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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to investigate an antioxidant activity of 

bioactive compounds which are responsible for the antioxidant activity and suitable 

nanoparticles systems of Bastard Teak [Butea monosperma (Lam.) Taubert] or 

Thong-Kwao flowers extract.  Phytochemical analysis of the crude ethanolic extract 

indicated that the flowers extract of B. monosperma composed of anthraquinone 

glycoside, triterpene glycosidde, cardiac glycoside, saponin glycoside and flavonoid 

glycoside, and phenolic compounds.  Appropriate extraction protocols of dried 

flowers’ powder were performed by both single solvent maceration with 80 % ethanol 

(ethanolic crude extract) and sequential maceration of with n-hexane, ethyl acetate 

(EtOAc), and 80 % ethanol (EtOH), respectively.  Antioxidant activity-guide isolation 

of active compounds indicated the F2 fraction from a single ethanolic crude extract 

possessed the highest antioxidant activity (ABTS:  TEAC value 24.72 ± 0.02 mM 

trolox equivalents/mg extract and IC50 0.0269 ± 0.0000 mg/ml, FRAP:  EC value 

240.59 mM/mg extract, DPPH:  IC50 0.0306 mg/ml) and was selected to be as the 

active marker fraction for further study.  From chromatographic and spectroscopic 

data, the bioactive principles were characterized as flavonoids:  butin (m/z = 274.1 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Butea_monosperma&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Butea_monosperma&action=edit&redlink=1


 

 

vi 

[M+2H]
+
), butein (m/z = 273.2 [M+H]

+
) and flavonoid glycosides:  

isomonospermoside (m/z = 436.2 [M+2H]
+
), and monospermoside (m/z = 435.2 

[M+H]
+
).  Polymeric and lipid-containing nanoparticular systems, five different 

nanoparticle systems, were selected for the entrapment of B. monosperma ethanolic 

crude extract.  To study the optimal nanoparticle system for ethanolic crude extract, 

were evaluated the physical properties (size, size distribution and charge) and 

entrapment efficiency of each system.  The result showed that nanostructured lipid 

carrier (NLC) and polylactide-co- glycolide (PLGA) nanoparticular systems presented 

the small size, narrow size distribution and higher percentage of entrapment when 

compared to the other systems.  For the NLC formulation the palmitic acid –stearyl 

alcohol and jojoba oil were used as solid lipid and liquid lipid, respectively.  The 

optimum ratio of solid lipid : liquid lipid was 7 : 3, yielding the particles size of 88.6 

to 110.1 nm, polydispersity index (PDI) of 0.354 to 0.506, zeta potential of -34.8 to  

- 40.2 mV and percentage of flavonoid entrapment efficiency of 23.82 – 30.01 %.  

The nanoparticles prepared from PLGA nanoparticles exhibited the particles size in 

the range of 141.8 to 212.3 nm, PDI were between 0.116 to 0.164, zeta potential were  

- 12.6 to - 14.3 mV and percentage of flavonoid entrapment was 21.84 – 37.74 %.  

However, the NLC is the most optimal system in this study for delivery the ethanolic 

crude extract because its advantages over PLGA such as cosmetic production using 

non-toxic lipid carriers, avoidance of using the organic solvents and convenience for 

large scale production. 
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               บทคัดย่อ 

 
 วตัถุประสงคข์องการทดลอง เพื่อศึกษาฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนัของสารส าคญัท่ีสกดัจากดอก
ทองกวาว และพฒันาระบบน าส่งสารระดบันาโนเมตรท่ีมีความเหมาะสมกบัสารสกดัดอกทองกวาว 
จากการศึกษาทางพฤกษเคมีเบ้ืองตน้ พบว่าสารสกดัดอกทองกวาวส่วนแอลกอฮอล์ ประกอบดว้ย
สารในกลุ่มแอนทราควิโนนไกลโคไซด์ คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ ซาโปนินไกลโคไซด์ ฟลาโวนอยด์
ไกลโคไซด์ ไทรเทอร์พีน และสารประกอบกลุ่มฟีโนลิก ในการศึกษาน้ีวิธีการสกดัสารส าคญัจาก
ดอกทองกวาวแห้งท่ีเหมาะสม ท าไดโ้ดยการหมกัสารสกดัดว้ยสารละลายชนิดเดียวโดยใช ้80 % 
แอลกอฮอล์ (เรียกสารสกัดส่วนเอธานอลิก) และการหมกัด้วยสารละลายไล่ความมีขั้วโดยใช ้
เฮกเซน เอทิลแอซีเทต และ 80 % แอลกอฮอล์ ตามล าดบั การแยกสารส าคญัโดยอา้งอิงฤทธ์ิตา้น
ออกซิเดชนัพบวา่สารสกดัดอกทองกวาวส่วนท่ี 2 (F2) ท่ีแยกไดจ้ากสารสกดั 80 % แอลกอฮอล์
เพียงอย่างเดียว ให้ฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนัสูงท่ีสุด (ABTS:  ค่า TEAC 24.72 ± 0.02 มิลลิโมล 
โทรลอกซ์เทียบต่อมิลลิกรัมสารสกดั และ ค่า IC50 0.0269 ± 0.0000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร FRAP:  
ค่า EC 240.59 มิลลิโมลต่อมิลลิกรัมสารสกดั DPPH:  ค่า IC50 0.0306 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ดงันั้น
สารสกดัส่วนน้ีจึงถูกเลือกใชเ้ป็นสารอา้งอิงส าหรับขั้นตอนต่อไปในการศึกษาคร้ังน้ี จากขอ้มูลทาง
โครมาโทกราฟฟี และสเปคโตรสโครปี พบว่าสารส าคญัท่ีออกฤทธ์ิมีโครงสร้างอยูใ่นกลุ่มฟลาโว
นอยด์ บูทิน (m/z = 274.1 [M+2H]+) บูเทอิน (m/z = 273.2 [M+H]+) และฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด ์
ไอโซโมโนสเปอร์โมไซด์ (m/z = 436.2 [M+2H]+) โมโนสเปอร์โมไซด์ (m/z = 435.2 [M+H]+) เม่ือ
ท าการศึกษาหาระบบน าส่งสารสกดัท่ีเหมาะสมต่อสารสกดัดอกทองกวาว ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงได้
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เลือกท าการศึกษาระบบน าส่งท่ีแตกต่างกนั 5 ระบบ โดยพิจารณาคุณสมบติัทางกายภาพ (ขนาด
อนุภาค การกระจายตวัของอนุภาค และประจุท่ีผิวอนุภาค) และร้อยละของความสามารถในการกกั
เก็บสารสกดั เพื่อประกอบการพิจารณาหาระบบน าส่งสารท่ีเหมาะสม ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ระบบ 
NLC และ PLGA ใหข้นาดอนุภาคท่ีเล็ก มีการกระจายตวัของอนุภาคท่ีแคบ และสามารถกกัเก็บสาร
สกดัดอกทองกวาวส่วนเอธานอลิกได ้จากการทดลอง ต ารับ NLC ท่ีใช้จะใช้ไขมนัผสมระหว่าง  
ปามิติก แอซิด และ สเตียริลแอลกอฮอล เป็นไขมนัแข็ง และ โจโจบาออย เป็นไขมนัเหลว ใน
อตัราส่วน ระหวา่งไขมนัแข็ง : ไขมนัเหลว เป็น 7 : 3 โดยมีขนาดอนุภาค 88.6 – 110.1 นาโนเมตร 
ค่าการกระจายตวัอยูใ่นช่วง 0.354 – 0.506 ค่าประจุท่ีผิวอยูใ่นช่วง - 34.8 ถึง – 40.2 มิลลิโวลต ์และ 
กกัเก็บสารสกดัดอกทองกวาวได ้ประมาณร้อยละ 23.82 – 30.01 ในส่วนของ PLGA มีขนาด
อนุภาค 141.8 – 212.3 นาโนเมตร ค่าการกระจายตวัท่ีแคบ 0.116 – 0.164 ค่าประจุท่ีผิวอยูใ่นช่วง  
- 12.6 ถึง – 14.3 มิลลิโวลต ์และ กกัเก็บสารสกดัดอกทองกวาวได ้ประมาณร้อยละ 21.84 – 37.74 
แต่ถึงอยา่งไร ระบบน าส่ง NLC ถูกจดัให้เป็นระบบน าส่งสารสกดัดอกทองกวาวท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
เน่ืองจาก มีประโยชน์เหนือกว่า อนุภาคนาโน PLGA หลายประการทั้งทางด้านทางการผลิต
เคร่ืองส าอาง ไม่มีพิษ การเตรียมเป็นกระบวนการท่ีหลีกเล่ียงการใชส้ารละลายอินทรีย ์และสามารถ
เพิ่มการผลิตเป็นขนาดใหญ่ไดง่้าย 
 


