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สิวโดยทั่วไปพบมากในวัยรุนและพบไดบางในคนหนุมสาว เกิดจากหลายปจจัย มีท้ังปจจัยภายในรางกาย 

เชน ฮอรโมน การทํางานของตอมไขมันที่ผิวหนัง ความเครียด และปจจัยภายนอก เชน แบคทีเรีย มลพิษ อาหาร 

นอกจากนี้มียาหลายอยางที่ชักนําใหเกิดสิวหรือผื่นคลายสิว ตลอดจนทําใหสิวทีม่ีอยูแลวเปนมากขึ้นหรือรุนแรงขึ้น 

ในบทความนี้ใหขอมูลเก่ียวกับสิวที่เกิดจากยา ยาที่ชักนําใหเกิดสิว กลไกการเกิดสิวจากยา การรักษาสิวที่เกิดจากยา 

และขอควรคํานึงเมื่อมีการใชยาที่อาจชักนําใหเกิดสิว  

สิวท่ัวไปและสิวท่ีเกิดจากยา  

สิว (acne หรือ acne vulgaris) สิวเปนความผิดปกติที่เกิดกับผิวหนัง มักเกิดบริเวณหนา แมจะพบที่

บริเวณคอ แผนอกและหลังไดเชนกัน เกิดเนื่องจากปมรากขนหรือปมรากผม (hair follicle) เกิดการอุดตันดวยเซลล

ผิวหนังท่ีตายแลวรวมกับมีจุลชีพและไขผิวหนังหรือซีบัม (sebum) จุลชีพที่พบสวนใหญเปนแบคทีเรีย 

(Propionibacterium acnes หรือชื่อใหมคือ Cutibacterium acnes) อาจพบยีสตซึ่งเปนเชื้อรารูปกลมหรือรูปไข 

(Malassezia sp.) ซึ่งเชื้อราชนิดนี้นอกจากทําใหเกิดการอักเสบของปมรากขน หรือที่เรียกกันวารูขุมขนอักเสบ 

(folliculitis) แลว ยังเก่ียวของกับการทาํใหเกิดสิวไดดวย สิวทั่วไปที่พบในวัยรุนและคนหนุมสาวจะมีหลายรูปแบบ

อยูปนกัน (รูป ก) ไดแก สิวอุดตันหรือโคมิโดน (comedone) อาจเปนชนิดรูเปดที่เรียกวาสิวหัวดํา (blackhead) 

หรือรูปดที่เรียกวาสิวหัวขาว (whitehead), ตุมแดง (papule), ตุมหนอง (pustule), สิวกอน (nodule) และซีสต 

(cyst) มีปจจัยหลายอยางที่ทําใหเกิดสิว มีทั้งปจจัยภายในรางกาย เชน ฮอรโมน การทํางานของตอมไขมันที่ผิวหนัง 

(sebaceous gland ซึ่งตอมนี้อยูติดกับปมรากขน ทําหนาที่ผลิตซีบัม) ความเครียด และปจจัยภายนอก เชน 

แบคทีเรีย มลพิษ อาหาร สิวทั่วไปใหการตอบสนองดีตอยารักษาสิวที่มีจําหนาย  

สิวท่ีเกิดจากยา (drug-induced acne) สิวทีเ่กิดจากยามลีักษณะเปนแบบเดียวกัน ไมเกิดปนกันหลาย

รูปแบบเหมือนสิวทั่วไป และมักไมพบโคมีโดนแตอาจขึ้นในภายหลัง เชน สิวที่เกิดยาสเตียรอยด (steroid acne) พบ

ตุมแดงและตุมหนอง (รูป ข) มักพบบริเวณแผนอก บา และหลัง สิวจากสเตียรอยดพบที่หนานอยกวาบริเวณอื่น 

(ตางจากสิวทั่วไปที่มีหลายรูปแบบอยูปนกันและพบที่หนาเปนสวนใหญ) สิวที่เกิดจากยาจะสัมพันธกับการใชยาและ

พบไดทุกวัย (ตางจากสิวทั่วไปที่เกิดขึ้นโดยไมมีประวัติการใชยาและมักพบมากในวัยรุน) การเกิดผื่นผิวหนังที่มี

ลักษณะเปนตุมแดงและตุมหนอง (papulopustular eruption) จากการใชยาบางชนิดบางรายงานไมจัดวาเปนสิว  



สําหรับระยะเวลาที่เริ่มการเกิดสิวขึ้นกับชนิดของยา (ยาที่ชักนําใหเกิดสิวมีกลาวตอไป) และขนาดที่ใช การ

ใชยาในขนาดสูงมีโอกาสชักนําใหเกิดสิวไดเร็วกวาการใชในขนาดต่ํา โดยทั่วไประยะเวลาที่เริ่มเกิดสิวหากเปนยาส

เตียรอยด (คอรติโคสเตียรอยด) พบภายใน 2 สัปดาหหลังเริ่มใชยา, วิตามินบี 12 (ขนาดสูง) ใชเวลาเฉลี่ยราว 2 

สัปดาหหลังเริ่มใชยา, ลิเทียมและเทสโทสเตอโรนพบภายใน 2-6 เดือนหลังเริ่มใชยา การรักษาสิวที่เกิดจากยาทําได

ยาก การใชยารักษาสิวที่ใชทั่วไปแมชวยทุเลาความรุนแรงแตจะหายขาดไดตองหยุดใชยาที่เปนตนเหตุ (ตางจากสิว

ทั่วไปที่ตอบสนองดีตอการใชยารักษาสิวที่มีจําหนาย)  

 

ยาที่ชักนําใหเกิดสิว  

รายงานเก่ียวกับยาหรือสารที่ชักนําใหเกิดสิวเริ่มมาตั้งแตป ค.ศ. 1928 เมื่อมีการใชภายนอกหรือสัมผัสกับ

สารพวกไอโอไดด (iodides) และพวกไฮโดรคารบอนชนิดที่โครงสรางมีคลอรีน (chlorinated hydrocarbons) ยาที่

ชักนําใหเกิดสิวมีทั้งชนิดท่ีใหเขาสูระบบรางกาย (เชน ยาฉีด ยารับประทาน ยาสูดทางปาก) และชนิดที่ใชภายนอก 

ยาบางอยางมีขอมูลชัดเจนหรือคอนขางชัดเจนวาเปนทําใหเกิดสิวได แตมียาอีกมากมายที่ขอมูลยังไมชัดเจน สําหรับ

ที่กลาวถึงยาขางลางนี้มีขอมูลชัดเจนหรือคอนขางชัดเจนวาทําใหเกิดสิวได โดยเฉพาะเมื่อใชในขนาดสูงและใชอยาง

ตอเนื่อง  

1. ยากลุมคอรติโคสเตียรอยด (corticosteroids) หรือที่รูจักกันวา “ยาสเตียรอยด” (สเตียรอยดเปนคํา

ทั่วไปที่ใชเรียกสารที่มีโครงสรางหลักเปนวงแหวน 4 วง เรียงกันในลักษณะจําเพาะ จึงมียาอื่นอีกมากมายที่จัดเปน

ยาสเตียรอยด) ยากลุมคอรติโคสเตียรอยดทําใหเกิดสิวและทําใหสิวที่เปนอยูแลวกําเริบไดเมื่อใชยาในปริมาณสูงและ

ใชเปนเวลานาน ไมวาใหเขาสูรางกายหรือใชภายนอก ยากลุมนี้มปีระโยชนทางการแพทยกวางขวาง ใชรักษาโรคภูมิ

ตานตนเอง, ลดปฏิกิริยาปฏิเสธเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ปลูกถาย, ลดการอักเสบในกรณีตาง ๆ (เชน การอักเสบของ

ทางเดินหายใจในโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, การอักเสบรุนแรงของอวัยวะทั้งชนิดท่ีเก่ียวของและไมเก่ียวของ

กับระบบภูมิคุมกัน), ลดอาการแพ เปนตน ตัวอยางยา เชน เดกซาเมทาโซน (dexamethasone), เพรดนิโซน 



(prednisone), เพรดนิโซโลน (prednisolone), ไตรแอมซิโนโลน (triamcinolone), เบโคลเมทาโซน 

(beclomethasone) 

 2. แอนโดรเจนที่มีฤทธิ์เสริมสรางกลามเนื้อ (anabolic-androgenic steroids) เปนยาสเตียรอยดชนิด

สังเคราะหที่มฤีทธิ์คลายฮอรโมนเทสโทสเตอโรนในรางกาย ใชเสริมสรางกลามเนื้อในผูที่มกีารสูญเสียกลามเนื้ออยาง

มาก เสริมสรางกระดูก และรักษาโรคโลหิตจาง ยาแตละชนิดอาจไดรับขอบงใชเพียงบางอยาง มีการนํายาในกลุมนี้

มาใชในทางที่ผิดในดานการกีฬา นอกจากการชักนําใหเกิดสิวแลวยาในกลุมนี้ยังทําใหสิวที่มอียูแลวเปนรุนแรงข้ึน 

ตัวอยางยา เชน เมแทนไดอีโนน (methandienone), ออกซีเมโทโลน (oxymetholone), สแตโนโซลอล 

(stanozolol) สิวที่เกิดจากการใชยาในกลุมนี้อาจพบรวมกับการเกิดศีรษะลาน  

3. เทสโทสเตอโรน (testosterone) เปนฮอรโมนเพศชายที่รางกายสรางได ในทางยานํามาใชเปนฮอรโมน

ทดแทนในผูชายที่ขาดฮอรโมนนี้หรือผลิตนอยเกิน และมีการใชกับผูที่แปลงเพศ รูปแบบยามีทั้งชนิดยาฉีดเขา

กลามเนื้อ, ยาชนิดรับประทาน, ยาฝง, ยาแผนแปะผิวหนัง และยาเจล ซึ่งแตละรูปแบบใหปริมาณยาที่ถูกดูดซึมเขาสู

ระบบรางกายไดแตกตางกัน จึงชักนําการเกิดสิวไดมากหรือนอยแตกตางกัน    

4. โพรเจสติน (progestins) โพรเจสตินเปนสารสังเคราะหเลียนแบบฮอรโมนโพรเจสเตอโรนในรางกาย 

โพรเจสตินมีฤทธิ์บางสวนคลายแอนโดรเจนโดยเฉพาะยารุนแรก ๆ จึงชักนําใหเกิดสิวได ตัวอยางยา เชน เลโวนอร

เจสเตรล (levonorgestrel), นอรเจสเตรล (norgestrel) ใชในการคุมกําเนิด รูปแบบยามีทั้งชนิดรับประทาน ยาฝง 

หวงอนามัย และแผนแปะผิวหนัง   

5. ยาตานโรคจิต (antipsychotics) เชน ลิเทียม (lithium) การใชเปนเวลานานทําใหเกิดผลไมพึง

ประสงคตอผิวหนังหลายอยาง รวมถึงการเกิดสิว สวนยาอื่นในกลุมนี้ที่มรีายงานวาทําใหเกิดสิวได เชน ฮาโลเพ

อริดอล (haloperidol), อะริพิพราโซล (aripiprazole) 

6. ยารักษาวัณโรค (antituberculous drugs) ยาในกลุมนี้ที่มีรายงานวาทําใหเกิดสิวได เชน ไอโซไนอะ

ซิด (isoniazid), เอทิโอนาไมด (ethionamide), ไรแฟมพิซิน (rifampicin) โดยเฉพาะอยางย่ิงไอโซไนอะซิด ไมวาจะ

ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยารักษาวัณโรคชนิดอ่ืน โดยเฉพาะเมื่อใชในรายที่มีการกําจัดยานี้ไดชา 

7. ยาตานโรคลมชัก (antiepileptics) เชน เฟนิทอยน (phenytoin), คารบามาเซพีน 

(carbamazepine), ฟโนบารบิทาล (phenobarbital) โดยเฉพาะอยางยิ่งเฟนิทอยน 

8. แฮโลเจน (halogens) เชน พวกไอโอไดด (iodides), พวกโบรไมด (bromides), พวกคลอไรด 

(chlorides) สามารถทําใหเกิดสิวที่คลายกับยาสเตียรอยดและสิวลักษณะอื่น ๆ 

9. ยาอื่น วิตามิน เชน วิตามินบี 6, วิตามินบี 12; ยารักษาโรคมะเร็งในกลุม epidermal growth factor 

receptor inhibitors เชน ซทีูซิแมบ (cetuximab); ยากดภูมิคุมกัน (immunosuppressants) เชน อะซาไทโอพ

รีน (azathioprine), ไซโคลฟอสฟาไมด (cyclophosphamide); ยาตานซึมเศรา (antidepressants) เชน เซอร

ทราลีน (sertraline), เอสซิตาโลแพรม (escitalopram), ทราโซโดน (trazodone); ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีท่ีใช



รักษาโรคลําไสอักเสบเรื้อรัง เชน อินฟลิซิแมบ (infliximab) ยานี้ใชรักษาโรคขออักเสบรูมาตอยดดวย, เวโดลิซูแมบ 

(vedolizumab) 

ปจจัยที่มีผลตอการชักนําใหเกิดสิวจากยา  

1. ขนาดยาและระยะเวลาที่ใชยา มีความสัมพันธโดยตรงในการชักนําใหเกิดสิวและความรุนแรงของสิวที่

เกิดข้ึน  

2. การเปนสิวอยูกอนแลว จะเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดสิวจากยา  

3. ปจจัยอื่น ๆ คลายกับการเกิดสิวทั่วไป เชน ฮอรโมนในรางกาย การทํางานของตอมไขมันที่ผิวหนัง 

ความเครียด ความสะอาดของผิว มลพิษ อาหาร 

กลไกการเกิดสิวจากยา  

แมจะยังไมทราบกลไกที่ชัดเจนเก่ียวกับการเกิดสิวจากยา แตคาดวายาอาจชักทําใหเกิดสิวดวยกลไกเหลานี้  

1. เพ่ิมขนาด และ/หรือ เพิ่มการทํางานของตอมไขมันที่ผิวหนัง ทําใหมีการผลิตซีบัมมากขึ้น (ซีบัมเปน

ปจจัยหนึ่งของการเกิดสิวดังกลาวแลวขางตน) ตัวอยางยา เชน แอนโดรเจนสังเคราะหที่มีฤทธ์ิเสริมสรางกลามเนื้อ, 

เทสโทสเตอโรน โดยการออกฤทธิ์ผานตัวรับแอนโดรเจน (androgen receptor) ยาเหลานี้ยังเพ่ิมปริมาณ

โคเลสเตอรอล (cholesterol) และกรดไขมันอิสระ (free fatty acids) ในไขมันที่อยูบนผิวหนัง อยางไรก็ตามยาใน

กลุมแอนโดรเจนสังเคราะหมีมากมายและมีโครงสรางท่ีตางกันจึงอาจมีกลไกที่แตกตางกันในการชักนําใหเกิดสิว 

2. เพ่ิมจํานวนแบคทีเรียที่ทําใหเกิดสิว (Propionibacterium acnes) ตัวอยางยา เชน กลุมคอรติโคส

เตียรอยด ซึ่งมีฤทธิ์เพิ่มตัวรับชนิดหนึ่งบนผิวเซลล (คือ Toll-like receptor 2 หรือ TLR2) ตัวรับนี้มีบทบาทหลาย

อยางรวมถึงเปนตัวรับสําหรับจุลชีพกอโรค สวนยาอื่นที่เพ่ิมจํานวนแบคทีเรียดังกลาวได เชน แอนโดรเจนสังเคราะห

ทีม่ีฤทธ์ิเสริมสรางกลามเนื้อ, เทสโทสเตอโรน  

3. เพ่ิมจํานวนยีสตในปมรากขน ซึ่งเชื้อราในรูปยีสตนี้นอกจากทําใหรูขุมขนอักเสบแลวยังเก่ียวของกับการ

ทําใหเกิดสิวดวย) ตัวอยางยา เชน กลุมคอรติโคสเตียรอยด 

4. ทําใหเกิดการระคาย การอักเสบและการอุดก้ันที่ปมรากขน ดวยกลไกตาง ๆ เชน การชักนําใหมีเม็ด

เลือดขาวชนิดนิวโทรฟลมาชุมนุมที่ปมรากขนและหลั่งสารที่ชักนําใหเกิดการอักเสบจนเกิดการอุดตันของปมรากขน 

ตัวอยางยา เชน ลิเทียม หรือตัวยาเองทําใหเกิดการระคายและการอักเสบของปมรากขน เชน การขับวิตามินบี 12 ที่

ไดรับในปริมาณสูงอยางตอเนื่องออกทางรูขน นอกจากนี้วิตามินบี 12 ยังรบกวนการเจริญและการทาํหนาที่ของเซลล

เคราติโนไซต (keratinocyte) ซึ่งเปนเซลลในชั้นผิวหนังกําพราที่ทําหนาที่สรางเคราติน (keratin) จนสงผลกระทบ

ทําใหเกิดการอุดก้ันของปมรากขน  

 

 



การรักษาสิวที่เกิดจากยา  

การรักษาสิวที่เกิดจากยาทําไดดังนี้  

1. หยุดใชยาที่เปนสาเหตุและเปลี่ยนไปใชยาอื่นที่ไมทําใหเกิดสิว จะทําใหสิวทุเลาลงและหายไปในเวลาไม

นาน 

2. ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชยาเดิม ใหการรักษาสิวดวยยาท่ีใชรักษาสิวทั่วไปเพ่ือชวยทุเลาอาการ การ

จะเลือกใชยารักษาสิวชนิดใด ขึ้นกับยาที่เปนตนเหตุใหเกิดสิวและความรุนแรงของสิวที่เกิดข้ึน เชน สิวจากยาคอรติ

โคสเตียรอยดอาจใชเทรทโินอิน (tretinoin) ชนิดที่ใชภายนอก, สิวที่เกิดจากแอนโดรเจนสังเคระหหากเกิดรุนแรง

อาจตองใชไอโซเทรทิโนอิน (isotretinoin) ซึ่งเปนยาชนิดรับประทาน อยางไรก็ตามยารักษาสิวมีผลไมพึงประสงค

หลายอยาง ยาบางชนิดอาจมีขอหามใชในบางคน นอกจากนี้ยังอาจเกิดปฏิกิริยาตอกันระหวางยาที่ใชอยูกับยารักษา

สิว โดยเฉพาะอยางย่ิงยารักษาสิวชนิดรับประทาน ตัวอยางของการเกิดปฏิกิริยาตอกัน เชน การรับประทานเตตราไซ

คลีน (tetracycline) เพ่ือรักษาสิวจะทําใหระดับยาลิเทยีมในเลือดสูงขึ้นจนอาจเกิดอาการพิษ นอกจากนี้ยารักษาสิว

อาจทําใหสิวที่เกิดจากยากลับเปนรุนแรงย่ิงข้ึน เชน การรับประทานไอโซเทรทิโนอินเพื่อรักษาสิวที่เกิดจากการใช

แอนโดรเจนสังเคราะหกลับยิ่งทําใหสิวเกิดรุนแรงขึ้นไดในบางราย  

3. ปฏิบัติเชนเดียวกันกับการรักษาสิวทั่วไป โดยการรักษาความสะอาดบริเวณที่เปนสิว และหลีกเลี่ยงปจจัย

กระตุนตาง ๆ เชน ความเครียด มลพิษ การอดนอน การใชเครื่องสําอาง  

 ขอควรคํานึงเม่ือมีการใชยาที่อาจชักนําใหเกิดสิว  

1. มียาอีกมากที่อาจทําใหเกิดสิว ไมไดจํากัดเพียงแคยาท่ีกลาวถึงในบทความนี้ ดวยเหตุนี้ชวงที่มีการใชยา

หากเกิดสิวและสงสัยวาอาจเกิดจากยาที่ใชนั้น ใหปรึกษาแพทยผูใหการรักษาหรือเภสัชกร  

2. สิวที่เกิดจากยา อาจทุเลาไดเม่ือใชยารักษาสิวโดยทั่วไป แตไมหายขาดจนกวาจะหยุดใชยาที่เปนสาเหตุ  

3. แมยาที่ใชจะชักนําใหเกิดสิว แตยามีความสําคัญในการรักษาความเจ็บปวย จึงไมควรหยุดใชยาเองโดยไมได

ปรึกษาแพทยผูใหการรักษาหรือเภสัชกร 

4. หากเกิดสิวเนื่องจากการใชยา ใหปฏิบัติเชนเดียวกับสิวทั่วไป เก่ียวกับการดูแลผิวและหลีกเลี่ยงปจจัย

กระตุนตาง ๆ เชน ความเครียด มลพิษ การอดนอน การใชเครื่องสําอาง 

5. หากจําเปนตองใชยารักษาสิว ยารักษาสิวบางอยางอาจมีผลไมพึงประสงคทีรุ่นแรง หรือมีขอหามใช หรือ

อาจเกิดปฏิกิริยากับยาท่ีใชอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งยารักษาสิวชนิดการรับประทาน จึงไมควรใชยารักษาสิวเองโดย

ไมไดปรึกษาแพทยผูใหการรักษาหรือเภสัชกร  
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