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การติดเชือ้ สแตฟฟิ โลคอกคัส ออเรียส ที่ดอื ้ ยาเมธิซลิ ิน
Meticillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)
ข้ อมูลสําหรับผู้ป่วย – เอกสารการควบคุมโรคของแพทย์ด้านโรคระบาด
อะไรคือ MRSA ?
MRSA หมายถึง การติดเชื ้อสแตฟฟิ โลคอกคัส ออเรี ยส ที่ดื ้อยาเมธิซิลิน หรื อยาปฏิชีวนะ
ซึง่ เชื ้อแบคทีเรียสายพันธุ์ที่วา่ นี ้ไม่ตา่ งไปจากเชื ้อแบคทีเรี ยสแตฟฟิ โลคอกคัสทัว่ ไปที่สามารถกําจัดได้ ด้วยยาปฏิชวี นะ
แบคทีเรียสแตฟฟิ โลคอกคัส เป็ นเชื ้อแบคทีเรี ยที่พบได้ ทวั่ ไป โดยปกติแล้ วจะพบได้ บริ เวณผิวหนังและโพรงจมูกของมนุษย์
โดยที่ไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาใดๆ จึงเป็ นเรื่ องปกติที่คณ
ุ จะเป็ น “พาหะ” ของแบคทีเรี ยประเภทนี ้ โดยไม่มีอาการป่ วย แต่ทงนี
ั้ ้
้
เชื ้อแบคทีเรียสแตฟฟิ โลคอกคัส สามารถก่อให้ เกิดอาการ ติดเชือ และต้ องได้ รับการรักษา เช่น อาการปวดแสบ, ผิวหนังอักเสบ, ฝี , แผลพุพอง
(ฝี ดาษ)

มีความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้ องกับ MRSA หรือไม่ ?

MRSA ไม่ก่อให้ เกิดอาการอักเสบมากมาย แต่อาจทําให้ เกิดความยุง่ ยากต่อการรักษา ความเสี่ยงคือ
อาจจะต้ องใช้ เวลานานขึ ้นในการรักษาให้ กลับมามีอาการดีขึ ้นอีกครัง้ และยาปฏิชีวนะที่นํามาใช้ ในการรักษานัน้
อาจจะทําให้ เกิดผลข้ างเคียงมากกว่า ทังนี
้ ้ ยังมีความเสี่ยงที่เชื ้อแบคทีเรี ยที่ดื ้อยานี ้จะแพร่กระจายไปในระบบสถานดูแลสุขภาพ
ที่ซงึ่ ผู้ป่วยสามารถรับเชื่อได้ งา่ ย และเป็ นที่ซงึ่ ยาปฏิชีวนะได้ ถกู ใช้ เป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโรงพยาบาลนอกประเทศสวีเดน
ที่ซงึ่ สามารถพบเห็นอาการ MRSA ได้ งา่ ยกว่าในประเทศสวีเดน

MRSA แพร่ เชือ้ ได้ อย่ างไร?
ผู้ที่เป็ นพาหะของ MRSA แพร่เชื ้อไปสูผ่ ้ อู ื่นได้ น้อยมาก แต่ความเสี่ยงที่การแพร่กระจายจะเพิ่มขึ ้น หากผู้นนมี
ั ้ อาการอักเสบของผิวหนัง
เป็ นแผล หรือกลากเกลื ้อน ที่มีภาวะเปี ยกชื ้น หรื อยากต่อการรักษา อาการเหล่านี ้เรี ยกว่า “ปั จจัยเสี่ยง” ต่อการติดเชื ้อ ปั จจัยเสี่ยง ยังรวมถึง
โรคผิวหนังอื่นๆ และแผลผ่าตัดแบบเปิ ด รวมถึงสายท่อสวนต่างๆที่มีการกระทําผ่านผิวหนังและโพรงจมูก
ปั จจัยเสี่ยงเหล่านี ้สามารถนําพาแบคทีเรี ยได้ หลายชนิด ผู้ที่เป็ นพาหะของ MRSA ซึง่ ป่ วยพร้ อมด้ วยอาการปั จจัยเสี่ยงดังกล่าว
จะสามารถแพร่เชื ้อไปยังผู้อื่นในครอบครัว ในชันเรี
้ ยน การสัมผัสกับสัตว์ การสัมผัสร่างกายระหว่างการเล่นกีฬา หรือในโรงยิม
หรือสถานที่ฝึกปฏิบตั ิการต่างๆ
MRSA สามารถแพร่เชื ้อผ่านทางมือคุณไปสูผ่ ้ อู ื่น และยังสามารถแพร่ผ่านไปสูส่ ิ่งของที่อยูร่ อบตัวคุณ เช่น มือจับหรื อเสื่อปูพื ้นในโรงยิม
การแพร่ระบาดยังสามารถพบเห็นได้ ในโรงพยาบาล บ้ านพักคนชรา หรื อสถานปฏิบตั ิการต่างๆ

คุณสามารถกําจัด MRSA ได้ หรือไม่ ?

เมื่อเวลาผ่านไปสักพัก เป็ นเรื่ องปกติที่เราอาจจะไม่สามารถตรวจพบ MRSA ในตัวอย่างที่เก็บมา ซึง่ ช่วงเวลานันอาจจะเป็
้
นเดือน หรื อเป็ นปี
แตกต่างกันออกไป ซึง่ เป็ นสิ่งที่ยากจะคาดเดา แพทย์ที่รับผิดชอบด้ าน MRSA ร่วมกับแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านโรคระบาด
จะทําการยุติการตรวจหาเชื ้อ เมื่อเห็นว่าการเฝ้าดูอาการและการตรวจสอบพฤติกรรมเป็ นพิเศษ ตามกฎสําหรับ MRSA นันไม่
้ จําเป็ นอีกต่อไป
การยุติการตรวจหาเชื ้อนันสามารถทํ
้
าได้ เมื่อเห็นว่าไม่สามารถตรวจพบ MRSA
ในตัวอย่างที่เก็บมาเป็ นจํานวนอย่างน้ อยสามครัง้ ในช่วงระยะเวลาอย่างน้ อยหนึ่งปี
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คุณควรจดจําเรื่องอะไรบ้ าง ?
•

•
•

•

การรักษาความสะอาดของมือเป็ นอย่างดี ถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่สดุ ในการหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื ้อ
ให้ ล้างมือของคุณด้ วยสบูเ่ หลว
คุณสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ ตามปกติ ตราบใดทีค่ ณ
ุ เพียงแค่เป็ นพาหะของเชื ้อ MRSA และไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
หากคุณมีอาการที่เป็ นปั จจัยเสี่ยง ความเสี่ยงในการแพร่เชื ้อจะสูงขึ ้น ดังนัน้ การรักษาสุขอนามัยเป็ นพิเศษจะมีความสําคัญมาก
หมัน่ ล้ างมือ แยกใช้ เสื ้อผ้ าหรื อของใช้ ที่เป็ นของคุณเท่านัน้ ไม่ปะปนกับของผู้อ่นื ให้ ใช้ ฝักบัวอาบนํ ้าแทนการลงแช่ในอ่างอาบนํ ้า
หรือสระว่ายนํ ้า ปกปิ ดบาดแผลด้ วยพลาสเตอร์ และเปลี่ยนแผ่นพลาสเตอร์ เมื่อเห็นว่ามีของเหลวซึม หากคุณมีทอ่ สอดในร่างกาย
หรือมีการต่อท่อเข้ ากับถุงปั สสาวะ ให้ เก็บท่อเหล่านันเอาไว้
้
ใต้ เสื ้อผ้ า
และให้ ล้างมือทุกครัง้ หากคุณสัมผัสกับบาดแผลหรื อท่อสอดของคุณ
หากคุณมีอาการอักเสบที่ผิวหนัง บาดแผล หรื อกลากเกลื ้อน ที่อยูใ่ นภาวะเปี ยกชื ้น หรื อหายยาก คุณไม่ควรเข้ าร่วมกิจกรรมกีฬา
ที่ต้องมีการสัมผัสทางร่างกายกับผู้อื่น หรื อใช้ โรงยิม หรื อสนามกีฬาร่วมกับผู้อื่น

คําแนะนําพิเศษ
•

•
•

เจ้ าหน้ าที่และนักศึกษา ที่ทําหน้ าที่ในการรักษาหรื อการดูแล ไม่ควรร่วมให้ การดูแลรักษาหากพวกเขามีปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื ้อ
ในหอผู้ป่วยของรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหอผู้ป่วยพิเศษ จะมีการกําหนดเงื่อนไข ไม่อนุญาตให้ เจ้ าหน้ าที่ บุคลากร
ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ เข้ าทํางานดูแลรักษาผู้ป่วย ยกเว้ นแต่วา่ ไม่พบ MRSAในตัวอย่างที่เก็บมา
โดยปกติแล้ ว เด็กๆสามารถไปโรงเรี ยนเตรี ยมอนุบาล และเข้ าร่วมกิจกรรมทังหลายได้
้
ตามปกติ อย่างไรก็ตาม
พวกเขาไม่ควรไปโรงเรี ยนเมื่อมีอาการติดเชื ้อที่ผิวหนัง หรื อมีแผล หรื อเป็ นกลากเกลื ้อน ที่มีภาวะเปี ยกชื ้น หรื อยากต่อการรักษา
หากคุณทํางานร่วมกับสัตว์ เป็ นเรื่ องสําคัญมากที่จะต้ องไม่แพร่เชื ้อไปสูส่ ตั ว์ แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านโรคติดต่อ สามารถให้ คําแนะนํา
ร่วมกับสัตว์แพทย์ประจําเขตได้

ระเบียบปฏิบัติ ที่คุณต้ องปฏิบัติ ตามประมวลกฎหมายการป้องกันการระบาดของโรค
•
•

•

•

คุณจะต้ องเข้ ามาพบแพทย์เพือ่ ติดตามผล รวมทัง้ ส่งตัวอย่างและทดสอบ เมื่อแพทย์ของคุณเห็นว่าจําเป็ น
คุณต้ องให้ ความร่วมมือในการติดตามการระบาดของเชื ้อ ซึ่งหมายถึง คุณต้ องให้ ข้อมูลแก่เจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์
เพื่อให้ พวกเขาสามารถทําการตรวจสอบว่า คุณติดเชื ้อมาตังแต่
้ เมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร รวมถึงสามารถตรวจสอบว่า
คุณอาจจะทําการแพร่เชื ้อไปยังผู้อื่นหรื อไม่
คุณจะต้ องทําการแจ้ งทุกครัง้ ว่า คุณมีเชื ้อ MRSA ทุกครัง้ ที่คณ
ุ เข้ ารับการรักษาทางการแพทย์, ทันตกรรม หรื อ การบําบัดรักษาเท้ า
ทั ้งนี ้ยังรวมถึงเมื่อมีบคุ คลเข้ าไปทําการรักษาคุณทีบ่ ้ าน หรื อที่พกั ของคุณด้ วย
แต่หากเป็ นการที่คณ
ุ ได้ รับการช่วยเหลือที่บ้านแบบเล็กน้ อย เช่น ผู้ชว่ ยซื ้อของ จัดยา หรื อพาเดินเล่น
คุณไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งว่าคุณมีเชื ้อ MRSA ก็ได้
หากคุณปรากฏปั จจัยเสี่ยงในการแพร่เชื ้อ คุณจะต้ องบอกว่าคุณมี MRSA เมื่อคุณจะเข้ ารับการเจาะ สัก นวด หรื อ การดูแลฝ่ าเท่า
หรือ การบําบัดที่ไม่ใช่การรักษาทางการแพทย์อย่างอื่นที่เกี่ยวข้ องกับผิวหนัง หรื อโพรงจมูก ทังนี
้ ้
คุณสามารถเลื่อนเวลาการทํากิจกรรมเหล่านันไปจนกว่
้
าปั จจัยเสี่ยงต่างๆหายไป

MRSA ถูกจัดให้ เป็ นอาการป่ วยที่สง่ ผลอันตรายต่อสาธารณะ ตามประมวลกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
คุณจึงจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิ ที่แพทย์ได้ ให้ ไว้ กบั คุณ คุณยังสามารถขอรับข้ อมูลจากแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านโรคระบาด
ในเขตของคุณ ให้ พิจารณาระเบียบปฏิบตั ิใหม่ให้ คณ
ุ ได้ อีกด้ วย
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