
เปนเบาหวาน.............เลือกอะไรใสกาแฟแทนน้ําตาล 
รองศาสตราจารย วิมล ศรีศุข 

ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หากตรวจสุขภาพครั้งสุดทาย เพ่ิงคนพบวาคุณเปนโรคเบาหวาน ชวีิตประจําวันก็เริ่ม
เปลี่ยนไป จะกินอาหารตามใจปากไมไดเหมือนเดิม  จะโถมใสนํ้าตาลทรายในกาแฟครั้งละ 2-3 
ชอนตามปกต ิเห็นทีจะลําบาก  แลวจะเลอืกอะไรใสกาแฟแทนน้ําตาลไดบาง 
 

                     
 
กลุมที่ 1: กลุมที่มีนํ้าตาลฟรุคโตสเด่ียวๆ 
 นํ้าตาลฟรุคโตส (fructose) เปนน้ําตาลทีมั่กพบตามธรรมชาติในผลไม ใหพลังงาน
เหมือนสารอาหารในกลุมคารโบฮัยเดรตอ่ืนๆ คือ 4 กิโลแคลอรีต่อกรัม  แมจะใหพลังงานเทากัน
แตนํ้าตาลฟรคุโตสใหความหวานมากกวานํ้าตาลทราย คือมีความหวานเทากับ 1.3 เทาของ
นํ้าตาลทราย ดังน้ันจึงสามารถใชในปริมาณที่นอยกวาเพ่ือใหไดความหวานที่เทากัน  มีขอ



แตกตางคือ ฟรุคโตสดูดซึมไดชากวากลโูคส ดังน้ันการหลั่งของอินซูลินหลังการรับประทาน
นํ้าตาลฟรุคโตสจะไมเพ่ิมสงูเหมือนในกรณีของน้ําตาลทราย  อยางไรก็ดี หากรับประทาน
นํ้าตาลฟรุคโตสในปริมาณสูง อาจมีผลเพ่ิมระดับไตรกลีเซอไรด และทําใหเกิดอาการในกระเพาะ
อาหารและลําไสไดในคนบางคน ดังน้ันในรายงานบางฉบับจึงไมแนะนําใหใชฟรุคโตสในผูปวย
เบาหวานเนื่องจากความกังวลเกีย่วกบัการทําใหระดับไขมันในเลือดสูงขึ้น 
 นํ้าตาลฟรุคโตส เทาที่พบเห็นวางจําหนายอยู มีเพียงชนิดเดียว 
 

ชื่อทางการคา ชนิดและขนาดบรรจุ สวนประกอบ (%) 
Levosan® 500 กรัม นํ้าตาลฟรุคโตส 100% 

 
กลุมที่ 2: กลุมที่มีแอสปารเทมเปนสวนประกอบ 
 แอสปารเทม (Aspartame) เปนสารใหความหวานแทนน้ําตาล ใหความหวานประมาณ 
160-220 เทาของน้ําตาลทราย ไดรับอนุญาตจากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
(FDA)ใหใชเปนสารใหความหวานทั่วไปได (general-purpose sweetener) แมวาแอสปารเทม
จะใหพลังงานเทากับนํ้าตาลทราย คือ 4 กิโลแคลอรี่ตอกรัม  แตเน่ืองจากแอสปารเทมมีความ
หวานมาก จึงใชในปริมาณเพียงเล็กนอย ก็สามารถจะใหความหวานเทียบกับนํ้าตาลทรายได  
ดังน้ันจึงสามารถใหความหวานที่เทากับนํ้าตาลทราย แตใหแคลอรี่ที่นอยกวามาก  

ขอเสียของแอสปารเทม คอื จะมีรสขมเม่ือใชในปริมาณมาก ไมทนความรอน ดังน้ันจึง
ไมสามารถนําไปใชในเครื่องด่ืมหรืออาหารที่ตองมีการหุงตม อบ  นอกจากนี้จะไมคอยคงตัวเม่ือ
อยูในของเหลว เชน เคร่ืองด่ืม เปนระยะเวลานาน   เม่ือรับประทานเขาไปในรางกาย แอสปาร
เทมสามารถถกูยอยไดกรดแอสปารติค (Aspartic acid) เฟนิลอะลานีน (Phenylalanine) และ
เมธานอล (Methanol)  ดังน้ันจึงไมควรใหกับผูปวยเฟนิลคีโตนูเรยี (Phenylketonuria) 
เน่ืองจากผูปวยเหลาน้ีมีปญหาขาดเอนไซมเฟนิลอะลานีน ไฮดร็อกซีเลส (Phenylalanine 
hydroxylase)  มาแตกําเนิด ซ่ึงจะทําใหมีการสะสมของสารเฟนิลอะลานีนได อาการที่เกิดได 
เชน สภาพจิตไมปกติ อาการชัก การเกิดเม็ดสีผิวลดลง กลามเน้ือตึงตวัมากกวาปกติ การ
เคลื่อนไหวมากกวาปกติ คลื่นสมองผิดปกติ การเจริญเติบโตชาลง  บนกลองของผลิตภัณฑจึง
ตองมีการบงวาหามใชในผูปวยเฟนิลคีโตนูเรีย สําหรับแอสปารเทมนี้ เปนสารใหความหวานที่
มักมีผูคนตั้งขอกังขาอยูเปนระยะ เน่ืองจากมีรายงานวาเปนสารกอมะเร็งหลายชนิดใน
สัตวทดลองเม่ือใหในขนาดที่ใกลเคียงกับขนาดที่ยอมรับวาใชไดอยางปลอดภัยในคน 
(Acceptable Daily Intake (ADI)* ซ่ึงเทากับ 50 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรมัตอวัน ใน
สหรัฐอเมริกาและในสหภาพยุโรป และเทากับ 40 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวันใน
ผูปวยเฟนลิคโีตนูเรีย) นอกจากนี้ก็มีการเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางจิตประสาทตางๆ เชน 
อาการตื่นตระหนก อารมณแปรปรวน ภาพหลอน อาการตื่นตกใจ มึนงง และอาการปวดศรษีะ
ในบางคน   แตก็มีรายงานเก่ียวกับความปลอดภัยของแอสปารเทมที่โตแยงวา ขนาดที่ใชในคน



ในปจจุบันยังมีความปลอดภัยอยู  และดวยขอกังขาขางตนเหลาน้ีเอง ทําใหคูแขงที่มีผลิตภัณฑ
สารใหความหวานอ่ืนๆ โฆษณาวาผลติภัณฑอ่ืนๆนั้น “ปราศจากแอสปารเทม”  

ในกลุมน้ี ผลติภัณฑที่พบวางจําหนายในทองตลาด มีทั้งในรูปซอง (ผงแหง) และแบบที่
เปนเม็ดสําหรับพกพา 

 
ชื่อทางการคา ชนิดและขนาดบรรจุ สวนประกอบ (%)

ทรอปคานา สลิม  
(Tropicana® Slim low 
calorie sweetener) 

1 ซอง (2.5 กรัม, 10 กิโลแคลอรี่) 
=  นํ้าตาล 2 ชอนชา (10 กรัม,  
40 กิโลแคลอรี่) 

ซอรบิทอล     98.4%
แอสปารเทม    1.6% 

อิควล ชนิดผง  
(Equal® sachet) 

1 ซอง ( 1 กรัม) (4 กิโลแคลอรี่)
= นํ้าตาล 2 ชอนชา (32 กิโลแคลอรี่) 

แล็คโตส        96.1%
แอสปารเทม    3.6% 

อิควล ชนิดเม็ด  
(Equal® tablet dispenser) 

1 เม็ด (0.085 กรัม)(0.3 กิโลแคลอรี่) 
= นํ้าตาล 1 ชอนชา (16 กิโลแคลอรี่) 

แล็คโตส          72%
แอสปารเทม     21% 

หมายเหตุ ขอมูลจากบรรจุภัณฑ  
 
 เน่ืองจากปริมาณแอสปารเทมที่ใชนอย (เพราะมีความหวานมาก) จึงมีการเติมสารเพ่ิม
ปริมาณ เชน ซอรบิทอล (Sorbitol) หรือแล็คโตส เพ่ิมลงใบบรรจุภัณฑดวย การเตมิสารเพ่ิม
ปริมาณที่ใหรสหวานดวยเหลาน้ี โดยทั่วไปนอกเหนือจากวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมปริมาณบรรจุ
แลว ยังหวังผลในการชดเชยคุณสมบัตบิางอยางของน้ําตาล (เชน ความขนหนืด) และคาดหวัง
วาจะชวยใหไดรสหวานใหมที่เกิดขึ้นจากการผสมสารใหความหวานที่มีความหวานมาก 
(Intense sweetener) รวมกับสารใหความหวานที่ใชเพ่ิมปริมาณนี้    สําหรับซอรบิทอลเปน
สารประกอบในกลุมแอลกอฮอลของน้ําตาล (Sugar alcohol) (หรือที่เรียกวากลุมโพลิออล 
(Polyols))  ซอรบิทอลมีความหวานนอยกวานํ้าตาลทราย คือหวานเทากับ 60% ของน้ําตาล
ทรายและใหพลังงานเทากับ 2.6 กิโลแคลอรี่ตอกรัม มีขอดีคือดูดซึมชาและไมสมบูรณ ดังน้ันจึง
เหมาะที่จะใชในผูปวยเบาหวานไดดี  แตหากรับประทานในปริมาณสูงอาจทําใหทองเดินได 
(ปริมาณซอรบิทอลสูงกวา 50 กรัมตอวัน) สวนน้ําตาลแล็คโตสที่เตมิลงไปเพื่อเพ่ิมปริมาณบรรจุ
ในซอง   แล็คโตสมีความหวานเพียง 0.2 เทาของน้ําตาลทรายจึงไมไดมีวัตถุประสงคที่จะใชเปน
สารใหความหวานหลักในผลิตภัณฑ  แลค็โตสเองสามารถที่จะถูกยอยไดนํ้าตาลกลูโคสและกา
แล็คโตสซึ่งจะถูกดูดซึมไดเร็ว  นอกจากนี้ควรตองระวงัการใชในผูปวยซึ่งมีปญหาขาดเอนไซมที่
จะใชยอยแล็คโตส (lactose intolerance) เน่ืองจากจะทําใหทองอืดไดหากรับประทานในปริมาณ
มาก (มากกวา 3-5 กรัม หรือสูงกวาน้ี) 
(*ADI = ปริมาณ (โดยทั่วไปเปนมิลลิกรัม) ตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัว ทีค่นสามารถจะ
รับประทานไดอยางปลอดภัย ทุกวัน ตลอดชวงชีวติ โดยไมมีความเสี่ยง) 
 



กลุมที่ 3: กลุมที่มี ซูคราโลส เปนสวนประกอบ 
 ซูคราโลส (Sucralose) เปนสารใหความหวานแทนน้ําตาล ซ่ึงมีความหวานสูงเปน 600 
เทาของน้ําตาลทราย ไดรับอนุญาตจากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา(FDA)ใหใชเปน
สารใหความหวานทั่วไปได (general-purpose sweetener)  ซูคราโลสมีขอดีคือ รสชาติดี คลาย
นํ้าตาล ไมมีรสขม  ใชไดหลากหลาย ทนความรอนในการหุงตมและอบ  เปนสารใหความควาน
ที่คอนขางใหมเม่ือเทียบกับสารใหความหวานอ่ืน  จึงยังมีการศึกษาไมมาก คงตองติดตาม
การศึกษาเก่ียวกับการใชซูคราโลสในระยะยาว ตอๆไป  ปริมาณของซูคราโลส ที่สามารถใชได
อยางปลอดภัยในคน (ADI) เทากับ 15 มิลลิกรัม ตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน  

ปจจุบันมีผลิตภัณฑวางจําหนายอยูมากชนิด ดังน้ี คือ 
 

ชื่อทางการคา ชนิดและขนาดบรรจุ สวนประกอบ (%) 
ฟตเน สวที ซูคราโลส 
(Fitne® Sweet Sucralose) 

1 ซอง (1 กรัม)
 = นํ้าตาล 2.5 ชอนชา 

อิริทริทอล          98.40%
ซูคราโลส             1.56% 

ทรูสเลน (Truslen®) 1 ซอง (1 กรัม) 
= นํ้าตาล 2 ชอนชา 

มอลติตอล          98.50%
ซูคราโลส             1.50% 

คอนโทรล (Kontrol®) ของเหลว บรรจุ 340 กรัม
1 ชอนชา = นํ้าตาล 2.5 ชอนชา 

มอลติตอล ไซรัป   99.8%
ซูคราโลส              0.2% 

ทรอปคานา สลิม ซีโร  
(Diet Stick Tropicana Slim 
Zero®) 

1 ซอง (1.5 กรัม) 
= นํ้าตาล 2.5 ชอนชา 

ซอรบิทอล           98.8%
ซูคราโลส              1.2% 

ฟตเน เม็ด  
(Fitne® tablet) 

1 เม็ด (0.1 กรัม) 
= นํ้าตาลทราย 4 ชอนชา  

แล็คโตส             86.72%
ซูคราโลส             6.67% 

หมายเหตุ ขอมูลจากบรรจุภัณฑ 
 
 เน่ืองจากซูคราโลสมีความหวานสูงมาก ดังน้ันจึงใชในปริมาณนอยมาก ทําให
จําเปนตองหาสารประกอบอ่ืนมาผสมเพ่ือเพ่ิมปริมาณบรรจุซอง  ผลิตภัณฑสวนนอยมีการใช
นํ้าตาลแลค็โตส ซ่ึงมีขอควรระวังดังที่ไดกลาวไปแลว (ดู กลุมที่ 2)  สวนใหญผลิตภัณฑในกลุม
น้ีจะมีการใชรวมกับสารใหความหวานทีอ่ยูในกลุมที่เรยีกวา อัลกอฮอลของน้ําตาล (Sugar 
alcohol) หรือโพลีออล (Polyols)  โดยทั่วไปจะมีความหวานนอยกวานํ้าตาลทราย 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
นํ้าตาลทรายและใหพลังงานเทากับ 0.2 กิโลแคลอรี่ตอกรัม   สารใหความหวานในกลุมอัล
กอฮอลของน้ําตาลนี้มีขอดีตรงที่ดูดซึมชาและไมสมบูรณ จึงไมทําใหมีการหลั่งอินซูลินรวดเรว็



เหมือนน้ําตาลกลูโคสหรือนํ้าตาลทราย จึงใชในผูปวยเบาหวานไดดี  แตหากรับประทานใน
ปริมาณสูงอาจทําใหทองเดินได (เชน ซอรบิทอล สูงกวา 50 กรัมตอวัน) 
 
กลุมที่ 4: กลุมที่มี อะเซซลัเฟม-เค เปนสวนประกอบรวมกับแอสปารเทม 
 อะเซซัลเฟม-เค (Acesulfame-K) เปนสารใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใหความหวาน
ประมาณ 200 เทาของน้ําตาลทราย ไดรับอนุญาตจากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
(FDA)ใหใชเปนสารใหความหวานทั่วไปได (general-purpose sweetener) ใหรสหวานที่รับรูได
เร็ว แตในขนาดสูงในของเหลว บางครั้งจะมีรสขม อะเซซัลเฟม-เค แตกตางจากแอสปารเทม
ตรงที่ใหพลังงานเทากับ 0 กิโลแคลอรี่ตอกรัม และมีขอดีคือทนความรอนไดดี ดังน้ันจึงสามารถ
นําไปใชในการปรุงอาหารตางๆที่ตองใชความรอน เชนการตม อบ ไดดวย ปริมาณของอะเซ
ซัลเฟม-เค ที่สามารถใชไดอยางปลอดภัยในคน (ADI) เทากับ 15 มิลลิกรัม ตอนํ้าหนักตัว 1 
กิโลกรัมตอวนั  นิยมใชอะเซซัลเฟม-เค รวมกับแอสปารเทม ในอัตราสวน 1:1 เพ่ือเสริมความ
หวาน จะทําใหสามารถลดปริมาณสารใหความหวานทั้ง 2 ชนิดลงได  หลีกเลี่ยงรสขมที่อาจ
เกิดขึ้นเม่ือมีการใชสารใหความหวานแตละชนิดในปรมิาณสูง  

ผลิตภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาด คือ  
 
ชื่อทางการคา ชนิดและขนาดบรรจุ สวนประกอบ (%) 

สวีท แอนด โลว 
(Sweet’N Low®) 

บรรจุขวด 40 กรัม
1 ชอนชา (0.5 กรัม, 2 กิโลแคลอรี่) 
= นํ้าตาล 5 กรัม (20 กิโลแคลอรี่) 

มอลโตเด็กซตริน      96.90% 
อะเซซัลเฟม-เค          1.40% 
แอสปารเทม              1.40% 

หมายเหตุ ขอมูลจากบรรจุภัณฑ 
 

เน่ืองจากอะเซซัลเฟม-เคมีความหวานเปน 200 เทาของน้ําตาล และแอสปารเทมมี
ความหวานเปน 160-220 เทาของน้ําตาล ดังน้ันปริมาณที่ใชจึงนอย จึงมีการใชสารเพ่ิมปริมาณ 
คือ มอลโตเด็กซตริน เพ่ิมเติมในผลติภัณฑ   มอลโตเด็กซตรินที่ผสมลงไปนี้ หากไมใชชนิดที่
ทนการยอยในทางเดินอาหาร (resistant maltodextrin) ซ่ึงเปนใยอาหารชนิดละลายน้ําได 
(soluble fiber) โดยทั่วไปมอลโตเด็กซตรนิชนิดปกติจะมีคาไกลซีมิคอินเด็กซ (Glycemic Index, 
GI) ที่สูง คือ 106-136 (คา GI ของน้ําตาลทราย และ นํ้าตาลกลูโคส เทากับ 65 และ 100 
ตามลําดับ) (มีผลิตภัณฑทีมี่อะเซซัลเฟม-เค และแอสปารเทม เพ่ิมเตมิในกลุมที่ 6) 
 
กลุมที่ 5: กลุมที่มี สเตวิโอไซด เปนสวนประกอบ 
 กลุมน้ีเปนสารที่ไดจากธรรมชาติ   ใบจากตนสตเีวีย ประกอบดวยสารใหความหวาน
หลัก คือ สเตวิออล ไกลโคไซด (Steviol glycoside)  โดยมีสารประกอบที่มากที่สดุ คือ สเตวิโอ
ไซด (Stevioside) รองลงมาคือ เรเบาดิโอไซด เอ (Rebaudioside A)     สําหรับสเตวิโอไซด 



เปน สารใหความหวานแทนน้ําตาล ซ่ึงมีความหวานเทากับ 300 เทาของน้ําตาลทราย สวน เร
เบาดิโอไซด เอ มีความหวานมากกวา คือหวานเปน 450 เทาของน้ําตาลทราย  ทัง้สวนใบและ
สารสกัดสเตวโิอไซด  ทนความรอนไดดีถึง 200 องศาเซลเซียส จัดเปนสารใหความหวานซึ่งมี
แคลอรี่ต่ํา จากการวิเคราะห พบวาใบแหงของตน สตเีวีย ใหพลังงาน 2.7 กิโลแคลอรี่ตอกรัม  มี
การใช สารใหความหวานจาก สตีเวยีและสารสกัดจากใบในญี่ปุน เกาหลี จีน และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต แตในสหรัฐอเมริกาใหใชผงแหงจากใบและสารสกัดจากใบเปนผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร (Dietary supplement) เทาน้ันแตไมไดใชเปนสารใหความหวาน สําหรับ เรเบาดิโอ
ไซด เอ องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) จัดใหมีสถานะเปน แกรส (GRAS) คือ
ใชไดอยางปลอดภัย แตสเตวิออลไกลโคไซดยังไมไดการรับรองในยุโรปเนื่องจากความกังวลใน
เรื่องความปลอดภัย  ทั้งน้ีสเตวิออล ไกลโคไซด มีคาชั่วคราวของปรมิาณที่สามารถใชไดอยาง
ปลอดภัยตอวนั เทากับ 0-4 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวนั  ซ่ึงเทียบเทากับสเตวิโอ
ไซด 0-10 กิโลแคลอรีต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลแคลอรี่ตอวนั หากไมรับประทานในปรมิาณสูงเกินไป 
ก็อาจจะยังพอจะจัดวาสเตวิออลไกลโคไซดยังปลอดภัยอยู  
 ผลิตภัณฑในกลุมสเตวิโอไซดที่พบวางจาํหนายอยู คือ 
 

ชื่อทางการคา ชนิดและขนาดบรรจุ สวนประกอบ (%) 
ไบโอริช สวีท 
(Biorich Sweet®) 

1 ซอง (1 กรัม) = นํ้าตาล 3 ชอนชา มอลโตเด็กซตริน   95%
สเตวิโอไซด           5% 

หมายเหตุ ขอมูลจากบรรจุภัณฑ 
  
 เน่ืองจากสเตวิโอไซดมีความหวานมาก ดังน้ันปริมาณท่ีใชจึงนอย จึงมีการใชสารเพ่ิม
ปริมาณ คือ มอลโตเด็กซตรนิ เพ่ิมเติมในผลิตภัณฑ   (ดู มอลโตเด็กซตริน ในกลุมที่ 4)  
 
กลุมที่ 6: กลุมที่มี นํ้าตาลทราย(ซูโครส) หรือเด็กซโตรส (กลูโคส) เปนสวนประกอบ 
 กลุมน้ีแมจะมีสารใหความหวานกลุมที่มีความหวานมาก (Intense sweetener) เชน ซู
คราโลส อะเซซัลเฟม-เค และแอสปารเทม (ดูขอควรระวังสําหรับแอสปารเทมในกลุมที่ 2)  และ
สารใหความหวานในกลุมของอัลกอฮอลของน้ําตาล   แตก็ยังคงมีนํ้าตาลทราย (ซูโครส)หรือ
เด็กซโตรส (กลูโคส) เปนสวนประกอบในปริมาณสูงมากกวา 90%  ซ่ึงนํ้าตาลทั้งสองชนิดน้ีมีผล
กระตุนการหลั่งของอินซูลินได กลุมน้ีนาจะมีขอดีในเรื่องรสชาติเน่ืองจากยังคงมีนํ้าตาลชนิดทีมี่
รสชาติคุนเคยประกอบอยูดวย และเนื่องจากมีสารใหความหวานกลุมที่มีความหวานมากอยาง
นอย 1 ชนิดเปนสวนประกอบ จึงยังมีผลลดการใชนํ้าตาลทรายหรือเด็กซโตรสลงโดยยังใหความ
หวานเทาเดิม   คาดวาผูผลิตอาจจะไมไดมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใชในผูปวยเบาหวานโดยตรง 
แตนาจะเนนการใชในกลุมผูที่ตองการควบคุมแคลอรี่เพ่ือวัตถุประสงคในการควบคุมหรือลด
นํ้าหนักเปนหลักมากกวา โดยบรรจุในซองผอมบางเสมือนหนึ่งจะส่ือความหมายดังกลาว  



 ผลิตภัณฑที่มีวางจําหนาย มีดังน้ี 
 

ชื่อทางการคา ชนิดและขนาดบรรจุ สวนประกอบ (%) 
ไลทซูการ  
(Lite sugar®) 

1 ซอง (4 กรัม, 15 กิโลแคลอรี่) 
=  นํ้าตาลทราย 2 ชอนชา  
(32 กิโลแคลอรี่) 

นํ้าตาลทราย       99.5%
แอสปารเทม         0.5% 

มิตรผล แคลอรี  
(Mitr Phol Calorie®) 

1 ซอง (1.8 กรัม, 7 กิโลแคลอรี่) 
=  นํ้าตาลทราย 2 ชอนชา  
(40 กิโลแคลอรี่) 

นํ้าตาลทราย      95% 
อิริทริทอล          4.25% 
ซูคราโลส           0.75% 

ลิน ฮาลฟ เบเกอรี  
ซูการ (Lin Half Bakery 
Sugar) Calorie® 

บรรจุขวด 500 กรัม
1 ชอนชา (16 กิโลแคลอรี่) 
= นํ้าตาลทราย 2 ชอนชา  
(32 กิโลแคลอรี่) 

นํ้าตาลทราย      99.80%
ซูคราโลส           0.20% 

สวีท แอนด โลว 
(Sweet’N Low® low 
calorie sweetener) 

1 ซอง (0.8 กรัม, 3 กิโลแคลอรี่) 
= นํ้าตาล 2 ชอนชา 

เดกซโตรส        90.12%
อะเซซัลเฟม-เค    1.88% 
มอลโตเด็กซตริน  5.00% 
แอสปารเทม        1.88%

สเปลนดา (Splenda®) 1 ซอง (1 กรัม) 
= นํ้าตาล 2 ชอนชา 

เด็กซโตรส          94.5%
มอลโตเด็กซตริน     5% 
ซูคราโลส             0.5% 

 
สรุป 

การเลือกใชสารใหความหวานแทนน้ําตาลเพ่ือที่จะเติมลงในกาแฟ  ผูปวยเบาหวาน
มักจะพิจารณาในเรื่องของรสชาติเปนหลกัเน่ืองจากยังคงอยากใชชีวติใหใกลเคียงปกติที่สุด 
ดังน้ันสารใหความหวานแทนน้ําตาลที่มีรสชาติดี ไมทําใหรสชาตขิองกาแฟเปลี่ยนแปลงไปจาก
ปกติ จึงมักจะไดรับความสนใจมากกวากลุมที่รสชาติผดิแปลก  อยางไรก็ดี อยาลืมวานํ้าตาลยัง
พบอยูในอาหารปกติอีกมากในชีวติประจําวัน จึงควรพจิารณาอาหารที่รับประทานตามปกติไป
พรอมกันดวย   
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