
ชื�อยาทั�วไป acyclovir 
ชื�อการคา้ / ผูผ้ลิต - 
รูปแบบ / ความแรง Tablet  200  mg 
กลุ่มยา Antiviral 
Pregnancy Category B 
ขอ้บ่งใชที้�ไดรั้บการรับรองจาก
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ใชรั้กษาการติดเชื@อไวรัสเฮอร์ปีส์  ซิมเพล็กซ์ (Herpes   simplex) ของผวิหนงัและ
เยื�อบุเมือก (mucous  membrane)  รวมทั@งเริม 
         อวยัวะเพศที�เกิดเป็นครั@ งแรกและที�กลบัเป็นซํ@ าอีก (initial  and  recurrent 
genital  herpes ) 
         ใชป้้องกนั 
         การติดเชื@อไวรัสเฮอร์ปีส์  ซิมเพล็กซ์  ที�กลบัเป็นซํ@ าอีก (recurrent  Herpes   
simplex  infections) ในผูป่้วยที�มีภูมิตา้นทานปกติ (Immune-competent  patients) 
         ใชป้้องกนัการติดเชื@อไวรัสเฮอร์ปีส์  ซิมเพล็กซ์  ในผูป่้วยที�ภูมิตา้นทานตํ�า 
(Immune-compromised  patients) 
         ใชรั้กษาโรคอีสุกอีใส (Varicella  infection ; Chickenpox),  งูสวดั (Herpes   
zoster  infection;  Shingles)  จากผลของการศึกษาหลายครั@ งแสดงวา่การใช ้ Zovirax  
รักษางูสวดัในระยะเริ�มแรกนั@นใหผ้ลดี  โดยบรรเทาความเจบ็ปวดและสามารถลด
อุบติัการณ์ของ  post-herpetic  neuralgia (Zoster-associated  pain) ได ้
ผูใ้หญ่  : 
         สาํหรับรักษาการติดเชื@อเฮอร์ปีส์  ซิมเพล็กซ์ (Herpes   simplex ) 
         รับประทานครั@ งละ  200 มก.  วนัละ  5  ครั@ ง  หรือทุก  4  ชั�วโมง  โดยงดให้
ช่วงเวลานอนตอนกลางคืน   ควรรับประทานยาติดต่อกนัเป็นเวลานาน  5  วนั  แต่
ในกรณีที�การติดเชื@อครั@ งแรกรุนแรงอาจตอ้งรับประทานนานกวา่นี@   ในผูป่้วยที�มีภูมิ
ตา้นทานตํ�าอยา่งรุนแรง (เช่น  ภายหลงัการเปลี�ยนถ่ายไขกระดูก)  หรือในผูป่้วยที�มี
การดูดซึมยาจากลาํไส้ผดิปกติ  ขนาดยาที�ให้รับประทานสามารถเพิ�ม
เป็น  2  เท่า  คือ  400 มก.หรือพิจารณาใชย้าชนิดหยดเขา้เส้นเลือดแทน 
         เมื�อเริ�มติดเชื@อควรรับประทานโดยเร็วที�สุด  สาํหรับกรณีที�เกิดเป็นซํ@ าอีก  ควร
รับประทานยาทนัทีเมื�อมีอาการเตือน  หรือเมื�อมีแผลเกิดขึ@น 
         สาํหรับระงบัอาการของการติดเชื@อเฮอร์ปีส์  ซิมเพลก็ซ์  ที�กลบัเป็นซํ@ าอีกใน
ผูป่้วยที�มีภูมิตา้นทานปกติ (Immune-competent  patients) 
         รับประทานครั@ งละ  200  มก.  วนัละ  4  ครั@ ง (ทุก  6  ชั�วโมง) ผูป่้วยจาํนวน
มากอาจไดรั้บความสะดวกขึ@นเมื�อเปลี�ยนใหรั้บประทาน  Zovirax  400  มก.  วนั
ละ  2  ครั@ ง (ทุก  12  ชั�วโมง) แทน 
         การปรับขนาดยาใหต้ํ�าลงมาจากขนาดที�แนะนาํขา้งตน้เป็น  200  มก.  วนั
ละ  3  ครั@ ง (ทุก  8  ชั�วโมง)  หรือแมแ้ต่วนัละ  2  ครั@ ง (ทุก  12  ชั�วโมง)  ก็ยงัอาจจะ



ใชไ้ดผ้ล 
         ผูป่้วยบางรายที�ไดรั้บขนาดยา  800  มก.  ต่อวนั  อาจกลบัมาติดเชื@อซํ@ าอีก
ได ้ ควรหยดุการใหย้าเป็นช่วงๆทุก  6  ถึง  12  เดือน  เพื�อสังเกตความเปลี�ยนแปลง
การดาํเนินของโรคที�อาจเกิดขึ@นได ้
         สาํหรับป้องกนัการติดเชื@อ เฮอร์ปีส์  ซิมเพล็กซ์  ในผูป่้วยที�มีภูมิตา้นทานตํ�า 
(Immune-compromised  patients) 
         รับประทานครั@ งละ  200  มก.  วนัละ  4  ครั@ ง (ทุก  6  ชั�วโมง)  ในผูป่้วยที�มีภูมิ
ตา้นทานตํ�าอยา่งรุนแรง  (เช่น  ภายหลงัการเปลี�ยนถ่ายไขกระดูก)  หรือผูป่้วยซึ� งมี
การดูดซึมยาจากลาํไส้ผดิปกติ  ขนาดยาที�ใชรั้บประทานสามารถเพิ�ม
เป็น  2  เท่า  คือ  400  มก.หรือพิจารณาใหย้าชนิดหยดเขา้เส้นเลือดแทน  สาํหรับ
ระยะเวลาในการใหย้าเพื�อป้องกนัการติดเชื@อนั@น  ขึ@นกบัระยะเวลาที�ผูป่้วยอยูใ่นช่วง
ที�มีความเสี�ยง 
         สาํหรับรักษาโรคอีสุกอีใส (Varicella)  และงูสวดั (Herpes   zoster )  
         รับประทานครั@ งละ  800  มก.  วนัละ  5  ครั@ งหรือทุก  4  ชั�วโมง  โดยงดให้
ช่วงเวลานอนตอนกลางคืน  ควรรับประทานยาต่อเนื�องเป็นเวลา  7  วนั 
         ในผูป่้วยที�มีภูมิตา้นทานตํ�าอยา่งรุนแรง (เช่น  ภายหลงัการเปลี�ยนถ่ายไข
กระดูก) หรือ ผูป่้วยซึ� งมีการดูดซึมยาจากลาํไส้ผดิปกติ  ควรพิจารณาใหย้าชนิดหยด
เขา้เส้นเลือดแทน 
         ควรรับประทานยาโดยเร็วที�สุดเมื�อเริ�มติดเชื@อ   การรักษาจะใหผ้ลดีกวา่หาก
เริ�มใชย้าเร็วที�สุดเท่าที�จะทาํไดห้ลงัจากเริ�มมีผื�นขึ@น 
         เด็ก : 
         สาํหรับการรักษาการติดเชื@อ เฮอร์ปีส์  ซิมเพล็กซ์  และป้องกนัการติดเชื@อ เฮอร์
ปีส์  ซิมเพล็กซ์ ในผูป่้วยที�มีภูมิตา้นทานตํ�า (Immune-compromised) 
         เด็กอาย ุ 2  ปีขึ@นไป       ควรใหข้นาดยาเท่ากบัผูใ้หญ่ 
         เด็กอายตุ ํ�ากวา่    2  ปี      ควรใหข้นาดครึ� งหนึ�งของผูใ้หญ่ 
         สาํหรับรักษาอีสุกอีใส (Varicella  infections) 
         เด็กอายมุากกวา่    6   ปี  ใหย้าขนาด  800  มก.  วนัละ  4  ครั@ ง 
         เด็กอาย ุ           2-6  ปี   ใหย้าขนาด  400  มก.  วนัละ  4  ครั@ ง 
         เด็กอายตุ ํ�ากวา่        2  ปี   ใหย้าขนาด  200  มก.  วนัละ  4  ครั@ ง 
         การคาํนวณขนาดยาให้ถูกตอ้งยิ�งขึ@น  สามารถทาํไดโ้ดยใหข้นาด  20  มก./
นํ@าหนกัตวั  1  กก. (แต่ตอ้งไม่เกิน  800  มก.)  วนัละ  4  ครั@ ง  ควรรับประทานยา
ต่อเนื�องเป็นเวลา  5  วนั  ยงัไม่มีขอ้มูลเกี�ยวกบัการระงบัอาการของการติดเชื@อ เฮอร์
ปีส์  ซิมเพล็กซ์ หรือการรักษาโรคงูสวดัในผูป่้วยเด็กที�มีภูมิตา้นทานปกติ 
         ผูสู้งอาย ุ
         ในผูสู้งอาย ุ acyclovir  body  clearance  ทั@งหมดจะลดลงไปตาม



ค่า  creatinine  clearance  ผูป่้วยสูงอายทีุ�รับประทานยา Zovirax  ในขนาดสูง  ควร
ไดรั้บนํ@าอยา่งเพียงพอ (adequate  hydration)  อยูต่ลอดเวลา  การลดขนาดยาลงใน
ผูป่้วยสูงอายทีุ�มีการทาํงานของไตเสื�อม  ควรไดรั้บการสนใจเป็นพิเศษ 
         ผูป่้วยที�ไตเสื�อม 
         การรักษาการติดเชื@อ เฮอร์ปีส์  ซิมเพล็กซ์ ในผูป่้วยที�มีการทาํงานของไต
เสื�อม  ขนาดรับประทานที�แนะนาํจะไม่ทาํใหมี้การสะสมของ  acyclovir  เกินระดบั
ที�ไดรั้บการพิสูจน์แลว้วา่ปลอดภยัเมื�อใหย้าโดยวธีิการหยดเขา้เส้น  อยา่งไรก็ตาม
สาํหรับผูป่้วยที�มีการทาํงานของไตเสื�อมอยา่งรุนแรง (creatinine  clearance นอ้ย
กวา่  10  มล./นาที) ควรปรับขนาดยาเป็น  200  มก.วนัละ  2  ครั@ ง (ทุก  12  ชั�วโมง) 
         การรักษาอีสุกอีใสและงูสวดั 
(Varicella  and  Herpes   zoster  infections)  สาํหรับผูป่้วยที�มีไตเสื�อมรุนแรง 
(creatinine  clearance นอ้ยกวา่  10  มล./นาที) ควรปรับขนาดยาเป็น  800  มก.  วนั
ละ  2  ครั@ ง  (ทุก  12  ชั�วโมง) และสาํหรับผูป่้วยที�มีไตเสื�อมปานกลาง 
(creatinine  clearance อยูใ่นช่วง  10-25  มล./นาที) ควรปรับขนาดยาเป็น  800  มก. 
วนัละ  3  ครั@ ง (ทุก  8  ชั�วโมง) 
      

เภสัชวทิยา   acyclovir  เป็นสารสังเคราะห์ซึ� งมีโครงสร้างคลา้ย  purine  nucleoside  จากการ
ทดลองทั@ง  in  vitro  และ  in  vivo พบวา่มีฤทธิk ในการยบัย ั@ง  human  herpes  virus  
ไดแ้ก่  Herpes  simplex   virus (HSV) type 1  และ  2, Varicella  zoster 
(VZV),Epstein  Barr  virus (EBV) และ Cytomegalovirus (CMV)  ในเซลลที์�
เพาะเลี@ยงไว ้ acyclovir  ใหฤ้ทธิk ในการตา้นไวรัส  HSV-1 ไดสู้งที�สุด  รองลงมาคือ  
HSV-2,  VZV,  EBV  และ  CMV ตามลาํดบั 
         acyclovir  ใหฤ้ทธิk ในการยบัย ั@ง  HSV-1,  HSV-2,  VZV,  EBV  และ  CMV  
โดยมีความเฉพาะเจาะจงสูง  เนื�องจากเอ็นไซม ์ thymidine  kinase (TK)  ของเซลล์
ปกติที�ยงัไม่ติดเชื@อ  สามารถนาํ acyclovir  มาเป็นสารตั@งตน้ (substrate)  อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  จึงมีความเป็นพิเศษต่อเซลลข์องสัตวเ์ลี@ยงลูกดว้ยนมตํ�า  แต่ TK  ของ  
HSV,  VZV  และ  EBV  จะเปลี�ยน acyclovir  เป็น acyclovir  monophosphate  ซึ� ง
เป็น  nucleoside  analogue  และจะถูกเปลี�ยนไปเป็น  diphosphate  และ  
triphosphate  ในที�สุด  โดยเอนไซมใ์นเซลลข์องคน 
         acyclovir   triphosphate  จะรบกวนการทาํงานของเอน็ไซม ์ DNA  
polymerase  ของเชื@อไวรัสและยบัย ั@งการสร้าง  DNA  ของไวรัส  โดยทาํใหส้าย  
DNA  สิ@นสุดหลงัจากที�ยาเขา้ไปรวมกบั  DNA  ของไวรัสแลว้ 
         การใช ้acyclovir   ติดต่อกนัเป็นเวลานานหรือใชห้ลายๆ  course ซํ@ าๆกนัใน
ผูป่้วยที�มีภูมิตา้นทานตํ�าอยา่งรุนแรง  อาจทาํใหเ้ชื@อไวรัสในบางสายพนัธ์ุลดความไว
ต่อยาลง  ซึ� งอาจเป็นผลใหก้ารรักษาดว้ย  acyclovir  ต่อไปไม่ไดผ้ล  เชื@อไวรัสที�มี



ความไวต่อยาลดลงซึ�งถูกแยกออกมาจากผูป่้วยส่วนใหญ่พบวา่มี  viral  TK  ไม่
เพียงพอ (relatively  deficient)  อยา่งไรก็ตามพบสายพนัธ์ุที�มี viral  TK  หรือ DNA  
polymerase  ที�ถูกเปลี�ยนแปลงดว้ยการทดลองให ้acyclovir แก่ HSV  isolates  แบบ  
in  vitro ก็อาจทาํใหเ้กิดสายพนัธ์ุที�มีความไวนอ้ยลงได ้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
ไวซึ�งหาไดจ้ากการทดลองแบบ in  vitro  ของ HSV  isolates  กบัการตอบสนองทาง
คลีนิคต่อการรักษาดว้ย  acyclovir ยงัไม่ชดัเจน 

เภสัชจลนศาสตร์ - 
ขอ้ควรระวงั / ขอ้หา้มใช ้ ขอ้ควรระวงั : ระวงัการใชใ้นผูป่้วยที�ใชย้าที�เป็นพิษต่อไตร่วมดว้ย และผูป่้วยที�ใชย้า

ตวันี@จะตอ้งไดรั้บนํ@าอยา่งเพียงพอ 
ขอ้หา้มใช ้: ผูป่้วยที�แพต่้อยา acyclovir หรือ valacyclovir  
การใชย้า acyclovir ในผูป่้วยที�มีภาวะการทาํงานของไตบกพร่อง จะตอ้งมีการปรับ

ขนาดยาและความถี�ของการกินยาตามระดบัความรุนแรงของไตบกพร่อง หรือตาม

ระดบัการทาํงานของไตซึ�งจะทราบไดจ้ากการตรวจเลือด 

อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า • ผลต่อไต : ผูป่้วยที�ใชย้า acyclovir อาจทาํใหไ้ตบกพร่องได ้ซึ� งความเสี�ยง
ในการเกิดอาการไม่พึงประสงคเ์หล่านี@  คือ ภาวะขาดนํ@า, การใชย้านี@ ร่วมกบัยาอื�นๆที�
อาจเป็นพิษต่อไต, การมีความผดิปกติของไตอยูก่่อนแลว้ และรวมไปถึงอตัราและ
ขนาดของยาที�ไดรั้บดว้ย ซึ� งผลเหล่านี@ เกิดเนื�องมาจากการที�ยาสามารถไปตกตะกอน
ที�ท่อไต แลว้ส่งผลใหเ้กิดการความเสียหายจนอาจถึงขั@นไตวายได1้,3 
• ผลต่อระบบทางเดินอาหาร : อาการที�พบไดบ้่อยคือ คลื�นไส้ (2-5%) 
อาเจียน (3%) หรือทอ้งเสีย(2-3%),รู้สึกไม่สบายทอ้ง1,3,4 
• ผลต่อระบบประสาท : อาการที�พบไดบ้่อยในกลุ่มอาการนี@จากการใชย้า 
acyclovir คือ ปวดหวั (2%) ส่วนในผูป่้วยที�ตอ้งใชย้าอยา่งต่อเนื�องอาจทาํให้เกิด
พฤติกรรมกา้วร้าว ใจสั�น เดินเซ สับสน มึนหวั ประสาทหลอน หรือชกัได ้แต่เกิดได้
นอ้ย1,3,4 
• อาการขา้งเคียงอื�นๆที�อาจพบได ้เช่น ไขแ้ละปวดซึ�งเกิดไดท้ั@งการบริหารยา
แบบรับประทานและฉีด อาการคนั เกิดผื�น หรือผื�นลมพิษก็อาจเกิดขึ@นได ้และ
ผลขา้งเคียงที�อาจพบไดแ้ต่มีรายงานการเกิดนอ้ย เช่น โลหิตจาง ต่อมนํ@าเหลืองโต 
หรือการแพย้าชนิดรุดแรง (anaphylaxis, Steven-Johnson syndrome) เป็นตน้1,2,3,4 

ค่าใชจ่้ายดา้นยา 3 บาท 
 


