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สิว (Acne)  
กับแนวทางการดูแลรักษา 

 

สิวคืออะไร? 
สิวเป็นโรคที่เกิดจากผลกระทบของต่อมน ้ามันกับรูขุมขนรูเล็ก ๆ เป็นการอักเสบของผิวหนังที่มีการ 

อุดตันของน ้ามันและเซลล์ผิวที่ตายแล้วบริเวณรูขุมขน ต่อมเหล่านี จะสร้างสารที่เรียกว่าซีบัม และซีบัมกับ 
เซลล์ผิวรวมตัวกันเป็นเม็ด แบคทีเรียในเม็ดท้าให้เกิดอาการบวมแดง อักเสบ หรือมีหนอง  

สิวส่วนใหญ่พบได้บนใบหน้า, คอ, หลัง, หน้าอกและไหล่ สิวมักจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่รุนแรง 
แต่ก็สามารถท้าให้เกิดรอยแผลเป็น 
ความรู้เกี่ยวกับสิว  

1) ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของสิว แต่การดูแลผิวสามารถป้องกันการลุกลามของโรค  
2) ทุกคนสามารถเป็นสิวได้แม้ว่าจะพบได้บ่อยที่สุดในวัยรุ่นและคนหนุ่มสาว (อายุระหว่าง 11 ถึง 30 ปี)  

ซ่ึงพบประมาณร้อยละ 80  
3) การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วงวัยแรกรุ่นก่อนมีประจ้าเดือน หรือหลังจากเริ่มหรือหยุดการ

คุมก้าเนิด อาจท้าให้เกิดการลุกลามของสิว 
4) หากคุณมีสิวรุนแรงคุณอาจต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง 
5) หลีกเลี่ยงการบีบสิวเพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดแผลเป็น 

ประเภทของสิว สิวมีหลายประเภท ประเภทที่พบบ่อย คือ  
สิวหัวขาว : สิวที่อยู่ใต้ผิวหนัง 
สิวหัวด้า : สิวที่ขึ นมาที่ผิวและดูเป็นสีด้า  
สิวหัวหนอง : สิวที่เป็นสีแดงที่ด้านล่างและมีหนองอยู่ด้านบน 
สิวก้อนลึก : สิวที่มีขนาดใหญ่เจ็บปวดและแข็งซ่ึงอยู่ลึกลงไปในผิวหนัง 
สิวตุ่ม : สิวที่เป็นสีชมพูอ่อน ๆ 
สิวซีสต์ : สิวที่ลึกและเจ็บปวด มีหนองท่ีท้าให้เกิดแผลเป็น 

ระดับความรุนแรงของสิว 
1. ระดับท่ี 1 (เล็กน้อย) : เป็นสิวที่ไม่มีการอักเสบรุนแรง อย่างสิวหัวด้า สิวหวัขาว หรือ สิวตุ่ม         

และสิวหัวหนองท่ีมีขนาดเล็ก และมีจ้านวนไม่มาก 
2. ระดับท่ี 2 (ปานกลาง) : มีสิวตุ่ม และสิวหัวหนองจ้านวนมากท่ัวใบหน้า หรือทั่วบริเวณท่ีพบสิว 
3. ระดับท่ี 3 (ค่อนข้างรุนแรง) : มีสิวตุ่ม และสิวหัวหนองเป็นจ้านวนมาก มีสิวอักเสบก้อนลึก โดยที่มีสิว

เหล่านี เกิดขึ นในหลายจุด ทั งใบหน้า หน้าอก และแผ่นหลัง 
4. ระดับท่ี 4 (รุนแรง) : มีสิวตุ่ม และสิวหัวหนองอักเสบมากมายที่สร้างความเจ็บปวดไปทั่วบริเวณท่ีมีสิว 
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แต่หากผู้หญิงวัยท้างานเกิดเป็นสิวขึ นมาเฉียบพลัน อาจเป็นข้อบ่งชี ถึงระดับฮอร์โมนที่ไม่สมดุลภายใน 
ร่างกาย ควรสังเกตอาการที่พบร่วมกันกับการเกิดสิว เช่น หากพบว่ามีประจ้าเดือนมาผิดปกติ หรือมีขนขึ นมาก
ผิดปกต ิควรตรวจร่างกายเพ่ิมเติม เพราะสิวที่เกิดขึ นมาอาจเป็นสัญญาณของกลุ่มอาการซีสต์ในรังไข่ (PCOS) 
สาเหตุของสิว : ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของสิว โดยสาเหตุหลัก ๆ แบ่งได้ 2 ปัจจัย ดังนี   

1. ปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยที่เกิดจากตัวเราเอง เช่น ฮอร์โมน กรรมพันธุ์ โรคเรื อรัง และผิวพรรณ   
ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั งแต่ก้าเนิด 

2. ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่เกิดจากนอกร่างกาย เช่น ยา เครื่องส้าอาง แสงแดดและอุณหภูมิ 
สภาพแวดล้อม สังคม ความสะอาด และอาหาร ซึ่งเราสามารถป้องกันได ้

สาเหตุทีส่ามารถท าใหอ้าการของสิวแย่ลง คือ 
- แรงกด เช่น การสวมหมวกนิรภัยที่แน่น 
- มลพิษและความชื นสูง 
- การบีบสิว 
- การขัดผิวอย่างรุนแรง 
- ความเครียด 

รักษาสิวอย่างไร? 
สามารถรักษาได้ด้วยตนเองโดยใช้ครีม หรือ ยา ที่สั่งจ่ายโดยแพทย์หรือปรึกษาเภสัชกร หากมีสิวขึ น

จ้านวนมาก สิวสร้างความเจ็บปวด หรือรักษาดัวยตนเองแล้วอาการอักเสบของสิวยังไม่ทุเลาลง ควรไปพบ
แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาผิวหนังเพ่ือท้าการรักษา โดยกระบวนการรักษาขึ นอยู่กับประเภทขของสิว 
อาการ และระดับความรุนแรงของการอักเสบ  
 

ใครเป็นคนรักษาสิว ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึง  
แพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
แพทย์ผิวหนัง ที่รักษาปัญหาผิว 
อายุรแพทย์ ที่วินิจฉัยและรักษาผู้ใหญ่ 
กุมารแพทย ์ที่วินิจฉัยและรักษาเด็ก 

แนวทางปฏิบัติทางคลินิก 
ตามแนวทางปฏิบัติทางคลินิกของ American Academy of Dermatology ส้าหรับการรักษาสิว

ปัจจุบันมีข้อมูลไม่มากนักเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสมุนไพรและการรักษาเสริมอ่ืน ๆ  
หลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิธีการดูแลเสริมส้าหรับสิว ประกอบด้วยการทดลองควบคุม     

แบบสุ่ม และแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่ออกโดย American Academy of Dermatology 
ด้านประสิทธิภาพ 

- การทบทวนในปี 2558 จากการทดลองแบบสุ่ม 35 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 3,227 คน สรุปว่า  
มีหลักฐานไม่เพียงพอว่าน ้ามันทีทรี (tea tree oil) และพิษผึ ง (แบบทาเฉพาะที่) อาจลดรอยโรค
ผิวหนังของสิว 

-  การทบทวนอีก 7 การทดลองในปี 2558 สรุปว่าการใช้น ้ามันทีทร ี(tea tree oil) เป็นทางเลือก
ที่เหมาะสมส้าหรับการรักษาสิวที่มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง 

- พบหลักฐานจากการทบทวนเพ่ือสนับสนุนการใช้วิธีการดูแลเสริม เช่น ยาจากสมุนไพร การฝังเข็ม  



 

 

3 

- การทดลองแบบสุ่ม กลุ่มควบคุมในปี 2555 ของวัยรุ่น 49 คน แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์สาร
สกัดจาก Barberry ต่อการรักษาสิวที่มีความรุนแรงปานกลาง ถึงรุนแรง   

- มีหลักฐานไม่เพียงพอถึงประโยชน์ของ Biofeedback และจินตภาพทางปัญญา ที่อาจเกิดขึ นจาก
การผ่อนคลายในผู้ที่เป็นสิว  

- การทดลองแบบสุ่ม แบบมีกลุ่มควบคุมในปี 2526 ส้าหรับผู้ป่วยที่เป็นสิว 30 คน ประเมิน
ประสิทธิภาพของการผ่อนคลายทางชีวภาพและจินตภาพทางปัญญาใน 6 สัปดาห์ พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีการลดความรุนแรงของสิวอย่างมีนัยส้าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 

ความปลอดภัย 
- ในการศึกษาปี พ.ศ.2555 สารสกัด Barberry ได้รับการยอมรับอย่างดี  และไม่มีรายงาน

ภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียง 
- ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน ้ามันทีทรี (tea tree oil) จ้านวนมากอาจท้าให้เกิดการระคายเคือง 

หรืออักเสบทีผ่ิวหนังในบางคน  
- น ้ามันทีทรอีอกซิไดซ์ อาจท้าให้เกิดอาการแพ้ได้มากกว่าน ้ามันทีทรีสด 
- การใช้น ้ามันทีทรีเจือจางโดยทั่วไปแล้วถือว่าปลอดภัยส้าหรับผู้ใหญ่ มีการรายงานอาการคัน แสบ 

แดง และแห้งกร้าน ส่วนใหญ่จะเป็นพิษในเด็กโดยท้าให้เกิดอาการง่วงนอน มึนงง ผื่น  จึงไม่ควร
กลืนน ้ามันทีทรี (tea tree oil)   

- มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยาสมุนไพร ผู้ป่วยที่พิจารณาใช้ยาสมุนไพรจีน โดยเฉพาะเด็กควรใช้
ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอาจเป็นอันตรายได้               

วิธีการดูแลผิวเมื่อคุณเป็นสิว : 
1) ท้าความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน ใช้น ้ายาที่อ่อนโยนท้าความสะอาดในตอนเช้า - เย็น และหลังการ

ออกก้าลังกายอย่างหนัก (การขัดผิวไม่หยุดสิว แตส่ามารถท้าให้ปัญหาแย่ลงได)้ 
2) พยายามอย่าแตะต้องผิวของคุณ ผู้ที่บีบหรือหยิกสิว สามารถเกิดแผลเป็นหรือจุดด่างด้าบนผิวหนังได ้
3) โกนหนวดอย่างระมัดระวัง คุณสามารถทดลองเปรียบเทียบระหว่างมีดโกน และที่โกนหนวดไฟฟ้า            

เพ่ือดูว่าแบบไหนปลอดภัยและดีที่สุด นอกจากนี ยังสามารถใช้สบู่และน ้า ก่อนทาครีมโกนหนวดเพ่ือ
ช่วยให้หนวดเคราของคุณอ่อนนุ่มก่อนโกนอย่างเบามือ  

4) อยู่ให้พ้นแสงแดด ยารักษาสิวจ้านวนมากสามารถท้าให้ผิวหนังไวต่อแสงแดด การอยู่ท่ามกลาง
แสงแดดสามารถท้าให้ผิวเหี่ยวย่น และเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนัง 

5) แต่งหน้าอย่างระมัดระวัง การแต่งหน้าทั งหมดควรปราศจากน ้ามัน มองหาค้าว่า "noncomedogenic" 
บนฉลาก ซึ่งหมายความว่าการแต่งหน้าจะไม่อุดตันรูขุมขนของคุณ แต่บางคนยังคงเป็นสิวแม้ว่าจะใช้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี  

6) สระผมเป็นประจ้า ถ้าเส้นผมของคุณมันเยิ มคุณอาจต้องสระผมทุกวัน 
 
6 เคล็ดลับ : สิ่งท่ีคุณต้องรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์ส าหรับสภาพผิว 

หลายคนที่มีปัญหาสภาพผิวมักหันไปใช้วิธีการดูแลเสริม โดยเฉพาะวิตามิน แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร ซ่ึงมีผลการศึกษาไม่มากนักเกี่ยวกับวิธีการดูแลเสริมส้าหรับสภาพผิว 
ต่อไปนี เป็น 6 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลเสริมส้าหรับสภาพผิว รวมถึงโรคภูมิแพ้ที่ผิวหนัง , พุพอง ,    
โรคสะเก็ดเงิน , สิว และโรคโรซาเซีย (rosacea) 
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1. มีหลักฐานบางอย่างท่ีจ้ากัดว่าเทคนิคการผ่อนคลายอาจช่วยปรับปรุงอาการของโรคภูมิแพ้ที่ผิวหนัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรเด็ก แม้ว่าการศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหากับวิธีการ แนวทางปฏิบัติทางคลินิกของ 
American Academy of Dermatology ส้าหรับการรักษาโรคภูมิแพ้ที่ผิวหนังระบุว่ามีหลักฐานที่ไม่สอดคล้อง
กันที่จะแนะน้าการใช้วิตามิน แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร แนวทางดังกล่าว
ยังระบุว่าไม่แนะน้าให้ใช้โปรไบโอติก / พรีไบโอติก ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังภูมิแพ้ เนื่องจาก
หลักฐานที่ไม่สอดคล้องกัน 

2. มีหลักฐานว่าน ้ามันปลา, ภูมิอากาศในทะเลเดดซี, และสมุนไพรเฉพาะที่ Mahonia aquifolium 
และ indigo naturalis อาจเป็นประโยชน์ส้าหรับการรักษาโรคสะเก็ดเงิน 

3. ตามแนวทางปฏิบัติทางคลินิกของ American Academy of Dermatology ในการรักษาสิวขณะนี 
มีข้อมูลที่จ้ากัดมากเกี่ยวกับความปลอดภัย และประสิทธิภาพของการรักษาด้วยสมุนไพร และวิธีการเสริมอ่ืน ๆ  

4. มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะแนะน้า หรือยกเลิกการรักษาด้วยสมุนไพร เช่น น ้ามันทีทรี (tea tree oil) , 
กระเทียม, น ้ามันมะพร้าว, น ้าชา และน ้าผึ ง ส้าหรับแผลพุพอง 

5. แม้ว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบางชนิดได้แสดงสัญญาณว่าจะช่วยอาการของโรคโรซาเซีย แต่ก็มี
หลักฐานไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี ส้าหรับโรคโรซาเซีย 

6. การดูแลสุขภาพของคุณ – ปรึกษาผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับวิธีการดูแลเสริมที่คุณใช้ 
เพ่ือช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจร่วมกัน และรับทราบข้อมูลร่วมกัน 
 
ภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดสิว 
 ในขณะที่เป็นสิว อาจเกิดความวิตกกังวลและความเครียด ที่น้าไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้า และการ
แยกตัวออกจากสังคมได้ และหลังหายจากการเป็นสิว อาจปรากฏเป็นร่องรอยหรือรอยแผลเป็นลึกในบางราย 
แต่ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน มีวิธีการมากมายให้เลือกใช้ในการรักษารอยที่เกิดจากสิว และ
การบ้าบัดรักษาภาวะทางด้านจิตใจด้วยเช่นกัน 
 
ปัญหาทางการแพทย์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิว 

สิวอาจท้าให้เกิดแผลเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดแผลเป็นควรเข้ารับการรักษาตั งแต่เนิ่น ๆ  
และหลีกเลี่ยงการบีบสิว 
 

แหล่งอ้างอิง :  
Skin Condition and Complementary Health Approach ; National Center for Complementary 
and Integrative Medicine . วันที่สืบค้น 3 กรกฎาคม 2562 จาก www.niams.nih.gov / health-topics 
/ acne 
 

สิว ; pobpad โรค A-Z . วันที่สืบค้น 2 กรกฎาคม 2562 จาก www.pobpad.com 
 

สิว ; วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี . วันที่สืบค้น 2 กรกฎาคม 2562  จาก www.th.wikipedia.org 
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