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น้ าตาลจัดอยูใ่ นกลุ่มคาร์โบไฮเดตรมีคุณสมบัติให้รสหวานและนาไปใช้เป็ นส่วนประกอบหรื อสารปรุ ง
แต่งรสหวานในอาหาร เครื่ องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและยา หน่ วยย่อยที่สุดของน้ าตาล คือ น้ าตาล
เชิ ง เดี่ ย ว (Monosaccharides) น้ าตาลเชิ ง เดี่ ย วที่ รู้ จ ัก กัน ดี คื อ น้ าตาลกลู โ คส (Glucose) น้ าตาลฟรุ ต โตส
(Fructose) เป็ นต้น ซึ่ งสามารถพบในธรรมชาติได้ทวั่ ไปในปริ มาณมาก แต่ในกรณี ของน้ าตาลหายาก (Rare
sugar) นั้นสามารถพบได้ในธรรมชาติเพียงปริ มาณเล็กน้อย เช่น น้ าตาลดี-แอลโลส (D-allose), น้ าตาลไซลิตอล
(Xylitol), น้ าตาลดี -ไซโคส (D-psicose) เป็ นต้น ดังนั้น น้ าตาลเหล่านี้ จึงได้ชื่อ ว่าเป็ น “น้ าตาลหายาก (Rare
sugar)” ในบทความนี้ จะกล่ าวถึงข้อมูลเบี้องต้นของน้ าตาลดี -ไซโคส (D-psicose) หรื อเรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่า
น้ าตาลดี-แอลลูโลส (D-allulose) ซึ่งปั จจุบนั เป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ นน้ าตาลหายากที่ให้ความหวานและไร้แคลอรี่
น้ าตาลดี -ไซโคส (D-psicose) นี้ มี โครงสร้างทางเคมี คล้ายกับน้ าตาลฟรุ ตโตสแต่แตกต่ างกันที่ทิ ศ
ทางการวางตัวของหมู่ไฮดรอกซิ ล (OH group) ซึ่ งจับกับคาร์บอนตาแหน่ งที่สามตามรู ปที่ 1 น้ าตาลดี-ไซโคส
ให้พลังงาน 0.007 kcal/g หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับน้ าตาลซูโครส1 และให้ความหวาน 70 เปอร์เซนต์
ของความหวานของน้ าตาลซูโครส1, 2 น้ าตาลชนิ ดนี้ พบได้ในพืชตระกูล Itea เช่น Itea virginica3, 4 และพบใน
ผลิตภัณฑ์อาหารทัว่ ไป เช่น น้ าตาลทรายแดง ลูกเกด กาแฟ และผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูง
ทาให้น้ าตาลฟรุ ตโตสเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นน้ าตาลไซโคส เช่น ซอสคาราเมล เป็ นต้น5
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รู ปที่ 1 โครงสร้างทางเคมีของ ก). น้ าตาลดี-ฟรุ ตโตส (D-fructose) และ ข). น้ าตาลดี-ไซโคส (D-psicose) โดยมี
โครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกันจะแสดงอยูใ่ นกรอบสี่เหลี่ยม
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ปั จจุบนั การผลิตน้ าตาลชนิดนี้เพือ่ ให้ได้ปริ มาณมากนั้น อาศัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เคมีของน้ าตาลดี-กลูโคส (D-glucose) ไปเป็ นน้ าตาลดี-ไซโคสโดยอาศัยเอนไซม์จากแบคทีเรี ย (Microbial and
enzymatic reaction)6, 7 นอกจากนี้ ยงั มีการรายงานถึงฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ ของน้ าตาลดี-ไซโคส เช่น ลดระดับ
น้ าตาลในเลือด8-10 และลดปริ มาณไขมัน11,12
การทดสอบความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน (Acute toxicity) โดยป้ อนน้ าตาลดี-ไซโคสที่มีความเข้มข้น 8, 11,
14, 17 และ 20 กรัมต่อกิโลกรัมให้แก่หนู ขาวใหญ่ (Winstar rats) อายุ 3 สัปดาห์พบว่า น้ าตาลดี-ไซโคสมีค่า
Median Lethal Dose (LD50)* เท่ากับ 16.3 กรัมต่อกิโลกรัม ทาให้จดั ระดับความเป็ นพิษของน้ าตาลดี-ไซโคสอยู่
ในระดับที่ปลอดภัย (Relative harmless) และจากการทดสอบความเป็ นพิษกึ่งเรื้ อรัง (Subchronic toxicity) โดย
ป้ อนอาหารที่ประกอบด้วยน้ าตาลดี-ไซโคสในความเข้มข้นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 ให้กบั หนู ขาวใหญ่
นาน 34 วัน พบว่า น้ าหนักหัวใจ ม้ามและเนื้อเยือ่ ไขมันในช่องท้องลดลงเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของน้ าตาลดี-ไซ
โคส แต่น้ าหนักลาไส้ใหญ่เพิม่ ขึ้นและพบภาวะ Cecal hypertrophy ในหนู ที่ได้รับอาหารผสมน้ าตาลดี-ไซโคส
ที่มีความเข้มข้น 10-40 เปอร์เซนต์ ดังนั้น การได้รับน้ าตาลดี-ไซโคสในปริ มาณสู งเกินจะส่ งผลเสี ยต่อระบบ
ทางเดินอาหาร13 การทดสอบความเป็ นพิษในระยะยาวโดยให้อาหารผสมน้ าตาลดี-ไซโคสที่ความเข้มข้นร้อยละ
3 แก่กลุ่มหนู ขาวใหญ่ อายุ 3 สัปดาห์ นาน 12 เดือน พบว่า น้ าหนักตัวและเนื่ อเยือ่ ไขมันในช่องท้องลดลงใน
ขณะที่น้ าหนักตับและไตเพิ่มขึ้นแต่ตรวจไม่พบพยาธิสภาพที่ผิดปกติ ไม่ พบอาการข้างเคียงและไม่ส่งผลต่อ
ระบบทางเดิ นอาหารของหนู เมื่อให้หนู กินน้ าตาลดี -ไซโคสเป็ นระยะเวลานาน 18 เดือ นพบว่า น้ าหนักของ
ลาไส้ใหญ่เพิม่ ขึ้นซึ่งเกิดจากแบคทีเรี ยในลาไส้ (Normal flora) เปลี่ยนแปลงน้ าตาลดี-ไซโคสไปเป็ นกรดไขมัน
ชนิดสายสั้น (short chain fatty acid) จึงเกิดการสะสมของกรดไขมันดังกล่าวในบริ เวณลาไส้ใหญ่14
และเมื่อทดสอบความเป็ นพิษในสัตว์ชนิดอื่น เช่น ในสุ นัขสุ ขภาพดีสายพันธุ์บีเกิล (beagle) โดยให้กิน
สารละลายน้ าตาลดี-ไซโคสขนาด 1 และ 4 กรัมต่อกิโลกรัม พบว่า สุ นัขทั้งหมดกินอาหารและทากิจกรรมได้
ตามปกติพร้อมกับตรวจไม่พบอาการผิดปกติหรื ออาการข้างเคียงที่รุนแรง แต่พบอาการท้องเสี ยในสุ นัขที่กิน
สารละลายน้ าตาลดี-ไซโคสขนาด 4 กรัมต่อกิโลกรัมโดยเป็ นผลข้างเคียงจากการกินน้ าตาลดี-ไซโคส และมีสุนขั
บางตัวอาเจียน ดังนั้น น้ าตาลดี-ไซโคสจึงอาจนามาใช้กบั สุ นัขได้แต่ตอ้ งมีการทดลองหาความเป็ นพิษในระยะ
ยาว (Long-term toxicity) ต่อไป15
ผลข้างเคียงของน้ าตาลดี-ไซโคส คือ ก่อให้เกิดอาการท้องเสี ยโดยเป็ นผลมาจากการเกิดแรงดันออสโม
ติกในลาไส้ (enteric osmotic pressure)1, 13, 15, 16 ปริ มาณของน้ าตาลดี-ไซโคสสูงสุดที่ไม่ก่อให้เกิดอาการท้องเสี ย
ในคน คือ 0.5-0.6 กรัมต่อน้ าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม16
ดังนั้น น้ าตาลดี-ไซโคสจึงเป็ นน้ าตาลเชิงเดี่ยวที่ให้ความหวานและปราศจากแคลอรี่ พร้อ มกับมีฤทธิ์
ทางชีวภาพ จึงทาให้น้ าตาลชนิดนี้เป็ นที่น่าสนใจและได้มีการดาเนิ นการวิจยั ต่อยอดเพื่อนาน้ าตาลชนิ ดนี้ ไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การใช้น้ าตาลดี-ไซโคสทดแทนน้ าตาลซูโครสในขนม17 เป็ นต้น
* Median lethal dose (LD ) หมายถึง ปริมาณของสารเคมีที่ให้ก ับสัตว์ทดลองทั้งหมดเพียงครั้งเดียวแล้วทาให้สัตว์ทดลองตายลงเป็ นจานวนร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของจานวน
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