
 

สุขภาพดี    เปนที่ปรารถนาของทุกทาน   สุขภาพดียังขึ้นกับ 

 ปจจัยมากมาย  เชน กรรมพันธุ เพศ อายุ  สิ่งแวดลอม การเลี้ยงดู 

 ลักษณะนิสัยสวนตัว ฯลฯ   และอาหารที่รับประทานก็เปนปจจัยที่ 

 เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ    ทานมีน้ําหนักและสวนสูงสัมพันธกัน

หรือไม (เปรียบเทียบจากตารางที่ 1)        
         ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางน้ําหนักและสวนสูง 

 สวนสูง  เซนติเมตร น้ําหนัก  กิโลกรัม 

150 45.0  -  56.0 

152 46.2  -   57.5 

154 47.4  -  59.0 

156 48.5  -  60.5 

158 50.5  -  62.2 

160 51.2  -  63.7 

162 52.4  -  65.2 

164 53.8  -  67.0 

166 55.2  -  68.2 

168 56.4  -  70.2 

170 57.8  -  72.0 

172 59.2  -  73.7 

174 60.6  -  75.4 

176 62.0  -  77.2 

178 63.4  -  78.9 

180 64.8  -  80.7 

         (กองโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข:2532) 

     เพื่อการรับประทานที่ดีและมีความสุข เอกสารฉบับนี้ ไดแสดง 

 สารที่มีในอาหาร   เพื่อเปนแนวทางในการเลือกรับประทาน  ให 

 เกิดประโยชนตอรางกายอยางสมดุล  โดยนําเสนอเรื่อง  วิตามิน  

 ผลไม  พิวรีน และ  โคเลสเตอรอล  ดังตอไปนี้   
 วิตามิน 
      วิตามิน คือ  สารประกอบอินทรียที่มีในพืชและสัตว และสาร 

 บางตัวในรางกายเปลี่ยนเปนวิตามินได  รางกายมีความตองการ 

 วิตามินในปริมาณนอย  เพื่อใชในปฏิกิรยิาเคมีและปองกันไมให 

2 

เกิดโรคจากการพรองวิตามิน   วิตามิน  แบงเปน 2 ชนิด คือ 

 1. วิตามินละลายในน้ํา ไดแก วิตามิน บีรวม และ ซี   

 2. วิตามินละลายในไขมัน  ไดแก วิตามิน เอ  ดี  อี  และ  เค  
  ตารางที่ 2  วิตามินในอาหาร 

  วิตามิน                แหลง / มีมากใน 

   บี  1 พืช สัตว /  ธัญพืช  เนื้อสัตว ไข นม ถั่ว ผัก ผลไม ยีสต 

   บี  2 พืช สัตว /  เครื่องในสัตว ธัญพืช  เนื้อสัตว ไข นม ถั่ว  

ผักใบเขียว ผลไม  ยีสต   

   บี  6 เนื้อสัตว ธัญพืช ถั่ว ผัก ผลไม ยีสต / กลวย องุน สม นม   

   บี 12      สัตวเทานั้น /  เนื้อสัตว เครื่องในสัตว นม ไข  และสราง

ไดโดยแบคทีเรียในลําไสของคน 

 ไนอาซิน    พืช สัตว /  ธัญพืช  เนื้อสัตวไมติดมัน สัตวปก  ปลา ไข 

นม ถั่ว ผัก ผลไม ยีสต เครื่องในสัตว งา พริกชี้ฟาแดง 

 กรดแพน  

 โทเธนิค 

พืช สัตว /  เนื้อสัตว ตับ  หัวใจ ไขแดง ยีสต นมผง เห็ด  

อะโวคาโด  บร็คโคลี่  มะเขือหวาน เนยแข็ง มันฝรั่ง  ถั่ว

เมล็ดเปยก  ขาวโพดเหลือง   

 ไบโอติน / เครื่องในสัตว ไขแดง นม ผัก  ผลไมสด ยีสต 

กรดโฟลิค นมและผลิตภัณฑ เนื้อสัตว ตับ เห็ด ผักใบเขียว ถั่ว-

เปลือกออน / บร็อคโคลี ผักขม หนอไม  มันฝรั่ง ผลไม   

    

     ซ ี

ผลไมและผักสด  เครื่องในสัตว /  มันสําประหลัง ขี้เหลก็ 

ดอกกะหล่ํา  ยอดแค  ใบทองหลาง  ใบปอ   บร็อคโคลี่ 

มะระ  ฟกทอง มะรุม สะตอ สะเดา ถั่วลันเตา พริก สม  

ผักกาดขาว  มะละกอ มะยม   

  

    

     เอ 

สัตวเทานั้น / ตับ หมู วัว ไก ไขมันในนม  น้ํามันตับปลา    

ไข  เบตาแคโรทีนในพืชเปลี่ยนเปนวติามินเอได   เชน 

ผักที่มีใบสีเขียวเขม   และผักและผลไมสีเหลืองสม เชน 

ขี้เหล็ก กุยชาย  ผักบุง  ตําลึง   กะเฉด  คะนา แครอท  

มะเขือเทศ   ผักกาดหอม     มันฝรั่งหวาน  มะมวงสุก  

มะละกอ  มันเทศสีเหลือง 

     ด ี /  น้ํามันตับปลา เนยเหลว  ตับ  ไข  ยีสต       

     อี / น้ํามันพืชมีมาก  ผักใบเขียว  ธัญพืช  ถั่วเปลือกแข็ง  

  ถั่วเปลือกออน  ตับ  หัวใจ  ไต  ไข  นม 

    เค ผักใบเขียว  ไข  นม  ผลไม  น้ํามันพืช และบางรูปของ

วิตามินเค (K2) สรางไดโดยแบคทีเรียในลําไสของคน 
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 ผลไม  
        ผลไมและผลิตภัณฑ   ที่มีรสหวานจัด จะใหพลังงานมาก  

 และแหลงพลังงานสวนใหญเปนคารโบไฮเดรท   ถารับประทาน 

 มาก ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มได    
   ตารางที่ 3  พลังงานในผลไมน้ําหนัก 100 กรัม  

       ผลไม  น้ําหนัก 100  กรัม พลังงาน กิโลแคลอรี่ 

ทุเรียน: กวน,กานยาว,หมอนทอง,   

          ลวง, ชะนี, กระดุม 

: 340, 187, 163, 

  160, 148, 134    

มะขาม :  หวาน , เทศ,  ปอม : 333,   87,   70 

ลูกจันสุก   325   

กลวย : น้ําวา,  ไข,  หอม,  หักมุก : 148, 147, 132, 113 

พุทรา : ลูกยาว,  ไทย : 120,   89 

ขนุนละมุด   117 

ลําไย : ลําไย, กะโหลก, เบี้ยวเขียว : 111,   77,   66 

มะมวงดิบ : ทองคํา, พิมเสน, 

                เขียวเสวย, แกว, แรด 

: 105,  91, 

   89,   61,   51 

มะมวงสุก: แกว,เขียวเสวย,อกรอง,  

              พิมเสน   

:  93,   82,  79, 

   64 

นอยหนา,  ละมุดไทย,  มังคุด   98,   93,   82,  

เงาะ : สีชมพู , โรงเรียน :  79,   76 

สละ,  ระกํา    74,   50         

เนื้อมะพราวออน    73 

ลางสาด, ลิ้นจี่    67,   57 

มะละกอ : สุก, ดิบ, คอนขางสุก   :   53,  13,  24 

สมโอ :   บางขุนนนท, ทองดี   :   52,  44 

สม :      เกลี้ยง, เขียวหวาน :   52,  42 

แอปเปล     50 

ลูกตาล, ฝรั่งสาลี่, ชมพูเมืองเพชร    49,  43,  28  

แตงไทย, แตงโม    13,    8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       

 

 
 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

** กอนซื้อโปรด อานฉลาก และ ดูวันเดือนปที่ ผลิต และ หมดอายุ  
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ตารางที่ 5  ปริมาณโคเลสเตอรอลในอาหารน้ําหนัก 100 กรัม 
    อาหาร   น้ําหนัก 100 กรัม มิลลิกรัม โคเลสเตอรอล  

หมู : ตับ, ตับออน, ไต,  ปอด, กระเพาะ, 

       ไสตัน, หัวใจ, น้ํามัน,  ขา, สันใน 

: 364, 283, 235, 226, 181, 

  140, 133,   89,   66,  49 

วัว : ปอด, มาม, ไต, ตับ, หัวใจ, สันใน : 333,273, 255, 218,165,55 

ไก  :  ตับ,  กึ๋น,  หัวใจ,  หนัง,  เนื้อ : 336,  197,  157,   93,  80 

เปด :  ตับ,  กึ๋น,  หัวใจ,  เนื้อ,  หนัง : 235,  137,  129,   82,  81 

หานพะโล : ตับ,  ไส,  หัวใจ,  กึ๋น, เนื้อ, 

                นอง, หนัง 

: 301, 285,  243, 194, 121, 

  105,   96 

ไขไก : ไขออน,ไขแดง,ไขทั้งฟอง,ไขขาว : 1,457,  1250,   427,  0 

ไขเปด :         ไขแดง,ไขทั้งฟอง             1,448,   543  

ไข : ปลา,แมงดาทะเล,นกกระทาทั้งฟอง : > 300,   369,   508 

ปลา- ชอน:ไข,พุง,เนื้อ / ซาบะ: ไข,เนื้อ : 434, 207, 44  / : 381, 60 

ปลา : นิล, หลด, เทโพ, หมอ, ทู, สลิด, 

        ดุกอุย, ยี่สก, อินทรีย, ดาบเงิน 

: 146,  98,  95,  90, 76, 70,   

    69,  57,  53,  46 

หอย : นางรมสด, แครงลวก,แมลงภูสด,   

         ลายลวก   

: 231,  195,  148 

  140 

ตัวปลาหมึก :  กระดอง, กลวย : 322,  251 

หัวปลาหมึก :  กระดอง, กลวย : 405,  321 

ปูทะเล : มัน, เนื้อ  /   ปูมา :  ไข,  เนื้อ : 361,   87  /  : 275,   90 

เนื้อกุง : ฝอย, แชบวย,  กุลาดํา, นาง : 196,  192,  175,  146 

หูฉลามแหง,          ปลิงทะเล     61,     2 

เนยเหลว (butter),  เนยแข็ง (cheese)        166,   94  

น้ํามันมายองเนส,   สลัดครีม    100,   66 – 225 

ทอด :  กุนเชียง,   เบคอน,  แฮม :    71,   81,   66 

ไสกรอกทอด  :     ไก,       หมู :  117,   70 
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 พิวรีน 
   พิวรีน เปนสารที่มีในอาหาร  และมีในรางกายเกิดจาการสลายตัว 

 ของสารภายในเซลล เมื่อสลายตัวจะได  กรดยูริค  กรดนี้   2 ใน 3     

 ถูกขับออกทางไต และ 1 ใน 3 ถูกสลายดวยแบคทีเรียในลําไส  ถา  

 รางกายมีกรดยูริคในกระแสเลือดมาก   ซึ่งอาจเกิดจาการสรางมาก  

 หรือถูกขับออกทางไตไดนอย  ทําใหกรดยูริคสูงในเลือด   และเกิด  

 โรคเกาต  ดังนั้น ผูที่เปนโรคไตและโรคเกาต  จึงควรเลี่ยงอาหารมี  

 พิวรีนสูง  
  ตารางที่ 4  ปริมาณพิวรีนในอาหารน้ําหนัก 100 กรัม 

      อาหาร   น้ําหนัก 100 กรัม มิลลิกรัม  พิวรีน  

ถั่วพู,  ถั่วงอก  ถั่วแขก    19,   28 

ถั่วลันเตา   ถั่วฝกยาว   41 

ถั่วลิสง,  ถั่วดํา,  ถั่วแดง    74,  180,   221 

ถั่วเขียว,   ถั่วเหลือง 213,   263 

ผักคะนา,  ผักบุงจีน,   ผักบุงไทย   34,    33,    54 

ตนกระเทียม,  หนอไม,  ดอกกะหล่ํา   39,    47,    68 

ผักตําลึง   89 

สะตอ,  กระถิน,  ใบขี้เหล็ก,  ชะอม 122, 226, 133, 247 

เนื้อ : หมู ,  วัว,  ไก : 70,   83, 157 

ปลาดุก 194 

ไต,  กึ๋น,  ตับ,  เครื่องในไก 152, 212, 241, 290 

อาหารที่มีพิวรีนต่ํา รับประทานไดไมจํากัด 

    ผักตางๆ  นอกเหนือจากที่กลาวในดานบน 

          ผลไมทกุชนิด  ชา  กาแฟ น้ําอัดลม  

          นม ชอกโกแลต  ถั่วลิสง  ไข  น้ําตาล  

          ขนมหวาน  เสนกวยเตี๋ยว  สปาเก็ตตี้ 

               มักกะโรนี ซุบที่ทําจากผัก 
 โคเลสเตอรอล 

   โคเลสเตอรอล เปนสารไขมันทําหนาที่สําคัญในรางกาย มีในสัตว  

 และรางกายสรางไดที่ตับ ถามีสารนี้สูงเกินปกติในรางกายเปนเวลา 

 นาน จะมีผลตอสุขภาพ ควรปรึกษาแพทยและควบคุมดวยอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                               
                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

                                                                 

 

 

                        

                 สัดสวนอาหาร 5 หมู ที่ควรไดรับใน 1 วัน  
                    ดื่มน้ําเปลาอยางนอย วันละ 8 แกว              

                     

                   
                     เปนเวลา วันละ 3 มื้อ  

                         หลากหลาย ไมซ้ําซาก รสไมจัด  
                          ทําใหสุกอยางถูกวิธี 

             เอกสารสุขภาพสําหรับประชาชน 
คลินิกผูปวยนอกออรโธปดิกส 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี      
                          มหาวิทยาลัยมหิดล 
               เรียบเรียง :  จารุณี  นันทวโนทยาน 
               ที่ปรึกษา : ร.ศ.นพ. ธันย  สุภัทรพันธุ 
              ปรับปรุงครั้งที่ 5  :  1 กันยายน 2553  
        จัดทําเอกสารเผยแพร : คลินิกผูปวยนอกออรโธปดิกส    

 

 

รับประทานอาหาร 


