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 การศึกษานีเ้ปนการศึกษายอนหลังในผูปวยเดก็ท่ีติดเช้ือซัลโมเนลลา  ท่ีไดรับการรักษาใน โรงพยาบาลศิริราช  
ตั้งแตเดือนมกราคม  พ.ศ.2538  ถึงเดือนธันวาคม  พ.ศ.2540  รวมเปนเวลา  3  ป  มีจาํนวนผูปวยท้ังหมด  228  ราย  
พบวามีอุบัติการของการติดเชื้อนี้เทากับ 1:68.2  ของผูปวยเดก็ท้ังหมดท่ีนอนรักษาในโรงพยาบาลศิริราช  โดยมี
อัตราสวน  เพศชาย : เพศหญิง  เปน 1.4:1  และมีอายุเฉล่ีย 3.97  ป  มีปจจัยชกันําท่ีสําคัญของการติดเช้ือซัลโมเนลลา   
คือ  ภาวะภูมิ ตานทานบกพรอง โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเร็งโรคเลือด  ในผูปวยกลุมท่ีเปน  invasive  salmonellosis ไดแก  
ผูปวยที่มี  systemic  symptoms  รวมกับการพบเช้ือใน  sterile  body  fluid  พบเช้ือ  Sallmonella  ในกระแสเลือดถึง 
92.7% ในขณะท่ีผูปวยกลุม  non  invasive  salmonellosis  มักจะถูกวินจิฉัยวาเปน  gastroenteritis   โดยมาดวย  
mucous  diarrhea  (60%) การเพาะเช้ือเปนการตรวจทางหองปฎิบัติการท่ีเช่ือถือไดมากท่ีสุด  โดยเช้ือท่ีพบในกระแส
เลือดสวนใหญมักเปน  Salmonella  gr. D  เช้ืออุจจาระเปน  Salmonella  gr. B  เช้ือซัลโมเนลลาท่ีแยกไดมีอัตราดื้อยา  
ampicillin ,  chloramphenicol  และ  co – trimoxazole  สูงมากกวา  40%  อัตราความไวตอยากลุม  aminoglycosides 
80-86%  และอัตราความไวตอ  third  generation  cephalosporins  71-90% เช้ือซัลโมเนลลาทุกสายพันธุท่ีแยกไดยังคง
ไวตอยา  ciprofloxacin  และ  imipenem  เม่ือเปรียบเทียบกับเช้ือท่ีแยกไดจาก  non   invasive  salmonellosis   พบวา
เช้ือกลุม  invasive  จะไวตอยา  ceftazidime  มากกวา (88.4%  เทียบกับ  71.4% , P=0.05)  แตไวตอยา  norfloxacin  
นอยกวา  (88.5%  เทียบกับ  15.9%, P=0.001) ในเช้ือกลุม  non  invasive   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SALMONELLA INFECTION IN HOSPITALIZED CHILDREN: 
SIRIRAJ HOSPITAL, 1995-1997 
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 Medical   records  of  228  patients   with  the  diagnosis  of  Salmonella  infection  in  
hospitalized  children  in  Siriraj  Hospital   between  the  years  1995  to  1997  were   retrospectively   
reviewed .  The  rate  of   Salmonella   infection  among  all  hospitalized  patients  during  this  period  
was 1:68.2 ;   with  male  to  female  ratio of  1.4:1  and  mean  age  of   3.97  years.  The  most   
common  predisposing  factor  for  Salmonella  infection   was  immunocompromised   status  
especially  hematologic  malignancies.  Invesive   salmonellosis ,  defined  as  having   systemic  
symptoms  and   positive   bacterial   culture   from  sterile  body  fluid. In these group  blood  culture   
was  positive   for   Salmonella  92.7% .  Most   cases  of  non  invasive   group   had   gastroenteritis  
and  majority  of  them (60%)  presented   with  mucous  diarrhea .  Culture is  the  main  diagnostic  
tool  for  diagnosis .  Salmonella gr. D   is  the  most  common   serotype  isolated  from  blood  culture   
specimens ,  while  Salmonella  gr. B   is  the   most  common   serotype  isolated  from  stool.  In  this   
study,  the  prevalence   rate  of  resistant  to  chloramphenicol ,  ampicillin  and  co – trimoxazole   
were   more  than  40%.  The sensitivities to  aminoglycosides  and  third   generation   cephalosporins  
were  80-86%   and  71-90%  respectively.  All serotypes of   Salmonella   spp.  Were   susceptible  to   
ciprofloxacin  and   imipenem. 
 
 
 
 
 
 
 
 




