
อาหารและสารอาหาร 

อาหาร หมายถึง สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วท าให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่างๆ ไม่ท าให้เกิด
โทษ เช่น เนื้อสัตว์ ข้าว แป้ง ผัก ผลไม้ นม ฯลฯ ยกเว้นยารักษาโรค ท าให้ร่างกายด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และให้
พลังงานแก่ร่างกาย ซึ่งพลังงานเหล่านี้น ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย  

ความส าคัญของอาหาร 
อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่จ าเป็นต่อชีวิต  ที่ช่วยท าให้ร่างกายเจริญเติบโต  แข็งแรง  สมบูรณ์  สามารถท า

กิจกรรมต่าง ๆ ได้ 

         ประโยชน์ของอาหาร 

     อาหารที่เรารับประทานเข้าไป  เมื่อร่างกายย่อยแล้วจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้  
๑. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต  ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ  สมอง  กระดูก  ผิวหนัง  เป็นต้น  
๒.ให้พลังงานและความอบอุ่นต่อร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  การเดิน  การเล่นกีฬา                      

การท างานบ้าน  การใช้ความคิด   
๓. ช่วยซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่สึกหรอ  
๔. สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายในการต้านทานโรคต่างๆ ท าให้คนเราไม่เจ็บป่วยง่าย ๆ  ช่วยท าให้                 

การท างานของอวัยวะภายในร่างกายท างานเป็นปกติ 
สารอาหาร 
อาหาร ประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ 
สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในอาหารนั้นมีมากมายหลายชนิด รวมเรียกว่า “สารอาหาร” การจ าแนกสารอาหารตาม
หลักโภชนาการจะพิจารณาจากปริมาณของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารนั้นๆ มากท่ีสุดเป็นหลัก ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น ๕ หมู่ ดังนี้ คือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ เราแบ่งสารอาหารโดยใช้เกณฑ์การให้
พลังงานของสารอาหาร จะแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ 

๑) กลุ่มสารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน อาหารทั้งหมดในกลุ่มนี้จัดเป็น
สารอาหารหลักที่จ าเป็นต่อร่างกาย และจะขาดไม่ได้ 

๒) กลุ่มสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ได้แก่ วิตามิน  แร่ธาตุ เป็นสารอาหารที่ร่างกายของเราต้องการใน
ปริมาณน้อย แต่ก็ไม่สามารถขาดได้ ถ้าขาดจะท าให้ระบบร่างกายของเราผิดปกติ หรือเกิดโรคต่างๆได้  

สารอาหารที่ให้พลังงาน 

๑. คาร์โบไฮเดรต สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เป็นสารอินทรีย์ที่ให้พลังงานที่ส าคัญแก่ร่างกาย                
พบอยู่ในรูปของแป้ง และน้ าตาลเป็นส่วนใหญ่ พบมากในข้าว แป้ง ขนมปัง ผัก ผลไม้ นม และผลิตภัณฑ์จากนม 
คาร์โบไฮเดรต ๑ กรัม ให้พลังงาน ๔ กิโลแคลอรี หากปริมาณคาร์โบไฮเดรตในร่างกายมีมากเกินความต้องการ 
ร่างกายจะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินนี้ให้อยู่ในรูปของไกลโคเจนและเก็บสะสมไว้ในร่างกาย 

๒. ไขมัน สารอาหารประเภทไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูง ประกอบด้วยกรดไขมันและ  
กลีเซอรอล พบมากในไขมันจากพืช มันสัตว์ นม เนย ถั่ว กรดไขมันแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 



๒.๑ กรดไขมันอ่ิมตัว เป็นไขมันที่พบมากในเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ เครื่องใน ไข่แดง กุ้ง ปู นม และ
ผลิตภัณฑ์จากนม ไขมันประเภทนี้ หากมีมากเกินไปจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน  

๒.๒ กรดไขมันไม่อ่ิมตัว เป็นไขมันที่พบมากในถั่ว เต้าหู้ เห็ด น้ ามันพืช (ยกเว้นน้ ามันมะพร้าว น้ ามัน
ปาล์ม) ช่วยลดการดูดซึมไขมันอิ่มตัว ป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตัน 

ส าหรับไขมัน ๑ กรัม จะให้พลังงาน ๙ กิโลแคลอรี สารอาหารประเภทไขมันช่วยให้อาหารมีรส กลิ่น และ
เนื้อสัมผัสที่ดีข้ึน ช่วยในการดูดซึมวิตามิน เอ ดี อี และ เค ไขมันที่มีมากเกินความต้องการของร่างกายจะถูกสะสม
เป็นชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายใน ป้องกันการสูญเสียความร้อนของ
ร่างกาย 

๓. โปรตีน สารอาหารประเภทโปรตีน เป็นสารอาหารที่มีในร่างกายมากเป็นที่สองรองจากน้ า มีหน่วยย่อย
ที่เล็กที่สุด คือกรดอะมิโน ซึ่งมีประมาณ ๑๒ – ๒๒ ชนิด แบ่งเป็น กรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกาย และกรดอะมิโนที่
ไม่จ าเป็นต่อร่างกาย สารอาหารประเภทโปรตีนมีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ช่วยซ่อมแซมส่วนที่
สึกหรอ สร้างสารควบคุมการท างานของร่างกาย เช่น ฮอร์โมน และเอนไซม์ รักษาดุลยภาพของสารต่างๆ ในร่างกาย 
ให้พลังงานและความร้อน เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตัน และสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
โปรตีนจะพบมากในไข่ นม เนื้อสัตว์ ถั่ว ข้าว ข้าวโพด ผักและผลไม้บางชนิด โปรตีนในเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่สมบูรณ์
เพราะมีกรดอะมิโนครบตามความต้องการของร่างกาย แต่หากผู้ใดไม่รับประทานเนื้อสัตว์ก็สามารถรับประทาน
อาหารประเภทถั่ว ข้าวโพด ผัก และผลไม้ชดเชยได้ แต่อาหารประเภทนี้ก็จะมีกรดอะมิโนไม่ครบตามที่ร่างกาย
ต้องการ โปรตีน ๑ กรัม ให้พลังงาน ๔ กิโลแคลอรี 

 

การตรวจสอบหาสารอาหารประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในอาหาร มีวิธีการตรวจสอบอย่างง่าย ๆ ดังนี้ 
๑. การตรวจสอบหาคาร์โบไฮเดรต มี ๒ วิธี คือ  

๑) การทดสอบแป้ง จะใช้สารละลายไอโอดันหยดลงบนอาหารที่ต้องการทดสอบ ถ้าอาหารที่
ทดสอบมีแป้งเป็นส่วนประกอบจะเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนจากสีน้ าตาลเป็นสีม่วงเข้มเกือบด า หรือม่วงแกม
น้ าเงิน 

๒) การทดสอบน้ าตาล จะใช้สารละลายเบเนดิกต์หยดลงไปในอาหาร แล้วน าไปต้มในน้ าเดือด ถ้า
เกิดตะกอนสีส้ม สีเหลือง หรือสีอิฐ แสดงว่าอาหารนั้นมีน้ าตาลเป็นส่วนประกอบ 

๒. การตรวจสอบหาโปรตีน จะใช้การทดสอบที่เรียกว่า การทดสอบไบยูเร็ต คือการเติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ และสารประกอบคอปเปอร์ซัลเฟตลงในอาหาร ถ้าสีของสารละลายเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วง 
หรือสีชมพูอมม่วง หรือสีน้ าเงิน แสดงว่าอาหารนั้นมีโปรตีน 

๓. การตรวจสอบหาไขมัน เป็นการตรวจสอบที่สามารถท าได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากเหมือนกับวิธีการตรวจสอบ
สารอาหารประเภทอ่ืน คือการน าอาหารไปแตะหรือถูกับกระดาษสีขาว แล้วให้แสงส่องผ่าน ถ้ากระดาษเป็นมันและ
มีลักษณะโปร่งแสงแสดงว่าอาหารนั้นมีไขมันอยู่ 
สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 

๑. วิตามิน เป็นสารอาหารที่ร่างกายของเราต้องการในปริมาณน้อย แต่ก็ไม่สามารถขาดได้ ถ้าขาดจะท าให้
ระบบร่างกายของเราผิดปกติ หรือเกิดโรคต่างๆได้ วิตามินแบ่งออกเป็น ๒ พวก ได้แก่ 
 



๑.๑ วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี เค 
๑.๒ วิตามินที่ละลายในน้ า ได้แก่ วิตามินซี และวิตามินบีรวม 

วิตามิน   บี  ๑  (thiamine ; B1 ) 
              หน้าที ่  ๑. ช่วยในปฏิกิริยาหายใจของเซลล์    ๒. ช่วยในการผลิตน้ านม  การเจริญ  การสืบพันธุ์ 
              แหล่งที่พบ   จมูกข้าว   (ข้าวซ้อมมือ)  ยีสต์  ตับ  ถั่ว  ไข่แดง 
             การขาด  วิตามินบี ๑   เป็นโรค  เหน็บชา ระบบย่อยอาหารผิดปรกติ โตช้า 
          * กุ้งดิบ หอยดิบ ปลาดิบ มีเอนไซม์ไธอามิเนส  (thiaminase)  อยู่จะไปท าลายวิตามิน  บี 1  ท าให้เกิดการ
ขาดได้  ดังนั้นจึงไม่ควรรับประทานดิบ ๆ 
วิตามิน  บี  ๒  (riboflavin ; B2 ) 
             หน้าที ่ ๑.  ช่วยในปฏิกิริยาการหายใจของเซลล์  ๒.  ช่วยในการเจริญของกระดูก 

            ๓.  เกี่ยวข้องกับระบบประสาทตาและผิวหนัง 
             แหล่งที่พบ   ยีสต์  ตับ  ถั่ว  เนื้อ  นม  ไข่แดง 
            การขาด  วิตามินบี  ๒   เป็นแผลที่มุมปากเรียกว่าโรค  ปากนกกระจอก  ลิ้นอักเสบ    โตช้า ผิวหนัง
อักเสบบริเวณหู  จมูก 
วิตามิน  บี  ๕ (Niacin ; B5) 
              หน้าที ่๑. ช่วยในปฏิกิริยาการหายใจของเซลล์ ๒.  เกี่ยวข้องกับระบบประสาท  ทางเดินอาหาร  และ
ผิวหนัง 
             แหล่งที่พบ   ยีสต์  ตับ  เนื้อ  ข้าวซ้อมมือ  แบคทีเรียในล าไส้สามารถสังเคราะห์ได้ 
             การขาด วิตามินบี  ๕   เบื่ออาหาร ความจ าเสื่อม  ระบบทางเดินอาหารผิดปรกติ  ประสาทมึนงง  
ผิวหนังเป็นผื่นแดงต่อมาผิวหนังจะคล้ าหยาบ อักเสบเม่ือถูกแสงแดด 
วิตามิน  บี  ๖  (pyridoxine  ; B6) 
     หน้าที่ ๑.ช่วยในการสังเคราะห์กรดอะมิโน  ๒.เป็นส่วนประกอบของ ฮีโมโกลบิน 
              แหล่งที่พบ    ยีสต์  ผัก  ตับ  ถั่ว  เนื้อ  นม  ไข่แดง 
             การขาด วิตามินบี  ๖   ประสาทเสื่อม  กล้ามเนื้อผิดปรกติ  โลหิตจาง  เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็ก
ผิวหนังอักเสบมีอาการบวมคัน 
วิตามิน  บี  ๑๒ (Cyanocobalamine ; B12) 
             หน้าที่  ๑. ช่วยในการสังเคราะห์สารที่ใช้ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ๒.  สร้างเม็ดเลือดแดงท่ีไขกระดูก 
๓.  สังเคราะห์โปรตีนบางชนิดในร่างกาย 
             แหล่งที่พบ   ยีสต์   ตับ ถั่ว  เนื้อ  นม ไข่แดง  อาหารหมัก แบคทีเรียในร่างกายสังเคราะห์เองได้  
             การขาด วิตามินบี  ๑๒  ประสาทเสื่อม โลหิตจาง  เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็ก 
 วิตามิน  ซี  (Ascorbic acid ; C) 
             หน้าที ่๑. ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นเส้นใยที่ผนังเส้นเลือดฝอย  ๒. ช่วยสร้างเนื้อเยื่อใหม่และ
รักษาบาดแผล  ๓.  เพ่ิมการดูดซึมธาตุเหล็ก ๔. ให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรค ๕.  ลดความเครียด ลดแรงกดดันภายใน
ร่างกาย ๖.  ช่วยดูดซึม แคลเซียม ฟอสฟอรัส ทองแดง 
             แหล่งที่พบ    ผลไม้รสเปรี้ยว  ผักสีเข้ม 



              การขาด วิตามิน ซี   เหนื่อยง่าย  หายใจไม่สะดวก เบื่ออาหาร ผิวหนังหยาบคล้ า เขียวตามแขนขา 
มีจุดตามผิวหนังเพราะเส้นเลือดฝอยแตก เหงือกบวม  ฟันโยก เป็นโรค ลักปิดลักเปิด  แผลหายช้า  ภูมิคุ้มกัน
ลดลง   ขาดมากเกินไป  จะเป็นโรคโลหิตจาง 
วิตามิน   เอฟ   (Folic acid ; F) 
               หน้าที ่   เป็นโคเอนไซม์ในการสร้างเม็ดเลือดแดง 
               แหล่งที่พบ    ยีสต์    ตับ  ถั่ว  เนื้อ  นม  กะหล่ าปลี 
               การขาด วิตามิน เอฟ  เป็นโรคโลหิตจาง  เม็ดเลือดแดงไม่เจริญ  (animia) 
วิตามิน  เอ   (Retinal ;  A หรือ - Carotene)  
            หน้าที ่๑. ช่วยให้เกิดการเจริญในเด็ก  ๒. เป็นส่วนประกอบของสารที่ช่วยในการมองเห็นในที่มืด ๓.ท าให้
เยื่อหุ้มเซลล์แข็งแรง ๔.  ช่วยให้กระดูกเจริญเติบโต ๕.  ป้องกันการเป็นหมัน 
           แหล่งที่พบ     น้ ามันตับปลา  นม ไข่แดง เนย ผักสีเหลือง ผักสีเขียวเข้ม 
            การขาดวิตามิน เอ   ท าให้ประสาทเสื่อม  ไม่เจริญเติบโต  ตาฟาง เป็นหมัน หรือแท้ง ผมร่วง  เยื่อบุ
อักเสบ ติดเชื้อง่าย ภูมิคุ้มกันต่ า ถ้าขาดมากเกินไป  จะเป็นโรคโลหิตจาง ปวดหัว คลื่นไส้ ผิวเหลืองเรียกว่า ดีซ่าน
เทียม 
วิตามิน ดี (caleiferal ; D) มี ๒ ประเภท คือ 
             D2  (viasterai) เป็นวิตามิน ดี ที่ได้จากการเปลี่ยนคอเรสเตอรอลเมื่อถูกแสงแดด 
              D3  (chole caiciferal) เป็นวิตามิน ดี ที่ได้จากการรับประทานอาหาร 
              หน้าที่ ๑.  ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟัน  ๒. ช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึม แคลเซียม (Ca) และ ฟอสฟอรัส 
(P) ที่ล าไส ้๓. ช่วยเพิ่มปริมาณของเกลือในเลือดและขับเกลือออกจากร่างกาย  
            แหล่งที่พบ   ปลาที่มีน้ ามันมาก ตับ นม ไข่แดง เนย น้ ามันตับปลา หรือสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง 
            การขาดวิตามิน ดี  แขนขาโก่งงอไม่เจริญเติบโต เกิดรอยแตกในกระดูก เป็นโรคกระดูกอ่อน  
วิตามิน อี (อัลฟาโตโคเฟอรอล ; -tocopheral ; E) 
             หน้าที ่๑. ช่วยป้องกันการแตกสลายของเยื่อหุ้ม Cell  ๒.  ช่วยท าให้เลือดแข็งตัว เม็ดเลือดไม่แตกง่าย 
๓. ช่วยป้องกันการเป็นหมัน ๔.  เป็นตัวช่วยในการย่อยอาหารในน้ าย่อย ๕.  ใช้เป็นสารกันหืนในกรดไขมันไม่อ่ิมตัว 
            แหล่งที่พบ น้ ามันพืช กะหล่ าดอก ตับ นม ไข่แดง เนย 
            การขาด วิตามินอี  ท าให้เม็ดเลือดแตกง่าย โลหิตจาง กล้ามเนื้อลีบ ผู้ชายจะเป็นหมัน หญิงมี
ครรภ์จะแท้ง  หัวใจพิการ ระบบประสาทผิดปรกติ ผมร่วง หัวล้าน ผิวหนังหยาบ 
วิตามิน เค (อัลฟาฟิลโลควิโนน ; -phylloquinone ; K1  -phyllophynone ; K2 ) 
           หน้าที่ ๑.  ช่วยในการสร้างโปรตีนในการเกิดการแข็งตัวของเลือด คือ K1 ๒. ช่วยท าให้เลือกแข็งตัวเร็ว 
คือ K2 
          แหล่งที่พบ ผักสีเขียว กะหล่ าดอก มะเขือเทศ เนื้อ ตับ ไข่แดง ถั่ว 
          การขาด วิตามินเค  ท าให้เม็ดเลือดแข็งตัวช้า โลหิตจาง  ทารกอายุ ๒-๓ สัปดาห์ จะมีเลือดออกตาม
ผิวหนัง 
 
 



การตรวจสอบวิตามินซี 
        ท าได้ โดยทดสอบกับ น้ าแป้งสุกที่เติมสารละลายไอโอดีนจนเป็นสีน้ าเงิน เมื่อหยดสารละลายที่มีใช้วิตามิน ซี 
จะท าให้สีน้ าเงินจางหายไป ถ้า สีน้ าเงินจากหายไปเร็วคือใช้จ านวนหยดน้อยแสดงว่ามี วิตามิน ซี มากนั่นเอง 
แร่ธาตุ (Mineral) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ มีหน้าที่เป็นส่วนประกอบและควบคุมการ ท างานของร่างกายให้เป็น
ปรกติ ในร่างกายประกอบด้วย ธาตุหลัก คือ C H O N  ประมาณ ๙๐ – ๙๕ % ส่วนที่เหลือเป็นธาตุอ่ืนอีก ๕ –๑๐ 
% ซึ่งแบ่งออกได้ ๒ กลุ่มดังนี้ 
            ๑. แร่ธาตุจ าเป็น คือแร่ธาตุที่น ามาใช้เป็นส่วนประกอบของร่ายกายถ้าขาดร่างกายจะไม่เจริญเติบโต 
ได้แก่ 
                  ๑.๑  แร่ธาตุหลัก คือ แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการมาก เช่น แคลเซียม (Ca) ฟอสฟอรัส (P)โปรตัสเซียม 
(K) ก ามะถัน (S) โซเดียม (Na) แมกนีเซียม (Mg) 
                  ๑.๒  แร่ธาตุรอง คือ แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้ เช่น แมงกานีส (Mn)ทองแดง (Cu)  
ไอโอดีน (I) สังกะสี (S) โคบอลต์ (Co) ซีลีเนียม (Se) ฟูออรีน (F) โครเมียม (Cr) เหล็ก (Fe) 
           ๒. แร่ธาตุไม่จ าเป็น คือแร่ธาตุที่ไม่มีผลต่อร่างกาย ได้แก่ 
               ๒.๑ แร่ธาตุที่ไม่ให้โทษต่อร่างกายต้องการมาก เช่น อลูมินัม (Al) โบรอน (Bo) ซิลิคอน (Si) แบเรียม (Ba) 
                 ๒.๒  แร่ธาตุที่ให้โทษต่อร่างกาย เช่น ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg)  แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) 
สรุป ประโยชน์ของแร่ธาตุ 
๑.  เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน  ๒.  เป็นส่วนประกอบของ cell  และ เนื้อเยื่อ (tissue) 
๓. ควบคุมการยืดหยุ่น และยืดหดของร่างกาย ๔.  รักษาสมดุลของร่างกาย คือรักษาสภาพ pH  ของร่างกาย 
๕.  รักษาสมดุลน้ าในร่างกาย   ๖.  ควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อของเซลล์ประสาท 
๗.  ช่วยน าออกซิเจนจากปอดไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
๘.  เป็นส่วนประกอบของ วิตามิน เอนไซม์ และฮอร์โมน 
รายละเอียดประโยชน์ของแร่ธาตุแต่ละชนิด 

แคลเซียม (Ca) 
       ประโยชน์ 

* เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน  * กระตุ้นการท างานของกล้ามเนื้อหัวใจ 
* ช่วยในการแข็งตัวของเลือดเม่ือมีบาดแผล  * ควบคุมการท างานของเยื่อหุ้มเซลล์ 
* กระตุ้นการท างานของน้ าย่อย 

       แหล่งอาหาร  
* อาหารที่กินได้ทั้งกระดูก ผักสีเขียวเข้ม งาด า ไข่แดง 
 การขาดแคลเซียม (Ca) 
* กระดูกอ่อน     * แคลเซียมในเลือดต่ า จะท าให้ชัก 
* การแข็งตัวของเลือดช้าเมื่อมีบาดแผล  * หญิงมีครรภ์เกิดการปวดกระดูก กระดูกเปราะ 
 การมีแคลเซียม (Ca)มากเกิน                   
* กระดูกใหญ่ผิดปรกติ 
* ทารกท่ีมีแคลเซียมสูงจะเบื่ออาหาร ท้องผูก 



ฟอสฟอรัส (P) 
       ประโยชน์ 

* เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันร่วมกับ Ca อยู่ในรูป แคลเซียมฟอสเฟต 
* เป็นส่วนประกอบของกรดนิวคลีอิกในสารพันธุกรรมและสร้างพลังงาน (ATP)ในcell 
* ช่วยในการย่อยสลายสารอาหารในกล้ามเนื้อและในเนื้อเยื่อประสาท 
* รักษาสภาพความเป็นกรด-เบส (pH) 

แหล่งอาหาร  * อาหารที่กินได้ทั้งกระดูก เนื้อ นม ไข่ เนย มะเขือพวง  
       การขาดฟอสฟอรัส (P) * กระดูกอ่อน  เปราะ ร่างกายอ่อนแอ 

โพแตสเซียม (K) 
       ประโยชน์ 
* รักษาสมดุลน้ าในร่างกาย ช่วยในการหดตัวของกล้ามเนื้อ และน ากระแสประสาท ช่วยในการสังเคราะห์ protein 
* รักษาสภาพความเป็นกรด-เบส (pH) 
       แหล่งอาหาร    * ถั่ว กล้วย เห็ด เนื้อ นม ไข่ งา 
       การขาดโพแตสเซียม (K)  * กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต ร่างกายอ่อนแอ เบื่ออาหาร อาเจียน  
         ก ามะถัน (S) 
       ประโยชน์ 
* เป็นส่วนประกอบของกรดอะมิโนบางชนิด และวิตามิน บี ๑ เป็นส่วนประกอบของผิวหนัง ขน เล็บ 
       แหล่งอาหาร   * ถั่ว เนื้อ นม ไข่ กะหล่ าปลี 
       การขาดก ามะถัน (S) * ขาดโปรตีนบางชนิด ขนร่วง 
โซเดียม (Na) 
  ประโยชน์ 
* รักษาสมดุลน้ าในร่างกาย 
* ร่วมกับโพแตสเซียมในการน ากระแสประสาท และการท างาน ของกล้ามเนื้อ  
* ควบคุมแรงดันในร่างกาย เรียกว่าแรงดัน ออสโมติก 
* รักษาสภาพความเป็นกรด-เบส (pH) 
* ช่วยควบคุมการขนส่ง กลูโคส และสารอ่ืนภายในเยื่อหุ้มเซลล์ 
       แหล่งอาหาร   * เกลือแกง (NaCl) อาหารทะเล ไข่ นม 
       การขาดโซเดียม (Na) * คลื่นไส้ เบื่ออาหาร กล้ามเนื้อไม่มีแรง เป็นตะคริว 
คลอรีน (Cl) 
       ประโยชน์ 
* รักษาสมดุลในร่างกาย เกี่ยวกับขบวนการ การซึมผ่าน (osmosis) 
* เป็นส่วนประกอบของ เอนไซม์ ที่อยู่ในกระเพาะอาหาร คือ กรดเกลือ (HCl) 
* รักษาสภาพความเป็นกรด-เบส (pH) 
       แหล่งอาหาร  
* เกลือแกง (NaCl) อาหารทะเล อาหารหมักดอง 



       การขาดคลอรีน (Cl) 
* การรักษาสมดุลในร่างกาย เกี่ยวกับขบวนการ การซึมผ่าน (osmosis)ผิดปรกต ิ
* การย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหารไม่ดี  * การรักษาสภาพความเป็นกรด-เบส (pH)ในร่างกายผิดปรกติ 
      แมกนีเซียม (Mg) 
       ประโยชน์ 
* ช่วยในการท างานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นส่วนประกอบของ กระดูกและเลือด  
แหล่งอาหาร     * เนื้อ นม เนย อาหารทะเล ถั่ว งา ผักสีเขียว 
       การขาด  แมกนีเซียม (Mg) 
* การท างานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อผิดปรกติ เช่น ชัก หรือตอบสนองเร็ว  
* ระบบทางเดินอาหารผิดปรกติ 
* ร่างกายไม่สามารถบังคับอวัยวะต่างๆ ให้เคลื่อนไหวตามต้องการได้ 
       เหล็ก (Fe) 
       ประโยชน์ 
* เป็นส่วนประกอบของ ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ในเม็ดเลือดแดง 
* เป็นส่วนประกอบของน้ าย่อย(เอนไซม์ ; enzyme) 
       แหล่งอาหาร   * เนื้อสัตว์  เครื่องในสัตว์ ไข่แดง ถั่ว งา ผักสีเขียว 
       การขาดเหล็ก (Fe) 
         * เกิดภาวะเลือดจาง เนื่องจากมีฮีโมโกลบิน  ในเม็ดเลือดแดงน้อย                                                                             

* เลือดไหลไม่หยุด หรือหยุดช้า 
* อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร 

        ไอโอดีน (I) 
       ประโยชน์ 
* เป็นส่วนประกอบของ ฮอร์โมนไธรอกซิน ที่ต่อมไธรอยด์ 
* ควบคุมการสร้างพลังงานในร่างกาย 
       แหล่งอาหาร * อาหารทะเล  ผักทั่วไป 
       การขาดไอโอดีน (I) 
* เกิดภาวะแคระแกรน สติเสื่อม ในเด็ก  * เป็นโรคคอพอก 
* อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ไม่มีก าลัง 

 


