บทความวิชุาการ

โรคเริมบริเวณช่่องปาก
ความร้�สำำหรับทัันตแพทัย์์ทัั�วไป
ชื้ม่รม่รอยัโรคชื้่องปีากแห่งปีระเที่ศไที่ยั

Primary infection
การติดเชื้้�อเริม่ครั�งแรก เราเร้ยักว่า primary infection
หร้อ primary herpetic gingivostomatitis ส่วนี้ใหญ่ม่ักเกิดในี้
เด็กหร้อคนี้อายัุนี้้อยั ม่้การศ่กษาพ้บว่าชื้่วงอายัุที่้�ม่ักเกิดม่้สองชื้่วง
ค้อเด็กอายัุระหว่าง 6 เด้อนี้ ถึ่ง 5 ขวบ แลุะอ้กชื้่วงค้ออายัุปีระม่าณ
20 ต้นี้ ๆ ในี้เด็กบางรายัอาจไม่่ม่้อาการอะไรรุนี้แรง แต่ส่วนี้หนี้่�ง
หลุังจากชื้่วงระยัะฟัักตัวของเชื้้�อปีระม่าณ 2 ถึ่ง 20 วันี้ ก็จะเริ�ม่ม่้
อาการปีวดเม่้�อยัตาม่ตัวหร้อไม่่สบายัเนี้้�อสบายัตัว เด็กอาจ ร้องไห้
งอแง หาสาเหตุอนี้้� ไม่่พ้บ หลุังจากนี้ันี้� อ้กปีระม่าณ 1 ถึ่ง 3 วันี้ก็จะเริม่�
ม่้ลุักษณะตุ่ม่นี้ำ�าใส (vesicle) เกิดข่�นี้ในี้ชื้่องปีาก ตุ่ม่นี้ำ�าใสที่้�เกิดข่�นี้
เกิดได้ที่งั� บริเวณลุินี้� ริม่ฝีปีาก เหง้อก buccal mucosa แลุะเพ้ดานี้
ปีาก ที่ัง� hard แลุะ soft palates รวม่ไปีถึ่งอาจพ้บที่้� floor of mouth
ได้ด้วยั ซึ่่�งต่อไปีตุ่ม่นี้ำ�าใสจะแตกออกเปี็นี้แผ่ลุเลุ็ก ๆ ที่้�เจ็บม่าก
ลุักษณะแผ่ลุม่ักจะเปี็นี้แผ่ลุ irregular shape ม่้รอยัขาว เหลุ้อง ที่้�
เร้ยักว่า pseudomembrane ปีกคลุุม่ แลุะม่้รอยัแดง ๆ ลุ้อม่รอบ
คลุ้ายักับ aphthous ulcer ได้ โดยัที่ั�วไปีแผ่ลุจะหายัเองในี้ระยัะ
เวลุาปีระม่าณ 7-14 วันี้ โดยัไม่่ที่ิ�งรอยัแผ่ลุเปี็นี้ไว้
รอยัโรคที่้เ� หง้อกจะม่้ลุกั ษณะเหง้อกเปี็นี้แผ่ลุเลุ็ก ๆ กระจายั
ไปีที่ั�ว เหง้อกอาจม่้ลุักษณะบวม่ เกิดได้ที่ั�ง free แลุะ attached
gingiva ถึ้าม่้รอยัโรคในี้ชื้่องปีากม่ากหลุายัตำาแหนี้่ง แปีลุว่าอาการ
ม่ักจะรุนี้แรง ผ่้้ปี่วยัอาจม่้ไข้
ในี้บางรายัโดยัเฉีพ้าะในี้เด็กจะม่้อาการเบ้�ออาหาร แลุะ
นี้ำ�าลุายัเยัอะข่�นี้ร่วม่ด้วยัได้ อาจพ้บต่อม่นี้ำ�าลุายับริเวณคอบวม่ได้
ด้วยัเชื้่นี้กันี้ ในี้เด็กที่้�ม่้อาการรุนี้แรง เด็กจะไม่่ยัอม่รับปีระที่านี้
อาหาร เกิดภูาวะขาดนี้ำา� ที่ำาให้อาจต้องรับการรักษาในี้โรงพ้ยัาบาลุ
ในี้บางรายัถึ้อเปี็นี้ภูาวะเจ็บปี่วยัที่้�ร้ายัแรงสำาหรับเด็ก เพ้ราะอาจ
ลุุกลุาม่ไปีเปี็นี้ herpetic encephalitis ได้
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ในี้ผ่้ ้ ใ หญ่ อ าจพ้บรอยัโรคที่้� บ ริ เวณคอหอยัแลุะต่ อ ม่
ที่อนี้ซึ่ิลุได้ ซึ่่ง� ลุักษณะของรอยัโรคที่้พ้� บในี้บริเวณ non keratinized
tissue เหลุ่านี้้� รวม่ไปีถึ่งเพ้ดานี้อ่อนี้ buccal mucosa, floor of
mouth จะไม่่คอ่ ยัพ้บในี้กรณ้ recurrent herpes infection ที่้จ� ะ
กลุ่าวต่อไปี
การวินี้จิ ฉีัยัแยักโรคของรอยัโรค primary infection ของ
herpes simplex infection ในี้บางกรณ้อาจที่ำาได้ยัาก โดยัเฉีพ้าะ
ในี้ผ่้ปี้ ว่ ยัเด็ก (หร้อในี้ผ่้ปี้ ว่ ยัผ่้ใ้ หญ่บางรายัที่้พ้� บ primary infection)
เนี้้อ� งจากตำาแหนี้่งของรอยัโรคอาจเกิดได้ในี้บริเวณ non keratinized
mucosa ด้วยั (เปี็นี้ตำาแหนี้่งที่้ไ� ม่่คอ่ ยั common สำาหรับ recurrent
herpetic stomatitis) หร้อในี้บางรายัเกิดที่ัว� ไปีในี้ชื้่องปีาก ในี้กรณ้
ที่้ว� า่ อาจแยักยัากจากการติดเชื้้อ� ชื้นี้ิดอ้นี้� ๆ แพ้ที่ยั�เฉีพ้าะที่างสาขา
เด็กซึ่่�งม่้โอกาสพ้บผ่้้ปี่วยัเด็กที่้�ม่้รอยัโรคลุักษณะแบบนี้้�ม่ากกว่า
ที่ันี้ตแพ้ที่ยั� อาจม่้การส่งตรวจเพ้ิม่� เติม่ในี้ที่าง cytology, serology
หร้อ molecular biology เพ้้�อการวินี้ิจฉีัยัแยักโรค นี้อกจากจะใชื้้
ลุักษณะที่างคลุินี้ิกเพ้้ยังอยั่างเด้ยัว
ดังที่้ไ� ด้กลุ่าวไปีแลุ้วว่าโดยัที่ัว� ไปีโรคจะหายัไปีเองภูายัในี้
7-14 วันี้ การรักษาจะมุ่่งเนี้้นี้การลุดความ่รุนี้แรงของโรคหร้อลุด
ความ่เจ็บปีวดในี้รายัที่้�เปี็นี้ม่าก เชื้่นี้แนี้ะนี้ำา soft diet หร้อให้สาร
นี้ำ�าที่ดแที่นี้ในี้กรณ้ผ่้ปี่วยัเปี็นี้เด็กแลุะรับปีระที่านี้อะไรไม่่ได้ ให้ยัา
ลุดไข้ได้ตาม่สม่ควร แต่ไม่่ควรให้ aspirin ในี้เด็ก
การให้ acyclovir แบบรับปีระที่านี้หร้อ แบบฉี้ด ก็อาจ
ให้ได้ในี้รายัที่้ม่� ร้ อยัโรครุนี้แรง หร้อในี้กรณ้ผ่ปี้ ว่ ยัเปี็นี้กลุุม่่ ที่้ม่� ค้ วาม่
ผ่ิดปีกติของระบบภู้ม่คิ มุ่้ กันี้ (immunocompromised patients)
หร้ออาจเลุ้อกใชื้้ valacyclovir ได้ แต่ราคาจะส้งกว่า
การใชื้้ยัา (แนี้วที่างการจ่ายัยัาต้านี้ไวรัสม่้หลุายัแนี้วที่าง
แตกต่างกันี้ตาม่แต่ลุะ guideline แนี้วที่างนี้้�เปี็นี้เพ้้ยังหนี้่�งในี้แนี้ว
ที่างที่้�ผ่้เข้ยันี้ใชื้้)
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Acyclovir (suspension หรือ tablets)
แบบ tablet ใชื้้ยัาขนี้าด 200 mg รับปีระที่านี้วันี้ลุะ 5 ครั�ง ทีุ่กวันี้ 7-10 วันี้ หร้อเพ้้�อให้บริหารยัาได้ง่ายั รับปีระที่านี้สองเม่็ด
(รวม่เปี็นี้ครั�งลุะ 400 ม่ิลุลุิกรัม่) วันี้ลุะสาม่ครั�ง
ในี้เด็กควรปีร่กษาแพ้ที่ยั�เฉีพ้าะที่างเด็กเสม่อ ในี้เด็กอายัุ 2-11 ขวบ ขนี้าดยัาอยั้่ที่้� 80 ม่ิลุลุิกรัม่ ต่อกิโลุกรัม่ ต่อวันี้
แบ่งให้รับปีระที่านี้ได้ทีุ่ก 6 หร้อ 8 ชื้ั�วโม่ง ระยัะเวลุา 5-10 วันี้ ขนี้าดยัาส้งสุดไม่่เกินี้ 1000 ม่ิลุลุิกรัม่ต่อวันี้ (suspension สำาหรับเด็ก
ม่้ขนี้าดยัา 200 ม่ิลุลุิกรัม่ต่อ 5 ม่ิลุลุิลุิตร)
ในี้เด็กอายัุ 12 ขวบข่�นี้ไปี ให้ยัา 200 mg รับปีระที่านี้วันี้ลุะ 5 ครั�ง ทีุ่กวันี้ 7-10 วันี้ เชื้่นี้เด้ยัวกับผ่้้ใหญ่
• Recurrent herpetic infection (herpes labialis) •
เม่้อ� ผ่่านี้การติดเชื้้อ� ครัง� แรก เชื้้อ� จะหลุบซึ่่อนี้อยั้ใ่ นี้ sensory
ganglion ตัวเชื้้�ออาจถึ้กกระตุ้นี้ข่�นี้ม่าใหม่่ (reactivation) ได้จาก
หลุายั ๆ ปีัจจัยัเชื้่นี้ ชื้่วงที่้ร� า่ งกายัไม่่แข็งแรง ความ่เคร้ยัด อ่อนี้เพ้ลุ้ยั
หร้ออาจถึ้กกระตุนี้้ จากการม่้ไข้สง้ จากสาเหตุอนี้้� ๆ การได้รบั ยัากด
ภู้ม่คิ มุ่้ กันี้ ยัาเคม่้บาำ บัด บางคนี้อาจม่้รอยัโรคกลุับเปี็นี้ซึ่ำา� บ่อยัในี้ชื้่วง
ม่้ปีระจำาเด้อนี้ หร้อจากการได้รบั trauma เลุ็ก ๆ เชื้่นี้ในี้บางรายัพ้บว่า
ม่ักเกิดหลุังที่ำาฟัันี้ ซึ่่ง� อาจเปี็นี้ผ่ลุม่าจากการระคายัเค้อง หร้อ minor
trauma ในี้ระหว่างการที่ำาฟัันี้ หร้ออาจเปี็นี้เพ้ราะความ่เคร้ยัด ในี้
ระหว่างการที่ำาฟัันี้ก็ได้เชื้่นี้กันี้ ในี้บางกรณ้การติดเชื้้อ� ไวรัสชื้นี้ิดอ้นี้� ๆ
บางชื้นี้ิดที่้ส� ง่ ผ่ลุต่อภู้ม่คิ มุ่้ กันี้ ก็อาจส่งผ่ลุให้เกิดการกระตุนี้้ การที่ำางานี้
ของไวรัสเริม่ที่้�หลุบซึ่่อนี้อยั้่ในี้ sensory ganglion ได้
Herpes labialis จะม่้อาการนี้้อยั ไม่่รุนี้แรงเที่่าการติด
เชื้้อ� ครัง� แรก แลุะเกิดรอยัโรคที่้ม่� มุ่ ปีากเปี็นี้ส่วนี้ใหญ่ ในี้บางรายัอาจ
ม่้อาการนี้ำาก่อนี้ที่้จ� ะม่้รอยัโรคให้เห็นี้ เชื้่นี้ ม่้อาการชื้าเลุ็กนี้้อยั หร้อ
เจ็บ ๆ ที่้ร� ม่ิ ฝีปีาก บางรายั (ตาม่การศ่กษาบอกว่าอยั้ที่่ ปี้� ระม่าณ 4660 %) จะม่้อาการแสบร้อนี้ หร้อคันี้ ๆ ที่้ม่� มุ่ ปีาก ผ่้ปี้ ว่ ยัที่้เ� ปี็นี้บ่อยั ม่ักจะ
ที่ราบว่านี้้ค� อ้ อาการนี้ำา ว่ากำาลุังจะเกิด herpes labialis อ้กครัง�
รอยัโรคจะเริม่� จากม่้รอยัปี้นี้� แดงเลุ็ก ๆ ที่้ส� งั เกตได้ยัากม่าก
หลุังจากนี้ั�นี้จะม่้ตุ่ม่นี้ำ�าใสข่�นี้ ซึ่่�งถึ้อเปี็นี้ระยัะที่้�ม่้ความ่เส้�ยังในี้การ
ติดเชื้้อ� ส้ง ในี้ระยัะนี้้ต� อ้ งระวังการติดต่อไปียัังผ่้อ้ นี้้� หลุังจากนี้ันี้� ตุม่่ นี้ำา�
จะแตกออกเปี็นี้แผ่ลุแลุะอาจม่้ลุกั ษณะของการตกสะเก็ดที่้ม่� มุ่ ปีาก
ได้ โดยัที่ั�วไปีรอยัโรคจะหายัไปีเองในี้เวลุา 7 ถึ่ง 14 วันี้
ถึ้าจะใชื้้ยัาที่า ก็อาจเลุ้อกใชื้้ penciclovir 1% cream
หร้อ acyclovir 5% cream ซึ่่�งเปี็นี้ ยัาต้านี้ไวรัสแบบที่าเฉีพ้าะที่้�
ที่าบริเวณแผ่ลุก่อนี้ที่้จ� ะแตกออกเปี็นี้ตุม่่ นี้ำา� จะชื้่วยัให้เปี็นี้นี้้อยัแลุะ
หายัเร็วข่�นี้ โดยัที่ั�วไปีจะไม่่ให้ acyclovir แบบรับปีระที่านี้ เว้นี้ว่า
จะม่้อาการรุนี้แรงม่าก เปี็นี้ซึ่ำา� บ่อยั ๆ หร้อผ่้ปี้ ว่ ยัม่้ภูาวะ immunocompromised ร่วม่ด้วยั
อยั่างไรก็ตาม่อาจม่้แผ่ลุบางชื้นี้ิดที่้บ� ริเวณมุ่ม่ปีากที่้ผ่� ปี้ ว่ ยั
เองอาจไม่่สาม่ารถึแยักออกจากแผ่ลุ herpes labialis ได้ ดังนี้ันี้� ถึ้า
เปี็นี้แผ่ลุที่้�ริม่ฝีปีากบ่อยัจนี้เกินี้ไปี หร้อไม่่ตอบสนี้องต่อการรักษา
จากยัาต้านี้ไวรัสแบบเฉีพ้าะที่้� หร้อม่้แผ่ลุที่้ม่� มุ่ ปีากร่วม่กับปีากแห้ง
นี้ำา� ลุายันี้้อยั หร้อในี้กรณ้ที่พ้้� บแผ่ลุในี้ชื้่องปีากร่วม่กับฟัันี้ปีลุอม่ถึอด

ได้ที่้�ใส่ไม่่สบายัร่วม่ด้วยั แนี้ะนี้ำาให้ที่่านี้ส่งต่อเพ้้�อพ้บที่ันี้ตแพ้ที่ยั�
เฉีพ้าะที่างเพ้้�อปีร่กษาให้แนี้่ชื้ัดว่าเปี็นี้รอยัโรคชื้นี้ิดใด เพ้้อ� จะได้ให้
การรักษาที่้�ตรงกับโรคต่อไปี
การใช้้ยา (แนี้วที่างการจ่ายัยัาต้านี้ไวรัสม่้หลุายัแนี้วที่างแตกต่างกันี้
ตาม่แต่ลุะ guideline แนี้วที่างนี้้�เปี็นี้เพ้้ยังหนี้่�งในี้แนี้วที่างที่้�
ผ่้้เข้ยันี้ใชื้้)
Acyclovir (5% cream) ที่าที่้�รอยัโรค แลุะควรใชื้้ cotton tip
applicator หร้อสวม่ถึุงม่้อไม่่ม่แ้ ปี้งที่า ถึ้าเลุ้ยั� งไม่่ได้ ใชื้้ม่อ้ เปีลุ่าต้อง
ลุ้าง ก่อนี้แลุะหลุังให้สะอาด ที่าทีุ่กสองชื้ัว� โม่ง เวลุากลุางวันี้ปีระม่าณ
ห้าวันี้
Penciclovir (1% cream) ที่าที่้ร� อยัโรค แลุะควรใชื้้ cotton tip
applicator หร้อสวม่ถึุงม่้อไม่่ม่แ้ ปี้งที่า ถึ้าเลุ้ยั� งไม่่ได้ ใชื้้ม่อ้ เปีลุ่าต้อง
ลุ้าง ก่อนี้แลุะหลุังให้สะอาดเชื้่นี้กันี้ ที่าทีุ่กสองชื้ัว� โม่ง เวลุากลุางวันี้
ปีระม่าณห้าวันี้
Acyclovir (tablets) 200 mg แบบรับปีระที่านี้ ในี้รายัที่้พ้� จิ ารณา
แลุ้วว่าควรต้องให้การรักษา การเริ�ม่ยัาให้เร็วที่้�สุดจะได้ปีระโยัชื้นี้�
ม่ากที่้�สุด รับปีะระที่านี้วันี้ลุะ 5 ครั�ง ทีุ่กวันี้ 5-7 วันี้ หร้อเพ้้�อให้
บริหารยัาได้งา่ ยั รับปีระที่านี้สองเม่็ด (รวม่เปี็นี้ครัง� ลุะ 400 ม่ิลุลุิกรัม่)
วันี้ลุะสาม่ครั�ง ในี้บางครั�งอาจปีรับระดับยัาได้ถึ่ง 400 ม่ิลุลุิกรัม่
วันี้ลุะห้าครั�ง ในี้ผ่้้ปี่วยั immunocompromised เชื้่นี้ HIV อาจให้
ยัาได้ยัาวจนี้กว่ารอยัโรคจะตกสะเก็ดแลุะเริ�ม่หายัไปี แลุะควร
ปีระเม่ินี้การที่ำางานี้ของไตก่อนี้ให้ยัาของผ่้้ปี่วยัด้วยัในี้ผ่้้ปี่วยักลุุ่ม่นี้้�
แลุะแนี้ะนี้ำาให้ปีร่กษาแพ้ที่ยั�ปีระจำาตัวที่้�รักษาโรคของผ่้้ปี่วยัก่อนี้
เพ้้�อระวังปีัญหาที่้�เกิดจาก drug interaction
ในี้ผ่้ปี้ ว่ ยัเด็กอายัุม่ากกว่า 12 ปีี ให้ขนี้าดยัาแบบเด้ยัวกับ
ผ่้้ใหญ่ได้เชื้่นี้กันี้
Valacyclovir (tablets) 2 g แบบรับปีระที่านี้ รับปีระที่านี้ทีุ่ก
12 ชื้ั�วโม่ง วันี้เด้ยัว ในี้รายัที่้�พ้ิจารณาแลุ้วว่าควรต้องให้การรักษา
เริม่� ยัาให้เร็วที่้ส� ดุ เที่่าที่้จ� ะเปี็นี้ไปีได้ เม่้อ� เริม่� ม่้อาการ ระม่ัดระวังการ
ใชื้้ในี้ผ่้้ปี่วยั HIV ที่้�ได้รับยัาต้านี้ไวรัส หร้อยัาที่้�ใชื้้รักษาโรคติดเชื้้�อ
ฉีวยัโอกาส หร้อผ่้้ปี่วยัที่้�ได้รับการปีลุ้กถึ่ายัไขกระด้ก ปีลุ้กถึ่ายัไต
เนี้้อ� งจากม่้ความ่เส้ยั� งในี้การพ้บ hemolytic uremic syndrome ได้
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• Recurrent herpetic stomatitis •

การเกิดรอยัโรคเริม่กลุับเปี็นี้ซึ่ำ�าในี้ชื้่องปีาก ม่้ชื้�้อเร้ยัก
หลุายัชื้้�อเชื้่นี้ recurrent herpetic stomatitis หร้อ herpetic
gingivostomatitis หร้อ recurrent intraoral herpes แผ่ลุเริม่
ชื้นี้ิดนี้้ส� ว่ นี้ใหญ่จะเกิดข่นี้� ที่้� keratinized oral mucosa ซึ่่ง� แตกต่าง
กับการติดเชื้้อ� ครัง� แรก แลุะแตกต่างจากแผ่ลุ aphthous ulcer (ใชื้้
แยักได้ระดับหนี้่ง� แต่ไม่่ที่งั� หม่ด) แผ่ลุเริม่กลุับเปี็นี้ซึ่ำา� ในี้ปีากม่ักจะม่้
ขนี้าดเลุ็ก แลุะเปี็นี้ปีระม่าณ7-14 วันี้ ยักเว้นี้ในี้บางรายัที่้อ� าจม่้อาการ
รุนี้แรงแลุะเปี็นี้ได้นี้านี้กว่าระยัะที่้�กลุ่าว รอยัโรคที่้�เพ้ดานี้ปีากหร้อ
ลุิ�นี้จะเปี็นี้ได้สองฝั�ง (ใชื้้แยักกับแผ่ลุ herpes zoster ในี้ชื้่องปีากที่้�
จะไม่่ข้าม่ midline)
ในี้ผ่้ปี้ ว่ ยัที่้ม่� ค้ วาม่ผ่ิดปีกติของระบบภู้ม่คิ มุ่้ กันี้ หร้อได้รบั
ยัากดภู้ม่คิ ม่้ ุ กันี้ จะพ้บว่าแผ่ลุที่้เ� กิดจากrecurrentherpeticstomatitis
จะรุนี้แรงม่าก แลุะม่้ลุกั ษณะแผ่ลุที่้แ� ตกต่างออกไปีอาจม่้ขนี้าดแผ่ลุ
ใหญ่ ม่้ตมุ่่ นี้ำา� ใสแตกออกเปี็นี้แผ่ลุเลุ็ก ๆ จำานี้วนี้ม่ากหายัชื้้า แลุะเจ็บ
ปีวดม่าก อาจพ้บรอยัโรคที่้ลุ� นี้ิ� ได้ม่ากกว่าคนี้ที่้แ� ข็งแรง แลุะที่้ส� าำ คัญในี้
ผ่้้ปี่วยักลุุ่ม่นี้้�อาจม่้การเกิิดการติตติิดเชื้้�อเเริริิม่ที่้
ม่ที่้ที่�้�บรริิเวณ
วณอ้อ้�นี้ (ไม่่เก้�ยัวกักกับ
ชื้่องปีาก) แลุะอาจรุนี้แรงถึ่งขั�นี้เส้ส้ยัชื้้วิตได้
ได้
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รอยัโรคอ้นี้� ๆ ที่้ม่� ลุ้ กั ษณะที่างคลุินี้กิ คลุ้ายักับ recurrent
herpetic stomatitis ม่้อ้กหลุายัชื้นี้ิด ถึ้าพ้บแผ่ลุในี้ชื้่องปีากที่้�ม่้
ลุักษณะรุนี้แรง ไม่่ตอบสนี้องต่อการรักษา หร้อเปี็นี้ซึ่ำ�าบ่อยัม่าก
หร้อที่่านี้ไม่่ม่นี้ั� ใจแนี้ะนี้ำาให้ที่า่ นี้ส่งต่อผ่้ปี้ ว่ ยัไปียัังแพ้ที่ยั� หร้อที่ันี้ตแพ้ที่ยั�
เฉีพ้าะที่าง เพ้้�อการวินี้ิจฉีัยัโรคให้ถึก้ ต้องต่อไปี
การรักษา recurrent herpetic stomatitis ก็ม่้หลุักการเชื้่นี้
เด้ยัวกันี้กับที่้�กลุ่าวม่า ค้อ รอยัโรคโดยัที่ั�วไปีจะหายัเอง ในี้รายัที่้ม่� ้
รอยัโรครุนี้แรง หร้อเปี็นี้ immunocompromised patients เลุ้อก
ใชื้้ยัาต้านี้ไวรัสเชื้่นี้ acyclovir หร้ออาจพ้ิจารณาเลุ้อกใชื้้ valacyclovir
หร้อ famciclovir (off label use) ได้ แต่ราคาจะส้งกว่า แลุะไม่่ควร
ใชื้้ยัาต้านี้ไวรัสชื้นี้ิดที่านี้อกปีากม่าที่าในี้ปีาก
การใช้้ยา (แนี้วที่างการจ่ายัยัาต้านี้ไวรัสม่้หลุายัแนี้วที่างแตกต่างกันี้
ตาม่แต่ลุะ guideline แนี้วที่างนี้้เ� ปี็นี้เพ้้ยังหนี้่ง� ในี้แนี้วที่างที่้ผ่� เ้ ข้ยันี้ใชื้้)
Acyclovir (tablets) 200 mg แบบรับปีระที่านี้ ในี้รายัที่้�คิดว่า
ควรต้องให้การรักษา การเริม่� ยัาให้เร็วที่้ส� ดุ จะได้ปีระโยัชื้นี้�ม่ากที่้ส� ดุ
รับปีระที่านี้วันี้ลุะ 5 times ทีุ่กวันี้ 5-7 วันี้ หร้อเพ้้�อให้บริหารยัา
ได้ง่ายั รับปีระที่านี้สองเม่็ด (รวม่เปี็นี้ครั�งลุะ 400 ม่ิลุลุิกรัม่) วันี้ลุะ
สาม่ครัง� ในี้ผ่้ปี้ ว่ ยั immunocompromised เชื้่นี้ HIV อาจให้ยัาได้
ยัาวจนี้กว่ารอยัโรคจะตกสะเก็ดแลุะเริ�ม่หายัไปี แลุะควรปีระเม่ินี้
การที่ำางานี้ของไตของผ่้้ปี่วยัด้วยัในี้ผ่้้ปี่วยักลุุ่ม่นี้้� แลุะแนี้ะนี้ำาให้
ปีร่กษาแพ้ที่ยั�ก่อนี้ เพ้้�อระวังปีัญหาที่้�เกิดจาก drug interaction
Valacyclovir (tablets) 2 g แบบรับปีระที่านี้ รับปีระที่านี้ทีุ่ก
12 ชื้ั�วโม่ง วันี้เด้ยัว ระม่ัดระวังการใชื้้ในี้ผ่้้ปี่วยั HIV ที่้�ได้รับยัาต้านี้
ไวรัส หร้อยัาที่้ใ� ชื้้รกั ษาโรคติดเชื้้อ� ฉีวยัโอกาส หร้อผ่้ปี้ ว่ ยัที่้ไ� ด้รบั การ
ปีลุ้กถึ่ายัไขกระด้ก ปีลุ้กถึ่ายัไต เนี้้�องจากม่้ความ่เส้�ยังในี้การพ้บ
hemolytic uremic syndrome ได้

