เปนเบาหวาน.............เลือกอะไรใสกาแฟแทนน้ําตาล
รองศาสตราจารย วิมล ศรีศุข
ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
หากตรวจสุขภาพครั้งสุดทาย เพิ่งคนพบวาคุณเปนโรคเบาหวาน ชีวิตประจําวันก็เริ่ม
เปลี่ยนไป จะกินอาหารตามใจปากไมไดเหมือนเดิม จะโถมใสน้ําตาลทรายในกาแฟครั้งละ 2-3
ชอนตามปกติ เห็นทีจะลําบาก แลวจะเลือกอะไรใสกาแฟแทนน้ําตาลไดบาง

กลุมที่ 1: กลุมที่มีน้ําตาลฟรุคโตสเดีย่ วๆ
น้ําตาลฟรุคโตส (fructose) เปนน้ําตาลทีม่ ักพบตามธรรมชาติในผลไม ใหพลังงาน
เหมือนสารอาหารในกลุมคารโบฮัยเดรตอื่นๆ คือ 4 กิโลแคลอรีต่ อกรัม แมจะใหพลังงานเทากัน
แตน้ําตาลฟรุคโตสใหความหวานมากกวาน้ําตาลทราย คือมีความหวานเทากับ 1.3 เทาของ
น้ําตาลทราย ดังนั้นจึงสามารถใชในปริมาณที่นอยกวาเพื่อใหไดความหวานที่เทากัน มีขอ

แตกตางคือ ฟรุคโตสดูดซึมไดชากวากลูโคส ดังนั้นการหลั่งของอินซูลินหลังการรับประทาน
น้ําตาลฟรุคโตสจะไมเพิ่มสูงเหมือนในกรณีของน้ําตาลทราย อยางไรก็ดี หากรับประทาน
น้ําตาลฟรุคโตสในปริมาณสูง อาจมีผลเพิ่มระดับไตรกลีเซอไรด และทําใหเกิดอาการในกระเพาะ
อาหารและลําไสไดในคนบางคน ดังนั้นในรายงานบางฉบับจึงไมแนะนําใหใชฟรุคโตสในผูปว ย
เบาหวานเนื่องจากความกังวลเกีย่ วกับการทําใหระดับไขมันในเลือดสูงขึ้น
น้ําตาลฟรุคโตส เทาที่พบเห็นวางจําหนายอยู มีเพียงชนิดเดียว
ชื่อทางการคา
Levosan®

ชนิดและขนาดบรรจุ
500 กรัม

สวนประกอบ (%)
น้ําตาลฟรุคโตส 100%

กลุมที่ 2: กลุม ที่มีแอสปารเทมเปนสวนประกอบ
แอสปารเทม (Aspartame) เปนสารใหความหวานแทนน้ําตาล ใหความหวานประมาณ
160-220 เทาของน้ําตาลทราย ไดรับอนุญาตจากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
(FDA)ใหใชเปนสารใหความหวานทั่วไปได (general-purpose sweetener) แมวาแอสปารเทม
จะใหพลังงานเทากับน้ําตาลทราย คือ 4 กิโลแคลอรี่ตอกรัม แตเนื่องจากแอสปารเทมมีความ
หวานมาก จึงใชในปริมาณเพียงเล็กนอย ก็สามารถจะใหความหวานเทียบกับน้ําตาลทรายได
ดังนั้นจึงสามารถใหความหวานที่เทากับน้ําตาลทราย แตใหแคลอรี่ที่นอยกวามาก
ขอเสียของแอสปารเทม คือ จะมีรสขมเมื่อใชในปริมาณมาก ไมทนความรอน ดังนั้นจึง
ไมสามารถนําไปใชในเครื่องดื่มหรืออาหารที่ตองมีการหุงตม อบ นอกจากนี้จะไมคอยคงตัวเมื่อ
อยูในของเหลว เชน เครื่องดื่ม เปนระยะเวลานาน เมื่อรับประทานเขาไปในรางกาย แอสปาร
เทมสามารถถูกยอยไดกรดแอสปารติค (Aspartic acid) เฟนิลอะลานีน (Phenylalanine) และ
เมธานอล (Methanol) ดังนั้นจึงไมควรใหกับผูปวยเฟนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria)
เนื่องจากผูปวยเหลานี้มีปญหาขาดเอนไซมเฟนิลอะลานีน ไฮดร็อกซีเลส (Phenylalanine
hydroxylase) มาแตกําเนิด ซึ่งจะทําใหมีการสะสมของสารเฟนิลอะลานีนได อาการที่เกิดได
เชน สภาพจิตไมปกติ อาการชัก การเกิดเม็ดสีผิวลดลง กลามเนื้อตึงตัวมากกวาปกติ การ
เคลื่อนไหวมากกวาปกติ คลื่นสมองผิดปกติ การเจริญเติบโตชาลง บนกลองของผลิตภัณฑจึง
ตองมีการบงวาหามใชในผูปว ยเฟนิลคีโตนูเรีย สําหรับแอสปารเทมนี้ เปนสารใหความหวานที่
มักมีผูคนตั้งขอกังขาอยูเปนระยะ เนื่องจากมีรายงานวาเปนสารกอมะเร็งหลายชนิดใน
สัตวทดลองเมื่อใหในขนาดที่ใกลเคียงกับขนาดที่ยอมรับวาใชไดอยางปลอดภัยในคน
(Acceptable Daily Intake (ADI)* ซึ่งเทากับ 50 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน ใน
สหรัฐอเมริกาและในสหภาพยุโรป และเทากับ 40 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวันใน
ผูปวยเฟนิลคีโตนูเรีย) นอกจากนี้ก็มีการเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางจิตประสาทตางๆ เชน
อาการตื่นตระหนก อารมณแปรปรวน ภาพหลอน อาการตื่นตกใจ มึนงง และอาการปวดศรีษะ
ในบางคน แตก็มีรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของแอสปารเทมที่โตแยงวา ขนาดที่ใชในคน

ในปจจุบันยังมีความปลอดภัยอยู และดวยขอกังขาขางตนเหลานี้เอง ทําใหคูแขงที่มีผลิตภัณฑ
สารใหความหวานอื่นๆ โฆษณาวาผลิตภัณฑอื่นๆนั้น “ปราศจากแอสปารเทม”
ในกลุมนี้ ผลิตภัณฑที่พบวางจําหนายในทองตลาด มีทั้งในรูปซอง (ผงแหง) และแบบที่
เปนเม็ดสําหรับพกพา
ชื่อทางการคา
ชนิดและขนาดบรรจุ
ทรอปคานา สลิม
1 ซอง (2.5 กรัม, 10 กิโลแคลอรี่)
(Tropicana® Slim low
= น้ําตาล 2 ชอนชา (10 กรัม,
calorie sweetener)
40 กิโลแคลอรี่)
อิควล ชนิดผง
1 ซอง ( 1 กรัม) (4 กิโลแคลอรี่)
(Equal® sachet)
= น้ําตาล 2 ชอนชา (32 กิโลแคลอรี่)
อิควล ชนิดเม็ด
1 เม็ด (0.085 กรัม)(0.3 กิโลแคลอรี่)
(Equal® tablet dispenser) = น้ําตาล 1 ชอนชา (16 กิโลแคลอรี่)
หมายเหตุ ขอมูลจากบรรจุภัณฑ

สวนประกอบ (%)
ซอรบิทอล 98.4%
แอสปารเทม 1.6%
แล็คโตส
96.1%
แอสปารเทม 3.6%
แล็คโตส
72%
แอสปารเทม 21%

เนื่องจากปริมาณแอสปารเทมที่ใชนอย (เพราะมีความหวานมาก) จึงมีการเติมสารเพิ่ม
ปริมาณ เชน ซอรบิทอล (Sorbitol) หรือแล็คโตส เพิ่มลงใบบรรจุภัณฑดวย การเติมสารเพิ่ม
ปริมาณที่ใหรสหวานดวยเหลานี้ โดยทั่วไปนอกเหนือจากวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณบรรจุ
แลว ยังหวังผลในการชดเชยคุณสมบัตบิ างอยางของน้ําตาล (เชน ความขนหนืด) และคาดหวัง
วาจะชวยใหไดรสหวานใหมที่เกิดขึ้นจากการผสมสารใหความหวานที่มีความหวานมาก
(Intense sweetener) รวมกับสารใหความหวานที่ใชเพิม่ ปริมาณนี้ สําหรับซอรบิทอลเปน
สารประกอบในกลุมแอลกอฮอลของน้ําตาล (Sugar alcohol) (หรือที่เรียกวากลุมโพลิออล
(Polyols)) ซอรบิทอลมีความหวานนอยกวาน้ําตาลทราย คือหวานเทากับ 60% ของน้ําตาล
ทรายและใหพลังงานเทากับ 2.6 กิโลแคลอรี่ตอกรัม มีขอดีคือดูดซึมชาและไมสมบูรณ ดังนั้นจึง
เหมาะที่จะใชในผูปวยเบาหวานไดดี แตหากรับประทานในปริมาณสูงอาจทําใหทองเดินได
(ปริมาณซอรบิทอลสูงกวา 50 กรัมตอวัน) สวนน้ําตาลแล็คโตสที่เติมลงไปเพื่อเพิ่มปริมาณบรรจุ
ในซอง แล็คโตสมีความหวานเพียง 0.2 เทาของน้ําตาลทรายจึงไมไดมีวัตถุประสงคที่จะใชเปน
สารใหความหวานหลักในผลิตภัณฑ แล็คโตสเองสามารถที่จะถูกยอยไดน้ําตาลกลูโคสและกา
แล็คโตสซึ่งจะถูกดูดซึมไดเร็ว นอกจากนี้ควรตองระวังการใชในผูปว ยซึ่งมีปญหาขาดเอนไซมที่
จะใชยอยแล็คโตส (lactose intolerance) เนื่องจากจะทําใหทองอืดไดหากรับประทานในปริมาณ
มาก (มากกวา 3-5 กรัม หรือสูงกวานี้)
(*ADI = ปริมาณ (โดยทั่วไปเปนมิลลิกรัม) ตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัว ทีค่ นสามารถจะ
รับประทานไดอยางปลอดภัย ทุกวัน ตลอดชวงชีวติ โดยไมมีความเสี่ยง)

กลุมที่ 3: กลุม ที่มี ซูคราโลส เปนสวนประกอบ
ซูคราโลส (Sucralose) เปนสารใหความหวานแทนน้ําตาล ซึ่งมีความหวานสูงเปน 600
เทาของน้ําตาลทราย ไดรับอนุญาตจากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา(FDA)ใหใชเปน
สารใหความหวานทั่วไปได (general-purpose sweetener) ซูคราโลสมีขอดีคือ รสชาติดี คลาย
น้ําตาล ไมมีรสขม ใชไดหลากหลาย ทนความรอนในการหุงตมและอบ เปนสารใหความควาน
ที่คอนขางใหมเมื่อเทียบกับสารใหความหวานอื่น จึงยังมีการศึกษาไมมาก คงตองติดตาม
การศึกษาเกี่ยวกับการใชซคู ราโลสในระยะยาว ตอๆไป ปริมาณของซูคราโลส ที่สามารถใชได
อยางปลอดภัยในคน (ADI) เทากับ 15 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน
ปจจุบันมีผลิตภัณฑวางจําหนายอยูมากชนิด ดังนี้ คือ
ชื่อทางการคา
ฟตเน สวีท ซูคราโลส
(Fitne® Sweet Sucralose)
ทรูสเลน (Truslen®)
คอนโทรล (Kontrol®)

ชนิดและขนาดบรรจุ
1 ซอง (1 กรัม)
= น้ําตาล 2.5 ชอนชา
1 ซอง (1 กรัม)
= น้ําตาล 2 ชอนชา
ของเหลว บรรจุ 340 กรัม
1 ชอนชา = น้ําตาล 2.5 ชอนชา
1 ซอง (1.5 กรัม)
= น้ําตาล 2.5 ชอนชา

ทรอปคานา สลิม ซีโร
(Diet Stick Tropicana Slim
Zero®)
ฟตเน เม็ด
1 เม็ด (0.1 กรัม)
(Fitne® tablet)
= น้ําตาลทราย 4 ชอนชา
หมายเหตุ ขอมูลจากบรรจุภัณฑ

สวนประกอบ (%)
อิริทริทอล
98.40%
ซูคราโลส
1.56%
มอลติตอล
98.50%
ซูคราโลส
1.50%
มอลติตอล ไซรัป 99.8%
ซูคราโลส
0.2%
ซอรบิทอล
98.8%
ซูคราโลส
1.2%
แล็คโตส
ซูคราโลส

86.72%
6.67%

เนื่องจากซูคราโลสมีความหวานสูงมาก ดังนั้นจึงใชในปริมาณนอยมาก ทําให
จําเปนตองหาสารประกอบอื่นมาผสมเพื่อเพิ่มปริมาณบรรจุซอง ผลิตภัณฑสวนนอยมีการใช
น้ําตาลแล็คโตส ซึ่งมีขอควรระวังดังที่ไดกลาวไปแลว (ดู กลุมที่ 2) สวนใหญผลิตภัณฑในกลุม
นี้จะมีการใชรว มกับสารใหความหวานทีอ่ ยูในกลุมที่เรียกวา อัลกอฮอลของน้ําตาล (Sugar
alcohol) หรือโพลีออล (Polyols) โดยทั่วไปจะมีความหวานนอยกวาน้ําตาลทราย เชน มอลติ
ตอล (Maltitol) มีความหวานเทากับ 90-95% ของน้ําตาลทรายและใหพลังงานเทากับ 2.1 กิโล
แคลอรี่ตอกรัม, ซอรบิทอล (Sorbitol) มีความหวานเทากับ 60% ของน้ําตาลทรายและให
พลังงานเทากับ 2.6 กิโลแคลอรี่ตอกรัม, อิริทริทอล (Erythritol) มีความหวานเทากับ 70% ของ
น้ําตาลทรายและใหพลังงานเทากับ 0.2 กิโลแคลอรี่ตอกรัม สารใหความหวานในกลุมอัล
กอฮอลของน้ําตาลนี้มีขอดีตรงที่ดูดซึมชาและไมสมบูรณ จึงไมทําใหมีการหลั่งอินซูลินรวดเร็ว

เหมือนน้ําตาลกลูโคสหรือน้ําตาลทราย จึงใชในผูปวยเบาหวานไดดี แตหากรับประทานใน
ปริมาณสูงอาจทําใหทองเดินได (เชน ซอรบิทอล สูงกวา 50 กรัมตอวัน)
กลุมที่ 4: กลุม ที่มี อะเซซัลเฟม-เค เปนสวนประกอบรวมกับแอสปารเทม
อะเซซัลเฟม-เค (Acesulfame-K) เปนสารใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใหความหวาน
ประมาณ 200 เทาของน้ําตาลทราย ไดรบั อนุญาตจากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
(FDA)ใหใชเปนสารใหความหวานทั่วไปได (general-purpose sweetener) ใหรสหวานที่รับรูได
เร็ว แตในขนาดสูงในของเหลว บางครั้งจะมีรสขม อะเซซัลเฟม-เค แตกตางจากแอสปารเทม
ตรงที่ใหพลังงานเทากับ 0 กิโลแคลอรี่ตอกรัม และมีขอดีคือทนความรอนไดดี ดังนั้นจึงสามารถ
นําไปใชในการปรุงอาหารตางๆที่ตองใชความรอน เชนการตม อบ ไดดวย ปริมาณของอะเซ
ซัลเฟม-เค ที่สามารถใชไดอยางปลอดภัยในคน (ADI) เทากับ 15 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักตัว 1
กิโลกรัมตอวัน นิยมใชอะเซซัลเฟม-เค รวมกับแอสปารเทม ในอัตราสวน 1:1 เพื่อเสริมความ
หวาน จะทําใหสามารถลดปริมาณสารใหความหวานทั้ง 2 ชนิดลงได หลีกเลี่ยงรสขมที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อมีการใชสารใหความหวานแตละชนิดในปริมาณสูง
ผลิตภัณฑที่มจี ําหนายในทองตลาด คือ
ชื่อทางการคา
สวีท แอนด โลว
(Sweet’N Low®)

ชนิดและขนาดบรรจุ
บรรจุขวด 40 กรัม
1 ชอนชา (0.5 กรัม, 2 กิโลแคลอรี่)
= น้ําตาล 5 กรัม (20 กิโลแคลอรี่)
หมายเหตุ ขอมูลจากบรรจุภัณฑ

สวนประกอบ (%)
มอลโตเด็กซตริน 96.90%
อะเซซัลเฟม-เค
1.40%
แอสปารเทม
1.40%

เนื่องจากอะเซซัลเฟม-เคมีความหวานเปน 200 เทาของน้ําตาล และแอสปารเทมมี
ความหวานเปน 160-220 เทาของน้ําตาล ดังนั้นปริมาณที่ใชจึงนอย จึงมีการใชสารเพิ่มปริมาณ
คือ มอลโตเด็กซตริน เพิ่มเติมในผลิตภัณฑ มอลโตเด็กซตรินที่ผสมลงไปนี้ หากไมใชชนิดที่
ทนการยอยในทางเดินอาหาร (resistant maltodextrin) ซึ่งเปนใยอาหารชนิดละลายน้ําได
(soluble fiber) โดยทั่วไปมอลโตเด็กซตรินชนิดปกติจะมีคาไกลซีมิคอินเด็กซ (Glycemic Index,
GI) ที่สูง คือ 106-136 (คา GI ของน้ําตาลทราย และ น้ําตาลกลูโคส เทากับ 65 และ 100
ตามลําดับ) (มีผลิตภัณฑทมี่ ีอะเซซัลเฟม-เค และแอสปารเทม เพิ่มเติมในกลุมที่ 6)
กลุมที่ 5: กลุม ที่มี สเตวิโอไซด เปนสวนประกอบ
กลุมนี้เปนสารที่ไดจากธรรมชาติ ใบจากตนสตีเวีย ประกอบดวยสารใหความหวาน
หลัก คือ สเตวิออล ไกลโคไซด (Steviol glycoside) โดยมีสารประกอบที่มากที่สดุ คือ สเตวิโอ
ไซด (Stevioside) รองลงมาคือ เรเบาดิโอไซด เอ (Rebaudioside A) สําหรับสเตวิโอไซด

เปน สารใหความหวานแทนน้ําตาล ซึ่งมีความหวานเทากับ 300 เทาของน้ําตาลทราย สวน เร
เบาดิโอไซด เอ มีความหวานมากกวา คือหวานเปน 450 เทาของน้ําตาลทราย ทัง้ สวนใบและ
สารสกัดสเตวิโอไซด ทนความรอนไดดีถึง 200 องศาเซลเซียส จัดเปนสารใหความหวานซึ่งมี
แคลอรี่ต่ํา จากการวิเคราะห พบวาใบแหงของตน สตีเวีย ใหพลังงาน 2.7 กิโลแคลอรี่ตอกรัม มี
การใช สารใหความหวานจาก สตีเวียและสารสกัดจากใบในญี่ปุน เกาหลี จีน และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต แตในสหรัฐอเมริกาใหใชผงแหงจากใบและสารสกัดจากใบเปนผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร (Dietary supplement) เทานั้นแตไมไดใชเปนสารใหความหวาน สําหรับ เรเบาดิโอ
ไซด เอ องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) จัดใหมีสถานะเปน แกรส (GRAS) คือ
ใชไดอยางปลอดภัย แตสเตวิออลไกลโคไซดยังไมไดการรับรองในยุโรปเนื่องจากความกังวลใน
เรื่องความปลอดภัย ทั้งนี้สเตวิออล ไกลโคไซด มีคาชั่วคราวของปริมาณที่สามารถใชไดอยาง
ปลอดภัยตอวัน เทากับ 0-4 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน ซึ่งเทียบเทากับสเตวิโอ
ไซด 0-10 กิโลแคลอรีต่ อน้ําหนักตัว 1 กิโลแคลอรี่ตอวัน หากไมรับประทานในปริมาณสูงเกินไป
ก็อาจจะยังพอจะจัดวาสเตวิออลไกลโคไซดยังปลอดภัยอยู
ผลิตภัณฑในกลุมสเตวิโอไซดที่พบวางจําหนายอยู คือ
ชื่อทางการคา
ชนิดและขนาดบรรจุ
ไบโอริช สวีท
1 ซอง (1 กรัม) = น้ําตาล 3 ชอนชา
(Biorich Sweet®)
หมายเหตุ ขอมูลจากบรรจุภัณฑ

สวนประกอบ (%)
มอลโตเด็กซตริน 95%
สเตวิโอไซด
5%

เนื่องจากสเตวิโอไซดมีความหวานมาก ดังนั้นปริมาณที่ใชจึงนอย จึงมีการใชสารเพิ่ม
ปริมาณ คือ มอลโตเด็กซตริน เพิ่มเติมในผลิตภัณฑ (ดู มอลโตเด็กซตริน ในกลุมที่ 4)
กลุมที่ 6: กลุม ที่มี น้ําตาลทราย(ซูโครส) หรือเด็กซโตรส (กลูโคส) เปนสวนประกอบ
กลุมนี้แมจะมีสารใหความหวานกลุมที่มีความหวานมาก (Intense sweetener) เชน ซู
คราโลส อะเซซัลเฟม-เค และแอสปารเทม (ดูขอควรระวังสําหรับแอสปารเทมในกลุมที่ 2) และ
สารใหความหวานในกลุมของอัลกอฮอลของน้ําตาล แตก็ยังคงมีน้ําตาลทราย (ซูโครส)หรือ
เด็กซโตรส (กลูโคส) เปนสวนประกอบในปริมาณสูงมากกวา 90% ซึ่งน้ําตาลทั้งสองชนิดนี้มีผล
กระตุนการหลั่งของอินซูลินได กลุมนี้นาจะมีขอดีในเรื่องรสชาติเนือ่ งจากยังคงมีน้ําตาลชนิดทีม่ ี
รสชาติคุนเคยประกอบอยูดวย และเนื่องจากมีสารใหความหวานกลุม ที่มีความหวานมากอยาง
นอย 1 ชนิดเปนสวนประกอบ จึงยังมีผลลดการใชน้ําตาลทรายหรือเด็กซโตรสลงโดยยังใหความ
หวานเทาเดิม คาดวาผูผลิตอาจจะไมไดมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชในผูปวยเบาหวานโดยตรง
แตนาจะเนนการใชในกลุมผูท ี่ตองการควบคุมแคลอรี่เพื่อวัตถุประสงคในการควบคุมหรือลด
น้ําหนักเปนหลักมากกวา โดยบรรจุในซองผอมบางเสมือนหนึ่งจะสื่อความหมายดังกลาว

ผลิตภัณฑที่มวี างจําหนาย มีดังนี้
ชื่อทางการคา
ไลทซูการ
(Lite sugar®)
มิตรผล แคลอรี
(Mitr Phol Calorie®)
ลิน ฮาลฟ เบเกอรี
ซูการ (Lin Half Bakery
Sugar) Calorie®
สวีท แอนด โลว
(Sweet’N Low® low
calorie sweetener)
สเปลนดา (Splenda®)

ชนิดและขนาดบรรจุ
1 ซอง (4 กรัม, 15 กิโลแคลอรี่)
= น้ําตาลทราย 2 ชอนชา
(32 กิโลแคลอรี่)
1 ซอง (1.8 กรัม, 7 กิโลแคลอรี่)
= น้ําตาลทราย 2 ชอนชา
(40 กิโลแคลอรี่)
บรรจุขวด 500 กรัม
1 ชอนชา (16 กิโลแคลอรี่)
= น้ําตาลทราย 2 ชอนชา
(32 กิโลแคลอรี่)
1 ซอง (0.8 กรัม, 3 กิโลแคลอรี่)
= น้ําตาล 2 ชอนชา

1 ซอง (1 กรัม)
= น้ําตาล 2 ชอนชา

สวนประกอบ (%)
น้ําตาลทราย
99.5%
แอสปารเทม
0.5%
น้ําตาลทราย
อิริทริทอล
ซูคราโลส
น้ําตาลทราย
ซูคราโลส

95%
4.25%
0.75%
99.80%
0.20%

เดกซโตรส
90.12%
อะเซซัลเฟม-เค 1.88%
มอลโตเด็กซตริน 5.00%
แอสปารเทม
1.88%
เด็กซโตรส
94.5%
มอลโตเด็กซตริน 5%
ซูคราโลส
0.5%

สรุป
การเลือกใชสารใหความหวานแทนน้ําตาลเพื่อที่จะเติมลงในกาแฟ ผูปวยเบาหวาน
มักจะพิจารณาในเรื่องของรสชาติเปนหลักเนื่องจากยังคงอยากใชชีวติ ใหใกลเคียงปกติที่สุด
ดังนั้นสารใหความหวานแทนน้ําตาลที่มีรสชาติดี ไมทําใหรสชาติของกาแฟเปลี่ยนแปลงไปจาก
ปกติ จึงมักจะไดรับความสนใจมากกวากลุมที่รสชาติผดิ แปลก อยางไรก็ดี อยาลืมวาน้ําตาลยัง
พบอยูในอาหารปกติอีกมากในชีวติ ประจําวัน จึงควรพิจารณาอาหารที่รับประทานตามปกติไป
พรอมกันดวย
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