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        โรคมะเร็งนับเป�นโรคในอันดับต�นๆ ที่เป�นสาเหตุการตายของประชากรทั่วโลก ทัง้ในประเทศที่พัฒนาแล�วหรือ

ประเทศที่กําลังพัฒนา ป)จจุบนัถึงแม�จะมีการพัฒนายาต�านมะเร็งข้ึนมามากมายหลายขนาน แต-ก็ไม-สามารถลดอัตรา

การตายของผู�ป1วยโรคมะเร็งลงได� นอกจากนี้ผู�ป1วยทีไ่ด�รับยาเคมีบําบดัยังต�องทนทุกข2ทรมานจากอาการข�างเคียงหรือ

อาการไม-พึงประสงค2จากการใช�ยา จึงมีผู�คนมากมายหันมาพึง่พาการป3องกันโรคมะเร็งด�วยการรับประทานพชืผักผลไม�

ที่มีสารต�านมะเร็งหรือมีสารป3องกันการเกิดมะเร็งจากธรรมชาติ โดยมีรายงานทางวิชาการออกมาสนบัสนนุมากมายว-า 

“การรับประทานพืชผักผลไม�หลายชนิดสามารถป3องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได�” วิธีการนี้ถือว-าเป�น

วิธีการป3องกันโรคมะเร็งมีประสทิธิภาพและประหยัด อีกทั้งประชาชนทุกระดับชั้นสามารถเข�าถึงการใช�ได�ง-าย อย-างไร

ก็ตาม ผลิตภัณฑ2เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพที่ใช�ในวัตถุประสงค2ดังกล-าว ส-วนใหญ-เป�นผลิตภัณฑ2จากสารสกัด

พืชผักผลไม�ที่ต�องนําเข�าจากต-างประเทศ และฤทธิ์ในการป3องมะเร็งมาจากฤทธิ์ต�านอนุมลูอิสระเท-านัน้ 

 ประเทศไทยเป�นแหล-งที่อุดมไปด�วยพืชผักนานาชนิด และวิถีชวีิตของคนไทยก็นิยมบริโภคผักพื้นบ�าน ไม-ว-า

จะเป�นการนํามารับประทานเป�นผักสดเคร่ืองเคียง หรือ นํามาประกอบอาหาร ทาํให�คณะผู�วิจยัมีความสนใจที่จะศึกษา

สารต�านมะเร็งจากผักพืน้บ�านของไทย จากงานวิจัยเบื้องต�นพบว-า ใบชะมวง (รูปที่ 1) ซ่ึงได�รับความนิยมนํามา

ประกอบอาหารในเมนู “หมูชะมวง” (รูปที่ 3) ให�สารสกัดที่มีฤทธิ์ต�านมะเร็งได�ดี คณะผู�วิจัยจึงได�ศึกษาวิจัยต-อเพื่อแยก

สารที่มีฤทธิ์ต�านมะเร็งจากสารสกัดใบชะมวง ทาํให�ค�นพบสารชนิดใหม-เป�นคร้ังแรกของโลก จึงตั้งชื่อสารชนดิใหม-ที่

แยกได�จากใบชะมวงตามชื่อภาษาไทยของพืชว-า “ชะมวงโอน” (chamuangone) (รูปที่ 2) [1] และจาการทดสอบฤทธิ์

ยับยั้งเซลล2มะเร็ง 4 ชนิด ได�แก- เซลล2มะเร็งปอด 2 ชนิด (A549 และ SCB3 cell lines) และยบัยั้งเซลล2มะเร็งเม็ดเลือด

ขาว 2 ชนิด (K562 และ K562/ADM cell lines) พบว-าสารชะมวงโอนมีฤทธิ์ยบัยั้งเซลล2มะเร็งทั้ง 4 ชนิดได�ดี โดยมีค-า

ความเข�มข�นที่สามารถยับยั้งเซลล2มะเร็งได� 50% (IC50) เท-ากับ 6.5, 7.5, 3.6 และ 2.2 µM ตามลําดับ [2] 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้น สารสกัดจากใบชะมวงจึงเป�นอีกทางเลือกหนึ่งในการนาํมาใช�เป�นผลิตภัณฑ2เสริมอาหารเพื่อลดความ

เสี่ยงจากการเป�นโรคมะเร็ง แต-จากการศึกษาวิธีการสกัดสารพบว-าสารชะมวงโอนเป�นสารประกอบที่มีคุณสมบัติความ

ไม-มีข้ัว (nonpolar) สงู และจะถูกสกัดออกมาได�ดีด�วยเฮกเซน (hexane) [2] ซ่ึงเป�นตัวทาํละลายอินทรีย2ทีไ่ม-ได�รับ

อนุญาตให�ใช�ในอุตสาหกรรมผลติภัณฑ2เสริมอาหารและยาสมุนไพร จึงเป�นที่มาของผลงานนวตักรรมชิ้นนี้ ที่ต�องการ

พัฒนาวิธีการสกัดสารชะมวงโอนจากใบชะมวงโดยใช�กรรมวิธีทีเ่ป�นมิตรต-อสิ่งแวดล�อม (green extraction) ซ่ึงเป�น

กรรมวิธีที่ประหยัดการใช�พลังงาน ลดการทําลายสิ่งแวดล�อม และ ลดต�นทนุการผลิต เนื่องจากน้าํมันพชืเป�นสารที่

คุณสมบัติความไม-มีข้ัวคล�ายคลงึกับเฮกเซน และลดการใช�ตัวทาํลายอินทรีย2 รวมถึงลดข้ันตอนการระเหยตัวทําละลาย

ออกหลังการสกัดสาร คณะผู�วจิัยจึงได�ทดลองนาํน้าํมันพชืชนดิต-างๆ ทีผ่ลิตในประเทศมาใช�เป�นตัวทาํละลายในการ

สกัดสารชะมวงโอนจากใบชะมวง โดยเลือกใช�วิธีการสกัดด�วยคลื่นไมโครเวฟ (microwave assisted extraction) ซ่ึง

เป�นวิธีการสกัดทีไ่ด�รับการยอมรับว-าช-วยประหยัดพลังงานและเวลาที่ใช�ในการสกัด รวมถึงทําให�ได�สารสกัดที่มี

คุณภาพดีด�วย จากการวิจัยพบว-าน้ํามันรําข�าวเป�นน้าํมันพชืทีเ่หมาะสมที่สุดในการนํามาสกัดสารชะมวงโอน เพราะ

นอกจากจะสกัดสารชะมวงโอนได�ในปริมาณสูงกว-าน้าํมันพชืชนิดอ่ืนแล�ว น้าํมันรําข�าวยังมีกรดไขมันจําเป�นที่มี

รูปท่ี 2  โครงสร�างทางเคมีของชะมวงโอน (chamuangone) รูปท่ี 1  ใบชะมวง (Garcinia cowa leaves) 

รูปท่ี 3  หมูชะมวง 



ประโยชน2ต-อร-างกาย และอุดมไปด�วยสารต�านอนุมูลอิสระ เช-น วิตามินอี และ สารแกมมาโอรีซานอล (gamma 

oryzanol) ซ่ึงมีประโยชน2ในการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดและหัวใจ และช-วยบํารุงผวิพรรณด�วย 

และจากการวิจัยและพฒันาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสาร ทําให�ได�กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดชะมวงโอนจากใบ

ชะมวงทีส่กัดด�วยน้ํามันรําข�าวโดยใช�วิธีการสกัดด�วยคลื่นไมโครเวฟ [3,4] กรรมวิธีการสกัดดังกล-าวทาํให�ได�สารสกัดที่มี

สารชะมวงโอน 1.9 มิลลิกรัมต-อมิลลิลิตร และเม่ือนาํสารสกัดที่ได�ไปทดสอบฤทธิ์ยบัยั้งเซลล2มะเร็งที่เป�นสาเหตุการ

ตายอันดับต�นๆ 3 ชนิด ได�แก- มะเร็งลําไส�ใหญ- มะเร็งเต�านม และ มะเร็งปอด พบว-าสารสกัดชะมวงโอนมีฤทธิ์ยบัยั้ง

เซลล2มะเร็งดังกล-าวได�ดี ด�วยค-า IC50 เท-ากับ 12 - 16 ไมโครกรัมต-อมิลลิลิตร และไม-เป�นพิษต-อเซลล2ปกติที่ความเข�มข�น

สูงถึง 50 ไมโครกรัมต-อมิลลิลิตร นอกจากนี้ เม่ือนําสารสกัดไปทดสอบฤทธิ์ต�านอนุมลูอิสระ พบว-าสารสกัดทีไ่ด�มีฤทธิ์

ต�านอนุมลูอิสระได�ดี (antioxidant capacity as ascorbic acid = 258721. 90 µM AAE/g; Phenolic content = 

73.57 mg-GAE/g) มีสารแกมมาโอริซานอล (γ-oryzanol) ในรูป cycloartarnyl ferulate 67.1 µg/mL และ 24-

methylenecyloartarnyl ferulate 85.6 µg/mL, มีกรดไขมันในกลุ-มที่มีประโยชน2ต-อการป3องกันโรคหลอดเลือด

และหัวใจ (mono unsaturated fat และ poly unsaturated fat = 41.89 และ 30.99 g/100 g ตามลาํดับ ปราศจาก 

trans fatty acid) และ มี Chlorophyll a 149.30 mg/100 g 

การใช�งานและผลติภัณฑ	 

ผลงานนวัตกรรมชิ้นนีส้ามารถสร�างมูลค-าเพิ่มให�กับใบชะมวงและน้ํามันรําข�าว โดยนํามาผลติเป�นสารสกัด

ชะมวงโอนซ่ึงเป�นสารที่มีฤทธิ์ต�านมะเร็ง โดยใช�กรรมวิธีการสกัดที่เป�นมิตรต-อสิ่งแวดล�อม ทําให�ได�สารสกัดที่มีคุณภาพ

ดี สามารถควบคุมคุณภาพของสารสกัดได�ด�วยวิธี HPLC และช-วยลดต�นทุนการผลิต  จึงสามารถนํากรรมวิธีการผลิตนี้

ไปใช�ประโยชน2ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ2เสริมอาหาร ทีบ่รรจุในแคปซูลนิ่ม (soft gelatin capsule) ขนาดแคปซูลละ 

800 mg โดยแนะนาํให�รับประทานวนัละ 1 แคปซูล หรือ ผลิตเป�นอาหารเพื่อสุขภาพ เช-น น้าํมันปรุงอาหาร หรือ นํา

มันสําหรับทาํน้าํสลัด หรือ น้ําสลัดเพื่อสุขภาพ เป�นต�น  
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รางวัลที่ได�รับ 
ผลงานเร่ือง ผลิตภัณฑ2เสริมอาหารจากสารสกัดชะมวงโอนทีส่กัดด�วยน้าํมันรําข�าวสาํหรับป3องกันโรคมะเร็ง 

(A nutraceutical for cancer prevention made from chamuangone extract with rice bran oil) ได�รับ 3 
รางวัล จากการประกวดนวตักรรมในงาน 10th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2016) ที่ประเทศ
สาธารณรัฐโปแลนด2 ได�แก- 
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A Nutraceutical for Cancer Prevention Made from Chamuangone Extract with Rice Bran Oil 

Pharkphoom Panichayupakaranant, Pirunrat Sae-Lim, Supreeya Yuenyongsawad 
Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology Excellence Center, Faculty of 
Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University, Hat-Yai, 90112, Thailand 

E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th 
 

Summary 

Garcinia cowa is an edible plant commonly known in Thai as “Chamuang”. We have recently 

isolated a new polyprenylated benzophenone, namely “chamuangone” from G. cowa leaves. 

Chamuangone possessed a significant cytotoxic activity against lung adenocarcinoma (SBC3 and 

A549) and leukemia (K562, and K562/ADM) cells with IC50 values of 6.5, 7.5, 3.8, and 2.2 µM, 

respectively, as well as antibacterial activity against Streptococcus pyogenes (MIC 7.8 µg/mL), S. 

viridans and Helicobacter pylori (MICs 15.6 µg/mL), and Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis and 

Enterococcus sp. (MICs 31.2 µg/mL) [1-2]. Therefore, G. cowa leaf extracts containing chamuangone 

may be potentially used as a dietary supplement for prevention of cancer. Thus, a suitable extraction 

method as well as a standardization process for preparation of G. cowa leaf extracts containing 

chamuangone should be optimized in order to get a consistently high quality extracts that can be 

effectively used in nutraceutical applications. A method for quantitative analysis of chamuangone in 

G. cowa leaf extracts has been established using a reversed-phase HPLC. In addition, hexane was a 

suitable solvent for extraction of chamuangone from G. cowa leaves using a microwave assisted 

extraction [2]. However, the use of hexane as a solvent for extraction is restricted due to its toxicities. 

Therefore, the present studies have focused on investigating the use of vegetable oils as the 

alternative green solvents for extraction of chamuangone from G. cowa leaves [3-4]. A nutraceutical, 

soft gelatin capsule containing G. cowa leaf extract (800 mg) that extracted with rice bran oil has 

been prepared using a green extraction method. The extracts are standardized to contain 

chamuangone of 1.9 mg/mL. The rice bran oil extract of G. cowa leaves exhibited satisfactory 

anticancer activities against human colorectal adenocarcinoma, breast adenocarcinoma and lung 

adenocarcinoma cells with IC50 values of 12 - 16 µg/mL, and no toxicity to normal cells. 
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