
Rotational cleaning:
คืออะไรและทำ�ไมเร�จึงควรใช้วิธีน้ี
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“ถ้�คุณใช้น้ำ�ย�ทำ�คว�ม
สะอ�ดแบบเดิมทุกคร้ัง 
เชื้อโรคอ�จจะส�ม�รถ
ต้�นท�นน้ำ�ย�ทำ�คว�ม

สะอ�ดชนิดนั้นได้”

การทำาความสะอาดแบบ Rotational cleaning ไม่ใช่เร่ือง
ใหม่: การทำาความสะอาดห้องปลอดเช้ือในอุตสาหกรรมประเภท
เภสัชกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้วิธีทำาความสะอาดน้ี

แต่การท่ีอุตสาหกรรมการทำาความสะอาดใช้น้ำายาฆ่าเช้ือเพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนามากกว่าท่ีเคยมีมาก
จึงทำาให้มีความเส่ียงท่ีเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุกลุ่มอาการทาง
เดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (Severe acuterespiratory 

syndrome  coronavirus 2 หรือ SARS-Cov-2) จะเกิดความ
ต้านทานน้ำายาทำาความสะอาดได้ เช่นเดียวกับโรคติดเช้ือโรคบาง
ตัวท่ีท่ีกลายเป็นเช้ือท่ีด้ือยาต่อยาฆ่าเช้ือ

ถ้าอย่างน้ัน คุณควรทำาความสะอาดด้วยวิธี Rotational 

cleaning หรือไม่ ในบทความน้ี เราจะอธิบายว่าความต้านทาน
น้ันเกิดข้ึนได้อย่างไร น้ำายาทำาความสะอาดแต่ละประเภททำาลาย
จุลชีพท่ีต่างกันอย่างไร และคุณสามารถประยุกต์วิธีทำาความ
สะอาดของคุณได้อย่างไรเพ่ือให้สถานท่ีของคุณปลอดภัย
สำาหรับลูกค้า ลูกค้าและพนักงานให้บริการ

การทำาความสะอาดแบบ Rotational cleaning คืออะไร

อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การทำาความสะอาดแบบ Rotational cleaning คือ
การใช้ทำาน้ำายาฆ่าเชื้อสลับกันไปมาเพ่ือควบคุมจำานวนจุลชีพที่มีอยู่ การใช้
น้ำายาฆ่าเชื้อมากกว่าหนึ่งชนิดจะลดโอกาสท่ีจุลชีพนั้นจะสร้างความต้านทาน
ต่อน้ำายานั้น ๆ ได้

ทำาไมเรื่องนี้ถึงสำาคัญ

เราเคยเหน็จลุชพีเชน่เช้ือ MRSA พัฒนาจนมยีนีท่ีดือ้ยา จากแบคทีเรยีท่ีเคย
ใช้ยา Methicillin ควบคุมได้กลายเป็นดื้อยาตัวนี้ 

การที่จุลชีพจะสามารถพัฒนาตัวเองให้ดื้อยาได้น้ัน จะต้องมีจุลชีพจำานวน
หนึ่งที่รอดชีวิตจากการใช้ยาฆ่าพวกมัน ซึ่งทำาให้จุลชีพเหล่านี้สามารถขยาย
ตัวได้ ข้อได้เปรียบของจุลชีพเหล่านี้ที่สายพันธ์ุอื่นไม่มีที่ทำาให้พวกมันรอด
ชีวิตก็จะถูกส่งต่อ และสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตและเจริญเติบโตได้ดี
ก็จะกลายเป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่น

ในหอ้งปลอดเชือ้ซึง่การทำาความสะอาดแบบ Rotational cleaning นัน้เปน็
ส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO-14644-1 จะมีจุลชีพเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น แต่
ในสภาพแวดล้อมอื่น จุลชีพจะสามารถเพ่ิมจำานวนตัวเองได้เป็นอย่างมาก 

ถ้าคุณใช้น้ำายาทำาความสะอาดแบบเดิมทุกครั้ง เชื้อโรคอาจจะสามารถต้าน 
ทานน้ำายาทำาความสะอาดชนิดนั้นได้
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ความสามารถในการต้านทานหรือดื้อเกิดขึ้นเพราะน้ำายาฆ่าเชื้อนั้นมีวิธีฆ่าเชื้อ
ที่ต่างกัน แปลว่า ไม่ใช่ว่าน้ำายาฆ่าเชื้อทุกตัวจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
จุลชีพทุกตัวเท่ากัน

น้ำายาบางตัวอาจมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียมากแต่ไม่มี
ประสิทธิภาพพอในการฆ่าเชื้อรา น้ำายาบางตัวอาจมีประสิทธิภาพในการฆ่า
เชื้อไวรัสแต่ไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเอนโดสปอร์

• น้ำายาฆา่เชือ้แบบมแีอลกอฮอลมกัจะฆา่เชือ้จลุชพีสว่นมากไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพยกเว้นพวกเอนโดสปอร์

•  Quaternary ammonium compounds  (QACs หรือ Quats) 

ทำางานโดยทำาให้เยื่อหุ้มเซลล์เกิดความไม่สมประกอบทำาให้เซลล์ด้าน
ในไหลออกมาและเสือ่มสภาพ น้ำายาประเภทนีม้ปีระสทิธิภาพในการฆา่
เชือ้แบคทีเรยี ไวรสัทีม่ไีขมนัหุม้ (enveloped virus – SARS-CoV-2) 

และเชื้อรา

•  คลอรีนเป็นสารออกซิไดซิ่งที่ทำางานได้ดี น้ำายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสม
ของคลอรีนฆ่าเซื้อโรคส่วนมากได้ซึ่งรวมไปถึงเอนโดสปอร์ ถ้าใช้
ปริมาณเข้มข้น  

•  ไฮโดรเปอร์ออกไซด์เป็นสารท่ีทำาให้เกิดปฏิกิริยาสูงและมีแนวโน้ม
ฆ่าเขื้อโรคได้ทุกประเภทซึ่งรวมไปถึงเอนโดสปอร์ แต่น้ำายาทำาความ
สะอาดประเภทนี้มีฤทธิ์รุนแรงต่อพ้ืวผิวที่ทำาความสะอาด

•  สาร biguanide ฆ่าเชื้อโรคโดยการส่งผลต่อผนังของเซลล์และเยื่อ
หุ้มเซลล์ แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะฆ่าจุลชีพที่มีผนังเซลล์
หน้า เช่น เชื้อ SARS-CoV-2  โดยธรรมชาติแล้ว จุลชีพชนิดน้ี                                       
มีความต้านทานต่อผลของ biguanide อยู่แล้ว

เอนโดสปอรน์ัน้ฆ่าใหต้ายไดย้ากมาก คลอรนีและไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดเ์ปน็
เพียงน้ำายาฆา่เชือ้สองชนดิทีม่ผีลตอ่เอนโดสปอรแ์ละมกัจะถกูเรยีกวา่เปน็น้ำา
ยาฆ่าสปอร์ (sporicidal) 

การใช้น้ำายาฆ่าเชื้อที่ต่างกันไปจะช่วยให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลายชนิดข้ึน 
ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนของจำานวนจุลชีพที่คุณสามารถฆ่าได้ด้วยการทำาความ
สะอาด  หากคุณคิดว่าการฆ่าเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ เหมือนกับแถบแสงแยกสี
อาจจะทำาใหค้ณุเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ หากคุณคิดถงึเพียงแค่แสงทีค่ณุเหน็ คณุก็
จะพลาดแสงจำานวนมากทีอ่ยูใ่นสเปคตรมัของแสง แลว้ไหนจะรงัสเีอก็ซเ์รย์
และรังสียูวีอีกเล่า  เช่นกัน ถ้าคุณทำาความสะอาดโดยใช้น้ำายาฆ่าเชื้อที่มีฤทธิ์
ฆ่าเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย น้ำายาก็จะไม่มีผลอะไรกับเอนโดสปอร์และจุลชีพชนิด
อืน่ และถา้คณุทำาความสะอาดโดยใชน้้ำายาทำาความสะอาดท่ีมีฤทธิฆ์า่แบคทเีรยี
แต่ไม่มีฤทธิ์ฆ่าไวรัส ก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้ไวรัสสามารถเจริญเติบโตได้
ดี การทำาความสะอาดควรใชน้้ำายาฆา่เชือ้ทีซ่ึง่เม่ือสลบักนัใชแ้ลว้จะครอบคลมุ

“ก�รใช้น้ำ�ย�ฆ่�เชื้อที่ต่�ง
กนัไปจะชว่ยใหส้�ม�รถฆ�่
เชื้อโรคได้หล�ยชนิดขึ้น”
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1 https://investor.kimberly-clark.com/news-releases/
news-release-details/where-germs-are-new-study-
finds-office-kitchens-and-break-rooms

75%
ของก็อกน้ำาทั้งหมด
ที่อยู่ในห้องพัก
ของพนักงาน

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันใน
สำ�นักง�นใดบ้�งที่มีระดับ
ก�รสัมผัสเชื้อโรคสูง1

48%
ของมือจับ
ไมโครเวฟทั้งหมด

27%
ของคีย์บอร์ด
ทั้งหมด

การฆา่เชือ้โรคไดม้ากชนดิทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปไดจ้งึจะเปน็การเพ่ิมจำานวนเชือ้
โรคที่สามารถฆ่าได้

แล้วจะใช้อะไรดี

แล้วควรจะใช้น้ำายาทำาความสะอาดชนิดใดในการทำาความสะอาด การใช้น้ำายา
ฆ่าสปอร์นั้นเป็นเรื่องสำาคัญแต่สารที่สามารถฆ่าสปอร์ได้นั้นมีแนวโน้มเป็น
สารที่รุนแรงและไม่เหมาะกับการใช้ทุกวัน ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำาให้ใช้น้ำายาฆ่า
สปอร์สลับกับน้ำายาฆ่าเชื้ออีกชนิดที่สามารถใช้บ่อย ๆ ได้ และยังแนะนำาให้ใช้
แอลกอฮอลเพราะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคและยังสามารถกำาจัดสิ่ง
ตกค้างที่เกิดจากการใช้น้ำายาฆ่าเชื้ออื่น ๆ 

บทสรุป

แม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานว่าเชื้อ SARS-CoV-2 นั้นดื้อน้ำายาฆ่าเชื้อ แต่ที่ OCS 

เราเชื่อว่าธุรกิจต่าง ๆ ควรจะต้องระมัดระวังในทุกด้านเพ่ือความปลอดภัย
ของลูกจ้าง ลูกค้า และพนักงานให้บริการ

ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้น้ำายาฆ่าเชื้อและความถี่ในการใช้น้ำา
ฆ่าเชื้อนั้น ซึ่งรวมไปถึงวิธีการทำาความสะอาดสารตกค้าง น้ำายาฆ่าเชื้อนั้นมี
ลักษณะอย่างไร ใช้งานได้ง่ายขนาดไหน และผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
และอื่น ๆ 

มกีารแนะนำาใหใ้ชน้้ำายาฆา่เชือ้ตา่งชนดิทีมี่สารเคมท่ีีออกฤทธ์ิต่างกันเนือ่งจาก
น้ำายาเหล่านี้จะมีวิธีฆ่าเชื้อที่ต่างกัน นั่นหมายความว่าน้ำายาฆ่าเชื้อเหล่านี้จะมี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นแนวทาง ผู้เชี่ยวชาญของเราแนะนำาว่าให้ใช้น้ำายาฆ่าเชื้อสามชนิดนี้
สลับกันไป คือ แอลกอฮอล น้ำายาฆ่าเชื้อธรรมดาทั่วไป และน้ำายาที่มีฤทธิ์ฆ่า
สปอร์ การใช้น้ำายาฆ่าเชื้อมากกว่าหนี่งชนิดจะทำาให้เราสามารถฆ่าเชื้อโรคได้
มากชนิดที่สุด 
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ผู้เช่ียวช�ญท่ีได้รับคว�ม
เช่ือถือในอุตส�หกรรม
ทำ�คว�มสะอ�ด
ที่ OCS เราทำาความสะอาดมา 120 ปี โดยทำางาน
ร่วมกับลูกค้าในภาคต่าง ๆ เช่น การบิน สถาน
ที่ปลายทางและสถานท่ีจัดงาน (Destinations 

and Venues) สาธารณสุข รัฐบาล การผลิตและ
บริการเฉพาะกิจ 

เราเชื่อว่าการทำาความสะอาดนั้นก็เหมือนกับ
การบำารุงรักษา นั่นคือควรเป็นเรื่องของการ
ป้องกันไม่ใช่เรื่องที่ควรทำาเมื่อเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น วิธีการทำาความสะอาด
อย่างละเอียด (Deep cleaning) แบบควบคุม
สถาน-การณ์ของเราจะลดความโอกาสการส่ง
ต่อเขื้อโรคและการติดเชื้อโดยการทำาความสะอาด
บริเวณที่ทำางานและจุดสัมผัสร่วม เช่น ก๊อกน้ำา                           
มือจับ และสวิตช์ไฟ หลังจากที่ทำาความสะอาด
หมดจดแล้ว เราจะทำางานกับคุณเพ่ือกำาหนด
ตารางการทำาความสะอาดอย่างละเอยีด เพ่ือรกัษา
มาตรฐานความสะอาดต่อไป

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสารพิษ (Biohazard) ของ
เราได้รับการอบรมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยง
ด้านสุขภาพที่รุนแรง ซึ่งรวมไปถึงกรณีที่ได้
รับการยืนยันว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 วิธีการ
ทำางานของเรารวมไปถึงการพ่นหมอกควันเคมี
หรือการทำาความสะอาดแบบไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่ง
เป็นการพ่นน้ำายาฆ่าเชื้อและสารชีวฆาตหยดเล็ก

จิ๋ว (Micro-droplets) ไปในอากาศโดยหยดจิ๋ว
เหล่านี้จะสามารถไปยังพ้ืนที่ที่ไม่สามารถทำาความ
สะอาดด้วยวิธีทั่วไปได้ เรายังมีบริการทำาความ
สะอาดสภาวะแวดล้อม การทำาความสะอาดห้อง
ครัวอย่างละเอียด และการทำาความสะอาดพ้ืน
ประเภท Hard floor (พ้ืนคอนกรีต พ้ืนปูน พ้ืน
กระเบื้อง พ้ืนหิน) และพ้ืนพรม

เรามีวิธีการทำาความสะอาดแบบยั่งยืนที่ลดการใช้
น้ำาและสารเคมีและมีรอยเท้าคาร์บอนต่ำาโดยการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ไบโอ 
(ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้และไม่ใช้สารฟอสเฟตและสเปรย์
เด็ดขาด เราลงทนุในเทคโนโลยกีารทำาความสะอาด
ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การตรวจ
สอบฝีเท้า เพ่ือให้แน่ใจว่าห้องทำาความสะอาดของ
เรานั้นมีมาตรฐานความสะอาดสูงสุด และเรายังมี
หุ่นยนต์ทำาความสะอาดแบบไร้มือจับด้วยขั้นตอน
และกระบวนการของเรามีความเข้มแข็งจึงทำาให้
ลูกค้าของเราซึ่งรวมไปถึงระบบบริการสุขภาพ
แห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NHS) เชื่อมั่น
ในพนักงานทำาความสะอาดของเรา เราทำาความ
สะอาดโรงพยาบาลเพ่ือใหส้ะอาดถกูตอ้งตามหลกั
อนามัย ทำาใหบุ้คลากรทางการแพทย์สามารถสนใจ
ดูและผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่

พนักงานทำาความสะอาดของได้รับการฝึกฝนโดย
ใช้โปรแกรมการทำาความสะอาด IMPACT2 ที่ได้
รับรางวลั ซึง่ในโปรแกรมนีม้หีลักสูตรการปอ้งกนั
การติดเชื้อด้วย เราให้คุณค่ากับงานสำาคัญที่
บุคคลเหล่านี้ทำาและแสดงให้เห็นว่าเราเห็นคุณค่า
ของพวกเขาผา่นการมอบรางวลั OCS Stars และ
การมสีว่นรว่มในการกำาหนดวนัขอบคณุพนกังาน
ทำาความสะอาดของคณุประจำาป ี(Annual Thank 

Your Cleaner Day)3  เรายังดูแลสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของเพ่ือนร่วมงานของเราผ่าน
ทางโครงการ ต่าง ๆ เช่น โครงการช่วยเหลือ
พนกังาน และการอบรม เพ่ือใหต้ระหนกัถงึปญัหา
ด้านสุขภาพจิต

จากเพ่ือนรว่มงานทีม่ทีกัษะของเราทีท่ำางานในแนว
หน้าไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมนี้ เรา
ทำางานร่วมกับลูกค้าเพ่ือตอบสนองการทำาความ
สะอาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ลูกค้าต้องการ 
นัน่คอืการรกัษาสถานทีใ่หส้ะอาดถกูตอ้งตามหลัก
อนามยัและเพ่ือใหพ้นกังานของพวกเขาปลอดภยั 
ดว้ยการร่วมมอืกับลกูคา้ เราจะสามารถเข้าใจได้ดี
ขึน้วา่มกีารใชพ้ื้นทีไ่หนบา้งและหาไดว้า่พ้ืนทีใ่ดเปน็
พ้ืนทีท่ีม่กีารสัมผัสสูง จึงทำาใหเ้ราสามารถเสนอวธิี
การทำาความสะอาดที่มีมาตรฐานความสะอาดและ
สุขอนามัยสูงที่เหมาะสมได้

2 https://www.ocs.com/uk/news/ocs-impact-training-programme-awarded-innovation-in-product-or-processes-at-iwfm-awards-2019/

3  https://www.fmindustry.com/en/2019/news/47736/Celebrating-the-Contribution-of-Cleaning-Operatives-OCS-Group-UK-Thank-
Your-Cleaner-Day-2019-cleaning-operatives-Bob-Taylor-cleaning-industry-news-EMEA-Service-Provider-News.htm

Yvonne Taylor 
MBICs, I.C.E  
Global Head 
of Cleaning

เกี่ยวกับผู้เขียน

อีวอนน์ เทย์เลอร์เริ่มทำางานด้านการบริหารทรัพยากรอาคารในฐานะพนักงานทำาความสะอาดเมื่อ 26 ปีที่
แล้วและเริ่มทำางานกับ OCS ในปี 2015  ในฐานะ Global Head of Cleaning คุณอีวอนน์มีหน้าที่ดูแล
ให้เราจัดหาวิธีการทำาความสะอาดโดยพนักงานทำาความสะอาดท่ีมีทักษะที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืนให้กับลูกค้า

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ คุณอีวอนน์ดำารงตำาแหน่งในภาครัฐ เช่น The British Institute of 
Cleaning Science และ Cleaning and Support Services Association (CSSA)ในฐานะคณะกรรมการ
ของ CSSA คณุอวีอนน์ทำางานเพ่ือยกระดบัอตุสาหกรรมการทำาความสะอาดและยงัเรยีกรอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง
ให้มีการยอมรับว่าการทำาความสะอาดนั้นเป็นอาชีพหนึ่ง
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