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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อการใชประโยชนจากเห็ดพื้นเมืองของไทย ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ และลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง โดยเลือกศึกษาใน
เห็ดพื้นเมืองอีสานที่อยูในสกุลรัสซูลา (Russula spp.) จํานวน 10 สายพันธุ จากจังหวัดชัยภูมิ, มุกดาหาร
และรอยเอ็ด ผานการสกัดดวยวิธีการหมักกับ 95% เอทานอล จากนั้นนําสารสกัดที่ไดไปทดสอบฤทธิ์ทาง
ช ีว ภ า พ แ ล ะ ศ ึก ษ า อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ท า ง เค ม ี ผ ล ก ารท ด ส อ บ ฤ ท ธิ์ ต าน อ อ ก ซิ เด ชั น ด วย วิ ธี
photochemiluminescence (PCL) assay ที่ความเขมขน 100 ไมโครกรัม พบวา สารสกัดเห็ดกอกาบยาง
(R. medullata) มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระซูเปอรออกไซดสูงสุดทั้งในระบบที่ละลายน้ําและละลายในไขมัน
โดยมี ค า การต า นอนุ มู ล ซู เปอร อ อกไซด เท า กั บ 1.43±0.24 nmol ascorbic acid equivalent และ
1.16±0.01 nmol Trolox equivalent ตามลําดั บ . สารสกั ดที่ มี ฤทธิ์รองลงมา คือ สารสกัด เห็ ดน้ํ าแป ง
(R. alboareolata) การทดสอบความเป น พิ ษ ต อ เซลล โ ดยวิ ธี WST assay พบว า เห็ ด ก อ เหลื อ งส ม
(R. helios) แสดงความเป น พิ ษ ต่ํ า ต อ เซลล ป กติ (เซลล เยื่ อ บุ ผิ ว ของหนู L929) โดยมี ค า IC50 เท า กั บ
428.04±32.36 ไมโครกรัม ตอมิลลิลิตร แตมีค วามเปนพิ ษสูงเมื่ อทดสอบกับเซลลมะเร็งมนุ ษยสามชนิ ด
ไดแก เซลลมะเร็งเตานม (MCF-7), เซลลมะเร็งปากมดลูก (HeLa) และเซลลมะเร็งตับ (HepG2) โดยมีคา
IC50 เท า กั บ 185.70±39.09, 281.43±3.73 และ 386.35±63.18 ไมโครกรั ม ต อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามลํ า ดั บ .
สารสกัดที่มีความเปนพิษรองลงมา คือ เห็ดน้ําแปง (R. alboareolata) นอกจากนี้ ยังพบวา เห็ดน้ําแปง
ยังมีฤทธิ์โดดเดนในกระบวนการกําจัดสิ่งแปลกปลอมดวยวิธี phagocytosis ของเซลลเม็ดเลือดขาวอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) เมื่ อ ทดสอบด ว ยวิ ธี neutral red uptake. จากนั้ น ทํ า การทดสอบฤทธิ์
เหนี่ยวนําการตายของเซลลแบบ apoptosis ของสารสกัดเห็ดน้ําแปงตอเซลล L929, HeLa และ HepG2
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน คือ Valinomycin (ความเขมขน 1 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) พบวา สารสกัด
เห็ ด น้ํ าแป งทํ า ให เกิ ด การตายของเซลล แ บบ apoptosis มากกว า 50% ผลการศึ กษาองค ป ระกอบทาง
พฤกษเคมี ด วยเทคนิ ค TLC พบวา สารสกั ด เห็ ด Russula ทั้ ง 10 ชนิ ด แสดง fingerprint ที่ มีลั กษณะ
เฉพาะตั ว ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น โดยพบแถบสารที่ ต รงกั บ สารมาตรฐาน oleanolic acid, ergosterol,
β -sitosterol และ 4,5-dicaffeoylquinic acid จากผลการศึ กษาข า งต น ได คั ด เลื อกสารสกั ด เห็ ด น้ํ าแป ง
เปนสารออกฤทธิ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพในรูปของเครื่องดื่มผสมสารสกัดเห็ดพรอมบริโภค.
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ABSTRACT
Lansium domesticum Corr. (Meliaceae) is an economic plant and widely
grown in the Southern, Eastern and Northern parts of Thailand. The fruits of L
domesticum (LD) are very popular in Thailand and commonly called “Long-Kong”.
This study was performed to investigate the biological activities of the fruits including
anti-oxidant, anti-mutagenic and cytotoxic effects. The dried powder of skins (SK) and
seeds (SD) of the long-kong fruits were extracted with 50% and 95% ethanol. The
ethanolic extracts were partitioned between dichloromethane (DCM) and 50%
aqueous ethanol. The aqueous phase was further extracted with ethyl acetate (EA)
which twelve fractions were obtained. Their anti-oxidant capacities were firstly
determined on superoxide anion (O2-•) radicals by photochemiluminescence (PCL)
assays of both lipid (ACL) and water (ACW) soluble substance systems. Subsequently,
the deoxyribose assays and comet tests were performed to assess their hydroxyl
radical (OH-•) and hydrogen peroxide (H2O2) scavenging activities, respectively. Among
12 fractions, the results revealed a high antioxidant potential of the LDSK50-EA
fraction in both hydrophilic and lipophilic antioxidant systems. Moreover, its antimutagenic effect was investigated against mitomycin C (MMC) in TK6 human
lymphoblasts using cytokinesis-blocked micronucleus (CBMN) assay. Lastly, thin layer
chromatography (TLC) technique was conducted in order to identify some
phytochemical substances. The TLC results exhibited the presence of scopoletin (Rf
0.44), rutin (Rf 0.34) and chlorogenic (Rf 0.49) in LDSK50-EA fraction. The fruitful
results generated in this study led to the development of healthy products i.e.
healthy drinks and cosmetics containing the active antioxidant and antimutagenic L
domesticum fraction.
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