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การติดเชือ้ สแตฟฟิ โลคอกคัส ออเรียส ที่ดอื ้ ยาเมธิซลิ ิน
Meticillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)
ข้ อมูลสำหรับผู้ป่วย – เอกสำรกำรควบคุมโรคของแพทย์ด้ำนโรคระบำด
อะไรคือ MRSA ?
MRSA หมำยถึง กำรติดเชื ้อสแตฟฟิ โลคอกคัส ออเรียส ที่ดื ้อยำเมธิซิลิน หรือยำปฏิชีวนะ
ซึง่ เชื ้อแบคทีเรียสำยพันธุ์ที่วำ่ นี ้ไม่ตำ่ งไปจำกเชื ้อแบคทีเรียสแตฟฟิ โลคอกคัสทัว่ ไปที่สำมำรถกำจัดได้ ด้วยยำปฏิชวี นะ
แบคทีเรียสแตฟฟิ โลคอกคัส เป็ นเชื ้อแบคทีเรียที่พบได้ ทวั่ ไป โดยปกติแล้ วจะพบได้ บริเวณผิวหนังและโพรงจมูกของมนุษย์
โดยที่ไม่ก่อให้ เกิดปั ญหำใดๆ จึงเป็ นเรื่องปกติที่คณ
ุ จะเป็ น “พาหะ” ของแบคทีเรียประเภทนี ้ โดยไม่มีอำกำรป่ วย แต่ทงนี
ั้ ้
เชื ้อแบคทีเรียสแตฟฟิ โลคอกคัส สำมำรถก่อให้ เกิดอำกำร ติดเชื้อ และต้ องได้ รับกำรรักษำ เช่น อำกำรปวดแสบ, ผิวหนังอักเสบ, ฝี , แผลพุพอง
(ฝี ดำษ)

มีความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้ องกับ MRSA หรือไม่ ?
MRSA ไม่ก่อให้ เกิดอำกำรอักเสบมำกมำย แต่อำจทำให้ เกิดควำมยุง่ ยำกต่อกำรรักษำ ควำมเสี่ยงคือ
อำจจะต้ องใช้ เวลำนำนขึ ้นในกำรรักษำให้ กลับมำมีอำกำรดีขึ ้นอีกครัง้ และยำปฏิชีวนะที่นำมำใช้ ในกำรรักษำนัน้
อำจจะทำให้ เกิดผลข้ ำงเคียงมำกกว่ำ ทังนี
้ ้ ยังมีควำมเสี่ยงที่เชื ้อแบคทีเรียที่ดื ้อยำนี ้จะแพร่กระจำยไปในระบบสถำนดูแลสุขภำพ
ที่ซงึ่ ผู้ป่วยสำมำรถรับเชื่อได้ งำ่ ย และเป็ นที่ซงึ่ ยำปฏิชีวนะได้ ถกู ใช้ เป็ นจำนวนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในโรงพยำบำลนอกประเทศสวีเดน
ที่ซงึ่ สำมำรถพบเห็นอำกำร MRSA ได้ งำ่ ยกว่ำในประเทศสวีเดน

MRSA แพร่ เชือ้ ได้ อย่ างไร?
ผู้ที่เป็ นพำหะของ MRSA แพร่เชื ้อไปสูผ่ ้ อู ื่นได้ น้อยมำก แต่ควำมเสี่ยงที่กำรแพร่กระจำยจะเพิ่มขึ ้น หำกผู้นนมี
ั ้ อำกำรอักเสบของผิวหนัง
เป็ นแผล หรือกลำกเกลื ้อน ที่มีภำวะเปี ยกชื ้น หรือยำกต่อกำรรักษำ อำกำรเหล่ำนี ้เรียกว่ำ “ปั จจัยเสี่ยง” ต่อกำรติดเชื ้อ ปั จจัยเสี่ยง ยังรวมถึง
โรคผิวหนังอื่นๆ และแผลผ่ำตัดแบบเปิ ด รวมถึงสำยท่อสวนต่ำงๆที่มีกำรกระทำผ่ำนผิวหนังและโพรงจมูก
ปั จจัยเสี่ยงเหล่ำนี ้สำมำรถนำพำแบคทีเรียได้ หลำยชนิด ผู้ที่เป็ นพำหะของ MRSA ซึง่ ป่ วยพร้ อมด้ วยอำกำรปั จจัยเสี่ยงดังกล่ำว
จะสำมำรถแพร่เชื ้อไปยังผู้อื่นในครอบครัว ในชันเรี
้ ยน กำรสัมผัสกับสัตว์ กำรสัมผัสร่ำงกำยระหว่ำงกำรเล่นกีฬำ หรือในโรงยิม
หรือสถำนที่ฝึกปฏิบตั ิกำรต่ำงๆ
MRSA สำมำรถแพร่เชื ้อผ่ำนทำงมือคุณไปสูผ่ ้ อู ื่น และยังสำมำรถแพร่ผ่ำนไปสูส่ ิ่งของที่อยูร่ อบตัวคุณ เช่น มือจับหรือเสื่อปูพื ้นในโรงยิม
กำรแพร่ระบำดยังสำมำรถพบเห็นได้ ในโรงพยำบำล บ้ ำนพักคนชรำ หรือสถำนปฏิบตั ิกำรต่ำงๆ

คุณสามารถกาจัด MRSA ได้ หรือไม่ ?
เมื่อเวลำผ่ำนไปสักพัก เป็ นเรื่องปกติที่เรำอำจจะไม่สำมำรถตรวจพบ MRSA ในตัวอย่ำงที่เก็บมำ ซึง่ ช่วงเวลำนันอำจจะเป็
้
นเดือน หรือเป็ นปี
แตกต่ำงกันออกไป ซึง่ เป็ นสิ่งที่ยำกจะคำดเดำ แพทย์ที่รับผิดชอบด้ ำน MRSA ร่วมกับแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญด้ ำนโรคระบำด
จะทำกำรยุติกำรตรวจหำเชื ้อ เมื่อเห็นว่ำกำรเฝ้ำดูอำกำรและกำรตรวจสอบพฤติกรรมเป็ นพิเศษ ตำมกฎสำหรับ MRSA นันไม่
้ จำเป็ นอีกต่อไป
กำรยุติกำรตรวจหำเชื ้อนันสำมำรถท
้
ำได้ เมื่อเห็นว่ำไม่สำมำรถตรวจพบ MRSA
ในตัวอย่ำงที่เก็บมำเป็ นจำนวนอย่ำงน้ อยสำมครัง้ ในช่วงระยะเวลำอย่ำงน้ อยหนึ่งปี

คุณควรจดจาเรื่องอะไรบ้ าง ?
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กำรรักษำควำมสะอำดของมือเป็ นอย่ำงดี ถือเป็ นเรื่องสำคัญที่สดุ ในกำรหลีกเลี่ยงกำรแพร่กระจำยของเชื ้อ
ให้ ล้ำงมือของคุณด้ วยสบูเ่ หลว
คุณสำมำรถติดต่อกับผู้อื่นได้ ตำมปกติ ตรำบใดทีค่ ณ
ุ เพียงแค่เป็ นพำหะของเชื ้อ MRSA และไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำด
หำกคุณมีอำกำรที่เป็ นปั จจัยเสี่ยง ควำมเสี่ยงในกำรแพร่เชื ้อจะสูงขึ ้น ดังนัน้ กำรรักษำสุขอนำมัยเป็ นพิเศษจะมีควำมสำคัญมำก
หมัน่ ล้ ำงมือ แยกใช้ เสื ้อผ้ ำหรือของใช้ ที่เป็ นของคุณเท่ำนัน้ ไม่ปะปนกับของผู้อื่น ให้ ใช้ ฝักบัวอำบน ้ำแทนกำรลงแช่ในอ่ำงอำบน ้ำ
หรือสระว่ำยน ้ำ ปกปิ ดบำดแผลด้ วยพลำสเตอร์ และเปลี่ยนแผ่นพลำสเตอร์ เมื่อเห็นว่ำมีของเหลวซึม หำกคุณมีทอ่ สอดในร่ำงกำย
หรือมีกำรต่อท่อเข้ ำกับถุงปั สสำวะ ให้ เก็บท่อเหล่ำนันเอำไว้
้
ใต้ เสื ้อผ้ ำ
และให้ ล้ำงมือทุกครัง้ หำกคุณสัมผัสกับบำดแผลหรือท่อสอดของคุณ
หำกคุณมีอำกำรอักเสบที่ผิวหนัง บำดแผล หรือกลำกเกลื ้อน ที่อยูใ่ นภำวะเปี ยกชื ้น หรือหำยยำก คุณไม่ควรเข้ ำร่วมกิจกรรมกีฬำ
ที่ต้องมีกำรสัมผัสทำงร่ำงกำยกับผู้อื่น หรือใช้ โรงยิม หรือสนำมกีฬำร่วมกับผู้อื่น

คาแนะนาพิเศษ





เจ้ ำหน้ ำที่และนักศึกษำ ที่ทำหน้ ำที่ในกำรรักษำหรือกำรดูแล ไม่ควรร่วมให้ กำรดูแลรักษำหำกพวกเขำมีปัจจัยเสี่ยงในกำรติดเชื ้อ
ในหอผู้ป่วยของรงพยำบำล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในหอผู้ป่วยพิเศษ จะมีกำรกำหนดเงื่อนไข ไม่อนุญำตให้ เจ้ ำหน้ ำที่ บุคลำกร
ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อกำรติดเชื ้อ เข้ ำทำงำนดูแลรักษำผู้ป่วย ยกเว้ นแต่วำ่ ไม่พบ MRSAในตัวอย่ำงที่เก็บมำ
โดยปกติแล้ ว เด็กๆสำมำรถไปโรงเรียนเตรียมอนุบำล และเข้ ำร่วมกิจกรรมทังหลำยได้
้
ตำมปกติ อย่ำงไรก็ตำม
พวกเขำไม่ควรไปโรงเรียนเมื่อมีอำกำรติดเชื ้อที่ผิวหนัง หรือมีแผล หรือเป็ นกลำกเกลื ้อน ที่มีภำวะเปี ยกชื ้น หรือยำกต่อกำรรักษำ
หำกคุณทำงำนร่วมกับสัตว์ เป็ นเรื่องสำคัญมำกที่จะต้ องไม่แพร่เชื ้อไปสูส่ ตั ว์ แพทย์ผ้ เู ชี่ ยวชำญด้ ำนโรคติดต่อ สำมำรถให้ คำแนะนำ
ร่วมกับสัตว์แพทย์ประจำเขตได้

ระเบียบปฏิบัติ ที่คุณต้ องปฏิบัติ ตามประมวลกฎหมายการป้องกันการระบาดของโรค







คุณจะต้ องเข้ ามาพบแพทย์เพื่อติดตามผล รวมทัง้ ส่งตัวอย่างและทดสอบ เมื่อแพทย์ของคุณเห็นว่าจาเป็ น
คุณต้ องให้ ความร่วมมือในการติดตามการระบาดของเชื ้อ ซึ่งหมายถึง คุณต้ องให้ ข้อมูลแก่เจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์
เพื่อให้ พวกเขาสามารถทาการตรวจสอบว่า คุณติดเชื ้อมาตังแต่
้ เมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร รวมถึงสามารถตรวจสอบว่า
คุณอาจจะทาการแพร่เชื ้อไปยังผู้อื่นหรือไม่
คุณจะต้ องทาการแจ้ งทุกครัง้ ว่า คุณมีเชื ้อ MRSA ทุกครัง้ ที่คณ
ุ เข้ ารับการรักษาทางการแพทย์, ทันตกรรม หรือ การบาบัดรักษาเท้ า
ทังนี
้ ้ยังรวมถึงเมื่อมีบคุ คลเข้ าไปทาการรักษาคุณทีบ่ ้ าน หรือที่พกั ของคุณด้ วย
แต่หากเป็ นการที่คณ
ุ ได้ รับการช่วยเหลือที่บ้านแบบเล็กน้ อย เช่น ผู้ชว่ ยซื ้อของ จัดยา หรือพาเดินเล่น
คุณไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งว่าคุณมีเชื ้อ MRSA ก็ได้
หำกคุณปรำกฏปั จจัยเสี่ยงในกำรแพร่เชื ้อ คุณจะต้ องบอกว่ำคุณมี MRSA เมื่อคุณจะเข้ ำรับกำรเจำะ สัก นวด หรือ กำรดูแลฝ่ ำเท่ำ
หรือ กำรบำบัดที่ไม่ใช่กำรรักษำทำงกำรแพทย์อย่ำงอื่นที่เกี่ยวข้ องกับผิวหนัง หรือโพรงจมูก ทังนี
้ ้
คุณสำมำรถเลื่อนเวลำกำรทำกิจกรรมเหล่ำนันไปจนกว่
้
ำปั จจัยเสี่ยงต่ำงๆหำยไป

MRSA ถูกจัดให้ เป็ นอำกำรป่ วยที่สง่ ผลอันตรำยต่อสำธำรณะ ตำมประมวลกฎหมำยว่ำด้ วยกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
คุณจึงจำเป็ นต้ องปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิ ที่แพทย์ได้ ให้ ไว้ กบั คุณ คุณยังสำมำรถขอรับข้ อมูลจำกแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญด้ ำนโรคระบำด
ในเขตของคุณ ให้ พิจำรณำระเบียบปฏิบตั ิใหม่ให้ คณ
ุ ได้ อีกด้ วย
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