
โรคเริมบริเวณช่่องปาก 
ความร้�สำำหรับทัันตแพทัย์์ทัั�วไป

ชื้ม่รม่รอยัโรคช่ื้องปีากแห่งปีระเที่ศไที่ยั

Primary infection

	 การติดเช้ื้�อเริม่ครั�งแรก เราเร้ยักว่า primary infection

หร้อ primary herpetic gingivostomatitis	ส่วนี้ใหญ่มั่กเกิดในี้

เด็กหร้อคนี้อายัุน้ี้อยั	ม้่การศ่กษาพ้บว่าช่ื้วงอายัุท้ี่�มั่กเกิดม้่สองช่ื้วง

ค้อเด็กอายุัระหว่าง 6 เด้อนี้	ถ่ึง 5 ขวบ แลุะอ้กช่ื้วงค้ออายุัปีระม่าณ

20	ต้นี้	ๆ ในี้เด็กบางรายัอาจไม่่ม้่อาการอะไรรุนี้แรง แต่ส่วนี้หน่ี้�ง

หลัุงจากช่ื้วงระยัะฟัักตัวของเช้ื้�อปีระม่าณ 2 ถ่ึง 20	วันี้	ก็จะเริ�ม่ม้่

อาการปีวดเม้่�อยัตาม่ตัวหร้อไม่่สบายัเน้ี้�อสบายัตัว เด็กอาจ	ร้องไห้

งอแง หาสาเหตุอ้�นี้ไม่่พ้บ หลัุงจากนัี้�นี้อ้กปีระม่าณ 1 ถ่ึง 3	วันี้ก็จะเริ�ม่

ม้่ลัุกษณะตุ่ม่นี้ำ�าใส (vesicle) เกิดข่�นี้ในี้ช่ื้องปีาก	ตุ่ม่นี้ำ�าใสท้ี่�เกิดข่�นี้

เกิดได้ทัี่�งบริเวณลิุ�นี้	ริม่ฝีปีาก เหง้อก buccal mucosa แลุะเพ้ดานี้

ปีาก	ทัี่�ง hard แลุะ soft palates รวม่ไปีถึง่อาจพ้บที่้� floor ofmouth

ได้ด้วยั	 ซ่ึ่�งต่อไปีตุ่ม่นี้ำ�าใสจะแตกออกเปี็นี้แผ่ลุเล็ุก ๆ ท้ี่�เจ็บม่าก

ลัุกษณะแผ่ลุมั่กจะเป็ีนี้แผ่ลุ	irregular shape	ม้่รอยัขาว เหลุ้อง ท้ี่�

เร้ยักว่า pseudomembrane	ปีกคลุุม่	แลุะม้่รอยัแดง ๆ	ลุ้อม่รอบ

คลุ้ายักับ aphthous ulcer ได้ โดยัทัี่�วไปีแผ่ลุจะหายัเองในี้ระยัะ

เวลุาปีระม่าณ 7-14	วันี้	โดยัไม่่ทิี่�งรอยัแผ่ลุเป็ีนี้ไว้

	 รอยัโรคท้ี่�เหง้อกจะม้่ลุกัษณะเหง้อกเป็ีนี้แผ่ลุเลุก็ ๆกระจายั

ไปีทัี่�ว เหง้อกอาจม้่ลัุกษณะบวม่	 เกิดได้ทัี่�ง free แลุะ attached

gingiva	ถ้ึาม้่รอยัโรคในี้ช่ื้องปีากม่ากหลุายัตำาแหน่ี้ง แปีลุว่าอาการ

มั่กจะรุนี้แรง	ผ้้่ป่ีวยัอาจม้่ไข้

	 ในี้บางรายัโดยัเฉีพ้าะในี้เด็กจะม้่อาการเบ้�ออาหาร แลุะ

นี้ำ�าลุายัเยัอะข่�นี้ร่วม่ด้วยัได้ อาจพ้บต่อม่นี้ำ�าลุายับริเวณคอบวม่ได้

ด้วยัเชื้่นี้กันี้	 ในี้เด็กท้ี่�ม้่อาการรุนี้แรง เด็กจะไม่่ยัอม่รับปีระที่านี้

อาหาร เกิดภูาวะขาดนี้ำ�า	ที่ำาให้อาจต้องรับการรักษาในี้โรงพ้ยัาบาลุ

ในี้บางรายัถ้ึอเปี็นี้ภูาวะเจ็บปี่วยัท้ี่�ร้ายัแรงสำาหรับเด็ก เพ้ราะอาจ

ลุุกลุาม่ไปีเป็ีนี้	herpetic encephalitis ได้

	 ในี้ผ้่้ใหญ่อาจพ้บรอยัโรคท้ี่�บริเวณคอหอยัแลุะต่อม่

ที่อนี้ซึ่ลิุได้ ซ่ึ่�งลัุกษณะของรอยัโรคท้ี่�พ้บในี้บรเิวณ non keratinized

tissue เหลุ่าน้ี้� รวม่ไปีถ่ึงเพ้ดานี้อ่อนี้	buccal mucosa, floor of

mouth จะไม่่ค่อยัพ้บในี้กรณ้	recurrent herpes infection ท้ี่�จะ

กลุ่าวต่อไปี

	 การวนิิี้จฉียััแยักโรคของรอยัโรค primary infection ของ

herpes simplex infection ในี้บางกรณ้อาจที่ำาได้ยัาก โดยัเฉีพ้าะ

ในี้ผ่้ป่้ีวยัเด็ก (หร้อในี้ผ่้ป่้ีวยัผ่้ใ้หญ่บางรายัท้ี่�พ้บ primary infection)

เน้ี้�องจากตำาแหน่ี้งของรอยัโรคอาจเกิดได้ในี้บริเวณ non keratinized

mucosa	ด้วยั	(เป็ีนี้ตำาแหน่ี้งท้ี่�ไม่่ค่อยั	common	สำาหรับ recurrent

herpetic stomatitis) หร้อในี้บางรายัเกิดทัี่�วไปีในี้ช่ื้องปีาก ในี้กรณ้

ท้ี่�ว่า อาจแยักยัากจากการตดิเช้ื้�อชื้นิี้ดอ้�นี้	ๆ แพ้ที่ยั�เฉีพ้าะที่างสาขา

เด็กซ่ึ่�งม้่โอกาสพ้บผ้่้ปี่วยัเด็กท้ี่�ม้่รอยัโรคลัุกษณะแบบน้ี้�ม่ากกว่า

ทัี่นี้ตแพ้ที่ยั�	อาจม้่การส่งตรวจเพิ้�ม่เติม่ในี้ที่าง cytology,		serology

หร้อ molecular biology เพ้้�อการวินิี้จฉัียัแยักโรค	นี้อกจากจะใช้ื้

ลัุกษณะที่างคลิุนิี้กเพ้้ยังอยั่างเด้ยัว

ดังท้ี่�ได้กลุ่าวไปีแลุ้วว่าโดยัทัี่�วไปีโรคจะหายัไปีเองภูายัในี้

7-14	 วันี้	 การรักษาจะมุ่่งเนี้้นี้การลุดความ่รุนี้แรงของโรคหร้อลุด

ความ่เจ็บปีวดในี้รายัท้ี่�เป็ีนี้ม่าก เช่ื้นี้แนี้ะนี้ำา	soft diet หร้อให้สาร

นี้ำ�าที่ดแที่นี้ในี้กรณ้ผ้่้ป่ีวยัเป็ีนี้เด็กแลุะรับปีระที่านี้อะไรไม่่ได้ ให้ยัา

ลุดไข้ได้ตาม่สม่ควร แต่ไม่่ควรให้ aspirin ในี้เด็ก

	 การให้ acyclovir แบบรับปีระที่านี้หร้อ แบบฉ้ีด	ก็อาจ

ให้ได้ในี้รายัท้ี่�ม้่รอยัโรครุนี้แรง หร้อในี้กรณ้ผ้้่ป่ีวยัเป็ีนี้กลุุ่ม่ท้ี่�ม้่ความ่

ผิ่ดปีกตขิองระบบภูมิ้่คุ้ม่กันี้	(immunocompromised patients)

หร้ออาจเลุ้อกใช้ื้ valacyclovir ได้ แต่ราคาจะส้งกว่า

	 การใช้ื้ยัา (แนี้วที่างการจ่ายัยัาต้านี้ไวรัสม้่หลุายัแนี้วที่าง

แตกต่างกันี้ตาม่แต่ลุะ guideline แนี้วที่างน้ี้�เป็ีนี้เพ้้ยังหน่ี้�งในี้แนี้ว

ที่างท้ี่�ผ้้่เข้ยันี้ใช้ื้)
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  Acyclovir (suspension หรือ tablets)

	 แบบ	tablet	ใช้ื้ยัาขนี้าด	200	mg	รับปีระที่านี้วันี้ลุะ	5	ครั�ง	ทุี่กวันี้	7-10	วันี้	หร้อเพ้้�อให้บริหารยัาได้ง่ายั	รับปีระที่านี้สองเม็่ด	

(รวม่เป็ีนี้ครั�งลุะ	400	มิ่ลุลิุกรัม่)	วันี้ลุะสาม่ครั�ง	

	 ในี้เด็กควรปีร่กษาแพ้ที่ยั�เฉีพ้าะที่างเด็กเสม่อ	 ในี้เด็กอายุั	 2-11	 ขวบ	 ขนี้าดยัาอยั้่ท้ี่�	 80	 มิ่ลุลิุกรัม่	 ต่อกิโลุกรัม่	 ต่อวันี้	

แบ่งให้รับปีระที่านี้ได้ทุี่ก	6	หร้อ	8	ชัื้�วโม่ง	ระยัะเวลุา	5-10	วันี้	ขนี้าดยัาส้งสุดไม่่เกินี้	1000	มิ่ลุลิุกรัม่ต่อวันี้	(suspension	สำาหรับเด็ก	

ม้่ขนี้าดยัา	200	มิ่ลุลิุกรัม่ต่อ	5	มิ่ลุลิุลิุตร)	

	 ในี้เด็กอายัุ	12	ขวบข่�นี้ไปี	ให้ยัา	200	mg	รับปีระที่านี้วันี้ลุะ	5	ครั�ง	ทุี่กวันี้	7-10	วันี้	เช่ื้นี้เด้ยัวกับผ้้่ใหญ่

  • Recurrent herpetic infection (herpes labialis) •

	 เม้่�อผ่่านี้การติดเช้ื้�อครั�งแรก	เช้ื้�อจะหลุบซ่ึ่อนี้อยั้ใ่นี้	sensory	 

ganglion	ตัวเช้ื้�ออาจถ้ึกกระตุ้นี้ข่�นี้ม่าใหม่่	(reactivation)	ได้จาก

หลุายั	ๆ 	ปัีจจัยัเช่ื้นี้	ช่ื้วงที่้�ร่างกายัไม่่แข็งแรง	ความ่เคร้ยัด	อ่อนี้เพ้ลุ้ยั

หร้ออาจถ้ึกกระตุ้นี้จากการม้่ไข้ส้งจากสาเหตุอ้�นี้	ๆ 	การได้รับยัากด

ภู้มิ่คุ้ม่กันี้	ยัาเคม้่บำาบัด	บางคนี้อาจม้่รอยัโรคกลัุบเป็ีนี้ซึ่ำ�าบ่อยัในี้ช่ื้วง

ม้่ปีระจำาเด้อนี้	หร้อจากการได้รับ	trauma	เล็ุก	ๆ 	เช่ื้นี้ในี้บางรายัพ้บว่า

มั่กเกดิหลุงัที่ำาฟัันี้	ซ่ึ่�งอาจเป็ีนี้ผ่ลุม่าจากการระคายัเค้อง	หร้อ	minor	

trauma	ในี้ระหว่างการที่ำาฟัันี้	หร้ออาจเป็ีนี้เพ้ราะความ่เคร้ยัด	ในี้ 

ระหว่างการที่ำาฟัันี้ก็ได้เช่ื้นี้กันี้	ในี้บางกรณ้การตดิเช้ื้�อไวรสัชื้นี้ดิอ้�นี้	ๆ 	

บางชื้นิี้ดท้ี่�ส่งผ่ลุต่อภู้มิ่คุ้ม่กันี้	ก็อาจส่งผ่ลุให้เกิดการกระตุ้นี้การที่ำางานี้

ของไวรัสเริม่ท้ี่�หลุบซ่ึ่อนี้อยั้่ในี้	sensory	ganglion	ได้

	 Herpes	labialis	จะม้่อาการน้ี้อยั	ไม่่รุนี้แรงเท่ี่าการติด 

เช้ื้�อครั�งแรก	แลุะเกิดรอยัโรคท้ี่�มุ่ม่ปีากเป็ีนี้ส่วนี้ใหญ่	ในี้บางรายัอาจ 

ม้่อาการนี้ำาก่อนี้ท้ี่�จะม้่รอยัโรคให้เหน็ี้	เช่ื้นี้	ม้่อาการชื้าเลุก็น้ี้อยั	หร้อ

เจ็บ	ๆ 	ท้ี่�ริม่ฝีปีาก	บางรายั	(ตาม่การศ่กษาบอกว่าอยั้ท้่ี่�ปีระม่าณ	46-

60	%)	จะม้่อาการแสบร้อนี้	หร้อคันี้	ๆ 	ท้ี่�มุ่ม่ปีาก	ผ้้่ป่ีวยัท้ี่�เป็ีนี้บ่อยั	มั่กจะ 

ที่ราบว่าน้ี้�ค้ออาการนี้ำา	ว่ากำาลัุงจะเกิด	herpes	labialis	อ้กครั�ง	

	 รอยัโรคจะเริ�ม่จากม้่รอยัป้ี�นี้แดงเลุก็	ๆ 	ท้ี่�สังเกตได้ยัากม่าก	

หลัุงจากนัี้�นี้จะม้่ตุ่ม่นี้ำ�าใสข่�นี้	 ซ่ึ่�งถ้ึอเปี็นี้ระยัะท้ี่�ม้่ความ่เส้�ยังในี้การ 

ติดเช้ื้�อส้ง	ในี้ระยัะน้ี้�ต้องระวังการติดต่อไปียังัผ้้่อ้�นี้	หลัุงจากนัี้�นี้ตุ่ม่นี้ำ�า

จะแตกออกเป็ีนี้แผ่ลุแลุะอาจม้่ลุกัษณะของการตกสะเกด็ท้ี่�มุ่ม่ปีาก

ได้	โดยัทัี่�วไปีรอยัโรคจะหายัไปีเองในี้เวลุา	7	ถ่ึง	14	วันี้	

	 ถ้ึาจะใช้ื้ยัาที่า	ก็อาจเลุ้อกใช้ื้	penciclovir	1%	cream	

หร้อ	acyclovir	5%	cream	ซ่ึ่�งเป็ีนี้	ยัาต้านี้ไวรัสแบบที่าเฉีพ้าะท้ี่�	

ที่าบริเวณแผ่ลุก่อนี้ท้ี่�จะแตกออกเป็ีนี้ตุ่ม่นี้ำ�าจะช่ื้วยัให้เป็ีนี้น้ี้อยัแลุะ

หายัเร็วข่�นี้	โดยัทัี่�วไปีจะไม่่ให้	acyclovir	แบบรับปีระที่านี้	เว้นี้ว่า 

จะม้่อาการรุนี้แรงม่าก	เป็ีนี้ซึ่ำ�าบ่อยั	ๆ 	หร้อผ้้่ป่ีวยัม้่ภูาวะ	immuno-

compromised	ร่วม่ด้วยั

	 อย่ัางไรก็ตาม่อาจม้่แผ่ลุบางชื้นิี้ดท้ี่�บริเวณมุ่ม่ปีากท้ี่�ผ้้่ป่ีวยั

เองอาจไม่่สาม่ารถึแยักออกจากแผ่ลุ	herpes	labialis	ได้	ดังนัี้�นี้ถ้ึา

เป็ีนี้แผ่ลุท้ี่�ริม่ฝีปีากบ่อยัจนี้เกินี้ไปี	หร้อไม่่ตอบสนี้องต่อการรักษา

จากยัาต้านี้ไวรัสแบบเฉีพ้าะท้ี่�	หร้อม้่แผ่ลุท้ี่�มุ่ม่ปีากร่วม่กับปีากแห้ง 

นี้ำ�าลุายัน้ี้อยั	หร้อในี้กรณ้ท้ี่�พ้บแผ่ลุในี้ช่ื้องปีากร่วม่กับฟัันี้ปีลุอม่ถึอด

ได้ท้ี่�ใส่ไม่่สบายัร่วม่ด้วยั	 แนี้ะนี้ำาให้ที่่านี้ส่งต่อเพ้้�อพ้บทัี่นี้ตแพ้ที่ยั� 

เฉีพ้าะที่างเพ้้�อปีร่กษาให้แน่ี้ชัื้ดว่าเป็ีนี้รอยัโรคชื้นิี้ดใด	เพ้้�อจะได้ให้

การรักษาท้ี่�ตรงกับโรคต่อไปี

การใช้้ยา	(แนี้วที่างการจ่ายัยัาต้านี้ไวรัสม้่หลุายัแนี้วที่างแตกต่างกันี้
ตาม่แต่ลุะ	 guideline	 แนี้วที่างน้ี้�เปี็นี้เพ้้ยังหน่ี้�งในี้แนี้วที่างท้ี่� 

ผ้้่เข้ยันี้ใช้ื้)

Acyclovir	(5%	cream)	ที่าท้ี่�รอยัโรค	แลุะควรใช้ื้	cotton	tip 

applicator	หร้อสวม่ถึงุม้่อไม่่ม้่แป้ีงที่า	ถ้ึาเลุ้�ยังไม่่ได้	ใช้ื้ม้่อเปีลุ่าต้อง

ลุ้าง	ก่อนี้แลุะหลัุงให้สะอาด	ที่าทุี่กสองชัื้�วโม่ง	เวลุากลุางวันี้ปีระม่าณ

ห้าวันี้

Penciclovir	(1%	cream)	ที่าท้ี่�รอยัโรค	แลุะควรใช้ื้	cotton	tip	

applicator	หร้อสวม่ถึงุม้่อไม่่ม้่แป้ีงที่า	ถ้ึาเลุ้�ยังไม่่ได้	ใช้ื้ม้่อเปีลุ่าต้อง

ลุ้าง	ก่อนี้แลุะหลัุงให้สะอาดเช่ื้นี้กนัี้	ที่าทุี่กสองชัื้�วโม่ง	เวลุากลุางวันี้

ปีระม่าณห้าวันี้	

Acyclovir	(tablets)	200	mg	แบบรับปีระที่านี้	ในี้รายัท้ี่�พิ้จารณา

แลุ้วว่าควรต้องให้การรักษา	 การเริ�ม่ยัาให้เร็วท้ี่�สุดจะได้ปีระโยัชื้นี้�

ม่ากท้ี่�สุด	 รับปีะระที่านี้วันี้ลุะ	5	ครั�ง	 ทุี่กวันี้	5-7	 วันี้	หร้อเพ้้�อให้ 

บริหารยัาได้ง่ายั	รบัปีระที่านี้สองเม่ด็	(รวม่เป็ีนี้ครั�งลุะ	400	ม่ลิุลิุกรมั่)	

วันี้ลุะสาม่ครั�ง	 ในี้บางครั�งอาจปีรับระดับยัาได้ถ่ึง	 400	 มิ่ลุลิุกรัม่ 

วันี้ลุะห้าครั�ง	ในี้ผ้้่ป่ีวยั	immunocompromised	เช่ื้นี้	HIV	อาจให้

ยัาได้ยัาวจนี้กว่ารอยัโรคจะตกสะเก็ดแลุะเริ�ม่หายัไปี	 แลุะควร 

ปีระเมิ่นี้การที่ำางานี้ของไตก่อนี้ให้ยัาของผ้่้ป่ีวยัด้วยัในี้ผ้่้ป่ีวยักลุุ่ม่น้ี้�

แลุะแนี้ะนี้ำาให้ปีร่กษาแพ้ที่ยั�ปีระจำาตัวท้ี่�รักษาโรคของผ้่้ปี่วยัก่อนี้	

เพ้้�อระวังปัีญหาท้ี่�เกิดจาก	drug	interaction	

	 ในี้ผ่้ป่้ีวยัเด็กอายัมุ่ากกว่า	12	ปีี	ให้ขนี้าดยัาแบบเด้ยัวกับ

ผ้้่ใหญ่ได้เช่ื้นี้กันี้

Valacyclovir	(tablets)	2	g	แบบรับปีระที่านี้	รับปีระที่านี้ทุี่ก 

12	ชัื้�วโม่ง	วันี้เด้ยัว	ในี้รายัท้ี่�พิ้จารณาแลุ้วว่าควรต้องให้การรักษา 

เริ�ม่ยัาให้เร็วท้ี่�สุดเท่ี่าที่้�จะเป็ีนี้ไปีได้	เม้่�อเริ�ม่ม้่อาการ	ระม่ดัระวงัการ

ใชื้้ในี้ผ่้้ปี่วยั	 HIV	 ท้ี่�ได้รับยัาต้านี้ไวรัส	 หร้อยัาท้ี่�ใชื้้รักษาโรคติดเช้ื้�อ

ฉีวยัโอกาส	 หร้อผ้่้ปี่วยัท้ี่�ได้รับการปีลุ้กถึ่ายัไขกระด้ก	 ปีลุ้กถึ่ายัไต 

เน้ี้�องจากม้่ความ่เส้�ยังในี้การพ้บ	hemolytic	uremic	syndrome	ได้
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  • Recurrent herpetic stomatitis •

	การเกดิรอยัโรคเรม่กลุบัเปีนี้ซึ่ำ�าในี้ชื้อ่งปีาก	ม่ชื้้�อเรยัก

หลุายัชื้้�อเชื้นี้	recurrentherpeticstomatitisหรอ้herpetic

gingivostomatitisหร้อrecurrentintraoralherpesแผ่ลุเริม่

ชื้นี้ิดนี้้�ส่วนี้ใหญ่จะเกิดข่�นี้ที่้�keratinizedoralmucosaซึ่่�งแตกต่าง

กับการติดเชื้้�อครั�งแรกแลุะแตกต่างจากแผ่ลุ	aphthousulcer(ใชื้้

แยักได้ระดับหนี้่�งแต่ไม่่ที่ั�งหม่ด)แผ่ลุเริม่กลุับเปี็นี้ซึ่ำ�าในี้ปีากม่ักจะม่้

ขนี้าดเลุ็กแลุะเปี็นี้ปีระม่าณ7-14	วันี้	ยักเว้นี้ในี้บางรายัที่้�อาจม่้อาการ

รุนี้แรงแลุะเปี็นี้ได้นี้านี้กว่าระยัะที่้�กลุ่าวรอยัโรคที่้�เพ้ดานี้ปีากหร้อ

ลุิ�นี้จะเปี็นี้ได้สองฝั�ง(ใชื้้แยักกับแผ่ลุ	herpeszosterในี้ชื้่องปีากที่้�

จะไม่่ข้าม่	midline)

	ในี้ผ่้้ปี่วยัที่้�ม่้ความ่ผ่ิดปีกติของระบบภู้ม่ิคุ้ม่กันี้	หร้อได้รับ

ยัากดภู้ม่ิคุ ้ม่กันี้	จะพ้บว่าแผ่ลุที่้�เกิดจากrecurrentherpeticstomatitis

จะรุนี้แรงม่ากแลุะม่้ลุักษณะแผ่ลุที่้�แตกต่างออกไปีอาจม่้ขนี้าดแผ่ลุ

ใหญ่	ม่้ตุ่ม่นี้ำ�าใสแตกออกเปี็นี้แผ่ลุเลุ็กๆ	จำานี้วนี้ม่ากหายัชื้้าแลุะเจ็บ

ปีวดม่ากอาจพ้บรอยัโรคที่้�ลุิ�นี้ได้ม่ากกว่าคนี้ที่้�แข็งแรงแลุะที่้�สำาคัญในี้

ผ่้ปีว่ยักลุุม่นี้้�อาจม่ก้ารเกดิการตดิเชื้้�อเรม่ที่้�บรเิวณอ้�นี้	(ไม่เ่ก้�ยัวกบั

ชื้่องปีาก)แลุะอาจรุนี้แรงถึ่งขั�นี้เส้ยัชื้้วิตได้

	รอยัโรคอ้�นี้	ๆที่้�ม่้ลุักษณะที่างคลุินี้ิกคลุ้ายักับrecurrent

herpeticstomatitis	ม่อ้ก้หลุายัชื้นี้ดิ	ถึา้พ้บแผ่ลุในี้ชื้อ่งปีากที่้�ม่้

ลุกัษณะรนี้แรงไม่ต่อบสนี้องตอ่การรกัษาหรอ้เปีนี้ซึ่ำ�าบอ่ยัม่าก

หร้อที่่านี้ไม่่ม่ั�นี้ใจแนี้ะนี้ำาให้ที่่านี้ส่งต่อผ่้ ้ปี่วยัไปียัังแพ้ที่ยั�	หร้อที่ันี้ตแพ้ที่ยั�

เฉีพ้าะที่างเพ้้�อการวินี้ิจฉีัยัโรคให้ถึ้กต้องต่อไปี

การรกัษาrecurrentherpeticstomatitis	กม่ห้ลุกัการเชื้นี้

เด้ยัวกันี้กับที่้�กลุ่าวม่า	คอ้รอยัโรคโดยัที่ั�วไปีจะหายัเองในี้รายัที่้�ม่้

รอยัโรครุนี้แรงหร้อเปี็นี้	immunocompromisedpatientsเลุ้อก

ใชื้้ยัาต้านี้ไวรัสเชื้่นี้	acyclovirหร้ออาจพ้ิจารณาเลุ้อกใชื้v้alacyclovir

หร้อfamciclovir(offlabeluse)ไดแ้ต่ราคาจะส้งกว่าแลุะไม่่ควร

ใชื้้ยัาต้านี้ไวรัสชื้นี้ิดที่านี้อกปีากม่าที่าในี้ปีาก

การใช้้ยา (แนี้วที่างการจ่ายัยัาต้านี้ไวรัสม่้หลุายัแนี้วที่างแตกต่างกันี้
ตาม่แต่ลุะguidelineแนี้วที่างนี้้�เปี็นี้เพ้้ยังหนี้่�งในี้แนี้วที่างที่้�ผ่้้เข้ยันี้ใชื้้)

Acyclovir (tablets)200mgแบบรับปีระที่านี้	ในี้รายัที่้�คิดว่า

ควรต้องให้การรักษาการเริ�ม่ยัาให้เร็วที่้�สุดจะได้ปีระโยัชื้นี้�ม่ากที่้�สุด

รับปีระที่านี้วันี้ลุะ5times	ทีุ่กวันี้	5-7	วันี้	หร้อเพ้้�อให้บรหิารยัา

ได้ง่ายั	รับปีระที่านี้สองเม่็ด(รวม่เปี็นี้ครั�งลุะ400	ม่ิลุลุิกรัม่)	วันี้ลุะ

สาม่ครั�งในี้ผ่้้ปี่วยั	immunocompromisedเชื้่นี้	HIVอาจให้ยัาได้

ยัาวจนี้กวา่รอยัโรคจะตกสะเกด็แลุะเริ�ม่หายัไปี	แลุะควรปีระเม่นี้

การที่ำางานี้ของไตของผ่้ปีว่ยัดว้ยัในี้ผ่้ปีว่ยักลุุม่นี้้�แลุะแนี้ะนี้ำาให้

ปีร่กษาแพ้ที่ยั�ก่อนี้	เพ้้�อระวังปีัญหาที่้�เกิดจากdruginteraction

Valacyclovir(tablets)2gแบบรับปีระที่านี้	รับปีระที่านี้ทีุ่ก

12	ชื้ั�วโม่ง	วันี้เด้ยัวระม่ัดระวังการใชื้้ในี้ผ่้้ปี่วยั	HIVที่้�ได้รับยัาต้านี้

ไวรัสหร้อยัาที่้�ใชื้้รักษาโรคติดเชื้้�อฉีวยัโอกาสหร้อผ่้้ปี่วยัที่้�ได้รับการ

ปีลุก้ถึา่ยัไขกระดก้	ปีลุก้ถึา่ยัไตเนี้้�องจากม่ค้วาม่เส้�ยังในี้การพ้บ

hemolyticuremicsyndromeได้

ดิการตดิเชื้้�อเ ตดิเชื้้�อเ ตริ ดิเชื้้�อเิ ดิเชื้้�อเม่ที่้�บที่�บที่้�บ้เิวณ รเิวณ รอ้�นี้	(ไม่เ่ก้�ยัวกบักบัก

แรงถึ่งขั�นี้ขันี้ขัเส้ยัชื้้วิตไ ส้ยัชื้้วิตไ ส้ยัชื้้วด้
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  • Recurrent herpetic stomatitis •

	 การเกิดรอยัโรคเริม่กลัุบเปี็นี้ซึ่ำ�าในี้ชื้่องปีาก	 ม้่ช้ื้�อเร้ยัก

หลุายัช้ื้�อเชื้่นี้	 recurrent herpetic stomatitis หร้อ herpetic

gingivostomatitis หร้อ recurrent intraoral herpes แผ่ลุเริม่

ชื้นิี้ดน้ี้�ส่วนี้ใหญ่จะเกิดข่�นี้ท้ี่� keratinized oral mucosa ซ่ึ่�งแตกต่าง

กับการติดเช้ื้�อครั�งแรก แลุะแตกต่างจากแผ่ลุ	aphthous ulcer (ใช้ื้

แยักได้ระดับหน่ี้�งแต่ไม่่ทัี่�งหม่ด) แผ่ลุเริม่กลัุบเป็ีนี้ซึ่ำ�าในี้ปีากมั่กจะม้่

ขนี้าดเล็ุกแลุะเป็ีนี้ปีระม่าณ7-14	วันี้	ยักเว้นี้ในี้บางรายัท้ี่�อาจม้่อาการ

รุนี้แรงแลุะเป็ีนี้ได้นี้านี้กว่าระยัะท้ี่�กลุ่าว รอยัโรคท้ี่�เพ้ดานี้ปีากหร้อ

ลิุ�นี้จะเป็ีนี้ได้สองฝั�ง (ใช้ื้แยักกับแผ่ลุ	herpes zoster ในี้ช่ื้องปีากท้ี่�

จะไม่่ข้าม่	midline)

	 ในี้ผ่้ป่้ีวยัท้ี่�ม้่ความ่ผ่ดิปีกตขิองระบบภูมิ้่คุ้ม่กันี้	หร้อได้รับ

ยัากดภู้มิ่คุ้ม่กันี้	จะพ้บว่าแผ่ลุที่้�เกิดจาก recurrentherpetic stomatitis

จะรุนี้แรงม่าก แลุะม้่ลัุกษณะแผ่ลุท้ี่�แตกต่างออกไปีอาจม้่ขนี้าดแผ่ลุ

ใหญ่	ม้่ตุ่ม่นี้ำ�าใสแตกออกเป็ีนี้แผ่ลุเลุก็ ๆ	จำานี้วนี้ม่ากหายัช้ื้า แลุะเจ็บ

ปีวดม่าก อาจพ้บรอยัโรคท้ี่�ลิุ�นี้ได้ม่ากกว่าคนี้ท้ี่�แข็งแรง แลุะท้ี่�สำาคัญในี้

ผ้่้ปี่วยักลุุ่ม่น้ี้�อาจม้่การเกิดการติดเช้ื้�อเริม่ท้ี่�บริเวณอ้�นี้	 (ไม่่เก้�ยัวกับ

ช่ื้องปีาก) แลุะอาจรุนี้แรงถ่ึงขั�นี้เส้ยัช้ื้วิตได้

	 รอยัโรคอ้�นี้	ๆ ท้ี่�ม้่ลัุกษณะที่างคลิุนิี้กคลุ้ายักับ recurrent

herpetic stomatitis	 ม้่อ้กหลุายัชื้นิี้ด	 ถึ้าพ้บแผ่ลุในี้ชื้่องปีากท้ี่�ม้่

ลัุกษณะรุนี้แรง ไม่่ตอบสนี้องต่อการรักษา หร้อเปี็นี้ซึ่ำ�าบ่อยัม่าก

หร้อท่ี่านี้ไม่่มั่�นี้ใจแนี้ะนี้ำาให้ท่ี่านี้ส่งต่อผ้้่ป่ีวยัไปียังัแพ้ที่ยั�	หร้อทัี่นี้ตแพ้ที่ยั�

เฉีพ้าะที่าง เพ้้�อการวินิี้จฉัียัโรคให้ถ้ึกต้องต่อไปี

การรักษา recurrent herpetic stomatitis	 ก็ม้่หลัุกการเชื้่นี้

เด้ยัวกันี้กับท้ี่�กลุ่าวม่า	ค้อ รอยัโรคโดยัทัี่�วไปีจะหายัเอง ในี้รายัท้ี่�ม้่

รอยัโรครุนี้แรง หร้อเป็ีนี้	immunocompromised patients เลุ้อก

ใช้ื้ยัาต้านี้ไวรสัเช่ื้นี้	acyclovir หร้ออาจพ้จิารณาเลุ้อกใช้ื้ valacyclovir

หร้อ famciclovir (off label use) ได้ แต่ราคาจะส้งกว่า แลุะไม่่ควร

ใช้ื้ยัาต้านี้ไวรัสชื้นิี้ดที่านี้อกปีากม่าที่าในี้ปีาก

การใช้้ยา (แนี้วที่างการจ่ายัยัาต้านี้ไวรัสม้่หลุายัแนี้วที่างแตกต่างกันี้
ตาม่แต่ลุะ guideline แนี้วที่างน้ี้�เป็ีนี้เพ้้ยังหน่ี้�งในี้แนี้วที่างท้ี่�ผ้้่เข้ยันี้ใช้ื้)

Acyclovir (tablets) 200 mg แบบรับปีระที่านี้	ในี้รายัท้ี่�คิดว่า

ควรต้องให้การรักษา การเริ�ม่ยัาให้เร็วท้ี่�สุดจะได้ปีระโยัชื้นี้�ม่ากท้ี่�สุด

รับปีระที่านี้วันี้ลุะ 5 times	ทุี่กวันี้	5-7	วันี้	หร้อเพ้้�อให้บริหารยัา

ได้ง่ายั	รับปีระที่านี้สองเม็่ด (รวม่เป็ีนี้ครั�งลุะ 400	มิ่ลุลิุกรัม่)	วันี้ลุะ

สาม่ครั�ง ในี้ผ้้่ป่ีวยั	immunocompromised เช่ื้นี้	HIV อาจให้ยัาได้

ยัาวจนี้กว่ารอยัโรคจะตกสะเก็ดแลุะเริ�ม่หายัไปี	 แลุะควรปีระเมิ่นี้

การที่ำางานี้ของไตของผ้่้ปี่วยัด้วยัในี้ผ้่้ปี่วยักลุุ่ม่น้ี้� แลุะแนี้ะนี้ำาให้

ปีร่กษาแพ้ที่ยั�ก่อนี้	เพ้้�อระวังปัีญหาท้ี่�เกิดจาก drug interaction

Valacyclovir (tablets) 2 g แบบรับปีระที่านี้	รับปีระที่านี้ทุี่ก

12	ชัื้�วโม่ง	วันี้เด้ยัว ระมั่ดระวังการใช้ื้ในี้ผ้้่ป่ีวยั	HIV ท้ี่�ได้รับยัาต้านี้

ไวรสั หร้อยัาท้ี่�ใช้ื้รักษาโรคตดิเช้ื้�อฉีวยัโอกาส หร้อผ้้่ป่ีวยัท้ี่�ได้รับการ

ปีลุ้กถึ่ายัไขกระด้ก	 ปีลุ้กถึ่ายัไต เน้ี้�องจากม้่ความ่เส้�ยังในี้การพ้บ

hemolytic uremic syndrome ได้

ิดการติดเช้ื้�อเติดเช้ื้�อเต ริิดเช้ื้�อเ ิิดเช้ื้�อเ ม่ท้ี่�บที่�บท้ี่�บ้ ิเวณริเวณร อ้�นี้	 (ไม่่เก้�ยัวกับกับก

แรงถ่ึงขั�นี้ขันี้ขั เส้ยัช้ื้วิตไส้ยัช้ื้วิตไส้ยัช้ื้ว ด้
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