แนวทางการดูแลรักษาโรค Acne
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Clinical Practice Guideline Acne
รองศาสตราจารยนายแพทยนภดล
นพคุณ
ศาสตราจารยแพทยหญิงเพ็ญวดี
ทิมพัฒนพงศ
รองศาสตราจารยแพทยหญิงวัณณศรี สินธุภัค
รองศาสตราจารยแพทยเพ็ญพรรณ วัฒนไกร
แพทยหญิงรัศนี
อัครพันธ
แพทยหญิงนลินี
สุทธิไพศาล
รอยโทหญิงแพทยหญิงรัชยาณี
คเนจร ณ อยุธยา
รองศาสตราจารยนายแพทยนิยม
ตันติคุณ
นายแพทยรัฐภรณ
อึ๊งภากรณ
นายแพทยวบิ ลู ย
โรจนวานิช
แพทยหญิงภาวิณี
ฤกษนิมิตร
นายแพทยเจตน
วิทิตสุวรรณกุล
ความนํา
แนวทางการดูแลรักษาสิวเปนความเห็นรวมกันของกลุมผูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยสิวเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการรักษาผูปวย มิใชกฎตายตัวที่ตองปฏิบัติการรักษาตามที่เขียนไวทุกประการ ทั้งนี้เพราะ
ผูปวยแตละรายมีปญหาที่แตกตางกัน การวางแนวทางการรักษาเปนการสรางมาตรฐานและพัฒนาการดูแลรักษา
สิวใหถูกตองตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของทั้งแพทยและผูปวย เพื่อใหประชาชนที่มาพบ
แพทยไดรับความมั่นใจวาจะไดรับการดูแลรักษาที่ดี

สิวเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยมาพบแพทยผิวหนัง สิวจะปรากฏอาการในผูหญิงชวง
อายุ 14-17 ป และในผูชายชวงอายุ 16-19 ป ความรุนแรงของสิวจะมากขึ้น 3-5 ป หลังจากเริ่มเปน
สิว และมักหายไปในชวงอายุ 20-25 ป รอยละ 85 ของผูเปนสิวจะเปนชนิดไมรุนแรง มีเพียงรอยละ
15 ที่เปนสิวอักเสบรุนแรง
นิยาม
สิว คือ การอักเสบของหนวยรูขนและตอมไขมัน( pilosebaceous unit) โดยมากมักเปน
บริเวณหนา คอ และลําตัวสวนบน ซึ่งเปนตําแหนงที่มตี อ มไขมันขนาดใหญอยูหนาแนน มักพบใน
วัยรุน แตบางคนอาจเปนๆหายๆจนอายุเลย 40 ป ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสิว
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การวินิจฉัย
อาการและอาการแสดง
1.ลักษณะทางคลินิก
ลักษณะทางคลินิกของสิว บริเวณที่เปนสิวบอย คือ หนา รองลงมา คือ คอ หลัง และอก
สวนบน แบงสิวไดเปน 2 ลักษณะ คือ
ก. ชนิดไมอักเสบ คือ สิวที่เกิดจากการอุดตันของรูขน เรียกวา comedone (ductal
hypercornification) มี 2 ชนิด
- closed comedone เปนตุมกลมเล็กแข็งสีขาวจะเห็นชัดขึน้ เมื่อดึงผิวหนังใหตึงหรือโดยการ
คลํา
- open comedone เปนตุมกลมเล็กแข็งคลาย closed comedone แตตรงยอดมีรูเปดและมี
กอนสีดําอุดอยู
ข. ชนิดอักเสบ ไดแก
- papule ตุมสีแดงขนาดเล็ก
- pustuleไดแก superficial และ deep pustule
- nodule กอนสีแดงภายในมีหนองปนเลือด บางครั้งอาจเปนหลายหัวติดกัน
- cyst กอนนูนแดง นิ่ม ภายในมีหนองปนเลือด
เมื่อสิวหายอาจจะเหลือรองรอยไดหลายแบบ ไดแก รอยแดง, รอยดํา, หลุมแผลเปน,
แผลเปนนูน
การจัดระดับความรุนแรงของสิว 1
- สิวเล็กนอย (mild acne) มีหัวสิวไมอักเสบ( comedone )เปนสวนใหญ หรือมีสิวอักเสบ
(papule และ pustule)ไมเกิน 10 จุด
- สิวปานกลาง (moderate acne) มี papule และ pustule ขนาดเล็กจํานวนมากกวา 10 จุด
และ/หรือ มี nodule นอยกวา 5 จุด
- สิวรุนแรง (severe) มี papule และ pustule มากมาย มี nodule หรือ cyst เปนจํานวนมาก
หรือมีnodule อักเสบอยูนานและกลับเปนซ้ําหรือมีหนองไหล มี sinus tract
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2. การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
โดยทั่วไปไมจาํ เปนตองทําการตรวจยกเวนในกรณีตอไปนี้
1. สิวในผูที่มอี าการแสดงของ Hyperandrogenism เชน ผูหญิงอวนที่มขี นดก ประจําเดือน
ผิดปกติเปนประจํา เสียงหาว ศีรษะลานแบบผูชาย ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญทางนรีเวชและตอม
ไรทอดวย
2. folliculitis จากสาเหตุอนื่ ไดแก gram-negative folliculitis , pityrosporum folliculitis
โดยทํา pus smear และยอมพิเศษ
3. การวินิจฉัยแยกโรค
โรคผิวหนังคลายสิวที่พบบอย (acne-like conditions) ไดแก
- Folliculitis เชน pityrosporum folliculitis, gram negative folliculitis, eosinophilic
pustular folliculitis(Ofuji’s disease).
- Acne rosacea
- Acneiform drug eruption
การรักษา
การวางแผนการรักษา / แนวทางการรักษา
หลักในการรักษาสิว
1. ใหความรูแกผูปวย
1.1 อธิบายถึงสาเหตุและปจจัยกระตุน
1.2 การดําเนินโรคของสิว สิวจะเริ่มดีขึ้นในเวลาประมาณ 2-3 เดือนและจะดีขนึ้ มากใน
เวลา 4-8 เดือน
1.3 วิธีปฏิบัติตัวระหวางการรักษา เชน การทําความสะอาดใบหนา การหลีกเลี่ยง
เครื่องสําอาง
2. การรักษามาตรฐาน ( First line treatment ) แบงตามความรุนแรงของสิว
2.1 สิวเล็กนอย (mild acne)
ใชเฉพาะยาทา2 ไดแก
- Benzoyl peroxide 2.5%-5% 2-5 ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )
- Topical retinoids 0.01%-0.1% 2, 6-8( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )
- Clindamycin 1% solution 2, 9-10( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )
- Erythromycin 2%-4% solution หรือ gel 2, 11-12( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )
- Salicylic acid 2, 13-15( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )
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- Azelaic acid 2, 16-17( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ C )
- Sulfur, resorcinol18 ( หลักฐานระดับ 2, คําแนะนําระดับ C )
หมายเหตุ ไมควรใช Clindamycin หรือ Erythromycin ทาอยางเดียว เพราะมีความเสี่ยงตอ
การเกิดเชื้อดื้อยา ควรใชรว มกับ Benzoyl peroxide 19-28
2.2 สิวปานกลาง(moderate acne)
ใชยาทา (ดังกลาวแลวใน mild acne) รวมกับยารับประทานคือ ยาในกลุม Tetracycline 29,30
ในกรณีที่แพยาในกลุมTetracycline ใหใช Erythromycin (ขนาดและระยะเวลาของการใชยาดูใน
ภาคผนวก)
2.3 สิวรุนแรง(severe acne)
ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญโรคผิวหนัง 29
ในกรณีการรักษาที่ไมตอบสนองดวยวิธีมาตรฐานใน 2-3 เดือน หรือเปนสิวรุนแรง (severe
acne ) ควรปรึกษาแพทยผูเชีย่ วชาญโรคผิวหนัง29
3. การรักษาโดยแพทยผูเชีย่ วชาญโรคผิวหนัง ( Second line treatment )
3.1 สิว (acne vulgaris) ที่ใชยาตามการรักษามาตรฐานติดตอกัน 2-3 เดือนแลวไมไดผล
ควรพิจารณาใช second line drugs 29เชน Co-trimoxazole( Sulfamethoxazole trimethoprim ),
dapsone, amoxicillin, isotretinoin, hormone ฯลฯ (ดูในภาคผนวก)
3.2 การรักษาเสริม(adjunctive therapy )
3.2.1 Comedone extraction
3.2.2 Intralesional steroid (ดูในภาคผนวก)
3.2.3 Laser therapy and Light therapy (ดูในภาคผนวก)
3.2.4 Cryotherapy
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ตารางที่ 1 ยาทาสําหรับรักษาสิวเล็กนอย (mild acne)
Drug
Level of evidence
การรักษามาตรฐาน
( First line treatment )
สิวเล็กนอย (mild acne)
ใชเฉพาะยาทา
Benzoyl peroxide 2.5%-5%
Topical retinoids0.01%-0.1%
Clindamycin 1% solution*

Strength of
recommendation

1
1
1

A
A
A

Erythromycin 2%-4% solution
หรือ gel*
Salicylic acid

1

A

1

A

Azelaic acid

1

C

Sulfur, resorcinol

2

C

*ไมควรใช Clindamycin หรือ Erythromycin ทาอยางเดียว เพราะมีความเสี่ยงตอการเกิดเชื้อดื้อยา
ควรใชรวมกับ Benzoyl peroxide
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ตารางที่ 2 ยารับประทานสําหรับรักษาสิวปานกลาง(moderate acne)
Drug

Level of evidence

Strength of recommendation

ใชยาทา (ดังกลาวแลวใน mild
acne) รวมกับยารับประทาน
Tetracycline

1

A

Erythromycin

1

A

Doxycycline

1

A

สิวปานกลาง(moderate acne)

ตารางที่ 3 ยารับประทานสําหรับรักษาสิวรุนแรง(severe acne)
Level of evidence

Strength of recommendation

ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญโรค
ผิวหนัง
Isotretinoin (13-cis-retinoic acid)
Sulfonamide

1
2

A
B

Combined oral contraceptive pill

1

A

Drug
สิวรุนแรง(severe acne)
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การพยากรณโรค
สิวจะปรากฏอาการในผูหญิงชวงอายุ 14-17 ป และในผูช ายชวงอายุ 16-19 ป ความรุนแรง
ของสิวจะมากขึ้น 3-5 ป หลังจากเริ่มเปนสิว และมักหายไปในชวงอายุ 20-25 ป รอยละ 85 ของผู
เปนสิวจะเปนชนิดไมรุนแรง มีเพียงรอยละ 15 ที่เปนสิวอักเสบรุนแรง การรักษาสิวขึ้นกับความ
รุนแรงของสิว รอยแผลเปนที่เกิดขึน้
และผลกระทบตอสภาวะจิตใจของผูป วยใชเปนเกณฑ
ตัดสินใจในการรักษา
การติดตามผล
1. นัดผูปวยมาตรวจซ้ําครั้งแรกใน 1-4 สัปดาห เพื่อสอบถามถึงวิธีการใชยา และ
ผลขางเคียง
2. ตอไปอาจนัดผูปวยทุก 1-3 เดือน เพื่อปรับขนาดยา
3. ดูผลหลังรักษาตอเนื่องกันแลวอยางนอย 4 ถึง 6 สัปดาหขึ้นไป ถาไมไดผลหรือเลวลง จึง
จะพิจารณาเปลี่ยนยารักษา 29,30
4. หลังจากสิวยุบหมดแลว อาจจะใหผูปวยใชยาทาตอไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อปองกันการกลับ
เปนซ้ํา31
หมายเหตุ ในหญิงมีครรภหรือระยะใหนมบุตรควรใหใชเฉพาะยาทาเทานั้นและควรหลีกเลี่ยงการ
ทา retinoic acid 29
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ภาคผนวก
ยาทารักษาสิว
1. Tretinoin (trans-retinoic acid, vitamin A acid) ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )
การออกฤทธิ์ เปนยาที่ละลาย comedoneโดย 32,33
- เรง epidermal cell turnover ทําให comedone ที่เปนอยูแลวหลวมและหลุดออก ทําให
closed comedone เปลี่ยนเปน open comedone และหลุดออกไปจาก follicle
- ลดการยึดติดกันของ horny cells ทําให horny cell หลุดลอกออกไปเร็วขึ้น ยาจึงสามารถ
ปองกันการเกิด comedone ใหม จึงสามารถใชในแง prophylactic treatment
- ลดอาการอักเสบของสิวและ granulomatous reaction ดวย
ขอบงชี้ 32,33
- สิวชนิด comedone
- สิวทุกชนิด แตตองใชรวมกับยาอื่นๆที่มีฤทธิ์ตางกัน เชน antibiotics
- สิวที่เกิดจากสารเคมี เชน acne cosmetica, pomade acne, oil acne and chloracne
- ใชเพื่อปองกันการเกิดสิวอักเสบและการกลับเปนใหมหลังจากควบคุมสิวไดแลว
ขนาดและผลิตภัณฑยา ยาอยูในรูป cream gel และ lotion มีความเขมขนตั้งแต 0.01%, 0.025%,
0.05% และ 0.1%
วิธีใช ทาบางๆทั่วหนาวันละ 1 ครั้งกอนนอน แตตอ งอธิบายใหผูปว ยทราบวาการทายาใน 1-2
สัปดาหแรก อาจมีสิวเหอมากขึ้นเล็กนอย และยาอาจทําใหหนาแดงและลอกบาง ซึ่งถือวาปกติแตถา
เปนมากเกินไป ควรลดความเขมขนและความถี่ของการใชยาลง การดูวายาใหผลในการรักษา
หรือไม จะตองใชยาแลวอยางนอย 2-3 เดือน33
ขอควรระวังและผลขางเคียง
- เมื่อใชยานี้ควรหลีกเลี่ยงแสงแดด หรือทายากันแสงแดดในเวลากลางวัน33
- ควรหลีกเลีย่ งการใชยานี้ในขณะตั้งครรภหรือใหนมบุตร34
2. Adapalene (Naphthoic acid) ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A ) เปน synthetic retinoic
analoque 35
การออกฤทธิ์ ยามีฤทธิ์ comedolytic และลดการอักเสบ32
ขอบงชี้
- ใชไดดีกับสิวชนิดไมอักเสบ( comedone ) และสิวชนิดอักเสบ33
ขนาดและผลิตภัณฑยา เปนรูปของ 0.1% gel
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วิธีใช
- ทาทั่วหนากอนนอน
ขอควรระวังและผลขางเคียง
- ควรหลีกเลีย่ งการใชยานี้ในขณะตั้งครรภหรือใหนมบุตร34
- ยาไมระคายเคือง ทําใหเกิดภาวะไวตอแสงนอยกวา topical retinoic acid กลุมอื่น33
3. Topical Isotretinoin ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )
การออกฤทธิ์ ยามีฤทธิ์ comedolytic และ ลดการอักเสบ33
ขอบงชี้ ใชไดผลสําหรับสิวเล็กนอยถึงปานกลาง ทั้งชนิดไมอักเสบ ( comedone ) และสิวชนิด
อักเสบ 33,35
ขนาดและผลิตภัณฑยา ยาอยูในรูปของ 0.05% gel
วิธีใช ทาทั่วหนากอนนอน
ขอควรระวังและผลขางเคียง
- ควรหลีกเลีย่ งการใชยานี้ในขณะตั้งครรภหรือใหนมบุตร34
4. Benzoyl peroxide ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )
การออกฤทธิ์
- ฆาเชื้อ gram positive organism & yeast ที่พบในรูขน, ตอมไขมัน ซึ่ง P.acnes เปนตัว
สําคัญ ยาออกฤทธิ์โดยปลอยออกซิเจนอิสระออกมาเพื่อ oxidise protein ของเชื้อ P.acnes ทําให
จํานวนเชื้อลดลง 36-38
ขอบงชี้
- ใชรักษาสิวอักเสบ และอาจมีฤทธิ์ comedolytic แตไมไดผลดีเทา vitamin A acid36
ขนาดและผลิตภัณฑยา ยาอยูในรูปของ aquagel, alcohol, acetone gel และ cream ในความเขมขน
ตางๆกัน ตั้งแต 2.5%, 4%, 5% และ 10%
วิธีใช ทาบางๆทั่วหนา เชา เย็น 36
ขอควรระวังและผลขางเคียง
- อาจทําใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง ทําใหผิวแหงลอก จึงควรเริ่มทาเปนระยะเวลาสั้นๆ
แลวลางออก จากนั้นคอยๆ เพิ่มเวลาทายาใหนานขึ้น37
- ไมควรใชรว มกับ retinoic acid ถาใชรวมกับ retinoic acid ควรทาคนละเวลา 38
- อาจทําใหเกิด allergic contact dermatitisได โดยพบไดไมมาก 38
- อาจทําใหเปนรอยดางชัว่ คราวไดในบริเวณที่ทายา 38
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- ถาทาบริเวณลําตัวควรใสเสื้อผาสีขาวรองไว เพราะยาจะกัดสีเสื้อผาทําใหดางได 38
5. Topical antibiotics ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )
การออกฤทธิ์ เปนยาตานเชื้อจุลชีพ โดยเฉพาะ P.acnes รวมทั้งมีฤทธิ์ antichemotaxis และ
anticomedogenic 36-37
ขอบงชี้ ใชในสิวอักเสบทุกชนิด โดยเฉพาะที่อักเสบไมมากจนตองใหยารับประทาน 36-37
ขนาดและผลิตภัณฑยา ที่ใชมาก ไดแก 1% clindamycin phosphate lotion หรือ gel, 1-2%
erythromycin base solution หรือ 2-4% erythromycin gel
วิธีใช
- ทาเฉพาะสิวที่อักเสบเทานัน้ โดยใชปลายนิ้วมือแตม วันละ 2-3 ครั้ง
ขอควรระวังและผลขางเคียง
- clindamycin และ erythromycin ใหผลของการรักษาใกลเคียงกัน 36,38 clindamycin
คอนขางปลอดภัย แตมีรายงานวาทําใหเกิด bloody diarrhoea & colitis เหมือนที่เกิดกับยา
รับประทานบางแตอาการจะหายอยางรวดเร็วหลังหยุดยา
- erythromycin ไมทําใหเกิดการระคายเคืองหรือการแพสมั ผัส คอนขางปลอดภัย 36,38
- ผลขางเคียงเฉพาะที่ของยาเหลานี้มีบางไดแก อาการแดง ลอก และแสบๆ โดยเฉพาะ
รอบๆตาซึ่งมักเกิดจากตัวทําละลาย (vehicle)
- ไมควรใช topical antibiotics ตัวเดียวติดตอกันนานเกิน 3-4 สัปดาห เพราะจะทําใหเกิด
การดื้อยาได 19-28
6. Azelaic acid ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ C )
การออกฤทธิ์ ที่ความเขมขนสูง จะมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะ P. acnes ลดการ
อักเสบ และลด comedone37
ขอบงชี้ ใชในสิวเล็กนอยถึงปานกลาง
ขนาดและผลิตภัณฑยา อยูใ นรูป 20% cream
วิธีใช ทาบางๆทั่วใบหนา วันละ 2 ครั้ง เชาและกอนนอน
ขอควรระวังและผลขางเคียง อาจมีอาการระคายเคือง แสบ แดงหรือหนาลอก 36,37
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ยารับประทาน
1. Tetracycline ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )
การออกฤทธิ์ เปนยาตานจุลชีพ และลด chemotaxis โดยไปยับยั้งการเจริญของ P.acnes ใน
microcomedonesไมไดผลใน open & closed comedone เพราะไมใช comedolytics แตจะไดผลใน
สิวอักเสบ โดยเฉพาะตุมหนอง แตกวาจะเห็นผลใชเวลาหลายสัปดาห ซึ่งเกิดจากการลดการเกิด
ใหมของ papulopustules39
ขอบงชี้ ใชในสิวอักเสบปานกลางถึงรุนแรงโดยใชไดในเด็กตั้งแตอายุ 12 ปขึ้นไป
ขนาดและผลิตภัณฑยา ขนาดที่จะใชในการรักษาสิว 500-1000 มก./วัน ขนาดสูงสุด 1500 มก./วัน40
โดย form ที่ใชคือ tetracycline hydrochloride& oxytetracycline สําหรับ doxycyclineใชขนาด 100200 มก./วัน40
วิธีใช รับประทานยากอนอาหารตอนทองวางสําหรับ tetracycline (ถาทานกอนอาหารแลวคลื่นไส
อาเจียนใหรับประทานหลังอาหารได) 39 สําหรับ doxycycline แนะนําใหทานหลังอาหาร
ขอควรระวังและผลขางเคียง
- อาหารที่ลดปริมาณการดูดซึมของยา ไดแก นม วิตามินที่มีธาตุเหล็ก ยาเคลือบกระเพาะ
และแคลเซียม 39
- ระยะเวลาของการใชยาไมมีกําหนดที่แนนอน แตพบวาคอนขางปลอดภัย แมจะให
ติดตอกันเปนป แตก็ควรตรวจผูปวยทุกๆ 3 เดือน การพิจารณาหยุดยาใหดจู ากอาการเปนสําคัญ ไม
จําเปนวาจะตองไมมี pustule เลยจึงหยุดยา
- ถาใหยาแลว 3-6 เดือนยังไดผลไมดี อาจตองพิจารณาเปลี่ยนวิธีการรักษา 41
- ในรายที่แพ tetracycline อาจเปลี่ยนให erythromycin 1000 มก./วัน แทน
2. Erthromycin ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )
การออกฤทธิ์ เปนยาตานจุลชีพ โดยไปยับยั้งการเจริญของ P.acnes ใน microcomedonesไมไดผล
ใน open & closed comedone เพราะไมใช comedolytics แตจะไดผลในสิวอักเสบ โดยเฉพาะตุม
หนอง แตกวาจะเห็นผลใชเวลาหลายสัปดาห ซึ่งเกิดจากการลดการเกิดใหมของ papulopustules 39,42
ขอบงชี้ ใชในสิวอักเสบปานกลางถึงรุนแรง
ขนาดและผลิตภัณฑยา ขนาดที่จะใชในการรักษาสิว 1000 มก./วัน
วิธีใช แนะนําใหทานหลังอาหาร
ขอควรระวังและผลขางเคียง
- ถาใหยาแลว 3-6 เดือนยังไดผลไมดี อาจตองพิจารณาเปลี่ยนวิธีการรักษา 41
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3. Isotretinoin (13-cis-retinoic acid) ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )
การออกฤทธิ์ ลดขนาดตอมไขมันและการผลิตไขมัน ลดการหนาตัวของ corneum ที่บริเวณรูขน
ปริมาณไขมันที่ลดลงจะทําใหภาวะแวดลอมในรูขนเปลี่ยนไป ปริมาณ P. acnes จึงลดลงดวย
นอกจากนี้ยังยับยั้งการทํางานของ leukotriene B4 ทําให inflammation ลดลง 43,44,45
ขอบงชี้
- ใชรักษาในผูท ี่เปน severe recalcitrant, nodular inflammatory acne เนื่องจากยามี
teratogenic effect ดวย จึงเลือกใชเฉพาะในรายซึ่งเปนสิวชนิดรุนแรง และรักษาดวยวิธีอื่นๆไม
ไดผล 44
ขนาดและผลิตภัณฑยา ขนาดที่ใช คือ 0.5 ถึง 1 mg./kg/d.
วิธีใช รับประทานยาหลังอาหารหรือตามที่แพทยสั่ง
ขอหามของการใชยา
- หามใชในผูป วยที่ตั้งครรภเพราะมี teratogenic effect 45
- หามใชในผูท ี่แพ paraben เพราะใช paraben เปนสาร preservative ใน gelatin capsule 44,45
ขอควรระวังและผลขางเคียง45
- เมื่อใหยานีใ้ นผูปวยหญิงตองใหคําแนะนําแกผูปวยถึงการคุมกําเนิดอยางมีประสิทธิภาพ
ขณะกินยาและหลังหยุดยาอยางนอย 1 เดือน 45
- Cheilitis พบเกือบทุกราย โดยเฉพาะถาให dose สูง ควรใหทา vaseline ointment บอยๆ
- Dry skin พบมากที่หนา upper arm, wrist, lower leg โดยเฉพาะในหนาหนาวทีม่ ีความชื้น
ต่ํา ผิวจะเปนแบบ scaling, icthyosiform dermatitis
- Ophthalmologic side effects ไดแก ตาแหง (ระหวางใชยานี้ควรงดใช contact lens)
cornea ขุนและลด night vision
- Hair loss, increase sunburn, skin infection
- Sticky palms & soles พบไมมาก
- Friction blister เกิดจากการทํางานหนักหรือเลนกีฬา
- Musculo-skeletal symptoms พบ arthralgia ไดประมาณ15% มักเกิดหลังจากออกกําลัง
กายหรือมี activity มากๆ
- Hyperostosis and diffuse interstitial skeletal hyperostosis(DISH) พบนอยมาก
- Pseudotumor cerebri เปน benign intracranial hypertension อาจเกิดจากยาอื่นไดอีกหลาย
ตัว เชนอยาใหยารวมกับ tetracycline
- Early epiphyseal closure ดังนั้นจึงไมควรใชในเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
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4. Sulfonamide
4.1 Sulfamethoxazole trimethoprim41,46
การออกฤทธิ์ เปนยาตานเชื้อจุลชีพ โดย trimethoprim มีฤทธิ์ยับยั้ง bacterial dihydrofolate
reductase สวน sulfamethoxazole เปน competitive inhibitor ของ p-aminobenzoic acid
ขอบงชี้
- ใชในสิวอักเสบปานกลางถึงรุนแรง
- Gram negative folliculitis
ขนาดและผลิตภัณฑยา ยาทีใ่ ชไดแก combination ของ 160 mg. Trimethoprim, 800 mg.
Sulfamethoxazole 41
วิธีใช รับประทานวันละ 2 ครั้ง
ขอควรระวังและผลขางเคียง
-ไมควรใชเปนยาตัวแรกในการรักษา เลือกใชในรายที่เปนมากจริง ๆ เนื่องจากผลขางเคียง
มากและอาจรุนแรง
- ผลขางเคียงจากยาปฏิชีวนะที่พบไดบอย คือ ผื่นคัน fixed drug eruption และตับอักเสบ
4.2 Sulfone (DADPS, DDS, Dapsone)41,46
การออกฤทธิ์ โดย ยับยั้งการใช p-amino- benzoic acid ของเชื้อแบคทีเรีย ลดอาการอักเสบโดยลด
chemotaxis และ stabilized lysosome
ขอบงชี้ ใชในรายที่เปนสิวอักเสบขนิดรุนแรง ไมใชตวั เดียว มักใหรวมกับ antibiotics และ
comedolytic drugs อื่น ๆ
ขนาดและผลิตภัณฑยา ขนาด 100mg. ตอวัน ถาทนยาไดดี อาจเพิ่มเปน 150-200 mg. ตอวัน
วิธีใช รับประทานวันละ 1-2 ครั้ง
ขอควรระวังและผลขางเคียง
- กอนใหยาควรเจาะ G-6PD ดวย
- ไมควรใชเปนยาตัวแรกในการรักษา เลือกใชในรายที่เปนมากจริง ๆ เนื่องจากผลขางเคียง
มากและอาจรุนแรง
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5. ยาประเภทฮอรโมน47,48
5.1). ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม (ฮอรโมนเอสโตรเจนและฮอรโมนโปรเจสโตเจน) และควร
เลือกยาเม็ดคุมกําเนิดฮอรโมนรวมที่ประกอบดวยฮอรโมนโปรเจสโตเจนที่มีฤทธิ์ตานฮอรโมนเพศ
ชาย (anti-androgen) เชน
Ethinyl Estradiol 35 μg + Cyproterone acetate 2 mg (Diane-35)
Ethinyl Estradiol 30 μg + Drospirenone 3 mg (Yasmin)
การออกฤทธิ์
(1). เพิ่มระดับของ Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) ทําใหระดับของ Free
Testosterone ลดลง
(2). กดการสราง Androgen จากรังไข
(3). โปรเจสโตเจน ที่มีฤทธิ์ Anti-androgen สามารถ block androgen receptor
ขอบงชี้
-ใชเปนทางเลือกสําหรับผูหญิงที่เปนสิวระดับปานกลาง (moderate) ถึงรุนแรง (severe) ที่
ไมตอบสนองตอการรักษามาตรฐาน หรือ มีอาการ/อาการแสดงของความผิดปกติของระบบตอมไร
ทอ (endocrine acne) การรักษาสิวดวยยาประเภทฮอรโมนจะใหผลดีเมื่อใชรวมกับยารักษาสิวอื่น
เชน ยาทากลุมกรดวิตามินเอ (topical retinoids) ยาทาฆาเชื้อ (topical antimicrobial) หรือยา
ปฏิชีวนะชนิดรับประทาน (oral antibiotic) และควรพิจารณาใชเปนทางเลือกในการรักษาสิวใน
ผูหญิงกอนใหการรักษาดวย oral isotretinoin
ขนาดและผลิตภัณฑยา ควรเลือกยาเม็ดคุมกําเนิดฮอรโมนรวมที่ประกอบดวยฮอรโมนโปรเจสโตเจน
ที่มีฤทธิ์ตานฮอรโมนเพศชาย (anti-androgen) เชน
Ethinyl Estradiol 35 μg + Cyproterone acetate 2 mg (Diane-35)
Ethinyl Estradiol 30 μg + Drospirenone 3 mg (Yasmin)
วิธีใช เริ่มรับประทาน 1 เม็ดในวันแรกของรอบประจําเดือน หรือ อาจเริ่มรับประทานยาในระหวาง
วันที่ 2-5 ของรอบประจําเดือนก็ได แลวรับประทานยาตอไปตามลูกศรติดตอกันทุกวันจนครบ 21
เม็ด อีก 7 วันถัดมาไมตองรับประทานยา จะมีเลือดประจําเดือนออกมาในระหวาง 7 วันนี้ ปกติจะเริ่มมี
ประจําเดือนในวันที่ 2-3 หลังหยุดรับประทานยาเม็ดสุดทาย และใหเริ่มรับประทานยาแผงตอไปใน
วันที่ 8 แมวาจะยังคงมีเลือดประจําเดือนอยู
ขอควรระวังและผลขางเคียง
- อาการขางเคียงที่พบคือ คลื่นไส อาเจียน น้ําหนักตัวเปลี่ยนแปลง เจ็บคัด ตึงเตานม มี
ปฏิกิริยาทางผิวหนัง การเปลีย่ นแปลงของสารคัดหลั่งจากชองคลอด เปนตน อาการดังกลาวอาจ
เกิดขึ้นไดใน 2-3 เดือนแรกทีใ่ ชยา และมักจะลดลงเมื่อใชยานานขึน้
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ขอหามใช หามใชยาเม็ดคุมกําเนิด หากมีอาการใดอาการหนึ่งตอไปนี้
1). ผูที่มีประวัติของโรคหัวใจ เชน ความดันโลหิตสูง มากกวา 160/100 mmHg, angina
pectoris, complicated valvular heart disease
2). ผูที่มีประวัติของโรคหลอดเลือดอุดตัน โรคเลือดแข็งตัวผิดปกติ หรือเพิ่งผานการผาตัด
ใหญและโรคตับ
3). ผูที่มีภาวะโรคอวนชนิดรุนแรง หรือ มีระดับไขมันผิดปกติ
4). ผูที่อายุมากกวา 35 ป โดยฉพาะสตรีทมี่ ีประวัตกิ ารสูบบุหรี่มากกวา 20 มวนตอวัน
5). ผูที่เปนหรือเคยเปนโรคมะเร็งที่สัมพันธกับฮอรโมนเพศ อาจมีสว นทําใหเซลลมะเร็งเจริญ
ขึ้นได (เชน ทีห่ นาอก หรืออวัยวะสืบพันธุ)
6). ผูที่มีเลือดออกทางชองคลอดโดยไมทราบสาเหตุ
7). ผูที่เปนโรคดีซาน(ตัวเหลือง) หรือโรคตับขั้นรุนแรง
8). ผูที่ตั้งครรภ หรือคิดวาอาจตั้งครรภ
9). ผูที่แพสวนประกอบของยาเม็ดคุมกําเนิด
10).ผูที่มีประวัติเปนไมเกรนรวมกับอาการมองเห็นที่ผิดปกติ การพูดทีผ่ ิดปกติ หรือมีอาการ
ออนเพลีย หรือชาที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของรางกาย
11). ผูที่เปนโรคเบาหวาน ซึ่งสงผลใหมีการทําลายของผนังหลอดเลือด
12). ผูที่เปนหรือเคยเปนโรคตับออนอักเสบ รวมกับระดับไขมันในเลือดเพิ่มสูงขึ้น
13). ผูที่เปนหรือเคยเปนเนื้องอกในตับชนิดไมรายแรง หรือรายแรง
14). ผูที่มีภาวะการทํางานของไตบกพรองอยางรุนแรง หรือภาวะไตวายอยางเฉียบพลัน
คําแนะนําเพิ่มเติม
- หากไมคุนเคยกับการรักษาดวยยาเม็ดคุมกําเนิด แนะนําใหปรึกษาแพทยเฉพาะทางสูตินรี
เวชวิทยา เพื่อทําการตรวจเตานม / ตรวจภายในหากมีขอบงชี้ อยางไรก็ดีการรับประทานยาเม็ด
คุมกําเนิดในผูห ญิงที่มีอายุนอ ยที่สุขภาพแข็งแรง มักไมมีผลขางเคียงที่รุนแรง
การรักษาเสริม ( adjunctive therapy )
Intralesional steroid
การออกฤทธิ์ ลดการอักเสบของสิว
ขอบงชี้ ฉีดในรายที่ตุมสิวอักเสบที่เกิดขึ้นไมเกิน 2 สัปดาห เพื่อลดการอักเสบและลดการเกิด
แผลเปน49-52
ขนาดและผลิตภัณฑยา crystalline suspension of traimcinolone acetonide ในประเทศไทยมีใชใน 2
ขนาดความเขมขน คือ 10 mg และ 40 mg/ml สําหรับการฉีดในบางกรณีอาจตองเจือจางดวย normal
saline หรือ 1% lidocaine เพื่อใหไดความเขมขนที่เหมาะสม
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วิธีใช ใช crystalline suspension of traimcinolone acetonide ขนาดที่ใช 1 – 10 mg./ ml.53,54 ฉีดเขา
ตุมละไมเกิน 0.25 ml.53,54
ขอควรระวังและผลขางเคียง
ฉีดไมเกิน 20 mg. ตอเดือน55 เพื่อกัน systemic side effect
Laser therapy and Light therapy
ขณะนีไ้ ดมีเครือ่ งมือเชน แสง IPL, LEDs , blue & red light, คลื่นวิทยุ และเลเซอร ( 585nm, 595
nm pulsed dye laser, 1450 erbium yag, 1320nm, diode laser ) มาเสริมในการรักษาสิวอักเสบ โดยมี
กลไก ลด sebum production, ฆาเชื้อ P. acne, และลด การอักเสบ เปนตน แตมีคาใชจายสูง และ
มักจะตองทําหลายรอบ ผลการวิจยั โดยการใชเครื่องมือ ดังกลาวเพื่อรักษาสิวอักเสบยังเปนเพียง
เริ่มตน โดยผลลัพที่ไดแตกตางกันออกไป ปจจุบันยังไมสามารถประเมินถึงประสิทธิภาพ และ
ผลการรักษาระยะยาว แตคาดวาในอนาคต เลเซอร และแสงจะมีการพัฒนา สูบทบาทในการรักษา
สิวเพิ่มขึ้น
Modality

Comment

References

MAL-PDT/ IPL

*no significant improvement of moderate
inflammatory acne compared with the control group
(Asian skin). However, there was a delayed effect on
non-inflammatory lesions, with significant reductions
in both the PDT and IPL groups.
controlled clinical trials indicates a short-term
efficacy from optical treatments for acne vulgaris
with the most consistent outcomes for PDT.
- optical treatments today are not included among
first line treatments
Comment

Lasers Surg Med. 2007 Jan;39(1):1-6

IPL/PDT/ infrared/
KTP

Modality

PDT

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008
Mar;22(3):267-78.

References

PDT could be an alternative treatment of acne
Acta Derm Venereol. 2007;87(4):325lesions. The lowest possible light dose should be used 9
for minimal side-effects.

73

Modality

Comment

References

ELOS; laser; pulsed combination of optical and RF energies may be an
light; RF
alternative nonablative modality for treatment of
moderate acne. Clinical improvement may be partly
due to reductions in both perifollicular inflammation
and sebaceous gland areas
IPL
530- to 750-nm filter for inflammatory acne
treatment did not affect inflammatory acne lesion
counts on the skin of Asian
ALA/IPL
topical ALA and IPL or IPL alone showed beneficial
effect in treatment of inflammatory facial acne;
however, degree of improvement was better and
remained longer with the combined regimen.
LED
Blue and red light combination LED phototherapy
is an effective, safe and non-painful treatment for
mild to moderately severe acne vulgaris, particularly
for
papulopustular acne lesions
RF
Nonablative radiofrequency appears to be a new safe
and effective treatment alternative for moderate to
severe acne vulgaris.
595nm pulse-dye Combination of the 595-nm pulsed-dye laser and the
/1450nm diode
1,450-nm diode laser is safe and
effective for the treatment of inflammatory facial
acne (mild-to-moderate inflammatory facial acne),
acne scarring, and postinflammatory
erythema..
Smooth-beam
Low-energy, double-pass 1,450 nm laser
treatment effectively reduces acne counts 2 months
post treatment, and dramatically reduces the pain
associated with treatment.
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Journal of Cosmetic and Laser
Therapy, Volume 7, Issue 2 June 2005
, pages 63 – 68

Dermatol Surg. 2007 Jun;33(6):676-9

Dermatol Surg. 2006 Aug;32(8):991-6;
discussion 996-7

Lasers Surg. Med. 39:180–188, 2007

Dermatologic surgery
2003, vol. 29, no4, pp. 333-339
Lasers Surg. Med. 38:177-180, 2006

Lasers Surg. Med. 39:193–198, 2007

Modality

Comment

References

1,450-nm diode

the 1,450-nm diode laser may be based, at least in
part, on its effects on sebaceous glands, with
subsequent
reduction in sebum production.
open-label study suggests the therapeutic efficacy of
high-intensity LED pure blue light in the treatment of
acne vulgaris with no reported side effects
Combination blue and red LED therapy appears to
have excellent potential in the treatment of mild to
severe
Acne. Side-effect-free

Lasers Surg. Med. 39:189–192, 2007.

1,450 nm laser is effective, well tolerated, and safe
for treating facial
acne.
This study shows that red light phototherapy alone
can be a new therapeutic option for
acne vulgaris.
The most developed and studied therapies are blue or
blue/red light combinations,
1,450-nm diode laser, and photodynamic therapy
with 5-aminolevulinic acid or indocyanine green
Treatment of inflammatory facial acne with the
1,540-nm erbium:glass laser is effective
and relatively painless. Papules, pustules, and
nodules all respond well to therapy
clinical improvement seen in all patients
and was generally dramatic, even in those refractory
to previous treatment with oral isotretinoin.

Dermatol Surg 2006;32:249–255

LED(415 nm)

LED

1,450-nm diode

1,450-nm diode

1540nm
erbium:glass

1450 diode laser
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Journal of Cosmetic and Laser
Therapy. 2006; 8: 31–33
Journal of Cosmetic and Laser
Therapy. 2006; 8: 71–75

Dermatol Surg 2007;33:1228–1233

Dermatol Surg 2007;33:1005–1026

Dermatol Surg 2007;33:810–817
Quantel Medical (France) supplied
funding and equipment for the study.
Dermatol Surg 2004;30:147–151

Modality

Comment

References

NA-PDL (NliteV_;
Chromogenex Light
Technologies,
Llanelli,U.K)585nm
pulse duration350
μs, spot diameter 7
mm

TGF-b is known potent stimulus for neocollagenesis
and a pivotal immunosuppressive cytokine which
promotes inflammation resolution. Its upregulation
by NA-PDL provides a possible unifying molecular
mechanism linking stimulation of dermal remodelling
in photorejuvenation with inhibition of inflammation
in acne.
Damage to P. acnes or sebaceous glands cannot
explain the effect of this device in acne
420 nm UV-free
Targeted blue light phototherapy with
blue light
MultiClearTM is effective for the treatment of
(MultiClearTM)
inflammatory
acne lesions.
(Curelight,
PDT may be
PhotoCure ASA) or toxic not only to P. acnes but also to Staphylococcus
a LED light source aureus as well as to gram-negative bacteria, often
(Actilight,
being the causative microorganisms of folliculitis
Galderma)
in acne patients after long-term antibiotic treatment.
Our observation suggests that MAL-PDT may be
clinically effective in chronic recalcitrant folliculitis.

British Journal of Dermatology 2006
155, pp748–755
A.C.C. acts as a consultant for the
device
manufacturers. The other authors have
no conflicts
of interest.

Photodermatol Photoimmunol
Photomed 2007; 23: 32–34

Photodermatol Photoimmunol
Photomed 2007; 23: 145–147
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