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รสหวานเปนรสชาติที่คนสวนใหญชื่นชอบ แตการปรุงแตงรสหวานดวยน้ําตาลโดยทั่วไปนั้น
หากใชน้ําตาลในปริมาณที่สูงเกินไปก็อาจแฝงอันตรายตามมาได เพราะน้ําตาลเปนแหลงใหพลังงานแกรางกาย
เมื่อไดรับเกินความตองการของรางกายจะเกิดการสะสมในรูปไขมัน ซึ่งสงผลกระทบตอเนื่องใหเกิดโรคตางๆ
ตามมา เชน โรคอวน โรคที่เกี่ยวของกับการเผาผลาญพลังงานที่ผิดปกติของรางกาย (metabolic syndrome)
ทําใหอาการโรคเบาหวานแยลง เปนตน คนเราจึงมักพยายามหาทางหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ําตาลดวยการหา
สารใหความหวานที่ใหพลังงานต่ําทดแทน ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปหลายชนิดมีการโฆษณาจูงใจดวยคําวา
“ไมมีน้ําตาล” “0% แคลอรี่” หรือคําอื่นๆ ที่ตอทายยี่หอสินคาเพื่อใหมีความรูสึกวาใหพลังงานนอย อาจจะ
เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการหลีกเลี่ยงพลังงานจากน้ําตาลได อยางไรก็ตามสารทดแทนน้ําตาลบางชนิดยัง
สามารถใหพลังงานอยู และบางผลิตภัณฑอาจมีสวนประกอบของน้ําตาลเพื่อใหไดรสชาติที่ดีขึ้น
ตัวอยางสารใหความหวานแทนน้ําตาลที่นิยม ไดแก แซคคาริน (saccharin) หรือขัณฑสกร,
แอสปาเทม (aspartame), อะซีซัลเฟม โพแทสเซียม (acesulfame potassium) และซูคาโรส (sucralose)
ซึ่งสารหวานเหลานี้สามารถใชในการแตงรสหวานอาหารไดดี แตสวนใหญรสชาติที่ไดอาจมีความหวานแตกตาง
จากน้ําตาลซูโครส และบางชนิดอาจมีขอควรระวัง เชน แอสปาเทม ไมทนตอความรอนจึงไมเหมาะกับ การ
ประกอบอาหารที่ตองใชความรอนจากเตา และตองระวังในการใชในผูที่มีภาวะคีโตนูเรีย (phenylketonuria)
ซึ่งมีความผิดปกติในการเมตาบอไลซ phenylalanine ซึ่งเปนสวนประกอบในแอสปาเทม ดังนั้นจึงควรเลือกใช
สารใหความหวานใหเหมาะสมกับแตละบุคคลดวย
ปจจุบันสารทดแทนน้ําตาลจากพืชสมุนไพรเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมใชมากขึ้น เนื่องจาก
ความเชื่อวาการใชสารจากธรรมชาติมีความปลอดภัยและรสชาติใกลเคียงกับน้ําตาลที่ใชทั่วไป พืชที่ใหรสหวาน
มีมากมายหลายชนิด แตสมุนไพรที่ไดรับการยอมรับใหใชปรุงแตงรสหวานมีเพียงไมกี่ชนิด เชน หญาหวานและ
หลอฮังกวย
• หญาหวาน
หญาหวาน มีชื่อวิทยาศาสตรวา Stevia rebaudiana Bertoni เปนพืชในวงศ Asteraceae
เปนพืชที่พบตามเขตรอนชื้น ตามฝงตะวันตกของอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ปจจุบันมีการเพาะปลูกอยาง
แพรหลายในประเทศไทย ใบหญาหวานมีความหวานกวาน้ําตาลถึง 30 เทา โดยความหวานนี้มาจากสารกลุม
สตี วิ อ อลไกลโคไซด (steviol glycosides) ได แ ก สตี วิ โ อไซด (stevioside) รี บ าวดิ โ อไซด เอ-เอฟ
(rebaudioside A, B, C, D, และ F) ดั ล โคไซด เอ (dulcoside A) รูบุโ ซไซด (rubusoside) และ สตี วิ ออล
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ไบโอไซด (steviolbioside) สารเหลานี้ใหความหวานแตไมใหพลังงาน จึงไดรับความนิยมใชเปนสารแตงรส
หวานในอาหารใหผูที่ตองการหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ําตาล ผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก ผูปวยเบาหวาน
สารสตีวิโอไซดที่เปนสารประกอบหลักในหญาหวาน มีความหวานมากกวาน้ําตาลซูโครสถึง 300 เทา สารชนิด
นี้มีความคงตัวคอนขางดี สามารถทนตอความรอน และความเปนกรด-ดาง (ชวง pH 3-9) ไดดี จึงเหมาะสมตอ
การนํามาประกอบอาหาร อยางไรก็ตาม หากใชสตีวิโอไซดในปริมาณสูงเกินไปก็อาจทําใหเกิดรสขมคางอยูได
องคการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA)
ไดรับรองใหใชสตีวิออลไกลโคไซดที่มีความบริสุทธิ์สูง (ความบริสุทธิ์
≥95%) เปนวัตถุที่ใชสําหรับแตงรสหวานในอาหาร โดยกําหนด
ปริมาณการใชที่ยอมรับได (Acceptable Daily Intake (ADI))
เทากับ 4 มิลลิกรัมของสารสตีวิออลตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน
อยางไรก็ตามยังไมรับรองการนําใบและสารสกัดหยาบจากใบหญา
ใบหญาหวานแหง
หวานมาเปนวัตถุปรุงแตงรสอาหาร เนื่องจากขอมูลทางพิษวิทยายัง
ไมเพียงพอ
ปจจุบันในประเทศไทยมีการจําหนายหญาหวานในรูปแบบเครื่องดื่มชาสมุนไพร และสารปรุงแตงรส
อาหารในรูปแบบสารสตีวิออล ไกลโคไซด โดยมีการกําหนดปริมาณการใชเปนสารปรุงแตงรสที่เหมาะสมใน
อาหารแตละประเภท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 381 พ.ศ.2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับ
ที่ 4) เพื่อกําหนดใหใชสตีวิออล ไกลโคไซดอยางปลอดภัยมากขึ้น
• หลอฮังกวย

ผลหลอฮังกวยแหง

หล อ ฮั ง ก ว ย (Siraitia grosvenorii (Swingle) C.Jeffrey ex A.M.Lu
& Zhi Y.Zhang (syn. Momordica grosvenorii Swingle), ว ง ศ
Cucurbitaceae) เปนไมเลื้อยชนิดหนึ่ง ปลูกมากทางใตของประเทศ
จีน ผลทรงกลม มีรสหวานกวาน้ําตาล 300 เทา เรามักคุนเคยวาผล
หลอฮังกวยเปนสวนประกอบในจับเลี้ยง เครื่องดื่มแกรอนในกระหาย
น้ํา ซึ่งระยะหลังมีการผลิตเปนเครื่องดื่มสําเร็จรูปจําหนายมากมาย

หลอฮังกวยเปนสมุนไพรจีนที่ใชเปนสารแตงรสหวาน บรรเทา
อาการไอ เจ็บคอ และขับเสมหะ เนื้อผลหลอฮังกวยมีสารสําคัญกลุมไตรเทอรปน ไกลโคไซด ซึ่งพบปริมาณ
เหลานี้ในผลแหงมากกวาผลสด สารประกอบหลักที่พบ คือ mogroside V และ siamenoside I โดยมีความ
หวานมากกวาน้ําตาลประมาณ 400 และ 500 เทาของน้ําตาลซูโครส ตามลําดับ สารเหลานี้ใหความหวานแต
ไมใหพลังงานเชนเดียวกันกับสารสตีวิออล ไกลโคไซด และมีขอดีคือไมเกิดรสขมหลังจากรับประทานปริมาณ
มาก ปจจุบันองคการอาหารและยาสหรัฐ อเมริกา ไดประกาศใหมีการใชสารสกั ดผลหลอฮังกวย (Siraitia
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grosvenorii Swingle fruit extracts (SGFE)) ที่ มี mogroside V 25%, 45% หรื อ 55% เป น สารแต ง รส
หวานในอาหารเชนเดียวกับสตีวิออล ไกลโคไซดจากหญาหวาน ซึ่งการใชสารสกัดนี้จะชวยหลีกเลี่ยงการไดรับ
พลังงานจากน้ําตาลที่พบในเนื้อผลจากการใชผลโดยตรงได
นอกจากการระมัดระวังน้ําตาลจากเนื้อผล หลอฮังกวยคอนขางมีความปลอดภัย ปจจุบันยังไมพบ
รายงานการเกิดผลขางเคียงรุนแรงจากการบริโภคหลอฮังกวย นอกจากนี้ US FDA ไมมีการระบุปริมาณการใช
ขั้นต่ํา สําหรับการใชสารสกัดหลอฮังกวยในปรุงแตงอาหาร เนื่องจากมีผลขางเคียงต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณที่ใชปรุงแตงอาหารโดยทั่วไป
สารใหความหวานจากธรรมชาติที่มีพลังงานต่ําเปนทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสําหรับการหลีกเลี่ยงการ
ไดรับพลังงานที่มากเกินกวาที่รางกายตองการ นอกจากพืชทั้งสองชนิดที่กลาวถึงแลว ยังมีสมุนไพรที่มีรสหวาน
อีกหลายชนิด เชน ชะเอมเทศ มะกล่ําตาหนู มักใชในการปรับรสชาติในตํารับยาสมุนไพรมากกวา เพราะใหรส
หวานที่ไมกลมกลอมเมื่อนํามาปรุงอาหาร และมีขอควรระวังในการใชคอนขางมาก อยางไรก็ตามการใชสาร
ทดแทนความหวานทุกชนิดในปริมาณมากก็ยังไมสามารถยืนยันไดมีความปลอดภัยรอยเปอรเซ็น ดังนั้นการลด
อาหารรสหวานจึงเปนทางออกที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงน้ําตาล และจะดียิ่งขึ้นเมื่อทําควบคูกับการออกกําลัง
กายอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มการใชพลังงานจากรางกายไดอีกทางหนึ่ง
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