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บทคดัย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิผลของสารสกดัพรอพอลิสไทยในการก าจดัเช้ือเอน็เตอโรคอคคสั 
ฟีคลัลิส โดยหาความเขม้ขน้ของสารสกดัพรอพอลิสท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ียบัย ั้งการเจริญเติบโต (MIC) และฆ่าเช้ือ (MBC) ดว้ย
วิธี broth microdilution ของเช้ือเอ็นเตอโรคอคคสั ฟีคลัลิส และศึกษาเวลาในการฆ่าเช้ือดว้ยวิธี time-kill โดยความ
เขม้ขน้ของสารสกดัพรอพอลิสท่ีน ามาทดสอบคือ ความเขม้ขน้ท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีฆ่าเช้ือ และความเขม้ขน้ 2 และ 4 เท่าของ
ความเขม้ขน้ท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีฆ่าเช้ือ เพื่อหาปริมาณเช้ือเอน็เตอโรคอคคสั ฟีคลัลิสท่ีเหลืออยู ่ณ เวลาต่างๆ ไดแ้ก่ 0 1 2 3 4 5 
10 15 20 15 20 30 45 และ 60 นาที ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของสารสกดัพรอพอลิสไทยจะน าไปใชเ้ป็นน ้ ายาลา้งคลอง
รากฟันต่อไป พบว่าความเขม้ขน้ท่ีน้อยท่ีสุดของสารสกัดพรอพอลิสท่ียบัย ั้งและฆ่าเช้ือคือ 50 และ 100 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตรตามล าดบั และการทดสอบ Time-kill พบวา่สารสกดัพรอพอลิสความเขม้ขน้ 4 เท่าของความเขม้ขน้ท่ีนอ้ยท่ีสุด
ท่ีฆ่าเช้ือ (400 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) สามารถก าจดัเช้ือทั้งหมดไดภ้ายในเวลา 2 นาที 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of Thai propolis extract, against Enterococcus 
faecalis. The minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) were evaluated 
by broth microdilution method.  Time-kill determinations were performed to examine the bactericidal kinetics, testing 
MBC, 2×MBC, 4×MBC of propolis, by counting viable bacteria after 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 minutes. 
Proper concentration of Thai propolis extract will be used for root canal irrigation.  The MIC and MBC of propolis 
extract were 50 and 100 mg/ ml, respectively.  Time- kill determinations indicated that propolis extract at the 
concentration of 4×MBC had rapid killing effects and eliminated all bacteria within 2 minutes.  
 
 
ค าส าคญั:   สารสกดัพรอพอลิสไทย เอน็เตอโรคอคคสั ฟีคลัลิส 
Keywords:   Thai propolis extract, Enterococcus faecalis 
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บทน า 
การรักษาคลองรากฟันนั้น ความส าเร็จในการรักษาพยาธิสภาพปลายรากฟันข้ึนอยูก่บัการก าจดัเช้ือโรคภายใน

ระบบคลองรากฟัน ดงันั้นการใชเ้คร่ืองมือท าความสะอาดและการลา้งคลองรากฟันถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการก าจดั
เช้ือจุลชีพ (Haapasalo et al., 2005) ซ่ึงมีการศึกษาโดยใช ้micro computed tomography ในการตรวจก่อนและหลงัการ
ขยายคลองรากฟัน พบวา่มีพ้ืนผิวภายในคลองรากฟันมากกวา่ร้อยละ 35 ท่ีไม่ไดรั้บการท าความสะอาด  (Peters et al., 
2001) ฉะนั้นการลา้งคลองรากฟันจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นเน่ืองจากน ้ ายาลา้งคลองรากฟันสามารถท าความสะอาดไดม้ากกวา่
การขยายคลองรากฟันเพียงอยา่งเดียว โดยเอ็นเตอโรคอคคสั ฟีคลัลิส (Enterococcus faecalis) เป็นแบคทีเรียซ่ึงพบใน
ฟันท่ีลม้เหลวจากการรักษาคลองรากฟันไดถึ้งร้อยละ 29  (Sundqvist et al.,1998) ปัจจุบนัน ้ ายาลา้งคลองรากฟันท่ีนิยม
ใชม้ากท่ีสุดคือโซเดียมไฮโปคลอไรต ์ (Sodium hypochlorite, NaOCl) เน่ืองจากเป็นสารตา้นเช้ือโรคท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Byström, Sundqvist, 1983) และมีคุณสมบัติในการละลายเน้ือเยื่อใน (Grossman, Meiman, 1982)แต่อย่างไรก็ตาม
โซเดียมไฮโปคลอไรตย์งัคงมีขอ้ดอ้ย คือเป็นพิษกบัเน้ือเยือ่เม่ือน ้ ายาเกินออกไปนอกปลายรากฟัน (Pashley et al., 1985) 
มีกล่ินฉุนและท าให้เคร่ืองมือรักษาคลองรากฟันเกิดการสึกกร่อน  (Neal et al., 1983) อีกทั้งยงัขาดคุณสมบติัของน ้ ายา
ลา้งคลองรากท่ีตอ้งการอีกหลายประการ เช่น ไม่ระคายเคืองต่อเน้ือเยื่อปลายราก การคงตวัในสารละลาย และการออก
ฤทธ์ิก าจดัเช้ือแบคทีเรียไดย้าวนาน เป็นตน้ จึงยงัคงมีความตอ้งการหาน ้ ายาลา้งคลองรากชนิดอ่ืนมาทดแทน  

พรอพอลิส (propolis) หรือกาวผึ้งเป็นผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติท่ีมีคุณสมบติัในการตา้นเช้ือจุลชีพ  และตา้น
การอกัเสบ (Kujumgiev et al., 1999) ในทางทันตกรรมมีการน ามาใช้เป็นน ้ ายาลา้งคลองรากฟันโดยการศึกษาของ 
Phankhongsap  et al. (2014) ท่ีศึกษาสารสกดัพรอพอลิสเป็นน ้ ายาฆ่าเช้ือในคลองรากฟันต่อเช้ือสเตรปโตคอคคสั กอร์
โดไน (Streptococcus gordonii) ผสมกบัเช้ือเอน็เตอโรคอกคสั ฟีคลัลิสโดยเปรียบเทียบสารสกดัพรอพอลิสผสมปาเปน 
(papain) สารสกดัจากเปลือกมงัคุดผสมปาเปน และโซเดียมไฮโปคลอไรตค์วามเขม้ขน้ร้อยละ 2.5 พบวา่น ้ ายาฆ่าเช้ือทั้ง 
3 ชนิดสามารถฆ่าเช้ือไดไ้ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ การศึกษาในหอ้งปฏิบติัการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของพลอพอลิสกบัโซเดียมไฮโปคลอไรตเ์ม่ือน ามาใชเ้ป็นน ้ ายาลา้งคลองรากฟัน พบวา่พรอพอลิสมีประสิทธิภาพใน
การก าจดัเช้ือเอ็นเตอโรคอกคสั ฟีคลัลิส และแคนดิดา อลับิแคนส์ (Candida albicans) เทียบเท่ากบัโซเดียมไฮโปคลอ
ไรต ์(Garg et al., 2014) แต่ก็พบการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและทางคลินิกท่ีมีผลขดัแยง้กนัโดยพบวา่สารสกดัพรอพอลิ
สมีประสิทธิภาพในการก าจดัเช้ือในคลองรากฟันไดน้อ้ยกว่าโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (hingare, Chaugule, 2011) และ
คลอเฮกซิดีน (Jahromi et al., 2013) จึงน าไปสู่การศึกษาประสิทธิผลของสารสกดัพรอพอลิสไทยในการฆ่าเช้ือเอน็เตอ
โรคอคคสั ฟีคลัลิส เพื่อใชเ้ป็นอีกทางเลือกในการพฒันาน ้ ายาลา้งคลองรากฟัน 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือหาความเขม้ขน้และเวลาท่ีเหมาะสมของสารสกดัพรอพอลิสไทยในการก าจดัเช้ือเอน็เตอโรคอคคสั ฟีคลัลิส 
เม่ือใชเ้ป็นน ้ ายาลา้งคลองรากฟัน 
 
สถานทีท่ าการวจิยั 
 หอ้งปฏิบติัการวจิยัจุลชีววทิยา คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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วธีิการวจิยั 
1. เตรียมสารสกดัพรอพอลสิไทย 

สารสกดัพรอพอลิสท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพรอพอลิสจากจงัหวดัหนองคาย สกดัตามวิธีการศึกษาของ 
Prueksakorn และคณะ โดยน ากอ้นพรอพอลิสท่ีไดจ้ากการขูดรังผึ้งมาฉีกและป่ันให้มีขนาดเล็ก เติมตวัท าละลายเอทา
นอลร้อยละ 95 ในอตัราส่วนพรอพอลิส 1 กรัมต่อเอทานอล 5 มิลลิลิตร น าเขา้เคร่ืองเขยา่เป็นเวลา 5 วนั แลว้น ามากรอง
ผ่านกระดาษกรอง (Whatman Inc.,  USA) ด้วยชุดกรวยกรองบุชเนอร์ เพ่ือแยกกาก ไข เศษผงและข้ีผึ้ งออก เก็บ
สารละลายใสท่ีได้ไวท่ี้อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง กรองดว้ยวิธีขา้งตน้ซ ้ าจนได้สารละลายใส 
น าไประเหยเอทานอลออกด้วยเคร่ืองกลั่นระเหยสารแบบหมุนภายใต้สูญญากาศ (Eyela, Japan) จะได้สารสกัด
พรอพอลิสชนิดเหลว ท่ีมีความเข้มข้น 1,185 mg/ml และ %yield  3.42% (w/w) จากนั้ นน าไปกรองด้วยตัวกรอง
แบคทีเรียเสน้ผา่นศูนยก์ลางขนาด 0.2 ไมครอน (Minisart® Germany) ก่อนน าสารสกดัหยาบพรอพอลิสท่ีไดไ้ปทดสอบ
ต่อไป (Prueksakorn, Puasiri et al., 2016) 

2. การทดสอบความไวต่อการต้านเอน็เตอโรคอคคสั ฟีคลัลสิของสารสกดัพรอพอลิสไทย  
2.1 การเตรียมเช้ือแบคทเีรีย 

เล้ียงแบคทีเรียเอ็นเตอโรคอคคสั ฟีคลัลิส (DMST4736) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทยบ์นอาหาร
เล้ียงเช้ือเบรนฮาร์ทอินฟิวชัน่ชนิดวุน้โดยบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะคาร์บอนไดออกไซดร้์อยละ 5 เป็น
เวลา 24 ชัว่โมง ปรับความเขม้ขน้โดยวดัค่าออพติคอล เดนซิตี (optical density,OD) ใหไ้ดเ้ท่ากบั 0.1 (ประมาณ 5 x 107 
CFUmL-1) ก่อนน าไปทดสอบ 

2.2 การทดสอบความไวต่อการต้านแบคทเีรียของสารสกดัพรอพอลสิไทย 
ใชว้ิธี broth microdilution โดยเจือจางความเขม้ขน้ของสารสกดัพรอพอลิสไทยลงหลุมละ 2 เท่า 

ดว้ยอาหารเล้ียงเช้ือเบรนฮาร์ทอินฟิวชัน่เหลว และเติมเช้ือเอ็นเตอโรคอคคสั ฟีคลัลิส ท่ีมีค่า OD เท่ากบั 0.1 ในหลุม
ควบคุมลบเติมอาหารเล้ียงเช้ือเบรนฮาร์ทอินฟิวชัน่เหลว หลุมควบคุมบวกเติมอาหารเล้ียงเช้ือและเช้ือเอน็เตอโรคอคคสั 
ฟีคลัลิส ท าซ ้ า 3 แถวดงัแสดงในภาพท่ี 1 น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง อ่านค่าความเขม้ขน้
นอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยหลุมท่ีมีความเขม้ขน้ของสารสกดัพรอพอลิสไทยต ่าท่ีสุดท่ี
ไม่มีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียถือวา่เป็นค่าความเขม้ขน้ต ่าท่ีสุดท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และ
อ่านค่าความเขม้ขน้ต ่าท่ีสุดท่ีสามารถฆ่าแบคทีเรีย โดยดูดสารแต่ละหลุมมาหยดบนอาหารเล้ียงเช้ือบ่มท่ีสภาวะ
คาร์บอนไดออกไซดร้์อยละ 5 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัว่โมง หลุมท่ีไม่มีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียถือ
เป็นความเขม้ขน้ต ่าท่ีสุดท่ีสามารถฆ่าแบคทีเรีย ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะท าซ ้ า 3 คร้ัง แต่ละคร้ังห่างกนั 1 สปัดาห์ 

3. การยบัยั้งการเจริญของเช้ือเอน็เตอโรคอคคสั ฟีคลัลสิ ต่อหน่วยเวลา (Time-Kill Assay)  
ใส่สารสกดัพรอพอลิสไทยปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองท่ีมีเช้ือเอ็นเตอโรคอคคสั ฟีคลัลิสท่ี

เตรียมไวใ้นขั้นตอน 2.1 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร น าเขา้ตูเ้พาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส สภาวะคาร์บอนไดออกไซด์
ร้อยละ 5 และตรวจการเจริญเติบโตของแบคทีเรียท่ีเวลาเร่ิมตน้ 1 5 10 15 20 25 30 45 และ 60 นาที โดยดูดสาร 100 
ไมโครลิตร มาหาปริมาณเช้ือแบคทีเรียโดยวิธีเจือจางเช้ือ (serial dilution) และในกลุ่มควบคุมจะใชส้ารละลายฟอสเฟต
บฟัเฟอร์ซาลายน์แทนสารสกดัพรอพอลิสไทย นบัจ านวนโคโลนีท่ีเกิดข้ึนในจานเพาะเช้ือ ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะท าซ ้ า 3 คร้ัง
แต่ละคร้ังห่างกนั 1 สปัดาห์ 
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การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยใช้สถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (mean ± SD) 

ส าหรับค่าเฉล่ียปริมาณเช้ือแบคทีเรีย (CFUmL-1) วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows version 19 
 

ผลการวจิยั 
1. การหาความเข้มข้นที่ต ่าที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเช้ือเอ็นเตอโรคอคคัส ฟีคัลลิสด้วย

วธีิบรอท ไมโครไดลูช่ัน  
ความเขม้ขน้ของสารสกดัพรอพอลิสไทยท่ีต ่าท่ีสุดท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตมีค่า 50 มิลลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร และความเขม้ขน้ของสารสกดัพรอพอลิสไทยท่ีต ่าท่ีสุดท่ีสามารถฆ่าเช้ือมีค่า 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
2. การยบัยั้งการเจริญของเช้ือแบคทเีรีย ต่อหน่วยเวลา (Time-Kill Assay) 

ผลของการทดสอบการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือเอน็เตอโรคอคคสั ฟีคลัลิสต่อหน่วยเวลาพบวา่ ความความ
เขม้ขน้ต ่าท่ีสุดของสารสกดัพรอพอลิสไทยท่ีสามารถฆ่าเช้ือเอ็นเตอโรคอคคสั ฟีคลัลิสไดท่ี้เวลา 30 นาที เม่ือความ
เขม้ขน้เพ่ิมเป็น 2 เท่าของความเขม้ขน้ท่ีต ่าท่ีสุดท่ีสามารถฆ่าเช้ือ (200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ฆ่าเช้ือไดท่ี้เวลา 10 นาที 
และเม่ือความเขม้ขน้เพ่ิมเป็น 4 เท่าของความเขม้ขน้ท่ีต ่าท่ีสุดท่ีสามารถฆ่าเช้ือ (400 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ฆ่าเช้ือไดท่ี้
เวลา 2 นาที ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และภาพท่ี 2  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  จานเล้ียงเช้ือแบบ 96 หลุม ท่ีใชท้ดสอบดว้ยวธีิ broth microdilution 
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ตารางที ่1  ค่าเฉล่ียจ านวนโคโลนีในแต่ละช่วงเวลา 
ความเข้มข้น ค่าเฉลีย่จ านวนโคโลนีในแต่ละช่วงเวลา (CFUml-1)  

สารสกดั 
พรอพอลสิไทย 

0 min 1 min 2 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 60 min 

MBC 1.97×107 1.23×107 5.07×106 2.25×106 4.5×106 1.02×102 1.83×101 0 0 0 
2MBC 1.85×107 1.55×104 6.11×103 3.13×102 0 0 0 0 0 0 
4MBC 2.17×107 2.97×102 0 0 0 0 0 0 0 0 

Control (PBS) 
1.91×107 1.61×107 1.34×107 2.06×107 2.53×107 2.47×107 2.67×107 2.90×107 3.81×107 4.35×107 

 

 

ภาพที ่2  ผลของสารสกดัพรอพอลิสไทยท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ในการก าจดัเช้ือเอน็เตอโรคอคคสั ฟิคลัลิส  
ต่อหน่วยเวลา เม่ือเปรียบเทียบกบัสารควบคุม (สารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์ ซาลายน์) 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

การศึกษาน้ีใช้เช้ือเอ็นเตอโรคอคคสั ฟีคัลลิสเน่ืองจากเป็นเช้ือท่ีพบได้บ่อยในการรักษาคลองรากฟันท่ี
ลม้เหลว (Rôças et al., 2004) เช้ือชนิดน้ีเป็นแบคทีเรียท่ีมีขนาดเล็กจึงสามารถเขา้ไปตั้งถ่ินฐานในท่อเน้ือฟันได ้ทนต่อ
สภาวะท่ีขาดแคลนอาหารและทนต่อแคลเซียมไฮดรอกไซดท่ี์เป็นยาใส่ในคลองรากฟัน สร้างตวัอยูใ่นรูปแบบของไบ
โอฟิลม์ จึงสามารถรอดชีวิตจากการท าความสะอาดคลองรากฟันและกลบัมาติดเช้ือซ ้ า (Stuart et al., 2006) การศึกษาน้ี
ใชว้ธีิ broth microdilution เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะสามารถบอกปริมาณความเขม้ขน้ของสารฆ่า
เช้ือท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเช้ือได้ (Balouiri et al., 2016) พบว่าความเข้มข้นต ่าท่ีสุดท่ียบัย ั้ งการ
เจริญเติบโตมีค่า 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และความเขม้ขน้ท่ีฆ่าเช้ือมีค่า 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซ่ึงความเขม้ขน้น้ี
มากกวา่การศึกษาของ Ferraira et al. (2007) ท่ีศึกษาในพรอพอลิสจากบราซิล พบวา่สามารถยบัย ั้งและฆ่าเช้ือเอน็เตอโร
คอคคสั ฟีคลัลิสท่ีความเขม้ขน้ 6.425 และ 7.64 มิลลิกรัมกรัมต่อมิลลิลิตร และมากกว่าการศึกษาของ Arslan et al.  
(2014) ศึกษาสารสกดัพรอพอลิสจากตุรกี พบวา่ความเขม้ขน้ท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถยบัย ั้งและฆ่าเช้ือเอ็นเตอโรคอคคสั 
ฟีคลัลิสได ้คือ 0.3 และ 0.6  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั โดยฤทธ์ิในการตา้นเช้ือแบคทีเรียท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
การศึกษา อาจเป็นเพราะพรอพอลิสท่ีน ามาใช้มีส่วนประกอบและแหล่งท่ีไดแ้ตกต่างกัน โดยเปล่ียนแปลงไปตาม
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ลกัษณะพนัธ์ุพืชในบริเวณนั้น (Seidel et al., 2008) นอกจากน้ีวิธีการสกดัท่ีต่างกนัจะส่งผลให้ส่วนประกอบและการ
ออกฤทธ์ิมีความแตกต่างกัน โดยจากการศึกษาพบว่าการสกัดพรอพอลิสด้วยเอทานอลท่ีอุณหภูมิห้องจะให้
สารประกอบฟลาโวนอยดแ์ละฟีนอลิกสูงกวา่การสกดัดว้ยน ้ า (Mello, Hubinger, 2012) อีกทั้งปริมาณความเขม้ขน้ของ
เอทานอลท่ีใชเ้ป็นตวัท าละลายก็มีผลต่อการออกฤทธ์ิฆ่าเช้ืออีกดว้ย (Park et al., 1998) ในการศึกษาน้ีเลือกใชเ้อทานอล
ความเขม้ขน้ร้อยละ 95 ในการสกดัเพ่ือใหไ้ดส้ารส าคญัมากกท่ีสุด แต่จากผลการศึกษาน้ีกลบัพบวา่การฤทธ์ิในการก าจดั
เช้ือเอ็นเตอโรคอคคสั ฟีคลัลิสของสารสกดัพรอพอลิสไทยนั้นมีค่าน้อยกว่าการศึกษาอ่ืนๆ อาจเน่ืองมาจากปริมาณ
สารส าคญัของสารสกดัพรอพอลิสไทยนอ้ยกวา่แหล่งอ่ืน ซ่ึงตรงกบัการศึกษาของ Kumazawa et al. (2004) ท่ีพบวา่สาร
สกดัพรอพอลิสจากประเทศไทยมีปริมาณฟลาโวนอยด์ต ่ากว่าสารสกดัพรอพอลิสจากประเทศอ่ืน  และจากผลการ
ทดสอบ Time-kill assay พบวา่สารสกดัพรอพอลิสไทยความเขม้ขน้ 4 เท่าของความเขม้ขน้ท่ีต ่าท่ีสุดท่ีฆ่าเช้ือซ่ึงเท่ากบั 
400 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถฆ่าเช้ือทั้งหมดภายในเวลา 2 นาที ซ่ึงความเขม้ขน้ของสารสกดัพรอพอลิสและเวลาท่ี
ฆ่าเช้ือในความเขม้ขน้ต่างๆน้ี จะน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานการศึกษาสารสกดัพรอพอลิสไทยเพ่ือเป็นน ้ ายาลา้งคลอง
รากฟันเปรียบเทียบกบัโซเดียมไฮโปคลอไรตใ์นฟันมนุษยท่ี์ถูกถอนในหอ้งปฏิบติัการและทางคลินิกต่อไป 
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