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โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์มีด้วยกนัหลายโรค โรคซิฟิลสิ (Syphilis) เป็นโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์โรคหนึง่ท่ีมีลกัษณะ
อาการแสดงออกได้หลากหลาย แตเ่ป็นโรคท่ีรักษาหายได้เม่ือได้รับการวินิจฉยัและรักษาอย่างถกูต้อง โรคซิฟิลิสเกิดจาก
การติดเชือ้แบคทีเรียท่ีช่ือ Treponema pallidum การติดเชือ้เกิดเมื่อมีการสมัผสักบัผู้ติดเชือ้ โดยเชือ้จะมีอยู่จ านวนมาก
ในบาดแผลหรือน า้เหลืองของผู้ ป่วยท่ีติดเชือ้ในระยะปฐมภมูิ และทตุิยภมูิ เชือ้สามารถไชทะลผุ่านเย่ือเมือกของผู้สมัผสั 
โดยเฉพาะระหวา่งมีเพศสมัพนัธ์ หรือผู้ไมม่ีเชือ้แตม่ีบาดแผลเปิดแล้วเชือ้เข้าไปในแผลจ านวนมาก หรือได้รับเลือดหรือ
สว่นประกอบของเลือดท่ีไมผ่่านการตรวจคดักรองท่ีดี นอกจากนีเ้ชือ้ยงัสามารถติดตอ่จากมารดาสูท่ารกในขณะคลอดได้
ด้วย 

เม่ือเชือ้เข้าสูร่่างกาย ผู้ ป่วยจะสามารถแสดงอาการได้หลายรูปแบบขึน้กบัระยะของโรคและการตอบสนองของเชือ้นี ้
ของผู้ ป่วยแตล่ะคน  การวินิจฉยัโรคซิฟิลสิประกอบด้วย อาการแสดงของโรค ประวตัิผู้ ป่วย และการตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการ ซึง่การตรวจทางห้องปฏิบตัิการมีตัง้แตก่ารตรวจแบบ Direct  detection, การตรวจหาแอนติบอดีตอ่เชือ้ 
Treponema pallidum และการตรวจหา DNA ของเชือ้ด้วยวิธี PCR  

ในปัจจบุนัมีการพฒันาและปรับปรุงการตรวจวินิจฉยัทางห้องปฏิบตัิการเพ่ือช่วยวินิจฉยัและติดตามการรักษาโรค
ซิฟิลิส โดยการทดสอบ FTA-ABS เป็นการทดสอบหนึง่ท่ีใช้ตรวจหาแอนติบอดีตอ่เชือ้ Treponema pallidum ด้วย
หลกัการ Indirect immunofluorescence ตรวจได้ทัง้ IgG และ IgM ซึง่ใช้เป็น Test ท่ีตรวจยืนยนัการติดเชือ้ของผู้ ป่วย 
การตรวจทางห้องปฏิบตัิการชว่ยท าให้แพทย์สามารถวินิจฉยัและวางแผนเก่ียวกบัการรักษาได้อย่างถกูต้อง  

โดยทางบริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากดั ได้เลง็เหน็ความส าคญัในการตรวจ FTA-ABS เพราะต้องมีเทคนิคชัน้
ตอนการย้อมสไลด์ และการอา่นผลด้วยกล้องจลุทรรศน์ฟลอูอเรสเซ้นส์ ท่ีผู้อา่นต้องมีทกัษะใช้ความช านาญในการอา่นล
ด้วย จงึได้จดัท าโครงการนีข้ึน้ เพ่ือให้นกัเทคนิคการแพทย์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้สนใจ ได้รับทราบถงึข้อมลู
เก่ียวกบัโรคซิฟิลิส การตรวจทางห้องปฏิบตัิการในการวินิจฉยัโรคซิฟิลิส การย้อมสไลด์ FTA-ABS ด้วยหลกัการ Indirect 
Immunofluorescence Test (IIFT) ด้วยการลงมือปฏิบตัิด้วยตวัเอง การอ่านผลการย้อม FTA-ABS รวมถงึการแปลผล
ร่วมกบัการทดสอบอื่น ๆ ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ ป่วยตอ่ไป 
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