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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อทดสอบประสิทธิภำพของพลำสมำแบบนอน-เทอร์มอลที่ควำมดันบรรยำกำศในกำรกำจัดแผ่นชีวภำพของรำแคนดิ ดำอัลบิแคนส์
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: เป็นกำรศึกษำในห้องปฏิบัติกำร รำแคนดิดำอัลบิแคนส์สำยพันธุ์ ATCC 10231 และสำยพันธุ์คลินิก 2 สำย
พันธุ์ แบ่งกลุ่มกำรทดลองออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 เป็นกลุ่มทดลองที่นำจุลชีพไปสัมผัสพลำสมำ เป็น
เวลำ 2, 5, 8 และ 10 นำที ตำมลำดับ เพื่อหำระยะเวลำที่น้อยที่สุดที่สำมำรถกำจัดรำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ วัดกำรเจริญเติบโตของจุลชีพโดย
วิธีนับจำนวนโคโลนีที่ปรำกฏ และวิธีเอ็มทีที จำกนั้นทดสอบประสิทธิภำพของพลำสมำแบบนอน-เทอร์มอลที่ควำมดันบรรยำกำศ ในกำรกำจัด
แผ่นชีวภำพของรำแคนดิดำอัลบิแคนส์ทั้ง 3 สำยพันธุ์ บนแผ่นเรซินอะคริลิกภำยในระยะเวลำที่หำได้ข้ำงต้น
ผลการศึกษา: กำรทดสอบพบว่ำปริมำณรำแคนดิดำอัลบิแคนส์สำยพันธุ์ ATCC 10231 และสำยพันธุ์คลินิกในกลุ่มทดลองลดลงอย่ำงมี
นั ย ส ำคั ญ (p<0.05) หลั งสั ม ผั ส กั บ พลำสมำแบบนอน-เทอร์ม อลที่ ค วำมดั น บรรยำกำศเป็ น เวลำ 8 นำที โดยพลำสมำสำมำรถยั บ ยั้ งกำร
เจริญเติบโตของรำสำยพันธุ์ ATCC 10231 และสำยพันธุ์คลินิกได้ร้อยละ 92.30, 88.35 และ 88.92 ตำมลำดับ เมื่อวิเครำะห์ปริมำณจุลชีพโดย
วิธีนับจำนวนโคโลนี แต่ยับยั้งได้เพียงร้อยละ 26-51 เมื่อวิเครำะห์โดยวิธีเอ็มทีที นอกจำกนี้พลำสมำแบบนอน-เทอร์มอลที่ควำมดันบรรยำกำศมี
ประสิทธิภำพในกำรกำจัดหรือต้ำนแผ่นชีวภำพของกลุ่มทดลองของรำทั้ง 3 สำยพันธุ์ ได้อย่ำงมีนัยสำคัญ (p<0.05) เมื่อแผ่นชีวภำพรำแคนดิ
ดำอัลบิแคนส์บนแผ่นเรซินอะคริลิกได้สัมผัสกับพลำสมำเป็นเวลำ 8 นำที
สรุป: พลำสมำแบบนอน-เทอร์มอลที่ควำมดันบรรยำกำศมีประสิทธิภำพในกำรกำจัดหรือต้ำนแผ่นชีวภำพของรำแคนดิดำอัลบิ -แคนส์
บนแผ่นเรซินอะคริลิกได้อย่ำงมีนัยสำคัญ เมื่อแผ่นชีวภำพนั้นได้สัมผัสกับพลำสมำเป็นเวลำไม่ต่ำกว่ำ 8 นำที
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คาสาคัญ: พลำสมำแบบนอน-เทอร์มอลที่ควำมดันบรรยำกำศ แผ่นชีวภำพ แคนดิดำอัลบิแคนส์
Abstract
Objectives: To investigate the efficacy of non-thermal atmospheric pressure plasma on killing Candida albicans
biofilm.
Methods: Candida albicans (ATCC 10231 and 2 clinical strains) divided into 5 groups. The untreated culture was
designated as control group. The rest groups were treated by non-thermal atmospheric pressure plasma for 2, 5, 8 and
10 minutes were designated as test groups 1, 2, 3 and 4 respectively. To investigate the least exposure time on killing
yeast cells, quantity of yeast cells was examined by colony counting and MTT assays. In addition, biofilm of all strains of
Candida albicans was formed individually on acrylic resin before exposed to non-thermal atmospheric pressure. Viability
of the biofilms was investigated by colony counting method.
Results: Candida albicans cultures of ATCC 10231 and 2 clinical strains were significantly reduced after exposed
to non-thermal atmospheric pressure plasma for 8 minutes. (p<0.05) By colony counting, the growth of the reference and
clinical strains were inhibited by 92.30, 88.35 and 88.92 % respectively. Contradictorily, by MTT assay method, the plasma
exposure reduced the growth of Candida albicans cells by 26-51% approximately. Additionally, non-thermal atmospheric
pressure plasma exposure for 8 minutes reduced Candida albicans biofilms formed on acrylic resin greatly (2-log10 to 4log10 reduction). (p<0.05)
Conclusion: Non-thermal atmospheric pressure plasma exposure for 8 minutes have demonstrated efficiency in
killing Candida albicans biofilms established on acrylic resin.
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