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 การศึกษานีเ้ปนการศึกษายอนหลัง   เพื่อรวบรวมขอมูลและผลการรักษาผูปวยเด็กทีเ่ปนโรคมะเร็งท่ีไดรับการ
รักษาใน RCU ภาควิชากุมารเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  ตั้งแตวันท่ี  1  มกราคม พ.ศ.2539  ถึง วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ.2541 รวมเวลา  3 ป มีผูปวยทั้งหมด  22 ราย    โดยผูปวยสวนใหญจะมีอายุนอยกวา 5 ป    อายุเฉล่ีย
เทากับ 4 ป 5 เดือน  (range 1 เดือน ถึง 14 ป )      พบในเพศชายเทาๆกบัเพศหญิง โดยมีอัตราสวน 1.2 : 1  ผูปวยกลุมนี้
มีอาการแสดง คือ ไข 21 ราย  และไมมีไข 1 ราย 
 การตรวจคนทางหองปฏิบัติการ พบวาในผูปวยท่ีมีไข 21 รายน้ัน   มีภาวะ febrile  neutropenia 17 ราย (รอยละ 
81 ) และไดทําการเพาะเช้ือในเลือด 20 ราย  พบวามีเช้ือข้ึน 10 ราย (รอยละ 50 )  โดยเช้ือท่ีพบบอยท่ีสุด คือ 
Staphylococcus  coagulase  negative  & Escherichia  Coli  การเพาะเช้ือในปสสาวะท้ังหมด  16 ราย พบวาไมมีเช้ือข้ึน
เลย และการเพาะเช้ือในเสมหะ 7 ราย ข้ึนเช้ือ 3 รายเปน  Pseudomonas  aeruginosa ท้ังหมด 
 การรักษาโดยให Antibiotics ทุกรายท่ีมีไข  โดยเฉล่ียใช  6 ชนิด ( range 3 ถึง 13 ชนิด ) และยาท่ีใชบอยที่สุด
คือ  FORTUM , AMIKIN & TIENAM ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีใช  42 วนั  มีผูปวยที่ตองใชเคร่ืองชวยหายใจ 14 ราย 
(รอยละ 64 ) มีสาเหตุจาก Respiratory  infection 11 ราย , ภาวะ Acute  respiratory distress syndrome 1 ราย และภาวะ 
Coma  2 ราย   และเวลาในการอยูใน RCU  กับเวลาท่ีอยูในโรงพยาบาล โดยเฉล่ียเทากับ 6.5 และ 10.9 วันตามลําดับ 
และอัตราตายโดยรวมเทากบั 54 % ( แผนภูมิท่ี 1 ) 
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 A  retrospective  study  was  performed  to  analyse  characteristics  and  outcome  of  22  
oncologic  pateints  who  were  admitted  to  the  Pediatric  Respiratory  Care  Unit  of  the  Siriraj  
Hospital  during  January  1, 1996  and  December  31 , 1998  total  3  years. ( Seventy  three percent   
of  the patients  was  younger  than  5  years ) . The  mean  age  was  4  years  5  months ( range 1 month  
to 14  years ). Male : Female  ratio  was  1.2 : 1 .  Twenty  one  patients  had  fever  and only  one   have  
no  fever. 
 Abnormal  laboratory  investigations  in  21  patients  include  neutropenia  81% (17/21 patients) 
, positive  hemoculture  50 %(10/20 patients). The  common  organisms  were  Staphylococcus  
coagulase  negative  & Escherichia  Coli  but  urine  cultures  in  16  patients  were  negative  findings. 
Sputum  cultures in respiratory  failure  groups  positive 3 in 7 patients ,all of them are  Pseudomonas  
aeruginosa. 
 Treatment  by  antibiotics  in  all   oncologic  patients  with fever . The  mean  number of  
antibiotics  were 6 types ( range 3 to 13  types ).The most  common  of     antibiotic   administration  
used  were  FORTUM , AMIKIN& TIENAM   86 %. The  mean  time  was 42 days. Fourteen patients  
( 64 % ) required  respiratory  support , eleven  out  of  fourteen patients are respiratory  tract  infection , 
1 patient is  Acute  respiratory  distress  syndrome and  the  rest  are coma  from  brain  metastasis. The 
mean  time  in RCU & hospital  was  6.5 and 10.9  days  respectively. Over all  mortality rate was 54%. 
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