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๖ โภชนาการกับไตรกีฬา
โภชนาการในการกีฬา เป็นการใช้อาหารเพื่อการสร้างความแข็งแรงและสมรรถภาพให้นักกีฬา มีความสาคัญ
ต่อนักกีฬาในทุกระยะ เริ่มตั้งแต่การสร้างเสริมสมรรถนะให้เหมาะสมกับประเภทกีฬา การรักษารูปร่างและน้าหนักตัว
ให้เหมาะสม ตลอดจนการใช้อาหารที่ถูกต้องเพื่อการเตรียมพร้อมส าหรับการฝึกซ้อม การเตรียมการแข่งขัน ใน
ระหว่างแข่งขัน และการชดเชยสารอาหารหลังการแข่งขันเพื่อการฟื้นคืนสภาพอย่างรวดเร็ว การบริโภคอาหารที่ถูก
หลักจะช่วยส่งเสริมโอกาสแห่งความสาเร็จของนักกีฬาในทุกระยะ

โภชนาการกับนักกีฬา
โภชนาการในนักกีฬาจาเป็นต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ ปริมาณพลังงานหน่วยวัดเป็น กิโลแคลอรี่ และ
สารอาหารที่ช่ว ยการเผาผลาญเกิดขบวนการโดยสมบูรณ์ นักกีฬาต้องได้รับ พลั งงานให้พอเพียงกับกิจกรรมที่ทา
มิฉะนั้นจะไม่มีแรงในการพัฒนาร่างกายต่อไป ซึ่งพลังงานนั้นได้จากสารอาหารหลัก ๓ ประเภท คือ คาร์โบไฮเดรท
โปรตีน และไขมัน ซึ่งทุกคนต้องได้รับในสัดส่วนที่เหมาะสม ส่วนเกลือแร่และวิตามิน จะมีอยู่ในอาหารหลากหลาย
ถึงแม้ต้องการปริมาณน้อย แต่ก็มีความจาเป็นต่อขบวนการใช้สารอาหารของร่างกาย หากได้รับไม่พอเพี ยง ก็เกิด
เจ็บป่วยได้เช่นกัน ส่วนน้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในมนุษย์ทุกคน และจาเป็นกับนักกีฬาในทุกระยะดังจะกล่าวต่อไป
ความต้องการพลังงานใน ๑ วัน
ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคล หรือประเภทกีฬาย่อมมีความแตกต่างกันไป ตามน้าหนัก ส่วนสูง ชนิด
ความถี่ ความหนักของกิจกรรมที่ปฏิบัติ ส่วนการประเมินว่าเหมาะสมหรือไม่ให้ติดตามดูจากน้าหนักตัว หากปริมาณ
พลังงานรับเข้ากับจ่ายออกใกล้เคียงกัน น้าหนักตัวจะคงที่ ให้เลือกใช้ปริมาณอาหารบริโภคตามนั้นต่อไป
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเมินระดับความหนักของกิจกรรมกีฬา ดังนี้คือ
- ระดับความหนักน้อย หมายถึงระยะเวลาที่ใช้ วันละ ๓๐-๔๐ นาที สัปดาห์ละ ๓-๔ วัน
- ระดับความหนักปานกลาง หมายถึงระยะเวลาที่ใช้ วันละ ๒-๓ ชัว่ โมง สัปดาห์ละ ๕-๖ วัน
- ระดับความหนักมาก หมายถึงระยะเวลาที่ใช้ วันละ ๓-๖ ชั่วโมง สัปดาห์ละ ๕-๖ วัน
การคานวณหาพลังงานของนักกีฬา
การคานวณหาพลังงานของนักกีฬา สามารถทาได้หลายวิธี โดยทั่วไปอาหารของนักกีฬาก็เหมือนของบุคคล
ทั่วไป แต่เพิ่มปริมาณขึ้นตามกิจกรรมที่ใช้ในแต่ละวัน
ความต้องการพลังงานของนักกีฬา = BMR x น้าหนักตัว x BMR factor
- BMR (Basal Metabolism Rate) เป็นค่าความต้องการพลังงานพื้นฐานของคนทั่วไป ประมาณ ๒๐–๓๐
กิโลแคลอรี/น้าหนักตัว ๑ กิโลกรัม/วัน
- BMR factor เป็นค่าที่เพิ่มขึ้น ตามลักษณะความหนัก -เบาของกิจกรรมที่กระทาในแต่ละวัน ซึ่งกาหนดไว้
เป็น ๒.๑ เท่าของความต้องการพลังงานพื้นฐาน
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ตัวอย่างที่ ๑ นักกีฬามีน้าหนักตัว ๖๐ กก.
ในวันที่มีการฝึกหรือซ้อมกีฬา ความต้องการพลังงานคือ = ๒๕ x ๖๐ x ๒.๑
= ๓,๑๕๐ กิโลแคลอรี
ในวันที่มีการฝึกหรือซ้อมกีฬาหนัก อาจเพิ่มเป็น
= ๓๐ x ๖๐ x ๒.๑
= ๓,๗๘๐ กิโลแคลอรี
ฉะนั้นช่วงการฝึกซ้อมหรือเก็บตัว นักกีฬาคนนี้จะต้องได้รับอาหารที่ให้พลังงานวันละ ๓,๑๕๐ - ๓,๗๘๐ กิโลแคลอรี
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนาให้นักกีฬาที่ฝึกระดับความหนักปานกลาง ได้รับพลังงาน
๕๐ – ๘๐ กิโลแคลอรี่ต่อน้าหนักตัว ๑ กิโลกรัม
ตัวอย่างที่ ๒ นักกีฬามีน้าหนักตัว ๖๐ กก.
ระดับความหนักปานกลาง ความต้องการพลังงานขั้นต่าคือ = ๕๐ x ๖๐
= ๓,๐๐๐ กิโลแคลอรี
ระดับความหนักปานกลาง ความต้องการพลังงานขั้นสูงคือ = ๘๐ x ๖๐
= ๔,๘๐๐ กิโลแคลอรี
ฉะนั้นนักกีฬาคนนี้จะต้องได้รับอาหารที่ให้พลังงานวันละ ๓,๐๐๐ – ๔,๘๐๐ กิโลแคลอรี ซึ่งการคานวณจะใช้
สูตรใดก็ได้ เพราะเป็นการประมาณคร่าวๆ ซึ่งความเหมาะสมต้องใช้การติดตามดูน้าหนักตัวของนักกีฬาแต่ละคนว่ารักษา
ระดับได้คงที่หรือไม่ การจัดให้นักกีฬาได้รับพลังงานเพียงพอมีผลทาให้ร่างกายแข็งแรง มีพละกาลังมากพอในการเล่นกีฬา
ไม่เกิดการอ่อนเพลีย หรือหมดแรงระหว่างการแข่งขัน แต่เมื่อหมดฤดูการแข่งขัน การฝึกซ้อมลดลง การใช้พลังงาน
ลดลง พลังงานที่ได้รับจากอาหารในแต่ละวันก็ควรลดลงด้วย มิฉะนั้นจะเกิดการสะสมไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
และพบกับปัญหาน้าหนักตัวมากขึ้น และอ้วนในที่สุด
สารอาหารต่างๆที่เราต้องบริโภค
- คาร์โบไฮเดรต ให้พลังงานที่ดีแก่ร่างกาย โดยเก็ บในรูปของไกลโคเจนสะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อ สาหรับ
นักกีฬาประเภทไตรกีฬา การมีพลังงานสารองจาเป็นมาก ความหนัก -เบาในระยะเวลาของการฝึกซ้อม จะเป็นการ
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายให้มีการเก็บสะสมไกลโคเจนในปริมาณที่เพิ่มขึ้น อาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว
แป้ง เผือก มัน ธัญพืช สร้างไกลโคเจนสะสมในกล้ามเนื้อได้มากกว่าเครื่องดื่มรสหวาน หรือ น้าตาล และควรได้รับ
คาร์โบไฮเดรต ๕๕ – ๖๐ % ของพลังงานใน ๑ วัน
- โปรตีน เป็นสารอาหารที่ใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ผิวหนัง กระดูก เลือด เซลล์ต่าง ๆ รวมถึงฮอร์โมน
เอ็นไซม์ และภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ร่างกายต้องการโปรตีน ประมาณ ๑ กรัม/น้าหนักตัว ๑ กิโลกรัม/วัน กีฬาที่ใช้ความทน
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และนาน เช่น วิ่งมาราธอน จักรยานทางไกล อาจต้องเพิ่มเป็น ๑.๒-๑.๔ กรัม/น้าหนักตัว ๑ กิโลกรัม/วัน การได้รับ
โปรตีนสูงเกิน ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย โปรตีนที่นักกีฬาได้รับควรเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่
ปลา น้านมไขมัน ต่า และไข่ ควรเลื อกเนื้อสั ตว์ที่ไม่ติดมันหรือหนัง โปรตีนจากพืช ที่ดี เช่น ถั่ วเมล็ดแห้ง และงา
ปริมาณโปรตีนที่ได้รับในแต่ละวันประมาณ ๑๒ – ๑๕ % ของพลังงานใน ๑ วัน
- ไขมัน ควรบริโภคไขมันตามเหมาะสม เพราะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูง และแฝงอยู่ในอาหารแทบทุก
ชนิด การบริโภคไขมันในปริมาณมาก ๆ เป็นเวลานาน ย่อมเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิ ตสูง โรคหัวใจขาดเลือด
ความอ้วนและโรคอื่น ๆ จึงควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภท หมูสามชั้น ขาหมู ไก่ตอน หนังเป็ด หนังไก่ กะทิ หรืออาหาร
ที่มีการทอดและอมน้ามัน เช่น ปาท่องโก๋ กล้วยแขก มันฝรั่งทอด อาหารที่ชุบแป้งทอด ปริมาณไขมันที่แนะนาให้
บริโภค คือ ๒๕ – ๓๐ % ของพลังงานใน ๑ วัน ไขมันไม่ดี ได้แก่ น้ามันเติมไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนบางส่วน (เช่นเนย
เทียม อาหารทอด ไขมันในสินค้าแปรรูป เช่นคุกกี้)
เกลือแร่ วิตามิน มีความสาคัญทุกชนิด ที่สาคัญได้แก่
- แคลเซียม ช่วยสร้างโครงกระดูกและฟัน และเกี่ยวข้องกับการยืดหดของเซลล์กล้ามเนื้อที่ช่วยในการ
เคลื่อนไหวของนักกีฬาทาให้สมรรถภาพของนักกีฬาดีขึ้น อาหารที่มีธาตุแคลเซียมมากได้แก่ ไข่ นม สัตว์เล็กที่กิน
กระดูกได้ ปลาเล็กปลาน้อย ผักใบเขียวเข้มเช่น ใบยอ ใบชะพลู ผักกะเฉด งาดา เป็นต้น
- เหล็ก เป็นส่วนสาคัญในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ซึ่งช่วยขนส่งออกซิเจนมายังเซลล์ ทาให้การ
ผลิตพลังงานโดยระบบแอโรบิกดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักกีฬาหญิงควรได้รับธาตุเหล็กอย่างสม่าเสมอ ปริมาณ
ที่ควรได้รับประมาณ ๑๖-๒๓ มิลลิกรัม/วัน และอาหารที่มีธาตุเหล็กมาก ได้แก่ หมูเนื้อแดง ตับสัตว์ ไข่แดง
- วิตามินบีรวม นักกีฬาควรให้ความสาคัญเพราะเกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาผลาญสารอาหารมาเป็นพลังงาน
เมื่อบริโภคอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง จึงจาเป็นต้องบริโภคอาหารที่มีวิตามินบีรวมเพิ่มขึ้นด้วย วิตามินบี รวม ได้แก่
วิตามินบี ๑ วิตามินบี ๒ วิตามินบี ๖ วิตามินบี ๑๒ ไนอาซิน ไบโอติน กรดโฟลิก กรดแพนโทธินิก อาหารที่มีวิตามินบี
รวมมาก มักเป็นอาหารหมู่เนื้อสัตว์ ถั่วเม็ดแห้ง ไข่ นม ยีสต์ และธัญพืช เป็นต้น
นักกีฬาที่บริโภคอาหารครบทั้ง ๕ หมู่หลากหลายชนิด กินผักและผลไม้เป็นประจา จะได้รับเกลือแร่และ
วิตามินอย่างพอเพียงกับความต้องการของร่างกาย ไม่จาเป็นต้องกินวิตามินและเกลือแร่เสริมอีก การใช้อาหารเกลือ
แร่และวิตามิน เสริม จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่นักกีฬาที่มีสภาพขาดเกลือแร่และวิตามินมาก่อนเท่านั้น คือช่วยให้มี
สมรรถภาพเพิ่มขึ้น แต่สาหรับนักกีฬาที่ได้รับอาหารครบ ๕ หมู่ อย่างพอเพียงแล้ว การให้อาหารเสริมเพิ่มอีก จะไม่มี
ผลต่อสมรรถภาพของนักกีฬา แต่การได้รับวิตามินและเกลือแร่ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป อาจขัดขวางทาให้การดูดซึม
วิตามินและเกลือแร่ตัวอื่น ๆ ได้ไม่ดีเท่าที่ควร และหากรับประทานอาหารได้ครบทุกหมู่ ปริมาณพอเพียง นักกีฬาก็ไม่
ต้องกลัวเรื่องการขาดสารอาหาร หากมีความจาเป็นต้องใช้เสริมในรูปของยา หรือ อื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือได้รับ
คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญก่อน

40

การจัดสัดส่วนของสารอาหารที่ให้พลังงาน
พลังงานที่นักกีฬาได้รับจะมาจากสารอาหาร ๓ ประเภทเป็นหลักคือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ซึ่งการ
บริโภคที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์ และนาไปใช้ในร่างกายนั้น ต้องได้รับในปริมาณที่เป็นสัดส่วน จะทาให้ขบวนการเผา
ผลาญเป็นไปโดยสมบูรณ์ พลังงานถูกปลดปล่อยอย่างราบรื่น ไม่เหลือตกค้างเป็นไขมันสะสมในร่างกาย
คาร์โบไฮเดรตควรได้รับ ๕๕ – ๖๐ % ของพลังงานใน ๑ วัน
โปรตีนควรได้รับ
๑๒ – ๑๕ % ของพลังงานใน ๑ วัน
ไขมันควรได้รับ
๒๕ – ๓๐ % ของพลังงานใน ๑ วัน
ตารางการแบ่งสัดส่วนของสารอาหารที่ให้พลังงานตามความต้องการพลังงานแต่ละวัน
สัดส่วนของ
สารอาหาร
คาร์โบไฮเดรท
(๖๐%)

ปริมาณพลังงานที่ต้องการใน ๑ วัน หน่วยเป็นกิโลแคลอรี่
๒,๕๐๐
๓,๐๐๐
๓,๕๐๐
๔,๐๐๐
๔,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๘๐๐
๒,๑๐๐
๒,๔๐๐
๒,๗๐๐
(๓๗๕ กรัม)
(๔๕๐ กรัม)
(๕๒๕ กรัม)
(๖๐๐ กรัม)
(๖๗๕ กรัม)

โปรตีน
(๑๓%)

๓๒๕
(๘๐ กรัม)

๓๙๐
(๙๗ กรัม)

๔๕๕
(๑๑๓ กรัม)

๕๒๐
(๑๓๐ กรัม)

๕๘๕
(๑๔๕ กรัม)

ไขมัน
(๒๗%)

๖๗๕
(๗๕กรัม)

๘๑๐
(๙๐กรัม)

๙๔๕
(๑๐๕กรัม)

๑๐๘๐
(๑๒๐กรัม)

๑,๒๑๕
(๑๓๕กรัม)

เมื่อนักกีฬาคานวณหาความต้องการพลังงานรวมต่อวันแล้ว สามารถใช้สัดส่วนของสารอาหารหลักตาม
ตารางด้านบนนี้ ไปกาหนดปริมาณอาหารในการบริโภคจริง ตัวอย่างเช่น นักกีฬาที่มีน้าหนัก ๖๐ กิโลกรัม คานวณ
พลังงานได้ ๓,๗๘๐ กิโลแคลอรี่ อาจเลือกใช้พลังงาน ๓,๕๐๐ และไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลแคลอรี่
ถ้าเลือกบริโภคพลังงาน ๓,๕๐๐ กิโลแคลอรี่ หมายความว่า ควรบริโภคคาร์โบไฮเดรท ๕๒๕ กรัม โปรตีน
๑๑๓ กรัม และไขมัน ๑๐๕ กรัม ซึ่งอาจต้องแปลงจากกรัมของสารอาหารมาเป็นปริมาณอาหารบริโภคอีกที เช่น
- ข้าว ๑ ทัพพี , ขนมปัง ๑ แผ่นใหญ่, ขนมจีน ๑ จับ มีคาร์โบไฮเดรท ๑๘ กรัม โปรตีน ๒ กรัม
- นมพร่องมันเนย ๑ แก้ว มีคาร์โบไฮเดรท ๑๒ กรัม โปรตีน ๘ กรัม ไขมัน ๕ กรัม
- ผลไม้ ๑ ส่วน ( กล้วยน้าว้า ๑ ผล,กล้วยหอม ครึ่งผล, ส้มเขียวหวาน ๑ ผล) มีคาร์โบไฮเดรท ๑๕ กรัม
- ไข่ ๑ ฟอง , เนื้อสัตว์ ๑ กลักไม้ขีดขนาดเล็ก ให้ โปรตีน ๗ กรัม และไขมัน ๕ กรัม
ฉะนั้นเพื่อให้สามารถบริโภคได้สัดส่วนที่เหมาะสม และสะดวก รวดเร็ว ท่านสามารถใช้ตารางการบริโภคที่
คานวณไว้เรียบร้อยแล้ว ในหน้าต่อไป โดยเลือกช่องความต้องการพลังงานต่อวันให้ใกล้เคียงกับตัวท่านมากที่สุด และ
หากบริโภคได้ใกล้เคียงนั้น หมายความว่าท่านได้รับสารอาหารหลักในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วย
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ตารางการกาหนดอาหารบริโภคตามความต้องการพลังงานต่อวัน
กลุ่มอาหารที่
บริโภค
ข้าว,แป้ง
เนื้อสัตว์
ผัก
ผลไม้
นม
น้ามัน

ปริมาณพลังงานที่ต้องการใน ๑ วัน หน่วยกิโลแคลอรี่
๒,๕๐๐
๓,๐๐๐
๓,๕๐๐
๔,๐๐๐
๔,๕๐๐
๑๒
๑๓
๑๖
๑๘
๒๐
๑๒
๑๔
๑๖
๑๘
๒๐
๖
๘
๙
๑๐
๑๒
๗
๘
๙
๑๒
๑๔
๒
๒
๓
๓
๓
๕
๗
๗
๗
๘
น้ามัน น้าตาล และเกลือ ตามสมควร

หน่วยวัด

ตวง
ทัพพี
ช้อนโต๊ะ
ทัพพี
ส่วน
แก้ว
ช้อนชา

หากท่านทราบความต้องการพลังงานต่อวันแล้ว สามารถกาหนดการบริโภคอาหารหมู่ต่างๆ ตามปริมาณที่ระบุใน
ตาราง หากต้องได้รับพลังงานค่อนข้างสูง ไม่สามารถรับประทานในสามมื้อได้ ควรแบ่งออกเป็นมื้อย่อย สลับเป็ น
อาหารว่าง ระหว่างการฝึกซ้อม สาหรับหมวดผักมีวิตามินสูงแต่พลังงานค่อนข้างต่า สามารถบริโภคเพิ่มจากตารางได้
- นา มีความสาคัญต่อร่างกายในการนาสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบของน้าย่อย ฮอร์โมน
และสารอื่น ๆ ช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย และช่วยนาของเสียและความร้อนออกจากเซลล์ การออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาทาให้เสียเหงื่อ ในเหงื่อจะมีน้าเป็นองค์ประกอบร้อยละ ๙๐ และที่เหลือเป็นเกลือแร่ เมื่อร่างกายสูญเสียน้าถึง
ระดับหนึ่ง จะมีผลกระทบต่อร่างกาย จากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการสูญเสียน้ากับประสิทธิภาพการทางาน
ของร่างกายพบว่า เมื่อสูญเสียน้าร้อยละ ๒ ของน้าหนักตัวจะทาให้ประสิทธิภาพการทางานของรางกายลดลง เหลือ
เพียงร้อยละ ๙๐ ของที่ควรจะเป็น (กรมอนามัย, ๒๕๓๙ : ๓๖) และถ้าสูญเสียน้าร้อยละ ๕ ประสิทธิภาพการทางาน
จะลดลงเหลือร้อยละ ๗๐ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว นักกีฬาจึงควรดื่มน้าอย่างพอเพียง ทั้งในช่วงการ
ฝึกซ้อม ก่อนการแข่งขัน ขณะแข่งขัน และหลังแข่งขัน โดยทั่วไปนักกีฬาควรได้รับน้าอย่างน้อย ๓-๔ ลิตรต่อวัน
(ประมาณ ๑๒-๑๖ แก้ว) หรือจนกว่าจะรู้สึกหยุดกระหาย
การชดเชยนาและเกลือแร่ให้ร่างกาย
การทดแทนน้าให้ร่างกายอย่างเร่งด่วน ใช้วิธีดื่มน้าครั้งละ ๑๐๐ – ๒๐๐ มิลลิลิตร ทุก ๑๕ นาที โดยจิบช้าๆ
ไม่ควรปล่อยให้ร่างกายขาดน้ามาก หรือกระหายน้าแล้วจึงดื่มเข้าไปครั้ง ละมากๆ เพราะจะทาให้ความดันโลหิตลดลง
รู้สึกอ่อนเพลียและเป็นลมได้ การดื่มน้าในปริมาณที่เพียงพอในระหว่างการวิ่ง ช่วยให้หัวใจเต้นช้าลง หัวใจสูบฉีด เลือด
ไหลเวียนได้ดีขึ้น อุณหภูมิในร่างกายจะลดลง เท่ากับว่าพลังงานที่ถูกใช้ไปก็จะลดลงเช่นเดียวกัน วิ่งได้ดีขึ้น น้าที่ดื่ม
ควรเป็นน้าเย็นเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย ถ้าเป็นน้าผลไม้ควรเป็นน้าผลไม้เจือจางประมาณ ๑ : ๓ และไม่ควรใช้
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งปริมาณความต้องการน้าสาหรับนักกีฬาแต่ละประเภทแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ปริมาณน้าที่
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ร่างกายขับออกมา ส่วนวิธีการชดเชยน้าให้ได้ผลดีที่สุดนั้น มีข้อแนะนาว่า ควรชั่งน้าหนักตัวก่อนและหลังฝึก ตั้งแต่การ
ฝึกซ้อม เพื่อตรวจสอบปริมาณความต้องการน้า
ถ้าหลังจากการวิ่งนาหนักตัวลดลงไม่เกิน ๐.๕ กิโลกรัม หมายถึง ปริมาณนาที่ดื่มในระหว่างวิ่งเพียงพอ
ถ้าระหว่างวิ่งเหนื่อยผิดปกติ เวียนศีรษะ ปากแห้ง ปัสสาวะสีเข้ม แสดงว่าร่างกายกาลังขาดนา
วิธีการลดอุณหภูมิให้กับร่างกาย ไม่ควรเทนาหรือราดนาลงบนศีรษะ แต่ควรดื่มนาแทน
การชดเชยเกลือแร่ไม่จาเป็นต้องทดแทนทันที เพราะอาหารภายหลังการแข่งขันจะมีพอเพียง เครื่องดื่มเกลือ
แร่ก็ไม่จาเป็นมากนัก แต่ถ้าจะใช้ดม่ื เพื่อให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ก็สามารถใช้ได้เพราะมีส่วนประกอบของน้าตาล โซเดียม
และเกลือแร่อื่นๆ

การจัดอาหารให้เหมาะสมกับระยะของการแข่งขัน
อาหารวันใกล้แข่งขัน
 ๒-๓ วันก่อนแข่ง ควรได้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง เพื่อให้มีการสะสมของไกลโคเจนในกล้ามเนื้อและตับ ให้
มีปริมาณเต็มที่ในทุกวันก่อนที่จะฝึกซ้อมกีฬาในวันถัดไป ในระยะสุดท้ายของการฝึกซ้อมจะมีการเร่งใช้
กล้ามเนื้อ หรือเป็นระยะที่เพิ่มพลังเต็มที่ มีการศึกษาพบว่าความต้องการพลังงานจากอาหารจะมาก กว่าปกติ
ถึง ๓ เท่าตัว พลังงานที่เพิ่มควรมาจาก คาร์โบไฮเดรท โปรตีนปานกลาง ไขมันและกากใยต่า
 ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมากๆ อาหารทอด กะทิ เนย ครีม เพราะจะทาให้ย่อยยาก และอาหารที่มี
โคลอสเตอรอลสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน หนังสัตว์ เครื่องในสัตว์
 ควรจัดอาหารประเภทนึ่ ง ย่าง อบ ตุ๋น และ รสชาติกลมกล่อม ไม่จัด มาก เพราะจะส่ งผลต่อระบบ
ทางเดินอาหาร และทาให้ดื่มน้ามากเกินความต้องการ จนเกิดอาการท้องเฟ้อได้
 แบ่งอาหารเป็น ๕ มื้อ คือมื้อหลัก ๓ มื้อ และมีอาหารว่างอีก ๒ มื้อ
 อาหารเย็นวันก่อนแข่ง ไม่ควรกินจนแน่นท้อง ควรเป็นมื้อเบาๆ ที่ย่อยง่าย ไม่ควรดื่มกาแฟ แอลกอฮอล์
คืนก่อนแข่ง
 ทานอาหารเย็น ไม่ให้ต่ากว่า ๑๒ ชั่วโมง ก่อนการแข่ง
 อาหารเย็น เน้นประเภทคาร์โบไฮเดรต (เน้นแป้ง) เช่น ข้าวกล้อง สปาเก็ตตี้ พาสต้า ขนมปัง ผักและ
ผลไม้ สาหรับผักและผลไม้ต้องเลือกประเภทกากน้อย ย่อยง่าย เช่น กล้วย มะละกอ เพื่อไม่ให้มีปัญหา
กับระบบการย่อยอาหารในวันต่อไป
 หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่เคยทาน หรืออาหารที่มีรสเปรี้ยวหรือเผ็ดจัด
 ดื่มน้าตามเพียง ๒-๓ แก้ว ก็เพียงพอ เพราะถึงดื่มน้ามากเท่าไรร่างกายก็ไม่สามารถ สะสมหรือกักเก็บน้า
เพื่อเอาไปใช้ได้ เพราะร่างกายจะมีการรักษาความสมดุลของน้าอยู่เสมอ คือขับถ่ายออกตลอดเวลาจน
เหลือในร่างกายตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ
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อาหารในวันแข่งขัน
 ควรรับประทานอาหารจาพวกคาร์โบไฮเดรตสูงแต่ไขมันต่า (ข้าว แป้ง ผลไม้) ก่อนเริ่มแข่งขัน ๑ ๑/๒ –
๒ ชั่วโมง ไม่ว่าการแข่งขันจะเริ่มตอนสายหรือบ่าย ก็จัดเวลาอาหารให้เหมาะสมกับการแข่งขัน โดยต้อง
กินอาหารทุก ๒ ๑/๒ – ๓ ชั่วโมง ถ้าแข่งช่วงบ่ายหรือเย็น ควรรับประทานอาหารเช้า อาหารว่าง และ
อาหารกลางวันตามปกติ พร้อมดื่ มน้าสม่าเสมอ หลังจากนั้นควรกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เช่น
ขนมปังปิ้ง แครกเกอร์ กล้วย และน้า ไปอีกประมาณ ๑ ๑/๒ – ๒ ชั่วโมง
 หลังกินอาหารควรจิบน้าหรือเครื่องดื่มสาหรับนักกีฬาจนถึงเวลาแข่ง ควรดื่มน้าให้เพียงพอประมาณครึ่ง
ลิตร ( ๒-๓ แก้ว) ก่อนแข่งขัน ๒-๓ ชั่วโมง เพื่อให้มีน้าหล่อเลี้ยงเพียงพอ และมีเวลาเหลือที่จะกาจัดน้า
ส่วนเกินออกทางปัสสาวะ ไม่ควรให้ร่างกายขาดน้า โดยสังเกตสีของปัสสาวะ ซึ่งควรจะใส สีไม่เข้ม การ
ประเมินว่าได้รับน้าเพียงพอคือไม่ควรกระหาย (ความกระหายเป็นสัญญาณของการคายน้าหรือการขาดน้า)
ฉะนั้นนักกีฬาควรพกขวดเครื่องดื่มไปฝึกซ้อม หรือแข่งขัน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะไม่ขาดน้า
 ๑ ชั่วโมง ก่อนแข่ง จิบน้าได้ หรือแนะนาให้จิบน้า electrolyte หรือน้าเกลือแร่
 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกากใยมาก หรืออาหารที่ทาให้รู้สึกท้องอืดมีแก็สในท้อง เช่น ผัก
กะหล่า ถั่วต่างๆ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านีในวันแข่ง
 อาหารที่มีไขมันมาก อาหารทอด ไส้กรอก แฮม เบคอน เนื้อ ไข่ ผักสด ถั่ว หรือกากใยมาก
 อาหารที่ไม่เคยทานมาก่อน อาหารรสจัด อาหารสุกๆดิบๆ
สรุปการเตรียมตัวสาหรับวันแข่งขัน
๑ พักผ่อนให้เพียงพอ
๒ มีแผนการเตรียมตัว ๗ วันก่อนแข่งขัน
๓ รับประทานคาร์โบไฮเดรตให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายสะสมไกลโคเจน
๔ ดื่มน้าให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
๕ รับประทานอาหารทุก ๒ ๑/๒ - ๓ ชั่วโมงเพื่อคงระดับน้าตาลและไกลโคเจนในกล้ามเนื้อ
๖ รับประทานอาหารที่ให้พลังงานก่อนวันแข่งขันให้เพียงพอ
๗ เตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างสาหรับให้พร้อม
ระหว่างแข่งขันหรือออกกาลังกาย
 ควรหมั่นจิบน้าประมาณ ๑-๒ แก้ว ทุก ๑๕-๒๐ นาที เริ่มดื่มตั้งแต่ออกกาลังกายเพื่อป้องกันการขาดน้า
ทุกๆ ๓๐ นาที เติมพลังงานได้เล็กน้อยเช่นผลไม้ (แตงโมสักชิ้น)
 หากการแข่งขันเกิน ๑ ชั่วโมง เครื่องดื่มควรมีส่วนผสมของน้าตาลกับเกลือแร่ เพื่อคงระดับกลูโคส ใน
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กระแสเลือด แต่ความเข้มข้นต้องไม่สูง โดยดื่มชดเชยไปเรื่อยๆ จากการศึกษาพบว่าน้าตาลในรูปของ
กลูโกสจะได้รับการดูดซึมทันที ถ้าดื่มมากน้าตาลในเลือดจะสูงเร็ว ทาให้เกิดการหลั่งของอินซูลิน เกลือ
โปแตสเซียมถูกนาเข้าเซลล์มาก กล้ามเนื้อจะทางานไม่ได้เต็มที่ จึงต้องค่อย ๆ ดื่ม และควรมีน้าตาลไม่
เกิน ๒ % นักกีฬาที่ได้รับการฝึกฝน จะเสียเกลือจากเหงื่อไม่มากนัก
 ทุกๆ ๑ - ๑.๕ ชั่วโมง ต้องเติมพลังงาน และคาร์โบไฮเดรตประมาณ ๓๐–๕๐ กรัม (แล้วแต่น้าหนักตัว) เช่น
กล้ วย, energy bar, chew, gel นั กกี ฬาอาชี พที่ มีการแข่งขันยาวนาน เช่ น เทนนิส นิ ยมกิ น กล้ ว ยหอม
ระหว่างการแข่งขัน เพื่อจะได้รับกลูโกส ฟรักโทส และซูโครส ร่วมกับ เกลือโปแตสเซียม โดยกินทีละน้อย
ตลอด ๑ ชั่วโมงอาจจะกินไม่ถึงใบ และมักจะเริ่มกินหลัง ๑ ชั่วโมงผ่านไป
 ไม่ควรกินอาหารหนักก่อนการแข่งขัน ๓-๔ ชั่วโมง เพื่อไม่ให้มีอาหารค้างในกระเพาะอาหาร เพื่อการ
เคลื่อนไหวของร่างกายได้สะดวกตลอดระยะเวลาการแข่งขัน โดยทั่วไปเวลา ๓ ชั่วโมงก่อนการแข่งขันก็
พอเพียงที่จะทาให้การย่อยและดูดซึมคาร์โบไฮเดรตได้ดี
ระยะหลังการแข่งขัน
อาหารระยะนี้ จะช่วยให้นักกีฬาสามารถฟื้นสมรรถภาพได้เร็วขึ้นและมีพลังงานสารองสาหรับการฝึกซ้อมและ
การแข่งขันครั้งต่อไป โดยเฉพาะถ้าการแข่งขันที่ใช้เวลานาน ปริมาณไกลโคเจนที่สะสมไว้อาจจะหมดลง ร่างกายสามารถ
สะสมไกลโคเจนกลับมาในปริมาณที่เท่าเดิมได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๒๔-๔๘ ชั่วโมง ในอัตราประมาณ ๕ % ต่อชั่วโมง
แต่ในช่วง ๒ ชั่วโมงแรกภายหลังการแข่งขันไกลโคเจนจะเก็บสะสมในอัตรา เพิ่มขึ้นเป็น ๗ % ดังนั้นอาหารหลังการแข่งขัน
ควรเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตมากที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของน้าตาลหรือแป้ง ในรูปของเหลวหรืออาหารปกติ
ธรรมดาก็ได้ ซึ่งระยะนี้มีผลต่อการฟื้นสภาพของร่างกาย ได้แก่กลุ่ม ข้าว ขนมปัง ผลไม้หวาน และหลังจากนั้นอีก ๒
ชั่วโมง ควรกิน อาหารอีกครั้ง และ มีโปรตีนจากปลา ไข่ เต้าหู้ เนื้อไม่ติดมัน มาเสริมเพื่อช่ว ยซ่อมแซมและฟื้นฟู
กล้ามเนื้อด้วย
 หลังแข่ง ๑๐ นาที ควรชดเชยน้าและเกลือแร่ให้พอเพียง ดื่มน้าเกลือแร่ได้ตามต้องการ
 หลังแข่ง ๓๐ นาที ควรทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตต่อ เช่น โยเกิร์ต ธัญพืช ชีส และแครกเกอร์
และดื่มน้าเปล่าตาม
 หลังแข่ง ๑-๒ ชั่วโมง สามารถทานอาหารมื้อหลักได้ตามปกติ โดยจะเน้นที่โปรตีนหรือไขมันตัวดี เพิ่มเติม
เพื่อการรักษาและบารุงกล้ามเนื้อ เช่น ปลาแซลม่อน อกไก่ ไข่ต้ม ผักและผลไม้ ฯ
ตัวอย่างอาหารที่ช่วยในการฟื้นตัวหลังแข่งขัน
หลังแข่งขันนักกีฬาควรได้รับคาร์โบไฮเดรทประมาณ ๑.๕ กรัม ต่อน้าหนักตัว ๑ กิโลกรัม เช่น นักกีฬา
หนัก ๖๐ กก. (ความต้องการคาร์โบไฮเดรทชดเชยทันทีคือ ๖๐ X ๑.๕ = ๙๐ กรัม) สามารถกินอาหารต่อไปนี้ชดเชย
ประมาณ ๒ ส่วน คือ อาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรท ๑๐๐ กรัม หรือหลายอย่างผสมกันก็ได้ ให้ได้ปริมาณใกล้เคียง
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ตัวอย่างและปริมาณอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรท ๕๐ กรัม
- เครื่องดื่มสาหรับนักกีฬา ๘๐๐-๑๐๐๐ ซีซี
- น้าหวาน ๕๐๐ ซ๊ซี (หลังแข่ง ห้ามกินก่อนแข่ง เดี๋ยวหมดแรง)
- อาหารเสริมที่มีคาร์โบไฮเดรทสูงเช่น Gatorade ๒๕๐ ซีซี
- ผลไม้สมูทตี้ ๒๕๐-๓๕๐ ซีซี
- Jelly bean หรืออมยิ้ม ๕๐ กรัม
- ช็อคโกแลตแท่ง ๗๐-๘๐ กรัม
- แซนด์วิชแยมหรือน้าผึ้ง ๑ คู่
- ธัญพืชอัดแท่ง ๒-๓ แผ่น
- ผลไม้ชิ้นปานกลางถึงใหญ่ ๓ ชิ้น (แอปเปิ้ล ส้ม กล้วย)
- ซีเรียล ๒ ถ้วย
- โยเกิร์ตผลไม้ไขมันต่า ๒๐๐ กรัม
- ซุปผัก ๑ ถ้วย และขนมปัง
- สลัดผลไม้ ๒ ถ้วย+ โยเกิร์ตผลไม้ไขมันต่าครึ่งถ้วย
- ขนมปังขนาดใหญ่ ๑ ม้วนไส้กล้วย
จะเห็นได้ว่าการใช้ความรู้เรื่องอาหารและสารอาหารมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับนักกีฬา มีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งในทุกระยะ เพราะจะเป็นการช่วยให้นักกีฬามีพลังงานจากการสะสมไกลโคเจนที่ดี ซึ่งต้องใช้ทั้งใน
ภาวะฝึกซ้อมปกติ และในขณะแข่งขัน ทาให้มีพละกาลั งที่จะออกแรงได้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการเลือกอาหาร
บริโภคเพื่อชดเชยการสูญเสียไกลโคเจน และสามารถสะสมกลับคืนได้อย่างรวดเร็ว ทาให้นักกีฬาสามารถฟื้นตัวได้
เร็วเช่นกัน
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