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จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นซิฟิลิส ?                     

     การตรวจวินิจฉัยท าได้โดยการตรวจหนอง
จากแผลในระยะที่หนึ่งหรือตรวจเลือด ในทุกระยะ
ของโรค การตรวจเชื้อท าได้โดย 

1. Darkfield Exam  ส่องกล้อง Darkfield เพื่อ
หาตัวเชื้อ การตรวจนี้สามารถวินิจฉัยได้จาก แผล
หรือผื่นที่สงสัยที่เกิดในการติดเชื้อระยะแรก และ
ระยะที่สอง 

2. การตรวจเลือด เป็นการตรวจเลือดเพื่อหา
ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อซิฟิลิส มี 2 วิธี คือ                         

    - การเจาะเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันเบื้องต้นซึ่งไม่
เฉพาะเจาะจงต่อเชื้อซิฟิลิส เช่น การตรวจ VDRL 
หรือ RPR 

    - การเจาะเลือดที่เจาะจงต่อตัวเชื้อซิฟิลิส เพื่อ
ยืนยันการวินิจฉัย เช่น FTA-ABS (Fluorescent 
Treponemal Antibody Absorption Test) 
หรือ MHA-TP (Microhemagglutination-
Treponema Pallidum) 

   ส าหรับการตรวจนี้ผู้ที่เคยเป็นซิฟิลิสมาก่อนถึง
จะรักษาแล้ว  อาจจะให้ผลบวกได้โดยท่ีไม่เป็นโรค
ในขณะนั้น  

3. Cerebrospinal Fluid Test  การตรวจน้ าไข
สันหลังจะท าในกรณีสงสัยการติดเชื้อในระบบ
ประสาท  
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ซิฟิ ลิ ส  ( Syph i l i s )   

ซิฟิ ลิ ส  คื ออ ะ ไ ร ?  

โ รคนี้ ติ ดต่ อ ได้ อ ย่ า ง ไ ร ?  
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             กามโรคชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรีย Treponema pallidum   ในช่วงวัย
เจริญพันธุ์ 

1. ติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ติดต่อขณะสัมผัสเยื่อบุ
ช่องคลอด ท่อปัสสาวะ ทวารหนัก หรือช่องปาก 

2. ติดต่อจากแม่สู่ลูก เชื้อนี้สามารถติดต่อจากแม่
ไปสู่ลูกในขณะตัง้ครรภ์หรือระหว่างการคลอด 

3. ติดต่อทางอื่น เชื้อนี้อ่อนแอและตายง่ายในสิ่ง 
แวดล้อมทั่วไป ดังนั้นการสัมผัสมือของผู้ที่เป็น
ซิฟิลิสหรือการนั่งโถส้วมจะไม่เกิดการติดต่อ  เม่ือ
ผิวหนังที่มีแผลสัมผัสกับแผลทีม่ีเชื้อซิฟิลิส จะมี
โอกาสติดเชื้อได้ 

ในช่วงแรกอาจมีแผลที่
อวัยวะเพศหรือไม่มีอาการใดๆก็
ได้และถ้าไม่ได้รักษาแผลดงักลา่ว
อาจหายเองได้ แต่ยังมีความ
เสี่ยงที่จะเกดิผลแทรกซ้อน
ตามมา โรคนี้มีระยะต่างๆ คือ 

ซิฟิลิสระยะแรก (Primary syphilis)                       

    อาการที่ส าคัญในระยะนี้ คือ แผลริมแข็ง ใน 
ต าแหน่งที่ติดเชื้อซิฟิลิส ซึ่งมีลกัษณะที่ส าคัญ คือ 

- มีตุ่มแดงแล้วแตกออกเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศชาย 
อัณฑะ ทวารหนัก ช่องคลอด หรือ ริมฝีปาก  หลงัจาก
ได้รับเชื้อ 10-90 วัน                                                     
-  มักเป็นแผลเดียวไม่เจ็บ ขอบนูน ต่อมน้ าเหลืองจะโต 
กดไม่เจ็บ                                                       
- แผลจะเป็นอยู่ 1-5 สัปดาห์ และส่วนใหญ่จะหายไป
เอง                                                              
-การตรวจเลือดในช่วงนี้ให้ผลบวกได้ประมาณสองใน
สาม  

ซิฟิลิสระยะที่สอง (Secondary syphilis)                       

    อาการส าคัญในระยะนี้ คือ ผื่นที่เกิดในช่วง 2-3 
สัปดาห์หลังจากแผลริมแข็งหายแล้ว 

-  ผื่นมีสีแดงน้ าตาล ไม่คัน สามารถพบได้ทั่วตัวรวมทั้ง
ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และอาจมีไข้
และมีอาการปวดตามข้อ 
เนื่องจากข้ออักเสบ                                                          
-  ต่อมน้ าเหลืองโต                                                  
-  ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ                                    
-  อาการเหล่านี้จะเป็น  1-3 เดือนแล้วหายไปเอง อาจ
กลับเป็นซ้ าได้ในบางคน                                           
-  การตรวจเลือดในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะใหผ้ลบวก 

อาการของซิฟิ ลิ ส เป็ นอย่ า ง ไ ร ?  

ซิฟิลิสระยะแฝง (Latent syphilis) 

ช่วงนี้ไม่มีอาการใดๆ เป็นช่วง 2-30 ปี หลังจากรบั
เชื้อ   การวินิจฉัยโรคระยะนี้ท าได้โดยการเจาะเลือด   
อาจจะเกิดผื่นเหมือนในระยะทีส่องได้ มารดาทีต่ั้งครรภ์ 
และเป็นโรคระยะนี้ เชื้อซิฟิลิสสามารถติดต่อไปยังลูกได้ 

ซิฟิลิสระยะหลัง (Tertiary syphilis) 

ซิฟิลิสระยะ Late stage ระยะนี้เป็นช่วง 2–30 ปี 
หลังรับเชื้อ  เชื้อซิฟิลิสจะท าลายอวัยวะภายในต่างๆ 
เช่น หัวใจและหลอดเลือดสมอง ท าให้อ่อนแรง หรือ 
อาจจะตาบอดได้ หากรักษาไม่ทันท่วงที อวัยวะต่างๆ 
จะถูกท าลาย และไม่สามารถกลับคืนเป็นปกติ   การ
ตรวจเลือดอาจให้ผลบวกไดป้ระมาณหนึ่งในสาม 

1.รักษาโดยการฉีดยาปฏิชีวนะเขา้กล้าม หรือการ
รับประทานยาปฏิชีวนะ ท้ังนีข้ึ้นอยู่กับระยะของโรคท่ีเป็น  

2.ให้ตรวจเลือดเพ่ือติดตามการรักษาหลังจากรักษา 6 เดือน 
และต้องตรวจเลือดซ้ าหลังจากนัน้ทุกป ี

3.ผู้ป่วยโรคนี้ขณะมีแผลควรงดการมีเพศสัมพันธ์หรือสวม
ถุงยาอนามัยจนกว่าแผลหายสนทิ และควรแจ้งให้คู่นอน
ทราบเพ่ือมารับการรักษาด้วย 

4.โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นผู้ที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเทศ  ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิสอย่าง
สม่ าเสมอ                                                                                                     

 การรั กษา โรคซิฟิ ลิ ส                       


