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สิวคืออะไร
	 สิว	(Acne	vulgaris)	เป็นการอักเสบเรื้อรังของผิวหนัง	โดยจะ

แสดงออกมาทั้งในรูปสิวหัวเปิด	(Open	comedones)	หรือสิวหัวปิด	

(Closed	 comedones)	 รวมถึงการอักเสบของผิวหนังที่มีลักษณะ 

เป็นผื่นนูน	 (Papules)	ตุ่มหนอง	 (Pustules)	ตุ่มใหญ่	หรือสิวหัวช้าง	

(Nodules	หรือ	cysts)	

ท�าไมถึงเป็นสิว
	 สิวเกิดจากการอักเสบของต่อมไขมันท่ีรูขุมขนบนผิวหนัง	 

(Pilosebaceous	 follicles)	 ซ่ึงสาเหตุของการเกิดสิวมีหลายปัจจัย 

ร่วมกัน	 ได้แก่	การแบ่งตัวของผิวหนังช้ัน	 stratum	 corneum	มาก 

เกินไป	 (Hyperkeratinization)	เชื้อแบคทีเรีย	Propionibacterium 

acnes	การผลิตไขมันที่มากเกินและกระบวนการอักเสบของผิวหนัง	

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่าฮอร์โมน	อาหารท่ีรับประทาน	และ

กรรมพันธุ์		ก็มีส่วนในการท�าให้เกิดสิว

ท�าอย่างไรไม่ให้เป็นสิว
	 เน่ืองจากสาเหตุของสิวมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 ดังนั้นการ

ป้องกันการเกิดสิวสามารถท�าได้หลายอย่าง	 เช่น	 ลดการอุดตันของ 

รขูมุขนด้วยการล้างหน้าให้สะอาด	เลือกใช้ผลติภัณฑ์ทีไ่ม่ท�าให้เกดิการ

อุดตันของรูขุมขน	 ไม่เอามือไปสัมผัสผิวหน้าหากยังไม่ได้ล้างมือ 

ให้สะอาด	รบัประทานอาหาร	ขนมหรอืเครือ่งดืม่ทีม่นี �า้ตาลน้อย	ส�าหรบั

อาหารเสริมจ�าพวก	 zinc	probiotics	 และน �้ามันปลาพบว่ายังไม่ม ี

ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือมากพอในปัจจุบัน					

สิว ภญ.เจนจิรา  อังศุสิงห์
กลุ่มประกันคุณภาพงานวิจัย

เป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ โดยมากสิวที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิวชนิดที่รุนแรง

แต่มักท�าให้ขาดความมั่นใจ จึงท�าให้มีผลิตภัณฑ์รวมถึงยาที่ใช้ในการรักษาสิวมากมาย  

อย่างไรก็ตาม ทุกคนควรท�าความเข้าใจถึงสาเหตุ การป้องกัน และแนวทางการรักษาอย่างถูกต้อง  

เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด

ที่มา: http://cdn.gurl.com/wp-content/uploads/2012/04/ 

cartoon-acne.jpg

ที่มา: http://shapemindsoul.com/main-causes-of-adult-acne

ที่มา: http://www.clker.com/cliparts/c/0/e/e/

								1397630548714187588zit.svg.hi.png
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แนวทางการรักษาสิว
	 จากแนวทางการรักษาสิวด้วยยาของสมาคมแพทย์ผิวหนังสหรัฐอเมริกา	(American	Academy	of	Dermatology)	ได้มีแนวทางในการ

รักษาสิว	โดยแบ่งตามความรุนแรงของสิว	ดังนี้

ยาที่ใช้ในการรักษาสิว

ทางเลือกแรก

(1st	line	treatment)

ทางเลือกอื่น

(Alternative

treatment)

-	Benzoyl	peroxide	ชนิดทา

  

-	Retinoid	ชนิดทา

-	Benzoyl	peroxide	

		ชนิดทา	+	ยาปฏิชีวนะชนิดทา

   

-	Benzoyl	peroxide			

		ชนิดทา	+	Retinoid	ชนิดทา

  

-	Benzoyl	peroxide	

		ชนิดทา	+	ยาปฏิชีวนะ

		ชนิดทา	+	Retinoid	ชนิดทา		

  

-	เพิ่ม	Benzoyl	peroxide	

		ชนิดทา	หรือ	Retinoid			

		ชนิดทา	(กรณีที่ยังไม่ได้เริ่มใช้)

  

-	เปลี่ยนเป็น	Retinoid	

		ชนิดทาตัวอื่น

-	พิจารณาใช้	Dapsone			

		ชนิดทา

-	Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+

		ยาปฏิชีวนะชนิดทา

-	Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+		

		Retinoid	ชนิดทา

-	Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+

		ยาปฏิชีวนะชนิดทา	+	

		Retinoid	ชนิดทา

-	ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน	+

		Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+

		Retinoid	ชนิดทา

-	ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน	+

		Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+

		Retinoid	ชนิดทา	+	

		ยาปฏิชีวนะชนิดทา

-	เปลี่ยนไปใช้สูตรยาอื่น	

		ในทางเลือกแรก

-	เปลี่ยนยาปฏิชีวนะ		

		ชนิดรับประทาน

-	เพิ่มยาคุมชนิดรับประทาน

		หรือ	spironolactone		

		ชนิดรับประทาน	(เฉพาะเพศหญิง)

-	พิจารณาใช้	Isotretinoin	

		ชนิดรับประทาน

-	ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน	+

		Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+			

		ยาปฏิชีวนะชนิดทา

-	ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน	+

		Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+	

		Retinoid	ชนิดทา

-	ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน	+

		Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+

		Retinoid	ชนิดทา	+	

		ยาปฏิชีวนะชนิดทา

-	Isotretinoin	ชนิดรับประทาน

 

-	เพิ่มยาคุมชนิดรับประทาน	

		หรือ	spironolactone	

		ชนิดรับประทาน	(เฉพาะเพศหญิง)

-	เปลี่ยนยาปฏิชีวนะ	

		ชนิดรับประทาน

-	พิจารณาใช้	Isotretinoin	

		ชนิดรับประทาน

 น้อย (Mild) ปานกลาง (Moderate) รุนแรง (Severe)
ความรุนแรง

การรักษา

ชนิดทา
	 Benzoyl	peroxide	สามารถฆ่าเชื้อ	P. acnes	ซึ่งเป็นสาเหตุ

ของการเกิดสิว	 โดยการปล่อย	oxygen	 free	 radical	และสามารถ

ละลายหัวสิวได้	 ในปัจจุบันยังไม่พบรายงานการดื้อยานี้และเมื่อใช ้

ติดต่อกันเป็นเวลา	 5	 วันจึงจะเริ่มเห็นผล	 ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น 

ขณะใช้ยานี้	 เช่น	 การระคายเคือง	 เกิดรอยด่างบนเส้นใยของเสื้อผ้า 

หากสัมผัสโดนเสื้อผ้า	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ประสิทธิผลและผลข้างเคียง 



19

วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา	องค์การเภสัชกรรม

R&D NEWSLETTER
องค์การเภสัชกรรม
GPOปีที	่23	ฉบับที	่3	ประจ�าเดือน	กรกฎาคม	-	กันยายน	2559  

ของยานีข้ึน้อยูก่บัยาพืน้	(Base)	ความแรงของยา	รวมถงึระยะเวลาในการ	

สมัผสัยา	(Contact	time)	ในทางปฏบิตัมิกัใช้ยาน้ีควบคูกั่บยาปฏชิวีนะ

ชนดิทาเพือ่เพิม่ประสทิธผิลของยาในการฆ่าเชือ้และยงัสามารถลดการ

ดื้อยาของยาปฏิชีวินะชนิดทาได	้

	 ยาปฏชิวีนะ	การใช้ยาปฏชิวีนะชนิดทาเพยีงอย่างเดยีวจะท�าให้

เกดิการด้ือยาของเชือ้แบคทเีรียได้		ดงันัน้จงึต้องใช้ควบคูกั่บ	benzoyl	

peroxide	 ชนิดทาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของยาในการฆ่าเชื้อ	 รวมถึง 

ลดการดื้อยาของยาปฏิชีวนะชนิดทาได้	 ยาปฏิชีวนะท่ีนิยมน�ามาท�า 

เป็นยาใช้เฉพาะที	่ได้แก่	clindamycin	และ	erythromycin	โดยจาก

การศึกษาพบว่า	 erythromycin	 มีประสิทธิผลในการรักษาน้อยกว่า	

clindamycin	 เนื่องจากพบการด้ือยาของ	 staphylococci	 และ	 

P. acnes

	 Retinoid	 เป็นอนุพันธุ์ของกรดวิตามินเอ	มีฤทธิ์ละลายหัวสิว	

แก้ปัญหาการเกิดสิวตั้งแต่แรกเริ่มและต้านการอักเสบ	ตัวยาส�าคัญ 

ในยากลุ่มนี้	 ได้แก่	 tretinoin	 adapalene	 tazarotene	 โดยม ี

เภสัชพลศาสตร์ที่แตกต่างกันไป	 tretinoin	 จะจับกับ	 retinoic	 acid	

receptor	ชนิด	α,	β	และ	 γ	แต่	 adapalene	และ	 tazarotene	 

จะจับกับ	 retinoic	 acid	 receptor	ชนิด	β	และ	 γ	 เท่าน้ัน	ส่งผล 

ให้ประสิทธิผลและความทนต่อยา	 (Tolerability)	 ของผู้ใช้มีความ 

แตกต่างกันเล็กน้อย	 การใช้ยาน้ีร่วมกับยาทาชนิดอื่นจะสามารถ 

เพิม่ประสทิธผิลในการรกัษาของยาทาชนดิอ่ืน	รวมถงึสามารถคงสภาพ

การรักษาสิวหลังจากหยุดยาชนิดรับประทานได	้	ปัจจุบันนิยมใช้รักษา

สิวทั้งชนิดหัวปิดและหัวเปิด	 โดยมีผลข้างเคียง	 ได้แก่	การแห้ง	ลอก	 

แดง	และระคายเคืองบรเิวณทีท่า	ซึง่แปรผนัตรงกับความเข้นข้นของยา	

ถึงแม้	 retinoid	 ชนิดทาจะมีข้อดีค่อนข้างมาก	 แต่ก็ข้อจ�ากัด	 คือ	 

บางสูตรต�ารับมีความคงตัวต�่า	 ท�าให้ไม่คงทนต่อแสงและสามารถ 

ถูกออกซิไดซ์	 (Oxidize)	 โดย	benzoyl	peroxide	ชนิดทาจนหมด 

ฤทธิ์ได้	 ดังนั้นจึงควรทายานี้ก่อนนอนและทากันแดดเพื่อลดการไว 

ต่อแสง	 (Photosensitivity)	 ของผิวหนัง	 การอักเสบของผิวหนัง

เนื่องจากโดนรังสี	 UV	 (Sunburn)	 และทาแยกกันคนละเวลากับ	 

benzoyl	peroxide	ชนิดทา	นอกจากน้ียังมี	 azelaic	 acid	 20	%	 

ทีเ่ป็นอนุพันธุข์องกรดวติามนิเอ	ซึง่มฤีทธิล์ะลายหวัสวิ	ฆ่าเชือ้แบคทเีรยี

และต้านการอักเสบได้	แต่มีฤทธิ์อย่างอ่อน

	 Dapsone 5	%	 เจล	 มีฤทธิ์ลดการอักเสบปานกลาง	 เมื่อใช้ 

ยานี้ร่วมกับ	benzoyl	peroxide	ชนิดทาจะท�าให้ผิวหนังเปลี่ยนเป็น 

สีส้มถึงน�้าตาล	แต่สามารถปัดหรือล้างออกได้

	 Salicylic	 acid	 สามารถละลายหัวสิวได้	 อย่างไรก็ตาม

ประสิทธิผลในการรักษาสิวยังคงมีจ�ากัด

	 Sulfur	และ	Resorcinol	ยังคงขาดข้อมูลด้านประสิทธิผล

ชนิดรับประทาน
	 ยาปฏิชีวนะมีข้อบ่งใช้ในการรักษาสิวอักเสบที่มีความรุนแรง

ปานกลางถึงมาก	 โดยให้ใช้ร่วมกับ	 retinoid	ชนิดทา	และ	benzoyl	

peroxide	 ชนิดทา	 ยาปฏิชีวนะที่นิยมใช้ในการรักษาสิว	 ได้แก 	่ 

ยากลุ ่ม	 tetracycline	 erythromycin	 azithromycin	 และ	 

sulfamethoxazole/trimethoprim	 โดยส่วนมากมักมีฤทธิ์ต้าน 

การอักเสบนอกเหนือจากฤทธิ์ฆ่าเชื้อ	 ยกเว้น	 sulfamethoxazole/

trimethoprim	 ผลข้างเคียงทั่วไปจากการใช้ยาปฏิชีวนะในการ 

รักษาสิว	 เช่น	อาการแพ้และโรคเชื้อราแคนดิดาในช่องคลอด	 เป็นต้น	

ส�าหรับยากลุ่ม	 tetracycline	 มักท�าให้ผิวหนังไวต่อแสงได้	 โดยมัก 

เกิดกับ 	 doxycylcine 	 มากกว ่า 	 minocycl ine 	 แต ่พบว ่า	 

minocycline	ท�าให้เกิดเสียงในหู	 (Tinnitus)	 เวียนศีรษะ	 รวมถึง 

การเปลี่ยนสีของผิวหนัง	 เยื่อเมือกและฟัน	อันเนื่องมาจากการสะสม

ของเม็ดสีที่บริ เวณดังกล ่าว	 ส�าหรับ	 sulfamethoxazole/ 

trimethoprim	 มีผลข้างเคียง	 อาทิเช่น	 อาการทางระบบทางเดิน 

อาหาร	 ไวต่อแสง	 ผื่นแพ้ยา	 (Stevens-Johnson	 syndrome	 และ	

toxic	 epidermal	 necrolysis)	 และความผิดปกติของเซลล์ 

ในระบบเลือด	 (Blood	 dyscrasia)	 ยาปฏิชีวนะกลุ่ม	 macrolide	 

มกัมผีลรบกวนระบบทางเดินอาหาร	(Gastrointestinal	disturbances)	

และการแพ้ยาเช่นเดียวกบัยาในกลุม่	penicillins	และ	cephalosporins	

การให้ยาปฏชิวีนะชนิดรับประทานรกัษาสิวควรใช้ในระยะเวลาสัน้ทีส่ดุ	

ประมาณ	 3-4	 เดือน	ทั้งน้ีหากใช้	 retinoid	ชนิดทา	หรือ	 retinoid	 

ขนิดทาร่วมกับ	benzoyl	peroxide	 ชนิดทาควบคู่กับยาปฏิชีวนะ 

ชนิดรับประทานด้วยจะท�าให้ได้ผลการรักษาที่ดี

	 ยาเม็ด คุมก�าเนิด 	 ฮอร ์ โมนผสมระหว ่ าง เอสโตรเจน	 

(Estrogen)	และโปรเจสติน	 (Progestin)	 เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่นิยม 

น�ามาใช ้รักษาสิว 	 เพราะนอกจากจะได ้ประโยชน ์ เ ร่ืองการ 

รักษาสิวแล้ว	 ยังท �าให้รอบประจ �าเดือนมาปกติ	 ลดภาวะเลือดจาง	

(Anemia)	 เนื่องมาจากประจ �าเดือนมามาก	 (Menorrhagia)	ลดการ

สร้างเน้ืองอกชนิดไม่ร้ายแรงที่รังไข่	 (Benign	 ovarian	 tumors)	 

รวมถึงสามารถลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็งที่มดลูก	 รังไข่	 และ

ล�าไส้ใหญ่ได้อีกด้วย	 โดยฮอร์โมนโปรเจสตินในยาเม็ดคุมก�าเนิด 

ที่มา: http://utwpcr.com/2016/04/04/dermatology-acne-

								treatment-6-amazing-acne-treatments/
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เอกสารอ้างอิง 
	 1.	Guidelines	of	care	for	the	management	of	acne	vulgaris.	Zaenglein,	Andrea	L.	et	al.	J Am Acad Dermatol.	2015;	74(5):	945-73.

มีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน	 (Antiandrogenic)	ที่เป็นสาเหตุหนึ่ง

ของการเกิดสิว	 ด้วยการลดการสร้างฮอร์โมนแอนโดรเจนร่วมกับ 

การสร้าง	 sex	 hormone-binding	 globulin	 เพื่อให้มาจับกับ 

เทสโทสเตอโรนอสิระ	(Free	testosterone)	ซ่ึงเป็นฮอร์โมนแอนโดรเจน	

ที่ส�าคัญในเลือด	นอกจากนี้ยาเม็ดคุมก �าเนิดยังสามารถลดการอักเสบ

และการเกิดสิวได้	 ในปัจจุบันองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา	

(The	United	States	Food	and	Drug	Administration	หรือ	US	

FDA)	อนมุตัใิห้ใช้ฮอร์โมนสตูรผสมในการรกัษาสวิทัง้หมด	4	สตูร	ได้แก่	

ethinyl	 estradiol/norgestimate,	 ethinyl	 estradiol/ 

norethindrone	acetate/ferrous	fumarate,	ethinyl	estradiol/

drospirenone	 และ	 ethinyl	 estradiol/drospirenone/ 

levomefolate	โดยอาจพิจารณาใช้เดี่ยว	ๆ 	หรือใช้ร่วมกับยารักษาสิว

ตัวอื่นได้ตามความเหมาะสม

	 Spironolactone	ยังคงขาดข้อมูลด้านประสิทธิผล

	 Flutamide	 ไม่ได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของ

สหรัฐอเมริกาให้ใช้ในการรักษาสิว

	 Prednisolone	ขนาดต�า่	มข้ีอบ่งใช้ในผูท่ี้เป็นสวิรนุแรง	รวมถงึ

ป้องกันและรักษาสิวรุนแรงที่เกิดจากการใช้	 isotretinoin	 โดยอาจใช้ 

เป็นยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยาเม็ดคุมก�าเนิดที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูง

	 Isotretinoin	 เป็นไอโซเมอร์	 (Isomer)	 ของกรด	 retinoic	 

ใช้ในการรักษาสิวรุนแรงท่ีรักษาไม่หาย	หรือสิวท่ีมีความรุนแรงระดับ

ปานกลางที่รักษาไม่หายหรือกลับเป็นซ�้า	 (Relapse)	 อย่างรวดเร็ว 

หลังจากได้รับยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน	 มีรอยที่เกิดจากสิวและ 

มีผลต่อความมั่นใจในชีวิตประจ �าวัน	 โดย	 isotretinoin	 จะลดการ 

ผลิตไขมัน	 (Sebum)	 ลดการเกิดสิวและรอยท่ีเกิดจากสิวได้	 ผลการ

รักษาจะผันตรงกับขนาดยาที่ใช้	 ค�าแนะน�าในการรับประทานยานี ้

คือ	 ให้รับประทานหลังอาหารเนื่องจากยาจะดูดซึมได้ดี	ผลข้างเคียง	 

ที่เกิดจะคล้ายคลึงกับการได้รับปริมาณวิตามินเอมากเกินไป	 (Hyper-

vitaminosis	A)	อาการที่พบได้บ่อยคือ	 เยื่อบุผิวแห้ง	ซึ่งจะส่งผลให้ 

ผิวแห้ง	ปากแห้ง	ตาแห้งหรอืระคายเคือง	จมกูแห้ง	และเลอืดก�าเดาไหล			

เป็นต้น	หลังจากหยุด	 isotretinoin	ชนิดรับประทานแล้วควรเว้นการ

ขัดผิวหรือท�าเลเซอร์เป็นเวลาอย่างน้อย	6-12	 เดือน	และห้ามใช้ยานี้

ในหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์เนื่องจากอาจท�าให้ 

ทารกพิการได้

                                                        

การรักษาสิวทางเลือก
	 นอกจากการใช้ยารักษาสิวแล้ว	 ยังมีทางเลือกอื่นในการ 

รักษาสิวอีกมากมาย	 เช่น	 การท�าเลเซอร์	 หรือการใช้	 ayurvedic	 

compound	 ชนิดน�้า	 tea	 tree	 oil	 สารสกัด	 barberry	 ชนิด 

รับประทาน	และ	 gluconolactone	ชนิดน�้า	 เป็นต้น	แต่ยังมีข้อมูล 

การศึกษาอย่างจ�ากัดเพราะมีการใช้ที่ไม่แพร่หลายนัก

ที่มา: http://blog.23andme.com/wp-content/uploads/2010/11/ 
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