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การ คดั กรอง ผู บรจิาค โลหติ และ การ ตรวจ infectious
marker สามารถ ลด อุบัติ การณ การ เกิด โรค อัน เนื่อง มา
จาก การ ไดรับ โลหิต (Transfusion-transmitted dis-
ease)  อยางไร ก ็ตาม ผู รบั โลหติ ยงั คง ม ีความ เสีย่ง เมือ่ รบั
โลหิต จาก ผู บริจาค ที่ ติดเชื้อ แต ไม แสดง อาการ ใน แถบ
เอเซีย และแปซิ ฟก ตะวัน ตก เฉียง ใต พบ อุบัติ การณ การ
ตดิเชือ้ rickettsia สงู กวา ทวปี อืน่ ซึง่ rickettsia เปน
แบคทีเรีย ชนิด Gram negative coccobacilli พบ ได
ใน cytoplasmของ macrophages และ monocytes
(MNCs)  สามารถ ตดิ ตอ สู คน โดย มี หมดั เหา หนู เหบ็
และ สัตว กัด แทะ เปน พาหะ เปน สาเหตุ ของ โรค หลาย
ชนิด เชน scrub typhus (O. tsutsugamushi),
Rocky     Mountain spotted fever (R. rickettsii) และ
epidermic  typhus (R. prowazekii) ใน การ ทดลอง นี้
เปน การ ศกึษา ประสทิธภิาพ ของ 3rd generation filters
ใน การ ลด และ ปองกัน การ ติดเชื้อ rickettsia เนื่อง
จากการ ไดรับ โลหิต ซึ่ง 3rd generation filters มี
ประสิทธิภาพ ใน การ กรอง เพื่อ ลด จํานวน WBCsถึง
99.9% และ เหลือ residual  WBCs ประมาณ 105-106
เซลล ( ประสิทธิภาพ การ กรอง ขึ้น กับ หลาย ปจจัย ไดแก

อายุ ของ โลหิต ที่ นํา มาก รอง, เวลา ที่ ใช ใน การ กรอง และ
อุณหภูมิ) ได ศึกษา โดย นํา packed red cell มา
innoculate  ดวย human   MNCs ซึ่ง infectedดวย
O. tsutsugamushi ใน ระดบั ที ่พบ ใน ผู บรจิาค โลหติ ที่
ตดิเชือ้ แต ยงั ไม แสดง อาการ สาเหต ุที ่เลอืก สาย พนัธ  O.
tsutsugamushi เนือ่ง จาก สามารถ ตรวจ พบ ได งาย โดย
วธิี PCR โดย นาํ โลหติ ทัง้ กอน และ หลงั กรอง ไป ทาํ การ เจอื
จาง เปน serial dilution แลว ฉีด หนู mice เพื่อ ศึกษา
การ ตดิเชือ้ ของ ตวัอยาง โลหติ เหลา นี้ ผล การ ทดลอง พบ
วา หน ูที ่ไดรบั packed red cell ที ่ผานการ กรอง ดวย 3rd
generation  filters ไม แสดง อาการ ผดิ ปกติ หรอื ไม พบ
infectious  marker และ ม ีประสทิธภิาพ ใน การ กรอง เชือ้
rickettsia  ได มาก ถงึ 105 ตวั ดงันัน้ จะ เหน็ วา 3rd gen-
eration  filters ม ีประสทิธภิาพ ด ีใน การ กรอง เชือ้ rickett-
sia ซึง่ ทาํให เกดิ โรค scrub typhus
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