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ร่ างกายของมนุษย์อยู่ได้ดว้ ยอาหาร ซึ งรวมนํา อากาศ และแสงแดดด้วย คนเรามักเน้นความสําคัญ
ของอาหารจําพวกพืช ผัก ผลไม้ และเนือสัตว์ แต่ไม่ได้คาํ นึงถึงความสําคัญของเวลาและท่าทีของการ
รับประทานอาหาร ไม่ได้ใส่ ใจว่าอาหารเหล่านีต้องผ่านการย่อยก่อนทีร่ างกายจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
การย่อยอาหารทีมีประสิ ทธิภาพนันต้องอาศัย “นํา” ซึ งเป็ นสารอาหารสําคัญอีกตัวหนึง

ในแต่ละวันร่ างกายหมุนเวียนนําในปริ มาณมาก
ซึ งรวมทังการดูดซึ มและการหลังนําออกจาก
ร่ างกาย โดยการดูดซึ มสารอาหารและนําจะอยู่ทีทางเดินอาหาร ในส่ วนของของเหลวทีถูกดูดซึ มนันจะมีทงั
นําจากอาหาร เครื องดืม และนําทีหลังจากทางเดินอาหาร นําส่ วนใหญ่ทีหลังเข้าไปสู่ กระเพาะและลําไส้จะ
ถูกดูดซึ มกลับ มีเพียงประมาณ 1.5 ลิตรทีถูกขับทิ งไป

ในส่ วนของทางเดินอาหาร กระเพาะไม่ได้ทาํ หน้าทีในการดูดซึ มสารอาหาร เซลล์บนผนังกระเพาะ
มีการเรี ยงตัวติดกันอย่างแนบแน่น มีเพียงสารทีละลายในนํามันได้อย่างดีไม่กีตัวเท่านันทีจะถูกดูดซึ มได้
เพียงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น แอลกอฮอล์ และยาบางชนิด
หน้าทีหลักของการดูดซึ มอาหารและและนําอยู่ทีลําไส้เล็ก พืนผิวของผนังลําไส้เล็กทําหน้าทีดูดซึ ม
อาหารและนํามีขนาดเท่าสนามเทนนิส ลําไส้ทเป็
ี นลอน, วิลไล และไมโครวิลไล ทียืนออกจากผิวลอนของ
ผนังลําไส้เล็กทําให้พืนทีเพิ มมากขึน

ช่วงต้นของลําไส้เล็กมีวลิ ไลหนาแน่นกว่าลําไส้เล็กส่ วนปลาย วิลไลของผนังลําไส้ทาํ ให้ลาํ ไส้ เล็กมี
ความสามารถดูดซึ มสารอาหารและนําเพิ มขึนเป็ นพันเท่า โดยทําการดูดซึ มของเหลวทีอุดมด้วยสารอาหาร
เข้าไปยังเส้นเลือดของตับ และระบบของนําเหลือง
ร่ างกายสามารถใช้คาร์ โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีนในอาหารได้ก็ต่อเมืออาหารเหล่านีผ่านการย่อย
ให้เป็ นส่ วนประกอบเล็กทีสุ ดก่อน จึงจะถูกดูดซึ มเพือนําไปเผาผลาญ กระบวนการของการย่อยสลายสาร
เหล่านีจะต้องใช้เอนไซม์เฉพาะและนํา
ปฏิกิริยาการสลายสารอาหารหลักทังสามนีรวมเรี ยกว่าปฏิกิริยา
“ไฮโดรไลซิส” ซึ งก็คือ สลายสารเชิงซ้อนด้วยการใช้นาํ ทําให้ได้หน่วยเล็กทีสุ ดของสารนันๆ คือ
- คาร์ โบไฮเดรตย่อยให้เป็ นนําตาลขนาดเล็ก เช่น กลูโคส ฟรุ คโตส และกาแลคโตส
- ไขมันย่อยให้เป็ นกรดไขมัน
- โปรตีนย่อยให้เป็ นกรดอะมิโน
ร่ างกายไม่สามารถใช้อาหารทีเรารับประทานเข้าไปได้โดยตรง แต่จะย่อยสลายให้เป็ นสารอาหาร
ขนาดเล็ก เพือนําไปเข้ากระบวนการสังเคราะห์ต่อไป ซึ งเป็ นกระบวนการทีซับซ้อน เกินความสามารถของ
เราทีจะไปควบคุม
เมือสารอาหารเหล่านีเคลือนไปถึงเซลล์ของอวัยวะจุดหมายปลายทางแล้ว จะเข้าสู่ ขนตอนของการ
ั
ผลิตพลังงาน หรือการสร้างและซ่อมแซมส่ วนทีสึ กหรอต่อไป
ร่ างกายจะมีชีวติ ชีวาได้ตอ้ งอาศัยอาหารทีมีคุณภาพ ด้วยเหตุนีการเลือกและคัดสรรอาหารจะต้อง
อุดมด้วยสารอาหารทีร่ างกายใช้ได้ ปลอดภัยและในปริ มาณทีพอประมาณ เพือไม่ให้เป็ นภาระต่อร่ างกาย
การเลือกอาหารและการเคียวในปากอยูภ่ ายใต้การควบคุมของแต่ละคน
เข้าไป หลอดอาหารแล้วกระบวนการต่อไปก็อยูเ่ หนือการควบคุม

เมืออาหารคํานันถูกกลืน

นําส่ งผลต่อการย่อยอาหาร
นําทําให้อ าหารไม่แห้งหรื อแข็งเกินไป
นําจึงทําหน้าทีสําคัญ
โดยเฉพาะการหลังนําย่อยทีอุดมด้วยเอ็นไซม์ทีเข้าร่ วมในปฏิกิริยา
และเพือทําให้อาหารเป็ นลักษณะกึง
ของเหลวทีเหมาะสมเพือให้กระบวนการย่อยสลายดําเนินต่อไป
เมือกระบวนการย่อยเสร็ จสิ น การดูดซึมสารอาหรและการนําพาไปยังจุดหมายเพือการเผาผลาญ
ต่อไปก็ตอ้ งอาศัยนําอีกเช่นกัน กระบวนการทังหมดนีเป็ นการจัดสรรนําจากภายในร่ างกาย ไม่ได้ทาํ ให้ชุ่ม
หรื อเปี ยกด้วยนําทีเราดืมเข้าไปช่ วยในขณะทีกระบวนการย่อยอาหารดําเนินอยู่
กระบวนการทีเกิดขึนตังแต่วนิ าทีแรกหลังจากทีเราเอาอาหารใส่ ปากเคียวให้ละเอียดและส่ งต่อไป
ยังหลอดอาหารนีจะดําเนินไปภายใต้การควบคุมของเรา การย่อย การดูดซึ มจนถึงกระบวนการแปลงเป็ น
พลังงานและสร้างซ่อมอยูเ่ หนือการควบคุม การเลือกชนิดของอาหาร เวลาทีเหมาะสมจึงเป็ นหน้าทีทีเรา
จะต้องใส่ ใจ

เนืองจากนํามีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการย่อย เราจึงควรจัดหานําเกรด “หนึง” ให้กบั ร่ างกายและ
ส่ งไปให้ถึงจุดหมายในเวลาทีเหมาะสม
ส่ งก่ อนเวลารับประทานอาหารให้ถึงลําไส้เล็กเพือดูดซึ มเข้าสู่
กระแสเลือด พร้อมทีจะให้นาในเลื
ํ
อดหลังเข้าสู่ กระเพาะและลําไส้เล็กเพือทําหน้าทีต่อไป จึงเป็ นทีมาของ
คําแนะนําว่าให้ดืมนําขณะท้องว่างเสมอ
 ดืมนําก่อนรับประทานอาหาร 30 นาที จะให้ผลดีทสุี ด นําผ่านกระเพาะอาหาร แล่นไปถึง
ลําไส้เล็กได้ทนั ที
 ดืมนําหลังอาหารอย่างน้อยหนึงชัวโมงครึ ง หากดีทีสุ ดควรคอยสองชัวโมงครึ ง
 หากกระหายนําขณะรับประทาน ให้ดืมนําได้ แต่อย่าดืมมากกินไปจนสร้ างภาระให้กบั
กระเพาะอาหาร
 ดืมนําหลังตืนนอน 2 แก้ว
 ดืมนําก่อนออกกําลังกาย
 หากท้องผูก ให้ดืมนํา 2-3 แก้วในยามเช้าเพราะนําเป็ นยาถ่ายทีดี
 ให้ดืมนําครังละ 1-2 แก้ว กระจายไปตลอดทังวัน
 ดืมนําวันละ ร้ อยละ 5 ของนําหนักร่ างกาย คํานวณออกมาเป็ นลิตร ตัวอย่างเช่ น นําหนัก
60 กก ให้ดืมนําวันละ 3 ลิตร
[หมายเหตุ นํา 1 แก้วเท่ากับ 240 มล.]
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