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การใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต  
                          ****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฏัฐกติติ์  เหมทานนท์ 

 
 คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่มนุษย์ โดยที่เราได้รับประมาณ 45–55 เปอร์เซ็นต์ของ
พลังงานที่ได้รับจากอาหารที่เราได้รับในแต่ละวัน คาร์โบไฮเดรตจึงเป็นสารอาหารหลักที่ส าคัญในการให้พลังงาน 
ในการท ากิจกรรมในแต่ละวันและคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารหลักของคนในเอเซีย คาร์โบไฮเดรต เป็นสารประกอบ
อินทรีย์ประกอบด้วยธาตุหลัก 3 ธาตุได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน มีสูตรพื้นฐานเป็น C6 H12 O6โดยมี
อัตราส่วนระหว่างไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเป็น 2 : 1 (H : O = 2 : 1) 
 การเกิดคาร์โบไฮเดรต พืชสามารถสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตได้โดยกระบวนการ สังเคราะห์แสง 
(Photosynthesis) คือใช้คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) หรือสารสี เขียวในพืช น้ าจากดินและอากาศ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และพลังงานจากแสงอาทิตย์ จึงได้ คาร์โบไฮเดรตในลักษณะน้ าตาลชั้นเดียว จากนั้นเซลล์ของ
พืชจะรวมโมเลกุลของน้ าตาลชั้นเดียวให้เป็นน้ าตาลสองชั้นและน้ าตาลเชิงซ้อน โดยน้ าตาลชั้นเดียวและน้ าตาลสอง
ชั้นมักพบในผลไม้ น้ าตาลเชิงซ้อนหรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพบในเมล็ด หัว และล าต้น มนุษย์และสัตว์สังเคราะห์
แสงไม่ได้ แต่น าคาร์โบไฮเดรตที่พืชสะสมมาใช้เป็นอาหารในรูปของข้าว แป้งและน้ าตาล เพื่อน ามาเผาผลาญเป็น
พลังงานในการด ารงชีวิต (สุรีย์ แถวเที่ยง, 2557 : 58-59) 
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารของอาหารหมู่ที่ 2 ในอาหารหลัก 5 หมู่ของไทยได้แก่ อาหารจ าพวกข้าวเช่น ข้าวเจ้า 
ข้าวเหนียว ข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวเช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งสาลีเป็นต้น คาร์โบไฮเดรตอยู่ใน
พืชกลุ่มหัวเช่น หัวเผือก หัวมัน ข้าวโพด กลุ่มน้ าตาล เช่น น้ าตาลทราย น้ าตาลอ้อย น้ าตาลมะพร้าว และ
ผลิตภัณฑจ์ากแป้ง เช่น ก๋วยเต๋ียว บะหมี่ ขนมจีน เป็นต้น คาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารที่ให้พลังงาน (Energy Foods) 
มีหน้าที่ดังนี้ 

1. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 แคลอรีซึ่งเป็น 
หน้าที่หลักของอาหารในหมู่นีค้าร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารที่เปรียบเสมอืนเป็นเช้ือเพลิงของร่างกาย คือ มีหน้าที่
ถูกเผาผลาญให้ก าลังงาน และให้ความร้อนแก่ร่างกาย ก าลังงานมีความส าคัญ คอื ท าให้คนเรามีเรี่ยวแรงในการ
ท างาน เช่น แบกหาม เดินหรือวิ่ง หรือท าให้อวัยวะต่างๆ มีแรงในการท างานตามหน้าที่องมัน เช่น หายใจ ย่อย
อาหาร เป็นต้น 

2. ป้องกันโรคบางชนิด เช่น โรคเหน็บชา เพราะในข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง มีวิตามินบี 1 ในปริมาณ 
เพียงพอที่จะพอป้องกันได้ ถ้าหุงต้มอย่างถูกวิธีควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านขบวนการฟอกสีหรือขัดสี เช่น ข้าวขาว 
ขนมปังที่ท าจากแป้งสาลีขาว เพราะอาหารที่ผ่านขบวนการดังกล่าว จะมีการสูญเสียวิตามินและแร่ธาตุที่ส าคัญไป
ด้วย  
  
 
     ****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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หน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต 
 คาร์โบไฮเดรตมีหน้าที่ต่อร่างกายมนุษย์ พอสรุปได้ดังนี้ (นิธิยารัตนาปนนท์ และวิบูลย์  รัตนาปนนท์, 
2556 : 148-149) 
 1. ให้พลังงานและความร้อน คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ส าคัญที่สุดในการให้พลังงานแก่ร่างกาย
คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ทั้งในรูปสตาร์ชหรือน้ าตาล ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่ เซลล์ของสมองและเซลล์ของเนื้อเยื่อ
ระบบประสาทส่วนกลางใช้น้ าตาลกลูโคสในการให้พลังงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ถ้าระดับน้ าตาลกลูโคสใน
กระแสเลือดต่ ากว่าปกติ จะท าให้เซลล์สมองขาดน้ าตาลกลูโคสและท าให้เกิดอาการหมดสติได้   
 2. คาร์โบไฮเดรตบางชนิด เช่น กาแล็กโทส  (Galactos) เป็นองค์ประกอบของกาแล็กโทลิพิน 
(Galactolipin) ในเนื้อเยื่อประสาท ส่วนน้ าตาลเพนโทสคือดีออกซีไรโบสและไรโบสเป็นองค์ประกอบในโมเลกุล
ของกรดนิวคลีอิก คือ ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ ตามล าดับ 
 3. ระหว่างการให้นมบุตร มีการสร้างน้ าตาลแล็กโทสขึ้นภายในเซลล์ของต่อมเต้านมเพื่อเป็นส่วนประกอบ
ของน้ านมให้เป็นอาหารทารก 
 4. ช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกาย โดยน้ าตาลกลูโคสจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดกลูคูโรนิก  เพื่อรวมกับ
สารพิษ  ท าให้สารพิษละลายในน้ าได้ดีและถูกขับออกทางปัสสาวะได้ง่าย 
 5. ช่วยสงวนโปรตีน (Protein Sparing) ท าให้ร่างกายน าโปรตีนไปใช้ในหน้าที่อื่นที่เป็นประโยชน์มาก
ที่สุด ถ้าร่างกายได้รับคาร์ไบไฮเดรตและไขมันไม่เพียงพอกับความต้องการของพลังงานร่างกายจะออกซิไดส์โปรตีน
ให้เป็นพลังงาน เป็นการสูญเสียโปรตีนที่ร่างกายควรน าไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่อย่างอื่น 
 6. น้ าตาลกลูโคสเมื่อถูกเปลี่ยนแปลงในเมแทบอลิซึมได้เป็นกรดแอลฟา-คีโท  เช่น กรด 
ไพรูวิก  และกรดแอลฟา-คีโทกลูตาริก  ซึ่งสามารถน าไปสังเคราะห์เป็นกรดแอมิโนบางชนิดที่ไม่ใช่กรดแอมิโน 
จ าเป็นได้และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเป็นกรด (Acidosis) ในเลือด 
 7. ช่ ว ย ให้ ปฏิ กิ ริ ย ากา ร ใช้ ไ ขมั น เป็ น ไปตามปกติ  การ ใ ช้ ไ ขมั น ใน ร่ า งก ายจะ ไม่ สมบู รณ์ 
ถ้าร่างกายมีคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอและหากร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปจะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตที่
เหลือใช้เก็บสะสมไว้ในรูปของไขมัน 
 8. กาแล็กโทลิพินเป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อประสาทและลิ้นหัวใจ  คอนดรอยตินซัลเฟตเป็น
องค์ประกอบของกระดูก  ผิวหนัง  และกระดูกอ่อน 
 9. คาร์ โบ ไฮ เดรตในรูป เส้น ใยอาหาร  ( Dietary Fiber)  จะช่ วยอุ้ มน้ าและ เพิ่ ม เนื้ ออุ จจาระ 
ท าให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
ตารางที่ 1 แหล่งอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต 
 

แหลง่อาหาร ชนิดคาร์โบไฮเดรต ปริมาณที่มี (รอ้ยละ) 

ธัญพืช แป้ง       70-80 
ผลไม้ กลูโคส ฟรักโตส ซูโครส        7-40 
ผัก แป้ง น้ าตาล เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส        3-35 
ถั่วเมล็ดแห้ง แป้ง      17-70 
นม แล็กโตส กาแล็กโตส            5 
เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ไกลโคเจน         2-6 
น้ าตาลทราย ซูโครส         100 

 
ที่มา : สิริพันธุ์ จุลกรังคะ, 2550 : 55 
 
ตารางที่ 2 ชนิดของผักและผลไม้ที่ให้ใยอาหาร 
 

ผักและผลไมท้ี่มเีสน้ใยอาหาร ปริมาณใยอาหาร/100กรมั ชนิดของผกัและผลไม ้

สูง 19-28 กรัม 
ถั่วเมล็ดแห้งชนิดต่างๆ เช่น   
ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วด า  
ถั่วแดงหลวง งา และร าข้าว 

ปานกลาง <4 กรัม-14 กรัม 

มะเขือพวง สะเดา ใบชะพลู  
ผักกระเฉด เหด็หูหนู พริก 
กระเทียม หัวปลี แครอท ละมุด 
ฝรั่ง และมะม่วงดิบ 

ต่ า >4 กรัม 
แตงกวา บวบเหลี่ยม มะระจนี 
ผักกาดหอม ผักกาดขาว      
ฟักเขียว น้ าเต้า แตงโม 

 
ที่มา : ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน, 2556 : 78 
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ความต้องการคาร์โบไฮเดรตของร่างกาย 
 ร่างกายจ าเป็นต้องได้รับคาร์โบไฮเดรตอยู่เป็นประจ า ทั้งนี้เพราะร่างกายต้องใช้พลังงานในการท ากิจกรรม
ต่างๆ และการท างานของอวัยวะภายในร่างกายตลอดเวลา แต่เนื่องจากปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้ใน
ร่างกายมีปริมาณที่เพียงพอเพื่อจะให้พลังงานได้มากพอ ดังนั้น ร่างกายจึงจ าเป็นต้องได้รับคาร์โบไฮเดรตอยู่เป็น
ประจ าและในปริมาณที่เพียงพอเพื่อจะให้พลังงานแก่ร่างกาย ซึ่งตามปกติในวันหนึ่งๆ คนไทยทุกกลุ่มอายุ (ยกเว้น 
0-5 เดือน) ควรได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ประมาณร้อยละ 45-55 ของพลังงานที่ร่างกายได้รับต่อวัน 
เพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอต่อการเจริญ เติบโตในเด็กและในชีวิตประจ าวันของผู้ใหญ่ อย่างมีสัดส่วนสมดุลกับ
ปริมาณไขมันและช่วยสงวนโปรตีนในการถูกน าไปใช้ท าหน้าที่ต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ปริมาณน าตาลที่เติมลง
ไปในอาหาร มีข้อแนะน าก าหนดค่าสูงสุดไว้ไม่เกินร้อยละ 25 ของพลังงานที่ได้รับต่อวัน เพราะอาหารที่มีการเติม
น้ าตาลมากโดยมากมีวิตามินและแร่ธาตุน้อย  ซึ่งจะส่งผลให้ขาดสารอาหารเหล่านี้ได้และถ้าบริโภคอาหารหรือ
ผลไม้ที่หวานจัด เนื่องจากมีน้ าตาลตามธรรมชาติในปริมาณสูงก็ให้ลดสัดส่วนการบริโภคอาหารที่มีการเติมน้ าตาล
ลงด้วย (สิริพันธุ์ จุลกรังคะ, 2550 : 67) 
 กองโภชนาการแนะน าปริมาณสารอาหารที่คนไทยตั้ ง แต่อายุ  6 ปี  ขึ้นไป ที่ควรได้รับ (Thai 
Recommended Daily Intake,THAI RDI) พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต 300 กรัม หรือ คิดเป็นประมาณร้อยละ 
50-55 ของพลังงานทั้งหมด เพื่อป้องกันภาวะคีโทซิสควรได้รับ คาร์โบไฮเดรตไม่ต่ ากว่า 100 กรัมต่อวัน 
การค านวณความต้องการคาร์โบไฮเดรตจากการท างาน 
 ความต้องการคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมคือร้อยละ 50-65 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพศและกิจกรรมที่ท า ซึ่ง
องค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารโลก (FAO/WHO) ได้เสนอพลังงานที่ควรได้รับต่อวันส าหรับกิจกรรมต่างๆ 
ดังแสดงในตารางที่ 3 (ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน, 2556 : 79) 
ตารางที่ 3 พลังงานที่ควรได้รับต่อวันส าหรับการท างานประเภทต่างๆ (กิโลแคลอรี/ น้ าหนักตัว   1 กิโลกรัม) 

เพศ 
ระดับการท างาน 

เบา ปานกลาง หนัก หนักมาก 
ชาย 42    46  54    62 
หญิง 36    40  47    55 

 
ที่มา : ปรรัตน์  ศุภมิตรโยธิน, 2556 : 79 
หมายเหตุ งานเบา หมายถึง งานธุรการภายในส านักงาน งานบ้าน งานสอน 
  งานปานกลาง หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมเบา งานรับจ้าง 
  งานหนัก หมายถึง งานเกษตร ก่อสร้าง นักกีฬา 
  งานหนักมาก หมายถึง กรรมกรแบกหาม ช่างตีเหล็ก 
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 จากตารางที่ 3 สามารถน ามาค านวณปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อวัน ดังตัวอย่างด้านล่างนี ้ 
ตัวอย่าง ต้องการค านวณปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่นักศึกษาชายที่หนัก 60 กิโลกรัมที่ควรได้รับวิธีค านวณ 
 1. ค านวณปริมาณพลังงานที่ควรได้รับต่อวัน  = น้ าหนักตัว × พลังงานระดับเบา 

     = 60 × 42 = 2,520 กิโลแคลอรี 
 

 2. ปริมาณพลังงานที่ควรได้รับจากคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 65  
    = 2,520 × 0.65 
    = 1,638 กิโลแคลอรี 

 3. ค่าพลังงานของคาร์โบไฮเดรต 4 กิโลแคลอรีต่อกรัม 
  ดังนั้นคาร์โบไฮเดรตที่ต้องการ               = 1,638 ÷ 4 = 409.5 กรัม 
สรุป ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่นักศึกษาชาย ที่หนัก 60 กิโลกรัมท างานเบา คือ 409.5 กรัมต่อ 1 วนั  
 
  ผลของการกินคาร์โบไฮเดรตน้อยไป 
 ถ้ากินน้อยกว่าวันละ 100 กรัม  เป็นเวลานานจะท าให้เกิดโรคได้ โรคที่เกิดจากการได้รับคาร์โบไฮเดรต
น้อยได้แก่ (สิริพันธุ์ จุลกรังคะ, 2550 : 68) 
 1. ภาวะไฮโพไกลซีเมีย (Hypoglycemia) ซึ่งเป็นภาวะที่ระดับน้ าตาลในเลือดต่ ากว่า 60 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตร ท าให้อวัยวะขาดพลังงานโดยเฉพาะสมอง ซึ่งรับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเพียงอย่างเดียว จะเกิดอาการ
เพลีย ตาลาย ง่วงนอน และเนื้อตัวสั่น ถ้าเป็นบ่อยสติปัญญาจะต่ าลง บุคลิกเปลี่ยนไป ถ้าต่ ามากจะมีอาการปวดหัว 
ซึม ง่วงนอน ชัก หมดสติ และเมื่อเป็นนานไม่รักษาจะมีการท าลายของสมอง อาจท าให้หมดสติตลอดไปหรือเป็น
อัมพาตได้ 
 2. ภาวะคีโตซีส (Ketosis) เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า 100 กรัม มีผลท าให้ไขมัน
เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เกิดกรดอะซิโตแอซีติก (Acetoacetic Acid) บีตาไฮดรอกซีบิวทีริก (Beta Hydroxybutyric 
Acid) และอะซีโตน (Acetone) ปริมาณมากในเลือด ท าให้เลือดมีภาวะความเป็นกรด ไตต้องท างานหนักมากขึ้น
ในการขับสารส่วนเกินเหล่านี้ออก การเกิดภาวะภาวะคีโตซีสอาจท าให้มีอาการอ่อนเพลีย หอบ เหนื่อยและหมดสติ 
 3. การขาดคาร์โบไฮเดรต อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการขาดพลังงาน และ ถ้ามีการขาดสารอาหาร
อื่น เช่น ไขมัน โปรตีน วิตามินและเกลือแร่ร่วมด้วย อาจท าให้เกิดโรคมาราสมัส (Marasmus) ซึ่งพบมากในเด็ก
อายุ 6-18 เดือน โดยเด็กจะมีน้ าหนักร่างกายน้อย ผอมหนังหุ้มกระดูก หน้าตาและผิ วพรรณเหี่ยวย่น โรคมา
ราสมัสมักมีความสัมพันธ์กับการขาดโปรตีน เพราะการขาดพลังงานเป็นเวลานาน ร่างกายจะดึงโปรตีนที่อยู่ตาม
กล้ามเนื้อ หรือส่วนอื่นในร่างกายใช้เผาผลาญเป็นพลังงานทดแทนท าให้เกิดการขาดโปรตีน ถ้าเกิดภาวการณ์ขาด
ทั้งโปรตีนและแคลอรี (Protein Calorie Mulnutrition, PCM) หรือ “มาราสมิก ควาซิออร์คอร์ (Marasmic 
Kwashiorkor) 
 สาเหตุของการได้รับคาร์โบไฮเดรตน้อย การได้รับคาร์โบไฮเดรตน้อยอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้  (สุรีย์ แถว
เที่ยง, 2557 : 70-72) 
 1. การได้รับจากอาหารน้อย อดอาหาร ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความยากจนหรือความกังวลเรื่องรูปร่าง 
กลัวอ้วน 
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 2. เกิดจากความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เช่นโรคอุจจาระร่วงเรื้อร่วง 
 3. ใช้พลังงานมาก เช่น ท างานหนัก ออกก าลังกายมากเกินไป และบริโภคอาหารน้อยไม่เพียงพอส าหรับ
การน าไปใช้เป็นพลังงาน 
 ผลของการกินคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป 
 การกินคารโ์บไฮเดรตมากเกินไปอาจมีผลร้ายแก่ร่างกายดังต่อไปน้ี 
 1. อาจท าให้น้ าหนักมากเกินขนาด (Overweight) เป็นโรคอ้วน (Obesity) ซึ่งมักจะมีผลให้เกิดโรคอื่นได้
ง่าย เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือดบางอย่าง เพราะคาร์โบไฮเดรตที่กินมากเกินกว่าที่ร่างกาย
ต้องการนี้จะไปสะสมในรูปของไขมัน เรื่องนี้คนมักเข้าใจผิดว่า คนอ้วนเพราะกินไขมันมากเท่านั้น ความจริงกิน
คาร์โบไฮเดรตมากเกินไปก็ท าให้อ้วนได้เช่นเดียวกัน 
 2. อาจท าให้กินอาหารที่มีประโยชน์อย่างอื่นน้อยลง ถ้าปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารมีมากเกินไป ซึ่ง
อาจท าให้เกิดโรคขาดสารอาหารอื่นๆ ได้ ส าหรับเรื่องนี้มีผู้รายงานว่าน้ าตาลเป็นตัวกระตุ้นความอยากอาหาร
ส าหรับตัวของมันเอง ไม่ใช่ส าหรับสารอื่น ดังนั้น ถ้ากินมากจะท าให้ความอยากอาหารประเภทอื่นลดลง  (เสาวนีย์ 
จันทร์พิทักษ์,2532:26) 
 3.  โรคฟันผุ อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงโดยเฉพาะน้ าตาลซูโครส แบคทีเรียในปากจะเปลี่ยนให้เป็นเดกซ์
แทรนส์ (Dextrans) ซึ่งเป็นสารที่มีความเหนียว ไม่ละลายน้ าและเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดพรัก (Plaque) เกาะที่โคน
ฟันซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ฟันผุ ถ้ารักษาหรือท าความสะอาดไม่ดี 
 4.  โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) ในผู้ที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ร่างกาย
ไม่สามารถน าน้ าตาลมาใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติ ท าให้มีระดับน้ าตาลในเลือดสูงเกินกว่า 160 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตร และพบน้ าตาลในปัสสาวะสูง (Hyperglucosuria) คือข้อบ่งช้ีของการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิด
พึ่งอินซูลิน  
 
สรุป 
      คาร์โบไฮเดรตเป็นสารประกอบอินทรีย์ ประกอบด้วยธาตุหลัก 3 ธาตุคือ คาร์บอน  (C) ไฮโดรเจน (H) และ
ออกซิเจน (O) โดยมีสูตรเคมี เป็น Cn H2n On  คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารประเภทให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อให้
ร่างกายสามารถท ากิจกรรมต่างๆได้  ซึ่งคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ร่างกายมีความต้องการประมาณร้อยละ 
50-55 ของความต้องการใช้พลังงานในแต่ละวัน หน้าที่หลักของคาร์โบไฮเดรตคือให้พลังงานแก่ร่างกาย ช่วยใน
การขับสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยสงวนการใช้โปรตีนเป็นต้น การที่รับประทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปมีผลท า
ให้เป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องท าให้เกิดโรคไม่ติดต่อ ที่เป็นปัญหาสุขภาพได้แก่โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ  
และหลอดเลือดบางชนิด แต่ถ้ารับประทานน้อยเกินไปก็ท าให้เกิดโรคที่ไม่ติดต่อได้เช่นกัน ซึ่งการเป็นโรคดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากรัฐบาลต้องน างบประมาณที่ควรน าไปพัฒนาประเทศไปใช้ในการรักษา
ประชากรแทน 
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