
“จะฆ่าเช้ือ หรือไม่ฆ่าเช้ือ
น่ีคือคำาถาม”

Thought leadership



ประมาณการณ์กันว่ามีสายพันธ์ุของจุลินทรีย์มีชีวิตประมาณ
หน่ึงล้านล้านสายพันธ์ุบนโลกน้ี และมีจุลชีพประมาณ 15,000 
สายพันธ์ุอาศัยอยู่บนและภายในร่างกายมนุษย์  

 
จุลินทรีย์เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีอันตราย อันที่จริงแล้ว เราไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มี
จุลินทรีย์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม มีจุลินทรีย์จำานวนน้อยที่สามารถสร้างปัญหารุนแรง
ให้เราและทำาให้ร่างกายของเราได้รับความเสียหายแบบที่ไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือน
เดิมได้หรือแม้กระทั่งทำาให้เราเสียชีวิต

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 อยู่ในกลุ่มหลังนี้

ในระหว่างที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนานั้น ทัศนคติเรื่องการทำาความสะอาดของ
คนเราเปลีย่นไป ตลอดระยะเวลานี ้เราไดท้ำางานรว่มกบัลกูค้าของเราเพ่ือใหธ้รุกจิของ
พวกเขาสะอาดและปลอดภยัและเพ่ือใหผู้ใ้ชง้านปลายทางของลกูค้าของเรามัน่ใจ และ
เรายังได้ปรับวิธีทำางานเพ่ือสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่เรามี

ตอนนี้เรารู้เกี่ยวกับไวรัสตัวน้ีมากขึ้น และรู้วิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องเราจากไวรัสนี้
มากกว่าท่ีเรารูเ้มือ่ 12 เดอืนทีแ่ลว้ ในเดือนเมษายน 2021 หนว่ยงานปอ้งกนัโรคตดิตอ่
ในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention) ได้อัพเดต
แนวทางป้องกันโรคว่าไม่แนะนำาให้ฆ่าเชื้อบนพ้ืนผิวเป็นประจำา1 เนื่องจากเห็นว่าความ
เสี่ยงที่จะติดโรคโควิด-19 จากพ้ืนผิวนั้น “ต่ำา” และสรุปว่าการทำาสะอาดก็เพียงพอ
ต่อการลดความเสี่ยงนั้นแล้ว นอกจากนี้ ยังได้แนะนำาให้ใช้น้ำายาฆ่าเชื้อก็ต่อเมื่อมีการ
สงสัยว่าอาจมีผู้ติดเชื้อโควิด2

ที่โอซีเอส เราเชื่อมั่นเรื่องการป้องกันไว้ก่อนเพ่ือให้ลูกค้าและลูกค้าของพวกเขา
ปลอดภยั นีค่อืเหตผุลวา่ทำาไมเราถงึสนับสนนุการฆา่เชือ้เฉพาะทีแ่ละในทีส่ถานทีท่ีจ่ำาเปน็ 
เชน่ วธีิทำาความสะอาดแบบ Rotational cleaning3 ไมเ่ชน่นัน้แลว้ กจ็ะมโีอกาสทีจ่ลุชพี
ที่มีอันตรายอาจเกิดอาการดื้อน้ำายาฆ่าเชื้อได้

1 ‘Ditch the Clorox’, Daily Mail, 7 April
2 ‘Has the era of overzealous cleaning finally come to an end?’, The New York Times, 8 April
3 ‘Rotational cleaning: What is it and why should you implement it?’, www.ocs.com/uk/knowledge-centre/thought-leadership
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การทำาความสะอาด vs การฆ่าเชื้อ

ณ ตอนนี้ มีวิธีควบคุมจุลชีพที่มีอันตรายสองวิธี นั่นคือ การทำาความสะอาด  
(Cleaning) และการฆ่าเชื้อ (Disinfecting) ในขณะที่การทำาความสะอาด           
สามารถกำาจัดเชื้อโรคได้ มีแต่การฆ่าเชื้อเท่าน้ันถึงจะฆ่าเชื้อโรคได้ อย่างไรก็ตาม 
ถา้เราฆ่าเชือ้บนพ้ืนผวิตา่ง ๆ  โดยไม่ปฏบิตัติามกระบวนการทีถู่กต้อง จะมีเพียงขุล
ชพีทีอ่อ่นแอทีส่ดุเทา่นัน้ทีต่าย และจลุชพีทีแ่ข็งแรงกว่าจะอยูร่อดและเพ่ิมปรมิาณ 
ทำาให้จำานวนประชากรจุลชีพยิ่งมากไปกว่าเดิม

เป็นที่น่าเสียดายว่าในอุตสาหกรรมการทำาความสะอาดในวงกว้างนั้น เรามักจะพบ:

•  การใช้น้ำายาฆ่าเชื้อผิดประเภท

•  การผสมน้ำายาผิดอัตราส่วน

• การใช้น้ำายาฆ่าเชื้อผิดวิธี - ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อที่ ไม่ เหมือนกัน                                                                 
ตลอดพ้ืนผิว การใช้น้ำายาฆ่าเชื้อไม่เพียงพอหรือการทำาความสะอาด                                                        
ที่ใช้เวลาน้อยเกินไป

• การใช้น้ำายาฆ่าเชื้อบนพ้ืนผิวที่สกปรก (น้ำายาฆ่าเชื้อบางชนิดทำางานได้ไม่
เป็นประสิทธิภาพหากเจอเศษฝุ่นผงบางประเภท และต้องกำาจัดโครงสร้าง
ยึดเกาะพ้ืนผิว (Bio-films) ก่อนที่จะทำาการฆ่าเชื้อ)

• การใช้น้ำายาฆ่าเชื้อผิดวิธีบนพ้ืนผิวที่สะอาดแต่เปียก ทำาให้น้ำายาฆ่าเช้ือเจือ
จาง

การฆ่าเชื้อได้ช่วยชีวิตคนไว้หลายครั้งแต่การฆ่าเชื้อบนพ้ืนผิวที่ผิดวิธีหรือเมื่อไม่
จำาเป็นนั้นอาจทำาให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น เราควรฆ่าเชื้อ พ้ืนผิวทุกชนิดเป็นประจำา
หรือไม่ คำาตอบง่าย ๆ ก็คือ ไม่!

พ้ืนผิวประเภทเดียวที่ควรต้องฆ่าเชื้อทุกวันคือบริเวณท่ีมีการสัมผัส ส่วนการ
ทำาความสะอาดอื่นนั้นทำาควรตามแนวทางที่แนะนำาก่อนเกิดการระบาด

กรณเีดียวทีเ่ราแนะนำาใหใ้ชน้้ำายาฆา่เชือ้ทำาความสะอาดพ้ืนผวิทัง้หมดคอืหากรูแ้นช่ดั
หรือสงสัยว่ามีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เราแนะนำาให้ทำาการฆ่าเช้ือปกติบนพ้ืนผิว
ทั้งหมดเป็นเวลา 14 วัน และเราแนะนำาให้ทำาความสะอาดอย่างละเอียด (Deep 
clean) ต่อเมื่อมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 เท่านั้น

บทสรุป

การระบาดนี้เป็นการปลุกให้ทุกคนตื่น เชื้อ SARS-CoV-2 จะไม่เป็นเชื้อโรคตัว
สุดท้ายที่เรารู้จักที่จะเข้ามารบกวนโลกปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุมของ
เรา ผู้เชี่ยวชาญเตือนเราแล้วว่าจะมีเชื้อโรคแบบนี้อีกและอาจจะเป็นอันตรายกับ
เรามากกว่านี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องควบคุมและจำากัดการใช้น้ำายาฆ่าเชื้อ และ
สงวนประสิทธิภาพของน้ำายาเหล่านี้ไว้สำาหรับการระบาดในอนาคต

“การฆ่าเชื้อได้ช่วยชีวิต
คนไว้หลายครั้งแต่การ
ฆา่เชือ้บนพ้ืนผวิทีผ่ดิวิธี
หรอืเมือ่ไมจ่ำาเป็นน้ันอาจ
ทำาให้เกิดอันตรายได้”
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ผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับความ
เช่ือถือในอุตสาหกรรม
ทำาความสะอาด
ที่ OCS เราทำาความสะอาดมา 120 ปี โดยทำางาน
ร่วมกับลูกค้าในภาคต่าง ๆ เช่น การบิน สถาน
ที่ปลายทางและสถานท่ีจัดงาน (Des-tinations 

and Venues) สาธารณสุข รัฐบาล การผลิตและ
บริการเฉพาะกิจ 

เราเชื่อว่าการทำาความสะอาดนั้นก็เหมือนกับ
การบำารุงรักษา นั่นคือควรเป็นเรื่องของการ
ป้องกันไม่ใช่เรื่องที่ควรทำาเมื่อเกิดเหตุการณ์
ใด เหตุการณ์หนึ่งขึ้น วิธีการทำาความสะอาด
อย่างละเอียด (Deep cleaning) แบบควบคุม
สถาน-การณ์ของเราจะลดความโอกาสการส่ง
ต่อเขื้อโรคและการติดเชื้อโดยการทำาความสะอาด
บริเวณที่ทำางานและจุดสัมผัสร่วม เช่น ก๊อกน้ำา                           
มือจับ และสวิตช์ไฟ หลังจากที่ทำาความสะอาด
หมดจดแล้ว เราจะทำางานกับคุณเพ่ือกำาหนด
ตารางการทำาความสะอาดอย่างละเอียด เพ่ือ              
รักษามาตรฐานความสะอาดต่อไป

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสารพิษ (Biohazard) ของ
เราได้รับการอบรมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงด้าน
สุขภาพที่รุนแรง ซึ่งรวมไปถึงกรณีที่ได้รับการ
ยืนยันว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 วิธีการทำางาน
ของเรารวมไปถึงการพ่นหมอกควันเคมีหรือการ
ทำาความสะอาดแบบไฟฟา้สถิตย์ ซึ่งเป็นการพ่น
น้ำายาฆ่าเชื้อและสารชีวฆาตหยดเล็กจิ๋ว (Micro-

droplets) ไปในอากาศโดยหยดจิ๋วเหล่านี้จะ
สามารถไปยังพ้ืนที่ที่ไม่สามารถทำา ความสะอาด
ด้วยวิธีทั่วไปได้ เรายังมีบริการทำาความสะอาด
สภาวะแวดลอ้ม การทำาความสะอาดหอ้งครวัอยา่ง
ละเอียด และการทำาความสะอาดพ้ืนประเภท Hard 

floor (พ้ืนคอนกรีต พ้ืนปูน พ้ืนกระเบื้อง พ้ืนหิน) 
และพ้ืนพรม

เรามีวิธีการทำาความสะอาดแบบยั่งยืนที่ลดการใช้
น้ำาและสารเคมีและมีรอยเท้าคาร์บอนต่ำาโดยการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ไบโอ 
(ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) มากที่สุด
เทา่ทีจ่ะเปน็ไปไดแ้ละไม่ใชส้ารฟอสเฟตและสเปรย ์
เดด็ขาด เราลงทนุในเทคโนโลยกีารทำาความสะอาด
ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การตรวจ
สอบฝีเท้า เพ่ือให้แน่ใจว่าห้องทำาความสะอาดของ
เรานั้นมีมาตรฐานความสะอาดสูงสุด และเรายังมี
หุน่ยนตท์ำาความสะอาดแบบไร้มือจับดว้ย ข้ันตอน
และกระบวนการของเรามีความ เข้มแข็ง จึงทำาให้
ลูกค้าของเราซึ่งรวมไปถึงระบบบริการสุขภาพ
แห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NHS) เชื่อมั่น
ในพนักงานทำาความสะอาดของเรา เราทำาความ
สะอาดโรงพยาบาลเพ่ือใหส้ะอาดถกูตอ้งตามหลกั
อนามัย ทำาใหบุ้คลากรทางการแพทย์สามารถสนใจ
ดูและผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่

พนักงานทำาความสะอาดของได้รับการฝึกฝนโดย
ใช้โปรแกรมการทำาความสะอาด IMPACT4 ที่ได้รับ
รางวัล ซึ่งในโปรแกรมน้ีมีหลักสูตรการป้องกัน
การติดเชื้อด้วย เราให้คุณค่ากับงานสำาคัญที่
บุคคลเหล่านี้ทำาและแสดงให้เห็นว่าเราเห็นคุณค่า
ของพวกเขาผา่นการมอบรางวัล OCS Stars และ
การมสีว่นรว่มในการกำาหนดวนัขอบคณุพนกังาน
ทำาความสะอาดของคณุประจำาป ี(Annual Thank 

Your Cleaner Day)5  เรายังดูแลสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของเพ่ือนร่วมงานของเราผ่าน
ทางโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการช่วยเหลือ
พนกังาน และการอบรม เพ่ือใหต้ระหนักถงึปญัหา
ด้านสุขภาพจิต

จากเพ่ือนรว่มงานทีม่ทีกัษะของเราทีท่ำางานในแนว
หน้าไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมนี้ เรา
ทำางานร่วมกับลูกค้าเพ่ือตอบสนองการทำาความ
สะอาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ลูกค้าต้องการ 
นัน่คอืการรกัษาสถานทีใ่หส้ะอาดถกูตอ้งตามหลัก
อนามยัและเพ่ือใหพ้นกังานของพวกเขาปลอดภยั 
ดว้ยการร่วมมอืกับลกูคา้ เราจะสามารถเขา้ใจได้ดี
ขึน้วา่มกีารใชพ้ื้นทีไ่หนบา้งและหาไดว้า่พ้ืนทีใ่ดเปน็
พ้ืนทีท่ีม่กีารสัมผัสสูง จึงทำาใหเ้ราสามารถเสนอวิธี
การทำาความสะอาดที่มีมาตรฐานความสะอาดและ
สุขอนามัยสูงที่เหมาะสมได้

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

5  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
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เกี่ยวกับผู้เขียน

อวีอนน ์เทยเ์ลอรเ์ริม่ทำางานดา้นการบรหิารทรพัยากรอาคารในฐานะพนกังานทำาความสะอาดเมือ่ 26 ปทีีแ่ลว้
และเริม่ทำางานกบั OCS ในป ี2015  ในฐานะ Global Head of Cleaning คุณอวีอนน์มีหน้าท่ีดูแลใหเ้ราจดัหา
วธิกีารทำาความสะอาดโดยพนกังานทำาความสะอาดทีมี่ทกัษะทีป่ลอดภยั มปีระสทิธิภาพ และยัง่ยนืใหก้บัลกูคา้

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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