
 
 

 

 

ยารกัษาสิว  อนัตรายท่ีไม่ควรมองขา้ม 

 

  สวิ (acne) จดัเป็นโรคผวิหนงัทีพ่บไดบ้่อย โดยเฉพาะในเดก็วยัรุ่นทัง้ชายและหญงิ การเป็นสวิมีผลต่อคุณภาพชวีติทัง้

 ดา้นอารมณ์ จติใจ และสงัคม ท าใหส้ญูเสยีความมัน่ใจในตนเอง ท าใหเ้กดิความเครยีดและวติกกงัวล ไม่สามารถเขา้สงัคมได ้อกี

 ทัง้ความเขา้ใจของคนสว่นใหญ่เกีย่วกบัสวิมกัจะเป็นเรื่องของความสวยงาม ท าใหห้ลายคนพยายามซือ้ยามารกัษาดว้ยตนเอง 

 ซึง่แทจ้รงิแลว้การรกัษาสวิจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการดแูลจากแพทยผ์วิหนงัอย่างเหมาะสม การใชย้าโดยไม่จ าเป็นหรอืไม่

 เหมาะสมกบัอาการ เป็นการเพิม่ความเสีย่งในการไดร้บัอนัตรายจากยาได ้

  ยาทีใ่ชใ้นการรกัษาสวิมหีล ายชนิด หลายรปูแบบ แต่ทีพ่บว่ามีความนิยมใชก้นัเป็นจ านวนมากและมแีนวโน้มทีจ่ะใช้
 อย่างผดิวธิ ี คอื ยาในกลุ่มกรดวิตามินเอ ชนิดรบัประทาน ทีม่ชีื่อสามญัทางยาว่า ไอโสเตรตโินอนิ (isotretinoin) หรอื เรตโิน
 อกิ แอซดิ (retinoic acid) และมีชื่อทางการคา้ ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัด ีคอื Roaccutane® (โรแอคควิเทน ), Acnotin® (แอคโนทนิ), 
 Sotret® (โสเตรส), Isotane® (ไอโสเทน) เป็นตน้ ยาชนิดนี้แมว้่จะมปีระสทิธภิาพในการรกัษาสวิทีด่ ีแต่ผลขา้งเคยีงของยานั ้ น
 นบัว่ามมีากและรุนแรงโดยเฉพาะการใชย้าอย่างผดิวธิี ท าใหต้อ้งมกีารควบคุมการใช ้ดงันัน้ isotretinoin ชนิดรบัประทานจงึถูก
 จดัเป็นยาควบคุมพเิศษ ทีจ่ าเป็นตอ้งมใีบสัง่แพทยก์่อนจงึจะสามารถซือ้ยาจากรา้นขายยาได ้ 
 
 Isotretinoin คืออะไร? 
  Isotretinoin เป็นอนุพนัธุข์องกรดวติามนิเอ ทีม่ขีอ้บ่งชีใ้นการรกัษาสวิทีม่อีาการรุนแรง ทีไ่ม่สามารถควบคุมอาการ
 ไดจ้ากการรกัษาอื่นๆ หรอืสวิชนิดทีม่แีผลเป็น กลไกการออกฤทธิข์อง isotretinoin โดยรวม คอื ยาจะท าหน้าทีย่บัยัง้สาเหตุของ
 การเกดิสวิ เช่น กดการท างานของต่อมไขมนัท าใหผ้ลติสารทีเ่ป็ นไขมนั (sebum) ลดลง ลด ปรมิาณเชือ้แบคทเีรยี  
 Propionibacterium acnes  (P. acnes) ลดการอกัเสบของสวิ และยบัยัง้การสรา้งคอมโีดน (comedone) 
 
 การใช้ยา Isotretinoin อย่างถกูต้องเป็นอย่างไร? 
  โดยทัว่ไปการใชย้า isotretinoin ในช่วง 1 เดอืนแรกอาการของสวิมกัจะแย่ลง และจะค่อยๆ ดขีึน้ภายหลงั ในระหว่างที่
 ใชย้า isotretinoin อยู่นัน้ อาจจ าเป็นตอ้งหลกีเลีย่งการใชย้ารกัษาสวิชนิดอื่น โดยเฉพาะชนิดทาภายนอก เนื่องจากการ
 รบัประทาน isotretinoin จะมผีลท าใหผ้วิหนงัแหง้ หลุดลอก และบางลง จนไม่สามารถทนต่อยารกัษาสวิอื่นๆ ได ้นอกจากนี้ ควร
 หลกีเลีย่งการใชย้า isotretinoin ร่วมกบัยา tetracycline เน่ืองจากอาจเสีย่งต่อการเกดิความดนัในสมองสงูขึน้โดยไม่มสีาเหตุ 
 (idiopathic intracranial hypertension) ได ้
  ขนาดยา isotretinoin เริม่ตน้ คอื 0.5 มลิลกิรมั ต่อน ้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั ต่อวนั เป็นเวลา 1 เดอืน หลงัจากนัน้อาจเพิม่
 ขนาดยาเป็น 1 มลิลกิรมั ต่อน ้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั ต่อวนั  ได ้โดยระยะเวลาของการรบัประทานยาอาจอยู่ในช่วง 5-6 เดอืน 
 (ขนาดยารวมทัง้หมดไม่ควรเกนิ 120 – 150 มลิลกิรมัต่อน ้าหนกัตวั 1 กโิลกรม้) และสามารถหยุดการหยุดรบัประทานยาไดเ้ลย 
 โดยไม่จ าเป็นตอ้งค่อยๆ ปรบัขนาดยาลง (tapering)  
 

 ข้อห้ามและข้อควรระวงัในการใช้ยา Isotretinoin 
  - ยา isotretinoin มผีลท าใหเ้ดก็ทารกในครรภพ์กิารแต่ก าเนิดได ้และแมว้่าเดก็ทารกทีค่ลอดออกมาจะมคีวามปกตแิต่ก็
 มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะพบความบกพร่องทางสมองและเชาวป์ญัญาไดเ้ช่นกนั ดงันัน้ ผูท้ีไ่ดร้บัยา  isotretinoin จะตอ้งคุมก าเนิดก่อน
 รบัประทานยาอย่างน้อย 3 เดอืน และคุมก าเนิดตลอดระยะเวลาทีใ่ชย้าตวันี้ในการรกัษา และตอ้ง 
 หยุดยาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดอืน ถงึ 1 ปี ก่อนจงึจะตัง้ครรภไ์ดอ้ย่างปลอดภยั  
  - หญงิใหน้มบุตรไม่ควรรบัประทานยา isotretinoin  
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  - ผูร้บัประทานยา isotretinoin ตอ้งไม่บรจิาคเลอืดในระหว่างทีร่บัประทานยาและจนกระทัง่หลงัจากหยุดรบัประทานยา
 ไปแลว้ 1 เดอืน 
  -  การรบัประทานยา isotretinoin อาจท าใหผ้วิหนงัแหง้ ลอก และไวต่อแสง ดงันัน้ควรหลกีเลีย่ งการถูกแสงแดด  
 นอกจากนี้อาจมอีาการตาแหง้ ปาก-คอแหง้ ไดเ้ช่นกนั 
  - การรบัประทานยา isotretinoin อาจท าใหเ้กดิความบกพร่องในการไดย้นิ หรอืเกดิเสยีงหวดีในห ู (tinnitus) ได ้ดงันัน้
 หากมอีาการเหล่าน้ีควรรบีพาผูป้ว่ยไปพบแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญโดยด่วน 
  - หลกีเลีย่งการรบัประทานยา isotretinoin ร่วมกบัวติามนิ A, สมุนไพรชื่อ St. John’s Wort และยา tetracycline 
  - isotretinoin มคีวามเป็นพษิต่อตบั (hepatotoxicity) ดงันัน้ควรเขา้รบัการตรวจค่าการท างานของตบั (liver function 
 test) อยู่เสมอ หากมอีาการตวัเหลอืง ตาเหลอืงควรหยุดยาและรบีมาพบแพทย ์
  - การรบัประทานยา isotretinoin  อาจท าใหเ้กดิภาวะไขมนัในเลอืดสงู  (hyperlipidemia) โดยเฉพาะไตรกลเีซอไรด ์
 (triglyceride) ดงันัน้ควรมกีารตรวจระดบัไขมนัในเลอืดอยู่เสมอในระหว่างทีร่บัประทานยา และหากไม่สามารถควบคุมระดบั
 ไขมนัทีส่งูขึน้ไดค้วรหยุดรบัประทานยาและไปพบแพทย ์
  - การรบัประทานยา isotretinoin อาจท าใหเ้กดิ  inflammatory bowel disease (IBD), ปวดกลา้มเน้ือ (arthralgia), 
 กลา้มเน้ือถูกท าลายอย่างรุนแรง (rhabdomyolysis) ไดเ้ช่นกนั 
  - การรบัประทานยา isotretinoin ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน (มากกว่า 6 เดือน) อาจท าใหค้วามหนาแน่นกระดกู 

 (bone mineral density) ลดลง และอาจท าใหเ้กดิภาวะกระดกูนุ่ม รวมถงึภาวะกระดกูพรุนดว้ย อกีทัง้จ าเป็นจะตอ้งระมดัระวงั

 เป็นอย่างยิง่เมื่อมกีารใชย้าในเดก็ 

  - พบการรายงานเกีย่วกบัความผดิปกตทิางจติ เช่น ซมึเศรา้ จติเภท มพีฤตกิรรมรุน แรง กา้วรา้ว มคีวามคดิหรอืมี

 ความพยายามในการฆา่ตวัตาย (พบไดแ้ต่น้อยมาก ) จากการรบัประทานยา isotretinoin ดงันัน้ผูร้บัประทานยาควรไดร้บัการ

 ประเมนิความผดิปกตทิางดา้นจติใจก่อนการรบัประทานยา และผูร้บัประทานยาควรแจง้แพทยท์นัทเีมื่อมกีารเปลีย่นแปลงทาง

 อารมณ์หรอืพฤตกิรรมทีต่่างไปจากเดมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บรรณานุกรม 

1. Isotretinoin. In: DRUGDEX EVALUATION. [Online]. 2010 Feb 5. Available from: MICROMEDEX 

Healthcare Series. 2010. [cited 2010 Mar 24]. 

2. Ofori AO. Oral isotretinoin therapy for acne vulgaris. In: UpToDate Online. [Online]. 2009 Jun 11. 

Available from: UpToDate, Inc. 2010. [cited 2010 Mar 24]. 

 

 

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวงัของยา isotretinoin มีเป็นจ านวนมาก และบางอย่างจ าเป็นต้องเข้า

รบัการตรวจทางห้องปฏิบติัการอย่างสม า่เสมอ เช่น การท างานของตบั หรือระดบัไขมนัใน

เลือด ดงันัน้การซ้ือยาจากร้านขายยามาใช้เองโดยมิได้อยู่ภายใต้การดแูลของแพทย ์รวมถึง

การได้รบัยาจากคลินิกเสริมความงามท่ีไม่ได้มีการตรวจร่างกาย ซกัประวติั และสัง่จ่ายยาอย่าง

เหมาะสมโดยแพทย ์อาจท าให้ผู้ท่ีรบัประทานยาได้รบัอนัตรายจากยาจนถึงขัน้เสียชีวิตได้ 


