เอกสารคําสอน

เรื่อง

การใชยารักษารอยโรคชองปากที่พบบอย
Drugs for common oral lesion treatment
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แผนการสอน
1. ชื่อเรื่องที่สอน
2. ชื่ออาจารยผูสอน

การใชยารักษารอยโรคชองปากที่พบบอย
Drugs for common oral lesion treatment
ผศ.ดร.ทพญ. วรางคณา ชิดชวงชัย
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), วท.ม. (เภสัชวิทยา),
ปร.ด. (ชีววิทยาชองปาก), ฝกอบรมฝงเข็มทางทันตกรรม
ภาควิชาเวชศาสตรชองปากและปริทันตวิทยา, คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท: 02-200-7841
e-mail: warungkana.chi@mahidol.ac.th

3. ชื่อรายวิชาและรหัสวิชา

ทพวป 432 รอยโรคชองปากและขากรรไกร 1
DTMD 432 Oral and Maxillofacial lesions I

4. ชื่อหลักสูตร
5. วัน-เวลา ที่สอน

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
วันศุกรที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559
เวลา 15.00-16.00 น.

6. วัตถุประสงคการศึกษา

นักศึกษาสามารถ
1. เลือกใชยาเพื่อทําการรักษารอยโรคชองปากที่พบบอยไดอยางเหมาะสม
2. สั่งจายยาเพื่อทําการรักษารอยโรคชองปากที่พบบอยได

7. เนื้อหาเรื่อง

การใชยารักษารอยโรคชองปากที่พบบอย โดยสังเขป
1. รอยโรคชองปากที่พบบอย
1. แผลรอนใน
2. ไลเคนแพลนัสในชองปาก
3. โรคติดเชื้อราแคนดิดาชองปาก
4. โรคเริมในชองปากปฐมภูมิ
5. โรคงูสวัดของแขนงที่ 2 และ 3 ของเสนประสาทไทรเจมินัล
2. การรักษา/ปองกันรอยโรคชองปากที่พบบอย ดวยยาเปนอันดับแรกและ
อันดับรอง
3. การรักษา/ปองกันดวยวิธีการอื่นนอกเหนือจากยา

8. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู

1. นําเขาสูบทเรียนโดยใหนกั ศึกษาใหการวินิจฉัย
รอยโรคชองปากที่พบบอยและลองเขียนใบสั่งยา
2. บรรยายในชั้นเรียน
3. ซัก-ถามและใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
ในระหวางการบรรยาย
4. ใหนักศึกษาซัก-ถาม

9. สื่อการเรียนรู

10. การวัดผลการเรียนรู

5

นาที

40 นาที
10 นาที
5 นาที

1. เอกสารคําสอน
2. อุปกรณส่อื การเรียนรู (เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องถายทอดสัญญาณผาน
คอมพิวเตอร)
3. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Power Point ประกอบการบรรยาย
วัดผลนักศึกษาจาก
1. สามารถเลือกใชยารักษารอยโรคชองปากที่พบบอยได
2. สามารถสั่งจายยาเพื่อทําการรักษารอยโรคชองปากที่พบบอยได
ตัวชี้วัด เกณฑ และวิธีการ
1. เกณฑการวัดผลและประเมินผลเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F
2. สัดสวนคะแนนในการประเมิน
1. สอบขอเขียน
รอยละ 100

การใชยารักษารอยโรคชองปากที่พบบอย
ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย

การใชยารักษารอยโรคชองปากที่พบบอย
Drugs for common oral lesion treatment
1. แผลรอนใน
(Recurrent aphthous ulcer)
นิยามของโรค
เปนแผลที่พบไดบอ ยบนเยือ่ เมือกชองปาก มักเริ่มเปนตั้งแตวัยเด็ก และวัยหนุมสาว ลักษณะเฉพาะของแผลจะเปน
แผลขนาดเล็กลักษณะกลม หรือรี มีเยือ่ เทียมสีเหลืองเทาปกคลุม ลอมรอบดวยรอยแดงแผลอาจเกิดเปนแผลเดี่ยว หรือ
หลายแผล ผูปวยมักมีอาการเจ็บปวดรวมดวย

แนวทางการวินิจฉัยโรค
อาการ (symptom) ที่สําคัญ ที่เปนลักษณะเฉพาะ หรือที่พบบอย
ผูปวยอาจมีอาการเจ็บปวด อาจทําใหการรับประทานอาหาร และ การกลืนลําบาก
อาการแสดง (sign) ที่สําคัญ ที่เปนลักษณะเฉพาะ หรือที่พบบอย
แผลรอนในขนาดเล็ก (Minor aphthous ulcer)
เปนแผลขนาดเล็กลักษณะกลมหรือรี มีเยือ่ เทียมสีเหลืองเทาปกคลุม ลอมรอบดวยขอบอักเสบ
แดง ขนาดของแผลมักจะไมเกิน 5 มิลลิเมตร แผลอาจเกิดเปนแผลเดี่ยว หรือหลายแผล มักเกิดที่ เยื่อ
เมือกริมฝปาก เยื่อเมือกแกม สวนทบเยื่อเมือกดานแกม ขอบของลิ้น เพดานออน และพื้นปาก แผลจะ
หายภายใน 10-14 วัน และไมพบแผลเปน
แผลรอนในขนาดใหญ (Major aphthous ulcer)
เปนแผลขนาดใหญ โดยพบวาขนาดอาจใหญกวา 10 มิลลิเมตร เปนแผลลึก มีเนื้อตายที่กนแผล
ขอบของแผลยกนูน และรอบๆ แผลจะมีการบวมและอักเสบแดง อาจพบการหายของแผลแบบมีแผลเปน
แผลชนิดคลายเฮอรปส (Herpetiform ulcer)
พบเปนแผลเล็กๆ รูปรางกลมหรือรี ขนาดเทาหัวเข็มหมุดหลายแผลอยูเปนกลุม แผลหลายแผล
อาจจะรวมกันเปนแผลขนาดใหญขอบไมเรียบ ลักษณะแผลจะคลายเฮอรปส แผลสามารถพบไดทุกบริเวณ
ในชองปาก ผูป วยมักมีอาการเจ็บปวด ทําใหการรับประทานอาหาร และ การกลืนลําบาก
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่สําคัญ/จําเพาะสําหรับการวินิจฉัย
ไมมีการตรวจเฉพาะสําหรับใหการวินิจฉัยโรค การตรวจทางหองปฏิบัติการจะชวยแยกแผลในชองปากที่
เปนอาการแสดงของโรคทั่วกาย
การตรวจที่ชวยในการใหการวินิจฉัยโรคไดแก
1. การตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ (Complete blood count)
2. คาดัชนีเม็ดเลือดแดง (Red blood cell indices)
3. ตรวจหาปริมาณของเหล็ก เฟอรริติน (ferritin) ทรานสเฟอรริน (transferrin) โฟเลต
(folate) และวิตามินบี 12 ในเลือด

การรักษา/ปองกันดวยยา ที่ควรเลือกใชเปนอันดับแรก
ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
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แผลรอนในขนาดเล็ก
ชื่อยา
ขนาดยา
วิธีการใช
ระยะเวลาในการใชยา
ขอมูลอืน่ ๆ ที่สําคัญ

Triamcinolone acetonide
Pack 1 g, 5 g (0.1% in oral paste)
ใชปา ยบริเวณแผล วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร และกอนนอน
10-14 วัน
-

แผลรอนในขนาดใหญ
ชื่อยา
ขนาดยา
วิธีการใช
ระยะเวลาในการใชยา
ขอมูลอืน่ ๆที่สําคัญ

Fluocinolone acetonide
Pack 5 g (0.1% in oral paste, oral gel)
Bottle 100 ml (0.1% solution)
วิธีที่ 1: ใชปายบริเวณแผล วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร และกอนนอน
วิธีที่ 2: ใชหยดบนรอยโรค วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร และกอนนอน
10-14 วัน
อาการขางเคียงอาจพบการติดเชือ้ ราแคนดิดาทับซอน

การรักษา/ปองกันดวยยา ที่ควรเลือกใชเปนอันดับรอง
ชื่อยา
ขนาดยา
วิธีการใช
ระยะเวลาในการใชยา
ขอมูลอืน่ ๆ ที่สําคัญ

Dexamethasone
Pack 5 g (0.05% in oral paste)
Bottle 100 ml (0.05% elixir)
วิธีที่ 1: ใชปายบริเวณแผล วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร และกอนนอน
วิธีที่ 2: ใชอมกลั้วในชองปาก ครั้งละ 1 ชอนชา เปนเวลาประมาณ 2 นาที แลวบวนทิ้ง วันละ
3 ครั้งหลังอาหาร และกอนนอน ในกรณีมีแผลกระจายหลายตําแหนง
10-14 วัน
อาการขางเคียงอาจพบการติดเชือ้ ราแคนดิดาทับซอน

การรักษา/ปองกันดวยวิธีการอื่นนอกเหนือจากยา
ในผูปวยที่มีแผลรอนในที่กลับมาเปนใหมตอเนื่อง และมีอาการรุนแรง ใหทบทวนโรคทั่วกาย เชน โรคระบบทางเดิน
อาหาร เปนตน รวมกับการตรวจคาความสมบูรณของเลือด และตรวจคาสารอาหารในเลือดดวย

ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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2. ไลเคนแพลนัสในชองปาก
(Oral lichen planus)
นิยามของโรค
เปนโรคอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นกับเยือ่ เมือกชองปาก สาเหตุของการเกิดโรคยังไมเปนที่ทราบแนชัด แตมี
หลายการศึกษารายงานวาเกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกันชนิดเซลลเปนสื่อทีผ่ ิดปกติ (cell-mediated immunological
dysfunction)

แนวทางการวินิจฉัยโรค
อาการ (symptom) ที่สําคัญ ที่เปนลักษณะเฉพาะ หรือที่พบบอย
ผูปวยมักมาพบทันตแพทยดวยอาการระคายเคือง ปวดแสบปวดรอนในชองปาก รับประทานอาหารรสจัด
ไมได บางรายมีอาการเจ็บรุนแรงและมีเลือดออก รบกวนการพูด การกลืน การรับประทานอาหาร ทําให
ผูปวยมีสขุ ภาพออนแอลง รบกวนคุณภาพชีวิตของผูปวย
อาการแสดง (sign) ที่สําคัญ ที่เปนลักษณะเฉพาะ หรือที่พบบอย
เปนลายเสนสีขาวคลายรางแห
โดยลายเสนมีลักษณะหนานูนขึ้นมาจากเนื้อเยื่อปกติที่ขดู เช็ดถูไมออก
ลายเสนสีขาวนีอ้ าจพบรวมกับรอยแดงอักเสบของเยื่อเมือกชองปาก หรือรวมกับแผลถลอก โดยสวนใหญ
จะพบทั้งสองขางในชองปาก บริเวณที่พบรอยโรคไดบอย ไดแก กระพุงแกม สวนทบเยื่อเมือกดานแกม
โดยเฉพาะในบริเวณใกลเคียงกับฟนกรามลางซี่ดานใน บางครั้งสามารถพบไดที่ลิ้น เหงือก หรือเยื่อบุดาน
ในของริมฝปากได
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่สําคัญ/จําเพาะสําหรับการวินิจฉัย
1. การตัดเนื้อตรวจ (biopsy) ทางจุลพยาธิวิทยา
2. การตัดเนื้อตรวจดวยวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต

การรักษา/ปองกันดวยยา ที่ควรเลือกใชเปนอันดับแรก
ชื่อยา
ขนาดยา
วิธีการใช
ระยะเวลาในการใชยา
ขอมูลอืน่ ๆ ที่สําคัญ

Fluocinolone acetonide
Pack 5 g (0.1% in oral paste, oral gel)
Bottle 10 ml (0.1% solution)
วิธีที่ 1: ใชปายบริเวณรอยโรคบางๆ วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร และกอนนอน
วิธีที่ 2: ใชหยดบนรอยโรค วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร และกอนนอน
งดการดื่มน้ําและรับประทานอาหารหลังการใชยา เปนเวลา 30 นาที
ภายใตคาํ แนะนําของทันตแพทย และไมควรใชติดตอกันนานเกิน 3 เดือน
เปนยาในกลุมคอรตโิ คสเตียรอยด การใชยาในระยะเวลานาน หรือปริมาณมาก อาจทําใหเกิด
การติดเชื้อราทับซอนกับโรคไลเคนแพลนัสในชองปากได

การรักษา/ปองกันดวยยา ที่ควรเลือกใชเปนอันดับรอง
ชื่อยา
ขนาดยา
วิธีการใช
ระยะเวลาในการใชยา

Fluocinolone acetonide with clotrimazole*
Pack 5 g (0.1% fluocinolone acetonide with 0.1% clotrimazole oral gel)
ใชปา ยบริเวณรอยโรคบางๆ วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารและกอนนอน
งดการดื่มน้ําและรับประทานอาหารหลังการใชยา เปนเวลา 30 นาที
ภายใตคาํ แนะนําของทันตแพทย และไมควรใชติดตอกันนานเกิน 3 เดือน

ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ขอมูลอืน่ ๆที่สําคัญ
ใชในผูปวยที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อราในชองปาก
* Fluocinolone acetonide with clotrimazole อยูนอกบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2556
ชื่อยา
ขนาดยา
วิธีการใช
ระยะเวลาในการใชยา
ขอมูลอืน่ ๆ ที่สําคัญ
ชื่อยา
ขนาดยา
วิธีการใช
ระยะเวลาในการใชยา
ขอมูลอืน่ ๆ ที่สําคัญ

Clobetasol propionate
Pack 5 g (0.05% in oral paste)
ใชปา ยบริเวณรอยโรคบางๆ วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร และกอนนอน
งดการดื่มน้ําและรับประทานอาหารหลังการใชยา เปนเวลา 30 นาที
ภายใตคําแนะนําของทันตแพทย และไมควรใชติดตอกันนานเกิน 3 สัปดาห เนื่องจากเปนยาที่
มีความแรงสูงสุด
เปนยาในกลุมคอรตโิ คสเตียรอยด การใชยาในระยะเวลานานหรือปริมาณมากเกินไป อาจทํา
ใหเกิดการติดเชือ้ ราทับซอนกับโรคไลเคนแพลนัสในชองปากได
Dexamethasone
Bottle 100 ml (0.05% elixir)
ใชอมกลั้วในชองปาก ครั้งละ 1 ชอนชา เปนเวลาประมาณ 2 นาที แลวบวนทิ้ง วันละ 3 ครั้ง
หลังอาหาร และกอนนอน
งดการดื่มน้ําและการรับประทานอาหารหลังการใชยา เปนเวลา 30 นาที
ภายใตคาํ แนะนําของทันตแพทย และไมควรใชติดตอกันนานเกิน 3 เดือน
ใชในกรณีรอยโรคมีหลายตําแหนงในชองปาก
เปนยาในกลุมคอรตโิ คสเตียรอยด การใชยาเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดการติดเชื้อราทับซอน
กับโรคไลเคนแพลนัสในชองปากได

การรักษา/ปองกันดวยวิธีการอื่นนอกเหนือจากยา
ในปจจุบันยังไมมีวิธีการรักษาโรคไลเคนแพลนัสในชองปากใหหายขาดได เนื่องจากเปนธรรมชาติของโรคที่ไม
หายขาด ผูปวยอาจมีชวงที่อาการดีขึ้น และชวงที่อาการแยลงสลับกันไป เปาหมายของการรักษาโรคนี้ คือการควบคุมโรค
เทานั้น มีหลายวิธีที่ถูกนํามาใชในการรักษาไลเคนแพลนัสในชองปาก เชน การศัลยกรรมตัดรอยโรคออก การผาตัดดวย
คารบอนไดออกไซดเลเซอร การใชศลั ยกรรมดวยความเย็น (cryosurgery) นอกจากนีย้ ังมีการใชยาชนิดอื่นๆ เชน ยากด
ภูมิคุมกัน ไดแก tacrolimus แตวิธีที่เปนที่นิยมและไดผลดีที่สดุ ในการควบคุมโรคไลเคนแพลนัสในชองปาก คือ การใช
คอรติโคสเตียรอยดชนิดทาเฉพาะที่

ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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3. โรคติดเชือ้ ราแคนดิดาชองปาก
(Oral candidiasis)
นิยามของโรค
เปนโรคติดเชื้อราที่พบบอยในชองปาก สาเหตุเกิดจากเชื้อราแคนดิดา (Candida species) โดยแคนดิดาอัลบิแคนส
(Candida albicans) เปนชนิดที่พบบอยที่สดุ สําหรับการติดเชื้อราในชองปาก

แนวทางการวินิจฉัยโรค
อาการ (symptom) ที่สําคัญ ที่เปนลักษณะเฉพาะ หรือที่พบบอย
ผูปวยอาจมีอาการเจ็บปวด หรือแสบรอนในชองปาก
อาการแสดง (sign) ที่สําคัญ ที่เปนลักษณะเฉพาะ หรือที่พบบอย
ชนิดเยื่อเทียม (Pseudomembranous)
พบเปนเยื่อหนาสีขาวคลุมบนเยื่อบุชอ งปาก ซึ่งสามารถขูดออกได และเหลือเปนรอยถลอกแดง
อาจมีเลือดออก
ชนิดผื่นแดง (Erythematous)
พบเปนรอยแดงของเยื่อเมือกชองปาก อาจพบการอักเสบของลิ้น (glossitis)
ปากอักเสบเหตุฟน เทียม (Denture stomatitis)
จะพบเปนรอยแดงของเยื่อเมือกบริเวณเยื่อเมือกที่คลุมดวยฟนเทียมอะคริลิก โดยขอบของรอย
แดงนั้นจะสามารถแยกจากเยื่อเมือกบริเวณขางเคียงที่ปกติไดอยางชัดเจน
อาจพบมีมุมปากอักเสบ (angular cheilitis) รวมดวย
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่สําคัญ/จําเพาะสําหรับการวินิจฉัย
การตรวจเซลลที่หลุดลอก (Exfoliative cytology), ยอมดวย 10% KOH
การเพาะเชื้อรา (Fungal culture)

การรักษา/ปองกันดวยยา ที่ควรเลือกใชเปนอันดับแรก
ชื่อยา
ขนาดยา
วิธีการใช
ระยะเวลาในการใชยา
ขอมูลอืน่ ๆ ที่สําคัญ

Nystatin
Bottle 12 ml, 60 ml (oral suspension 100,000 unit/ml)
กลั้วปากครั้งละ 4-6 ml นาน 2 นาที แลวกลืน วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร และกอนนอน
14 วัน
อาการขางเคียง คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง และทองเสีย

การรักษา/ปองกันดวยยา ที่ควรเลือกใชเปนอันดับรอง
ชื่อยา
ขนาดยา
วิธีการใช
ระยะเวลาในการใชยา

Clotrimazole
Troches 10 mg
อมครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร และกอนนอน
งดการดื่มน้ําและรับประทานอาหารหลังการใชยา เปนเวลา 30 นาที
14 วัน

ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ขอมูลอืน่ ๆ ที่สําคัญ

อาการขางเคียง คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง และทองเสีย

ชื่อยา
ขนาดยา
วิธีการใช

Miconazole
Pack 10 mg (oral gel 1 g มีตัวยา miconazole 20 mg)
ทาในชองปากบริเวณที่ติดเชือ้ รา หรือใตฐานฟนปลอม ครั้งละ 5-10 ml ทาวันละ 3 ครั้งหลัง
อาหาร และกอนนอน
งดการดื่มน้ําและรับประทานอาหารหลังการใชยา เปนเวลา 30 นาที
14 วัน
อาการปากแหง การรับรสผิดปกติ

ระยะเวลาในการใชยา
ขอมูลอืน่ ๆ ที่สําคัญ

การรักษา/ปองกันดวยวิธีการอื่นนอกเหนือจากยา
การปองกันผูปว ยปากอักเสบเหตุฟน เทียม
1. การรักษาความสะอาดฟนเทียม (denture hygiene) โดยการแปรงฟนเทียมทุกวัน
2. แนะนําใหผูปวยถอดฟนเทียมออก วันละ 6-8 ชั่วโมง และไมใสฟนเทียมนอน
3. การฆาเชื้อราที่ฟนเทียมทําไดโดยแนะนําใหผูปวยแชฟนเทียมใน โซเดียมไฮโปคลอไรตเจือจาง (0.5% sodium
hypochlorite) โดยแชตลอดคืน และนํามาลางใหสะอาดกอนใส

ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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4. โรคเริมในชองปากปฐมภูมิ
(Primary herpetic gingivostomatitis)
นิยามของโรค
เปนโรคที่เกิดจาก herpes simplex virus type 1 หรือ type 2 ซึง่ เปน ไวรัส DNA โรคพบในผูที่ไมเคยติดเชือ้ ไวรัส
โรคเริมมากอน การติดตอของไวรัสเกิดขึ้นระหวางการสัมผัสใกลชดิ ไดแก การสัมผัสกับรอยโรคโดยตรงหรือสัมผัสกับสาร
หลั่งของผูเปนพาหะ

แนวทางการวินิจฉัยโรค
อาการ (symptom) ที่สําคัญ ที่เปนลักษณะเฉพาะ หรือที่พบบอย
ผูปวยมี prodromal symptom กอนเกิดรอยโรคในชองปาก ไดแก ไข หนาวสั่น ปวดศีรษะ รูสึกไมสบาย
เบื่ออาหาร อาเจียน
อาการแสดง (sign) ที่สําคัญ ที่เปนลักษณะเฉพาะ หรือที่พบบอย
รอยโรคในชองปากเปนตุมพอง (vesicle) ขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลาง 1-2 มิลลิเมตร ปรากฎบนเยื่อ
เมือกชองปากโดยทั่วไป ตุม พองนี้จะแตกออกอยางรวดเร็วกลายเปนแผลตื้นขนาดเล็ก รูปรางกลม ฐานสี
เหลือง ขอบแดง จํานวนหลายแผล แผลเล็กๆ อาจรวมกันเปนแผลใหญ รูปรางไมแนนอน
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่สําคัญ/จําเพาะสําหรับการวินิจฉัย
-

การรักษา/ปองกันดวยยา ที่ควรเลือกใชเปนอันดับแรก
ชื่อยา
ขนาดยา
วิธีการใช
ระยะเวลาในการใชยา
ขอมูลอืน่ ๆ ที่สําคัญ

Acyclovir
Tablet 200 mg
กินยา 200 mg วันละ 5 ครั้ง
5 วัน
ใหเฉพาะในรายที่ผูปวยมีภูมิคุมกันต่ํากวาปกติ และในรายที่โรคเปนรุนแรง

การรักษา/ปองกันดวยยา ที่ควรเลือกใชเปนอันดับรอง
-

การรักษา/ปองกันดวยวิธีการอื่นนอกเหนือจากยา
-

ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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5. โรคงูสวัดของแขนงที่ 2 และ 3 ของเสนประสาทไทรเจมินัล
(Herpes zoster affecting 2 and 3 division of trigeminal nerve)
นิยามของโรค
เปนโรคที่เกิดจากการถูกปลุกฤทธิ์คนื (reactivate) ของ varicella zoster virus ที่อยูใ นสภาพแฝง มักพบใน
ผูสูงอายุ และผูทภี่ ูมิคุมกันต่ํากวาปกติ

แนวทางการวินิจฉัยโรค
อาการ (symptom) ที่สําคัญ ที่เปนลักษณะเฉพาะ หรือที่พบบอย
ผูปวยจะมี prodromal symptom ไดแก อาการคัน อาการเจ็บปวดแปลบ paresthesia หรือ แสบรอน
และอาการกดเจ็บตามแขนงของเสนประสาทนั้นๆ
อาการแสดง (sign) ที่สําคัญ ที่เปนลักษณะเฉพาะ หรือที่พบบอย
กลุมของ vesicle ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3-5 มิลลิเมตร บนฐานสีแดงกระจายอยูบนบริเวณที่เลี้ยงดวย
เสนประสาทรับรูสึกนั้นๆ ตุม พองอาจเกิดขึ้นทั้งที่ผิวหนังและชองปาก หรืออาจพบเฉพาะในชองปากโดย
ไมมีรอยโรคที่ผิวหนังก็ได แตพบเพียงขางเดียวของชองปาก ซึ่งจะแตกออกเปนแผลตื้น ขนาดเล็กขอบแดง
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่สําคัญ/จําเพาะสําหรับการวินิจฉัย
-

การรักษา/ปองกันดวยยา ที่ควรเลือกใชเปนอันดับแรก
ชื่อยา
ขนาดยา
วิธีการใช
ระยะเวลาในการใชยา
ขอมูลอืน่ ๆ ที่สําคัญ

Acyclovir
Tablet 200 mg, 400 mg
กินยา 800 mg วันละ 5 ครั้ง
7 วัน
ใหในผูปวยสูงอายุ และผูปวยทีภ่ ูมคิ ุมกันต่ํากวาปกติ

การรักษา/ปองกันดวยยา ที่ควรเลือกใชเปนอันดับรอง
-

การรักษา/ปองกันดวยวิธีการอื่นนอกเหนือจากยา
-

เอกสารอางอิง
(ราง) คูมือการใชยาอยางสมเหตุผล ตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2558 (ยาทีใ่ ชทางทันตกรรม) โดยคณะทํางานผูเชี่ยวชาญ
แหงชาติดา นการคัดเลือกยา สาขาทันตกรรม หนา 1-11.
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