เดอะ พลิวม์ (การพวยพุ่งของของเสีย/ปรากฏการณ์ ขนนก)
ควบคุมการเติบโตของแบคทีเรี ยบนพืน้ ผิวในห้ องนํา้
คุณอาจเคยได้ ยินมาว่าเมื่อคุณกดชักโครกโดยไม่ได้ ปิดฝาจะทําให้ จลุ ชีพกระจายไปในอากาศและสามารถไปได้
ไกลถึง 6 ฟุตก่อนตกลงไปบนพื ้นผิวห้ องนํ ้าโดยรอบ ปรากฏการณ์ "พลิวม์" นี ้ได้ รับการอธิบายเป็ นครัง้ แรกในช่วง
ต้ นยุค 1900 โดย Sir William Horrocks และได้ รับการอธิบายเพิ่มเติมจากห้ องปฏิบตั ิการหลายแห่งรวมทัง้ Dr.
Charles Gerba นักจุลชี ววิทยาชาวอเมริ กัน ตามที่อธิ บายไว้ ใ นสิ่ง ตีพิมพ์จุลชี ววิท ยาประยุกต์ใ นปี 1975 ดร.
Gerba และทีมของเขาได้ เพิ่มแบคทีเรี ยหรื อไวรัสลงในนํ ้าในชักโครกแล้ วประเมินระดับจุลชีพที่เหลืออยู่ในและ
รอบ ๆ ห้ องนํ ้าหลังจากกดชักโครก จากการศึกษาพบว่าหลังจากกดชักโครก 1 ครัง้ จุลชีพส่วนใหญ่จะถูกกํ าจัด
ออกไป แต่ระดับแบคทีเรี ย / ไวรัสในโถชักโครกยังคงอยู่ที่ 104 แม้ นจะกดชักโครกไปแล้ วหลายครัง้ หลักฐานบ่งชี ้
ว่าแบคทีเรี ย / ไวรัสถูกกักเก็บไว้ บนพื ้นผิวพอร์ ซเลนและปล่อยออกมาเฉพาะในระหว่างการกดชักโครกเท่านัน้
การขัดหรื อเพิ่มผงซักล้ างลงในโถสามารถขจัดแบคทีเรี ยที่เกาะติดโถออกไปได้ ทงหมด
ั้
แต่การทําความสะอาด
แบบธรรมดาไม่เคยกําจัดไวรัสออกจากพื ้นผิวได้ หมด
ห้ องปฏิบตั กิ ารของ Dr. Gerba พบว่าแบคทีเรี ย / ไวรัสไม่ได้ ถกู กักเก็บไว้ ในโถชักโครกเท่านัน้ แต่จลุ ชีพเหล่านี ้เป็ น
ละอองลอยไปทัว่ ห้ องนํ ้าเมื่อมีการกดชักโครก การศึกษาพบว่าแบคทีเรี ย 1,000-10,000 ตัวจะแพร่ กระจายออก
จากโถสุขภัณฑ์ทกุ ครัง้ ที่มีการกดชักโครก หลังการกดชักโครกแบคทีเรี ยเหล่านี ้จะถูกห่อหุ้มไว้ ในละอองนํ ้าขนาด
แตกต่างกัน หยดละอองขนาดใหญ่จะกระจายบนพื ้นผิวรอบ ๆ ห้ องสุขาภายใน 2 ชัว่ โมงหลังการกดชักโครก (เช่น
ขอบโถ ฝารองนัง่ และมือจับ) อย่างไรก็ตามแบคทีเรี ยและไวรัสที่อยูใ่ นละอองนํ ้าเล็ก ๆ จะยังคงลอยอยูใ่ นอากาศ
เป็ นระยะเวลานานกว่านัน้ การศึกษาพบว่าแบคทีเรี ยจากหยดละอองในอากาศสามารถอยู่ได้ ถึง 4 ชัว่ โมงหลัง
การกดชักโครกและผู้เขียนคาดการณ์ว่ากรอบเวลาอาจจะนานกว่าสําหรับไวรัส
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เพื่อให้ เข้ าใจถึงระยะทางที่ละอองของหยดนํ ้าเหล่านี ้สามารถกระจายไปไมโครแบนได้ ประเมินจากสีย้อมเรื องแสง
ที่จะกระจายตัวเมื่อกดชักโครก ภาพถ่ายก่อนและหลังการกดชักโครก จากนันจึ
้ งวัดระยะทางที่ละอองกระจายไป
ถึง สอดคล้ องกับการทดลองก่อนหน้ านี ้ หยดนํ ้าที่ใหญ่ที่สดุ และมากที่สดุ กระจายอยูท่ ี่ด้านหลังของฝารองนัง่ และ
รอบ ๆ ขอบโถสุขภัณฑ์ ละอองลอยกระจายไปกว่า 2 ฟุตและพบอยู่ที่ประตู ผนังราวและพื ้นผิวส่วนบนเคาน์เตอร์
เมื่อเชื่อมโยงกับงานของ Gerba ที่ระบุว่าแบคที เรี ยสามารถแทรกซึมเข้ าไปในพื ้นผิวพอร์ ซเลนแสดงให้ เ ห็นว่า
แบคทีเรี ย / ไวรัสที่เป็ นละอองลอยหลังจากกดชักโครกสามารถกระจายไปได้ ไกลอย่างมีนยั สําคัญ
มีเทคโนโลยีมากมายช่วยยับยังการเติ
้
บโตของแบคทีเรี ยบนพื ้นผิวของผลิตภัณฑ์ในห้ องนํ ้าของคุณ การทําความ
สะอาดและฆ่าเชื ้อโรคที่เหมาะสมสามารถชะล้ างหรื อกําจัดแบคทีเรี ยและจุลชีพอื่น ๆ บนพื ้นผิว แต่ไม่ได้ คงการ
ป้องกันการปนเปื อ้ นซํ ้า การยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยแบบผสานในตัวสามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของจุลชีพ
บนพื น้ ผิ ว ที่ มี ก ารป้อ งกัน ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การใช้ ห้ อ งสุข าที่ มี เ ทคโนโลยี ต้ า นจุล ชี พ เพื่ อ ช่ ว ยปกป้อง
ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยควบคูก่ บั แผนการทําความสะอาดที่สอดคล้ องกันคุณจะ
สามารถช่วยยับยัง้ การเติบโตของจุลชี พที่ แพร่ กระจายออกมาในอากาศระหว่างการกดชักโครก ทํ าให้ พืน้ ผิว
ห้ องนํ ้าสะอาดขึ ้นในระหว่างรอบการทําความสะอาด
อ้ างอิง
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3Microban Products Company, unpublished data.
4Microban antimicrobial product protection is limited to the product itself and is not designed to

protect the users of these products from disease causing microorganisms or as a substitute for
normal cleaning and hygiene practices. Microban International, Ltd. makes neither direct nor implied
public health claims for the products containing Microban® antimicrobial product protection.
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