ยารักษาสิ ว

ภญ. ดร. กุสาวดี เมลืองนนท์

สิ ว พบได้บ่อยในวัยรุ่ น โดยพบบริ เวณที่มีต่อมไขมันหนาแน่น โดยเฉพาะบริ เวณใบหน้า จึงส่ งผล
ต่อภาวะจิตใจ เพราะเกี่ยวข้องกับความสวยงาม การรักษาสิ วในรายที่เป็ นเพียงเล็กน้อยอาจไม่ตอ้ งใช้ยา ใน
บางรายที่เป็ นมากจาเป็ นต้องมีการใช้ยาเพื่อรักษาสิ ว บทความนี้ประกอบด้วยเนื้ อหาซึ่ งมุ่งเน้นในเรื่ องการใช้
ยาเพื่อรักษาสิ ว โดยเลือกเฉพาะยาที่มีการใช้บ่อยทั้งยาทาเฉพาะที่ และยารับประทาน รายละเอียดของยา การ
ออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ วิธีใช้ ตลอดจนคาแนะนาในการใช้
ยาและสร้างความกังวลใจให้กบั ผูท้ ี่เป็ นสิ ว ดังนั้นในฐานะเภสัชกร การให้คาแนะนาที่เหมาะสมในการใช้ยา
หรื อไม่ใช้ยา จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
การเกิดสิ ว
สิ วเป็ นการอักเสบเรื้ อรังของ pilosebaceous unit ได้แก่รูขุมขน (follicles) และต่อมไขมัน
(sebaceous gland) พบได้บ่อยในวัยรุ่ นโดยเฉพาะเพศชาย สิ วมีลกั ษณะผืน่ ที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ตุ่มเล็กๆ ไม่
มีการอักเสบ จนถึงตุ่มใหญ่และมีอาการอักเสบน้อยจนถึงอาการอักเสบมาก เป็ นฝี ถุงหนอง และเจ็บ และ
พบมีการติดเชื้ อแบคทีเรี ยร่ วมด้วย ได้แก่ Propionibacterium acnes โดยทัว่ ไปสิ วไม่ใช่ภาวะที่เป็ นอันตราย
ร้ายแรง แต่มกั เป็ นเรื้ อรัง หายยาก และก่อให้เกิดรอยแผลเป็ น จะพบว่าสิ วนั้นจะเป็ นน้อยลงจนหายไปใน
ที่สุดเมื่อพ้นช่วงวัยรุ่ น สิ วที่พบได้บ่อยนั้นเรี ยกว่า acne vulgaris สิ วสามารถแบ่งประเภทได้ในอีกหลาย
ลักษณะตามวัยที่พบ ตัวอย่างเช่น neonatal acne, adult acne หรื อตามสาเหตุที่ก่อให้เกิดสิ ว ตัวอย่างเช่น acne
cosmetica, acne machanica 1-3
การรักษาสิ วโดยไม่ ใช้ ยา (nonpharmacologic therapy)
จากการที่สิวมักเป็ นในช่วงอายุต้ งั แต่วยั รุ่ น และจะค่อยๆดีข้ ึนได้ การเป็ นสิ วเพียงเล็กน้อยอาจไม่
จาเป็ นต้องใช้ยา มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหลายประการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ ว เช่นการขัดหน้าด้วย
ผลิตภัณฑ์ขดั ผิว (scrubbing agent) หรื อการล้างหน้าบ่อยๆ ไม่ได้ทาให้ลดการเกิดสิ วเนื่องจากการเกิดสิ วอยู่
ในระดับที่ลึกคือการอักเสบในรู ขมุ ขน (follicle) และต่อมไขมัน (sebaceous gland) และยังอาจทาให้เกิดการ
ระคายเคืองผิว การล้างหน้าด้วยสบู่หรื อน้ าช่วยลดปริ มาณไขมัน (sebum) ตลอดจนแบคทีเรี ยบนผิวหน้าได้
แต่กม็ ีผลเพียงเล็กน้อยกับรู ขุมขน รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ชาระล้างต่างๆ ควรระวังเกี่ยวกับการระคายเคือง
และการเกิดผิวแห้ง ซึ่ งจะกระตุน้ ให้ผวิ หน้าสร้างไขมันมากขึ้น ดังนั้นควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนและ
ไม่ทาให้ผวิ แห้งเป็ นหลัก2,3
การใช้ ยารักษาสิ ว (pharmacologic therapy)
การใช้ยารักษาสิ ว มีเป้ าหมายสาคัญคือป้ องกันการเกิดสิ ว กาจัดสิ วที่เกิดขึ้น ลดการผลิตไขมันจาก
ต่อมไขมัน เร่ งให้การอักเสบหายเร็ วขึ้น และรักษาแผลเป็ นให้ดูดีข้ ึน โดยการรักษาสิ วด้วยการใช้ยานั้นมีท้ งั
1) การใช้ยาทาหรื อการรักษาเฉพาะที่ 2) การรับประทานยารักษาสิ ว 3) การใช้ยาฉีด และ 4) การรักษาโดยใช้

1

เครื่ องมือช่วย เช่น เครื่ องกดหัวสิ ว2,3 ในที่น้ ี จะให้รายละเอียดของการรักษาสิ วโดยการใช้ยาทา และยา
รับประทาน ซึ่งเป็ นที่ใช้กนั โดยทัว่ ไป ส่ วนยาฉี ด จะเป็ นการรักษาสิ วที่มีความรุ นแรงมากเช่นถุงหนอง
ตารางที่ 1 แสดงฤทธิ์ทางเภสั ชวิทยาของยารักษาสิ ว2
ยารักษาสิ ว
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1) ยาทารักษาสิ วหรือการรักษาเฉพาะที่
การใช้ยาทาเพื่อรักษาสิ วนั้นแบ่งได้ดงั นี้ 1) ยาที่ออกฤทธิ์ ละลายขุย (keratolytics) ได้แก่ 5-10%
salicylic acid lotion, 3-40% sulphur lotion, 3% resorcinol cream or lotion 2. ยาที่ออกฤทธิ์ ละลายหัวสิ ว
(comedolytics) ได้แก่ 0.025-0.1% tretinoic acid, adapalene 3. ยาต้านแบคทีเรี ย เช่น 2.5-10% benzoyl
peroxide, tetracycline, erythromycin หรื อ clindamycin ในรู ปของ lotion และ azelaic acid 15-20% cream 15
ข้อมูลยาทารักษาสิ วแสดงไว้ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้ อมูลยาทารักษาสิ ว2-5
Benzoyl peroxide
ความเข้ มข้ น
และรูปแบบ
ฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา

2.5-10% , gel
ต้านเชื้อแบคทีเรี ย เร่ งการหลุดลอก
ของ epithelial cells ลดการอุดตัน
ของรู ขมุ ขน และทาให้หวั สิ วหลุด
ลอก
ผิวแห้ง และก่อระคาย โดยเฉพาะ
บริ เวณผิวอ่อนบาง ผิวเปี ยกชื้ น แพ้

ผลข้ างเคียง
และอาการไม่
พึงประสงค์
pregnancy risk factor: C
การใช้ ใน
หญิงตั้งครรภ์
และให้ นม
บุตร

วิธใี ช้ และ
คาแนะนาใน
การใช้

Topical retinoids
Tretinoic acid
Adapalene
0.0250.1%,
0.1%, cream gel/cream
เร่ งการสร้างเซลล์และผลัดเซลล์
โดยเฉพาะที่ผนังรู ขมุ ขน ทาให้หวั
สิ วหลุดลอก ลดการเกิดสิ ว และมี
ฤทธิ์ลดการอักเสบ
ระคายเคืองผิว ผิวแดง(erythema)
และหลุดลอก (peeling)

Topical antibiotics
Erythromycin
Clindamycin
2%, 4%,
1% ,
solution/gel
solution,/gel
ต้านเชื้ อแบคทีเรี ย

แพ้ ระคายเคือง

pregnancy risk factor: C ไม่มี
pregnancy risk
pregnancy risk
หลักฐานแน่ชดั ว่าก่อให้เกิดทารก factor: B
factor: B
วิรูป โดยการใช้แบบภายนอกนี้ ไม่
พบว่ามีผลต่อระดับยาในพลาสมา
การใช้ในหญิงตั้งครรภ์ควร
พิจารณาความเสี่ ยงและประโยชน์
ที่ได้รับโดยทัว่ ไปไม่แนะนาให้ใช้
โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ 3 เดือน
แรก หญิงที่มีแนวโน้มจะตั้งครรภ์
และไม่ได้คุมกาเนิ ด ในหญิงให้นม
บุตร ไม่ทราบแน่ชดั ว่ายาขับออก
ทางน้ านมหรื อไม่ ควรระมัดระวัง
การใช้ โดยเฉพาะไม่ควรทายา
บริ เวณหน้าอก
เพือ่ ลดการระคายเคือง ควรใช้ขณะผิว การระคายเคืองแปรผันตาม
ทาบริ เวณที่เป็ นวันละสองครั้ง
แห้ง หรื อภายหลังล้างหน้า 30 นาที
ลักษณะผิว โดย ผิวแพ้ง่าย หรื อผิว
ควรเริ่ มใช้ที่ความเข้มข้นต่าๆก่อน
แห้ง มีแนวโน้มระคายเคือง
หรื ออาจใช้วนั เว้นวันแล้วเพิ่มเป็ นทุก มากกว่า รู ปแบบของยาแบบครี ม
วัน และวันละสองครั้ง ไม่ควรใช้เกิน ก่อให้เกิดการระคายน้อยกว่าการ
วันละ 2 ครั้ง และเมื่อมีอาการระคาย ใช้ topical retinoids ก่อนนอน
เคืองควรหยุดยาและล้างออกทันที
ควบคู่ไปกับ BPO ตอนเช้า เพิ่ม
เริ่ มแรกที่ใช้ยาอาจทาทิ้งไว้ 15 นาที
ประสิ ทธิภาพในการรักษาสิ ว
แล้วล้างออก เมื่อใช้ไปสักระยะไม่มี หลีกเลี่ยงแสงแดด หรื อทายา
การระคายเคืองแล้วจึงไม่ตอ้ งล้างออก ป้ องกันแสงแดด

Azelaic acid
20%, cream
ต้านเชื้ อแบคทีเรี ย ลด
การอักเสบและละลาย
สิ วอุดตัน
ระคายเคือง แสบร้อน
คัน
pregnancy risk factor:
B

ทาบริ เวณที่เป็ นวันละ
สองครั้งบนผิวที่แห้ง
สะอาด และนามาใช้
ภายหลังการอักเสบ
ของสิ วเพื่อลดรอยดา
จากการเกิดสิ ว
(hyperpigmentation)
จากคุณสมบัติที่เป็ น
skin-lightening
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2) ยารักษาสิ วชนิดรับประทาน
การรักษาโดยใช้ยารับประทานได้แก่การใช้ยาปฏิชีวนะชนิ ดรับประทานได้แก่ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
tetracycline, doxycycline, และ macrolide ยาปฏิชีวนะนั้นมีที่ใช้ในสิ วระดับความรุ นแรงปานกลาง ซึ่ งมีตุ่ม
หนอง popular/ pustular หรื อตุ่มแดงใหญ่ลกั ษณะ nodule เพื่อลด Propionibacterium acnes ยาปฏิชีวนะ
กลุ่ม macrolides ที่มีการใช้เพื่อรักษาสิ วได้แก่ erythromycin, azithromycin, clindamycin ส่ วน cotrimoxazole มีที่ใช้ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย tetracycline หรื อ erythromycin 2,3
ยารับประทานอีกชนิดที่มีการใช้กนั แพร่ หลายคือ oral retinoid เช่น isotretinoin ใช้ในรายที่เป็ นสิ ว
ระดับรุ นแรงประกอบด้วยตุ่มแดงใหญ่หรื อตุ่มหนองขนาดใหญ่ เป็ น treatment of choice ใน severe
nodulocystic acne หรื อในรายที่ใช้ยารักษาสิ วทัว่ ไปไม่ได้ผล2-3, 6
มีการใช้ฮอร์ โมนเพศที่มีฤทธิ์ antiandrogen ในการรักษาสิ วในเพศหญิง ได้แก่ cyproterone acetate
รวมทั้งการใช้ spironolactone เนื่องจากมีฤทธิ์ antiandrogen2,3 ข้อมูลยารับประทานรักษาสิ วแสดงไว้ใน
ตารางที่ 3 และมีการรักษาโดยใช้ยาฉี ดเช่นการฉี ด steroid suspension เข้าไปใน cystic lesion เช่น
triamcinolone acetonide (2.5 ไมโครกรัม/มล.) 2,3
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ตารางที่ 3 ข้ อมูลยารับประทานเพือ่ รักษาสิ ว2-5

ฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา

Systemic antibiotics
ErythroAzithroClindaTetracycline/
mycin
mycin
mycin
doxycycline
ต้านเชื้ อแบคทีเรี ย (P. acnes)
พบผลของ tetracycline ต่อการลด keratin ในsebaceous follicles

คลื่นไส้
อาเจียน
ท้องเสี ย ปวด
ท้อง

คลื่นไส้
อาเจียน
ท้องเสี ย ปวด
ท้อง

คลื่นไส้
อาเจียน
ท้องเสี ย ปวด
ท้อง การรับ
รส
เปลี่ยนแปลง
ผื่น การใช้ยา
เป็ นระยะ
เวลานานอาจ
ก่อให้เกิด
pseudomembr
anous colitis

คลื่นไส้ อาเจียน
ท้องเสี ย ปวดท้อง
การติดเชื้ อซ้ าซ้อน
(superinfections;
vaginal
candidiasis),
photosensitizing
ไม่ใช้ในเด็กอายุต่า
กว่า 12 ปี ทาให้สี
ฟันเปลี่ยน

การใช้ ในหญิง pregnancy
ตั้งครรภ์และ risk factor: B
ให้ นมบุตร

pregnancy
risk factor: B

pregnancy
risk factor: B

1 กรัมต่อวัน
ให้ในรายที่ไม่
สามารถใช้ มี
อัตราการดื้อ
ต่อยาสู ง การ
ให้ร่วมกับ
BPO ช่วยลด
การดื้อต่อยา
ได้

500 มก. วัน
ละครั้ง 3-4
ครั้งต่อ
สัปดาห์ นาน
4 สัปดาห์
(pulse
therapy)

150-300มก.
วันละ 4 ครั้ง

pregnancy risk
factor: D
ผ่านรกและผ่าน
น้ านม
tetracycline: 1
กรัมต่อวัน
doxycycline: 100200 มก. ต่อวัน

ผลข้ างเคียง
และอาการไม่
พึงประสงค์

วิธใี ช้ และ
คาแนะนาใน
การใช้

Isotretinoin

Cyproterone acetate

ลดการสร้าง sebum ลด P.
acnes ลดและเปลี่ยนแปลง
keratinization ในท่อรู ขน มีผล
ต้านการอักเสบ
ผลต่อ mucocutaneous เช่น ปาก
ริ มฝี ปาก จมูก ตา แห้ง รวมทั้ง
genitor-anal mucosa ผลต่อ
lipid metabolism และ liver
function ซึ่งต้องติดตามใกล้ชิด
อาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง
พบได้ไม่บ่อยได้แก่การเพิ่ม
ระดับ creatine phosphokinase,
เพิม่ ระดับน้ าตาลในเลือด
photosensitivity, pseudotumor
cerebri (benign intracranial
hypertension), hepatomegaly,
bone abnormalities, muscle and
joint pain, depression
pregnancy risk factor: X
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้
นมบุตรเมื่อหยุดยาแล้วควร
คุมกาเนิ ด 1 เดือน
0.5-1 มก.ต่อ กก.ต่อ วันแบ่งให้
2 ครั้ง 15-20 สัปดาห์ (120-150
มก.ต่อ กก. ต่อการรักษาเป็ น
ระยะเวลา 4-6 เดือน)
การใช้ลูกอม การใช้สารให้
ความชุ่มชื้นรวมทั้งน้ าตาเทียม
ช่วยบรรเทาอาการแห้งของเยือ่
เมือกต่างๆได้

anti androgenic effect
กดการสร้างไขมันจาก
ต่อมไขมันที่ผิวหนัง
มีผลต่อรอบเดือน เต้า
นมขยายและเจ็บตึง
คลื่นไส้ อาเจียน มีการ
คัง่ ของน้ า ขาบวม ปวด
ศีรษะ

pregnancy risk factor:
X
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
และให้นมบุตร
อยูใ่ นรู ปแบบยา
คุมกาเนิ ด (cyproterone
acetate 2 มก, ethinyl
estradiol 35 มคก.) ใช้
ในเพศหญิงอายุ 16 ปี
ขึ้นไปที่มีสิวอักเสบ
รุ นแรงใช้ยาอื่นรักษา
ไม่ได้ผล และรายที่มี
หน้ามันมาก ผลของยา
ค่อนข้างช้า ประมาณ 5
เดือนจึงเริ่ มดีข้ ึน
ควรเลือกใช้ในรายที่
ต้องการฤทธิ์การ
คุมกาเนิ ดของยา
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การเลือกใช้ ยาเพือ่ รักษาสิ ว
การรักษาสิ วด้วยการใช้ยา ทาการเลือกใช้ยาตามระดับความรุ นแรงของการเกิดสิ ว (acne severity)
ซึ่ งแบ่งระดับความรุ นแรงตามลักษณะรอยโรคของการเกิดสิ วได้แก่ ลักษณะการเกิดสิ วเป็ น สิ วหัวขาว
(closed comedones) สิ วหัวดา (open comedones) เป็ นตุ่ม (papules) ตุ่มหนอง (pustules) เป็ นตุ่มแดงขนาด
ใหญ่ (nodules) และรอยแผลเป็ น (scarring)
ตารางที่ 4 การแบ่ งระดับความแรงตามลักษณะรอยโรคของสิ ว2
ระดับ
ความ
รุนแรง

ลักษณะรอยโรค

น้อย

ผื่นสิ วไม่อกั เสบ (Non-inflammatory
lesions)
ผื่นสิ วอักเสบ (Inflammatory papules
and pustules) ประกอบกับผื่นสิ วไม่
อักเสบ
ผื่นสิ วอักเสบ (Inflammatory lesions
and scarring)ประกอบกับผื่นสิ วไม่
อักเสบ

ปาน
กลาง
มาก

รอยโรคทีพ่ บ
papules pustules nodules scarring

closed
open
comedones comedones
เล็กน้อย- เล็กน้อย- อาจพบ
มาก
มาก
ได้
เล็กน้อย- เล็กน้อยมาก
มาก
มาก
เล็กน้อยมาก

เล็กน้อยมาก

มาก

อาจพบ
ได้
มาก

ไม่พบ

ไม่พบ

น้อย

อาจพบ
ได้

มาก

มาก

มาก

การจาแนกความรุ นแรงของสิ ว (Classifying acne severity) American Academy of Dermatology จาแนก
ความรุ นแรงของสิ วเป็ น 3 ระดับดังนี้
1. Mild acne พบหัวสิ ว และ มีรอยโรคอักเสบในระดับตื้น น้อยกว่า 15 ตาแหน่ง (superficial
inflammatory lesions)
2. Moderate acne พบหัวสิ ว และ มีรอยโรคอักเสบมากกว่า 15 ตาแหน่ง ซึ่ งรอยโรคมีขนาดใหญ่และ
เจ็บกว่าระดับ Mild
3. Severe acne รอยโรคลึก และพบตุ่มหนอง รวมทั้งแผลเป็ น

Mild Acne
Moderate Acne
Severe Acne
รู ปที่ 1 ระดับความรุ นแรงของสิ ว จาก http://www.acneacademy.org/professional/diagnosing-and-treatingacne
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ตารางที่ 5 การเลือกใช้ ยาตามระดับความรุ นแรงของสิ ว2

First choice1

Mild
Comedonal
(black/white
head)
TR

Moderate

Alternatives1

TR/SA/AA*

alternateTA/TR/
AA

Alternatives for
females1,4

TR

TR+TA

Maintenance
therapy

TR

TR

Papular/
pustular
TR+TA

Severe

Papular/pustular

Nodular2

OA+TR
+/- BPO
alternate OA+
alternate TR +/BPO
AN5+TR/AA
+/- TA

OA+TR
+/- BPO
OI or alternate OA+
alternate TR +/BPO/AA
AN5+TR
+/- OA
+/- alternativeTA
TR+/- BPO

TR+/- BPO

Nodular/
conglobata
OI3
OA+TR+BPO**

High dose AN5+TR
+/- alternativeTA
TR+/- BPO

BPO= benzoyl peroxide, AA= azelaic acid, TR= topical retinoid, SA= salicylic acid, OA= oral antibiotics,
TA= topical antimicrobial, AN= oral antiandrogen, OI= oral isotretinoin
1
ร่ วมกับการกดหัวสิ วในรายที่จาเป็ น
2
ตุ่มหนองมีขนาดเล็กกว่า 0.5 เซนติเมตร
3
ให้เป็ นการรักษาครั้งที่สองในรายที่มีการกลับเป็ นซ้ า
4
การรักษาบางอย่างจากัดในรายที่มีการตั้งครรภ์
5
จาก Gollnick H, et al. JAAD. 2003.49 (Suppl): 1-37.
การใช้ยาเพื่อการรักษาสิ วนั้นตาม The consensus statements from The Global Alliance to
Improve Outcomes in Acne ให้เลือกใช้ยาตามระดับความรุ นแรงของสิ ว และอาจมีการใช้ยาร่ วมกันหลายตัว
รวมทั้งมีการใช้ยาต่อเนื่ องเพื่อป้ องกันการเกิดสิ วใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานประมาณ 8 สัปดาห์จึงเห็นผล
ในระยะแรกของการรักษานั้น สิ วจะยังคงปรากฏให้เห็น โดยที่บางรายอาจเห็นว่าเป็ นสิ วมากขึ้น จึงมีความ
จาเป็ นที่จะต้องทาความเข้าใจกับผูป้ ่ วยเพื่อความต่อเนื่ องและประสิ ทธิ ภาพที่ดีของการรักษา
The consensus statements from The Global Alliance to Improve Outcomes in Acne2 ระบุวา่ สิ วที่
ไม่รุนแรงนั้นมักทาการรักษาด้วยยาทา ได้แก่ topical retinoid เป็ นหลัก ซึ่งอาจเลือกใช้ salicylic acid หรื อ
azelaic acid และอาจใช้ topical antimicrobial ร่ วมด้วยได้ ส่ วนสิ วที่มีความรุ นแรงปานกลางนั้น topical
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retinoid ยังคงเป็ นยาทาหลักที่เลือกใช้ร่วมกับ oral antibiotics และอาจใช้ BPO ร่ วมด้วย สิ วที่รุนแรงควร
เลือกใช้ oral isotretinoin
แม้วา่ การเกิดสิ วจะเป็ นภาวะที่เรื้ อรัง การรักษาสิ วจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะเห็นผล จึงมีขอ้
ควรระวังในการพิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะทั้งชนิดรับประทานและชนิดทาคือควรใช้เมื่อมีขอ้ บ่งใช้และใช้เป็ น
ระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเพื่อป้ องกันการดื้อยาที่อาจเกิดขึ้น2,3
Topical retinoid จัดเป็ นยาที่เลือกใช้เป็ นตัวแรกๆของการรักษาสิ วทั้งชนิดรุ นแรงน้อยถึงปานกลาง
รวมทั้งใช้เพื่อป้ องกันการเกิดสิ วโดยแนะนาให้ใช้อย่างต่อเนื่อง topical retinoid ที่มีใช้ในปั จจุบนั ได้แก่
tretinoic acid/tretinoin และ adapalene ซึ่งจัดเป็ น retinoids รุ่ นที่ 3 (third-generation retinoid) กล่าวคือเป็ น
retinoid-mimetic compound (a naphthoic acid derivative) ซึ่ งจับกับ retinoic acid receptor (RAR) subtypes
RAR-, RAR- ที่ epidermis2,3 ซึ่งมีการศึกษาทางคลินิกยืนยันประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยของ
adapalene เปรี ยบเทียบกับ tretinoic acid 7-16 และบางการศึกษายืนยันผลว่า การใช้ adapalene ระคายเคืองผิว
น้อยกว่า tretinoic acid/tretinoin 7, 11-12, 15-16
Tazarotene เป็ นยาในกลุ่ม topical retinoid ซึ่ งใช้รักษาโรคสะเก็ดเงิน ที่มีการนามาใช้รักษาสิ วที่
ความเข้มข้น 0.05% และ 0.1% โดยมีการศึกษาทางคลินิก randomized, double-blind เปรี ยบเทียบการใช้
0.1% tazarotene gel วันเว้นวัน ในสิ วอักเสบรุ นแรงน้อยถึงปานกลางมีประสิ ทธิ ภาพเท่าเทียมกับการใช้
0.1% adapalene gel วันละครั้ง17 ผลข้างเคียงที่พบจากการใช้ tazarotene คือผิวหนังแดง แห้งและลอก2-4
การใช้ยาร่ วมกันเพื่อการรักษาสิ วนั้นจะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรักษาสิ ว โดยเฉพาะสิ วที่มีความ
รุ นแรงปานกลาง มีการใช้ topical retinoid ร่ วมกับ BPO หลายการศึกษายืนยันผลการใช้ร่วมกันของ
adapalene และ BPO18,19 แม้วา่ การใช้ยาร่ วมกันนี้มีผลระคายเคืองต่อผิว มีการศึกษาทางคลินิกพบว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ผสม 0.1% adapalene และ 2.5% BPO ระคายเคืองผิวน้อยกว่าการใช้ BPO 5% และ 10%18 ใน
ต่างประเทศจึงมียาสู ตรผสมดังกล่าวขายในท้องตลาด ใช้ทาเพื่อรักษาสิ ว รวมทั้งมีการผสม topical
antimicrobial ได้แก่ clindamycin ร่ วมด้วยเพื่อใช้ในรายสิ วที่มีความรุ นแรงปานกลาง ซึ่งการศึกษาทาง
คลินิกพบว่าการใช้ยาร่ วมกันดังกล่าวนี้มีประสิ ทธิ ภาพและเพิม่ ความร่ วมมือในการใช้ยา20-24
การใช้ topical retinoid ร่ วมกับ ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน รวมทั้งอาจใช้/ ไม่ใช้ BPO ร่ วมด้วย
เป็ นทางเลือกสาหรับสิ วรุ นแรงที่ไม่อาจทนต่อผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ของการใช้ oral
isotretinoin ได้25 มีศึกษาแบบ open-label, randomized เพื่อดูประสิ ทธิภาพการใช้ 20% azelaic acid cream
ร่ วมกับ minocycline เปรี ยบเทียบกับ oral isotretinoin ในสิ วชนิดรุ นแรง (nodular, papulopustular หรื อ
acne conglobata) ก็อาจเป็ นทางเลือกหนึ่งสาหรับผูท้ ี่ไม่สามารถทนต่อยา oral isotretinoin ได้เช่นกัน26
รู ปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาทาเพื่อรักษาสิ วมีท้ งั ชนิดครี ม โลชัน่ ยาน้ าใส (solutions) เจล การเลือกใช้
เภสัชภัณฑ์รูปแบบใดนั้นควรพิจารณาจากลักษณะของผิวด้วย ตัวอย่างเช่น ผิวปกติถึงผิวมันควรเลือกใช้ เจล
ยาน้ าใส และโลชัน่ ส่ วนผิวแห้งควรเลือกใช้ โลชัน่ หรื อครี ม2
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โดยสรุ ป แม้วา่ สิ วไม่ใช่ภาวะที่เป็ นอันตราย แต่โดยธรรมชาติของสิ วที่เป็ นโรคไม่รุนแรงแต่เรื้ อรัง
จึงสร้างความกังวลใจและส่ งผลต่อจิตใจของผูท้ ี่เป็ นสิ ว รวมทั้งการรักษาซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานและใน
บางกรณี เมื่อสิ วหายยังปรากฏเป็ นรอยแผลเป็ นซึ่งหายยากและทาการรักษาได้ยาก การใช้ยาเพื่อรักษา และ
ป้ องกันการเกิดสิ วจึงมีความจาเป็ น เภสัชกรจึงมีบทบาทสาคัญในการให้คาแนะนาในการดูแลรักษาเบื้องต้น
เพื่อให้การใช้ยาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
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