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บทคดัย่อ 
 
 ในรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่าเทคโนโลยพีลาสมาเย็นเป็นเทคโนโลยใีหม่ที่ช่วยเพิ่มปริมาณ
สารชวีภาพทีต่้านมะเรง็ในไมโครกรนีผกัเขยีวน้อยและผกัขีหู้ด อายุ 7 วนัได ้แต่ยงัไม่มกีารศกึษาถงึผล
ของอายุของไมโครกรนีผกัขีห้ดูและผกัเขยีวน้อยต่อฤทธิก์ารต้านมะเรง็ ดงันัน้ งานวจิยัน้ีจงึมจุีดประสงค์
ที่จะศกึษาการเจรญิเตบิโต ชนิดและปรมิาณสารกลูโคซิโนเลท สารไอโซไธโอไซยาเนท สารประกอบ    
ฟีนอลกิทัง้หมด สารประกอบฟลาโวนอยดท์ัง้หมด และฤทธิท์างชวีภาพ ไดแ้ก่ ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ และ
ฤทธิค์วามเป็นพษิต่อเซลล์มะเรง็เต้านม MCF-7 เซลล์มะเรง็ตบั HepG2 เซลล์มะเรง็ปากมดลูก HeLa 
เซลล์มะเรง็ปอด A549 และเซลล์มะเรง็ล าไสใ้หญ่ HT-29 ในช่วงอายุ 14 21 และ 28 วนั หลงัจากเมล็ด
ไดร้บัพลาสมาเยน็ (ผกัเขยีวน้อยที ่19 kV เป็นเวลา 5 นาท ีและผกัขีห้ดูที ่21 kV เป็นเวลา 5 นาท)ี 
 จากผลการศกึษาโดยสว่นใหญ่ พบว่าพลาสมาเยน็ไม่มผีลกระทบต่อการเจรญิเตบิโต (ความยาว
ของล าต้น น ้าหนักสดและน ้าหนักแหง้) ของไมโครกรนีทัง้ 2 ชนิด เมื่อเทยีบกบัชุดควบคุม (ไมโครกรนี
จากเมลด็ทีไ่ม่ไดร้บัพลาสมาเยน็) ทีอ่ายุเท่ากนั แต่ทว่าพลาสมาเยน็ช่วยเพิม่ปรมิาณสารกลูโคซโินเลท 
สารไอโซไธโอไซยาเนท สารประกอบฟีนอลกิทัง้หมด สารประกอบฟลาโวนอยด์ทัง้หมด และฤทธิท์าง
ชวีภาพ ไดอ้ย่างมนียัส าคญั เมื่อเทยีบกบัชุดควบคุมทีอ่ายุเท่ากนั ในผกัเขยีวน้อย พบว่ามกีลูโคซโินเลท 
2 ชนิด คอื ซนิิกรนิและกลูโคนาพนิ และไอโซไธโอไซยาเนท 2 ชนิด คอื อลัลลีไอโซไธโอไซยาเนท และ 
3-บวิทนีิล ไอโซไธโอไซยาเนท สว่นในผกัขีห้ดู พบว่ามสีารกลูโคราฟาซาตนิ และราฟาซาตนิ เพยีงชนิด
เดยีว โดยรวม พบปรมิาณสารชวีภาพและฤทธิท์างชวีภาพในผกัเขยีวน้อยและผกัขีหู้ดทีสู่งทีสุ่ด ในช่วง
อายุ 14 และ 21 วนั โดยทีชุ่ดทดลองพลาสมาส่วนใหญ่มปีรมิาณสูงกว่าชุดควบคุมทีอ่ายุเท่ากนัอย่างมี
นยัส าคญั และผกัขีห้ดูมปีรมิาณสารชวีภาพและฤทธิท์างชวีภาพสงูกว่าผกัเขยีวน้อย 

ความไวของเซลล์มะเรง็ต่อความเป็นพษิของสารสกดัผกัเขยีวน้อย เรยีงตามล าดบัจากมากไป
น้อย ดงันี้ HeLa > HepG2 > MCF-7 > A549 > HT-29 มีค่า IC50 อยู่ที่ 16-78 µg/ml และส าหรบัสาร
สกดัผกัขีห้ดู เรยีงได ้ดงันี้ HeLa > MCF-7 > A549 > HT-29 > HepG2 มคี่า IC50 อยู่ที ่12-60 µg/ml ซึง่
แสดงถึงฤทธิก์ารต้านมะเร็งระดบัดีถึงดีมาก โดยชุดทดลองพลาสมามฤีทธิก์ารต้านมะเร็งสูงกว่าชุด
ควบคุมทีอ่ายุเท่ากนัอย่างมนียัส าคญั และผกัขีห้ดูมฤีทธิก์ารตา้นมะเรง็ทีด่กีว่าผกัเขยีวน้อย 
 ในเชิงกลไกการต้านมะเร็งระดบัโมเลกุล พบว่าสารสกดัไมโครกรนีผกัเขยีวน้อยและผกัขี้หูด
สามารถยบัยัง้การมชีวีติรอดและการแพร่กระจายของเซลล์มะเรง็ โดยเหนี่ยวน าการตายของเซลล์มะเรง็
ด้วยกระบวนการอะพอพโตซิส ผ่านวิถี caspase cascade โดยพบว่ามีการแสดงออกของยีน Bax, 
caspase-3 และ p21 และโปรตนี cytochrome c, caspase-3 และ p21 ทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีก่ารแสดงออก
ของยนี Bcl-2, MMP-9, MMP-2 และ cyclin D1 ลดลง โดยสรุป เทคโนโลยพีลาสมาเย็นมศีกัยภาพใน
การเพิม่ปรมิาณสารชวีภาพและฤทธิท์างชวีภาพใหแ้ก่พชืสมุนไพรทอ้งถิน่ และไมโครกรนีผกัเขยีวน้อย
และผกัขีห้ดู อายุ 14 และ 21 วนั มศีกัยภาพในการเป็นอาหารต้านมะเรง็ 

ค าส าคญั:   ผกัเขยีวน้อย   ผกัขีห้ดู   ตา้นมะเรง็   พลาสมาเยน็   อะพอพโตซสิ 
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Abstract 
 

Recently, cold plasma was found to be a new technology to increase the cancer-fighting 
activity of 7-day-old mustard green and rat-tailed radish microgreens; however, the different 
stages of microgreens on bioactive compounds and bioactivity have not been studied. Therefore, 
this research aimed to study growth, type and amount of glucosinolates, isothiocyanates, all 
phenolic compounds, all flavonoid compounds, antioxidant activity and cytotoxic effects on breast 
cancer MCF-7 cells, HepG2 liver cancer cells, HeLa cervical cancer cells, A549 lung cancer cells 
and HT-29 colon cancer cells at 14, 21 and 28 days of age after cold plasma seed priming 
(mustard greens treated at 19 kV for 5 min and rat-tailed radish at 21 kV for 5 min). 

From the results in general, cold plasma had no effect on growth (the stem length, fresh 
weight and dry weight) of the two microgreens compared to the control (those from untreated 
seeds) at the same age. However, cold plasma increased the glucosinolate content, 
isothiocyanate content, all phenolic compounds, all flavonoid compounds and biological activity 
significantly compared to controls of the same age. Mustard green contained two types of 
glucosinolates, sinigrin and gluconapin, and two isothiocyanates, namely allele isothiocyanates 
and 3-butenyl isothiocyanates. Rat-tailed radish contained only one type of glucoraphasatin and 
raphasatin. Overall, bioactive contents and bioactivities were highest at the age between 14 and 
21 days, with most of the plasma trials significantly higher than the controls of the same age. 
Rat-tailed radish had a higher content of biological substances and bioactivity than mustard green. 

The sensitivity of cancer cells to the cytotoxicity of mustard green extract was ranked in 
the descending order as follows: HeLa > HepG2 > MCF-7 > A549 > HT-29 with an IC50 value of 
16-78 µg/ml. For rat-tailed radish, it was ranked HeLa > MCF-7 > A549 > HT-29 > HepG2 with 
an IC50 value of 12-60 µg/ml, indicating strong to very strong level of anticancer activity. The 
plasma trial had significantly higher anticancer activity than the control at same age. Rat-tailed 
radish had a better anti-cancer effect than mustard green. 

As for its molecular mechanisms, both microgreen extracts were able to inhibit the survival 
and spread of cancer cells by inducing apoptosis via caspase cascade pathway, increasing 
expression of Bax, caspase-3 and p21 genes and also cytochrome c, caspase-3 and p21 proteins, 
while decreasing Bcl-2, MMP-9, MMP-2 and cyclin D1 genes. Cold plasma technology has the 
potential to increase the bioactive content and bioactivity of local medicinal plants. Rat-tailed 
radish and mustard green at 14 and 21 days of age have potential as anti-cancer foods. 
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