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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของสารสกัดพรอพอลิสไทยในการกาจัดเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส
ฟี คัลลิส โดยหาความเข้มข้นของสารสกัดพรอพอลิสที่นอ้ ยที่สุดที่ยบั ยั้งการเจริ ญเติบโต (MIC) และฆ่าเชื้อ (MBC) ด้วย
วิธี broth microdilution ของเชื้ อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัลลิ ส และศึ กษาเวลาในการฆ่าเชื้ อด้วยวิธี time-kill โดยความ
เข้มข้นของสารสกัดพรอพอลิสที่นามาทดสอบคือ ความเข้มข้นที่นอ้ ยที่สุดที่ฆ่าเชื้อ และความเข้มข้น 2 และ 4 เท่าของ
ความเข้มข้นที่นอ้ ยที่สุดที่ฆ่าเชื้อ เพื่อหาปริ มาณเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัลลิสที่เหลืออยู่ ณ เวลาต่างๆ ได้แก่ 0 1 2 3 4 5
10 15 20 15 20 30 45 และ 60 นาที ความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดพรอพอลิสไทยจะนาไปใช้เป็ นน้ ายาล้างคลอง
รากฟั น ต่อไป พบว่าความเข้มข้นที่ น้อยที่ สุดของสารสกัดพรอพอลิ สที่ ยบั ยั้งและฆ่ าเชื้ อคื อ 50 และ 100 มิ ลลิ กรั ม/
มิลลิลิตรตามลาดับ และการทดสอบ Time-kill พบว่าสารสกัดพรอพอลิสความเข้มข้น 4 เท่าของความเข้มข้นที่นอ้ ยที่สุด
ที่ฆ่าเชื้อ (400 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) สามารถกาจัดเชื้อทั้งหมดได้ภายในเวลา 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.

คาสาคัญ: สารสกัดพรอพอลิสไทย เอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัลลิส
Keywords: Thai propolis extract, Enterococcus faecalis
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
*** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยกรรมช่ องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
**** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยาช่ องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
***** อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

762

MMP4-2
บทนา
การรักษาคลองรากฟันนั้น ความสาเร็ จในการรักษาพยาธิสภาพปลายรากฟันขึ้นอยูก่ บั การกาจัดเชื้อโรคภายใน
ระบบคลองรากฟัน ดังนั้นการใช้เครื่ องมือทาความสะอาดและการล้างคลองรากฟันถือเป็ นขั้นตอนที่สาคัญในการกาจัด
เชื้อจุลชีพ (Haapasalo et al., 2005) ซึ่ งมีการศึกษาโดยใช้ micro computed tomography ในการตรวจก่อนและหลังการ
ขยายคลองรากฟัน พบว่ามีพ้ืนผิวภายในคลองรากฟันมากกว่าร้อยละ 35 ที่ไม่ได้รับการทาความสะอาด (Peters et al.,
2001) ฉะนั้นการล้างคลองรากฟันจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นเนื่องจากน้ ายาล้างคลองรากฟันสามารถทาความสะอาดได้มากกว่า
การขยายคลองรากฟันเพียงอย่างเดียว โดยเอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัลลิส (Enterococcus faecalis) เป็ นแบคทีเรี ยซึ่ งพบใน
ฟันที่ลม้ เหลวจากการรักษาคลองรากฟันได้ถึงร้อยละ 29 (Sundqvist et al.,1998) ปั จจุบนั น้ ายาล้างคลองรากฟันที่นิยม
ใช้มากที่สุดคือโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium hypochlorite, NaOCl) เนื่ องจากเป็ นสารต้านเชื้อโรคที่มีประสิ ทธิ ภาพ
(Byström, Sundqvist, 1983) และมี คุ ณ สมบัติ ใ นการละลายเนื้ อ เยื่อ ใน (Grossman, Meiman, 1982)แต่ อ ย่า งไรก็ ตาม
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ยงั คงมีขอ้ ด้อย คือเป็ นพิษกับเนื้อเยือ่ เมื่อน้ ายาเกินออกไปนอกปลายรากฟัน (Pashley et al., 1985)
มีกลิ่นฉุ นและทาให้เครื่ องมือรักษาคลองรากฟันเกิดการสึ กกร่ อน (Neal et al., 1983) อีกทั้งยังขาดคุณสมบัติของน้ ายา
ล้างคลองรากที่ตอ้ งการอีกหลายประการ เช่น ไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อปลายราก การคงตัวในสารละลาย และการออก
ฤทธิ์กาจัดเชื้อแบคทีเรี ยได้ยาวนาน เป็ นต้น จึงยังคงมีความต้องการหาน้ ายาล้างคลองรากชนิดอื่นมาทดแทน
พรอพอลิส (propolis) หรื อกาวผึ้งเป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการต้านเชื้ อจุลชี พ และต้าน
การอักเสบ (Kujumgiev et al., 1999) ในทางทันตกรรมมี การนามาใช้เป็ นน้ ายาล้างคลองรากฟั นโดยการศึ กษาของ
Phankhongsap et al. (2014) ที่ศึกษาสารสกัดพรอพอลิสเป็ นน้ ายาฆ่าเชื้อในคลองรากฟันต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส กอร์
โดไน (Streptococcus gordonii) ผสมกับเชื้อเอ็นเตอโรคอกคัส ฟี คัลลิสโดยเปรี ยบเทียบสารสกัดพรอพอลิสผสมปาเปน
(papain) สารสกัดจากเปลือกมังคุดผสมปาเปน และโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 พบว่าน้ ายาฆ่าเชื้อทั้ง
3 ชนิ ดสามารถฆ่าเชื้อได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ การศึกษาในห้องปฏิบตั ิการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของพลอพอลิสกับโซเดียมไฮโปคลอไรต์เมื่อนามาใช้เป็ นน้ ายาล้างคลองรากฟัน พบว่าพรอพอลิสมีประสิ ทธิ ภาพใน
การกาจัดเชื้อเอ็นเตอโรคอกคัส ฟี คัลลิส และแคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans) เทียบเท่ากับโซเดียมไฮโปคลอ
ไรต์ (Garg et al., 2014) แต่ก็พบการศึกษาในห้องปฏิบตั ิการและทางคลินิกที่มีผลขัดแย้งกันโดยพบว่าสารสกัดพรอพอลิ
สมีประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดเชื้ อในคลองรากฟั นได้นอ้ ยกว่าโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (hingare, Chaugule, 2011) และ
คลอเฮกซิ ดีน (Jahromi et al., 2013) จึงนาไปสู่ การศึกษาประสิ ทธิ ผลของสารสกัดพรอพอลิสไทยในการฆ่าเชื้อเอ็นเตอ
โรคอคคัส ฟี คัลลิส เพื่อใช้เป็ นอีกทางเลือกในการพัฒนาน้ ายาล้างคลองรากฟัน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อหาความเข้มข้นและเวลาที่เหมาะสมของสารสกัดพรอพอลิสไทยในการกาจัดเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัลลิส
เมื่อใช้เป็ นน้ ายาล้างคลองรากฟัน
สถานทีท่ าการวิจยั
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั จุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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MMP4-3
วิธีการวิจยั
1. เตรียมสารสกัดพรอพอลิสไทย
สารสกัดพรอพอลิสที่ ใช้ในการศึ กษาเป็ นพรอพอลิสจากจังหวัดหนองคาย สกัดตามวิธีการศึ กษาของ
Prueksakorn และคณะ โดยนาก้อนพรอพอลิสที่ได้จากการขูดรังผึ้งมาฉี กและปั่ นให้มีขนาดเล็ก เติมตัวทาละลายเอทา
นอลร้อยละ 95 ในอัตราส่วนพรอพอลิส 1 กรัมต่อเอทานอล 5 มิลลิลิตร นาเข้าเครื่ องเขย่าเป็ นเวลา 5 วัน แล้วนามากรอง
ผ่า นกระดาษกรอง (Whatman Inc., USA) ด้ว ยชุ ด กรวยกรองบุ ช เนอร์ เพื่ อ แยกกาก ไข เศษผงและขี้ ผ้ ึ งออก เก็ บ
สารละลายใสที่ ได้ไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง กรองด้วยวิธีขา้ งต้นซ้ าจนได้สารละลายใส
น าไประเหยเอทานอลออกด้ว ยเครื่ อ งกลั่น ระเหยสารแบบหมุ น ภายใต้สู ญ ญากาศ (Eyela, Japan) จะได้ส ารสกัด
พรอพอลิ สชนิ ด เหลว ที่ มี ค วามเข้มข้น 1,185 mg/ml และ %yield 3.42% (w/w) จากนั้น น าไปกรองด้วยตัวกรอง
แบคทีเรี ยเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.2 ไมครอน (Minisart® Germany) ก่อนนาสารสกัดหยาบพรอพอลิสที่ได้ไปทดสอบ
ต่อไป (Prueksakorn, Puasiri et al., 2016)
2. การทดสอบความไวต่ อการต้ านเอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัลลิสของสารสกัดพรอพอลิสไทย
2.1 การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย
เลี้ยงแบคทีเรี ยเอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัลลิส (DMST4736) จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์บนอาหาร
เลี้ยงเชื้อเบรนฮาร์ทอินฟิ วชัน่ ชนิดวุน้ โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง ปรับความเข้มข้นโดยวัดค่าออพติคอล เดนซิตี (optical density,OD) ให้ได้เท่ากับ 0.1 (ประมาณ 5 x 107
CFUmL-1) ก่อนนาไปทดสอบ
2.2 การทดสอบความไวต่ อการต้ านแบคทีเรียของสารสกัดพรอพอลิสไทย
ใช้วิธี broth microdilution โดยเจื อจางความเข้มข้นของสารสกัดพรอพอลิสไทยลงหลุมละ 2 เท่า
ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้ อเบรนฮาร์ ทอินฟิ วชัน่ เหลว และเติมเชื้ อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัลลิส ที่ มีค่า OD เท่ากับ 0.1 ในหลุม
ควบคุมลบเติมอาหารเลี้ยงเชื้อเบรนฮาร์ทอินฟิ วชัน่ เหลว หลุมควบคุมบวกเติมอาหารเลี้ยงเชื้อและเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส
ฟี คัลลิส ทาซ้ า 3 แถวดังแสดงในภาพที่ 1 นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง อ่านค่าความเข้มข้น
น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยโดยหลุมที่มีความเข้มข้นของสารสกัดพรอพอลิสไทยต่าที่สุดที่
ไม่มีการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยถือว่าเป็ นค่าความเข้มข้นต่าที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย และ
อ่านค่า ความเข้ม ข้น ต่ า ที่ สุด ที่ ส ามารถฆ่ า แบคที เรี ย โดยดู ด สารแต่ ละหลุ มมาหยดบนอาหารเลี้ ย งเชื้ อบ่ มที่ สภาวะ
คาร์ บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัว่ โมง หลุมที่ไม่มีการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยถือ
เป็ นความเข้มข้นต่าที่สุดที่สามารถฆ่าแบคทีเรี ย ซึ่งขั้นตอนนี้จะทาซ้ า 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์
3. การยับยั้งการเจริญของเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัลลิส ต่ อหน่ วยเวลา (Time-Kill Assay)
ใส่ สารสกัดพรอพอลิสไทยปริ มาตร 5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่มีเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัลลิสที่
เตรี ยมไว้ในขั้นตอน 2.1 ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร นาเข้าตูเ้ พาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส สภาวะคาร์บอนไดออกไซด์
ร้อยละ 5 และตรวจการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยที่เวลาเริ่ มต้น 1 5 10 15 20 25 30 45 และ 60 นาที โดยดูดสาร 100
ไมโครลิตร มาหาปริ มาณเชื้อแบคทีเรี ยโดยวิธีเจือจางเชื้อ (serial dilution) และในกลุ่มควบคุมจะใช้สารละลายฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ ซาลายน์แทนสารสกัดพรอพอลิสไทย นับจานวนโคโลนีที่เกิดขึ้นในจานเพาะเชื้อ ซึ่ งขั้นตอนนี้จะทาซ้ า 3 ครั้ง
แต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์
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ภาพที่ 1 จานเลี้ยงเชื้อแบบ 96 หลุม ที่ใช้ทดสอบด้วยวิธี broth microdilution
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistic) โดยใช้สถิ ติค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)
สาหรับค่าเฉลี่ยปริ มาณเชื้อแบคทีเรี ย (CFUmL-1) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for windows version 19
ผลการวิจยั
1. การหาความเข้ มข้ นที่ต่าที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่ าเชื้ อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัลลิสด้ วย
วิธีบรอท ไมโครไดลูชั่น
ความเข้มข้นของสารสกัดพรอพอลิสไทยที่ต่าที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตมีค่า 50 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร และความเข้มข้นของสารสกัดพรอพอลิสไทยที่ต่าที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อมีค่า 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
2. การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ต่ อหน่ วยเวลา (Time-Kill Assay)
ผลของการทดสอบการยับยั้งการเจริ ญของเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัลลิสต่อหน่วยเวลาพบว่า ความความ
เข้มข้นต่ าที่ สุดของสารสกัดพรอพอลิสไทยที่ สามารถฆ่าเชื้ อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัลลิสได้ที่เวลา 30 นาที เมื่อความ
เข้มข้นเพิ่มเป็ น 2 เท่าของความเข้มข้นที่ต่าที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อ (200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ฆ่าเชื้อได้ที่เวลา 10 นาที
และเมื่อความเข้มข้นเพิ่มเป็ น 4 เท่าของความเข้มข้นที่ต่าที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อ (400 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ฆ่าเชื้อได้ที่
เวลา 2 นาที ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 2
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยจานวนโคโลนีในแต่ละช่วงเวลา
ความเข้ มข้ น
สารสกัด
พรอพอลิสไทย
MBC
2MBC
4MBC
Control (PBS)

ค่าเฉลีย่ จานวนโคโลนีในแต่ ละช่ วงเวลา (CFUml-1)
0 min

1 min

2 min

5 min

10 min

15 min

20 min

30 min

45 min

60 min

4.5×106
0
0

1.02×102
0
0

1.83×101
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.97×107 1.23×107
1.85×107 1.55×104
2.17×107 2.97×102

5.07×106 2.25×106
6.11×103 3.13×102
0
0

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

ภาพที่ 2 ผลของสารสกัดพรอพอลิสไทยที่ความเข้มข้นต่างๆ ในการกาจัดเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟิ คัลลิส
ต่อหน่วยเวลา เมื่อเปรี ยบเทียบกับสารควบคุม (สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ซาลายน์)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การศึ ก ษานี้ ใช้เชื้ อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัล ลิ ส เนื่ องจากเป็ นเชื้ อที่ พ บได้บ่อยในการรั กษาคลองรากฟั นที่
ล้มเหลว (Rôças et al., 2004) เชื้อชนิ ดนี้ เป็ นแบคทีเรี ยที่มีขนาดเล็กจึงสามารถเข้าไปตั้งถิ่นฐานในท่อเนื้อฟันได้ ทนต่อ
สภาวะที่ขาดแคลนอาหารและทนต่อแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ที่เป็ นยาใส่ ในคลองรากฟัน สร้างตัวอยูใ่ นรู ปแบบของไบ
โอฟิ ล์ม จึงสามารถรอดชีวิตจากการทาความสะอาดคลองรากฟันและกลับมาติดเชื้อซ้ า (Stuart et al., 2006) การศึกษานี้
ใช้วธิ ี broth microdilution เนื่องจากเป็ นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด ซึ่งผลที่ได้จะสามารถบอกปริ มาณความเข้มข้นของสารฆ่า
เชื้ อ ที่ ส ามารถยับ ยั้ง การเจริ ญ เติ บ โตและฆ่ า เชื้ อ ได้ (Balouiri et al., 2016) พบว่า ความเข้ม ข้น ต่ า ที่ สุด ที่ ย บั ยั้ง การ
เจริ ญเติบโตมีค่า 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และความเข้มข้นที่ฆ่าเชื้ อมีค่า 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่ งความเข้มข้นนี้
มากกว่าการศึกษาของ Ferraira et al. (2007) ที่ศึกษาในพรอพอลิสจากบราซิล พบว่าสามารถยับยั้งและฆ่าเชื้อเอ็นเตอโร
คอคคัส ฟี คัลลิ สที่ ความเข้มข้น 6.425 และ 7.64 มิ ลลิ กรั มกรั มต่อมิลลิ ลิตร และมากกว่าการศึ กษาของ Arslan et al.
(2014) ศึกษาสารสกัดพรอพอลิสจากตุรกี พบว่าความเข้มข้นที่นอ้ ยที่สุดที่สามารถยับยั้งและฆ่าเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส
ฟี คัลลิสได้ คือ 0.3 และ 0.6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ โดยฤทธิ์ ในการต้านเชื้อแบคทีเรี ยที่แตกต่างกันในแต่ละ
การศึ กษา อาจเป็ นเพราะพรอพอลิ สที่ นามาใช้มีส่วนประกอบและแหล่งที่ ได้แตกต่างกัน โดยเปลี่ ยนแปลงไปตาม
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ลักษณะพันธุ์พืชในบริ เวณนั้น (Seidel et al., 2008) นอกจากนี้ วิธีการสกัดที่ต่างกันจะส่ งผลให้ส่วนประกอบและการ
ออกฤทธิ์ มี ค วามแตกต่ า งกัน โดยจากการศึ ก ษาพบว่ า การสกัด พรอพอลิ ส ด้ว ยเอทานอลที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งจะให้
สารประกอบฟลาโวนอยด์และฟี นอลิกสู งกว่าการสกัดด้วยน้ า (Mello, Hubinger, 2012) อีกทั้งปริ มาณความเข้มข้นของ
เอทานอลที่ใช้เป็ นตัวทาละลายก็มีผลต่อการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้ออีกด้วย (Park et al., 1998) ในการศึกษานี้เลือกใช้เอทานอล
ความเข้มข้นร้อยละ 95 ในการสกัดเพื่อให้ได้สารสาคัญมากกที่สุด แต่จากผลการศึกษานี้กลับพบว่าการฤทธิ์ในการกาจัด
เชื้ อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟี คัลลิสของสารสกัดพรอพอลิสไทยนั้นมีค่าน้อยกว่าการศึ กษาอื่นๆ อาจเนื่ องมาจากปริ มาณ
สารสาคัญของสารสกัดพรอพอลิสไทยน้อยกว่าแหล่งอื่น ซึ่งตรงกับการศึกษาของ Kumazawa et al. (2004) ที่พบว่าสาร
สกัดพรอพอลิสจากประเทศไทยมีปริ มาณฟลาโวนอยด์ต่ ากว่าสารสกัดพรอพอลิ สจากประเทศอื่น และจากผลการ
ทดสอบ Time-kill assay พบว่าสารสกัดพรอพอลิสไทยความเข้มข้น 4 เท่าของความเข้มข้นที่ต่าที่สุดที่ฆ่าเชื้อซึ่งเท่ากับ
400 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถฆ่าเชื้อทั้งหมดภายในเวลา 2 นาที ซึ่งความเข้มข้นของสารสกัดพรอพอลิสและเวลาที่
ฆ่าเชื้อในความเข้มข้นต่างๆนี้ จะนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานการศึกษาสารสกัดพรอพอลิสไทยเพื่อเป็ นน้ ายาล้างคลอง
รากฟันเปรี ยบเทียบกับโซเดียมไฮโปคลอไรต์ในฟันมนุษย์ที่ถูกถอนในห้องปฏิบตั ิการและทางคลินิกต่อไป
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