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ยารักษาสิว

อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

สิว (acne) จัดเป็ นโรคผิวหนังทีพ่ บได้บ่อย โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นทัง้ ชายและหญิง การเป็ นสิวมี ผลต่อคุณภาพชีวติ ทัง้
ด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ทาให้สญ
ู เสียความมันใจในตนเอง
่
ทาให้เกิดความเครียดและวิตกกังวล ไม่สามารถเข้าสังคมได้ อีก
ทัง้ ความเข้าใจของคนส่วนใหญ่เกีย่ วกับสิวมักจะเป็ นเรื่องของความสวยงาม ทาให้หลายคนพยายามซือ้ ยามารักษาด้วยตนเอง
ซึง่ แท้จริงแล้วการรักษาสิวจาเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั การดูแลจากแพทย์ผวิ หนังอย่างเหมาะสม การใช้ยาโดยไม่จาเป็ นหรือไม่
เหมาะสมกับอาการ เป็ นการเพิม่ ความเสีย่ งในการได้รบั อันตรายจากยาได้
ยาทีใ่ ช้ในการรักษาสิวมีหล ายชนิด หลายรูปแบบ แต่ทพ่ี บว่ามี ความนิยมใช้กนั เป็ น จานวนมากและมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้
อย่างผิดวิธี คือ ยาในกลุ่มกรดวิ ตามิ นเอ ชนิ ดรับประทาน ทีม่ ชี ่อื สามัญทางยาว่า ไอโสเตรติโนอิน (isotretinoin) หรือ เรติโน
อิก แอซิด (retinoic acid) และมีช่อื ทางการค้า ทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั กันดี คือ Roaccutane® (โรแอคคิวเทน), Acnotin® (แอคโนทิน ),
Sotret® (โสเตรส), Isotane® (ไอโสเทน) เป็ นต้น ยาชนิดนี้แม้ว่จะมีประสิทธิภาพในการรักษาสิวทีด่ ี แต่ผลข้างเคียงของยานั ้ น
นับว่ามีมากและรุนแรงโดยเฉพาะการใช้ยาอย่างผิดวิธี ทาให้ตอ้ งมีการควบคุมการใช้ ดังนัน้ isotretinoin ชนิดรับประทานจึงถูก
จัดเป็ นยาควบคุมพิเศษ ทีจ่ าเป็ นต้องมีใบสังแพทย์
่
ก่อนจึงจะสามารถซือ้ ยาจากร้านขายยาได้

Isotretinoin คืออะไร?
Isotretinoin เป็นอนุพนั ธุข์ องกรดวิตามินเอ ทีม่ ขี อ้ บ่งชีใ้ นการรักษาสิวทีม่ อี าการรุนแรง ทีไ่ ม่สามารถควบคุมอาการ
ได้จากการรักษาอื่นๆ หรือสิวชนิดทีม่ แี ผลเป็ น กลไกการออกฤทธิของ
์ isotretinoin โดยรวม คือ ยาจะทาหน้าทีย่ บั ยัง้ สาเหตุของ
การเกิดสิว เช่น กดการทางานของต่อมไขมันทาให้ผลิตสารทีเ่ ป็
นไขมัน (sebum) ลดลง ลด ปริมาณเชือ้ แบคทีเรีย
Propionibacterium acnes (P. acnes) ลดการอักเสบของสิว และยับยัง้ การสร้างคอมีโดน (comedone)

การใช้ยา Isotretinoin อย่างถูกต้องเป็ นอย่างไร?
โดยทัวไปการใช้
่
ยา isotretinoin ในช่วง 1 เดือนแรกอาการของสิวมักจะแย่ลง และจะค่อยๆ ดีขน้ึ ภายหลัง ในระหว่างที่
ใช้ยา isotretinoin อยู่นนั ้ อาจจาเป็ นต้องหลีกเลีย่ งการใช้ยารักษาสิวชนิดอื่น โดยเฉพาะชนิดทาภายนอก เนื่องจากการ
รับประทาน isotretinoin จะมีผลทาให้ผวิ หนังแห้ง หลุดลอก และบางลง จนไม่สามารถทนต่อยารักษาสิวอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ ควร
หลีกเลีย่ งการใช้ยา isotretinoin ร่วมกับยา tetracycline เนื่องจากอาจเสีย่ งต่อการเกิดความดันในสมองสูงขึน้ โดยไม่มสี าเหตุ
(idiopathic intracranial hypertension) ได้
ขนาดยา isotretinoin เริม่ ต้น คือ 0.5 มิลลิกรัม ต่อน้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อวัน เป็ นเวลา 1 เดือน หลังจากนัน้ อาจเพิม่
ขนาดยาเป็ น 1 มิลลิกรัม ต่อน้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อวัน ได้ โดยระยะเวลาของการรับประทานยาอาจอยู่ในช่วง 5-6 เดือน
(ขนาดยารวมทัง้ หมดไม่ควรเกิน 120 – 150 มิลลิกรัมต่อน้าหนักตัว 1 กิโลกร้ม) และสามารถหยุดการหยุดรับประทานยาได้เลย
โดยไม่จาเป็ นต้องค่อยๆ ปรับขนาดยาลง (tapering)

ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้ยา Isotretinoin
- ยา isotretinoin มีผลทาให้เด็กทารกในครรภ์พกิ ารแต่กาเนิดได้ และแม้ว่าเด็กทารกทีค่ ลอดออกมาจะมีความปกติแต่ก็
มีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะพบความบกพร่องทางสมองและเชาว์ปญั ญาได้เช่นกัน ดังนัน้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ยา isotretinoin จะต้องคุมกาเนิดก่อน
รับประทานยาอย่างน้อย 3 เดือน และคุมกาเนิดตลอดระยะเวลาทีใ่ ช้ยาตัวนี้ในการรักษา และต้อง
หยุดยาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ถึง 1 ปี ก่อนจึงจะตัง้ ครรภ์ได้อย่างปลอดภัย
- หญิงให้นมบุตรไม่ควรรับประทานยา isotretinoin

- ผูร้ บั ประทานยา isotretinoin ต้องไม่บริจาคเลือดในระหว่างทีร่ บั ประทานยาและจนกระทังหลั
่ งจากหยุดรับประทานยา
ไปแล้ว 1 เดือน
- การรับประทานยา isotretinoin อาจทาให้ผวิ หนังแห้ง ลอก และไวต่อแสง ดังนัน้ ควรหลีกเลีย่ งการถูกแสงแดด
นอกจากนี้อาจมีอาการตาแห้ง ปาก-คอแห้ง ได้เช่นกัน
- การรับประทานยา isotretinoin อาจทาให้เกิดความบกพร่องในการได้ยนิ หรือเกิดเสียงหวีดในหู (tinnitus) ได้ ดังนัน้
หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบพาผูป้ ว่ ยไปพบแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญโดยด่วน
- หลีกเลีย่ งการรับประทานยา isotretinoin ร่วมกับวิตามิน A, สมุนไพรชื่อ St. John’s Wort และยา tetracycline
- isotretinoin มีความเป็ นพิษต่อตับ (hepatotoxicity) ดังนัน้ ควรเข้ารับการตรวจค่าการทางานของตับ (liver function
test) อยู่เสมอ หากมีอาการตัวเหลือง ตาเหลืองควรหยุดยาและรีบมาพบแพทย์
- การรับประทานยา isotretinoin อาจทาให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง (hyperlipidemia) โดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์
(triglyceride) ดังนัน้ ควรมีการตรวจระดับไขมันในเลือดอยู่เสมอในระหว่างทีร่ บั ประทานยา และหากไม่สามารถควบคุมระดับ
ไขมันทีส่ งู ขึน้ ได้ควรหยุดรับประทานยาและไปพบแพทย์
- การรับประทานยา isotretinoin อาจทาให้เกิด inflammatory bowel disease (IBD), ปวดกล้ามเนื้อ (arthralgia),
กล้ามเนื้อถูกทาลายอย่างรุนแรง (rhabdomyolysis) ได้เช่นกัน
- การรับประทานยา isotretinoin ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน (มากกว่า 6 เดือน) อาจทาให้ความหนาแน่นกระดูก
(bone mineral density) ลดลง และอาจทาให้เกิดภาวะกระดูกนุ่ม รวมถึงภาวะกระดูกพรุนด้วย อีกทัง้ จาเป็ นจะต้องระมัดระวัง
เป็ นอย่างยิง่ เมื่อมีการใช้ยาในเด็ก
- พบการรายงานเกีย่ วกับความผิดปกติทางจิต เช่น ซึมเศร้า จิตเภท มีพฤติกรรมรุน แรง ก้าวร้าว มีความคิดหรือมี
ความพยายามในการฆ่าตัวตาย (พบได้แต่น้อยมาก ) จากการรับประทานยา isotretinoin ดังนัน้ ผูร้ บั ประทานยาควรได้รบั การ
ประเมินความผิดปกติทางด้านจิตใจก่อนการรับประทานยา และผูร้ บั ประทานยาควรแจ้งแพทย์ทนั ทีเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงทาง
อารมณ์หรือพฤติกรรมทีต่ ่างไปจากเดิม

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังของยา isotretinoin มีเป็ นจานวนมาก และบางอย่างจาเป็ นต้องเข้า
รับการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การอย่างสมา่ เสมอ เช่น การทางานของตับ หรือระดับไขมันใน
เลือด ดังนัน้ การซื้อยาจากร้านขายยามาใช้เองโดยมิ ได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ รวมถึง
การได้รบั ยาจากคลิ นิกเสริ มความงามที่ ไม่ได้มีการตรวจร่างกาย ซักประวัติ และสังจ่
่ ายยาอย่าง
เหมาะสมโดยแพทย์ อาจทาให้ผ้ทู ี่ รบั ประทานยาได้รบั อันตรายจากยาจนถึงขัน้ เสียชีวิตได้
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