย
ขาดน้่ ามากหรื อกระหายน้่า แล้วจึงดืมเข้า ไปครั้งละมากๆ เพราะจะท่าให้ความดั น
โลหิตลดลง รู้สึกอ่อนเพลียและเป็นลม น้่าทีควรดืมเป็นน้่าเย็นเพือช่วยลดอุณหภูมิของ
ร่ า งกาย ถ้ า เป็ น น้่ า ผลไม้ ควรเป็ นน้่ า ผลไม้ เ จื อจางประมาณ 1:3 และไม่ ค วรใช้
เครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ ถ้าเป็นเครืองดืมอัดลมควรก่าจัดให้ก๊าซหมดเสียก่อนจึงดืม
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ความต้องการน้่ าส่า หรับ ผู้ออกก่ าลัง กายแต่ ละประเภทแตกต่า งกัน ผู้ทีเสี ย
เหงือมากต้องการน้่าเข้าไปทดแทนมาก ปริมาณน้่าทีต้องการจึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้่าที
ร่า งกายขั บ ออกมาถ้า ดื มน้่ า มากหรื อน้ อยเกิ นไปจะท่า ให้ ส มดุล ของอิ เ ล็ กโตรไลท์
เปลียนไป ร่างกายต้องพยายามปรับให้อยู่ในสมดุล โดยขับน้่าทีมากเกินไปออกทางไต
ท่าให้ไตท่างานหนักขึ้น แต่ถ้าได้ รับน้่าน้อยเกินไปเซลล์จะท่างานผิดปกติได้ จะรู้สึก
อ่อนเพลีย คลืนไส้ สูญเสียการท่างานร่วมกันของกล้ามเนื้อ ท่าให้สมรรถภาพในการ
เล่นกีฬาลดลง

ทีมา: http://www.teambeyondsport.com/drink-cold-water/

ผลกระทบของการขาดนาและเกลือแร่ ต่อการแข่งขันกีฬา
1. ระบบการไหลเวียนเลือดบกพร่อง เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการล่าเลีย ง
สารอาหารและออกซิเจนให้แก่เซลล์กล้ามเนื้อ ประสิทธิในการระบายของเสียและ
ความร้อนออกจากเซลล์ลดลง
2. ประสิทธิภาพในการท่างานของเซลล์กล้ามเนื้อลดลง
2.1 ถ้าเสียน้่าไปประมาณร้อยละ 2 ของน้่าหนักตัว (1–1.4 ลิตร) กล้ามเนื้อ
จะอ่อนล้าง่าย นักกีฬาไม่สามารถแข่งขันนานๆ ได้ และถ้าเสียน้่าไปมากกว่าร้อยละ 4
ของน้่าหนักตัว (2–2.8ลิตร) สมรรถภาพจะลดลงอย่างชัดเจน
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2.2 กล้ า มเนื้ อเป็ น ตะคริ วง่ า ย กลไกการเกิ ด ตะคริ วยั ง ไม่ ทราบแน่ ชั ด
แต่เชือว่าเป็นผลจากการทีร่างกายขาดน้่าและเกลือแร่ร่วมกัน
3. ความดันเลือดลดลง มึนงง และเป็นลม ขณะแข่งขันได้ง่าย
4. ประสิ ทธิภ าพในการระบายความร้ อนออกจากร่ า งกายลดลง อุ ณหภู มิ
ร่างกายขึ้นสูงจนเกิดการเจ็บป่วยได้
วิธีการให้นาในการออกกาลังกาย
ควรดืมน้่าให้พอทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการออกก่าลังกาย เพือป้องกัน
การขาดน้่าซึงจะท่าให้สมรรถภาพในการแข่งขันลดลง โดยมีวิธีการดังนี้
1. ก่อนออกก่าลังกายประมาณ 20–30 นาที ควรดืมน้่าเย็นทีสะอาดประมาณ
400–500 มิลลิลิตร ซึงกว่าน้่าจะผ่านจากกระเพาะลงสู่ล่าไส้เล็กเพือถูกดูดซึมจะใช้
เวลาประมาณ 30 นาที และไม่ต้องเกรงว่า จะปวดปัสสาวะเพราะเมือเริมออกก่าลัง
กายเลื อดไหลเวียนไปยังไตจะลดลง ท่าให้มี ปัสสาวะออกน้ อย ไม่ค วรดื มน้่ ามากๆ
ทันทีก่อนออกก่าลังกาย เพราะจะท่าให้จุกเสียดท้องและยังไม่ถูกดูดซึมจากล่าไส้ด้วย
2. ระหว่างออกก่าลังกาย ถ้าเป็นการแข่งขันทีใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที ไม่จ่าเป็น
ต้องดืมน้่าในระหว่างนี้ ให้ดืมเมือการออกก่าลังกายสิ้นสุดทันที แต่ถ้าเป็นการแข่งขันที
ใช้เวลานานกว่า 30 นาที เช่น การวิงระยะไกล การแข่งจักรยานระยะไกล หรือฟุตบอล
นักกี ฬาควรดื มน้่า ทดแทนเป็นระยะๆ ให้ ดืมครั้งละน้อยๆ แต่ บ่อยๆ เพือไม่ให้ เกิ ด
อาการจุกแน่น เช่นให้ดืมน้่าเย็นครั้งละ 200 มิลลิลิตร ทุก 15 นาที และเมือแข่งขัน
เสร็จให้ดืมอีก 500 มิลลิลิตร
3. เมือการออกก่าลังกายสิ้นสุด ปริมาณน้่าทีควรดืมทดแทน ให้ค่านวณดูจาก
น้่าหนักตัวทีหายไปในระหว่างการแข่งขัน น้่าหนักหายไปเท่าใดให้ดืมเท่านั้น น้่าหนักที
ลดลงภายหลั ง ออกก่ า ลั ง กายส่ ว นใหญ่ เ ป็ น น้่ า หนั ก ของน้่ า ที สู ญ เสี ย ไปกั บ เหงื อ
เป็นน้่าหนักของไขมันน้อยมาก
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แนวทางการเลือกรับประทานอาหารสาหรับการออกกาลังกาย
ก่อนออกกาลังกาย
 ควรรับประทานอาหารอาหารก่อนมาออกก่าลังกาย 2 ถึง 4 ชัวโมง
 เลื อกรั บประทานอาหารอาหารทีมี ค าร์ โ บไฮเดรตสูง ไขมัน ต่ า โปรตีน ต่ า
เพราะคาร์โบไฮเดรตสามารถย่อยและน่ามาใช้เป็นพลังงานได้เร็วทีสุดในขณะทีโปรตีน
และไขมั นอาจจะยั งคงย่ อยอยู่ ทีกระเพาะอาหารถ้ า กินโปรตีนและไขมั นมามากๆ
ก็อาจจะท่าให้รู้สึกเหนือย คลืนไส้ในระหว่างทีออกก่าลังกายได้
 ควรรั บ ประทานอาหารอาหารให้ ไ ด้ รั บ พลั ง งานประมาณ 400–800
กิโลแคลอรีซึงเท่ากับการกินอาหารมื้อหลัก 1 มื้อเพือทีจะเป็นพลังงานเพียงพอส่าหรับ
ออกก่าลังกาย ท่าให้ออกก่าลังกายได้เต็มทีไม่เหนือยเกินไป
 ดืมน้่าให้ ได้ประมาณ 10 ออนซ์ หรื อ 300 มิลลิลิ ต ร ก่อ นออกก่ าลัง กาย
1 ชัวโมง จะช่วยชดเชยการสูญเสียเหงือระหว่างออกก่าลังกาย

ทีมา: https://sites.google.com/site/sujittarcb/xahar-kxn-khaeng---ra-hwa-khaeng

ตัวอย่างอาหารว่างที่ควรรับประทานก่อนมาออกกาลังกาย 1 ชั่วโมง
 น้่าผักหรือผลไม้ 1 แก้ว (200 มิลลิลิตร) กับ ผลไม้แห้ง ½ ถ้วยตวง
 ขนมปังโฮลวีตทาแยมผลไม้ 3 ช้อนชา 1 แผ่น
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 ซีเรียลทีผสมธัญพืชกับลูกเกด

1 ช้อนโต๊ะ กับนมหรือน้่าผลไม้ 1 แก้ว (200

มิลลิลิตร)


สมูทตี้ต่างๆทีมีกล้วยหอมเป็นส่วนผสม

ระหว่างออกกาลังกาย
ควรดืมน้่าให้ได้ประมาณ 5–12 ออนซ์ (150–350 มิลลิลิตร) ทุกๆ 15–20
นาทีถ้าออกก่าลังกายมากกว่า 1 ชัวโมงให้ดืมเครืองดืมทีผสมเกลือแร่ส่าหรับนักกีฬา
เพือช่วยชดเชยการสูญเสียโซเดียม

ทีมา: https://pantip.com/topic/30972893

หลังออกกาลังกาย
 ดืมน้่า 2 แก้ว (500 มิลลิลิตร) เพือชดเชยการสูญเสีย เหงือและรักษาสมดุล
ของสารต่างๆในร่างกายทีมีการเปลียนแปลงในช่วงทีออกก่าลังกาย
 รับประทานอาหารว่างทีให้พลัง งาน 100–400 กิโลแคลอรี ซึงประกอบไป
ด้วยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน ระหว่าง 30นาที- 1 ชัวโมงแรก หลังจากออกก่าลังกาย
 ไม่ควรดืมเครืองดืมทีมีส่วนผสมของคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา น้่าอัดลม เพราะ
จะท่าให้ปัสสาวะออกมามาก จนสูญเสียน้่ามากเกินไปได้
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ทีมา: http://th-bodybuilding.com/archives/1357

ตัวอย่างอาหารที่ควรรับประทานหลังจากออกกาลังกาย
 นมรสต่างๆ 1 แก้ว เลือกชนิดทีมีไขมันต่า (100–150 กิโลแคลอรี)
 โยเกิร์ตรสต่างๆ 1 ถ้วย อาจจะทานร่วมกับผลไม้สดเป็นสลัด ผลไม้หรือปั่น
ผสมเป็นสมูทตี้แบบต่างๆ หรือทานร่วมกับซีเรียลก็ได้ (100–300 กิโลแคลอรี)
 แซนวิซ หรือแฮมเบอร์เกอร์ 1 คู่ (200–400 กิโลแคลอรี)
 อาหารมื้อหลักทีมีไขมันต่า เช่น ข้าว+ต้มย่า+ไข่ตุ๋น, ข้าวเหนียว+ส้มต่า+
ไก่ย่าง เป็นต้น (300–400 กิโลแคลอรี)

ทีมา: http://th-bodybuilding.com/archives/1357
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