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ไม่นานมานี้มีคนที่ล้มป่วยด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจาก
การท�ำความสะอาดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
ตัวอย่างเช่น เด็กจ�ำนวนไม่นอ้ ยมีอาการหอบหืดเฉียบพลัน
เนื่องจากที่บ้านไม่ได้ทำ� ความสะอาดเชื้อราและฝุ่นละอองให้ดี
และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2017 มีข่าวว่าหลังท�ำความสะอาด
หน้าจอโปรเจกเตอร์ทโี่ รงเรียนประถมแห่งหนึง่ เด็ก 14 คนเกิด
อาการไออย่างรุนแรงเพราะสูดดมฝุน่ มากเกินไป และในจ�ำนวน
นั้นมีถึง 8 คนที่อาการหนักถึงขั้นต้องกลายเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
ฝุน่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเรานัน้ หากสะสมนานวันเข้ามันจะกลาย
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไรฝุ่นและเชื้อโรคจ�ำนวนมาก ซึ่งถือเป็น
เรือ่ งอันตรายอย่างยิง่ เพราะอาจกลายเป็นสาเหตุของโรคติดเชือ้
และโรคภูมิแพ้ได้
ฝุน่ ในบ้านเรา 1 กรัม (ขนาดประมาณเหรียญ 500 เยน)
จะมีเชือ้ แบคทีเรียอยู่ 70’000-100’000 ตัว โดยฝุน่ เหล่านีม้ กั อยู่
ตามทีส่ งู ๆ ทีท่ ำ� ความสะอาดไม่ถงึ อย่างบริเวณราวผ้าม่านหรือ
ชั้นวางของ
11
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นอกจากนี้ หากท�ำความสะอาดพลาดไปแม้แต่ขั้นตอน
เดียว โรคติดเชือ้ ตามฤดูกาลทีเ่ จอกันทุกปีอย่างโรคมือเท้าปาก
และโรคเฮอร์แปงไจน่า (แผลในคอ) ในฤดูร้อน กับไข้หวัด
ธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ และโนโรไวรัสในฤดูหนาวจะแพร่ระบาด
ไปอย่างรวดเร็ว
บางคนอาจคิดว่าโรคติดเชือ้ เป็นเรือ่ งไกลตัวหรือไม่ใช่จะ
ติดกันได้งา่ ย ๆ แต่เคยมีกรณีทคี่ ณ
ุ แม่คนหนึง่ ติดเชือ้ โรต้าไวรัส
จากการเช็ดก้นลูกที่ติดเชื้อโดยไม่สวมถุงมือ และแขกของ
โรงแรมทีต่ ดิ เชือ้ โนโรไวรัสจากลมทีร่ ะบายออกจากเครือ่ งดูดฝุน่
ที่โรงแรมเอาไปใช้ดูดเศษอาเจียนที่แห้งแล้วของผู้ป่วยบนชั้น
เดียวกันมาแล้ว
โรคติดเชื้อพวกนี้อาจไม่ร้ายแรงนักกับคนหนุ่มสาวที่
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง แต่ถ้าเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุเกิดมาติด
เข้าแล้วอาการหนักขึ้นมาจะน่าเป็นห่วงมากครับ
โลกเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยโรคติดเชื้อมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นอีโบลา ไข้หวัดนก ไข้ซิกา ซาร์ส หรือหัดเยอรมันที่
พบบ่อยในญี่ปุ่น มันจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแม้แต่น้อย การ
เรียนรู้วิธีรับมือกับโรคติดเชื้อน่าจะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ควร
ให้ความสนใจครับ
และก็เพราะเหตุนี้ “วิธีทำ� ความสะอาดที่ถูกต้อง” ซึ่ง
รวมไปถึงเรื่องอย่างการล้างมือหรือการบ้วนปากจึงถือเป็นเรื่อง
ส�ำคัญอย่างยิ่ง ณ ขณะนี้
12
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ตัวผมเองคร�่ำหวอดอยู่ในแวดวงธุรกิจท�ำความสะอาด
“โรงพยาบาล” ซึ่งเป็นสถานที่ที่รับผิดชอบชีวิตมนุษย์และ
ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษมารวม ๆ แล้วก็ 30 ปี ผมก่อตัง้
บริษัทรับบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย
ของโรงพยาบาลแบบครบวงจรขึน้ ในปี 1997 บริษทั ผมมีโอกาส
ได้รับผิดชอบเรื่องความสะอาดให้กับโรงพยาบาลหลายแห่ง
เช่น โรงพยาบาลเทศบาลเมืองโยโกฮาม่า และโรงพยาบาล
คาเมดะซึ่งยังคงดูแลอยู่จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝน
พนักงานให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการท�ำความสะอาดมาแล้วกว่า
500 คน
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การท�ำความสะอาดในโรงพยาบาลเป็นงานทีต่ อ้ งปกป้อง
ชีวิตของผู้ปว่ ยจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ฝุ่นผง
ไรฝุ่น รวมถึงเชื้อโรคต่าง ๆ แต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่า คนที่
ตระหนักถึงความส�ำคัญของงานนี้อย่างแท้จริงจะมีอยู่สักกี่คน
บางครั้งทั้งที่รักษาจนหายจากโรคแล้ว ผู้ป่วย (ซึ่ง
ภูมิคุ้มกันยังต�่ำอยู่) กลับต้องเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อเพราะ
สุขอนามัยของโรงพยาบาลไม่ได้มาตรฐานพอ และเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดเรือ่ งท�ำนองนีใ้ ห้ได้มากทีส่ ดุ แผนการเบิกจ่ายประกัน
สุขภาพจึงมีการแก้ไขปรับปรุงโดยแยกเอาเรื่อง “มาตรการ
ป้องกันโรคติดเชือ้ ” ออกมาเป็นหัวข้อต่างหากในเดือนเมษายน
ปี 2012 เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นเองก็เริ่มตระหนักถึงความ
13
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ส�ำคัญของการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถกู สุขลักษณะเพือ่ ป้องกัน
โรคติดเชื้อขึ้นมาบ้างแล้วเหมือนกัน
นอกจากความไม่สะอาดในห้องผูป้ ว่ ยและห้องน�ำ้ จะเพิม่
ความเสีย่ งให้เกิดโรคติดเชือ้ แล้ว มันยังส่งผลเสียต่อจิตใจในแง่
ที่อาจท�ำให้ผู้ป่วยกังวลและเครียดโดยใช่เหตุได้ ด้วยเหตุนี้
การป้องกันโรคติดเชือ้ จึงส่งผลดีตอ่ ผูป้ ว่ ยทัง้ ในด้านร่างกายและ
จิตใจ อาจพูดได้ว่าความสะอาดนี่แหละครับคือยาวิเศษ

ได้พบกับคุณยาย
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นีเ่ ป็นเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ หลังจากเพิง่ เข้าสู่แวดวงท�ำความ
สะอาดโรงพยาบาลได้ไม่นานเท่าไหร่ ผมที่ตอนนั้นอายุ 20
กลาง ๆ ได้รบั มอบหมายให้ท�ำความสะอาดห้องพักผูป้ ว่ ยซึง่ เป็น
คุณยายท่านหนึ่ง
ผมตั้งใจท�ำความสะอาดอย่างดีที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ แต่
ตอนนี้พอมาลองนึก ๆ ดูแล้ว ผมไม่อาจพูดได้เต็มปากเลยว่า
ตัวเอง ณ ขณะนัน้ มีความตระหนักว่าฝุน่ ในห้องมีเชือ้ ไวรัสทีเ่ ป็น
สาเหตุของโรคเจือปนอยู่ และแน่นอนว่าไม่ได้ฉกุ คิดเลยว่าพืน้ ที่
ที่มีคนสัมผัสจับต้องบ่อย ๆ ถือเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูง แล้ว
พยายามท�ำความสะอาดโดยคิดถึงมาตรการป้องกันไปด้วย

14

วั น หนึ่ ง พอผมเข้ า ไปที่ ห ้ อ งของคุ ณ ยายเพื่ อ ท� ำ ความ
สะอาดเหมือนทุกที สิ่งที่ได้พบกลับเป็น...
เตียงที่ว่างเปล่า

SA

M

PL

E

วันต่อมาผมได้รับจดหมายจากลูกสาวของคุณยายซึ่งมี
ใจความว่า “คุณมัตสึโมโตะ ขอบคุณที่ช่วยท�ำความสะอาด
ให้ทกุ วันนะคะ ขอบคุณส�ำหรับการดูแลตลอดมาค่ะ” หลังจาก
นั้นผมก็ได้รู้ว่าคุณยายเสียชีวิตจาก “เชื้อ MRSA (Methicillin
Resistant Staphylococcus Aureus)”
เชื้อ MRSA คือรูปแบบหนึ่งของแบคทีเรียสแตฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus Aureus) แบคทีเรียชนิดนี้
พบได้ทั่วไปในโพรงจมูกและปากของมนุษย์ แต่สิ่งที่ท�ำให้
MRSA ต่างจากสแตฟิโลคอคคัส ออเรียส ธรรมดาก็คอื ความ
ทนทานต่อยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (ยาปฏิชีวนะ) หรือพูดง่าย ๆ
ก็คือ เป็นเชื้อดื้อยา หากเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรง ภูมิคุ้มกัน
จะสามารถจัดการกับเชื้อได้เองตามธรรมชาติ แต่ผู้ปว่ ยที่มา
รักษาตัวในโรงพยาบาลมักมีภมู คิ ้มุ กันต�ำ่ กว่าปกติ เมือ่ เจอกับ
เชื้อดื้อยาที่ร่างกายรับมือไม่ไหวและยาใช้ไม่ได้ผลจึงป่วยหนัก
จนถึงแก่ชีวิต กรณีแบบนี้ไม่ถือเป็นเรื่องแปลกเลยครับ
แบคทีเรียชนิดนี้พบได้ทั้งในอากาศ พื้น ลูกบิดประตู
และราวจับที่มีผู้ติดเชื้อมาสัมผัส หรือพูดอีกอย่างก็คือ คุณ
ยายเสียชีวติ เพราะผมไม่ได้ทำ� ความสะอาดเพือ่ ป้องกันเชือ้ อย่าง
หมดจดจริง ๆ นั่นเอง
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เหตุการณ์นที้ ำ� ให้ผมโกรธตัวเองมาก ผมท�ำความสะอาด
เป็นอาชีพแท้ ๆ แต่กลับดูเบามันเสียได้ ตัง้ แต่นนั้ ผมเลยลงมือ
ท� ำ ความสะอาดโดยคิ ด เสมอว่ า จะช่ ว ยให้ ผู ้ ป่วยใช้ ชี วิ ต ใน
โรงพยาบาลอย่างเบาใจและถูกสุขลักษณะยิง่ ขึน้ ได้อย่างไรบ้าง
จากนัน้ ข้อเท็จจริงหนึง่ ทีผ่ มตระหนักขึน้ มาได้กค็ อื “การ
ท�ำความสะอาดแค่พื้นอย่างเดียวไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงของ
การติดเชื้อลงได้” ผมจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงความสกปรกและ
เชื้อโรคที่สัมพันธ์กับวิธีใช้ชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ แล้ว
คิดค้นวิธีท�ำความสะอาดที่รับมือกับมันได้อย่างอยู่หมัด
วิ ธีท� ำ ความสะอาดที่ ผ มคิ ด ค้ น ขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
และไม่ยุ่งยากซับซ้อน มันจึงสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับการ
ท�ำความสะอาดบ้านเรือนทั่วไปเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง
ได้ด้วยเช่นกัน
ถ้าตอนนีค้ ณ
ุ ยายทีอ่ ยูบ่ นสวรรค์กำ� ลังยิม้ ให้ผมอยูก่ ค็ งจะ
ดีนะครับ

สิ่งส�ำคัญที่สุดของ “เทคนิคการ
ท�ำความสะอาดเพื่อป้องกันโรค”
คือต้องง่ายพอที่จะท�ำได้อย่างต่อเนื่อง

หนังสือเล่มนี้จะอธิบาย “เทคนิคการท�ำความสะอาด
เพื่อป้องกันโรค” ส�ำหรับบ้านเรือนทั่วไป เทคนิคนี้มีพื้นฐาน
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จากความรู้และทักษะที่ผมได้จากการอยู่ในแวดวงท�ำความ
สะอาดโรงพยาบาลมานานปี คงมีหลายคนทีเดียวที่อ่านแล้ว
อดผิดหวังไม่ได้ทวี่ ธิ ที เี่ คยคิดว่าดีและก�ำลังใช้อยูน่ นั้ จริง ๆ แล้ว
เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม ผมไม่ได้จะบอกว่าเราต้องก�ำจัดเชื้อโรค
ออกไปให้หมดให้ได้ เป้าหมายของ “การท�ำความสะอาด
เพื่อป้องกันโรค” ไม่ใช่การท�ำให้ปริมาณแบคทีเรียหรือไวรัส
เท่ากับศูนย์ แต่เป็นการดูแลสภาพแวดล้อมให้มนุษย์สามารถ
อยู่ร่วมกับเชื้อต่าง ๆ ได้อย่างสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
นอกจากนั้น การรู้ว่าควรท�ำความสะอาดบ้านจุดไหนอย่างไร
ถึงจะช่วยป้องกันโรคได้ยังช่วยประหยัดเวลาให้เราได้อีกด้วย
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และสิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การท� ำ ความสะอาดเพื่ อ
ป้องกันโรคก็คอื มันต้องง่ายพอทีค่ นทัว่ ไปจะท�ำได้อย่างต่อเนือ่ ง
เพราะการท�ำความสะอาดแบบคึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ลงมือขัดถู
ทุกซอกทุกมุมแต่ท�ำแค่วันเดียว แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มี
เชื้อแพร่กระจายจนล้มป่วยนั้นไม่มีความหมายครับ
ดังนัน้ หากคุณเป็นคนทีท่ ำ� อะไรได้แป๊บเดียวก็เลิก หรือ
รูส้ กึ ว่ายุง่ ยากไม่มอี ารมณ์ท�ำละก็ ลองมาคิดแบบนีด้ ดู ไี หมครับ
ท�ำความสะอาดแบบ 1. พอประมาณ 2. ท�ำเท่าทีท่ ำ� ได้
3. ไม่ตั้งใจจนเกินไป
อันที่จริงนี่เป็นหลักประจ�ำใจผมด้วยครับ
17

PL

E

ผมอยากให้ทุกคนลองเริ่มท�ำจากเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่
เขียนไว้ในหนังสือเล่มนีก้ อ่ น ท�ำไปด้วยความรูส้ กึ ทีว่ า่ “ค่อย ๆ
เริม่ ท�ำจากส่วนทีท่ ำ� ได้กอ่ นแล้วกัน” โดยไม่จ�ำเป็นต้องคิดหนัก
เลย
การท�ำความสะอาดแบบไม่กดดันตัวเองว่าต้องท�ำจะ
ช่วยให้ลงมือปฏิบตั ไิ ด้อย่างต่อเนือ่ งจนกลายเป็นนิสยั ได้งา่ ยกว่า
และพอติดเป็นนิสยั แล้ว เราก็จะไม่ร้สู กึ ว่าการท�ำความสะอาด
เป็นภาระอีกต่อไป
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ครึง่ แรกของหนังสือเล่มนีป้ ระกอบด้วยบทที่ 1 และบทที่ 2
ซึ่งพูดถึง “ความสัมพันธ์ระหว่างโรคกับการท�ำความสะอาด”
โดยนอกจากโรคติดเชื้อที่ระบาดทุกปี เช่น “ไข้หวัดใหญ่”
หรือ “โนโรไวรัส” แล้ว ก็ยงั จะพูดถึง “เชือ้ รา” และ “เกสร
ดอกไม้” ที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ เช่น โรคหอบหืดและ
โรคแพ้เกสรดอกไม้ดว้ ย เชือ้ โรคและสิง่ เจือปนเหล่านีม้ ลี กั ษณะ
เฉพาะและวิธรี บั มือทีต่ า่ งกันไป โดยผมจะอธิบายอย่างละเอียด
ครับ
ส่วนในครึ่งหลังประกอบด้วยบทที่ 3 และบทที่ 4 ซึ่งจะ
พูดถึงวิธที ำ� ความสะอาดในแต่ละวันเพือ่ ป้องกันโรคในบ้านเรือน
โดยจะอธิบายถึงพื้นที่ในบ้านอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น
ห้องน�้ำ ห้องครัว หรือห้องนั่งเล่น ผมจะแนะน�ำวิธีท�ำความ
สะอาดทีเ่ ป็นประโยชน์และความรูพ้ นื้ ฐานทีท่ กุ คนควรทราบครับ
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ในส่ ว นของค� ำ อธิ บ ายทางการแพทย์ ผมได้ ข อให้
อาจารย์คาเมดะ โทชิทาดะ ผู้อ� ำนวยการกิตติมศักดิ์ของ
โรงพยาบาลคาเมดะมาเป็นผู้ตรวจทานให้ครับ
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