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หนึ่งในกีฬายอดฮิตของยุคนี้คงหนีไม่พ้นการวิ่ง โดยเฉพาะการวิ่งระยะไกลหรือวิ่งมาราธอน และหาก
สังเกตดีๆ เราจะพบว่าในการวิ่งมักจะมีผลไม้ชนิดหนึ่งวางไว้ให้ในจุดพักเสมอ นั่นคือ “แตงโม” ผลไม้ลูกโต
เนื้อแดง รสหวานฉ่า ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นและคลายความเหนื่อยล้าได้ดียิ่งนัก
แตงโม หรื อ Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai เป็นพืช ในวงศ์ CUCURBITACEAE เป็น
ไม้เถา มือเกาะแยกเป็น 2-3 แขนง ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน มีรอยหยักเว้าแบบนิ้วมือ 3-7 แฉก แต่ละแฉกมีรอย
หยักเว้าตื้นๆ แบบขนนก ผิวใบเป็นรอยขรุขระ ดอกเดี่ยวแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน โดยดอกเพศผู้ก้านดอก
เล็กมีขนนุ่ม กลีบรองกลีบดอกติดกัน เป็น รูประฆัง ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีขนอ่อนนุ่ม กลีบดอก 5 กลีบ
โคนเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้สั้นมี 3 อัน ส่วนดอกเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่า รังไข่มีขน ท่อรังไข่สั้น ปลายท่อ
มี 3 แฉก ก้านดอกสั้น ที่ปลายมีรอยแยกตื้นๆ 5 รอย ผลกลมหรือค่อนข้างกลม ผิวเรียบ สีเขียวแก่ หรือเขียว
อ่อน หรือเขียวแก่และเขียวอ่อนสลับกัน ภายในมีเนื้อสีแดง หรือสีเหลือง รสหวาน ฉ่าน้า เมล็ดมีจานวนมาก
รูปไข่ แบน ผิวเรียบ สีน้าตาลเข้ม (1)
สรรพคุณแผนไทย (1)
ราก แก้บิด แก้ท้องร่วง แก้ร้อนในกระหายน้า
เปลือก แก้ปวดฟัน แก้ร้อนในกระหายน้า ขับปัสสาวะ
ผล แก้ร้อนใน บารุงกาลัง ขับปัสสาวะ แก้กระหายน้า แก้อ่อนเพลีย
เมล็ด ขับพยาธิ
คุณค่าทางโภชนาการของเนื้ อแตงโมสุ ก 100 ก. ให้ พลั งงาน 6 กิโ ลแคลอรี่ คาร์โ บไฮเดรต 1.3 ก.
ใยอาหาร 0.3 ก. โปรตีน 0.3 ก. แตงโมเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน A โดยพบในรูปของเบต้าแคโรทีน
122 มก. และพบวิตามินอื่นๆ เช่น วิตามินบี1 บี2 บี3 และวิตามินซีด้วย (2)
ในความจริงแล้วนอกจากความสดชื่นที่เราได้รับจากแตงโม แตงโมยังมีฤทธิ์ที่น่าสนใจต่อนักกีฬาอย่าง
คาดไม่ถึง เนื่องจากในแตงโมพบสารชื่อ citrulline ที่สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในการสร้างอาร์จีนิน (arginine)
กรดอะมิโนที่จาเป็นสาหรับร่างกาย อาร์จีนินทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งโกรทฮอร์โมน (growth hormone)
ซึ่งกระตุ้นการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ทาให้ร่างกายเจริญเติบโต และควบคุมระบบการทางาน
ของร่างกายให้เป็นปกติ (3) สาร citrulline จากน้าแตงโมตามธรรมชาติโดยไม่ผ่านความร้อน จะถูกดูดซึมใน
ลาไส้เล็กของร่ างกายได้ดีกว่าให้สาร L-citrulline ที่ได้จากการสังเคราะห์ (4) มีรายงานวิจัยพบว่าเมื่ อ ให้
อาสาสมัครรับประทานแตงโมวันละ 1,560 ก. (มี citrulline 2 ก.) ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ จะช่วยเพิ่มปริมาณ
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อาร์จีนินในเลือดได้ถึง 22% (5) และเมื่อให้นักกีฬาดื่มน้าแตงโม 500 มล. (มี L-citrulline 1.17 ก.) หรือดื่มน้า
แตงโมที่เสริมสาร L-citrulline 4.83 ก. (มี L-citrulline 6 ก.) เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับเครื่องดื่มน้าผลไม้
รวม ก่อนการออกกาลังกาย 1 ชม. พบว่าน้าแตงโมทั้ง 2 ชนิด จะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจขณะฟื้นตัว
และลดอาการปวดกล้ามเนื้อของนักกีฬาภายหลังจากออกกาลังได้ (4) น้าแตงโมและสาร L-citrulline ยังมี
ฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางร่ างกายในนั กกีฬาปั่นจักรยานทางไกลที่ดื่มน้าแตงโมวันละ 980 มล. เป็นเวลา
2 สั ป ดาห์ มีผ ลเพิ่มความสามารถในการออกแรงในการออกกาลั งกายมากกว่าการรับประทานเครื่องดื่ม
คาร์โบไฮเดรต อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ อหลังการออกกาลังกายใน
นักกีฬาทั้งสองกลุ่ม (6) อาสาสมัครเพศชายสุขภาพดีดื่มน้าแตงโมธรรมชาติ (มี citrulline 0.5 ก.) น้าแตงโม
ที่ เ พิ่ ม สาร L-citrulline 3.3 ก. หรื อ น้ าแตงโมผสมน้ าทั บ ทิ ม เข้ ม ข้ น และสาร L-citrulline 3.3 ก. ขนาด
200 มล. ที่เวลา 3 ชั่วโมง ก่อนออกกาลังกายด้วยการสควอช จานวน 8 เซต พบว่าการรับประทานน้าแตงโม
ทั้ง 3 รูปแบบ ไม่มีความแตกต่างกันในการเพิ่มแรงและประสิทธิภาพในการออกกาลังกาย และให้ผลดีกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ดื่มสารละลายน้าตาลซูโคส อย่างไรก็ตามสาร L-citrulline มีผลลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้
ตามขนาดที่ได้รับ เมื่อตรวจวัดดัชนี้ชี้วัดอาการบาดเจ็บของกล้ ามเนื้อ ได้แก่ lactate dehydrogenease และ
myoglobin (7) นอกจากจะช่ ว ยป้ อ งกั น ความเหนื่ อ ยล้ า หลั ง ออกก าลั ง กายแล้ ว ยั ง มี ร ายงานพบว่ า สาร
citrulline จะช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อของอาสาสมัครที่รับประทานอาหารโปรตีนต่า เมื่อสุ่มให้
อาสาสมัครดื่มเครื่องดื่มที่ มีสาร citrulline ขนาด 11-24 ก. ขึ้นกับปริมาณมวลไขมันในร่างกาย จะเพิ่มอัตรา
การสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อได้ดีกว่าการดื่มเครื่องดื่มโปรตีนรวม เพิ่มระดับอาร์จีนีนและออร์นิทีนใน
เลือด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อค่าชีวเคมีและระบบหมุนเวียนของโปรตีนในร่างกาย (8)
ซึ่งประโยชน์จากสาร citrulline ที่กล่าวไปข้างต้น ทาให้แตงโมถูกนาไปพัฒนาเป็นเครื่องดื่มเพื่อช่วยเสริม
โปรตีนให้แก่ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะขาดสารอาหารจาพวกโปรตีน รวมถึงนาไปผลิตเป็นเครื่องดื่มช่วยในการ
ฟื้นกาลังในนักกีฬา (3) นอกจากนี้ แตงโมยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ น่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ต้าน
หลอดเลือดแข็งตัว ต้านอนุมูลอิสระ ลดไขมัน และลดน้าตาลในเลือดอีกด้วย … หากบ่ายนี้ยังไม่รู้จะคลายร้อน
ด้วยเมนูอะไร ขอแนะนาเป็นน้าแตงโมสักแก้ว หรือแตงโมเย็นๆ สักชิ้นนะคะ ^__^
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