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บทความฟน วิชา

ซิฟล สิ กับการตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ
อรุณรัฐ รมพฤกษ และ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
ภาควิชาภูมคิ มุ กันวิทยาคลินกิ คณะเทคนิคการแพทยมหาวิทยาลัยขอนแกน

ซิฟลิส เปน โรค ติด ตอ ทาง เพศ สัมพันธ มี ลักษณะ
อาการแสดงของโรคไดหลากหลายเปนโรคที่รักษาหาย
ไดเมือ่ ไดรบั การวินจิ ฉัยและรักษาอยางถูกตองซิฟล สิ มี
สาเหตุจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย Treponemapallidum
subspeciespallidum(T.pallidum)
T.pallidumมีรูปรางเปนเกลียว(spirochete)มี
flagellaยอมติดสีแดงแตไมชัดเจน(atypicalgram
negative)ขนาด0.1-1.2x5-20ไมครอนจัดอยูใน
Order Spirochaetales,Family Spirochaeceaeเปน
เชือ้ แบคทีเรียทีไม
่ สามารถเจริญเติบโตไดในอาหารเลีย้ ง
เชือ้ (artificialmedia)หรือในเซลลเนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ ง
(tissueculture)สามารถเพาะเลีย้ งเชือ้ T.pallidum
ไดในอัณฑะของกระตายใชเวลาในการแบงตัวนานถึง
30 ชั่วโมง คน เปน แหลง ติดเชื้อ ที่ จําเพาะ ของ เชื้อ นี้
(specifichost)และกอใหเกิดอาการของโรคซิฟลิส
T. pallidumมีชีวิตอยูภายนอกรางกายที่อุณหภูมิหอง
ได 2-3 ชั่วโมง หรือ ประมาณ 72 ชั่วโมง ที่ 4 องศา
เซลเซียสหรือเปนเวลาหลายๆปเมือ่ เก็บทีอุ่ ณหภูมิ -78
องศาเชลเซียส1
การติดตอ
เชือ้ จะมีอยูจํ านวนมากในบาดแผลหรือน้าํ เหลืองของ
ผูที ติ่ ดเชือ้ ในระยะปฐมภูมิ และระยะทุตยิ ภูมิ (primary
andsecondarysyphilis)เมือ่ มีการสัมผัสกับผูติ ดเชือ้
ไดรบั ตนฉบับ 19 กรกฎาคม 2548 ใหลงตีพมิ พ 1 สิงหาคม 2548
ตองการสําเนาตนฉบับติดตอ ผศ.อรุณรัฐ รมพฤกษ ภาควิชาภูมิ
คุมกันวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน

ในบริเวณดังกลาวเชื้อสามารถไชทะลุผานผิวเยื่อเมือก
ของผูที สั่ มผัสโดยเฉพาะระหวางการมีเพศสัมพันธหรือ
ผูไม
 ติดเชือ้ แตมีบาดแผลเปดไดรบั เชือ้ นีจํ้ านวนมากดวย
การสัมผัสกับผูติ ดเชือ้ บริเวณทีมี่ เชือ้ จํานวนมากหรือไดรบั
เลือดหรือสวนประกอบของเลือดทีไม
่ ผานการตรวจกรอง
ที่ดีนอกจากนี้เชื้อยังสามารถติดตอจากมารดาที่กําลัง
ตั้งครรภไปสูทารกในครรภไดและยังติดตอจากมารดา
สูทารกในขณะคลอดไดดวย
เมื่อเชื้อเขาสูรางกายผูปวยจะแสดงอาการไดหลาย
รูปแบบขึ้นกับระยะของโรคและการตอบสนองตอเชื้อนี้
ของผูปวย(individualresponse)ซึ่งอาจแตกตางใน
ละคน
การวินจิ ฉัยโรคซิฟล สิ ประกอบดวยอาการแสดงของ
โรคประวัติผูปวยและการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ลักษณะอาการแสดงของโรคซิฟลิส
อาการแสดงของโรคซิฟลิสที่มีการติดตอกันโดยทั่ว
ไป(acquiredsyphilis)สามารถแบงไดตามระยะเวลา
ของอาการแสดงไดดังนี้
1. Earlysyphilisเปนกลุมอาการของโรคที่เกิด
ขึน้ ภายในเวลา2ปหลังติดเชือ้ แบงไดเปน
z Primarysyphilisมีแผลริมแข็ง(chancre)
แผลขอบแข็งไมเจ็บพบแผลไดภายใน10-90วันหลัง
ไดรบั เชือ้ สวนใหญจะพบประมาณสัปดาหที่ 3หลังไดรบั
เชือ้ และพบแผลบริเวณที่สัมผัสกับตัวเชือ้ เชนบริเวณ
อวัยวะสืบพันธุ รอบทวารหนักในชองปากหรือริมฝปาก
อาจพบตอมน้าํ เหลืองโตในบริเวณใกลเคียงรอบๆแผล
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แผลนี้จะหายไดเองแมไมไดรับการรักษา
z Secondarysyphilisมีผื่นเปนจ้ําขึ้นตาม
ตัวแขนขาฝามือฝาเทาไมคันมีอาการไมสบายตัว
อาจมีผมรวงเปนหยอมๆหรืออาจมีหูด(chondylomata
lata)ขึน้ ทีบริ
่ เวณผิวหนังทีมี่ ความชืน้ เชนบริเวณอวัยวะ
สืบพันธุหรือบริเวณรอบทวารหนักมีตอมน้ําเหลืองโต
กระจายทัว่ รางกายอาการนีเกิ
้ ดขึน้ ภายใน6สัปดาหถึง
6เดือนหลังไดรบั เชือ้ หรือ1ถึง5สัปดาหหลังจากแผล
ริมแข็งหายและอาการแสดงในระยะนี้หายไดเองแมไม
ไดรบั การรักษาหรืออาจกลับมามีอาการอีกใน1ถึง4ป
ตอมา
z Early latent syphilis เปน ระยะ ที่ ไม มี
อาการแสดงของโรคแตยังมีเชื้ออยูในรางกายสามารถ
วินจิ ฉัยไดดวยการตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ ระยะนีจะ
้ อยู
ในชวง2ปหลังไดรบั เชือ้ ผูป ว ยอาจหายจากการเปนโรค
เลยหรือกลับมามีอาการแสดงของโรคไดอีก
2. Late syphilis เปน ระยะ ของ โรค ภาย หลัง
ติดเชือ้ 2ปและไมไดรบั การรักษาแบงไดเปน2ระยะ
z Latelatentsyphilisเปนระยะทีผู
่ ป ว ยไมมี
อาการและ50-70%ไมมีอาการเลยตลอดชีวติ คืออาจ
มีเชื้อแฝงอยูในรางกายแตไมแสดงอาการและอาจหาย
จากโรคไดเอง
z Tertiarysyphilisorlatestageเปนระยะ
ทีเชื่ อ้ แฝงในรางกายกําเริบแสดงอาการพบไดประมาณ
40%ของผูป ว ยซิฟล สิ ทีไม
่ ไดรบั การรักษามีอาการแสดง
ได3แบบคือแบบแรกเกิดแผลทีเรี่ ยกวาgumma ที่
บริเวณผิวหนังกระดูกตับหรืออวัยวะอืน่ ๆเกิดจากการ
ทีร่ างกายมีปฏิกริ ยิ าทางภูมคิ มุ กันตอตัวเชือ้ ทีอ่ ยูใน
 บริเวณ
นั้น แบบ ที่ สอง คือ มี พยาธิ สภาพ ที่ หัวใจ และ หลอด
เลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดแดงใหญซึง่ จะแสดงอาการ
ตามพยาธิสภาพทีเกิ
่ ดขึน้ กับหัวใจหรือหลอดเลือดแบบ
สุดทายคือการติดเชือ้ ในระบบประสาทสวนกลางหรือ
ทีเรี่ ยกวาneurosyphilisซึง่ อาจไมมีอาการแสดงหรือ
มีอาการแสดงหากมีการทําลายเซลลในระบบประสาท

สวนกลางหรือการติดเชือ้ ทีเยื
่ อ่ หุม สมองอาการแสดงมี
ตั้งแตเล็กนอยเชนอัมพฤกษ(pararesis)ความผิด
ปกติของการทํางานของกลามเนือ้ (tabesdorsalis)จน
ถึงวิกลจริต
การตอบสนองทางภูมิคุมกันตอเชื้อซิฟลิส
หลังจากไดรบั เชือ้ T.pallidumประมาณ10-14วัน
รางกายจะสรางแอนติบอดีตอตัวเชื้อชนิดIgMขึ้นมา
และหลังจากนั้นประมาณ4-8วันจะพบแอนติบอดีตอ
ตัวเชือ้ ชนิดIgGรวมตามมาแอนติบอดีทีถู่ กสรางขึน้ นี้
จะเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว2และในขณะที่รางกายกําลัง
สร า ง แอนติ บ อดี ต อ ตั ว เชื้ อ  เชื้ อ จะ แบ ง ตั ว และ แพร
กระจายไปยังตอมน้ําเหลืองบริเวณใกลเคียงกับที่ไดรับ
เชื้อทําใหเซลลของผูติดเชื้อถูกทําลายและปลอยสาร
phospholipid (lipoidal substance) ที่ เปน สวน
ประกอบของไมโตคอนเดรียของเซลลที่ถูกทําลายจาก
การอักเสบจากการติดเชือ้ นี้ สารทีเซลล
่ ปลอยออกมานีจะ
้
เปน แอนติเจน ที่ รางกาย ยัง ไม เคย รับรู มา กอน ทําให
รางกายสรางแอนติบอดีตอตานตอสารนี้ แอนติเจนชนิด
นีสามารถ
้
สกัดไดจากกลามเนือ้ หัวใจวัวทีเรี่ ยกวาcardiolipin  แอนติ บ อดี ที่ ตอบ สนอง ต อ การ กระตุ น ของ
แอนติเจนชนิดนีเดิ
้ มเรียกวาreaginหรือanti-lipoidal
ปจจุบนั นิยมเรียกวาanti-cardiolipinรางกายจะสราง
แอนติบอดีชนิดIgMกอนหลังจากนัน้ ในชวงเวลาสัน้ ๆ
ก็ จะ สราง แอนติบอดี ชนิด IgG ดังนั้น จึง สรุป ได วา
รางกายมีการสรางแอนติบอดีทีตอบ
่ สนองตอการติดเชือ้
ซิฟล สิ ได2ประเภทคือเริม่ สรางแอนติบอดีทีจํ่ าเพาะตอ
ตัวเชื้อ(specifictreponemalantibody)กอนเปน
ชนิดIgMและตามดวยชนิดIgGหลังจากนั้นในชวง
เวลาสัน้ ๆรางกายก็จะสรางแอนติบอดีทีไม
่ จําเพาะตอตัว
เชือ้ (non-specifictreponemalantibody)ชนิดIgM
และตามดวยชนิดIgGเชนเดียวกัน(รูปที่ 1)
จากการติดตามผลการรักษาจะพบวาเมือ่ มีการรักษา
หายแลวแอนติบอดีชนิดทีไม
่ จําเพาะตอตัวเชือ้ จะลดลง
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ซิฟลิสกับการตรวจทางหองปฏิบัติการ

รูปที่ 1SyphilisSerologicalProfiles2
และหายไปในที่สุดสวนแอนติบอดีที่จําเพาะตอตัวเชื้อ
ชนิดIgMก็จะหายไปแตชนิดIgGจะคงอยูใน
 กระแส
เลือดไดนานหรือตลอดชีวิต
การตรวจทางหองปฏิบัติการ
1. Directdetectionof T.pallidumคือการ
ตรวจหาเชื้อโดยตรงจากสิ่งสงตรวจทําไดหลายวิธีคือ
1.1 Rabbitinfectivitytest(RIT)เปนgold
standard  สําหรับ ประเมิน คา ความ ไว ของ วิธี ทดสอบ
อืน่ ๆโดยการฉีดตัวอยางทีสงสั
่ ยวามีเชือ้ T.pallidum
เขาไปในอัณฑะของกระตาย3กระตายจะไมแสดงอาการ
ของ โรค ซิฟลิส แต จะ สราง แอนติบอดี ตอบ สนอง ใน
ลักษณะเดียวกับที่พบในคนทดสอบหา syphilisantibodies ในกระตายเปนระยะถาตรวจไมพบแอนติบอดี
หลัง90วันแปลผลไดวาไมมีเชื้อ T. pallidumจาก
ตัวอยางตรวจ
เนือ่ งจากยังไมสามารถเพาะเลีย้ งเชือ้ T.pallidum
แบบinvitroไดดังนั้นRITจึงเปนวิธีเดียวที่จะใช
สําหรับการเพาะเลีย้ งเพิม่ จํานวนของ T.pallidumเพือ่
การวิจัยหรือผลิตแอนติเจนของตัวเชื้อ
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RITเปนวิธทีี ยุ่ ง ยากซับซอนใชเวลานานและตองเลีย้ ง
กระตายจึงไมสามารถใชในงานตรวจวินิจฉัยทั่วไปได
1.2 Dark-field(DF)microscopyเปนการ
ตรวจหาเชือ้ T.pallidumสดในน้าํ เกลือสังเกตลักษณะ
รูปราง และ การ เคลื่อน ไหว ดวย กลอง จุลทรรศน ชนิด
darkfield
1.3 Directfluorescentantibody(DFA)
testโดยใชแอนติบอดีตอ T.pallidumทีติ่ ดสลากสาร
เรืองแสงทําปฏิกริ ยิ ากับตัวเชือ้ T.pallidumในตัวอยาง
ตรวจโดยตรงแลวนําไปดูดวยกลองจุลทรรศนชนิดเรือง
แสง(fluorescentmicroscope)
การตรวจ ดวยกลองจุลทรรศนทั้งสองวิธีอาจให
ผลบวกปลอมจากเชือ้ แบคทีเรียอืน่ ทีเป
่ นเชือ้ ประจําถิน่ 
(normalflora)ซึ่งมีลักษณะรูปรางคลายคลึงกับ T.
pallidumโดยเฉพาะอยางยิ่งในตัวอยางตรวจจากปาก
และระบบสืบพันธ
ความไวของการตรวจวิธี DFและDFAอยูที ร่ อ ยละ
73-79และรอยละ73-100ตามลําดับ4-7เหมาะ สําหรับ
วินิจฉัยโรคซิฟลิสระยะแรกที่รางกายยังไมสรางแอนติ
บอดีตอเชือ้ หรือสรางนอยเชนระยะprimaryและearly
congenitalsyphilisในเด็กทารก
อยางไรก็ตามวิธีตรวจดวยกลองจุลทรรศนนี้ทําได
คอน ขาง ยาก ตองการ วิธีการ เก็บ ตัวอยาง ที่ ถูก ตอง
เหมาะสมผูท าํ การทดสอบตองมีความชํานาญในการอาน
ผลอาจพบผลลบปลอมจากตัวอยางตรวจทีมี่ ปริมาณเชือ้
จํานวนนอยหรือมีเศษเซลล(celldebries)เจือปนมาก
นอกจากนี้ยังตองใชกลองจุลทรรศนชนิดเรืองแสงซึ่ง
ราคาแพงตองทดสอบหาตัวเชือ้ สดในตัวอยางทีละราย
จึงไมเหมาะที่จะใชในงานตรวจประจําวันทั่วไป
2. Serologicaltestsโดยการตรวจหาแอนติบอดี
ในซีรั่มหรือพลาสมาประกอบดวย
2.1 Non-treponemalantibodytestหรือ
non-specifictreponemalantibodytestหรือreagin
test เปน วิธี ตรวจ หา แอนติบอดี ชนิด ไม จําเพาะ ตอ
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แอนติเจนของ T.pallidumโดยตรวจหาแอนติบอดีตอ
สารphospholipidโดยใชcardiolipinซึ่งสกัดจาก
กลามเนือ้ หัวใจวัวเปนแอนติเจนรวมกับcholesterol
และlecithinปจจุบันมักนิยมเรียกแอนติบอดีชนิดนี้
วาAnti-cardiolipinantibodyไดแก
2.1.1 Venereal Disease Research
Laboratory(VDRL)เปนวิธทดสอบ
ี
หาnon-treponemalantibodyดัง้ เดิมดวยหลักการของflocculation
แตตองinactivateซีรมั่ กอนเพือ่ ทําลายคอมพลีเมนท
ทีมี่ ผลตอการทําปฏิกริ ยิ าอานผลปฏิกริ ยิ าโดยดูการเกิด
flocculationดวยกลองจุลทรรศนธรรมดาวิธี VDRL
ตองใชซีรมั่ เปนตัวอยางตรวจไมสามารถใชพลาสมาได
และเปนวิธีตรวจใน CSFเพือ่ วินจิ ฉัยneurosyphilis
2.1.2RapidPlasmaReagin(RPR)มี
หลักการคลายคลึงกับวิธีVDRLใชตรวจหาnon-treponemalantibodyในซีรมั่ หรือพลาสมาแตแนะนําให
ใชซีรมั่ เปนตัวอยางตรวจเพราะสามารถตรวจไดทัง้ nontreponemalและtreponemalantibody
RPRมีหลักการตรวจคลายคลึงกับVDRLแตไม
ตองinactivateตัวอยางเพราะมีสวนผสมของCholinechlorideซึง่ ยับยัง้ การทํางานของคอมพลีเมนทและ
ยั ง ประกอบ ด ว ย EDTA (Ethylene Diamine
TetraaceticAcid)ทีช่ วยรักษาสภาพของcardiolipincholesterol-lecithinใหคงสภาพไมตองเตรียมบอยๆ
เชนเดียวกับ น้ํายาVDRLนอกจากนี้การเติมผงถาน
(carbonparticle)ในน้าํ ยาRPRชวยใหอานปฏิกริ ยิ า
flocculationไดดวยตาเปลาไมตองใชกลองจุลทรรศน
ชวยจึงทําใหการทดสอบสะดวกงายและทําไดครั้งละ
หลายๆรายนอกจากนียั้ งมีราคาถูกอีกดวยแตวิธี RPR
ใชตรวจใน CSFไมได
VDRLและRPRมีความสามารถตรวจแอนติบอดี
แบบรวมทัง้ ชนิดIgMและIgGทําไดทัง้ การตรวจแบบ
คุณภาพ(qualitative)วามีหรือไมมีแอนติบอดีในสิง่ สง
ตรวจหรือตรวจแบบกึง่ ปริมาณ(semiquantitative)

เพือ่ หาความแรงของแอนติบอดีโดยหาเปนไตเตอรดวย
การเจือจางซีรมั แบบtwo-folddilutionหาคาของtiter
ซึง่ หมายถึงสวนกลับของdilutionสุดทายของซีรมั่ ทีให
่
ผลบวก
VDRL/RPRtiterมีประโยชนสําหรับชวยวินิจฉัย
ระยะของโรคและติดตามการรักษาหรือการดําเนินของ
โรคตัวอยางเชนในกรณีติดเชื้อระยะแรกจะพบการ
เพิ่มขึ้นของtiterเปน4เทาหรือมากกวาภายในระยะ
เวลาประมาณ4สัปดาหและเมือ่ ไดรบั การรักษาVDRL/
RPR titerจะลดลงอยางนอย4เทาภายใน3-4เดือน
และลดลง8เทาภายใน6-8เดือน8,9โดยทัว่ ไปprimary
syphilisที่ตอบสนองตอการรักษาแอนติบอดีไตเตอร
จะลดลงอยางตอเนือ่ งและจะตรวจไมพบภายใน1ป10,11
อยางไร ก็ ตาม ใน กรณี ที่ มี การ เพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลง ของ
VDRL/RPRtiterประมาณ4เทาภายหลังการรักษา
แสดงถึงการรักษาไมไดผลหรือรักษาไมเพียงพอหรือ
การติดเชือ้ ซ้าํ จะตองทําการรักษาใหมตอไปนอกจากนี้
ยังพบกรณีของserofastในผูติดเชื้อที่ไดรับการรักษา
อยางถูกตองเพียงพอและหายจากโรคแลวแตยังใหผล
VDRL/RPRtiterต่าํ ๆตลอดเวลาไดบาง
Biologicalfalsepositive(BFP)inVDRL/RPR
การ ตรวจ หา แอนติบอดี ตอ cardiolipin หรือ
แอนติบอดี ชนิด ไม จําเพาะ ตอ เชื้อ T. pallidum ให
ผลบวก กับ ผูปวย โรค อื่น ๆ ได ทั้ง ใน กลุม ผูปวย โรค
ติดเชือ้ เชนไวรัสตับอับเสบวัณโรคโรคเรือ้ นเปนตน
และพบไดรอยละ 1-2ในหญิงตั้งครรภนอกจากนี้ยัง
พบในผูปวยโรคออโตอิมมูนหรือผูสูงอายุโดยที่ไมได
เกิดจากการติดเชือ้ T.pallidumซึง่ เรียกวาbiological
falsepositive(BFP)โดยทัว่ ไปมักพบไตเตอรไมเกิน
8ยกเวนในกลุม ผูติ ดยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนพบBFP
ไตเตอรสูงกวา8ไดถึงรอยละ1012ในประเทศไทยเคย
มีการรายงานBFPดวยวิธีVDRLโดยศาสตราจารย
แพทยหญิงสดใสเวชชาชีวะ13ดังนี้
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ซิฟลิสกับการตรวจทางหองปฏิบัติการ

VDRLtiter %Biologicalfalsepositive
1:1-1:4
13%
1:8
1.8%
1:16
0.73%
1:32
0%
อนึ่งการทดสอบVDRL/RPR อาจใหผลผิดพลาด
ไดถาอุณหภูมทีิ ทํ่ าการทดสอบไมเหมาะสมกลาวคือถา
อุณหภูมิต่ํากวา23องศาเชลเซียสการทําปฏิกิริยาจะ
ลดลงและทีอุ่ ณหภูมสูิ งกวา29องศาเชลเซียสการทํา
ปฏิกริ ยิ าจะสูงขึน้ กวาความเปนจริงดังนัน้ จึงควรทําการ
ทดสอบทีอุ่ ณหภูมิ 23-29องศาเชลเซียสเพือ่ หลีกเลีย่ ง
ผลบวกปลอมหรือลบปลอม14
2.2 Treponemalantibodytest(specific
treponemal antibody test) เปน วิธีการ ตรวจ หา
แอนติบอดีที่จําเพาะตอเชื้อ T.pallidumในซีรัมและ
CSFสามารถตรวจไดทั้งแอนติบอดีชนิดIgMและ
IgGหรือทั้ง2ชนิดรวมกัน(totalantibodies)การ
ตรวจพบแอนติบอดีชนิดIgGหรือtotalantibodies
(IgM+IgG)บงชีถึ้ งรองรอยการติดเชือ้ ซิฟล สิ ซึง่ อาจยัง
ติดเชื้ออยูหรือไมมีเชื้อแลวก็ตามดังนั้นจึงไมเหมาะ
สําหรับใชติดตามผลการรักษาหรือติดตามการดําเนิน
โรคมีหลายวิธี ไดแก
2.2.1Treponemapallidumimmobilization(TPI)อาศัยหลักการcomplementfixation
test  ให ซีรัม ทํา ปฏิกิริยา กับ living T. pallidum
(Nicholsstrain)แอนติบอดีในซีรมั และคอมพลีเมนท
จะทําปฏิกริ ยิ าอยางจําเพาะกับตัวเชือ้ หยุดการเคลือ่ นไหว
ของ เชื้ อ T. pallidum อ า น ผล ปฏิ กิ ริ ย า ด ว ย กล อ ง
จุลทรรศนชนิดdarkfieldวิธีนี้ในปจจุบันมิไดใชทั่ว
ไปเพราะตองใช T.pallidumที่มีชีวติ วิธกี ารยุง ยาก
นอกจากนี้ยังมีความจําเพาะนอยกวาวิธีอื่น15,16
2.2.2Fluorescentterponemalantibodyabsorptiontest(FTA-ABS)อาศัยหลักการ
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Indirectimmunofluorescentantibodytestตรวจได
ทั้งแอนติบอดีชนิดIgMและIgGโดยใชตัวเชื้อ T.
pallidum:Nicholsstrainเปนแอนติเจนปายบนสไลด
และเพิ่มขั้นตอนการดูดซับnon-specificantibody
ออกจากซีรมั ดวยsorbentทีได
่ จาก T.phage-denis
:Reiterstrainเพือ่ ปองกันnon-specificreaction
แลวนําซีรัมที่ดูดซับแลวมาทําปฏิกิริยากับแอนติเจนบน
แผนสไลดแลวยอมดวยสารเรืองแสงทีติ่ ดสลากบนantihumanIgGหรือIgMตามชนิดทีต่ องการทดสอบนํา
ไปอานผลดูการเรืองแสงดวยกลองจุลทรรศนชนิดเรือง
แสงกรณีผลบวกจะเห็นแสงเรืองบนตัวเชื้อแสดงถึงมี
แอนติบอดีที่จําเพาะตอตัวเชื้อหรือรองรอยการติดเชื้อ
ซิฟล สิ แตถาไมมีแอนติบอดีจะมืดไปทัง้ สไลดจึงไดมีการ
ประยุกตวิธี FTA-ABSdoublestaining(FTA-ABS
DS)โดยยอมสีเพิม่ อีกขัน้ ตอนหนึง่ กอนอานผลดวยantitreponemaantibodyที่ติดสลากกับสารเรืองแสงอีก
ชนิดหนึ่งการอานผลอาศัยดูการเรืองแสงของสีที่แตก
ตางกัน ดวย filter ของ กลอง จุลทรรศน ที่ เหมาะสม
สําหรับสารเรืองแสงแตละชนิดวิธนีี ช้ วยใหมัน่ ใจวาผลลบ
ที่อานไดมิไดเกิดจากการหลุดรอกของตัวเชื้อบนแผน
สไลดระหวางการทดสอบ
2.2.3Passiveagglutinationtestเปนวิธี
ทดสอบหาtreponemalantibodiesโดยใชแอนติเจน
จากเชื้อ T.pallidumมาเคลือบบนตัวกลางเชนเม็ด
เลือดแดงหรือเม็ดเจลาตินเปนตนโดยมีหลักการการ
ทําปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดีในซีรัมกับT.pallidum
specificantigensที่เคลือบอยูบนตัวกลางเหลานั้น
แลวเกิดการจับกลุม ของเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเจลาติน
มองเห็นดวยตาเปลาในขณะที่ผลลบจะไมเกิดการจับ
กลุมของอนุภาคเหลานั้นตัวอยางของการทดสอบใน
หลักการนี้ไดแกmicrohemagglutinationtreponemalpallidumtest(MHA-TP)หรือtreponema
pallidumhemgglutinationtest(TPHA)ซึง่ ใชเม็ด
เลือดแดงเปนตัวกลางในปจจุบันไมมีการผลิตน้ํายา
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MHA-TP แลว นอก จาก นี้ ยัง มี TP-PA หรือ treponemapallidumparticleagglutinationซึง่ ใชเม็ด
เจลาตินเคลือบสีsensitizedดวย T.pallidumantigen :Nicholsstrainทดสอบในตัวอยางตรวจไดทัง้ ใน
ซีรั่มและพลาสมา
2.2.4EnzymeImmunoassay(EIA)
เทคนิคทีใช
่ ความสามารถของเอนไซมในการยอยสารเพือ่
บงถึงการเกิดปฏิกริ ยิ าระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี
ไดถูกพัฒนามาใชชวยในการหาnon-specifictreponemalantibodiesเชนVisuwellReagintest
และการหาspecifictreponemalantibodiesเชน
Captia  syphilis, Mor Gtest,RecomWellTreponematest,Spirotek,ICESyphilis(ImmunecaptureEIA),EIA-TmpA(recombinanttreponemalantigenELISA)และBioELISAเปนตนมีทัง้
ชนิดทีใช
่ ตรวจหาเฉพาะIgMantibody,IgGantibody
หรือtotalantibodies(IgM+IgG)อาศัยหลักการแตก
ตางกันไปเชนindirectELISA,sandwichELISA,
competitiveELISA,IgMcaptureELISAเปนตน17
การ เลือก ใช น้ํา ยา จะ ตอง ศึกษา ราย ละเอียด หลักการ
ทดสอบ  วิธี ทดสอบ คุณสมบัติ และ ผล การ ประเมิน
ประสิทธิภาพดานความไวและความจําเพาะราคาน้าํ ยา
ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคความจําเปนและความ
คุมคาของการทดสอบ
2.2.5Immunoblot(IB)คือเทคนิคทีใช
่ ใน
หลักการ Western blot เพื่อ ตรวจ หา แอนติบอดี ตอ
โปรตีน สวน ตางๆ ของ T. pallidum ตาม ขนาด ของ
น้าํ หนักโมเลกุลทีแยก
่ ดวยgel-electrophoresisแลวนํา
ไปblotลงบนnitrocellulosemembraneเปนแถบ
แอนติเจนสําหรับทําปฏิกริ ยิ ากับแอนติบอดีในซีรมั ดวย
หลักการindirectELISAอยางไรก็ตามถึงแมวิธี IBจะ
ใหความไวและความจําเพาะในการตรวจหาspecific
treponemaantibodyไดคอนขางสูง(ตารางที่ 1)มี
ประโยชนในการชวยวินจิ ฉัยcongenitalsyphilis18แต

วิธีทําคอนขางยุงยากใชเวลาอานผลและแปลผลยาก
และราคาคอนขางแพงนอกจากนียั้ งพบผลบวกปลอมใน
โรคติดเชื้อชนิดอื่นดวย
3. การตรวจหาDNAดวยเทคนิคPCRเทคนิค
PCRถูกนํามาใชตัง้ แต ค.ศ.1990เพือ่ ตรวจหาDNA
ของ T.pallidum19 และ ไดมีการ ศึกษา วิจัยอยาง ตอ
เนื่อง โดย มี วัตถุประสงค ที่ จะ ใช ตรวจ การ ติดเชื้อ ใน
ระยะแรกติดเชือ้ latelatentsyphilis,neurosyphilis
และcongenitalsyphilisที่ไมแสดงอาการซึ่งการ
ตรวจดวยเทคนิคทางซีโรซียีมีความไวไมเพียงพอผลการ
ศึกษาพบวาการใชwholebloodเปนตัวอยางจะใหผล
ความไวสูงกวาการใชซีรมั ในวิธี PCR20นอกจากนียั้ งพบ
วาการศึกษาในสัตวทดลองวิธี PCRใหผลสอดคลองกับ
วิธี RIT รอยละ100บงถึงภาวะทีมี่ เชือ้ T.pallidumใน
กระแสเลือด21อยางไรก็ตามเทคนิคPCRมีขอจํากัด
หลายดานทัง้ ในแงของความยุง ยากของวิธทดสอบ
ี
ตอง
ใชเครื่องมือและน้ํายาที่มีราคาแพงตลอดจนโอกาสปน
เปอ นทีจะ
่ ใหผลบวกปลอมจากเทคนิคการทดสอบนอก
จากนีการ
้ ศึกษาวิจยั ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ
การวินจิ ฉัยซิฟล สิ ในผูป ว ยซิฟล สิ ยังมีนอยจําเปนตอง
มีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติม
ความสําคัญและความสัมพันธของแอนติบอดีชนิดทีไม
่
จําเพาะและจําเพาะตอเชือ้ T.pallidum
การตรวจหาแอนติบอดีตอcardiolipinหรือnonspecific  treponemal antibody แมวา จะ มี ความ
จําเพาะต่ําคือมีbiologicalfalsepositiveแตก็มี
ความจําเปนตองใชตรวจรวมกับspecifictreponemal
antibodyเพือ่ ประเมินภาวะติดการเชือ้ และติดตามผล
การรักษาโรคนี้เสมอเนื่องจากวาหากพบผลบวกและ
ยืนยันดวยการตรวจพบแอนติบอดีทีจํ่ าเพาะตอเชือ้ T.
pallidum  แสดง วา กําลัง ติดเชื้อ จริง แอนติบอดี ที่
จําเพาะตอเชือ้ T.pallidumจะมีอยูใน
 รางกายผูนั น้ เปน
สิบปยี่สิบปหรือตลอดชีวิตบงชี้ถึงรองรอยการติดเชื้อ
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ตารางที่ 1 Sensitivityandspecificityinvariousstagesofsyphilisbydifferenttests
Tests
VDRL
RPR
FTA-ABS
FTA-ABS-DS
MHA-TP
Immunoblot*
Spirotek**
RecomWell**
Syphilis
screening
ELISA**
Captia
syphilisM***

primary
78(74-87)
86(77-99)
84(70-100)
80(69-90)
76(69-90)
90
93
89
84

82-94

Sensitivity
secondary
earlylatent
100
95(88-100)
100
98(95-100)
100
97(97-100)
100
100
100
97(97-100)
98
100
100
100
100
100
100
100

85

100

latelatent
71(37-94)
73
96
94

100
100

specificity
98(96-99)
98(93-99)
97(94-100)
98(97-100)
99(98-100)
99
94
97
95

reference
26
27
14
14
14
18
28
29
29

97-100

30,31

*=Westermblotprinciple; **=Enzymeimmunoassayprinciple; ***=IgMcaptureEIA principle

ตารางที่ 2 Interpretation of Syphilis Serological Testing
VDRL/RPR
TPHA
FTA-ABS
Non treponemal disease or incubation period
+
Biological false positive
+
+
Treated treponemal disease
+
+
+
Treponemal disease or untreatment or during treatment
+
Early or treponemal disease
+
+
1 ํ syphilis or old treponemal disease --> repeat testing
+
+
Problem serum --> repeat testing
ซิฟล สิ แตแอนติบอดีตอcardiolipinจะลดลงและหาย
ไปเมือ่ ไดรบั การรักษาอยางพอเพียงการลดหรือหายของ
แอนติบอดีทีไม
่ จําเพาะตอเชือ้ ขึน้ อยูกั บระยะเวลาของการ
เปนโรคนี้ หากเปนนานหรือไดรบั การรักษาชาแมไดรบั
ยาที่เพียงพอแลวแตระดับแอนติบอดีชนิดนี้จะใชเวลา
ในการลดลงหรือหายไปผูป ว ยระยะprimarysyphilis
ทีได
่ รบั การรักษาจะหายไปใน3เดือนสวนระยะอืน่ ๆจะ
หายไปภายในปครึง่ ถึงสองปและมีบางกรณีแมไดรบั การ

รักษาอยางเพียงพอแลวแตระดับแอนติบอดีตอcardiolipinยังพบในระดับต่าํ ๆนานกวา2ปกรณีนีเรี้ ยกวา
serofastซึ่งไมไดเปนโรคแลวแตยังมีแอนติบอดีตอ
cardiolipinคางอยู บงถึงมีการติดเชือ้ ซ้าํ (reinfection)
หรือBFP17
ไตเตอรทีสู่ งของแอนติบอดีตอcardiolipinจะบงชี้
ภาวะติดเชือ้ ไดดีกวาไตเตอรต่าํ ๆนัน่ คือทีไต
่ เตอรต่าํ ๆ
พบวาเปนBFPไดมากกวาไตเตอรสูงมีขอมูลทีศึ่ กษา
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ในประเทศไทยโดยศาสตราจารยแพทยหญิงสดใสเวช
ชาชีวะ13พบวาไตเตอรของVDRLนอยกวาหรือเทากับ
4มีBFPประมาณรอยละ13ที่8และ 16มีBFP
รอยละ 1.8และรอยละ0.76ตามลําดับในขณะที่ไต
เตอร32ไมพบBFP
การเพิ่มขึ้นของแอนติบอดีที่จําเพาะตอเชื้อกอโรค23
ซิฟลิสอยางมีนัยสําคัญคือเพิ่มมากกวา4เทาในระยะ
เวลาที่ตรวจหางกันตั้งแต2สัปดาหขึ้นไปสามารถบงชี้
วาผูป ว ยกําลังมีการติดเชือ้ อยูมิ ใชเกิดจากการเคยติดเชือ้
และหายแลวแตโดยทั่วไประดับแอนติชนิดนี้จะเพิ่มสูง
ในระยะเวลาอันสั้นในทางปฏิบัติจึงมักจะตรวจไมคอย
ทัน
ระดับแอนติบอดีทัง้ ชนิดทีไม
่ จําเพาะและจําเพาะตอ
T.pallidumไมสามารถบอกความรุนแรงของโรคนั่น
คือผูติ ดเชือ้ ทีมี่ ไตเตอรของแอนติบอดีสูงมากมิไดแสดง
วามีอาการของโรครุนแรงหรือมีพยาธิสภาพทีรุ่ นแรงแต
ถาปริมาณแอนติบอดีตอcardiolipinสูงอาจเกิดprozone  และ ให ผล การ ทดสอบ เปน ลบ ปลอม ได เมื่อ
ทดสอบดวยหลักการflocculationโดยเฉพาะเมือ่ เปน
โรคในระยะsecondarysyphilisจะพบไดรอ ยละ1-222,
ดังนัน้ หากสงสัยตองเจือจางซีรมั ในการทดสอบดวย(ไม
เกิน1:16)
การ ตรวจ หา แอนติบอดี ที่ จําเพาะ ตอ ตัว เชื้อ ชนิด
IgMจะสามารถจําแนกถึงภาวะที่รางกายกําลังติดเชื้อ
หรือ เคย ติดเชื้อ หรือ ไดรับ แอนติบอดี จาก มารดา โดย
เฉพาะในทารกทีสงสั
่ ยวาเปนcongenitalsyphilisใน
ทารก การตรวจ แอนติบอดีชนิดIgMจะ มีประโยชน
เพราะแอนติบอดีชนิดIgGจากมารดาสามารถผานมาสู
ทารกไดทางรก(placenta)หรือการตรวจหาแอนติบอดี
ทีจํ่ าเพาะตอเชือ้ ชนิดIgGในกรณีผูป ว ยทีสงสั
่ ยวาเปน
neurosyphilisจะไมชวยในการวินิจฉัยเพราะแอนติ
บอดีชนิดIgGในกระแสเลือดก็สามารถผานเขาไปในน้าํ
ไขสันหลัง(IgGสามารถผานbloodbrainbarrierได)

วิธกี ารทดสอบทีดี่ ทีสุ่ ดสําหรับneurosyphilisก็คือการ
ตรวจหาแอนติบอดีทัง้ ที่จําเพาะและไมจําเพาะตอเชือ้ ใน
ซีรัมและตรวจ VDRL ในน้ําไขสันหลัง (CSF-VDRL)
รวมกับการตรวจวิเคราะหน้าํ ไขสันหลัง(CSFexamination)เพิม่ เติม
การตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ เพือ่ วินจิ ฉัยNeurosyphilis
Neurosyphilisเกิดจากการติดเชือ้ ซิฟล สิ และเชือ้ เขา
ไปสูระบบ
 ประสาทสวนกลางผูป ว ยกวารอยละ50ไมมี
อาการแสดงของโรคแตก็สามารถกลับมาแสดงอาการอีก
ไดมีบางรายทีไม
่ แสดงอาการเลยตลอดชีวติ การตรวจหา
แอนติบอดีทีจํ่ าเพาะตอตัวเชือ้ ชนิดIgMในน้าํ ไขสันหลัง
จึง มี ความ สําคัญ เพราะ เปน การ แสดง วา เซลล ระบบ
ภูมิคุมกันในระบบ ประสาท สวนกลางสรางแอนติบอดี
ชนิดนี้ขึ้นมาเองมิใชจากการสงผานแอนติบอดีชนิด
IgGจากกระแสเลือดเขาสูไข
 สันหลังทางbloodbrain
barrierแตการตรวจVDRLในน้ําไขสันหลังก็มีความ
จําเพาะตอการบงชี้neurosyphilisและทั้งนี้ควรตรวจ
น้าํ ไขสัน(CSFexamination)รวมดวยCSFexaminationเปนการทดสอบทีมี่ ความจําเพาะต่าํ แตมีความไว
มากที่สุดสําหรับอาการดําเนินของneurosyphilisคือ
จะพบmononuclearcellsมากกวา5เซลล/ลบ.มม.
ระดับโปรตีนมากกวา40มก./ดล.ระดับน้าํ ตาลปกติ
การรักษาneurosyphilisที่ไดผลดีจะพบผลการตรวจ
น้ําไขสันหลังลดลงสูระดับปกติกอนการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการอื่นๆ
การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยcongenital
syphilis
มารดาทีติ่ ดเชือ้ ซิฟล สิ และไมไดรบั การรักษาสามารถ
สงผานเชื้อสูทารกไดโดยผานทางรก (placenta)หรือ
ทารก ติดเชื้อในขณะ คลอด โอกาสที่ทารก ในครรภจะ
ติดเชือ้ จากมารดามีมากหรือนอยขึน้ กับระยะของโรคของ
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มารดาหากมารดาเปนซิฟล สิ ในระยะsecondaryทารก
มีโอกาสเชือ้ รอยละ100หรือรอยละ40-80เมือ่ มารดา
ติดเชือ้ ระยะearlylatentหรือประมาณรอยละ30เมือ่
มารดาติดเชื้อระยะlatelatent24ทารกที่ติดเชื้อผาน
ทางรกมีโอกาสแทงคลอดกอนกําหนดเสียชีวติ ตัง้ แต
อยูใน
 ครรภมารดาหรือเสียชีวติ หลังคลอด เชือ่ วาเชือ้
T.pallidumสามารถไชผานรกไดตัง้ แตอายุครรภ2-4
เดือนแตจะเกิดการเปลีย่ นแปลงพยาธิภาพในทารกเมือ่
มีอายุครรภ5เดือนทารกติดเชื้ออาจมีอาการเล็กนอย
เมือ่ คลอดและมีอาการชัดเจนหลังคลอด3สัปดาหถึง
6 เดือน ซึ่ง จัด เปน การ ติดเชื้อ แต กําเนิด แบบ early
congenitalsyphilisทารกทีติ่ ดเชือ้ แตแสดงอาการเมือ่
อายุ 2 ป ขึ้น ไป จัด เปน กลุม ติดเชื้อ ซิฟลิส แบบ late
congenital syphilis อาการ แสดง ของ โรค คลายกับ
อาการ แสดง ของ โรค ระยะ secondary  syphilis ใน
ผูใ หญหากไมไดรบั การรักษาก็จะมีพยาธิดําเนินเหมือน
ผูใหญ
การตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ เพือ่ วินจิ ฉัยcongenital
syphilisอาจมีปญหาจากแอนติบอดีที่จําเพาะและไม
จําเพาะ ชนิด IgG ของ มารดา ซึ่ง สามารถ ผาน รก จาก
มารดาสูทารก
 ไดจึงจําเปนตองหาแอนติบอดีชนิดIgM
ที่ทารกสรางขึ้นเองและไมสามารถผานรกไดโดยวิธี
IgMFTA-ABSแตจากการศึกษาพบวาวิธีนี้ใหผลลบ
ปลอมถึงรอยละ20-3924 อาจ เกิด จาก ทารก ยัง มี การ
พัฒนาระบบภูมคิ มุ กันไมเต็มที่ และอาจมีผลบวกปลอม
จาก rheumatoid factor ได ( เกิด จาก ทารก สราง
แอนติบอดีตอIgGของมารดาทีผ่ านรกเขาสูทารก)

หรือ
อาจใชวิธเปรี
ี ยบเทียบระดับแอนติบอดีในทารกกับมารดา
หาก ระดับ แอนติบอดี ใน ทารก สูง กวา แอนติบอดี ใน
มารดาอยางมีนัยยะคือมากกวา4เทาแสดงวาแอนติ
บอดีทีมี่ ระดับสูงในทารกเกิดจากการสรางแอนติบอดีของ
ทารกเองบงชี้ถึงการติดเชื้อแตกําเนิดจริงแตพบวามี
ทารกที่ติดเชื้อแตกําเนิดสรางแอนติบอดีสูงกวามารดา
เพียงรอยละ2225หากทารกไมติดเชือ้ จากมารดาระดับ
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IgGทีได
่ รบั จากมารดาควรลดลงอยางมีนัยยะสําคัญภาย
ใน4เดือนหลังคลอดซึง่ แสดงวาแอนติบอดีที่ไดรบั มา
ถูก แคทตาโบไลซหมดไปดังนั้นการปองกันซิฟลิสแต
กําเนิดมารดาจึงควรที่จะไดรับการฝากครรภที่ดีและ
ไดรับการรักษาที่เพียงพอหากเปนโรคซิฟลิสติด
ความไวและความจําเพาะของการทดสอบหาแอนติบอดี
ทัง้ แบบที่ไมจําเพาะและจําเพาะตอเชือ้ กอโรคซิฟล สิ
การ ตรวจ หา แอนติบอดี ชนิด ตาง ๆ ที่ เกิด จาก การ
ติดเชือ้ T.pallidumมักไมมีปญหาเมือ่ มีการติดเชือ้ ใน
ระยะsecondarysyphilisคือตรวจไดรอ ยละ100 ทุก
วิธกี ารทดสอบแตจะพบปญหาในระยะprimary,late
latentsyphilisหรือcongenitalsyphilisซึง่ ในระยะ
แรกของการติดเชือ้ รางกายเริม่ สรางแอนติบอดีหรือมีการ
สรางแอนติบอดีลดลงในระยะที่เชือ้ แฝงอยูในรางกาย
ในcongenitalsyphilisระบบภูมิคุมกันของทารกยัง
พัฒนาไมเติมที่ นอกจากนีการ
้ สรางแอนติบอดียังขึน้ กับ
การตอบสนองของผูปวยแตละคนดวย(individual
response)ทําใหการทดสอบตางๆที่ใชในการตรวจหา
แอนติบอดีที่มีหลักการและวิธีการที่ตางกันมีความไว
และความจําเพาะในการทดสอบตางกันการประเมิน
(evaluation)ความไวและความจําเพาะของการทดสอบ
ของแตละหลักการและวิธีการในแตระยะของโรคจึงมี
ความสําคัญดูตารางที่1
ปจจุบนั ประชากรมีความรูเกี
 ย่ วกับโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธมากขึน้ รูจ กั วิธปี องกันโรคและดูแลตนเองไดเร็ว
เมือ่ มีอาการแสดงของโรครวมทัง้ วงการแพทยไดพัฒนา
วิธีการปองกันการวินิจฉัยและการรักษาที่มีประสิทธิ
ภาพมากขึน้ เชนกันทําใหพบผูป ว ยรายใหมนอยลงการ
ประเมิน ความ ไว และ ความ จําเพาะ ของ น้ํา ยา ใน ระยะ
ตางๆ ของโรคจึงคอนขางยากเนื่องจากตัวอยางนอย
และไมหลากหลายดังนัน้ วิธกี ารทดสอบใหมๆทีพั่ ฒนา
ขึ้น มา จึง มัก ประเมิน โดย รวม ๆ หรือ ประเมิน ดวย การ
เทียบกับวิธีเดิมที่ยอมรับวามีความสอดคลองตรงกัน
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การทดสอบทางหองปฏิบัติการสําหรับชวยวินิจฉัย
โรคซิฟล สิ ทีเป
่ นทีนิ่ ยมและยอมรับในปจจุบนั ยังเปนการ
ทดสอบ เพื่อ หา แอนติบอดี ทั้ง ชนิด ที่ จําเพาะ และ ไม
จําเพาะตอเชื้อกอโรคและใชรวมกันเสมอในการชวย
วินิจฉัยและติดตามการรักษาการหาแอนติบอดีชนิดที่
จําเพาะตอเชือ้ กอโรคมีการทดสอบหลายหลักการมีการ
พัฒนาวิธกี ารใหมๆเพือ่ เพิม่ ความไวและความจําเพาะใน
การทดสอบทีเห็
่ นชัดเจนคือการพัฒนาrecombinant
antigenเฉพาะสวนที่มีความจําเพาะตอตัวเชื้อกอโรค
สูงและผลิตไดปริมาณมากๆในเวลาอันรวดเร็วและเปน
สวนทีร่ างกายของผูป ว ยสามารถสรางแอนติบอดีขึน้ มาตอ
ตานไดซึง่ มักนําไปใชในหลักการEIA,ImmunoBlot
รวมทัง้ พัฒนาใหใชไดกับเครือ่ งอัตโนมัตสํิ าหรับตรวจสิง่
สงตรวจจํานวนมากๆโดยยังคงใชหลักการEIAเปน
สวนใหญสวนการทดสอบที่ทดสอบสิ่งสงตรวจจํานวน
นอยๆหรือนานๆตรวจครั้งมักใชหลักการimmuno
chromatographyแมจะมีความไวและความจําเพาะต่าํ
กวาบางแตสะดวกรวดเร็วและประหยัดกวา
การตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ ทีกล
่ าวมาทัง้ หมดแมวา
จะชวยวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคซิฟลิสไดดีแต
ผลการตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ อยางเดียวยังไมสามารถ
แยก โรค ซิฟลิส ออก จาก โรค คุดทะราด (Yaws) โรค
BejelและโรคPintaซึง่ โรคเหลานีมี้ สาเหตุจากเชือ้ T.
pallidumsubsp. pertenue, T.pallidumsubsp.
endemicumและ T.caratecumซึ่งเปนเชื้อในกลุม
เดียว กับ โรค ซิฟลิส แต การ เกิด โรค ไม ได ติด จาก เพศ
สัมพันธ(nonvenerealtreponemaldiseases)แตโรค
เหลานี้พบไดนอยยังไมมีรายงานในคนไทยและยังไมมี
การประเมินความจําเพาะของการทดสอบในโรคเหลานี้
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