น้ําชารสหวานจากใบกอนก
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
สํานักงานขอมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

กอนก (Sweet tea) ชื่ออื่น ๆ คือ กอหมู
กอหัวหมู กอขี้หมู กอแงะ กอเอียก กอหมาก มีชื่อ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ว า Lithocarpus polystachyus
(Wall.) Rehd. เปนพืชในวงศ FAGACEAE ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตรของกอนกคือ เปนไมยืนตนขนาด
กลาง ตนสูง 7-25 ม. เปลือกตนสีน้ําตาลเขม แตก
เปนรองตามยาว เปลือกหนา ใบเปนใบเดี่ยว เรียง
สลับ รูปรีหรือรูปใบหอก กวาง 5-7 ซม. ปลายแหลม
สอบ ฐานใบปาน ขอบใบเรียบ ใบแกสีเขียวเขมเปน
มัน ดานทองใบสีเงินมีเกล็ดเล็ก ๆ เสนแขนงใบขาง
ละ 8 – 12 คู กานใบเรียวเล็ก ดอกมีขนาดเล็ก แยก
เพศ อยูบนตนเดียวกัน ออกเปนชอแบบหางกระรอก
ตามซอกใบหรืองามใบ และปลายกิ่ง ยาว 12-18 ซม. มีสีขาวหรือเหลืองออน ออกดอกเดือนกรกฎาคม –
กันยายน ผลมีลักษณะกลมรี เปลือกผลหนาและแข็ง มีหนามสั้น ๆ ผนังผลชั้นในสีน้ําตาล เนื้อในเมล็ดสีขาว
เมล็ดเดียว รูปไข กวาง 8-12 มม. ยาว 10-13 มม. ที่โคนมีกาบหุมผล ผิวดานนอกเปนเกล็ ดเรี ย งซ อนกัน
ออกเปนชอ ออกผลเดือนสิงหาคม – ธันวาคม เนื้อในเมล็ดมีรสมันสามารถนําไปตมใหสุกและรับประทานได
สามารถพบกอนกไดตามปาดิบแลง ปาเต็งรัง และปาเต็งรังผสมสน ที่ระดับความสูง 700-1,100 ม. กอนกเปน
พืชทีช่ อบแสงแดดจัด ขึ้นไดดีในดินรวนปนทราย และสามารถขยายพันธุไดดวยเมล็ด (1-2)
ประเทศจีนมีการใชสวนใบของกอนกทั้งในรูปแบบของยาและอาหารมาอยางยาวนาน โดยนํามาทํา
เปนชาสมุนไพรเพื่อควบคุมอาการของโรคเบาหวาน และเนื่องจากชาดังกลาวมีรสหวาน จึงถูกเรียกวา sweet
tea สารใหความหวานที่พบในใบกอนกเปนสาร flavonoids ในกลุม dihydrochalcones ซึ่งประกอบดวย
สารสําคัญ 5 ชนิดคือ phloridzin, phloretin, trilobatin, 3-hydroxyphlorizin, และ 2c,6c-dihydroxy-4cmethoxyl-dihydrochalcone โดยจะพบสาร phloridzin, phloretin, และ trilobatin ไดมากกวาสารอื่น ๆ
(3)

ซึ่งสาร trilobatin มีความหวานมากกวาน้ําตาลซูโครส 300 เทา และพบไดมากที่สุดในชวงใบออน สวนชวงที่
ใบแกจะพบสาร phloridzin มากกวา (3)
นอกจากสารกลุ ม dihydrochalcones จะสามารถให ค วามหวานได แ ล ว ยั ง พบว า มี ฤ ทธิ์ ช ว ยลด
น้ําตาลในเลือดดวย และสารที่ไดรับความสนใจนํามาศึกษาอยางกวางขวางคือสาร phloridzin, phloretin,
และ trilobatin ซึ่งการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบวาสารดังกลาวมีฤทธิ์ ตานอนุมูลอิสระ ตานการอักเสบ
และตานเบาหวาน โดยทําใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง ยับยั้งการทํางานของเอนไซม D-amylase และ Dglucosidase เพิ่มความไวของอินซูลิน ยับยั้ง peroxisome proliferation-activated receptor (PPAR)-J
เพิ่มการเก็บกลูโคสเขาเซลล ลดการสราง glycogen ในตับ และยับยั้งการสรางกลูโคสจากตับ การศึกษาฤทธิ์
อื่น ๆ เพิ่มเติมพบวา มีฤทธิ์ ยับยั้งเซลลมะเร็ง ปกปองหัวใจ ปกปองตับ ตานเชื้อแบคทีเรีย ลดไขมันในเลือด
ชวยบรรเทาภาวะอักเสบของเซลลในระบบประสาท และลดภาวะความจําเสื่อม แตทั้งหมดยังเปนการศึกษาใน
ระดับหลอดทดลองและสัตวทดลอง การศึกษาความปนพิษ ในหนูแรทพบวาสาร flavonoids จากสวนใบของ
กอนกขนาด 140 มก./กก./วัน ไมทําใหสัตวทดลองเกิดความผิดปกติใด ๆ และที่ขนาด 560 มก./กก./วัน ทํา
ใหเกิดความผิดปกติกับระบบเลือดและคาทางชีวเคมีเล็กนอย ซึ่งสามารถสรุปไดวามีความปลอดภัยสําหรับการ
ใช (3)
จากรายละเอียดขางตนจะเห็นวา กอนก หรือ Sweet tea เปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่นาสนใจ โดยเฉพาะ
สารกลุม dihydrochalcones ที่อาจมีการพัฒนาเปนสารใหความหวานแทนน้ําตาลที่มีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด
ซึ่งจะเปนประโยชนในการนํามาใชเพื่อรักษาโรคเบาหวานได
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