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การติดเชือ้สแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ที่ดือ้ยาเมธิซลิิน  

Meticillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) 

ข้อมลูส ำหรับผู้ ป่วย – เอกสำรกำรควบคมุโรคของแพทย์ด้ำนโรคระบำด  
 
อะไรคือ MRSA ?  
MRSA หมำยถึง กำรติดเชือ้สแตฟฟิโลคอกคสั ออเรียส ที่ดือ้ยำเมธิซิลิน หรือยำปฏิชีวนะ 
ซึง่เชือ้แบคทีเรียสำยพนัธุ์ที่วำ่นีไ้มต่ำ่งไปจำกเชือ้แบคทีเรียสแตฟฟิโลคอกคสัทัว่ไปที่สำมำรถก ำจดัได้ด้วยยำปฏิชวีนะ 
แบคทีเรียสแตฟฟิโลคอกคสั เป็นเชือ้แบคทีเรียที่พบได้ทัว่ไป โดยปกตแิล้วจะพบได้บริเวณผิวหนงัและโพรงจมกูของมนษุย์ 
โดยที่ไมก่่อให้เกิดปัญหำใดๆ จงึเป็นเร่ืองปกติที่คณุจะเป็น “พาหะ” ของแบคทีเรียประเภทนี ้โดยไมมี่อำกำรป่วย แตท่ัง้นี ้
เชือ้แบคทีเรียสแตฟฟิโลคอกคสั สำมำรถก่อให้เกิดอำกำร ติดเช้ือ และต้องได้รับกำรรักษำ เชน่ อำกำรปวดแสบ, ผิวหนงัอกัเสบ, ฝี, แผลพพุอง 
(ฝีดำษ) 

 
มีความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับ MRSA หรือไม่ ?  
MRSA ไมก่่อให้เกิดอำกำรอกัเสบมำกมำย แตอ่ำจท ำให้เกิดควำมยุง่ยำกตอ่กำรรักษำ ควำมเสี่ยงคือ 
อำจจะต้องใช้เวลำนำนขึน้ในกำรรักษำให้กลบัมำมีอำกำรดขีึน้อีกครัง้ และยำปฏิชีวนะที่น ำมำใช้ในกำรรักษำนัน้ 
อำจจะท ำให้เกิดผลข้ำงเคียงมำกกวำ่ ทัง้นี ้ยงัมีควำมเสี่ยงที่เชือ้แบคทีเรียที่ดือ้ยำนีจ้ะแพร่กระจำยไปในระบบสถำนดแูลสขุภำพ 
ที่ซึง่ผู้ ป่วยสำมำรถรับเช่ือได้งำ่ย และเป็นที่ซึง่ยำปฏิชีวนะได้ถกูใช้เป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ในโรงพยำบำลนอกประเทศสวีเดน 
ที่ซึง่สำมำรถพบเห็นอำกำร MRSA ได้งำ่ยกวำ่ในประเทศสวีเดน 
 

MRSA แพร่เชือ้ได้อย่างไร? 
ผู้ที่เป็นพำหะของ MRSA แพร่เชือ้ไปสูผู่้ อ่ืนได้น้อยมำก แตค่วำมเสี่ยงที่กำรแพร่กระจำยจะเพ่ิมขึน้ หำกผู้นัน้มีอำกำรอกัเสบของผิวหนงั 
เป็นแผล หรือกลำกเกลือ้น ที่มีภำวะเปียกชืน้ หรือยำกตอ่กำรรักษำ อำกำรเหลำ่นีเ้รียกวำ่ “ปัจจยัเสี่ยง” ตอ่กำรติดเชือ้ ปัจจยัเสี่ยง ยงัรวมถึง 
โรคผิวหนงัอ่ืนๆ และแผลผำ่ตดัแบบเปิด รวมถึงสำยทอ่สวนตำ่งๆที่มีกำรกระท ำผ่ำนผิวหนงัและโพรงจมกู 
ปัจจยัเสี่ยงเหลำ่นีส้ำมำรถน ำพำแบคทเีรียได้หลำยชนิด ผู้ที่เป็นพำหะของ MRSA ซึง่ป่วยพร้อมด้วยอำกำรปัจจยัเสี่ยงดงักลำ่ว 
จะสำมำรถแพร่เชือ้ไปยงัผู้ อ่ืนในครอบครัว ในชัน้เรียน กำรสมัผสักบัสตัว์ กำรสมัผสัร่ำงกำยระหวำ่งกำรเลน่กีฬำ หรือในโรงยิม 
หรือสถำนที่ฝึกปฏบิตัิกำรตำ่งๆ  
MRSA สำมำรถแพร่เชือ้ผ่ำนทำงมือคณุไปสูผู่้ อ่ืน และยงัสำมำรถแพร่ผ่ำนไปสูส่ิ่งของที่อยูร่อบตวัคณุ เชน่ มือจบัหรือเสื่อปพูืน้ในโรงยิม 
กำรแพร่ระบำดยงัสำมำรถพบเห็นได้ในโรงพยำบำล บ้ำนพกัคนชรำ หรือสถำนปฏิบตัิกำรตำ่งๆ 
 

คุณสามารถก าจัด MRSA ได้หรือไม่?  
เม่ือเวลำผ่ำนไปสกัพกั เป็นเร่ืองปกติที่เรำอำจจะไมส่ำมำรถตรวจพบ MRSA ในตวัอยำ่งที่เก็บมำ ซึง่ชว่งเวลำนัน้อำจจะเป็นเดือน หรือเป็นปี 
แตกตำ่งกนัออกไป ซึง่เป็นสิ่งที่ยำกจะคำดเดำ แพทย์ที่รับผิดชอบด้ำน MRSA ร่วมกบัแพทย์ผู้ เช่ียวชำญด้ำนโรคระบำด 
จะท ำกำรยตุิกำรตรวจหำเชือ้ เม่ือเห็นวำ่กำรเฝ้ำดอูำกำรและกำรตรวจสอบพฤติกรรมเป็นพิเศษ ตำมกฎส ำหรับ MRSA นัน้ไมจ่ ำเป็นอีกตอ่ไป 
กำรยตุิกำรตรวจหำเชือ้นัน้สำมำรถท ำได้เม่ือเห็นวำ่ไมส่ำมำรถตรวจพบ MRSA 
ในตวัอยำ่งที่เก็บมำเป็นจ ำนวนอยำ่งน้อยสำมครัง้ในชว่งระยะเวลำอยำ่งน้อยหนึ่งปี 

 
คุณควรจดจ าเร่ืองอะไรบ้าง ? 

 กำรรักษำควำมสะอำดของมือเป็นอยำ่งดี ถือเป็นเร่ืองส ำคญัที่สดุในกำรหลีกเลี่ยงกำรแพร่กระจำยของเชือ้ 
ให้ล้ำงมือของคณุด้วยสบูเ่หลว 

 คณุสำมำรถตดิตอ่กบัผู้ อ่ืนได้ตำมปกต ิตรำบใดทีค่ณุเพียงแคเ่ป็นพำหะของเชือ้ MRSA และไมมี่ปัจจยัเสี่ยงตอ่กำรแพร่ระบำด 
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 หำกคณุมีอำกำรที่เป็นปัจจยัเสี่ยง ควำมเสี่ยงในกำรแพร่เชือ้จะสงูขึน้ ดงันัน้ กำรรักษำสขุอนำมยัเป็นพิเศษจะมีควำมส ำคญัมำก 
หมัน่ล้ำงมือ แยกใช้เสือ้ผ้ำหรือของใช้ที่เป็นของคณุเทำ่นัน้ ไมป่ะปนกบัของผู้ อ่ืน ให้ใช้ฝักบวัอำบน ำ้แทนกำรลงแชใ่นอำ่งอำบน ำ้ 
หรือสระวำ่ยน ำ้ ปกปิดบำดแผลด้วยพลำสเตอร์ และเปลี่ยนแผ่นพลำสเตอร์เม่ือเห็นวำ่มีของเหลวซมึ หำกคณุมีทอ่สอดในร่ำงกำย 
หรือมีกำรตอ่ทอ่เข้ำกบัถงุปัสสำวะ  ให้เก็บทอ่เหลำ่นัน้เอำไว้ใต้เสือ้ผ้ำ 
และให้ล้ำงมือทกุครัง้หำกคณุสมัผสักบับำดแผลหรือทอ่สอดของคณุ 

 หำกคณุมีอำกำรอกัเสบที่ผิวหนงั บำดแผล หรือกลำกเกลือ้น ที่อยูใ่นภำวะเปียกชืน้ หรือหำยยำก คณุไมค่วรเข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำ 
ที่ต้องมีกำรสมัผสัทำงร่ำงกำยกบัผู้ อ่ืน หรือใช้โรงยิม หรือสนำมกีฬำร่วมกบัผู้ อ่ืน 
 

ค าแนะน าพิเศษ 
 เจ้ำหน้ำที่และนกัศกึษำ ที่ท ำหน้ำที่ในกำรรักษำหรือกำรดแูล ไมค่วรร่วมให้กำรดแูลรักษำหำกพวกเขำมีปัจจยัเสี่ยงในกำรติดเชือ้ 

ในหอผู้ ป่วยของรงพยำบำล โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ในหอผู้ ป่วยพิเศษ จะมีกำรก ำหนดเง่ือนไข ไมอ่นญุำตให้เจ้ำหน้ำที่ บคุลำกร 
ที่มีปัจจยัเสี่ยงตอ่กำรติดเชือ้ เข้ำท ำงำนดแูลรักษำผู้ ป่วย ยกเว้นแตว่ำ่ไมพ่บ MRSAในตวัอยำ่งที่เก็บมำ 

 โดยปกติแล้ว เด็กๆสำมำรถไปโรงเรียนเตรียมอนบุำล และเข้ำร่วมกิจกรรมทัง้หลำยได้ตำมปกติ อยำ่งไรก็ตำม 
พวกเขำไมค่วรไปโรงเรียนเม่ือมีอำกำรติดเชือ้ที่ผิวหนงั หรือมีแผล หรือเป็นกลำกเกลือ้น ที่มีภำวะเปียกชืน้ หรือยำกตอ่กำรรักษำ 

 หำกคณุท ำงำนร่วมกบัสตัว์ เป็นเร่ืองส ำคญัมำกที่จะต้องไมแ่พร่เชือ้ไปสูส่ตัว์ แพทย์ผู้ เช่ียวชำญด้ำนโรคติดตอ่ สำมำรถให้ค ำแนะน ำ 
ร่วมกบัสตัว์แพทย์ประจ ำเขตได้ 

 

ระเบียบปฏิบัต ิที่คุณต้องปฏบิัติ ตามประมวลกฎหมายการป้องกนัการระบาดของโรค 
 คณุจะต้องเข้ามาพบแพทย์เพ่ือติดตามผล รวมทัง้ สง่ตวัอยา่งและทดสอบ เม่ือแพทย์ของคณุเห็นวา่จ าเป็น 

 คณุต้องให้ความร่วมมือในการติดตามการระบาดของเชือ้ ซึ่งหมายถึง คณุต้องให้ข้อมลูแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 
เพ่ือให้พวกเขาสามารถท าการตรวจสอบวา่ คณุติดเชือ้มาตัง้แตเ่ม่ือไหร่ ที่ไหน และอยา่งไร  รวมถึงสามารถตรวจสอบวา่ 
คณุอาจจะท าการแพร่เชือ้ไปยงัผู้ อ่ืนหรือไม่ 

 คณุจะต้องท าการแจ้งทกุครัง้วา่ คณุมีเชือ้ MRSA ทกุครัง้ที่คณุเข้ารับการรักษาทางการแพทย์, ทนัตกรรม หรือ การบ าบดัรักษาเท้า 
ทัง้นีย้งัรวมถึงเม่ือมีบคุคลเข้าไปท าการรักษาคณุทีบ้่าน หรือที่พกัของคณุด้วย 
แตห่ากเป็นการที่คณุได้รับการชว่ยเหลอืที่บ้านแบบเล็กน้อย เชน่ ผู้ชว่ยซือ้ของ จดัยา หรือพาเดินเลน่ 
คณุไมจ่ าเป็นต้องแจ้งวา่คณุมีเชือ้ MRSA ก็ได้ 

 หำกคณุปรำกฏปัจจยัเสี่ยงในกำรแพร่เชือ้ คณุจะต้องบอกวำ่คณุมี MRSA เม่ือคณุจะเข้ำรับกำรเจำะ สกั นวด หรือ กำรดแูลฝ่ำเทำ่ 
หรือ กำรบ ำบดัที่ไมใ่ชก่ำรรักษำทำงกำรแพทย์อยำ่งอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัผิวหนงั หรือโพรงจมกู ทัง้นี ้
คณุสำมำรถเลื่อนเวลำกำรท ำกิจกรรมเหลำ่นัน้ไปจนกวำ่ปัจจยัเสี่ยงตำ่งๆหำยไป 

 

MRSA ถกูจดัให้เป็นอำกำรป่วยที่สง่ผลอนัตรำยตอ่สำธำรณะ ตำมประมวลกฎหมำยวำ่ด้วยกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรค 
คณุจงึจ ำเป็นต้องปฏิบตัิตำมระเบียบปฏิบตัิ ที่แพทย์ได้ให้ไว้กบัคณุ คณุยงัสำมำรถขอรับข้อมลูจำกแพทย์ผู้ เช่ียวชำญด้ำนโรคระบำด 
ในเขตของคณุ ให้พิจำรณำระเบียบปฏบิตัิใหมใ่ห้คณุได้อีกด้วย 
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