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บทคัดย่อ 
 ชะมวง (Garcinia cowa Roxb. ex DC.) เป็นพรรณไม้ในวงศ์ Guttiferae พบมากทางภาคใต้และ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีหลายรายงานการวิจัย พบว่า องค์ประกอบทางเคมีหลายชนิดจากส่วน   
ต่าง ๆ ของชะมวง เช่น ใบ กิ่ง เปลือกต้น มีฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีมีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งหลายชนิด จึงน่าสนใจท่ีจะศึกษาพืชชนิดนี้ต่อไป การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมีของชะมวง โดยอาศัยฤทธ์ิทางชีวภาพเพื่อชี้นําการแยกสารบริสุทธ์ิจากชะมวง โดยทําการสกัดสารจาก
ส่วนต่าง ๆ ของชะมวง 8 ส่วน ได้แก่ ใบ ดอก ผล เนื้อไม้ เปลือกต้น ราก เปลือกราก และยาง ด้วยวิธีแช่หมัก
ในเอทานอล แล้วนําสารสกัดท่ีได้ไปทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง 3 ชนิด คือ มะเร็งลําไส้ (SW620) 
มะเร็งปอด (CHAGO-KI) และมะเร็งกระเพาะอาหาร (KATO-III) ด้วยวิธี MTT พบว่า สารสกัดเอทานอลจาก
ยางชะมวงแสดงฤทธิ์ดีท่ีสุด จึงนํามาเตรียมเป็นส่วนสกัดย่อยโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบแบ่งส่วนเป็นส่วนสกัด
เฮกเซน เอทิลอะซีเตท และ บิวทานอล แล้วทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งอีกคร้ัง เลือกส่วนสกัด
เอทิลอะซีเตทมาทําการแยกสารบริสุทธ์ิโดยวิธีทางโครมาโทกราฟี ได้สารบริสุทธ์ิ จํานวน 4 ชนิด ซ่ึงเม่ือ
วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีด้วยนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีพบว่า สารท่ีแยกได้ คือ -
mangostin, cowanin, cowanol และ 7-O-methylgarcinone E ซ่ึงสาร 3 ชนิดแรก มีความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งทุกชนิดท่ีทําการทดสอบ โดยมีค่า IC50 ในช่วง 1.7-4.1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จากผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นว่า  ชะมวงมีศักยภาพอันอาจจะพัฒนาเป็นยาใหม่ต่อไปในอนาคต 
คําสําคัญ: ชะมวง  ความเป็นพิษต่อเซลล์ 
 

Abstract 
 Cha-muang (Garcinia cowa Roxb. ex DC) belongs to the family Guttiferae. It widely 
distributes in the south and the east of Thailand. Previous reports revealed chemical 
constituents from different parts of Cha-muang including leaves, branches and stem bark to 
possess useful biological activities, especially cytotoxicity against a number of cancer cell 
lines. It was therefore interesting to further study this plant. The objective of this study was 
to investigate the chemical constituents of Cha-muang by bioactivity-guided isolation.  Eight 
parts of Cha-muang plant i.e. leaves, flowers, fruits, heartwood, stem bark, root, root bark 
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and latex were extracted by maceration with ethanol. All extracts were tested for cytotoxic 
activity against three cancer cell lines including SW620, CHAGO-K and KATO-III usingMTT 
assay. Ethanol extract of the latex showed the strongest activity. It was further partitioned to 
obtain hexane, ethyl acetate and butanol extracts, then their cytotoxic activity was 
investigated. The ethyl acetate extract was subjected to isolation by chromatographic 
technique, yielding four pure compounds. Using NMR spectroscopy for structural 
determination, these compounds were identified as -mangostin, cowanin,cowanoland7-O-
methylgarcinone E. The first three compounds showed cytotoxic activity against all tested 
cell lines with the IC50 values in the range of 1.7-4.1 μg/ml. In conclusion this study showed 
the potential of Cha-muang to be developed into new drug in the future. 
Keywords: Garcinia cowa, cytotoxicity 
 

บทนํา 
วงศ์ Guttiferae เป็นวงศ์ของไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มในเขตร้อน ลักษณะเด่นของพืชในวงศ์นี้ คือ มีน้ํายาง

สีเหลือง ใบเป็นใบเด่ียว ออกตรงข้ามกัน มักมีเนื้อใบหนามัน กลีบดอกและกลีบเลี้ยงแยก ชั้นละ 5 กลีบ มีเกสร
ตัวผู้จํานวนมาก ยอดเกสรตัวเมียเป็นรูปจาน ซ่ึงอาจติดอยู่จนเป็นผล ผลมีเนื้อ ภายในมีหลายเมล็ด พืชวงศ์นี้มี
อยู่ประมาณ 40 สกุล แต่พบในประเทศไทยเพียง 7 สกุล หลายชนิดเป็นพืชท่ีให้ผลท่ีนํามาบริโภคได้ หรือบางชนิด
เราสามารถนําส่วนใบมาเป็นอาหาร ตัวอย่างสกุลของพืชในวงศ์นี้ ได้แก่ สกุล Garcinia ซ่ึงชนิดท่ีรู้จักกันดี เช่น 
มังคุด (G. mangostana L.) มะดัน (G. schomburgkiana Pierre) มะดันป่า (G. fuscaPierre) ส้มแขก (G. 
cambogia  Desr.) หลายชนิดปลูกเป็นไม้ประดับ ได้แก่ สกุล Calophyllum เช่น กระทิง (C. inophyllum L.) 
สกุล Mammea เช่น สารภี (M. siamensis Kosterm) กับสกุล Mesua เช่น บุนนาค (M. ferrea L.) ส่วนสกุล 
Cratoxylum เช่น ต้ิวขาว (C. formosum Dyer) ใช้ส่วนยอดอ่อนและใบอ่อนเป็นผักจิ้ม 

สกุล Garcinia เป็นสกุลของพืชวงศ์นี้ท่ีมีจํานวนชนิดพรรณมากท่ีสุดในประเทศไทย คือ ประมาณ 
29 ชนิด องค์ประกอบทางเคมีของพืชสกุลนี้มีหลายชนิด เช่น มีสารกลุ่ม xanthone ในน้ํายางเหลือง ซ่ึงมีฤทธ์ิ
ทางชีวภาพท่ีน่าสนใจ เช่น ฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย ฤทธ์ิต้านเชื้อรา ฤทธ์ิต้านไวรัส ฤทธ์ิต้านมะเร็ง ฤทธ์ิต้านอักเสบ 
และฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน นอกจากน้ี ยังพบองค์ประกอบทางเคมีกลุ่ม flavonoid, chromone, biphenyl, 
benzophenone, phloroglucinol, terpenoid และ steroid (Ritthiwigrom et. al., 2013) 

ชะมวง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia cowa Roxb. ex DC. (ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สํานัก
วิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 2544) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ ต้นสูงประมาณ 5-10 เมตร 
เรือนยอดเป็นทรงพุ่มรูปกรวยควํ่า ใบเป็นใบเด่ียว ออกตรงข้ามกัน มีรสเปรี้ยว นํามาเป็นส่วนประกอบใน
อาหารได้ ดอกแยกเพศอยู่กันคนละต้น ออกตามซอกใบและกิ่ง ผลทรงกลมแป้น ขนาดประมาณ 2.5-6 
เซ็นติเมตร ผิวผลเรียบเป็นมัน มีหลายการวิจัยซ่ึงพบว่า องค์ประกอบทางเคมีหลายชนิดจากส่วนต่าง ๆ ของ
ชะมวงมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง เช่น สาร chamuangone จากใบชะมวง มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
ปอด (SBC3 และ A549) และมะเร็งเม็ดเลือดขาว (K562 และ K562/ADM) (Sakunpak et al., 2017),            
สาร garcicowin B, C และ D  จากกิ่งชะมวง มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลําไส้ (HT-29 และ HCT116) (Xu 
et al., 2010) และสาร dulxanthone A จากเปลือกต้นชะมวงมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งตับ (Hep G2) 
(Tian et al., 2010) ส่วนอ่ืน ๆ ของต้นชะมวงยังไม่มีการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งมากนัก จึง
น่าสนใจท่ีจะมีการวิจัยเชิงพฤกษเคมีและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของชะมวงเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบในการนําพืชพ้ืนบ้านชนิดนี้  มาพัฒนาสําหรับใช้เป็นยาต่อไปในอนาคต รวมท้ังข้อมูลท่ีได้ยังเอ้ือต่อ
การศึกษาเชิงเคมีอนุกรมวิธานของพืชอ่ืนในสกุลเดียวกัน  หรือพืชชนิดอ่ืนในวงศ์ Guttiferae ซ่ึงยังมีอีกหลาย
ชนิดในประเทศไทยท่ีรอการนํามาศึกษาวิจัยต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของต้นชะมวงต่อเซลล์มะเร็ง 3 ชนิด ได้แก่ 

มะเร็งลําไส้ (SW620) มะเร็งปอด (CHAGO-KI) และมะเร็งกระเพาะอาหาร (KATO-III)  
2. เพ่ือสกัดแยกย่อยต่อโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบแบ่งส่วน  โดยใช้ตัวทําละลายอินทรีย์ท่ีเหมาะสม

ในการเตรียมส่วนสกัด รวมท้ังการแยกสารบริสุทธ์ิจากสารสกัดชะมวงท่ีมีฤทธ์ิเป็นพิษต่อเซลลม์ะเร็ง  
3. เพ่ือศึกษาความเป็นพิษขององค์ประกอบทางเคมีของชะมวงต่อเซลล์มะเร็งท่ีทดสอบ  
 

ระเบยีบวิธีการวิจัย 
1. ตัวอย่างพืชชะมวง 
 เก็บตัวอย่างชะมวง (Garcinia cowa Roxb. ex DC.) จากสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
2. สารเคมีและเครื่องมือ 
 เคร่ืองมือ ได้แก่ เคร่ืองระเหยแบบหมุน (Buchi V-750, Switzerland) และ 300 MHzNMR 
spectrometer (Bruker Fourier 300, Germany) 

ตัวทําละลายอินทรีย์สําหรับการสกัดและแยกสารบริสุทธ์ิ ได้แก่ เอทานอล (95%), เฮกเซน, เอทิลอะซี
เตท, เมทานอล, บิวทานอลและ ไดคลอโรมีเทนชนิด commercial grade โดยนํามากลั่นซํ้าก่อนใช้ และใช้ตัวทํา
ละลาย CDCl3 และ acetone-d6 (Merck, Germany) สําหรับเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สูตรโครงสร้างทางเคมี
ด้วยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy) 

วัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ Silica gel 60 (E. Merck, Germany), เพลท Silica gel GF254 ความหนา 
0.25 มิลลิเมตร (E. Merck, Germany) และ Sephadex LH20 (GE Healthcare, Sweden) 
3. การเตรียมสารสกัด  
 นําชะมวงมาแยกส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ใบ ดอก ผล เนื้อไม้ เปลือกต้น ราก และเปลือกราก แล้วห่ันเป็น
ชิ้นเล็ก ๆ อบให้แห้งในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ก่อนบดเป็นผงหยาบ นํามาแช่หมักในเอทานอลท่ี
อุณหภูมิห้อง 3 คร้ัง ๆ ละ 3 วัน กรองแล้วระเหยสารสกัดให้แห้งด้วยเคร่ืองระเหยแบบหมุนจะได้สารสกัด    
เอทานอลจากส่วนต่าง ๆ ของชะมวง ในส่วนของยางชะมวงเม่ือเก็บตัวอย่างยางมาแล้ว  นําไปละลายในเอทานอล 
กรองเศษชิ้นส่วนของต้นชะมวงท่ีปะปนมาด้วยออก แล้วจึงระเหยตัวทําละลายออกได้เป็นสารสกัดเอทานอล
จากยางชะมวง  จากนั้นจึงนําตัวอย่างสารสกัดท้ัง 8 ชนิดไปทดสอบฤทธ์ิความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง SW620, 
CHAGO-KI และ KATO-III ด้วยวิธี MTT ต่อไป 

หลังจากทราบผลความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง นํายางชะมวงนํ้าหนัก  45.07 กรัม มาละลายในเอทานอล 
แล้วระเหยตัวทําละลายออกบางส่วนเพ่ือให้สารสกัดเข้มข้นข้ึน ก่อนจะสกัดแยกย่อยต่อโดยวิธีโครมาโทกราฟี
แบบแบ่งส่วน (Partition chromatography) กับตัวทําละลายอินทรีย์ ได้แก่ เฮกเซน เอทิลอะซีเตท และ   
บิวทานอล ตามลําดับ ระเหยส่วนสกัดท่ีได้แต่ละส่วนให้แห้ง ได้ส่วนสกัดเฮกเซน มีน้ําหนัก 5.03 กรัม 
(11.16% yield) ส่วนสกัดเอทิลอะซีเตท 36.04 กรัม (79.96% yield) และส่วนสกัดบิวทานอล 0.34 กรัม
(0.75% yield)  นําส่วนสกัดท้ัง 3 ชนิดไปทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง พบว่า ส่วนสกัดทุกชนิด
แสดงฤทธ์ิไม่ต่างกันมากนัก แต่ส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทมีปริมาณมากท่ีสุด จึงเลือกนําส่วนสกัดนี้ไปแยกสาร
บริสุทธ์ิต่อไป 
4. การแยกสารบริสุทธ์ิ 
 นําสารสกัดเอทิลอะซีเตทจากยางชะมวงน้ําหนัก 36.04 กรัม มาแยกด้วยควิกคอลัมน์โครมาโทกราฟี
(quick column chromatography) โดยใช้ silica gel 60 น้ําหนัก 170 กรัม เป็นตัวดูดซับและชะด้วยตัวทํา
ละลายผสมระหว่างเฮกเซนกับไดคลอโรมีเทน โดยค่อย ๆ เพ่ิมสัดส่วนของไดคลอโรมีเทนจาก 10-100% 
ตรวจสอบผลการแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (TLC) แล้วรวม fraction ท่ีมี TLC pattern เหมือนกัน
เข้าด้วยกันได้เป็น 5 fraction (A-E) โดย fraction มีน้ําหนัก 7.52, 22.50, 0.78, 1.86 และ 0.80 กรัม ตามลําดับ 
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 นํา fractionA (7.52 กรัม) มาแยกต่อด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟีโดยใช้ silica gel 60 น้ําหนัก 200 
กรัม เป็นตัวดูดซับและซะด้วยตัวทําละลายผสมเฮกเซนกับไดคลอโรมีเทน (1:1) โดยรวม fraction ท่ีมี TLC 
pattern เหมือนกันเข้าด้วยกัน ได้เป็น 17 fraction (A1-A17)  นํา fraction A3 มาแยกต่อด้วยวิธีเดิม โดยใช้ 
silica gel 60 น้ําหนัก 20 กรัม เป็นตัวดูดซับและซะด้วยตัวทําละลายผสมเฮกเซนกับไดคลอโรมีเทน (4:1) 
หลังจากตรวจสอบด้วย TLC สามารถรวม fraction ได้เป็น 10 fraction (A3-1 ถึง A3-10) นํา fraction A3-3 
มาแยกต่อด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบแยกตามขนาดโมเลกุลโดยใช้ Sephadex LH20 เป็น gel filter และชะ
ด้วยตัวทําละลายผสมไดคลอโรมีเทนกับเมทานอล (1:1) ได้สารบริสุทธ์ิ 1 มีลักษณะเป็นผงสีส้ม น้ําหนัก 7.9 
มิลลิกรัม (คิดเป็น 0.0175 % เม่ือเทียบกับน้ําหนักยางชะมวง) ในทํานองเดียวกัน เม่ือนํา fraction A3-4 มา
แยกโดยใช้ Sephadex LH20 และชะด้วยตัวทําละลายผสมไดคลอโรมีเทนกับเมทานอล (1:1) ได้สารบริสุทธ์ิ
2 มีลักษณะเป็นผงสีเหลือง น้ําหนัก 3.8 มิลลิกรัม (คิดเป็น 0.0084 % เม่ือเทียบกับน้ําหนักยางชะมวง)  ส่วน 
fraction A6 เม่ือปล่อยท้ิงไว้มีการตกผลึกได้เป็นสารบริสุทธ์ิ 3 มีลักษณะเป็นผลึกรูปเข็มสีเหลือง น้ําหนัก 
2.45 กรัม (คิดเป็น 5.44 % เม่ือเทียบกับน้ําหนักยางชะมวง)  
 เม่ือนํา fraction B (22.50 กรัม) มาแยกต่อด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟีโดยใช้ silica gel 60 น้ําหนัก 
400 กรัม เป็นตัวดูดซับและซะด้วยตัวทําละลายผสมระหว่างเฮกเซนกับไดคลอโรมีเทน โดยค่อยๆ เพ่ิมสัดส่วน
ของไดคลอโรมีเทนจาก 10-100% แล้วรวม fraction ท่ีมี TLC pattern เหมือนกันเข้าด้วยกันได้เป็น 6 
fraction (B1-B6) นํา fraction B4 มาแยกต่อด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟีโดยใช้ silica gel 60 น้ําหนัก 180 
กรัม เป็นตัวดูดซับและชะด้วยตัวทําละลายผสมเฮกเซนกับไดคลอโรมีเทน (9:1) จากนั้นรวม fraction ได้ 3 
fraction (B4-1 ถึง B4-3) และเม่ือนํา fraction B4-2 มาแยกด้วย Sephadex LH20 และชะด้วยตัวทํา
ละลายผสมเฮกเซนกับไดคลอโรมีเทน (1:1) ได้สารบริสุทธ์ิ4 เป็นผลึกรูปเข็มสีเหลือง น้ําหนัก 2.21 กรัม (คิด
เป็น 5.43 % เม่ือเทียบกับน้ําหนักยางชะมวง) 
 นําสารบริสุทธ์ิท้ัง 4 ชนิด ไปวิเคราะห์สูตรโครงสร้างทางเคมีด้วยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
สเปกโทรสโกปี  และเปรียบเทียบข้อมูลของ NMRกับสารท่ีเคยมีรายงานในอดีต 
5. การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง 
 ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งชนิด SW620, CHAGO-KI และ KAGO-III ของสารสกัดจากส่วน
ต่าง ๆ ของต้นชะมวง ส่วนสกัดยางชะมวงด้วยตัวทําละลายต่างชนิด รวมท้ังสารบริสุทธ์ิทุกชนิดท่ีแยกได้จาก
ยางชะมวงโดยการประเมินความอยู่รอดได้ของเซลล์ (cell viability) ด้วย3-(4,5)-dimethylthiazol-2,5-
diphenyltetrazolium bromide (MTT) ซ่ึงอาศัยคุณสมบัติของเซลล์ท่ีมีชีวิตซ่ึงสามารถเปลี่ยน MTT ซ่ึง
ละลายน้ําได้ ไปเป็นผลึก formazan ท่ีมีสีม่วง (Carmichael et al., 1987; Twentyman et al., 1987) 
 เซลล์มะเร็งท้ัง 3 ชนิดถูกเลี้ยงไว้ใน 96-well plate (200 ไมโครลิตร/หลุม ความหนาแน่นของเซลล์ 
25 x 104 เซลล์/มิลลิลิตร) หลังจากบ่มใน growth medium เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เติมสารสกัดเอทานอลจาก
ส่วนต่าง ๆ ของต้นชะมวง ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร หรือส่วนสกัด/สารบริสุทธ์ิจากชะมวงท่ีระดับ
ความเข้มข้นต่าง ๆ 7 ค่าความเข้มข้น (ปริมาตร 2 ไมโครลิตร/หลุม) บ่มเป็นเวลา 72 ชั่วโมง แล้วเติมสารละลาย 
MTT ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร 10 ไมโครลิตร บ่มท่ี 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 
จากนั้นจึงดูดสารละลายส่วนบนออก แล้วเติม DMSO ปริมาตร 150 ไมโครลิตร และ glycine buffer (pH 
10.4) 25 ไมโครลิตร เพ่ือละลายผลึก formazan ท่ีเกิดข้ึน จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 
นาโนเมตร และคํานวนค่าร้อยละของเซลล์ท่ีอยู่รอด คํานวนค่าความเข้มข้นท่ีทําให้เซลล์ตายได้ 50% (IC50) ของ
ส่วนสกัด/สารบริสุทธ์ิ และเปรียบเทียบกับยาต้านมะเร็ง doxorubicin ซ่ึงใช้เป็นตัวควบคุมผลบวก 
 

ผลการวิจัย 
1. การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดเอทานอลจากชะมวง 

นําสารสกัดเอทานอลจากส่วนต่าง ๆ ของพืชชะมวง ท่ีความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ไป
ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งชนิด SW620, KAGO-III และ CHAGO-KI ด้วยวิธีทดสอบโดยใช้ MTT 
แสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของเซลล์ (% cell survival) ในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง 3 ชนิดของสารสกัดเอทานอลจากชะมวง (10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)
ทดสอบด้วยวิธี MTT 

ส่วนที่ใช ้ % cell survival  
SW620 CHAGO-KI KATO-III 

ใบ 23 72 51 
ดอก 95 101 111 
ผล 15 57 48 
เนื้อไม้ 100 100 99 
เปลือกต้น 31 93 99 
ราก 98 100 108 
เปลือกราก 13 44 30 
ยาง 14 15 27 
SW620: มะเร็งลําไส้, CHAGO-KI: มะเร็งปอด, KATO-III: มะเร็งกระเพาะอาหาร, วิธีMTT: ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งชนิดโดยใช้ 
MTT 3-(4,5)-dimethylthiazol-2,5-diphenyltetrazolium bromide 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า สารสกัดเอทานอลจากยางชะมวง มีผลทําให้เซลล์มะเร็งท้ัง 3 ชนิด มีอัตรา
การรอดชีวิตน้อยท่ีสุด โดยท่ีระดับความเข้มข้นท่ีใช้ทดสอบ คือ 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ทําให้เซลล์มะเร็ง
ท้ังหมดท่ีทดสอบรอดชีวิตเพียง 14-27% จึงนําสารสกัดจากยางชะมวงมาทําการศึกษาต่อไป 

 
2. การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของส่วนสกัดเฮกเซน เอทิลอะซีเตทและบิวทานอลจากยางชะมวง 

เม่ือนําสารสกัดเอทานอลจากยางชะมวงมาแยกด้วยวิธี โครมาโทกราฟีแบบแบ่งส่วน ด้วยตัวทํา
ละลายอินทรีย์ ได้แก่ เฮกเซน เอทิลอะซีเตทและบิวทานอล แล้วนําส่วนสกัดแต่ละชนิดไปทดสอบความเป็น
พิษต่อเซลล์ด้วยวิธี MTT แสดงผลด้วยค่าความเข้มข้นของส่วนสกัดท่ีมีผลทําให้เซลล์มะเร็งมีชีวิตรอดเพียง
คร่ึงหนึ่ง (IC50) ดังในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2  ความเป็นพิษของส่วนสกัดจากยางชะมวงต่อเซลล์มะเร็ง3 ชนิดทดสอบด้วยวิธี MTT 

ส่วนสกัด 
IC50 (ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) 

SW620 CHAGO-KI KATO-III 
เฮกเซน 5.77 6.42 4.65 
เอทิลอะซีเตท 4.91 5.71 4.25 
บิวทานอล 4.58 5.14 6.49 
SW620: มะเร็งลําไส้, CHAGO-KI: มะเร็งปอด, KATO-III: มะเร็งกระเพาะอาหาร, วิธี MTT: ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งชนิดโดยใช้ MTT 3-(4,5)-
dimethylthiazol-2,5-diphenyltetrazolium bromide 

 
ผลการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ พบว่า ส่วนสกัดเฮกเซน เอทิลอะซีเตท และบิวทานอล จากยาง

ชะมวงมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งทุกชนิดท่ีทดสอบ โดยส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง 
KATO-III มากท่ีสุด ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 4.25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในขณะท่ีส่วนสกัดบิวทานอล มีความเป็นพิษ
ต่อเซลล์มะเร็ง SW620 และ CHAGO-KI  มากท่ีสุดด้วยค่า IC50 เท่ากับ 4.58 และ 5.14 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
ตามลําดับ แต่เนื่องจากส่วนสกัดเอทิลอะซีเตท มี % yield  สูงถึง 79.96% ดังนั้นในการศึกษาน้ีจึงคัดเลือกส่วน
สกัดดังกล่าวไปทําการแยกหาสารบริสุทธ์ิท่ีมีฤทธ์ิเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง 

 
3. การวิเคราะห์สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารบริสุทธ์ิจากยางชะมวง 

นําสารบริสุทธ์ิท้ัง 4 ชนิดท่ีแยกได้จากส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทจากยางชะมวงไปวิเคราะห์สูตรโครงสร้าง
ทางเคมีด้วยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีและเปรียบเทียบข้อมูล NMR ของสารเหล่านี้กับท่ีเคย
มีรายงานในอดีต พบว่า สารบริสุทธ์ิ 1-4 เป็นสารกลุ่ม xanthone (Ritthiwigrom et al., 2013) ท่ีมีชื่อว่า -
mangostin (Pattamadilok et al., 2016;  Anggia et al., 2015), 7-O-methylgarcinone E (Na et al., 
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2013; Likhitwitayawuid et al., 1997), cowanin (Mahabusarakam et al., 2005; Pattalung et al., 1994) 
และ cowanol (Trisuwan and Ritthiwigrom, 2012; Pattalung et al., 1994) ตามลําดับ โครงสร้างทางเคมี
และข้อมูล NMR ของสารท้ัง 4 ชนิด แสดงในภาพท่ี 1 ตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 4 ตามลําดับ 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของสารบริสทุธ์ิท่ีแยกได้จากส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทจากยางชะมวงด้วยวิธีนิวเคลียร์    
แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี 

 
ตารางท่ี 3 ข้อมูล 1H NMR ของสารบริสุทธ์ิ 1-4 ท่ีแยกได้จากส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทจากยางชะมวง 
ตําแหน่ง -Mangostin(ppm) 7-O- Methylgarcinone E (ppm) Cowanin (ppm) Cowanol (ppm) 

4 6.29 (s) 6.33 (s) 6.33 (s) 6.29 (s) 
5 6.82 (s) - 6.83 (s) 6.80 (s) 
1 3.44 (d, J = 7.2 Hz) 3.46 (d, J = 7.5 Hz) 3.45 (d, J = 7.2 Hz) 3.51 (d, J = 8.1 Hz) 
2 5.27 (m) 5.27 (m) 5.26 (m) 5.46 (br t, J = 7.8 Hz) 
4 1.83 (br s) 1.85 (s) 1.77 (s) 4.35 (br s) 
5 1.76 (s) 1.77 (d, J = 1.2 Hz) 1.84 (s) 1.79 (s) 
1 4.08 (d, J = 6.3 Hz) 3.57 (d, J = 7.5 Hz) 4.09 (d, J = 6.0 Hz) 4.08 (d, J = 6.0 Hz) 
2 5.27 (m) 5.27 (m) 5.26 (m) 5.26 (br t, J = 6.0 Hz) 
4 1.83 (br s) 1.87 (s) 2.02 (m) 2.04 (m) 
5 1.62 (s)  1.69 (s) 2.02 (m) 2.04 (m) 
6 - - 5.03 (br t, J = 6.3 Hz) 5.02 (br t, J = 6.3 Hz) 
8 - - 1.60 (s) 1.60 (s) 
9 - - 1.82 (s) 1.82 (s) 
10 - - 1.55 (s) 1.54 (s) 
1 - 4.07 (d, J = 6.3 Hz) - - 
2 - 5.25 (m)  - - 
4 - 1.83 (s) - - 
5 - 1.69 (s) - - 

7-OCH3 3.80 (s) 3.80 (s) 3.80 (s) 3.80 (s) 
1-OH 13.76 (s) 13.85 (s) 13.80 (s) 13.84 (s) 
3-OH - 6.14 (s) 6.16 (s) - 
6-OH - 6.40 (s) 6.30 (s) - 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูล 13C NMR ของสารบริสุทธ์ิ 1-4 ท่ีแยกได้จากส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทจากยางชะมวง 
ตําแหน่ง -Mangostin(ppm) 7-O- Methylgarcinone E (ppm) Cowanin (ppm) Cowanol (ppm) 

1 160.6 160.6 160.7 160.7 
2 108.5 108.2 108.4 108.1 
3 161.6 161.5 161.6 161.7 
4 93.3 93.3 93.3 93.6 
4a 155.0 155.1 155.0 154.5 
5 101.6 114.0 101.5 101.6 
6 154.6 152.3 155.8 155.7 
7 142.6 142.2 142.6 142.6 
8 137.0 131.9 137.1 137.1 
8a 112.2 111.9 112.3 102.4 
9 182.1 182.4 182.0 101.6 
9a 103.7 103.6 103.7 103.3 
10a 155.8 153.5 154.5 155.1 
1 21.4 21.4 21.5 21.6 
2 121.5 121.5 121.4 127.0 
3 135.6 135.9 131.3 133.2 
4 25.8 17.9 25.8 62.9 
5 18.2 25.8 17.9 22.9 
1 26.5 26.4 26.6 26.5 
2 123.2 123.5 123.2 123.3 
3 132.2 133.8 135.6 135.5 
4 17.9 18.2 39.7 39.7 
5 25.8 25.8 26.5 26.5 
6 - - 124.3 124.3 
7 - - 135.8 131.3 
8 - - 17.7 25.6 
9 - - 16.5 16.5 
10 - - 25.6 17.7 
1 - 22.6 - - 
2 - 121.1 - - 
3 - 132.7 - - 
4 - 17.9 - - 
5 - 25.8 - - 

7-OCH3 62.0 62.0 62.1 62.0 
 

4. การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารบริสุทธ์ิจากยางชะมวง 
นําสาร xanthone ท่ีแยกได้จากยางชะมวง จํานวน 3 ชนิด ได้แก่ -mangostin, cowanin และ 

cowanol ไปทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งด้วยวิธี MTT โดยใช้ doxorubicin เป็น positive control 
(สาร 7-O-methylgarcinone ท่ีแยกได้มีปริมาณน้อยเกินไป จึงไม่ได้นํามาทดสอบ) ผลการทดสอบความเป็น
พิษต่อเซลล์มะเร็ง ดังแสดงในตารางท่ี 5 

พบว่าสารบริสุทธ์ิในกลุ่ม xanthone ท้ัง 3 ชนิดมีความเป็นพิษระดับสูงต่อเซลล์มะเร็งทุกชนิดท่ี
ทดสอบ โดย cowanin แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง SW620 และ KATO-III ได้แรงท่ีสุดเม่ือเทียบกับอีก 
2 ชนิดท่ีแยกได้จากยางชะมวง ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 2.2 และ 1.7 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ ส่วน -
mangostin เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง CHAGO-KI สูงท่ีสุดด้วยค่า IC50 เท่ากับ 2.1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และเม่ือ
เปรียบเทียบกับ doxorubicin ซ่ึงเป็นยาเคมีบําบัดท่ีใช้เป็น positive control พบว่า cowanin มีฤทธ์ิเป็นพิษ
ต่อเซลล์มะเร็งลําไส้ SW620 ใกล้เคียงกับ doxorubicin แต่สารบริสุทธ์ิจากชะมวงท้ัง 3 ชนิดยังมีความเป็น
พิษต่อเซลล์มะเร็ง CHAGO-KI และ KATO-III ได้ตํ่ากว่า doxorubicin 
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ตารางท่ี 5 ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารบริสุทธ์ิท่ีแยกได้จากส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทจากยางชะมวง 
ด้วยวิธี MTT 

สาร IC50 (ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) 
SW620 CHAGO-KI KATO-III 

-mangostin 4.1 2.1 3.7 
cowanin 2.2 2.8 1.7 
cowanol 3.2 3.0 3.9 
doxorubicin 2.5 0.6 0.7 
SW620: มะเร็งลําไส้, CHAGO-KI: มะเร็งปอด, KATO-III: มะเร็งกระเพาะอาหาร, วิธี MTT: ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งชนิดโดยใช้ MTT 3-(4,5)-
dimethylthiazol-2,5-diphenyltetrazolium bromide 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของชะมวง โดยอาศัยฤทธ์ิทางชีวภาพเป็นสิ่งชี้นําการแยกสารบริสุทธ์ิ
จากชะมวง (bioactivity-guided isolation) โดยงานวิจัยนี้เลือกความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง 3 ชนิดคือ 
มะเร็งลําไส้ (SW620) มะเร็งปอด (CHAGO-KI) และมะเร็งกระเพาะอาหาร (KATO-III) สําหรับชี้นําการสกัด
สารด้วยเอทานอลจากส่วนต่าง ๆ ของพืชชะมวง ได้แก่ ส่วนใบ ดอก ผล เนื้อไม้ เปลือกต้น ราก เปลือกราก 
และยาง แล้วนําสารสกัดท่ีได้ไปตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของเซลล์มะเร็ง ด้วยวิธี MTT พบว่า        
ยางชะมวงแสดงฤทธ์ิเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งสูงท่ีสุด โดยมีอัตราการรอดชีวิตน้อยท่ีสุด โดยท่ีระดับความเข้มข้น
ท่ีใช้ทดสอบ คือ 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ทําให้เซลล์มะเร็งท้ังหมดท่ีทดสอบรอดชีวิตเพียง 14-27% การ
ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของส่วนสกัดเฮกเซน เอทิลอะซีเตท และบิวทานอล จากยางชะมวงมีความเป็นพิษ
ต่อเซลล์มะเร็งทุกชนิดท่ีทดสอบ โดยส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง KATO-III มากท่ีสุด ด้วย
ค่า IC50 เท่ากับ 4.25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในขณะที่ส่วนสกัดบิวทานอล มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง SW620 
และ CHAGO-KI  มากท่ีสุดด้วยค่า IC50 เท่ากับ 4.58 และ 5.14 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ สามารถแยกสาร
บริสุทธ์ิจากส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทจากยางชะมวงได้ 4 ชนิด เป็นสารกลุ่ม xanthone ได้แก่ -mangostin, 7-O-
methylgarcinone, cowanin และ cowanol สารบริสุทธ์ิท่ีแยกได้มีความเป็นพิษระดับสูงต่อเซลล์มะเร็งทุก
ชนิดท่ีทดสอบ โดย cowanin แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง KATO-III และ SW620 ได้แรงท่ีสุด ด้วยค่า 
IC50 เท่ากับ 1.7 และ 2.2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ยางชะมวง ซ่ึงมีสีเหลืองจากสารกลุ่ม xanthone ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคัญนั้นแสดงฤทธิ์เป็นพิษต่อ

เซลล์มะเร็งสูงท่ีสุด โดยท่ีส่วนอ่ืน ๆ ของต้นชะมวงท่ีสามารถพบยางของพืชนี้ได้เช่นกัน ได้แก่ เปลือกราก 
เปลือกต้น หรือผล ก็มีฤทธ์ิเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งได้เช่นกัน แต่ในระดับท่ีตํ่ากว่า เม่ือนําสารสกัดยางชะมวง
ด้วยเอทานอลมาแยกเป็นส่วนสกัดย่อยด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบแบ่งส่วน  ด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ 3 ชนิด
เรียงตามลําดับความมีข้ัว คือ เฮกเซน เอทิลอะซีเตท และบิวทานอลแล้วทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
อีกครั้ง พบว่าส่วนสกัดยางชะมวงท้ัง 3 ชนิดมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งใกล้เคียงกันด้วยค่า IC50 ในช่วง 
4.25-6.49 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร แต่องค์ประกอบทางเคมีของยางชะมวงสามารถละลายได้ในเอทิลอะซีเตทใน
ปริมาณมากท่ีสุด จึงทําให้ส่วนสกัดด้วยตัวทําละลายชนิดนี้มี % yield สูงสุด (79.96%) ในแง่ของการนําไปใช้ 
จึงอาจไม่จําเป็นต้องทําการ partition ยางชะมวงด้วยตัวทําละลายต่าง ๆ แต่อาจหาวิธีกําจัดเศษสิ่งเจือปนต่าง ๆ 
ท่ีอาจปะปนมาในข้ันตอนการเก็บรวบรวมยางชะมวง เช่น เศษเปลือกต้น ออกไปจากน้ํายาง  

อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกนําส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทไปแยกองค์ประกอบทาง
เคมีของยางชะมวงจนได้สารบริสุทธ์ิในกลุ่ม xanthone 4 ชนิด คือ-mangostin, cowanin, cowanol และ 
7-O-methylgarcinone E ซ่ึงเม่ือนําสาร 3 ชนิดแรกไปทดสอบฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งพบว่า ต่างก็มีความ
เป็นพิษอย่างมีนัยสําคัญโดย cowanin เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลําไส้ (SW620) และเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร 
(KATO-III) แรงท่ีสุดเม่ือเทียบกับสารบริสุทธ์ิอีก 2 ชนิดท่ีแยกได้ ส่วน -mangostin เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
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ปอด (CHAGO-KI) ได้สูงกว่า cowanin และ cowanol ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับยาต้านมะเร็ง doxorubicin ท่ีใช้
เป็น positive control พบว่า cowanin มีฤทธ์ิเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง SW620 ได้ใกล้เคียงกับ doxorubicin 
แต่ xanthone ท้ัง 3 ชนิดนี้มีฤทธ์ิต่อเซลล์มะเร็ง CHAGO-KI และ KATO-III ตํ่ากว่า doxorubicin 

องค์ประกอบทางเคมีในกลุ่ม xanthone ท้ัง 3 ชนิดของยางชะมวงที่ผู้วิจัยได้สกัดแยกมาศึกษา   
ฤทธ์ิต่อเซลล์มะเร็งในงานวิจัยนี้  ยังพบได้ในพืชสกุล Garcinia ท่ีพบได้ในประเทศไทยอีกหลายชนิด เช่น ในเปลือก 
ต้นพะวา (G. celebica L.) (Okudaira et al., 2000) หรือในรากมะดันป่า (G. fuscaPierre) (Nguyen et al., 
2017) นอกจากนี้ยังพบ cowanin กับ cowanol ในเปลือกต้นมะดัน (G. schomburgkiana Pierre) (Vo et al., 
2012) ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีเคยมีการรายงานไว้ก่อนเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งของสารเหล่านี้ (Ha et al., 2009; Vo et al., 2012) และยืนยันว่าองค์ประกอบทางเคมีของยาง
ชะมวงมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาร cowanin ซ่ึงเป็นองค์ประกอบชนิดหลักในยาง
ชะมวง(5.44% โดยนํ้าหนักของยาง) และเม่ือไม่นานมานี้ได้มีงานวิจัยพบว่า สารชนิดนี้สามารถเหนี่ยวนําให้
เซลล์มะเร็งเต้านม MDA-MB-468 แตกตายเอง (apoptosis) (Chowchaikong et al., 2017) ยับย้ังการเพิ่ม
จํานวนและเหนี่ยวนําให้เซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่ LoVo แตกตายเอง (Chowchaikong et al., 2018) และยับย้ัง
วิถี Notch (Notch pathway) ซ่ึงการทํางานท่ีผิดปกติไปของวิถีการส่งสัญญาณน้ี เป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งได้
หลายชนิด (Arai et al., 2018) จึงนับได้ว่า cowanin เป็นสารท่ีมีศักยภาพในการท่ีจะพัฒนาเป็นยาต้าน
มะเร็งต่อไปในอนาคต โดยควรนําไปศึกษาเชิงลึก เช่น กลไกการออกฤทธิ์ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้วย
กระบวนการทางเคมีเพ่ือให้ได้ตัวยาท่ีออกฤทธ์ิได้เฉพาะเจาะจงและมีพิษน้อยต่อเซลล์ปกติ วิธีการท่ีเหมาะสม
ในการนําส่งยาเข้าสู่ร่างกาย การขจัดยาออกจากเซลล์หรือร่างกาย เป็นต้น  
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