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         การประเมินฤทธ์ิทางชีวภาพของพืชสมนุไพรบางชนิดในวงศ์ฝ้าย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือจะทดสอบหาฤทธ์ิทาง
ชีวภาพของพืชบางชนิดในวงศ์นี ้พืชแห้งจากสว่นของ ราก ล าต้น และ ใบของต้นหญ้าขดัมอญ ต้นครอบฟันส ี
และ หญ้าเทวดา ถกูสกดัด้วยวิธีการสกดัแบบตอ่เนื่อง (soxhlet apparatus) ในไดคลอร์โรมีเทน และเมทานอล
ตามล าดบั การทดสอบฤทธ์ิต้านจลุชีวินพบวา่หญ้าขดัมอญ  มีฤทธ์ิในการต้านจลุชีวินทัง้หมดท่ีศกึษา แตฤ่ทธ์ิท่ี
พบแตกตา่งกนัไปตามชนิดของเชือ้ สว่นท่ีใช้ของพืชและตวัท าละลายท่ีน ามาสกดั เมื่อท าการทดสอบฤทธ์ิการ
ต้านเชือ้มาลาเรียสายพนัธุ์P. falciparum K1 (ต้านตอ่ยาคลอโรควิน) และ 3D7 (ไวตอ่ยาคลอโรควิน) พบวา่สว่น
ของใบหญ้าขดัมอญท่ีสกดัด้วยเมทานอลมีฤทธ์ิดีในการต้านเชือ้มาลาเรีย ซึง่มีคา่ความเข้มข้นท่ียบัยัง้เชือ้ได้ร้อย
ละ50(IC50)ที4่.60 และ 4.00 ไมโครกรัมตอ่มิลลลิติรตามล าดบัอลัคาลอยด์ที่สกดัจากต้นหญ้าขดัมอญทัง้ต้นให้
ฤทธ์ิยบัยัง้เชือ้มาลาเรียท่ีIC506.26 และ 9.36 ไมโครกรัมตอ่มิลลลิติรตามล าดบั ในการทดสอบฤทธ์ิการยบัยัง้เอน
ไซน์แอลฟากลโูคซิเดส และเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสของพืชทัง้สามต้น พบวา่สารสกดัจากรากของครอบฟันสทีี่
สกดัด้วยไดคลอร์โรมีเทนให้ฤทธ์ิการยบัยัง้ท่ีดีในการยบัยัง้เอนไซม์แอลฟากลโูคซิเดสจากยีสต์เมื่อเทียบกบัสาร
มาตรฐานดีออกซีนอจิริไมซินโดยมีคา่ IC50อยูท่ี่ 0.36 และ 0.58 มิลลกิรัมตอ่มิลลลิติร นอกจากนีส้ารสกดัจาก
ครอบฟันสใีนสว่นของรากท่ีสกดัด้วยเมทานอลมีฤทธ์ิดีในการยบัยัง้เอนไซม์แอลฟากลโูคซิเดสจากล าไส้เลก็ของ
หนเูมื่อเทียบกบัสารมาตรฐานดีออกซีนอจิริไมซินโดยมีคา่ IC500.08 และ 0.11 มิลลกิรัมตอ่มิลลลิติรตามล าดบั 
และยงัพบวา่สว่นของรากที่สกดัด้วยไดคลอร์โรมีเทนและล าต้นท่ีสกดัด้วยเมทานอลจากต้นหญ้าขดัมอญให้คา่
การยบัยัง้เอนไซม์แอลฟาอะไมเลสที่ดีเมื่อเทียบกบัสารมาตรฐานอะคาร์โบสโดยมีคา่ IC500.07และ2.7มิลลกิรัม
ตอ่มิลลลิติรตามล าดบั จากการทดสอบฤทธ์ิต้านออกซิเดชนัด้วยวิธีการต้านอนมุลูอิสระดีพีพีเอชพบวา่สารสกดั
จากรากในต้นหญ้าขดัมอญท่ีสกดัด้วยไดคลอร์โรมีเทนให้ฤทธ์ิท่ีดี (IC50 = 0.20 มิลลกิรัมตอ่มมิลลิติร ) ในการ
ทดสอบฤทธ์ิต้านไนตริกออกไซด์พบวา่สารสกดัจากสว่นใบของต้นหญ้าขดัมอญท่ีสกดัด้วยไดคลอร์โรมีเทนให้
ฤทธ์ิท่ีดี (IC50=0.11มิลลกิรัมตอ่มิลลลิติร) นอกจากนีส้ารสกดัในสว่นของใบท่ีสกดัด้วยไดคลอร์โรมีเทนและรากที่
สกดัด้วยเมทานอลของต้นหญ้าขดัมอญให้คา่ที่ดีในการคีเลทไออนของโลหะ (IC50=1.6 มิลลกิรัมตอ่มิลลลิติร ) 
การทดสอบความสามารถในการรีดิวซ์พบวา่สว่นของใบท่ีสกดัด้วยไดคลอร์โรมีเทนจากหญ้าขดัมอญมีพลงัรีดิ
วซ์ดีที่สดุ(IC50=2.45 มิลลกิรัมตอ่มิลลลิติร) ไมพ่บความเป็นพิษของหญ้าขดัมอญในการทดสอบความเป็นพิษตอ่
ไรทะเล (LC50>9000 มิลลกิรัมตอ่มิลลลิติร )โดยสรุปหญ้าขดัมอญ หญ้าเทวดาและครอบฟันสใีห้ฤทธ์ิท่ีดีในการ
ยบัยัง้เอนไซม์ที่ส าคญัตอ่การยอ่ยคาร์โบไฮเดรตซึง่ควบคมุปริมาณน า้ตาลในเลอืด และต้นหญ้าขดัมอญมี
ศกัยภาพในการต้านจลุชีวิน ต้านมาลาเรีย และต้านอนมุลูอิสระ 
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             Bioactive potentials of selected Malvaceous plants were studiesin vitro. The purposes of this present 
study were to investigate the bioactive properties of selected Malvaceae plant materials. The crude drugs 
from stems, roots, and leaves of SidaacutaBurm. f., Abutilon indicum(Linn.) Sweet and 
Malvastrumcoromandelianum (Linn.) Garcke were sequentially extracted by soxhlet apparatus with 
dichloromethane and methanol respectively. The study found that S. acuta exhibited antimicrobial potential 
against all tested microorganisms. However, the antimicrobial effect was selective depended on the 
microorganism species as well as parts of the plants and types of extractives solvents. The methanolic 
extract of leaves of S. acuta showed promising antimalarial activity against both K1 chloroquine resistant and 
3D7 chloroquine sensitiveP. falciparum with the IC50 of 4.60 and 4.00µg/ml respectively. Crude alkaloid was 
isolated from S. acuta whole plants and demonstrated antimalarial activity with IC50 of 6.26 and 9.36 µg/ml 
respectively. The yeast alpha-glucosidase, rat alpha-glucosidase and pancreatic alpha-amylase inhibition 
testings among S. acuta, A. indicum and M. coromandelianum extracts were determinedin vitro. The results 
showed that the dichloromethane extracts of roots from A. indicum had strong effect on yeast alpha-
glucosidase inhibition compared to 1-deoxynojirimycin with the IC50 of 0.36 and 0.58 mg/ml respectively. The 
methanolic extract of roots from A. indicum has a highest effect on rat alpha-glucisidase inhibition compared 
to 1-deoxynojirimycin with the IC50 of 0.08 and 0.11 mg/ml respectively. Moreover, the results showed that 
the dichloromethane extracts of roots and methanolic extracts of stems from M. coromandelianum had a 
strongest effect on alpha-amylase inhibition compared to acarbose with the IC50 of 0.07 and 2.7 mg/ml 
respectively. The greatest scavenger of DPPH radical was dichloromethane extracts of S. acuta roots 
(IC50=0.20 mg/ml). The highest NO scavenging activity was shown from the dichloromethane extract of S. 
acuta leaves (IC50=0.11 mg/ml). The dichloromethane extract of leaves and methanolic extract of roots from 
S. acuta showed great potential on metal chelation with IC50 of 1.6 mg/ml. However, the highest reducing 
capacity was exhibited by the extracts of leaves from dichloromethane fraction of S. acuta (IC50=2.45 
mg/ml). Furthermore, Brine shrimp lethality assay demonstrated that all tested concentrations of S. acuta 
caused no lethality to brine shrimp (LC50 value >9000 µg/ml). Selected Malvaceous plants including S. 
acuta, M. coromandelianum and A. indicum demonstrated potent inhibitory activities against key 
carbohydrate digestive enzymes which control postprandial blood glucose level. S. acuta was revealed for 
its potency on antimicrobial, antimalarial and antioxidant activities. 
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