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คําสําคัญ : ความรูในการรักษาสิว / นักศึกษาระดับปริญญาตรี / สิว 
 พูลศรี  เขตโสภณ : ปจจัยที่มีผลตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. อาจารยผูควบคุมสารนิพนธ : รศ. ระพีพรรณ ฉลองสุข. 75 หนา. 
  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูในการรักษาสิว และเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  กลุมตัวอยางคือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคปลายปการศึกษา 2549 จํานวน 431 คน เก็บขอมูลโดยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ดวยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเอง  สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คารอยละ, คาเฉลี่ย (X), คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD), การทดสอบคาทีชนิดที่เปนอิสระ(Independent t-test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว(One way ANOVA)  

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 73.1) เปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 18-27 ป อายุ
เฉล่ีย 20.6 (+1.4) ป โดยสวนใหญ (รอยละ 83.1) มีอายุระหวาง 18-21 ป รอยละ 55.7 เรียนในสายศิลปและ
สังคมศาสตร  รอยละ 48.7  ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีรายไดระหวาง 1,000-30,000 บาท 
รายไดเฉล่ีย 4,237.7 (+2,951.20) บาท กลุมตัวอยางรอยละ 75.4 คิดวาการมีสิวทําใหมีปญหาในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  ซึ่งรอยละ 43.6 ของกลุมนี้ระบุวาสิวเปนปญหาตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน  รอยละ 75.1 มี
สิวในระดับรุนแรงเล็กนอย และรอยละ 47.7 มีความกังวลปานกลางในเรื่องที่เปนสิว  รอยละ 18.1 ของกลุม
ตัวอยางไดรับความรูเกี่ยวกับขอมูลในการรักษาสิวจาก โทรทัศน (ชวงโฆษณา) และ รอยละ 36.9 รับทราบ
จากแหลงขอมูลที่เปนส่ือบุคคล  รอยละ 87.5 มีความรูในการรักษาสิวในระดับต่ํา รอยละ 31.8 ดูแลรักษาสิว
ดวยการใชยารักษาสิว โดยรอยละ 33.8  ซื้อยารักษาสิวจากรานขายยา และ คลินิกแพทย, คลินิกความงาม  
รอยละ 18.9 ใชเวลาสําหรับการใชยารักษาสิวประมาณ 1 ป ปจจัยที่มีผลตอความรูในการรักษาสิวของ
นักศึกษา ไดแก เพศ (p-value=0.007), สถาบันการศึกษา (p-value =0.005), ความกังวลเรื่องสิว (p-
value=0.044) และแหลงความรู (p-value=0.013)  สวนปจจัยที่ไมมีผลตอความรูในการรักษาสิว ไดแก อายุ 
(p-value=0.692), สาขาวิชาที่ศึกษา (p-value=0.366), รายได (p-value=0.078), ความรุนแรงของสิว (p-
value=0.920) 
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 The purposes of this research were to evaluate the acne treatment knowledge and 
the factor affecting the acne treatment knowledge of graduate students in Mueang district, 
Nakhon pathom province. 431 of the study group were under graduate students in Mueang 
district, Nakhon pathom province during second semester of the academic year 2006. The 
study group derived from accidental sampling technique. All data were gathered though 
questionnaires. The data were analyzed by mean, percentage(%), arithmetic mean(x), 
standard deviation(SD), Independent t-test and One way ANOVA.    
 It was found that mode of the study group were female (73.1%), age between 18-
21 years old. The study group had an average age of 20.6(+1.4) years old , 83.1% were 
18-21 year old, 55.7% were study in Art and Social Science, 48.7% were in Rajabhat  
university. The study group , s income were 1,000-30,000 baths. The mean of income were 
4,237.7(+2,951.20) baths. 75.4% had acne , s problems and 43.6% of this group have   
acne , s problems disturb their lifestyle. 75.1% had mild acne and 47.7% had moderate 

anxiety. 18.1% had the acne treatment knowledge from televistion (advertising) and 36.9% 
from human source. 87.5% had the acne treatment knowledge in low level. 31.8% treated 
their acne with medicine. 33.8% bought acne , s medicine from drug stores and clinic, 

beauty clinic.18.9% had duration of treatment acne with medicine about 1 year. The factor 
affecting the acne treatment knowledge of graduate students in Mueang district, Nakhon 
pathom province were gender (p-value=0.007), institution (p-value=0.005), acne , s anxiety 
(p-value=0.044) and source of acne knowledge (p-value=0.013) and the factor no affecting 
the acne treatment knowledge were age  (p-value=0.692), department of education  (p-
value=0.366), income (p-value=0.078) and severity , s acne (p-value=0.920) 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ปญหาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันนี้โรคผิวหนังที่วัยรุนใหความสนใจและกระตือรือรนที่จะรักษา คือ โรคสิว    สิว
เปนโรคผิวหนังที่พบไดบอย (ดวงตา สิตตะไพโรจน 2549)  สวนใหญมักพบสิวในชวงวัยรุนถงึวยั
เจริญพันธุ คือ 14-30 ป สิวจะปรากฏอาการในผูหญิงชวงอายุ 14-17 ป และในผูชายชวงอายุ 
16-17 ป  ความรุนแรงของสิวจะมากขึ้น 3-5 ป หลังจากเริ่มเปนสิวและมักหายไปในชวงอายุ 
20-25 ป  พบวาผูหญิงที่อายุมากกวา 25 ป  เปนสิวมากกวาผูชายเพราะผูหญิงมีการใช
เครื่องสําอางเพื่อเสริมสรางความงาม   ซึ่งเครื่องสําอางที่ใชอาจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดสิว 
(สุชาดา นิลกําแหง 2549) วัยรุนชายมีปญหาเรื่องสิวมากกวาวัยรุนหญิง (วรวุฒิ เจริญศริิ 2549) 
ปกติแลวจะพบสิวไดมากที่สุดบริเวณใบหนา รองลงมาคือ หนาอก หลัง และไหล ถาเปนที่ลําตัว
จะพบมากบริเวณอกและแผนหลัง เพราะบริเวณดังกลาวมีตอมไขมันจํานวนมากและขนาดของ
ตอมไขมันในบริเวณนี้ก็ใหญกวาบริเวณอื่นของรางกาย (โมนา อัศวิษณุ 2544 : 96)  
 จากสถิติของสถาบันโรคผิวหนังสิวเปนสาเหตุที่ทําใหผูปวยมาพบแพทยสูงเปนอันดับที่ 
2  ของผูปวยทั้งหมดโดยเปนชายรอยละ 33  และหญิงรอยละ 67 แมวามีเพียงรอยละ 5 ของ ผู
ที่เปนโรคผิวหนังทั้งหมดที่มาปรึกษาแพทยผิวหนังที่มีปญหาเรื่องสิว แตในคลินิกสิว-ฝา-ความ
งาม พบวา 70% มารับบริการรักษาสิว   ดังนั้นสิวจึงเปนปญหาที่มีความสําคัญโดยเฉพาะกลุม
วัยรุน  หลักเกณฑในการรักษาสิวจะรักษาตามพยาธิกําเนิด   การรักษาไมสามารถจะรักษาสิว
ใหหายไดอยางรวดเร็วภายใน 1 สัปดาห    การรักษาจะเห็นผลดีข้ึนใชเวลาอยางนอย 2-4 
สัปดาห ถาไดรับการรักษาครบ 2 เดือนจะดีข้ึนประมาณ 40% เมื่อรักษาไดครบ 4 เดือนจะดีข้ึน
ประมาณ 60% และเมื่อรักษาไดครบ 6 เดือนจะดีข้ึนประมาณ 80% หรือมากกวานั้น  (สุชาดา 
นิลกําแหง 2549)          
 ปจจุบันประชาชนสวนใหญคิดวาสิวเปนแคเร่ืองความสวยงาม เมื่อมีปญหาจึงมักซื้อยา
ใชเองหรือปรึกษาชางเสริมสวย แตความจริงแลวแพทยทั่วโลกจัดให สิวเปนโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง 
ที่จําเปนตองไดรับการดูแลจากแพทยผิวหนัง (ประวิตร พิศาลบุตร 2548)  วัยรุนไทยที่รักสวยรัก
งามสวนใหญหลงเชื่อคําโฆษณาเกินความเปนจริง นิยมใชยากินรักษาสิว-หนาใส ชนิดกรด
วิตามินเอ ที่มีจําหนายในรานขายยา รานเสริมสวยและสถาบันความงาม มีความเสี่ยง
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อันตรายจากฤทธิ์แทรกซอนของยา (กรมสุขภาพจิต 2548) กระทรวงสาธารณสุขไดออกมาเตอืน
กลุมผูใชยารักษาสิวใหระวังผลขางเคียงจากการใชยา และมีความเปนหวงประชาชนที่มีความ
รูเทาไมถึงการณ กลุมเปาหมายที่นาเปนหวงไดแกกลุมวัยรุนที่มักจะหลงเชื่อคําโฆษณา 
โดยเฉพาะวัยรุนหญิงที่มีโอกาสเปนสิวมากกวา (กระทรวงสาธารณสุข 2548)  
 ในระยะสิบถึงยี่สิบปนี้ในเมืองมีสถานพยาบาลเอกชนเพิ่มข้ึนมากอยางรวดเร็ว คลินิก 
โพลีคลินิก คลินิกเฉพาะโรคตางๆ เชน คลินิกทันตกรรม คลินิกตา-หู-คอ-จมูก คลินิกเด็ก คลินิก
รักษาสิวฝา คลินิกโรคผิวหนัง  คลินิกศัลยกรรมตกแตง คลินิกรักษาโรคอวนเสริมความงาม
ตางๆ เปนตน (สุนันทา โอศิริ 2546 : 6)  จึงกอเกิดธุรกิจบริการสุขภาพที่เฉพาะทางเพื่อใหตรง
เปาหมาย และลดเวลาในการไปรับบริการในแตละครั้ง ยาและผลิตภัณฑสุขภาพบางหมวดหมู 
เชน กลุมยาลดความอวน กลุมเสริมความงามหรือปญหาดานผิวพรรณ โรคเฉพาะทาง
บางอยาง ฯลฯ กลายเปนเครื่องมือที่ชวยสงเสริมการตลาดและเปนกลไกสําคัญในการสราง
ความแตกตางทางธุรกิจ (พัชราภรณ ปญญาวุฒิไกรและอุษาวดี มาลีวงศ 2548 : 3)  
 ขณะนี้ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีมหาวิทยาลัยหลายแหงซึ่งเปนศูนยรวมของวัย
ที่เกิดสิวซึ่งสวนใหญมีแนวโนมที่จะเปนสิวไดงายและอยูในวัยที่กําลังเอาใจใสตัวเองในเรื่อง
ความสวยงามมากที่สุดแตมีประสบการณและทุนทรัพยนอย    และอยูในวัยกําลังศึกษาเลา
เรียนซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลทําใหเกิดสิว  ในปจจุบันมีสถานที่รักษาสิว สถานที่จําหนาย
ผลิตภัณฑรักษาสิวเกิดข้ึนจํานวนมากไมวาจะเปนคลินิกแพทย  คลินิกความงามรักษาสิว-ฝา 
รานขายยา รานเสริมสวย รานสะดวกซื้อ รานขายเครื่องสําอาง  รานขายผลิตภัณฑสมุนไพร
รักษาสิว  แนวทางการรักษาสิวมีหลายแนวทางทําใหเกิดความสับสนวาวิธีการใดเหมาะสม
ถูกตอง ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความรูของนักศึกษาในการรักษาสิววามีมากนอย
เพียงใดและปจจัยดานใดมีผลตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษา การไดทราบถึงคําตอบ
เหลานี้จะชวยชี้ใหเห็นถึงระดับปญหาที่เกี่ยวของในการรักษาสิวของนักศึกษา เพื่อใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของนําไปใชในการวางแผนเพื่อปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับการรักษาสิว และเปน
แนวทางในการเลือกแหลงขอมูลในการใหความรูในการรักษาสิว  
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วัตถุประสงคของการวิจยั         
 1. เพื่อศึกษาความรูในการรักษาสิวของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมอืง 
จังหวัดนครปฐม         
 2. เพื่อศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ใน
เขตอําเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม     
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั  

1.  ทราบถึงระดบัความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ในเขตอําเภอ
อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  

2.  ทราบถงึปจจัยที่มีผลตอระดับความรูในการรักษาสวิของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม     

3.  ไดขอมูลสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะนําไปใชในการวางแผนเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาเกี่ยวกับการรักษาสิวและเปนแนวทางในการใหความรูในการรักษาสิวที่ถูกตอง  
รวมทั้งแหลงขาวสารดานการรักษาสิวที่นักศึกษาสามารถเขาถึง นอกจากนี้ยังชวยลดความ
ส้ินเปลืองดานเศรษฐกิจและเวลาในการรักษาโรคสิว 
 
สมมติฐานของการวจิัย         
 1. นักศึกษาทีม่ีเพศแตกตางกันมีความรูในการรักษาสวิแตกตางกนั    
 2. นักศึกษาทีม่ีอายุแตกตางกนัมีความรูในการรักษาสวิแตกตางกนั    
 3. นักศึกษาที่เรียนในคณะวชิาตางแตกกันมีความรูในการรักษาสิวแตกตางกนั    
 4. นกัศึกษาที่เรียนในสถาบนัการศึกษาแตกตางกนัมีความรูในการรกัษาสวิแตกตางกนั
 5. นักศึกษาทีม่ีรายไดแตกตางกนัมีความรูในการรักษาสวิแตกตางกัน    
 6. นักศึกษาทีม่ีความรนุแรงของสิวแตกตางกนัมีความรูในการรักษาสวิแตกตางกนั 
             7. นกัศึกษาทีม่ีความกังวลเรื่องสิวแตกตางกนัมีความรูในการรักษาสวิแตกตางกนั    
            8. นักศึกษาที่มีแหลงความรูในการรักษาสิวแตกตางกนัมีความรูในการรักษาสิว
แตกตางกนั 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครั้งนีไ้ดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี ้    

 1. ประชากร                                                                                                      
ศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ที่ลงทะเบยีนเรียนในภาคปลายปการศึกษา 

2549 ของสถาบันการศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม ไดแก มหาวิทยาลยัศิลปากร
มหาวิทยาลยัคริสเตียน, มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 

2. กลุมตัวอยาง 
               ใชวธิีเลือกตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
 

ตัวแปรที่ศกึษา 
 ตัวแปรตน  (Independent Variables) ไดแก เพศ, อายุ, สาขาวิชา, สถาบนัการศึกษา, 
รายได, ความรุนแรงของสิว, ความกังวลเรือ่งสิว, แหลงความรูในการรกัษาสวิ 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความรูในการรักษาสิว    
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย          
 
                ตัวแปรตน                                  ตัวแปรตาม  

    

 

 

 

 
 
 
 
 

เพศ 
อายุ 
สาขาวิชา 
สถาบันการศึกษา 
รายได 
ความรุนแรงของสิว 
ความกงัวลเรื่องสิว 
แหลงความรูในการรักษาสิว

 
 
 
 
ความรูในการรักษาสิว 
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นิยามศัพทเฉพาะ        
 เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผูวิจัยไดนยิามความหมาย
ของคําตางๆ  ที่เกีย่วของกับการวิจยัครั้งนี ้ดังนี ้  
รายได หมายถงึ รายไดที่ไดรับจากผูปกครองรวมรายไดพิเศษอื่น 
ความรูในการรักษาสิว หมายถงึ ความรูของนักศึกษาเกีย่วกับสาเหตทุี่ทาํใหเกิดสิว,  

ปจจัยอื่นๆ ทีม่ีผลตอการเกดิสิว, ลักษณะทางคลินิก  
แนวทางการดแูลรักษาสิว, ขอแนะนาํสําหรบัผูเปนโรคสิว 
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บทที่ 2 
                                     เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

  
การศึกษาเรื่องความรูเกี่ยวกับการรักษาสวิของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขต

อําเภอเมือง จงัหวัดนครปฐมครั้งนี้ผูวจิัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี ้

• ความรูทัว่ไปเกี่ยวกบัสิว      
 ♦ สาเหตทุีท่ําใหเกิดสิว        
 ♦ ปจจัยอืน่ๆ ที่มีผลตอการเกิดสิว      
 ♦ ลักษณะทางคลินิก         
 ♦ แนวทางการดูแลรักษาสิว        
 ♦ ขอแนะนาํสาํหรับผูเปนโรคสิว 

• แหลงขอมูลขาวสาร 
• แหลงที่ขายหรือกระจายผลิตภัณฑรักษาสวิ 
• งานวิจยัที่เกี่ยวของ   

 
                    ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับสิว   

 สิวเปนโรคของตอมไขมันที่รูขุมขน โดยทั่วไปมักเปนบริเวณในหนา คอ และลําตัว
สวนบน ซึง่เปนตําแหนงทีมตีอมไขมันขนาดใหญอยูหนาแนน พบบอยในวยัรุน แตบางคนเปนๆ 
หายๆ จนอายเุลย 40 ป ข้ึนกับสาเหตุทีท่าํใหเกิดสวิมหีลายปจจัยที่เกีย่วของ ดังนี ้
 
สาเหตุทําใหเกิดสิว                               
 โดยทั่วไปสิวเกิดจากสาเหตุรวมกันอยางนอย 4 ประการ คือ    
 1. มีการหลั่งของไขมันจากตอมไขมันมากกวาปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากการมีฮอรโมนแอน
โดรเจนหรือฮอรโมนเพศชายในกระแสเลือดสูง      
 2. มีการอุดตันของทอตอมไขมัน หากมีการหลั่งของไขมันออกมาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จะทํา
ใหทอตอมไขมันพองโตและแตกงาย จะตามมาดวยการอักเสบ โดยจะเห็นเปนตุมหนองหรือถุง
น้ํา           
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 3. เกิดจากการหมักหมมของเชื้อแบคทีเรีย P. Acnes ที่ตําแหนงลึกๆ ของทอไขมัน ซึ่ง
มักพบในเด็กวัยรุนอายุประมาณ 15-16 ป จะพบนอยในเด็กทีอายุต่ํากวา 12 ป ความรุนแรง
ของสิวจะสัมพันธโดยตรงกับปริมาณเชื้อแบคทีเรียในทอไขมัน แตจะไมสัมพันธกับเชื้อแบคทีเรีย
ที่ผิวหนา           
 4. พบปฏิกิริยาของการอักเสบ โดยเชื้อแบคทีเรีย P. Acnes ซึ่งเปนการอักเสบโดยไมได
เกี่ยวของกับภูมิตานทานของรางกาย (พิมลพรรณ พิทยานุกูล 2545 : 47)   
          
ปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการเกิดสิว      
 1. กรรมพันธุและเชื้อชาติ ในเรื่องของกรรมพันธุนั้น พบวา ถาพอแมเปนสิว ลูกจะเปน
สิวมากกวาปกติ ฝาแฝดจากไขใบเดียวกันซึ่งมีกรรมพันธุเหมือนกันมักจะเปนสิวหรือไมเปนสิว
เหมือนๆ กัน  นอกจากนั้นกรรมพันธุยังมีสวนกําหนดบริเวณที่เปนสิวดวย ถามีพี่หรือนองเปนสิว
ที่บริเวณหลัง จะทําใหมีโอกาสเปนสิวที่หลังไดมาก หรือถาพี่หรือนองเปนสิวอยางรุนแรง ก็เพิ่ม
โอกาสในการเปนสิวอยางรุนแรงไดเชนกัน  ผูปวยที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม คือมี
โครโมโซมเปน xxy จะมีสิวที่เกิดไดรุนแรงมาก โครโมโซมเพศนั้นปกติมี 2 ตัว เทานั้น คือถาเปน 
xx  จะเปนหญิง ถาเปน xy  จะเปนชาย นอกจากกรรมพันธุแลวพบวา คนที่มีเชื้อชาติตางกันมี
โอกาสเกิดสิวไดมากนอยตางกัน เชน พบวา คนเอเชียและคนอเมริกันผิวดํามีโอกาสเปนสิวนอย
กวาคนผิวขาว          
 2. อาหาร โดยทั่วไปแลวแพทยผิวหนังไมคอยเชื่อวาอาหารมีอิทธิพลตอการเกิดสิว จึง
มักไมแนะนําใหคนที่เปนสิวงดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง  อยางไรก็ตามมีผูที่เปนสิวกลุมหนึ่งที่มี
ความเชื่อวา อาหารบางอยางทําใหสิวมีอาการมากขึ้นได อาหารที่มักถูกมองวาทําใหเปนสิวคือ 
พวกช็อกโกแลต ลูกนัต ลูกกวาด นม เนย ไขมัน เปนตน    
 3. การสัมผัสเสียดสี พบวาเปนปจจัยกอใหเกิดสิวไดเชนกัน ในนักกีฬาที่พันผาแถบผา
รอบศีรษะ จะเปนสิวจากการสัมผัสเสียดสีไดที่หนาผาก หรือในนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่
ตองการสวมหมวกเวลาเลน จะพบสิวที่คางไดมาก เพราะสายรัดหมวกเสียดสีผิวหนังบริเวณนี้ 
นอกจากนั้นในคนที่ชอบนั่งเทาคางหรือเทาแกมก็มักเปนสิวบริเวณคางหรือแกม 
 4. น้ํามัน ไมวาจะมาจากอะไร เชน น้ํามันที่อยูในเครื่องสําอาง ยากันแดด น้ํามันใสผม
สามารถทําใหรูขุมขนอุดตันกอใหเกิดสิวได เรียก Acne Venenata  (Chloracne) เกิดจากการ
สัมผัสกับ Chlorinated Hydrocarbon เชน  D.D.T., Lindane, Chlordane, Aldrin, Benzene 
Hexachloride, Dieldrin,  น้ํามันจําพวก Cutting  Oil  ซึ่งเปนสวนผสมของน้ํามันจากโรงกลั่น 
เชน Paraffin, Petrolatum, Crude Coal Tar และ Pitch Tar   พบในคนที่ทํางานเกี่ยวกับสีทา
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บาน หรือน้ํามันขัดเงา  Lacquer  โดยเฉพาะผิวหนังบริเวณถูกเสื้อผาเปรอะน้ํามัน  สิวชนิดนี้จะ
มีลักษณะเปนสิวหัวดํา และ Horn Filled Cysts จํานวนมากมาย  พบบอยที่หนา แกม หู หลังหู 
และกระจายออกไปรอบๆ แตไมเปนที่จมูก ในระยะแรกจะไมพบ  P. acne ในหัวสิวเลย 
เนื่องจาก Chlorinate Hydrocarbon เปนยาฆาเชื้อ     
 5. เครื่องสําอาง สิวที่เกิดจากเครื่องสําอาง เรียกวา Acne Cosmetica  พบวา รองพื้นที่
มีสวนผสมของ Lanolin, Petrolatum, น้ํามันพืชบางชนิด Butylstearate, Lauryl Alcohol และ 
Oleic Acid  ทําใหเกิดสิวได       
 6. สบู มีเกลือกรดไขมันบางตัวที่ทําใหทอทางเดินตอมไขมันอุดตันกอใหเกิดสิวได  สิวที่
เกิดจากการลางหนาดวยยาฆาเชื้อโรคบอย เรียก Acne Detergicans โดยเฉพาะยาฆาเชื้อโรค
จําพวก Hexachlorophene จะเปนสิวได      
 7. ความเครียด ทําใหสิวกําเริบได ดังที่ไดกลาวมาแลววาฮอรโมนแอนโดรเจนทําให
ตอมไขมันผลิตซีบุมแอนโดรเจนสรางมาจากอัณฑะ รังไข และตอมหมวกไต  ตอมหมวกไตนี้ถูก
ควบคุมโดยตอมปตูตารี ซึ่งถูกควบคุมโดยไฮโปทาลามัสอีกทอดหนึ่ง  ความเครียดจะกระตุน
ใหไฮโปทาลามัสหลั่งสารเคมีมากระตุนตอมปตูตารี  ตอมปตูตารีที่ถูกกระตุนจะหลั่งสารเคมีลง
มากระตุนตอมหมวกไต ตอมหมวกไตจึงหลั่งฮอรโมนออกมาหลายตัวรวมกันรวมทั้งแอนโดรเจน
ดวยทําใหสิวกําเริบได นอกจากนี้คนที่มีความเครียดมักคอยแกะเกาสิวอยูตลอด ทําใหสิว
อักเสบกําเริบข้ึนอีก        
 8. สเตียรอยด เปนยาที่นํามาใชในโรคผิวหนังหลายชนิด โดยอาจนํามาใชเปนยาฉีด ยา
เม็ดหรือยาทา ผูปวยโรคผิวหนังที่ไดรับยาสเตียรอยดในรูปของยาฉีดและยากินจะเปนสิวไดมาก
ข้ึน สวนสเตียรอยดในรูปของยาทานั้นถาใชสเตียรอยดทาที่หนาเปนเวลานานและสเตียรอยด
นั้นมีความเขมขนสูงจะเกิดสิวไดยิ่งสเตียรอยดมีความเขมขนสูงเทาใดโอกาสเกิดสิวจาก สเตีย
รอยดก็ยิ่งสูงขึ้นเปนเงาตามตัว       
 9. ประจําเดือน พบวาผูหญิงมากกวา 2 ใน  3  มีสิวกําเริบข้ึนในชวงกอนมีประจําเดือน 
จึงเชื่อวาเกิดจากระดับฮอรโมนเอสโตรเจนลดลงกอนหนามีประจําเดือน รวมไปกับการที่มีระดับ
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนสูงขึ้นฮอรโมนโปรเจสเตอโรนนี้มีคุณสมบัติของฮอรโมนแอนโดรเจนรวม
ดวย  จึงสามารถเพิ่มการผลิตซีบุม ตามปกติแลวฮอรโมนเอสโตรเจนมีฤทธิ์ตานฮอรโมนโปรเจส
เตอโรนอยู  สิวจึงไมเกิดขึ้น แตในชวงกอนมีประจําเดือนระดับฮอรโมนเอสโตรเจนลดลง ทําให
โปรเจนเตอโรนออกฤทธิ์ไดเต็มที่ทําใหสิวกําเริบข้ึน นอกจากนั้นพบวา ชวงกอนมีประจําเดือนจะ
มีน้ําคั่งในรางกายมากวาปกติ ทําใหเซลผิวหนังที่รูขุมขนบวมโตอุดตันทอทางเดินของตอมไขมัน
กอใหเกิดสิวไดเชนกัน        
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 10. วัยหมดประจําเดือน ในชวงระยะหมดประจําเดือน รังไขลดการทํางานลง ระดับ
ฮอรโมนเอสโตรเจน ซึ่งสรางจากรังไขและมีฤทธิ์ปองกันการเกิดสิวก็จะลดลงดวย ในขณะที่
ฮอรโมนแอนโดรเจนที่กอใหเกิดสิว ซึ่งสรางจากตอมหมวกไต ยังคงมีการผลิตตามปกต ิจงึพบวา
หญิงวัยหมดประจําเดือนก็มีสิวไดเชนกัน 

11. การตั้งครรภ ผลของการตั้งครรภกอใหเกิดสิวนัน้ไมแนนอน ในหญิงตั้งครรภบาง
รายสิวจะดีข้ึน แตในบางรายสิวจะกาํเริบข้ึน ทั้งนี้เชื่อวา เพราะระดับฮอรโมนเอสโตรเจนและ  
โปรเจสเตอโรนเปลี่ยนแปลงไมแนนอนขึน้ๆ ลงๆ ระหวางการตั้งครรภ (กนกกร สุนทรขจิต 2545 
: 137-140)   
 
ลักษณะทางคลินิก  
 สิวบนใบหนามีหลายรูปแบบ   การแบงแยกลักษณะตางๆ ของสิวเพื่อบอกความรุนแรง
ของสิวเพื่อการรักษาและติดตามผลการรักษา โดยทั่วไปสิวแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 

• สิวไมอักเสบ (Non-inflammatory acne) แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
ก) สิวหัวปด/สิวหัวขาว (Closed or White Head Comedones) ซึ่งเห็นเปนตุมนูน 

ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1-3 มิลลิเมตร สีเดียวกับผิวหนัง ทอเปดของตอมไขมันที่ตุม
เหลานี้แทบจะมองไมเห็นดวยตาเปลา และรอยละ 75 ของสิวชนิดนี้จะกลายเปนสิวอักเสบ 

ข) สิวหัวเปด/สิวหัวดํา (Open or Black Head Comedones) เปนตุมนูน ขนาด
เสนผานศูนยกลางประมาณ 1-3 มิลลิเมตร  มีจุดดําอยูตรงกลาง ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของ
ทอไขมัน และมีสารสีดําอุดแนนอยูภายใน สารนั้นประกอบดวยไขมัน เคอราติน และ P. Acnes 

• สิวอักเสบ (Inflammatory Acne) แบงออกเปน 4 ชนิดคือ 
ก) Papules เปนตุมนูนแดงแข็ง มีขนาดแตกตางกันออกไป  รอยละ 50 ของสิว

ชนิดนี้เกิดจากสิวที่มองไมเห็นดวยตาเปลา (Micro Comedones) รอยละ 25 เกิดจากสิวหัวเปด 
อีกรอยละ 25 เกิดจากสิวหัวปด 

ข) Pustules (สิวหนองชนิดตื้นหรือลึก) ซึ่งมีไดหลายขนาด  สิวหนองชนิดตื้นมัก
หายไดเร็วกวาสิวชนิด Papules  สวนสิวหนองชนิดลึกจะมีอาการเจ็บรวมดวยและพบในผูที่เปน
สิวรุนแรง 

ค) Nodules สิวอักเสบแดงเปนตุมนูน ขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 8 มิลลิเมตร 
ข้ึนไป สิวชนิดนี้เมื่อหายไปอาจเกิดแผลเปนตามมาได 
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ง) Cyst สิวขนาดใหญเปนถุงใตผิวหนัง ภายในมีหนอง หรือสารเหลวๆ คลายเนย 
หายแลวมักมีแผลเปนหลงเหลืออยู สิวชนิดนี้พบไดไมคอยบอยนัก (กนกกร สุนทรขจิต 2545 : 
146-147) 

รอยโรคที่หลงเหลือจากการเปนสิว  
นอกจากสิวทีป่รากฏบนใบหนาแลวอาจมีรองรอยอื่นๆ ทีห่ลงเหลือของสิวใหเหน็เปน

รอยแดง รอยดํา รอยบุม หรือรอยนูนปรากฏใหเหน็ดวย เชน 
1. รอยสีน้ําตาลดํา (Post  Inflammatory Pigmentation) พบไดบอยในคนผิวคล้ํา 

และปรากฏใหเห็นนานหลายเดือนกวาจะจางไป 
2. รอยแผลเปนชนิดนนู (Hypertrophic Scar / Keloid) 
3. รอยแผลเปนชนิดบุม (Ice-pick Scar / Depressed Fibrotic Scar)  
รอยแผลเปน 2 ชนิดหลังนีม้ักพบในผูที่เปนสิวรุนแรง   โดยรอยแผลเปนชนิดนนูพบได

บอยที่บริเวณมุมของกรามลางและที่ลําตัวชวงบน (กนกกร สุนทรขจิต 2545 : 146-147) 
   การรักษารอยแผลเปนรอยบุมตางๆ ในปจจุบัน …          
 1. การแตมดวยกรดออนๆ ทีร่อยบุม คือ กรดไตรคลอโรอะซิติก (Trichloroacetic Acid) 
หรือที่เรียกกันทั่วไปวา TCA วิธีนี้แตมทุก 1-2 สัปดาห แผลเปนจะตืน้ขึ้นเรื่อยๆ มกัเหน็ผลใน
เวลา 5-6 เดือน ที่สําคัญตองทาํโดยแพทยเทานั้น เนื่องจากกรดนีม้ีอันตรายถาใชผิดวิธี  
 2. การฉีดดวยสารบางชนิดเขาไปใตผิวหนังเพื่อเติมใหรอยบุมนัน้รอยบุมนัน้เต็มขึน้มา.. 
ไดแก คอลลาเจนของลูกวัวที่ทาํใหบริสุทธิ์แลวซึ่งตองฉดีซ้ําเปนระยะเพื่อใหรอยแผลเปนนัน้เต็ม
อยูตลอดเวลา วิธนีี้เหมาะกบัแผลเปนทีนุ่มดึงเหยียดออกไดงาย ขอบแผลลาดเอียงไมมาก สาร
ชนิดอื่นที่ใชไดแก เจลาตนิ (Gelatin Matrix) ซึ่งมีขอดีกวาคอลลาเจนคือ ผลอยูไดนานกวา 
(ประมาณ 2 ป) และผลขางเคียงนอยกวา       
 3. วิธีอ่ืนๆ ไดแก การขัดผิวหนงั (Dermabrasion) โดยการใชเครื่องมอืชนิดพิเศษขดั...
ผิวหนังชัน้บนๆ ออกไป อาจทาํใหแผลเปนที่ตืน้ๆ หายไปได และรอยแผลที่ลึกนั้นตืน้ขึ้น ดู
สวยงามขึ้นได แตวิธีนี้เหมาะกับรอยแผลเปนทีม่ีฐานกวางมีความลกึเทาๆ กันและทาํโดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญเทานัน้          
   การรักษารอยแผลเปนชนดินูนหรือคีลอยด (Keloid) อาจใชยาสเตียรอยด (Steroid) ที่
มีฤทธิ์สูง แลวปดดวยพลาสติกหรือฉีดเขาไปในรอยนนูโดยตรงโดยฉดีทุก 2 สัปดาห (สุปราณี 
ธรณนิธิกุล 2536 : 78)…...                   
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 ระดับความรนุแรงของสิว        
 - เล็กนอย (Mild) มีหัวสวิไมอักเสบเปนสวนใหญจาํนวนไมมาก หรือมสิีวอักเสบขนาด
เล็กรวมดวยจาํนวนนอย  
        - ปานกลาง (Moderate) มี Papule และ Pustule ขนาดเล็กจํานวนมาก มี Nodule 
จํานวนนอย  
        - รุนแรง (Severe) มี Papule และ Pustule มากมายมี Nodule หรือ Cyst เปนจํานวน
มาก หรือม ีNodule อักเสบอยูนานและกลับเปนซ้าํหรือมหีนองไหล ม ีSinus Tract หรือหาย
แลวเกิดแผลเปน  
           การตรวจทางหองปฏิบัติการ      
 โดยทั่วไปไมจาํเปนตองทาํยกเวนในรายทีส่งสัยวาจะเปน  
          - Endocrine Acne เชน ผูหญงิที่ขนดกดํา อวน ประจําเดือนผิดปกติเปนประจํา เสยีง
หาว ศีรษะลานแบบผูชาย ควรปรึกษาผูเชีย่วชาญทางนรีเวชและตอมไรทอดวย  
          - Gram  Negative Folliculitis โดยทํา Bacterial Culture  
          - Pityrosporum หรือ Bacterial Folliculitis โดยทํา Pus Smear and Stain ดวย 
Gram หรือ Methylene Blue  
          - โรคอื่นที่คลายสวิ อาจตองทาํ Biopsy (เพ็ญวดี ทมิพัฒนพงศและคณะ 2543 : 90) 
 
แนวทางการดูแลรักษาสิว            
 เนื่องจากการรักษาสิวนั้น ยังไมมียาชนิดใดที่สามารถทําหนาที่ใหสมบูรณคือทั้งปองกัน
การอักเสบของตอมไขมันที่อุดตันอยู และในขณะเดียวกันก็ยังสามารถขจัดการอุดตันไดอีกดวย 
ที่เปนเชนนี้ก็เพราะยังไมมียาใดที่สามารถทําใหตอมไขมันหยุดทํางานไดในทันที และยังไมมียา
ใดที่ใชแลวสิ่งอุดตันหลุดไดในทันทีเชนกัน  ฉะนั้นระหวางที่รอใหส่ิงอุดตันหลุดออกจากทอตอม
ไขมันจนหมดนั้น ก็จะยังมีโอกาสใหเกิดอักเสบอยูไดทุกขณะ ดังนั้นเพื่อใหการรักษาที่สมบูรณ
จึงแบงการรักษาออกเปน 3 แบบ และทําไปพรอมๆ กันเพื่อใหสิวดีข้ึนดังนี้คือ   

1. รักษาสิวที่ไมมีการอักเสบ       
 2. รักษาสิวอักเสบ       
 3. การปองกนัการเกิดสิว (พิชิต สุวรรณประกร 2528 : 169) 
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การรักษาโรคตามความรุนแรงของสิวแบบมาตรฐาน             
 หลักในการรักษาสิว (เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงศและคณะ 2543 : 89-92)....…………. 
...................1.1 ใหทราบถึงลักษณะและความรุนแรงของสิว ตลอดจนสาเหตุประกอบตางๆ ที่
อาจทําใหอาการของสิวดีข้ึนหรือเลวลง เปนการรักษาทางจิตใจใหผูปวย เพื่อใหผูปวยเกิดความ
มั่นใจและลดความวิตกกังวลจากความเขาใจและการรับรูผิดๆ ถูกๆ จากเพื่อนฝูงหรือคํา
โฆษณาตางๆ เชน เชื่อวาสิวเกิดจากความสกปรกหรืออาหารบางอยางเปนตัวกระตุน ความเชื่อ
นี้ยังไมมีหลักฐานสนับสนุนทางการแพทย                       
       1.2  ใหความมั่นใจวาสิวที่หนาจะดีข้ึนได  โดยทั่วไปถาไดรับการรักษาที่ถูกตอง
เหมาะสม สิวจะเริ่มดีข้ึนในเวลาประมาณ 2-3 เดือน และจะดีข้ึนมากในเวลา 4-8 เดือน และ
หลังจากนั้นอาจตองใชยาคุมโรคไวเปนระยะเวลาหนึ่งจนกวาจะพนวัยที่เปนสิว และที่สําคัญคือ 
ผูปวยตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด ทั้งในดานการรับประทาน
ยาและการใชยาทา                  

■ Mild Acne ใชเฉพาะยาทา                  
ออกฤทธิ์ที่สําคัญ คือ ฤทธิ์กําจัดหัวสิว ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและลดการอักเสบ ………… 
   ยาตานเชื้อแบคทีเรีย   ไดแก................................................................................. 
             1. Benzoyl Peroxide ซึ่งออกฤทธิ์ฆาเชื้อ P. Acnes และลดปริมาณกรดไขมันอิสระอกี
ทั้งชวยลดขนาดและจํานวนของ Comedones รวมทั้งรอยสิวที่อักเสบลงไดดวย ดังนั้นยานี้
ไดผลดีทั้งสิวอักเสบและไมอักเสบ Benzoyl Peroxide อาจจะทําให ผิวหนังเกิดอาการระคาย 
แหง ลอก และอาการผื่นแพจากการสัมผัสได แนะนําใหใชยาเพียง 5-10 นาที วันละ 2 คร้ัง แลว
ลางยาออกดวยน้ําเปลา เมื่อเร่ิมคุนกับการใชยาจึงเพิ่มเวลาในการทายาใหนานขึ้น ผลิตภัณฑ 
Benzoyl Peroxide มีหลายรูปแบบในความเขมขน 2.5%, 5% และ 10% ในรูปของ Gel และ 
Lotion ซึ่งโดยทั่วไปเชื่อวาผลิตภัณฑของยาในชนิด Gel ออกฤทธิ์ดีกวา Lotion และตัวยาใน
ความเขมขน 2.5% ไดผลในการรักษาพอๆ กับ 5% และ 10%  อีกทั้งยังกอใหเกิดอาการระคาย
ผิวนอยกวาดวย (สุชาดา นิลกําแหง 2549)     
 2. Antibiotics ชนิดทาเฉพาะที่  ออกฤทธิ์เปน Bacteriostatic และออกฤทธิ์ลดการอัก 
เสบ  ยากลุมนี้จะไดผลดีกับรอยโรคชนิดอักเสบ คือ ตุมนูนแดงแข็ง (Papule) และสิวหนองชนิด
ตื้นหรือลึก (Pustules) แตรอยโรคแบบ Comedones และสิวขนาดใหญ เปนถุงใตผิวหนัง
ภายในมีหนองหรือสารเหลวๆ คลายเนย (Cyst) อาจจะไมเปลี่ยนแปลง ยา Clindamycin และ 
Erythromycin ใชทาไดสะดวก และผลที่ไดใกลเคียงกัน รองลงมาคือ Tetracycline ยากลุมนี้ถา
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ใชตอไปนานๆ จะมีเชื้อโรคซึ่งดื้อตอยา  ยาทาตานเชื้อแบคทีเรียทุกชนิดใชทาวันละ 2 คร้ัง 
Topical Antibiotic ที่ใชทารักษาสิว ไดแก.................................................……………. 
                  2.1 Clindamycin Phosphate ความเขมขน 1% ใน Hydroalcoholic Vehicle หรือ
ใน Gel ยาทาประกอบดวย Clindamycin Phosphate 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ใน 50% 
Isopropyl Alcohol  และ Propylene Glycol Solution  หรืออาจจะใชตัวยาใน Gel (สุชาดา นิล
กําแหง 2549) …………………………………………………….. 
                2.2 Erythromycin Base Solution ความเขมขนตางๆ กัน ตั้งแต 1.5-2% ยาทา
ประกอบดวย Erythromycin Base ใน Propylene Glycol และ Alcohol Solution (สุชาดา นิล
กําแหง 2549)……………………………………………………….. 
      2.3 Tetracycline HCl Solution ประกอบดวย Tetracycline HCl 2.2 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ใน 40% Ethanol Solution หลังการทา Tetracycline HCl แลว 1 ชั่วโมงจะทําให
ผิวหนังเปนสีเหลืองอยูชั่วคราว  อาจจะลางออกไดโดยไมทําใหผลของยาลดลง      
 หมายเหต ุ ไมควรใช Clindamycin หรือ Erythromycin ทาอยางเดียว เพราะมีความ
เสี่ยงตอการเกิดเชื้อด้ือยาควรใชรวมกับ Benzoyl peroxide (สุชาดา นิลกําแหง 2549) 
 3. Tretinoin (Trans-Retinoic Acid; Vitamin A Acid) ผลิตภัณฑยามีในรูป Cream, 
Lotion และ Gel ความเขมขนของยา 0.1%, 0.05% Cream หรือ 0.05% Liquid, 0.01%, 
0.025% Gel Tretinoin เปนยาที่ออกฤทธิ์เปนยาที่กําจัดหัวสิว (Comedolytic Agent) ที่ดีที่สุด 
ชวยยับยั้งการเกิด Comedones ข้ึนใหม และทําให Comedones ซึ่งเกิดขึ้นแลวหลวมตัวหลุด
ออกไปงายขึ้น Tretinoin ไมเพียงแตทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของการสราง Keratin 
ภายในขุมขนเทานั้น  ยังสามารถลดจํานวนชั้น Stratum Corneum ที่ปกติดวย   ดังนั้นการ
ทายา Tretinoin จึงชวยใหยาตัวอื่นผานผิวหนังไดดีข้ึนดวย Tretinoin เหมาะที่จะใชทาเพื่อ
รักษาสิวหัวดําและสิวหัวขาว (Comedones Acne) อาจจะใชยานี้เพียงอยางเดียว หรือจะใช
รวมกับ Benzoyl  Peroxide Gel หรือยาทาตานเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ดวยก็ได    
ขอแนะนําในการใช Tretinoin ทารักษาสิว มีดังนี้     
 1. การทายาอาจจะทําใหหนาแดงและลอกบาง ซึ่งเปนผลของการรักษาแตจะตองระวัง
ไมใหแดงและลอกมากเกินไป................................................................................. 
            2. ผูปวยที่มีผิวสีออนและเกิดอาการระคายเคืองไดงายควรใชยาในรูปของครีมโดย
เร่ิมตนที่ความเขมขนต่ํากอน คือใชครีม 0.05% หรือถาจะใช Gel ก็ใหใช 0.01% คนที่มีผิวคล้ํา
หรือทนตอยาไดดี ก็อาจจะใชครีม 0.1% Gel หรือยาน้ํา 0.025%…………………. 
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            3. ยาทาชนิดอื่นๆ  ควรจะหยุดหมดทุกอยางกอนเริ่มตนการรักษาดวย Retinoic Acid 
ควรลางหนาดวยสบูออน ฟอกสบูแควันละ 2 คร้ัง................ ………………………. 
            4. ผูที่ใชยา Retinoic Acid จะทนตอแสงแดดไดไมดีนัก  และยาอาจจะระคายผิวได จึง
ควรทายาเพียงวันละ 1 คร้ังกอนนอน ทายาบางๆ ทั่วใบหนา  ยกเวนรอบตาและริมฝปาก ควร
ทาบนผิวหนังที่แหงสนิทดีแลวประมาณ 1 ชั่วโมงกอนนอน ควรทายาภายหลังลางหนาแลว
อยางนอยที่สุด 15 นาที……………………………………………….. 
            5. เลี่ยงการถูกแสงแดดแรงกลา อาจจะทายากันแดดชวยในตอนกลางวัน………... 
            6. ผิวหนังจะแดงและลอกบางภายใน 1 สัปดาห จะเปนอยูประมาณ 3-4 สัปดาห และ
ภายใน 2-4 สัปดาหแรกอาจจะรูสึกวาสิวเหอมากขึ้น เนื่องจากหัวสิวกําลังจะโผลมาสูผิวนอก ไม
ตองกังวล…………………………………………………………... 
            7. กวาหัวสิวจะหลุดหมดตองใชเวลาประมาณ 3 เดือน จะดวนตัดสินผลการรักษากอน 
8 สัปดาหไมได………………………………………………………. 
            8. ถาจะใชเครื่องสําอางควรเปนชนิด Water-Based Cosmetic ชนิดที่ไมเปนมัน ลาง
น้ําออกไดงาย และไมพอกจนหนา…………………………………………. 
            9. ถาผูปวยไมสามารถทนที่จะใชครีมที่ ความเขมขน 0.05% หรือ Gel 0.01% ทุกๆ วัน
ได ก็ใหเวนการทาลงบาง เชน ทาคืนเวนคืน หรือทาคืนเวน 2 คืน    
 10. เมื่อรอยโรคหายไปหมดแลว ควรจะตองทายานี้ตอไปอีก  

การใช Tretinoin รวมกับยาตานเชื้อแบคทีเรีย..................................................................... 
            การทา Tretinoin เพื่อจุดประสงคในการปองกันและกําจัด Comedones  สวนการทา 
Benzoyl Peroxide และ Antibiotics  ตางๆ เพื่อกําจัดเชื้อ P. Acnes และลดการอักเสบ 
นอกจากนั้น Tretinoin ยังชวยใหการดูดซึมของยาทาชนิดอื่นดีข้ึนดวย มีขอแนะนําไดกลาวบาง
ในตอนตนคือ         
 1. ใหทา Tretinoin Cream ตอนกลางคืน ………………………………….......                        
 2. ทา Benzoyl Peroxide Gel หรือทา Antibiotics อ่ืนๆ ชนิดใดชนิดหนึ่งในตอนเชา 
  3. เมื่อรอยสิวหมดไปแลว ใหทายาตอไป โดยลดความเขมขนของยา และลดความบอย
ในการทายาลง….………………………………………………………………... 
         4. ยา Tretinoin และ Benzoyl Peroxide หามทาในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เพราะการผสม 
Tretinoin ซึ่งเปนสารไมอ่ิมตัวอยางมากกับ Benzoyl Peroxide ซึ่งเปน Reactive Oxidants จะ
ทําใหยาทั้งสองชนิดตางถูกทําลาย…………………………………………………... 
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            5. ยาทาที่ทําใหผิวหนังแหง, ลอก และสบูลางหนา ผูปวยสิวที่หนาเปนมันมาก การลาง
หนาฟอกสบูจะชวยชะลางความมันบนผิวหนาออกไปไดชั่วคราว จะเปนประโยชนบางเสริมกับ
การรักษาดวยยา ทั้งนี้จะตองไมลางฟอกมากหรือบอยเกินไป (สุชาดา นิลกําแหง 2549)……... 
 

■ Moderate Acne ใชยาทา (ดังกลาวแลวใน Mild Acne) รวมกับยารับประทาน 
 ยารับประทาน ...................................................................................................... 
          ผูปวยซึ่งเปนสิวชนิดที่รุนแรงขึ้น มี Papule (หัวสิวที่อักเสบ มีลักษณะเปนตุมแข็งสี
แดง), Pustule (หัวสิวที่เปนหนองชนิดตื้นและลึก), Cyst และแผลเปน นอกจากจะใชยาทา
ดังกลาวแลว ควรใหยารับประทาน เชน Antibiotics รวมดวย  การรักษาดวย Antibiotic จะยัง
ประเมินผลของการรักษาไมไดจนกวาใหการรักษาไปแลวนาน 6-8 สัปดาห และมักจะตองให
ตอไปอีกนานหลายเดือน หรือเปนป                
  1. ยาตานเชื้อแบคทีเรีย มีหลายชนิดที่สามารถเลือกนํามาใชรักษาสิวไดไดแก 
          1.1 Tetracycline  เปนยาตานเชื้อแบคทีเรียตัวแรกที่ควรจะเลือกใชรักษาสิวดวย
เหตุผลหลายประการคือ เปนยาที่ราคาถูก ผลขางเคียงนอยและ ผูปวยสามารถทนยาไดดีถา
ตองใชเปนเวลานาน  ผลขางเคียงที่พบบอย คือ อาการระคายทางเดินอาหารบางเล็กนอยและ
เกิด Candida Vaginitis  ถาเด็กหรือหญิงมีครรภรับประทานยานี้ จะทําใหฟนของเด็กมี 
Enamel Hyperplasia และทําใหฟนเปลี่ยนสี เด็กที่อายุ 12 ปข้ึนไป ฟนแทข้ึนแลวก็รับประทาน
ยาได  Tetracycline จะทําปฏิกิริยากับ Metallic Iions คือ AL3+, Mg2+ และ Ca2+ ซึ่งมีอยูใน
ยาตานกรดในกระเพาะอาหาร (Antacid) และในอาหารประเภทผลิตภัณฑนมทุกชนิด ดังนั้นจึง
ตองไมรับประทานยา Tetracycline พรอมกับยาและอาหารประเภทดังกลาว ขนาดของยา 
Tetracycline ในระยะแรกให 250 มิลลิกรัม วันละ 4 คร้ัง หรือ 500 มิลลิกรัม วันละ 2 คร้ัง ควร
รับประทานยาเวลาทองวางคือกอนอาหารครึ่งชั่วโมงหรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง รับประทานยา
จนกระทั่งสิวทุเลาขึ้นชัดเจน  จึงลดขนาดยาลงเหลือวันละ 250-500 มิลลิกรัม (สุชาดา นิลกํา
แหง 2549)                   
         1.2 Erythromycin เปนยาตานเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ 2 ที่จะเลือกนํามาใชรักษาสิว
โดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ํากวา 12 ป เร่ิมยาในขนาดวันละ 1 กรัม เมื่อโรคทุเลาจึงลดขนาดลง
เชนเดียวกับ Tetracycline (สุชาดา นิลกําแหง 2549)………...………………………… 
 

■ Severe Acne ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญโรค  
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ทางเลือกอื่นสําหรบัการรกัษา  
         1. Alternative Treatment  ใชในรายที่ใชยามาตรฐานแลวไมไดผลซ่ึงควรพิจารณาเมื่อ
รักษาผูปวยตดิตอกันไปแลว 4-6 สัปดาหข้ึนไปหรือเมื่อผูปวยเกิดการแพยามาตรฐาน  
          1.1 ยาทา ไดแก  
              : Synthetic Retinoid มีฤทธิ์ในการละลาย comedone 

                              - 0.1% Adapalene ใชไดดีกับสิวชนิด Comedone ทั้ง Open และ Close 
และสิวอักเสบ ใชทาทั่วหนากอนนอน  ยานี้ไมมีผลทําใหผิวไวตอแสงแดด   
         - 0.05% Isotretinoin ใชไดผลสําหรับ Mild และ Moderate Acne ทั้งชนิด 
Comedone และสิวอักเสบ ใชทาทั่วหนากอนนอน...................................................... 
                   : 20% Azelaic Acid เปนยารักษาสิวที่ออกฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะ
เชื้อ P. Acnes และ S. Epidermidis  อีกทั้งยังลด Keratohyalin Granules และตานการสราง 
Keratin จึงมีผลยับยั้งการเกิด Comedo นอกจากนี้ Azelaic Acid ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบแต
ไมมีผลตออัตราการหลั่ง Sebum ผลของการรักษาใกลเคียงกับ Benzoyl Peroxide และ 
Retinoic Acid ในระยะแรกยานี้ใชเปนยาทารักษาฝา โดยอาศัยฤทธิ์ที่เปน Competitive 
Inhibitors ของ Tyrosinase พบวาเมื่อใชยานี้ทารักษาฝา โรคสิวก็ทุเลาขึ้นดวย และผลดีในการ
รักษาสิวก็มีรายงานยืนยัน ผลขางเคียงของยาพบไดบาง เชน อาการแสบ คัน   แตผูปวยสวน
ใหญทนได  อาจจะใช 20% Azelaic Acid ครีมอยางเดียวทาเพื่อรักษาสิวชนิดที่ไมรุนแรงนกั ทา
ผิวหนังวันละ 2 คร้ัง อาจจะใชรวมกันกับยารับประทาน เชน Antibiotics หรือ Antiandrogens 
(สุชาดา นิลกําแหง 2549)        
       1.2 ยารับประทาน ไดแก                                        
  :  ยาปฏิชีวนะ ไดแก                                                 
  - Trimethoprim-Sulfamethoxazole (160+800 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 2 
คร้ัง) ใชในรายที่เปน Gram Negative folliculitis การรักษาจะเห็นผลตองใชเวลาประมาณ 4-6 
สัปดาห ............................................................................................................................. 
                   - Doxycycline 100-200 มิลลิกรัม/วัน เปนระยะเวลา 6 เดือน ผลขางเคียง
คลื่นไส, อาเจียน, ถายเหลว, อาหารไมยอย, ปวดแสบทอง            
             - Minocycline เปนยาตานเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชนมากในการรักษาสิว ยา
ละลายไดดีมากในไขมันและผานเขาไปใน Sebaceous Follicle ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในราย 
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ที่ผลของการรักษาไมดีดวยการรับประทาน Tetracycline ก็ยังไดผลดีตอการรักษาดวย 
Minocycline ผลขางเคียง อาจจะมีอาการวิงเวียน คลื่นไส อาเจียน ถาไดรับยาขนาดสูงในระยะ
แรกเริ่มของการรักษา   ขนาดของยาในระยะแรกให 50 มิลลิกรัม/วัน แลวคอยๆ เพิ่มข้ึนชาๆ 
ขนาดสูงสุดอาจจะถึง 100 มิลลิกรัม วันละ 2 คร้ัง ในรายที่การตอบสนองตอยา Tetracycline 
และ Erythromycin ไมดีเทาที่ควรก็เปลี่ยนมาใช Minocycline ผลจะดีข้ึน             
            - Clindamycin เปนยาที่ไดผลดีมากในการรักษาสิว แตเนื่องจากเสี่ยงตอการ
เกิด Pseudomembranous Colitis ทําใหมีขอจํากัดในการใช อาจจะเลือกใชยานี้ไดในรายที่
เปนสิวอยางรุนแรงและรักษาไมไดผลดีดวยวิธีอ่ืนๆ  ขนาดของยาที่ใชคือ 300-450 มิลลิกรัม/วัน 
            : ยาประเภทฮอรโมน ไดแก Low Dose Estrogen Plus Cyproterone Acetate 
ใชไดเฉพาะผูปวยหญิง หรือรักษาดวยวิธีมาตรฐานแลวไมไดผล  ฮอรโมน  Cyproterone 
Acetate ยาตัวนี้ออกฤทธิ์เปนตัวตาน Androgen คุณสมบัติของยานี้คือลดขนาดและการหลั่ง
ไขมันของตอมไขมัน โดยเฉพาะผูหญิงที่มีสิวสัมพันธกับการมีประจําเดือนหรือในผูหญิงที่ไม
ตอบสนองตอการรักษาสิว ดวยยาปฏิชีวนะทั่วๆ ไปที่กลาวไปแลวยาที่มีขายในทองตลาดในรูป
ของยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีสวนผสมของ Cyproterone Acetate 2 มิลลิกรัมและ Ethinyl 
Estradiol 0.05 มิลลิกรัม ยา 1 แผงประกอบดวยยา 21 เม็ด  เร่ิมรับประทานยาเม็ดแรกในวัน
แรกที่มีประจําเดือน เร่ิมเห็นผลเมื่อใชยาไปนาน 3-4 เดือน ควรใชยานาน 6-12 เดือน  โดยใช
ควบคูไปกับยาทารักษาสิว  ผลของการรักษาใกลเคียงกับการใช Tetracycline 1 กรัม/วัน 
ผลขางเคียงคลายคลึงกับยาคุมกําเนิดทั่วๆ ไป คือ คลื่นไส อาเจียน น้ําหนักตัวเพิ่ม ประจําเดือน
ผิดปกติ และเปนฝา  ไมควรใชยานี้ในผูชาย, เด็ก, ผูหญิงอายุต่ํากวา 16 ป หรือผูหญิงอายุมาก  
มีประวัติสูบบุหร่ีจัด  มี varicose vein        
 สาเหตุที่ไมใชยานี้ในเพศชาย มีดังนี้ ……     
 1. ความสูงที่กําลังเพิ่มข้ึนจะหยุดชะงัก เพราะฮอรโมนเพศชายชวยใหกระดูกทอนยาว
ยืดตัวออกไป เมื่อถูกรบกวนดวยฮอรโมนเพศหญิง ความสูงก็หยุด    
 2. เสียงจะไมเปลี่ยน ฮอรโมนเพศชายทําใหกลองเสียงโตขึ้น ผูชายจะมีลูกกระเดือก ทํา
ใหมีเสียงหาว ถากินยาคุม เสียงก็จะแหลมเล็ก      
 3. กลามเนื้อไมเจริญเติบโต เพราะฮอรโมนเพศชายทําใหกลามเนื้อใหญข้ึน    
 4. เตานมใหญข้ึน ดวยฤทธิ์ของฮอรโมนเพศหญิง      
 5. ทําใหอัณฑะฝอเหี่ยว อวัยวะเพศซึ่งจะเพิ่มขนาดในวัยรุนดวยก็จะไมเพิ่มขนาด
(บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2543 : 28-29)……….                 
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 1.3 การรักษาตอไปนี้ควรใชโดยผูเชี่ยวชาญ.................................................  
                   ก. ยาพวก Retinoid ไดแก 13-Cis-Retinoic Acid ใชเฉพาะในสิวอักเสบ
รุนแรง (Nodulo-Cystic Acne) ตั้งแตสิวหัวชางขึ้นไปหรือในรายที่ใชวิธีอ่ืนๆ แลวไมไดผล ใน
รายสิวที่กอใหเกิดความนาเกลียดหรือความเครียดแกผูปวย  Isotretinoin เปนอนุพันธของกรด
วิตามินเอ  ยาตัวนี้ออกฤทธิ์ทําใหตอมไขมันมีขนาดเล็กลง   การหลั่งไขมันลดลงชวยใหการ
สรางเคอราตินของทอตอมไขมันกลับเขาสภาพปกติ  ลดการอักเสบของสิวและลดปริมาณ P. 
Acnes ดวย ขนาดที่ใชคือ 20-30 มิลลิกรัม/วัน ใหนานติดตอกัน 16-20 สัปดาห จะเริ่มเห็นผล
เมื่อเวลาผานไป 3-4 สัปดาห  ในผูปวยบางรายมีสิวเหอมากขึ้นในชวง  2-4 สัปดาหแรกแตไม
จําเปนตองหยุดรับประทานยาฬไมควรใชรวมกับยาปฏิชีวนะกลุม Tetracycline เนื่องจากอาจ
ทําใหเกิดภาวะ Pseudotumor Cerebri ผลขางเคียงที่พบบอยคือ Cheilitis, Xerosis, 
Conjunctivitis การเปลี่ยนแปลงของระดับโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด และ SGOT สูงขึ้น 
ผลขางเคียงที่สําคัญ คือ Teratogenic Effect พบไดถึงรอยละ 30 ในหญิงมีครรภขณะ
รับประทานยาตัวนี้ ฉะนั้นควรหยุดยาอยางนอย 2 เดือนกอนตั้งครรภ   
    ข. ยา Spironolactone ออกฤทธิ์ตาน Androgen ลด Testosterone และ 
Dehydroepian-drosterone ซึ่งทําใหขนาดของตอมไขมันและปริมาณของไขมันลดลงดวย ยานี้
ใชในผูหญิงที่ไมสามารถใชยา Cyproterone Acetate ได  ไมควรใชยาตัวนี้ในผูชาย เนื่องจาก
ทําใหเกิดภาวะ Libido และหนาอกโตขึ้นได ขนาดที่ใชคือ 100-200 มิลลิกรัม รับประทานยา
นาน 6-12 เดือน โดยใชรวมกับยาทารักษาสิว (สุชาดา นิลกําแหง 2549)……………… 
                        ค. Systemic Corticosteroid ใหในราย Severe Nodular Acne ใหขนาดต่ําๆ 
(ไมเกิน 15 มิลลิกรัม/วัน) ในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน…………………………..  
                   ง. การฉีดสเตียรอยดใตหัวสิว (Intralesional Steroid) ใช Triamcinolone 
Acetate (TA) ความเขมขน 2.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในปริมาณ 0.1-0.25 มิลลิลิตร ฉีดเขาที่ถุง
สิวดวยความระมัดระวัง การฉีดสเตียรอยดจะทําใหการอักเสบของสิวลดลงอยางรวดเร็ว ขอพึง
ระวัง คือ การฉีดยาลึกเกินไปหรือปริมาณยามากเกินไป ทําใหผิวหนังบริเวณนั้นเกิด Atrophy 
หรือ Purpura ข้ึนได  Glucocorticosteroid  มีคุณสมบัติทั้งตานการอักเสบ และตานแอนโดร
เจนใชในขนาดต่ํา คือ 5-15 มิลลิกรัมตอวันแลวคอยๆ ลดขนาดลงใชไดผลในรายที่เปนสิวเปน
ถุง (Cystic Acne) ประมาณรอยละ 80 แตตองเลือกผูปวยที่จะทําใหและระวังอาการขางเคียงที่
ไมพึงประสงค เชน ถาฉีดมากเกิด Atrophy ยาฉีดสเตียรอยด มี Crystal (0.5 มิลลิเมตร) ฉีดเขา
ไปเกิดอันตราย โดยเฉพาะบริเวณจมูก เขา Vein ไป Block Retinal Vessel เกิดอุดตันเสนเลือด 
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ซึ่งไปเลี้ยงที่ตาได ไมควรใชเปนประจํา โดยให Triamcinolone Acetate (TA) ในขนาด 0.05-
0.25 มิลลิลิตร ฉีดเขาที่ถุงสิวดวยความระมัดระวัง ถายังไมยุบฉีดซ้ําไดอีกทุก 2-3 สัปดาห 
Triamcinolone Acetate (TA) มี  2 ขนาด คือ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 40 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร             
 Dose : 10-20 มิลลิกรัม/คร้ัง  

 วิธีฉีด  -   วางเข็มเกอืบนอน  Skin Crease ----------------คลํา 

- ไมตองดึง Skin ใหตึงมาก ถาขาวขึน้มา (Blanching) กพ็อแลว เปนตวั
บอกวาตืน้พอเพียง 

         -     ฉีดเพียง 1-2 คร้ังก็พอ (กนกกร สุนทรขจิต 2545 : 152)                
 
2. การรักษาโดยวิธีทางกายภาพ       

      2.1 การใชความเย็น (Liquid Nitrogen) ใชไมพันสําลีจุมใน Liquid Nitrogen 
และแตะที่ สิวอักเสบที่ เปนซีสต 2 คร้ัง  คร้ังละ 20 วินาที แตละครั้งหางกันนาน 2 นาที 
จุดประสงคเพื่อชวยลดการอักเสบ และความเย็นจะทําใหผนังของซีสตถูกทําลายไป ทําให
ผิวหนังลอก และสิวดีข้ึน  ตองระวังอยาจี้นานเกินไปจะทําใหเกิดแผลเปนได  (สุชาดา นลิกาํแหง 
2549)                                
      2.2 การกดสิว (Comedone Extraction) ใชรักษาสิวที่ไมอักเสบทั้งชนิดหัวดําและ
หัวขาวเพื่อชวยใหการกดสิวเปนไปไดงายขึ้น การกดสิวตองทําใหถูกหลักวิธีและสะอาด มิฉะนั้น
จะทําใหหัวสิวที่อุดตันอยูหลุดลงไปในชั้นหนังแท และทําใหเกิดการอักเสบมากกวาเดิม (สุชาดา 
นิลกําแหง 2549) เปนการขจัด Comedone โดยการกดออก เพื่อเปนการชวยการรักษาใหดีข้ึน 
และหายเร็วขึ้นดวย การทํา Extraction นั้นตองอาศัยเครื่องมือที่ดีและวิธีการกดที่ถูกตอง   
พรอมทั้งสถานที่ทําใหการทํา Extraction เห็นชัดและถนัด เพื่อจะใหผิวหนังชอกช้ํานอย  
หลักการคือพยายามให Pressure จาก Sebum ในตอม ดันให Keratinous plug ที่อุดทอตอม
ไขมันอยูใหหลุดโดยไมทําใหมีการ Rupture ของ Comedone ซึ่งจะทําใหเกิดการอักเสบขึ้น 
รายละเอียดในการทําคือเลือก Comedone ชนิดที่ไมมี  Sign ของการอักเสบเลย ใชมือซาย (มอื
ที่ไมถนัด) ดึงหนังบริเวณขางๆ ใหตึง จับ Extractor ในมือที่ถนัด วาง Extractor ลงโดยพยายาม
ใหปลายอยูในแนวที่เดียวกับ Keratinous Plug ที่อุดทออยู ระดับของ Extractor ทํามุมกับหนา
คนไขประมาณ 20 องศา และใหขอบในวางอยูพอดีกับ Base ของ Comedonal Papule แลว
คอยๆ กดโดยใชกําลังจากนิ้วหัวแมมือเทานั้น อยาใชกําลังจากขอมือกดจนทั้ง Plug และ 
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Sebum ออกมาหมดหรือจนเทาที่นิ้วจะมีแรง  ถากดแลวไมออกไมควรกดซ้ําอีกเพราะจะช้ํา ถา
ทําจนชํานาญก็พอจะสังเกตไดวาเม็ดใดจะหลุดงายหรือยาก   ควรเลือกอันที่หลุดงายกอน   
การทายาพวก Comedolytic แลวสักระยะหนึ่งจะทําให Comedone หลุดงายขึ้น   เม็ดใดที่คิด
วาจะหลุดยากควรใชเข็มเบอร 23 สะกิดหรือแทงไปตามทางของ Keratinous plug โดยไมให
เกิดแผลก็จะชวยใหการทํางายและชอกช้ํานอย  ขอควรระวัง คือไมทํา Comedone Extraction 
ในเม็ดสิวที่กําลังอักเสบ หรือเม็ดอักเสบที่ยุบแลว แตยังมีอาการแดงหรือช้ําอยู และไมควรเจาะ
หนองหรือผา Cyst เพราะจะมีโอกาสทําใหเกิด Scar แบบ Pitted หรือ Hypertrophic หรือ 
Keloid ได (พิชิต สุวรรณประกร 2528 : 176-178)                         
       2.3 การรักษาโดยใชแสงเลเซอร    วิธีการนี้เปนวิธีการใหม อาศัยเทคโนโลยี
ชั้นสูง โดยการใชแสงที่มีชวงคลื่นจําเพาะไปควบคุมทําลายตอมไขมัน วิธีการรักษาสิวโดย
เลเซอรนี้จะมีผลเฉพาะผิวหนังบริเวณที่ทําการรักษาไดผลดี จุดประสงคของการใชแสงเพื่อที่จะ
ลดการใชยาและผลขางเคียงตางๆ แตขอเสียคือเทคโนโลยีราคาแพง ตองอาศัยประสบการณ
จากแพทยสูง ทําใหคาใชจายสูงขึ้นตามตัว (วิสิฏฐ ศรีสนิท 2549)            
 การติดตามผล..........   ....... ............................................................................. 
  1. นัดผูปวยมาตรวจซ้ําครั้งแรกใน 1-4 สัปดาห เพื่อสอบถามถึงวิธีการใชยา และ
ผลขางเคียง........................................................................................................  
          2. ตอไปอาจนัดผูปวยทุก 1-3 เดือน เพื่อปรับขนาดยา.................................... 
          3. ดูผลการรักษา หลังรักษาอยางตอเนื่องกันแลวอยางนอย 4 ถึง 6 สัปดาหข้ึนไป  ถา
ไมไดผลหรือเลวลง จึงจะพิจารณาเปลี่ยนยา.........................................................................  
          4. หลังจากสิวยุบหมดแลว ควรใหผูปวยใชยาทาคุมไวจนกวาจะพนวัยที่เปนสิว    
 
ขอแนะนําสําหรับผูเปนโรคสิว มีดังนี้      
 1. การลางหนา ควรลางดวย Cleanser หรือสบูออนๆ ที่เหมาะสม วันละ 2 คร้ัง ไดแก 
Cleanser ที่ระบุวา ไมทาํใหเกิดคอมิโดน "Non-Comedogenic" ซึ่งประกอบดวย สารเคมีที่ออน 
ไมระคายเคืองหรือรบกวนผิวซึ่งทําใหเกิดคอมีโดนหรือสิวอุดตัน หรือเลือกสบูออนที่ใชสารเคมีที่
ผานการทดสอบแลววาไมกอใหเกิดสิว และไมควรถูหนาแรง เพราะทําใหเกิดการระคายเคือง 
 2. ไมควรใชเครื่องสําอางที่มีผลตอการทํางานของผิวหนังและตอมไขมัน เชน ครีมบํารุง
ผิว ครีมนวดหนา ครีมแกรอยเหี่ยวยนที่มีสเตียรอยดผสมอยู ถาจําเปนตองใชควรเลือกครีมหรือ
สารที่ใหความชุมชื้นซึ่งมีสวนประกอบเปนสารเคมี ที่ไมกอใหเกิดสิว โดยทั่วไปชุดเมคอัพ เชน 
ลิปสติก, แปง, บรัชออน, มาสคารา, อายแชโดวและชุดรองพื้น จะไมกอใหเกิดสิว   
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 3. อยาบีบหรือแกะสิวเพราะทําใหเกิดการอักเสบมากขึ้น และทําใหเกิดแผลเปนได 
 4. การใชยารักษาสิว ตองระวังยาที่โฆษณาวารักษาไดทั้งสิวและฝา เพราะยาพวกนี้มัก
ผสมสเตียรอยด ซึ่งมีคุณสมบัติทําใหสิวอักเสบยุบเร็ว แตมีภาวะแทรกซอนมากมาย โดยมีการ
กระตุนใหเกิดสิวอุดตันขึ้นมาใหมมากกวาเดิม ทําใหสิวไมหายขาด    
 5. ถามีสิวอักเสบมาก ตองกินยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม กินยาใหครบและสม่ําเสมอ หรือ
อาจจําเปนตองไดรับยาในกลุมกรดวิตามินเอ ซึ่งตองสั่งจายโดยแพทยผิวหนังเทานั้น ยาตัวนี้ถา
รับประทานระหวางตั้งครรภจะทําใหทารกพิการ     
 6. หลีกเลี่ยง การนวดหนา ขัดหนา ถูหนา พอกหนา          
 7. หากกําลังตั้งครรภ หรือกําลังวางแผนจะตั้งครรภ ตองแจงใหแพทยทราบ เพราะยา
รักษาสิว ทั้งยาทาและยารับประทาน มีบางชนิดที่ไมควรใชในขณะตั้งครรภ บางชนิดเปนยา
ตองหามในหญิงตั้งครรภ        
 8. การรักษาสิวควรรักษาแตระยะเริ่มแรกจะไดผลดี และหายไดเร็วกวารักษาเมื่อสิว
รุนแรงแลว ถาปลอยใหมีการอักเสบมากอาจเปนสาเหตุของแผลเปนสิวทิ้งรอยโรคไวภายหลังได
(ประวิตร พิศาลบุตร 2549) 
 
 

แหลงขอมูลขาวสาร 
 แหลงสื่อถายทอดขอมูลขาวสารมีจากหลายแหลง ที่สําคัญไดแก 

•  ส่ือสารมวลชน ไดแก โทรทศัน วทิย ุและหนงัสือพมิพรายวนั 
•  ส่ือส่ิงตีพมิพ ไดแก หนงัสือ ตํารา วารสาร จุลสาร นิตยสาร แผนพับ ใบปลิว 
•  ส่ือเทคโนโลยแีละอิเล็กทรอนิกส ไดแก ภาพยนตร เทปบนัทกึเสียง เทปบันทกึ

แผนภาพ แผน CD แผน VCD และอินเตอรเน็ท เปนตน 
•  ส่ือบุคคล ไดแก บุคคลใกลชิดในครอบครัว ญาต ิเพื่อน ผูนําชมุชนทั้งที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ รวมทัง้เจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานเอกชน (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ ์2549 : 162-163) 
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   แหลงที่ขายหรือกระจายผลิตภัณฑรักษาสิว     
 เนื่องจากผลิตภัณฑรักษาสิวจะมีทั้งที่เปนยาซึ่งจะวางจําหนายในรานขายยาไดเทานั้น
และอีกสวนหนึ่งเปนเครื่องสําอางซึ่งเปนผลิตภัณฑที่สามารถวางจําหนายไดทั่วไป และระบบ
การกระจายผลิตภัณฑหรือเรียกงายๆ วา การขายนั้นสามารถขายไดทุกรูปแบบการขาย และทุก
แหงโดยไมมีขอจํากัด ตัวอยางเชน แผงลอย รานชํา รานคา รานยา รานเสริมสวย สถานเสริม
ความงาม หางสรรพสินคาหรือการขายตรง ปญหาที่พบซึ่งอาจสงผลใหเกิดอาการขางเคียงตอ
ผูใชผลิตภัณฑจะแตกตางกันไป ดังนี้       
 - แผงลอยทั้งในตลาดและในหางสรรพสินคา พบวามีการขายเครื่องสําอางผิดกฎหมาย
มากที่สุด มีทั้งขายเครื่องสําอางที่มีสารหามใช และเครื่องสําอางที่มีฉลากไมถูกตอง มี
ผลิตภัณฑจากคลินิกวางขาย ผลิตภัณฑที่เสื่อมคุณภาพ ผลิตภัณฑปลอมลอกเลียนแบบ และ
เมื่อพบปญหาก็จะติดตามตรวจสอบไดยาก      
 - รานชําและรานยา พบวามีปญหาคลายๆ กัน คือจําหนายเครื่องสําอางที่มีฉลากไม
ถูกตอง และมีการจําหนายผลิตภัณฑแสดงสรรพคุณกึ่งยากึ่งเครื่องสําอาง    
 - รานเสริมสวยหรือสถานเสริมความงาม พบวามีปญหาผิดกฎหมายมาก มีการจํา 
หนายเครื่องสําอางที่มีสารหามใช  เครื่องสําอางที่มีฉลากไมถูกตอง จําหนายผลิตภัณฑจาก
คลินิก และการแนะนําขอมูลผลิตภัณฑมีการแนะนําแบบผิดๆ มักโฆษณาโออวดสรรพคุณเกิน
ความจริง           
 - หางสรรพสินคา พบปญหาวาเคานเตอรเครื่องสําอางใหขอมูลผูบริโภคเกินความจริง 
และมีการจําหนายเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ  ไมมีฉลากภาษาไทยหรือแสดงขอความ
ไมครบ โดยเฉพาะไมมีวัน เดือน ป ที่ผลิต        
 - การขายตรง พบวามีปญหาเรื่องการใหขอมูลผลิตภัณฑมักโออวดสรรพคุณ  บางครั้ง
ไมมีฉลากภาษาไทย หรือมีขอความฉลากภาษาไทยไมครบ ราคาของผลิตภัณฑมักตั้งราคาสูง
กวาความเปนจริงมาก และเมื่อพบปญหาก็จะติดตามตรวจสอบไดยาก (พรพิมล ขัตตินานนท 
และ พรพรรณ สุนทรธรรม 2540 : 93-94)                    
 
หลัก 9 ประการ กอนตัดสินใจซื้อเครือ่งสําอาง 

1. ซื้อตรงตามจุดมุงหมาย        
 2. ใชตามความจําเปน         
 3. อานฉลากภาษาไทยกอนซื้อ      
 4. เหมาะกับผูใชทั้งวัยและสภาพผิว     
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 5. เหมาะกับฐานะ        
 6. ไมหลงเชื่อโฆษณา        
 7. พิจารณาลกัษณะเครื่องสําอางและภาชนะบรรจ ุ   
 8. ซื้อจากแหลงนาเชื่อถือสามารถยอนกลับไปสอบถามไดเมื่อมีปญหา 
 9. เมื่อพบปญหารองเรยีนหนวยงานรัฐ      

การกํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องสําอางทุกประเภททุกชนิดที่จําหนายในประเทศไทย 
บริหารจัดการโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ซึ่งแบงประเภทเครื่องสําอางออกเปน 3 ประเภท ตาม
ความเสี่ยงในดานความปลอดภัย   คือ       
 1. เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ กลุมนี้มีโอกาสกอใหเกิดอันตรายไดมากที่สุด จึงไดรับ
การกํากับดูแลเขมงวดมากที่สุด ที่ฉลากผลิตภัณฑตองแสดงเลขทะเบียนเครื่องสําอาง ตัวอยาง
ไดแก ยาสีฟน น้ํายาบวนปาก น้ํายาดัดผม ยืดผม ยอมผม ฟอกสีผม เปนตน   
 2. เครื่องสําอางควบคุม เปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสกอใหเกิดอันตรายไดบางแตนอยกวา
กลุมแรก  ฉลากตองแสดงขอความ “เครื่องสําอางควบคุม”  ตัวอยางไดแก  ผาอนามัย ผาเย็น 
แปงฝุนโรยตัว แปงน้ํา เครื่องสําอางขจัดรังแค เครื่องสําอางปองกันแดด    
 3. เครื่องสําอางทั่วไป กลุมนี้โอกาสเกิดอันตรายนอยกวา 2 กลุมแรก ไดแก ผลิตภัณฑ
ทุกชนิดที่ไมไดรวมอยูในสองกลุมแรก          

ขอสังเกตสําหรับผูบริโภค       
 ขอสังเกตเบื้องตนวาเครื่องสําอางประเภทที่จะเลือกซื้อวาปลอดภัยหรือไม คือ  
 1. สังเกตจากฉลากภาษาไทย ซึ่งตองมีในทุกผลิตภัณฑตามที่กฎหมายกําหนดโดยตอง
มีขอมูลครบถวน ของชื่อ-ที่อยูของบริษัทผูผลิต กรณีนําเขาจากตางประเทศ ตองแจงวาผลิตโดย
บริษัทใด พรอมที่อยูและประเทศผูผลิต พรอมวัน-เดือน-ปที่ผลิตสินคา และแสดงองคประกอบ
ทางเคมี หากไมมีขอมูลดังกลาวถือวาเปนเครื่องสําอางที่ผิดกฎหมาย   
 2. แหลงจําหนาย ตองมีหลักแหลงที่เชื่อถือได     
 3. ลักษณะการขาย ควรมีใบเสร็จระบุชื่อรานคาผูจําหนาย ชื่อสินคาที่จําหนาย  
 4. การโฆษณา การโออวดเกินจริงคลายสรรพคุณทางยา ถือวาเปนการโฆษณาที่ไม
ถูกตอง (พิมลพรรณ พิทยานุกูล  2545 : 49) 
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           งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 การศึกษาวิจัยของวลีลักษณ  พร้ิงพัฒนพงษ  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการ
ขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวในวัยรุน จังหวัดนครปฐม โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษามี
อายุระหวาง 13-19 ป และใชผลิตภัณฑรักษาสิวในรอบ 1 ป ที่ผานมา จากการสุมตัวอยาง
จํานวน 303 คน โดยออกเก็บขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2545  โดยการใช
แบบสอบถาม พบวาผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางนิยมใชมากที่สุด คือ Ponds Cream 
และ KA Cream  สารสําคัญในผลิตภัณฑเหลานี้ สวนใหญออกฤทธิ์เปน Emollient คือทําใหผิว
นุม เชน วิตามิน E และออกฤทธิ์เปนสารระงับเชื้อ เชน Tricosan  กลุมตัวอยางนิยมซื้อผลิต 
ภัณฑจากรานคามากที่สุด ในเรื่องการแสดงขอความบนฉลากผลิตภัณฑรักษาสิวเปนไปตาม
กฎหมายกําหนด 4 ขอแรก ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ ชื่อสวน 
ประกอบหรือสาระสําคัญและคําแนะนําหรือคําเตือนหรือวิธีใช  เร่ืองการรับรูกลุมตัวอยาง มีการ
รับรูถูกตองมากที่สุดในเรื่องการแสดงชื่อผลิตภัณฑและคําแนะนําหรือคําเตือนหรือวิธีใช  ใน
ดานพฤติกรรมผลิตภัณฑรักษาสิว  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชผลิตภัณฑรักษาสิวเฉพาะ
บริเวณใบหนา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับคะแนนพฤติกรรมการเปนระดับสูง คือมีคา
มากกวาคาเฉลี่ย ในดานอัตราการเกิดอาการขางเคียง พบวากลุมตัวอยางเกิดอาการขางเคียง
จากการใชผลิตภัณฑรักษาสิวอยางนอย 1 อาการ ที่พบมากที่สุดคือ ผิวแหงลอกเปนขุย  ในดาน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว พบวาระดับ
การศึกษา  ประวัติการแพยา  สารสําคัญและรายละเอียดที่มีในฉลากผลิตภัณฑรักษาสิวและ
พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑรักษาสิวในเรื่องบริเวณของรางกายที่ใชผลิตภัณฑรักษาสิวมี
ความสัมพันธกับการเกิดอาการขางเคียงจากการใชผลิตภัณฑรักษาสิว (p-value<0.05)  (วลี
ลักษณ พร้ิงพัฒนพงษ 2545 : 39-75)       
 การศึกษาวิจัยของ พรศรี แหยมอุบล เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับสุขภาพ ความคิด
เกี่ยวกับการมีสุขภาพดี การจูงใจจากสังคมในการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของนักเรียน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในป พ.ศ. 2547 จํานวน 378 คน โดยการใชแบบสอบถาม 
พบวานักเรียนมีระดับความรูเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับ
ปานกลาง  สวนความคิดเกี่ยวกับการมีสุขภาพดีและการจูงใจจากสังคมในการดูแลสุขภาพอยู
ในระดับมาก นักเรียนที่มีลักษณะการอยูอาศัยแตกตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม 
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แตกตางกัน สวนนักเรียนที่มีเพศและภาวะสุขภาพในปจจุบันแตกตางกันมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ความคิดเกี่ยวกับการมี
สุขภาพดีและการจูงใจจากสังคมในการดูแลสุขภาพสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของนักเรียนได รอยละ 22.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  (พรศรี 
แหยมอุบล 2547 : 52-60)              
 การศึกษาวิจัยของบุปผา ศิริรัศมี  เพื่อศึกษาระดับความรูและลักษณะพฤติกรรมการใช
ยาปฏิชีวนะ ตลอดจนปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับความรูและลักษณะพฤติกรรมการใชยา
ปฏิชีวนะของประชาชนในจังหวัดนครปฐม  ทําการศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแต 16 ปข้ึน
ไปที่เคยใชยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในการรักษาตนเองหรือบุคคลในครอบครัวในรอบ 1 ปที่
ผานมา โดยสุมตัวอยางในเขตเมืองและเขตชนบท ชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538  จํานวน 543 
ตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะในระดับปานกลางหรือตํ่า  
ในเรื่องอันตรายของยาปฏิชีวนะ การทิ้งชวงระหวางการรับประทานยาปฏิชีวนะกับมื้ออาหาร 
การดื้อยา และวิธีการผสมยาปฏิชีวนะชนิดผงบรรจุขวดสําหรับเด็ก   สําหรับพฤติกรรมการใชยา
ปฏิชีวนะกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะที่ถูกตองอยูในระดับปานกลาง
หรือต่ํา ในเรื่องการใชยาปฏิชีวนะที่ยังไมถูกตองในเรื่องการใชยาปฏิชีวนะโดยไมมีขอบงชี้ที่
จําเปน  ซื้อยาปฏิชีวนะจากรานขายของชําในหมูบานหรือเอายาเกาไปเทียบ การใชยาปฏิชีวนะ
ชนิดผงบรรจุขวดสําหรับเด็ก การทิ้งชวงระหวางการรับประทานยาปฏิชีวนะกับมื้ออาหารนอย
ไป  การรับประทานยาปฏิชีวนะไมครบขนาด  การเก็บรักษายาปฏิชีวนะไมถูกตอง  ขาดการ
สังเกตยาหมดอายุ และการปฏิบัติเมื่อแพยาปฏิชีวนะที่ไมถูกตอง  การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะไดแก  
การศึกษา รายไดเฉลี่ยของครอบครัว และอายุ  สวนผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมในการใชยาปฏิชีวนะพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะไดแก 
การไดรับคําแนะนําในการใชยาปฏิชีวนะจากแหลงที่ไดรับคร้ังสุดทาย, ความรูเกี่ยวกับยา
ปฏิชีวนะ, การศึกษา และสถานภาพสมรส (บุปผา ศิริรัศมี 2540 : 25-62)…  
 การศึกษาวิจัยของวีรศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ และ อนุเทพ ขวัญเลิศมงคล  เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑดานสาธารณสุขของประชาชน ในเขตสาธารณสุขที่ 3 ภายใต
การดําเนินงานของกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ในเขตสาธารณสุขที่ 3  ชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 จํานวน 1,075 ตัวอยาง จาก 5 
จังหวัด ในเขตสาธารณสุขที่ 3 คือ จังหวัดระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี ตราดและสระแกว พบวา 
ภาพรวมในการคุมครองผูบริโภคประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม แตเมื่อพิจารณา
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พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมโดยจําแนกตามปจจัยที่ศึกษา พบวาเปนประชากรในกลุมที่มีสถานะ
ดังนี้คือ มีอาชีพหลักเปนเกษตรกร มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีรายไดครอบครัวตอ
เดือนต่ํา ที่มีอยูอาศัยในเขตชนบท  สวนการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
พบวา ส่ือโทรทัศนเปนสื่อที่ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนมากที่สุด (วีรศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ และ 
อนุเทพ ขวัญเลิศมงคล 2540 :17-54)       
 การศึกษาวิจัยของสมชาติ วิศิษฐชัยชาญ เพื่อศึกษาถึงทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลใบหนา
ของผูหญิงวัยทํางาน โดยทําการสํารวจในผูหญิง จํานวน 200 คน อายุระหวาง 25-35 ป 
ประกอบดวย แมบาน ขาราชการ พนักงานบริษัท และประกอบธุรกิจสวนตัว ผานทาง DDB 
Insights Springboard ซึ่งเปนเครื่องมือการศึกษาเบื้องลึกของผูบริโภคที่สามารถทําใหเขาใจ
เกี่ยวกับความตองการของผูบริโภคและสังคมแวดลอม โดยผสมผสานวิธีการวิจัยผูบริโภคแบบ
ดั้งเดิมและแบบใหม พบวาผูหญิงไทยในปจจุบันกวาครึ่ง (รอยละ 53) มีความพึงพอใจใน
ผิวหนาตนเอง ปญหาของผิวหนาที่สรางความกังวลใจไดแก สิว (รอยละ 37)  ร้ิวรอย (รอยละ 
30)  ฝา-กระ (รอยละ 33)  โดยผูหญิงสวนหนึ่งเลือกไปพบแพทยผูเชี่ยวชาญดานความงามเพื่อ
ขอคําปรึกษาในเรื่องการดูแลผิวพรรณอยางถูกวิธี  จากการสัมภาษณแพทยผูเชี่ยวชาญดาน
ความงาม พบวาลูกคาผูหญิงสวนใหญที่เขามาปรึกษาสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลักคือ กลุม
ที่ตองการรักษาสิว-ฝา-กระ กลุมที่ตองการบํารุงผิวหนา เชน ใบหนาหมองคล้ํา มีร้ิวรอย และ 
กลุมที่ตองการชะลอความแก เชน ลดรอยเหี่ยวยน จุดประสงคหลักที่คลายกันของทั้ง 3 กลุม 
คือการมีใบหนาที่เกลี้ยงผองใส สวย ไรร้ิวรอย โดยกลุมนักศึกษาและคนวัยทํางานตองการเนน
เร่ืองทําใหหนาใสและผิวเนียน สวนในผูหญิงวัยกลางคนจะเนนในเรื่องชะลอความแก  
(หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ : 32) 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา
ความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมและ
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 

• ประชากรและกลุมตัวอยาง 
• ตัวแปรที่ศึกษา 
• เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
• การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
• การเก็บรวบรวมขอมูล 
• การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง............................................................................................... 
              1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
สถาบันการศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคปลายป
การศึกษา 2549 ประกอบดวย นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 8,160  คน (กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ธ.ค. 49) นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน จํานวน 1,643 คน  
(สํานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ธ.ค. 49) และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จํานวน 9,267 คน (กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ธ.ค. 49) 
รวมทั้งสิ้นมีนักศึกษาทั้งหมด 19,070 คน       
 2. การคํานวนขนาดกลุมตัวอยางเนื่องจากทราบจํานวนประชากรทั้งหมดการคํานวน
ขนาดกลุมตัวอยางจึงนํามาคํานวนโดยสูตร Taro Yamanae (Taro Yamanae 1973 : 1088, 
อางถึง บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร 2537 :195)  ระดับความเชื่อมั่น 95%, หรือความคลาดเคลื่อนที่ 
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ยอมรับได 0.05  เนื่องจากการกําหนดประเด็นปญหาไมมีความรุนแรงหรือเกี่ยวของกับชีวิต
มนุษย (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร 2537 : 176)  

โดยใชสูตร         
             n     =        N 

       1+ Ne2  
 n    =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 N   =  จํานวนประชากรทัง้หมด  
 e   =   ความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได 0.05  หรือ รอยละ 5 (α=0.05) 

=          19,070 
 1+(19,027*0.05*0.05) 

= 19,070 
 1+47.68 

= 19,070 
 48.68 

= 392 
จากนั้นใชวิธีสุมเลือกขนาดตัวอยางแตละมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, มหาวทิยาลยัคริสเตียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดยใชสูตร  
            ni  = Ni    x n 

    N 
ni = ขนาดตัวอยางแตละมหาวิทยาลัย 
Ni = จํานวนนักศึกษาของแตละมหาวิทยาลยั 
N = จํานวนนักศึกษารวม 3 มหาวทิยาลยั 
n = 392  คน (ขนาดตัวอยางรวม 3 มหาวิทยาลัย) 

 
ไดขนาดตัวอยางของแตละมหาวิทยาลัยดงันี ้

มหาวิทยาลยัศิลปากร จํานวน 167 คน 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน จํานวน 34 คน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม จํานวน 191 คน 
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แตในการเก็บแบบสอบถามอาจไดแบบสอบถามที่ไมสมบูรณกลับมา   ดงันัน้เพื่อ
ชดเชยกรณีแบบสอบถามทีไ่มสมบูรณ    จึงเพิม่ขนาดตวัอยางรอยละ 10 ของขนาดกลุม
ตัวอยางของแตละมหาวทิยาลัย   ไดขนาดตัวอยางของแตละมหาวิทยาลัยดงันี ้

มหาวิทยาลยัศิลปากร จํานวน 184 คน 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน จํานวน  37 คน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม จํานวน 210 คน 

รวมทัง้สิ้น 431 คน 
การเลือกกลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลไมไดอาศัยความนาจะเปน (Non Probability) 

โดยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และเก็บตามจํานวนโควตาที่คิด
ตามสัดสวนที่คํานวนจากจํานวนนักศึกษาแตละคณะและแตละสถาบัน                     
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู      
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวจิัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามทีผู่วิจัยไดสรางและพัฒนา
เครื่องมือข้ึนเอง  แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน      
 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปไดแก เพศ, อาย,ุ คณะวิชา, 
สถาบนัการศกึษา, รายได, ความรุนแรงของสิว, ความกงัวลเรื่องสวิ, แหลงความรูในการรักษา
สิว          
 สวนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูในการรักษาสิวของนกัศึกษาระดับปริญญา
ตรี ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
      
การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย       
 1. ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  หลักการจากหนังสือ  ตํารา  เอกสาร  วรรณกรรมและ
งานวิจยัตาง ๆ ที่เกีย่วของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม   
 2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเพื่อกาํหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและ
ขอบเขตของเนื้อหา        
 3. สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนือ้หา ครอบคลมุตามวัตถปุระสงคของการวิจัย
และตามรายละเอียดตามนิยามศัพทเฉพาะของตัวแปร      
 4. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขและตรวจสอบความสมบูรณเปนระยะ   
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การปรับปรุงแบบสอบถามครั้งที่ 1                  
จากการทบทวนแบบแบบสอบถามครั้งที่ 1 พบจุดบกพรองดังนี้   
 1. ขอความในคําถามเนื้อหาซ้ําซอน ไมชัดเจน  กํากวม     
 2. มีขอความปฏิเสธในคําถาม       
 3. ขอคําถามหลายขอใน 1 คําถาม         
 4. ขอคําถามมีลักษณะชี้นําใหตอบวาผูถามตองการใหตอบอยางไร               
และไดดําเนินการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหม ดังนี้     
 1. เขียนดวยภาษาหรือคําตอบที่ผูตอบคําถามทุกคนเขาใจ เรียบเรียงขอความใหมี
ความเฉพาะเจาะจง          
 2. หลีกเลี่ยงขอคําถามปฏิเสธ โดยเฉพาะคําถามปฏิเสธซอน   
 3. ปรับปรุงใหแตละขอคําถามมีคําถามเดียว     
 4. แกไขคําถามที่มีคําถามนํา                  
 
การปรับปรุงเพื่อใหไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณ    
 นําแบบสอบถามที่แกไขคร้ังที่ 1 ไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุม
ตัวอยางที่จะศึกษาคนควาในครั้งนี้ จํานวน 20 คน โดยเก็บขอมูลในนักศึกษาที่กําลังศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีที่ไมใชกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้ในเดือน ธ.ค. 49  ใชระยะเวลาในการ
เก็บขอมูลประมาณ 1 สัปดาห   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหขอแนะนําเกี่ยวกับขอความในขอ
คําถามบางขอใหมีความชัดเจน  ถูกตอง ไมสับสนและสามารถตอบไดอยางรวดเร็วขึ้น ซึ่งผูวิจัย
ดําเนินการแกไขแบบสอบถามแลว และนําไปใชเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ (ภาคผนวก ก)  
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้     
 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปไดแก เพศ, อายุ, คณะวิชา, รายได, 
สถาบันการศึกษา, ความรุนแรงของสิว, ความกังวลเรื่องสิว, แหลงความรูในการรักษาสิว 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  แบงเปน 2 ตอน คือ     

ตอนที่ 1  ขอคําถามมีลักษณะเปนคําถามปลายปด มจีํานวน 30 ขอ ลักษณะคาํตอบ
ในแตละขอมีคําตอบใหเลือก 3 คําตอบ คือ        

- ใช         หมายถงึ   ขอความในขอคําถามนั้นถูกตอง มีความรูในขอคําถามนัน้   
 - ไมใช      หมายถงึ  ขอความในขอคําถามนั้นไมถูกตอง ไมมีความรูในขอคําถามนัน้  
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 - ไมทราบ  หมายถงึ  ไมมีความรูในขอคําถามนั้น      
 เกณฑการใหคะแนน   

     ๏ ตอบคําถามถูกตอง ให 1 คะแนน       
      ๏ ตอบคําถามไมถูกตอง หรือไมทราบ ให 0 คะแนน          
 ความรูในการรักษาสิวของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัด
นครปฐม  แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี ้         
      - คะแนนต่าํกวารอยละ 50   หมายถงึมีความรูในการรักษาสวิระดบัตํ่า  
      - คะแนนรอยละ 50 – 75     หมายถงึมีความรูในการรักษาสิวระดบัปานกลาง 
      - คะแนนรอยละ 75 ข้ึนไป    หมายถึงมีความรูในการรักษาสิวระดบัสูง  
 ตอนที่ 2  ขอคําถามมีลักษณะเปนคําถามปลายปด มจีํานวน 1 ขอ สอบถามเกี่ยวกับ
การใชยารักษาสิว (ยารับประทาน, ยาทา,ผลิตภัณฑปองกนัการเกิดสิว) ของผูตอบ
แบบสอบถามลักษณะคําตอบมีคําตอบใหเลือก 2 คําตอบ คือ ใช และไมใช                
ถาตอบวา ใช มีขอยอย อีก 5 ขอ สอบถามเกี่ยวกับ      
      1. แหลงทีซ่ื้อยารักษาสิว (ยารับประทาน, ยาทา, ผลิตภัณฑปองกนัการเกิดสิว)  
      2. ระยะเวลาที่ใช         
      3. ชื่อยารักษาสวิ         
      4. วิธีการใชยารักษาสิว        
      5. ขอควรระวังของยารักษาสิว       
 ขอ 3 – ขอ 5 เกณฑการใหคะแนน        
      ๏ ทราบ     หมายถึง มีความรูเกีย่วกับการใชยารักษาสิว     
      ๏ ไมทราบ  หมายถึง ไมมคีวามรูเกีย่วกบัการใชยารกัษาสิว               
 
การเก็บรวบรวมขอมูล………………………………………………………………………… 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้  
 1. ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย.... 
มหาวิทยาลัยศิลปากรสงถึงอธิการบดีของสถาบันการศึกษาของกลุมตัวอยางในอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยคริสเตียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคในการทําวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ (ภาคผนวก ข) 
 2. หลังจากไดรับอนุญาตใหเก็บรวบรวมขอมูล   ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม
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ตัวอยางในอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 184 คน, 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน  จํานวน 37 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จํานวน 210 คน รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 431 คน  โดยเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549  ระยะเวลาที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น  3 สัปดาห      
 3. เมื่อไดรับแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการ
ตอบแบบสอบถาม         
 4. นําผลการตอบแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ตรวจสอบผลการบันทึกรหัส  
 5. นําขอมูลที่ไดบันทึกแลวไปประมวลผลเพื่อวิเคราะหขอมูลตอไป                
 
การวิเคราะหขอมูล          
 วิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรม SPSS Version 12 กําหนดระดับความมนีัยสําคัญที่ 
0.05 (α=0.05) ดังนี้          
 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางไดแก เพศ, อาย,ุ สาขาวชิา, สถาบนัการศึกษา, รายได, 
ความรุนแรงของสิว, ความกงัวลเรื่องสวิ, แหลงความรูในการรักษาสวิ สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
คือ คารอยละ, คาเฉลี่ย, คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน     
            2. ความรูในการรักษาสิว สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คารอยละ, คาเฉลี่ย, คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน    
            3. วิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดวย การทดสอบคาทีชนิดที่เปนอิสระ (Independent t-test) 
ไดแก เพศ, อายุ, สาขาวิชาที่ศึกษา และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way 
ANOVA) ไดแก สถาบันการศึกษา, รายได, ความรุนแรงของสิว, ความกังวลเรื่องสิว, แหลง
ค วามรู ใ นกา ร รั กษาสิ ว………………………………………………………………………
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บทที่ 4 
                               ผลการวิเคราะหขอมูล  
 
การศึกษาวิจยัเรื่องปจจัยที่มผีลตอความรูในการรักษาสวิของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูในการรักษาสิวของ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ความรูในการรักษาสิวของนกัศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม  โดย
ดําเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูกับกลุมตัวอยางในเขตอําเภอเมือง  จงัหวัดนครปฐม จาํนวน 431 
คน ผลการวิจยัแบงออกเปน 

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
2. แหลงความรูเกี่ยวกับการรับทราบหรือคนหาขอมูลในการรักษาสิว 
3. ความรูในการรักษาสิวของนักศึกษา 
4. แนวทางการดูแลรักษาสิว 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล                    
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ไดแก เพศ, อายุ, คณะวิชา, สถาบันการศึกษา, รายได, ความรุนแรงของสิว,ความกังวล
เร่ืองสิว, แหลงความรูในการรักษาสิว จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 
73.1) เปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 18-27 ป อายุเฉลี่ย  20.6 (+1.4) ป สวนใหญ (รอยละ83.1) 
มีอายุระหวาง 18-21 ป รอยละ 55.7 เรียนในสายศิลปและสังคมศาสตร  รอยละ 48.7 ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยางมีรายไดระหวาง 1,000-30,000 บาท รายไดเฉลี่ย 
4,237.70 (+2,951.20) บาท (ตารางที่ 1)    

- กลุมตัวอยางกับปญหาเกี่ยวกับสิว 
      กลุมตัวอยางรอยละ 75.4 เห็นวาการมีสิวทําใหมีปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ซึ่งรอยละ 43.6 ของกลุมนี้ระบุวาสิวเปนปญหาตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน รอยละ 75.1 มีสิว
ในระดับรุนแรงเล็กนอย รองลงมารอยละ 16.6 มีสิวในระดับรุนแรงปานกลาง รอยละ 47.7 มี
ความกังวลปานกลางในเรื่องที่เปนสิว รองลงมารอยละ 24.6 มีความกังวลนอย (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  ลักษณะทัว่ไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลทั่วไป จํานวน
(คน) 

รอย
ละ หมายเหต ุ

เพศ (N=431) 
เพศชาย 116 26.9  
เพศหญงิ 315 73.1  

อายุ (N=431) 
18-21 ป 358 83.1 คาเฉลี่ย=20.6 ป   
22-27 ป 73 16.9 SD = 1.4 ป 

สาขาวิชาที่ศกึษา (N=431) 
สายวทิยาศาสตร 191 44.3  
สายศิลปและสังคมศาสตร 240 55.7  

สถาบนัการศกึษา (N=431) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 184 42.7  
มหาวิทยาลยัคริสเตียน 37 8.6  
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 210 48.7  

รายไดตอเดือน (N=417) 
ไมเกิน 2,000 บาท 64 15.3 
2,001-5,000 บาท 282 67.6 

คาเฉลี่ย=4,237.7  
บาท 

5,001-10,000 บาท 62 14.9 SD = 2,951.2 บาท 
10,000 ข้ึนไป 9 2.2  

การมีสิวทําใหมีปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวนั (N=431) 
มี 325 75.4  
ไมมี 106 24.6  

ปญหาเรื่องสวิ (N=325) 
มีปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวนัในอดตี 137 42.2  
มีปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวนัใน

ปจจุบัน 188 57.8  
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ตารางที่ 1 (ตอ)    
    

ขอมูลทั่วไป จํานวน
(คน) 

รอย
ละ หมายเหต ุ

ความรุนแรงของสิว (N=325) 
เล็กนอย 244 75.1  
ปานกลาง 54 16.6  
มาก 27 8.3  

ความกงัวลในเรื่องสิว (N=325) 
ไมกังวล 29 8.9  
นอย 80 24.6  
ปานกลาง 155 47.7  
มาก 61 18.8  

 หมายเหตุ N = จํานวนผูตอบ 
 
 
2. แหลงความรูเกี่ยวกับการรับทราบหรือคนหาขอมูลในการรกัษาสวิ   
 แหลงความรูเกี่ยวกับการรับทราบหรือคนหาขอมูลในการรักษาสวิทีก่ลุมตัวอยาง
เลือกตอบมากที่สุด คือ โทรทัศน (ชวงโฆษณา) รอยละ 18.1 รองลงมาคือ เพื่อน, พี,่ คนรูจัก  
รอยละ 15.4  เมื่อนําแหลงขอมูลขาวสารดงักลาวมาจัดเปนประเภทของแหลงขอมูลขาวสาร 
พบวา สื่อบุคคล มีการเลือกตอบมากที่สุด รอยละ 36.9 รองลงมาคอื ส่ือสารมวลชน รอยละ 
35.5 (ตารางที ่2) 
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ตารางที่ 2  แหลงความรูเกีย่วกับการรับทราบหรือคนหาขอมูลในการรักษาสิว (N=1,263) 

แหลงขอมูลขาวสาร แหลงความรู รอย
ละ 

รวมรอย
ละ 

โทรทัศน (ชวงรายการ) 14.2 
โทรทัศน (ชวงโฆษณา)  18.1 
หนงัสือพมิพรายวนั 1.4 

ส่ือสารมวลชน 

วิทย ุ 1.7 

35.5 

วารสารสุขภาพ/นิตยสารสุขภาพ 9.7 
วารสารบนัเทงิ/นิตยสารบนัเทิง 5.0 
หนงัสือวิชาการความรูเร่ืองสวิ 2.9 

ส่ือส่ิงตีพิมพ 

แผนพับโฆษณา 3.2 

20.9 

ส่ือเทคโนโลยอิีเล็กทรอนกิส Internet 6.8 6.8 
พอ-แม ผูปกครอง 4.4 
เพื่อน, พี,่ คนรูจัก 15.4 
ผูแทนสนิคาขายตรง  1.1 
รานเสริมสวย 1.7 
รานขายยา 3.3 
โรงพยาบาล 1.3 
คลินิกแพทย, คลินิกความงาม 9.2 
อ่ืนๆ ไดแก อาจารย, เรียนวชิา micro 0.2 

ส่ือบุคคล 

หนวยงานราชการ (อย.) โทร 1559 0.2 

36.9 

หมายเหต ุแตละคนเลือกตอบไดมากกวา 1 แหลง 
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3. ความรูในการรกัษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 

จากการศึกษาความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ของกลุมตัวอยางจํานวน 431 คน ดวยแบบทดสอบ 30 ขอ มีคะแนนเต็ม 30 
คะแนน พบวา คะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง เทากับ 9.9 (+4.1) คะแนน  
มีรอยละ 0.7 ไมสามารถตอบคําถามไดเลย  มีเพียง 1 คน  ที่ตอบไดคะแนนสูงสุด 23 คะแนน 
(รอยละ 76.7) เมื่อแบงกลุมคะแนนความรูในการรักษาสิวเปน 3 กลุม ไดแก ระดับตํ่า (ต่ํากวา
รอยละ 50), ระดับปานกลาง (รอยละ 50-75) และระดับสูง (รอยละ 75 ขึ้นไป)  พบวา มีจํานวน 
377 คน (รอยละ 88.3) มีความรูระดับตํ่า, มีจํานวน 49 คน (รอยละ 11.5) มีความรูระดับปาน
กลางและมีจํานวน 1 คน (รอยละ 0.2) ที่มีความรูระดับสูง (ตารางที่ 3) 

เมื่อพิจารณาในแตละขอคําถามของความรูเร่ืองการรักษาสิว พบวา รอยละ 85.2 ทราบ
เกี่ยวกับลักษณะทางคลินิกของสิว (ผูที่เปนสิวรุนแรงเมื่อหายแลวมักจะทิ้งรอยแผลเปนชนิดนูน
และชนิดบุม) และรอยละ 81.2 ทราบเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหเกิดสิว (สิวเกิดจากความผิดปกติ
ของตอมไขมัน) นักศึกษาสวนใหญ รอยละ 97.9 มีความเชื่อผิดๆ ในเร่ืองสิว (สิวบริเวณใบหนา
เกิดจากความสกปรก ฝุนละออง)  และ รอยละ 81.7 มีความเชื่อผิดๆ ที่วาการรับประทาน
อาหารพวกช็อกโกแลต ลูกนัต  นม เนย ไขมัน ทําใหสิวกําเริบ (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 3 ความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัด   

นครปฐม (N=427) 
 

ความรูในการรักษาสิว คะแนน จํานวน 
(คน) รอยละ หมายเหต ุ

 ระดับตํ่า (ต่ํากวารอยละ 50)  0-14 คะแนน  377 88.3 
 ระดับปานกลาง (รอยละ 50-75)  15-22 คะแนน  49 11.5 
 ระดับสูง (รอยละ 75 ข้ึนไป)  23 คะแนนขึ้นไป 1 0.2 

  คาเฉลีย่=9.9 คะแนน 
  SD=4.1 คะแนน 
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ตารางที่ 4   ความรูเกี่ยวกับการรักษาสิว (N=431) 

ไมทราบ ทราบ 
เร่ือง จํานวน 

(คน) 
รอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

 สาเหตุทีท่ําใหเกิดสิว 
   สิวเกิดจากความผิดปกตขิองตอมไขมัน 81 18.8 350 81.2 
   สิวเกิดจากเชื้อแบคทีเรียทีม่ีชื่อวา P. Acnes 245 56.8 186 43.2 
   สิวบริเวณใบหนาเกิดจากความสกปรก ฝุนละออง 422 97.9 9 2.1 
 ลักษณะทางคลินิก 
   ผูที่เปนสิวรุนแรงเมื่อหายแลวมักจะทิ้งรอยแผลเปนชนิดนนู
และชนิดบุม 

64 14.8 367 85.2 

   สิวแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ สิวไมอักเสบและสิว
อักเสบ 130 30.2 301 69.8 
 ปจจัยอืน่ๆ ทีม่ีผลตอการเกดิสิว 
   การใชเครื่องสําอางแตงหนามีผลทําใหสิวลดนอยลง
เนื่องจากเครื่องสําอางมีผลปองกันการเกิดสิว 

138 32.0 293 68.0 

   เครื่องสาํอางราคาแพงสามารถปองกันการเกิดสิวได 130 30.2 301 69.8 
   การรับประทานอาหารพวกช็อกโกแลต ลูกนัต นม เนย 
ไขมัน ทําใหสิวกําเริบ 

352 81.7 79 18.3 

 แนวทางการดูแลรักษาสิว 
   การลางหนาดวยสบูที่มีสวนผสมของยาฆาเชื้อชวยปองกัน
การเกิดสิว 275 63.8 156 36.2 

    การลางหนาบอยๆ (มากกวา 5 คร้ังตอวัน)  สามารถ
ปองกนัการเกดิสิวได 

140 32.5 291 67.5 

 การรักษาสิวโดยใชยา 
    ยาคุมกาํเนดิชนิดรับประทานทกุชนิดสามารถนํามาใช
รักษาสิว 304 70.5 127 29.5 
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ตารางที่ 4 (ตอ)     
     

ไมทราบ ทราบ 
เร่ือง จํานวน 

(คน) 
รอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

   การรับประทานยาคุมกําเนิดเพื่อรักษาสวิจะมวีิธีใชที่
เหมือนกับการรับประทานเพือ่ปองกันการตั้งครรภ 

372 86.3 59 13.7 

   อาการขางเคียงของการใชยาคุมกาํเนิดรักษาสิวคือ คลื่นไส
อาเจียน ปวดศีรษะ เกิดฝา 333 77.3 98 22.7 

   ผูชายสามารถใชยาคุมกาํเนิดมารักษาสวิได 381 88.4 50 11.6 
   ยาในกลุมตานเชื้อแบคทีเรียชนิดรับประทานสามารถ
นํามาใชรักษาสิวที่เกิดจากเชื้อ P. Acnes       

361 83.8 70 16.2 

   Tetracycline เปนยาตานเชื้อแบคทีเรียตัวแรกที่ควรจะ
เลือกใชรักษาสิว 

381 88.4 50 11.6 

   ยาในกลุมตานเชื้อแบคทีเรียชนิดทารักษาสิว  หากทายา
บอยๆ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสวิไดมากยิ่งขึน้   337 78.2 94 21.8 

   ยาทารักษาสิวทุกชนิด  หากใชแลวมีสิวเหอ ระคายเคอืง 
หนาลอก แหง แสดงวาเกิดอาการแพยาตองหยุดยาทันท ี

393 91.2 38 8.8 

   ยารับประทานรักษาสิวกลุมกรดวิตามนิเอเหมาะกับการ
รักษาสิวชนิดรุนแรง 

365 84.7 66 15.3 

   ยารับประทานรักษาสิวกลุมกรดวิตามนิเอเหมาะกับหญิงที่
ตั้งครรภ และใหนมบุตรเนื่องจากมีสรรพคณุในการบํารุง
รางกาย 

383 88.9 48 11.1 

   ยาทารักษาสิวชนิดกรดวติามิน A ออกฤทธิก์ําจัดหัวสิวดวย
การยับยัง้การเกิดโคมิโดน 379 87.9 52 12.1 

   ยาทารักษาสิวชนิดกรดวติามิน A ควรทายาตอนเชา 
เนื่องจากมฤีทธิ์ในการปองกนัแสงแดด 391 90.7 40 9.3 
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ตารางที่ 4 (ตอ)     
     

ไมทราบ ทราบ 
เร่ือง จํานวน 

(คน) 
รอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

   การรักษาสวิดวยยาทาสวิที่ถูกตอง  นิยมใชยาทาสวิที่
สามารถรักษาไดทั้งสิวและฝา เนื่องจากทําใหสิวหายไดอยาง
รวดเร็ว  

341 79.1 90 20.9 

   การรักษาสวิดวยยาสเตียรอยดมีผลทําใหเกิดสิวอุดตนั
จํานวนมากภายหลงัการรักษา 

355 82.4 76 17.6 

   เมื่อรักษาสวิหายแลวใหหยุดยาทุกชนิดที่ใชทนัท ี 260 60.3 171 39.7 
 การรักษาสิวโดยไมใชยา 
   การกดสวิเปนวิธกีารรักษาสิวชนิดที่มีอาการอักเสบเปน
หนอง 285 66.1 146 33.9 
   การใชแสงเลเซอรเปนวธิกีารรักษาสวิเบื้องตนที่ปลอดภัย
ที่สุดและมีราคาเหมาะสม 278 64.5 153 35.5 
 อ่ืนๆ  
   การรักษาสวิโดยแพทยเปนการรักษาที่ไดผลดี ปลอดภัย 
และไมเกิดอาการขางเคียงทุกครั้ง 293 68.0 138 32.0 

   การรักษาสวิดวยเทคโนโลยีราคาแพงและทนัสมัยเปน
วิธีการรักษาสวิที่ดีเหมาะกับสิวทุกประเภท 

245 56.8 186 43.2 

   การรักษาสวิที่ดีคือการปองกันการเกิดสิวตลอดชวงอายุที่
เปนสิว 

233 54.1 198 45.9 
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4. แนวทางการดูแลรักษาสิว 
 
การใชยารกัษาสวิ (ยารับประทาน, ยาทา, ผลิตภัณฑปองกันการเกิดสวิ) แหลงซ้ือยา
รักษาสิวและระยะเวลาทีใ่ช 
        จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางจํานวน  431 คน โดยจํานวน 137 คน (รอยละ 31.8) 
ใชยารักษาสิว และจํานวน 294 คน (รอยละ 68.2) ไมใชยารักษาสิว  กลุมตัวอยางที่ใชยารักษา
สิว จํานวน 137 คน เมื่อใหระบุแหลงซื้อยารักษาสิว รอยละ 94.9 ระบุแหลงซื้อยารักษาสิว  โดย
แหลงซื้อที่ระบุมากที่สุด 2 แหลง ไดแก  รานขายยา และ คลินิกแพทย, คลินิกความงาม ที่มี
แพทยประจําการ ในจํานวนที่เทากันคือ 44 คน (รอยละ 33.8) รองลงมาไดแก รานคา จํานวน 
24 คน (รอยละ 18.5) สําหรับแหลงซื้อที่ระบุนอยที่สุด ไดแก รานเสริมสวย จํานวน 1 คน (รอย
ละ 0.8) (ตารางที่ 5) และรอยละ 81.0 ระบุระยะเวลาที่ใชยารักษาสิว โดยระยะเวลาที่ใชยา
รักษาสิวมากที่สุดคือระยะเวลา 1 ป จํานวน  21 คน (รอยละ 18.9)  รองลงมาไดแก 2 ป จํานวน 
15 คน (รอยละ 13.5)  ระยะเวลาที่กลุมตัวอยางใชยารักษาสิวนานที่สุด คือ 7 ป  จํานวน 1 คน 
(รอยละ 0.7) (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 5  แหลงซื้อยารักษาสิว (N=130) 

แหลงซื้อ จํานวน
(คน) 

รอยละ 

รานขายยา  40 30.8 
ราน BOOT 2 1.5 
รานเพชรรัตนเภสัช 1 0.8 

รานขายยา 

ราน SAFE DRUG 1 

44 

0.8 

33.8 

คลินิกแพทย  22 16.9 
พรเกษมคลนิกิ 7 5.4 
ราชเทวีคลินิก 4 3.1 
คลินิกหมอประทีป 3 2.3 
วงษฏาคลินิก 1 0.8 
ราชวิถีคลนิิก,วงษฏาคลินิก 1 0.8 
ราชวิถีคลนิิก 1 0.8 
คลินิกราชเทว ี 1 0.8 
คลินิกธนาวรรณ 1 0.8 
คลินิกแพทยวชิระ จ.สมุทรสงคราม 1 0.8 
คลินิกแพทยผิวหนัง 1 0.8 

คลินิกแพทย, คลินิก
ความงาม 

คลินิกความงาม  1 

44 

0.8 

33.8 

หางสรรพสินคา 14 10.8 
รานสะดวกซื้อ 2 1.5 
รานคา 3 2.3 
SEVEN-ELEVEN 1 0.8 
TESCO LOTUS 2 1.5 
ทองตลาด 1 0.8 

รานคา 

ตลาดนครปฐม 1 

24 

0.8 

18.5 
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ตารางที่ 5 (ตอ)      
      

แหลงซื้อ จํานวน
(คน) รอยละ 

โรงพยาบาลพญาไท 1 0.8 
โรงพยาบาลจฬุาฯ 1 0.8 
โรงพยาบาล 3 2.3 

โรงพยาบาล 

สถาบนัโรคผิวหนงั 1 

6 

0.8 

4.6 

PANCOSMETIC 2 1.5 
NEO บิวตี้ 1 0.8 
ศูนยความงาม 1 0.8 

ศูนยความงาม 

หมอมวลชน 1 

5 

0.8 

3.8 

AMWAY 1 0.8 ผูแทนขายตรง 
ผูแทนขายตรง 1 

2 
0.8 

1.5 

รานขายเครื่องสําอาง 3 2.3 รานขาย
เครื่องสําอาง BODY SHOP 1 

4 
0.8 

3.1 

รานเสริมสวย รานเสริมสวย 1 1 0.8 0.8 
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ตารางที่ 6  ระยะเวลาที่ใชยารักษาสิว (N=111) 

ระยะเวลาที่ใช จํานวน (คน) รอยละ 
5 วัน 1 0.9 
1 สัปดาห 1 0.9 
2 สัปดาห 2 1.8 
3 สัปดาห 3 2.7 
6 สัปดาห 1 0.9 
1 เดือน 12 10.8 
2 เดือน 13 11.7 
3 เดือน 12 10.8 
4 เดือน 3 2.7 
5 เดือน 2 1.8 
6 เดือน 11 9.9 

นอยกวา 1 ป 

7 เดือน 1 

62 

0.9 

55.9 

1 ป 21 18.9 
2 ป 15 13.5 
3 ป 4 3.6 

1 ป-4 ป 

4 ป 4 

44 

3.6 

39.6 

5 ป 2 1.8 
6 ป 2 1.8 5 ปข้ึนไป 
7 ป 1 

5 
0.9 

3.6 
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ชื่อยารักษาสวิ 
            จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใชยารักษาสิว จํานวน 137 คน โดยจํานวน 76 คน 
ไมทราบชื่อยารักษาสิว (รอยละ 55.5) และจํานวน 61 คน (รอยละ 44.5) ทราบชื่อยารักษาสิว 
เมื่อใหระบุชื่อยารักษาสิว มีจํานวน 14 คน (รอยละ 10.2) ตอบวาทราบโดยไมระบุชื่อยารักษา
สิว และจํานวน 47 คน (รอยละ 34.3) ตอบวาทราบโดยระบุชื่อยารักษาสิว (ตารางที่ 7) โดยยา
รักษาสิวที่กลุมตัวอยางใชมากที่ สุดคือ คลินดาเอ็มโลชั่น จํานวน 15 คน (รอยละ31.9) 
รองลงมาคือ เคเอครีม, พอนดครีม, สกาแครครีม, ผงพิเศษตรารมชูชีพ และโอเลยครีม ชนิดละ 
2 คน  (รอยละ 4.3) (ตารางที่ 8) 
 
วิธีใชยารักษาสิว 
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใชยารักษาสิว จํานวน 137 คน โดยจํานวน 34 คน 
(รอยละ 24.8) ไมทราบวิธีใชยารักษาสิว และจํานวน 103 คน (รอยละ 75.2) ทราบวิธีใชยา
รักษาสิว เมื่อใหระบุวิธีการใชยา มีจํานวน 40 คน (รอยละ 29.2) ตอบวาทราบโดยไมระบุวิธีใช
ยารักษาสิว และจํานวน 63 คน (รอยละ 46.0) ตอบวาทราบโดยระบุชื่อยารักษาสิว (ตารางที่ 7) 
โดยมีวิธีใชที่สรุปไดเรียงตามลําดับคือ ทาหรือแตมบริเวณที่เปนสิว, ใชลางหนา และรับประทาน 
(ตารางที่ 9) 
 
ขอควรระวังของยารักษาสิว 
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใชยารักษาสิว จํานวน 137 คน โดยจํานวน 72 คน  
(รอยละ 52.5) ไมทราบขอควรระวังของยารักษาสิว และจํานวน 65 คน (รอยละ 47.5) ทราบขอ
ควรระวังของยารักษาสิว เมื่อใหระบุขอควรระวังของยารักษาสิว จํานวน 36 คน (รอยละ 26.3) 
ตอบวาทราบโดยไมระบุขอควรระวังของยารักษาสิว และจํานวน 29 คน (รอยละ 21.2) ตอบวา
ทราบโดยระบุขอควรระวังของยารักษาสิว (ตารางที่ 7) โดยขอควรระวังของยารักษาสิวที่ตอบ
มากที่สุดคือ ถาเกิดอาการคันใหหยุดใช, ถามีอาการแพใหหยุดใช, หากมีผ่ืนควรหยุดใช จํานวน 
4  คน (รอยละ 13.8)  รองลงมาคือ หามรับประทาน และอยาใหเขาตา ในจํานวนเทากันคือ 3 
คน (รอยละ 10.3) (ตารางที่ 10) 
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ตารางที่ 7  ความรูเกี่ยวกับช่ือยา, วิธีใชยา, ขอควรระวังของยารักษาสิว (N=137) 

ขอมูลการใชยา ชื่อยา(คน) วิธีใชยา(คน) ขอควรระวังของยา(คน) 
ไมทราบ 76 (รอยละ 55.5) 34 (รอยละ 24.8) 72 (รอยละ 52.5) 

ไมระบุ 14 (รอยละ 10.2) 40 (รอยละ 29.2) 36 (รอยละ 26.3) ทราบ 
ระบุ 47 (รอยละ 34.3) 63 (รอยละ 46.0) 29 (รอยละ 21.2) 

 
ตารางที่ 8  ชื่อยารักษาสิว (N=47)  

ชื่อยารักษาสิว จํานวน(คน) รอยละ 
คลินดาเอ็มโลชั่น 15 31.9 
เคเอครีม 2 4.3 
พอนดครีม 2 4.3 
สกาแครครีม 2 4.3 
ผงพิเศษตรารมชูชีพ 2 4.3 
โอเลยครีม 2 4.3 
อ่ืนๆ เชน Clearasil, Eucerin,Pancosmetic  22 46.8 

 

ตารางที่ 9  วิธีใชยารักษาสิว (N=63)    

วิธีใช จํานวน(คน) รอยละ 
 ทา, แตมบริเวณที่เปนสิว 33 52.4 
 ทาทัว่หนา กอนนอน 5 7.9 
 ใชลางหนา 4 6.3 
 ทาหลงัลางหนา เชา-กอนนอน 3 4.8 
 ทาหวัสิว เชา เย็น 3 4.8 
 ทากอนลางหนา, ทากอนลางหนา 10 นาท ี 2 3.2 
 ยาทา, ยารับประทาน 2 3.2 
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ตารางที่ 9 (ตอ)   
   

วิธีใช จํานวน(คน) รอยละ 
 ตามแพทย, ส่ังอานที่ระบุขางกลอง 2 3.2 
 อ่ืนๆ เชน ทา3-4คร้ังตอวัน, ยาทา, ใชลางหนา  9 14.3 
 
ตารางที่ 10  ขอควรระวังของยารักษาสิว (N=29) 

ขอควรระวัง จํานวน(คน) รอยละ 
 ถาเกิดอาการคันใหหยุดใช, ถามีอาการแพใหหยุดใช,   
หยุดใชหากมอีาการแพ, หากมีผ่ืนควรหยดุใช 4 13.8 
 หามรับประทาน 3 10.3 
 อยาใหเขาตา 3 10.3 
 อยาทาบริเวณรอบดวงตา, ทาบางๆ อยาใหเขาตา 2 6.9 
 อยาใหเขาตา หากเกิดอาการระคายเคืองใหหยุดใช
แลวไปพบแพทย 

2 6.9 

 อ่ืนๆ เชน หามโดนแสงแดด, หามทาใกลตา, ปาก และ
ขางจมกู, หามใชในขณะตั้งครรภ 

15 51.7 
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ปจจัยที่มีผลตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม         
 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คาสถิติที่ใชคือ  

• การทดสอบคาทีชนิดที่เปนอิสระ (Independent t-test)  
ไดแก เพศ, อายุ, สาขาวิชาที่ศึกษา 

• การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One way ANOVA)  
ไดแก สถาบนัการศึกษา, รายได, ความรุนแรงของสิว, ความกังวลเรื่องสิว, แหลงความรู 
 
สมมติฐานของการวจิัย          

1. นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกนัมีความรูในการรักษาสวิแตกตางกัน   
2. นักศึกษาที่มีอายุแตกตางกนัมีความรูในการรักษาสวิแตกตางกัน   
3. นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาแตกตางกนัมคีวามรูในการรักษาสิวแตกตางกนั 
4. นักศึกษาที่เรียนในสถาบนัการศึกษาแตกตางกนัมีความรูในการรักษาสิวแตกตางกนั 
5.  นักศึกษาที่มีรายไดแตกตางกันมีความรูในการรักษาสวิแตกตางกนั   
6.  นักศึกษาที่มีความรนุแรงของสิวแตกตางกนัมีความรูในการรักษาสวิแตกตางกัน   
7. นักศึกษาที่มีความกังวลเรื่องสิวแตกตางกนัมีความรูในการรักษาสวิแตกตางกัน 
8. นักศึกษาที่มีแหลงความรูในการรักษาสวิแตกตางกนัมีความรูในการรกัษาสวิแตกตาง

กัน  
 
จากการศึกษาความรูในการรักษาสิวของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมอืง 

จังหวัดนครปฐม ของกลุมตัวอยางจํานวน 431 คน ดวยแบบทดสอบ 30 ขอ มีคะแนนเต็ม 30 
คะแนน (รอยละ 100) พบวา 
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เพศ 
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง จํานวน 315 คน (รอยละ 73.1) มีคะแนนความรูในการ

รักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 10.3 (+3.9) คะแนน และเปนเพศชาย จํานวน 116 คน (รอยละ 26.9) มี
คะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 9.1 (+4.3) คะแนน  เมื่อทดสอบทางสถิติพบวา 
นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีความรูในการรักษาสิวแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (t=-2.710, df=429, p-value=0.007, 95%CI=-2.04994,-0.32641) พบวากลุม
นักศึกษาเพศหญิงมีความรูในการรักษาสิวสูงกวากลุมนักศึกษาเพศชาย 
 
อาย ุ

กลุมตัวอยางมีอายุ 18-21 ป จํานวน 358 คน (รอยละ 83.1) มีคะแนนความรูในการ
รักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 9.9 (+4.1) คะแนน และอายุ 22-27 ป จํานวน 73 คน (รอยละ 16.9) มี
คะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 10.1 (+4.1) คะแนน เมื่อทดสอบทางสถิติพบวา 
นักศึกษาที่มีอายุแตกตางกันมีความรูในการรักษาสิวไมแตกตางกัน (t=-0.397, df=429, p-
value=0.692, 95%CI=-1.23484,-0.82013) 
 
สาขาวชิาทีศ่กึษา 

กลุมตัวอยางเรียนในสายศิลปและสังคมศาสตร จํานวน 240 คน (รอยละ 55.7) มี
คะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 9.8 (+4.2) คะแนน และสายวิทยาศาสตร จํานวน 
191 คน (รอยละ 44.3) มีคะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 10.1 (+3.9) คะแนน  เมื่อ
ทดสอบทางสถิติพบวา นักศึกษาที่มีสาขาวิชาที่ศึกษาแตกตางกันมีความรูในการรักษาสิวไม
แตกตางกัน (t=-0.905, df=429, p-value=0.366, 95%CI=-0.41826,1.13218) 
 
สถาบันการศกึษา 

กลุมตัวอยางศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 210 คน (รอยละ 48.7) มี
คะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 9.6 (+4.0) คะแนน, มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 
184 คน (รอยละ 42.7) มีคะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 10.0 (+4.1) คะแนน และ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน จํานวน 37 คน (รอยละ 8.6)  มีคะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ย
เทากับ 11.9 (+4.0) คะแนน  เมื่อทดสอบทางสถิติพบวา นักศึกษาที่มีสถาบันการศึกษา
แตกตางกันมีความรูในการรักษาสิวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(F=5.453, df=2, p-value=0.005) กลุมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียนมีความรูในการ
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รักษาสิวแตกตางจากกลุมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (p-value=0.029, 95%CI=-
3.7221,-0.1593) โดยกลุมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียนมีความรูในการรักษาสิว
มากกวากลุมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกลุมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
มีความรูในการรักษาสิวแตกตางจากกลุมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (p-
value=0.005, 95%CI=0.6037,4.1294) โดยกลุมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียนมคีวามรู
ในการรักษาสิวมากกวากลุมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แตกลุมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรและกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไมมีความแตกตางของ
ความรูในการรักษาสิว (p-value=0.578, 95%CI=-0.5725,1.4243) 
 
รายได 

กลุมตัวอยางมีรายไดระหวาง 1,000-30,000 บาท มีรายไดเทากับ 4,237.7 (+2,951.2) 
บาท โดยรายไดไมเกิน 2,000 บาท จํานวน 64 คน (รอยละ 15.3) มีคะแนนความรูในการรักษา
สิวเฉลี่ยเทากับ 8.8 (+3.9) คะแนน, รายได 2,001-5,000 บาท จํานวน 282 คน (รอยละ 67.6) 
มีคะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 10.1 (+4.0) คะแนน, รายได 5,001-10,000 บาท 
จํานวน 62 คน (รอยละ 14.9) มีคะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 10.2 (+4.0) คะแนน  
และรายได 10,000 ข้ึนไป จํานวน 9 คน (รอยละ 2.2) มีคะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ย
เทากับ 8.6 (+4.8) คะแนน   เมื่อทดสอบทางสถิติพบวา นักศึกษาที่มีรายไดแตกตางกันมี
ความรูในการรักษาสิวไมแตกตางกัน (F=2.287, df=3, p-value=0.078)  
 
ความรุนแรงของสวิ 

กลุมตัวอยางมีสิวในความรุนแรงเล็กนอย จํานวน 244 คน (รอยละ 75.1) มีคะแนน
ความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 10.1 (+4.0) คะแนน รองลงมาคือความรุนแรงปานกลาง 
จํานวน 54 คน (รอยละ 16.6) มีคะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 10.2 (+4.9) คะแนน 
และความรุนแรงมาก จํานวน 27 คน (รอยละ 8.3) มีคะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 
10.4 (+4.1) คะแนน เมื่อทดสอบทางสถิติพบวา นักศึกษาที่มีความรุนแรงของสิวแตกตางกันมี
ความรูในการรักษาสิวไมแตกตางกัน (F=0.084, df =2, p-value=0.920)  
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ความกังวลเรื่องสิว 
กลุมตัวอยางไมมีความกังวล จํานวน 29 คน (รอยละ 8.9) มีคะแนนความรูในการรกัษา

สิวเฉลี่ยเทากับ 8.8 (+4.2) คะแนน, ความกังวลนอย จํานวน 80 คน (รอยละ 24.6) มีคะแนน
ความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 10.1 (+4.2) คะแนน, ความกังวลปานกลางจํานวน 155 คน 
(รอยละ 47.7) มีคะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 10.0 (+3.8) คะแนน  และความ
กังวลมาก จํานวน 61 คน (รอยละ 18.8) มีคะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 11.3 
(+4.6) คะแนน  เมื่อทดสอบทางสถิติพบวา นักศึกษาที่มีความกังวลเรื่องสิวแตกตางกันมี
ความรูในการรักษาสิวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=2.734, df=3, p-
value=0.044)  โดยกลุมนักศึกษาที่มีความกังวลมากมีความรูในการรักษาสิวแตกตางจากกลุม
นักศึกษาที่ไมมีความกังวลอยางมีนัยสําคัญ (p-value=0.007, 95%CI=-4.3215,-0.6858) โดย
กลุมนักศึกษาที่มีความกังวลมากมีความรูในการรักษาสิวสูงกวากลุมนักศึกษาที่ไมมีความกังวล
และกลุมนักศึกษาที่มีความกังวลมากมีความรูในการรักษาสิวแตกตางจากกลุมนักศึกษาที่มี
ความกังวลปานกลางอยางมีนัยสําคัญ (p-value=0.036, 95%CI=-2.5191,-0.0829) โดยกลุม
นักศึกษาที่มีความกังวลมากมีความรูในการรักษาสิวสูงกวากลุมนักศึกษาที่มีความกังวลปาน
กลาง แตกลุมนักศึกษาที่ไมมีความกังวลกับกลุมนักศึกษาที่มีความกังวลนอย (p-value=0.147, 
95%CI=-3.0383,0.4555), กลุมนักศึกษาที่ไมมีความกังวลกับกลุมนักศึกษาที่มีความกังวล
ปานกลาง (p-value=0.148, 95%CI=-2.8332,0.4279), กลุมนักศึกษาที่มีความกังวลนอยกับ
กลุมนักศึกษาที่มีความกังวลมาก (p-value=0.083, 95%CI=-2.5822,0.1576) และกลุม..
นักศึกษาที่มีความกังวลปานกลางกับกลุมนักศึกษาที่มีความกังวลนอย (p-value=0.875, 
95%CI=-1.1982,1.0208) ไมมีความแตกตางของความรูในการรักษาสิว 
 
แหลงความรู 

กลุมตัวอยางที่มีแหลงความรูที่เลือกอันดับ 1 เปน ส่ือสารมวลชน จํานวน 195 คน 
(รอยละ 46.3) มีคะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 9.8 (+4.1) คะแนน, ส่ือส่ิงตีพิมพ  
จํานวน 65 คน (รอยละ 15.4) มีคะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 9.7 (+4.0) คะแนน, 
ส่ือเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส จํานวน 20 คน (รอยละ 4.8) มีคะแนนความรูในการรักษาสิวเฉลี่ย
เทากับ 12.9 (+3.3) คะแนน, ส่ือบุคคล จํานวน 141 คน (รอยละ 33.5) มีคะแนนความรูในการ
รักษาสิวเฉลี่ยเทากับ 9.8 (+4.1) คะแนน เมื่อทดสอบทางสถิติพบวา นักศึกษาที่มีแหลงความรู
ในการรักษาสิวแตกตางกันมีความรูในการรักษาสิวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 (F=3.661, df=417, p-value=0.013) กลุมนักศึกษาที่มีแหลงความรูเปนสื่อสาร 
มวลชนมีความรูในการรักษาสิวแตกตางจากกลุมนักศึกษาที่มีแหลงความรูเปนสื่อเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญ (p-value=0.018, 95%CI=-5.6888,-0.3600) โดยกลุมนักศึก 
ษาที่มีแหลงความรูเปนสื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสมีความรูในการรักษาสิวสูงกวากลุม
นักศึกษาที่มีแหลงความรูเปนสื่อสารมวลชน, กลุมนักศึกษาที่มีแหลงความรูเปนสื่อส่ิงตีพิมพมี
ความรู ในการรักษาสิวแตกตางจากกลุมนักศึกษาที่มีแหลงความรู เปนสื่อเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญ (p-value=0.030, 95%CI=-6.0132,-0.2098)  โดยกลุมนักศึก 
ษาที่มีแหลงความรูเปนสื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสมีความรูในการรักษาสิวสูงกวากลุม
นักศึกษาที่มีแหลงความรูเปนสื่อส่ิงตีพิมพ และกลุมนักศึกษาที่มีแหลงความรูเปนสื่อบุคคลมี
ความรู ในการรักษาสิวแตกตางจากกลุมนักศึกษาที่มีแหลงความรู เปนสื่อเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญ (p-value=0.017, 95%CI=0.3868,5.8097) โดยกลุมนักศึกษา
ที่มีแหลงความรูเปนสื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสมีความรูในการรักษาสิวสูงกวากลุมนักศึกษาที่
มีแหลงความรูเปนสื่อบุคคล แตกลุมนักศึกษาที่มีแหลงความรูเปนสื่อสารมวลชนกับกลุม
นักศึกษาที่มีแหลงความรูเปนสื่อส่ิงตีพิมพ  (p-value=0.999, 95%CI=-1.5381,1.7125), กลุม
นักศึกษาที่มีแหลงความรูเปนสื่อสารมวลชนกับกลุมนักศึกษาที่มีแหลงความรูเปนสื่อบุคคล (p-
value=0.999, 95%CI=-1.1806,1.3283) และกลุมนักศึกษาที่มีแหลงความรูเปนสื่อส่ิงตีพิมพ
กับกลุมนักศึกษาที่มีแหลงความรูเปนสื่อบุคคล(p-value=1.000, 95%CI=-1.7146,1.6880) ไม
มีความแตกตางของความรูในการรักษาสิว 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูในการรักษาสิวของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  โดย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม จํานวน 431 คน 
การกลุมเลือกตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลไมไดอาศัยความนาจะเปน (Non Probability) โดยใชวิธี
เลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือข้ึนเอง  สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คารอย
ละ, คาเฉลี่ย (X), คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัย
ตางๆ  ที่มีความสัมพันธกับความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม  คาสถิติที่ใชคือ การทดสอบคาทีชนิดที่เปนอิสระ (Independent t-test)  
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  
 
สรุปผลการวจิัย 
       จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

1.  กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 73.1) เปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 18-27 ป อายุ
เฉล่ีย 20.6 (+1.4) ป โดยสวนใหญ (รอยละ 83.1) มีอายุระหวาง 18-21 ป รอยละ 55.7 เรียนใน
สายศิลปและสังคมศาสตร  รอยละ 48.7  ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีรายได
1,000-30,000 บาท รายไดเฉลี่ย 4,237.7 (+2,951.20) บาท  กลุมตัวอยางรอยละ 75.4 คิดวา
การมีสิวทําใหมีปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน   ซึ่งรอยละ 43.6 ของกลุมนี้ระบุวาสิวเปน
ปญหาตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน รอยละ 75.1 มีสิวในระดับรุนแรงเล็กนอย และรอยละ 47.7 
มีความกังวลปานกลางในเรื่องที่เปนสิว  

2.  แหลงความรูเกี่ยวกับการรับทราบหรือคนหาขอมูลในการรักษาสิวที่กลุมตัวอยาง
เลือกตอบมากที่สุด คือ โทรทัศน (ชวงโฆษณา) (รอยละ18.1) เมื่อนําแหลงขอมูลขาวสารมา 
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จัดเปนประเภทของแหลงขอมูลขาวสาร พบวา ส่ือบุคคล มีการเลือกตอบมากที่สุด (รอยละ 
36.9) 

3.  ความรูในการรักษาสิวของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัด
นครปฐม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 87.5) มีความรูระดับต่ํา 

4.  แนวทางการดูแลรักษาสิว  
 กลุมตัวอยาง (รอยละ 31.8) ใชยารักษาสวิ มีรายละเอียดดังนี ้

•  แหลงซื้อยารักษาสิวที่ระบุมากที่สุด 2 แหลง ไดแก รานขายยา และ คลินิก
แพทย, คลินิกความงาม ในจํานวนที่เทากัน (รอยละ 33.8) สําหรับแหลงซื้อที่ระบุนอยที่สุด 
ไดแก รานเสริมสวย (รอยละ 0.8) 

•  ระยะเวลาที่ใชยารักษาสิวมากที่สุดคือ ระยะเวลา 1 ป (รอยละ 18.9) สําหรับ
ระยะเวลาที่ใชยารักษาสิวนานที่สุด คือ 7 ป (รอยละ 0.7) 

•  ชื่อยารักษาสิวที่กลุมตัวอยางใชมากที่สุดคือ คลินดาเอ็มโลชั่น (รอยละ 31.9)  
•  วิธีใชยารักษาสิว  มีวิธีใชที่สรุปไดคือ ทาหรือแตมบริเวณที่เปนสวิ, ใชลางหนา 

และใชรับประทาน 
•  ขอควรระวังของยารักษาสิวที่ตอบมากที่สุดคือ ถาเกิดอาการคันใหหยุดใช, 

ถามีอาการแพใหหยุดใช, หากมีผ่ืนควรหยุดใช (รอยละ 13.8)  
   5. ปจจัยที่มีผลตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ไดแก เพศ, สถาบันการศึกษา, ความกังวลเรื่องสิวและแหลงความรู และ
ปจจัยที่ไมมีผลตอความรูในการรักษาสิว ไดแก อายุ, สาขาวิชาที่ศึกษา, รายได, ความรุนแรง
ของสิว 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของ
การวิจัยไดดังรายละเอียดตอไปนี้         
 
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา เพศ, สถาบันการศึกษา, ความกังวลเรื่องสิวและแหลงความรู
มีผลตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด 
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นครปฐม  ดานเพศและความกังวลในการเกิดสิว สอดคลองกับการศึกษาของพรศรี แหยมอุบล 
(2547 : 52-60) ดานเพศพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม ที่เพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแตกตางกัน โดยพบวานักเรียน
เพศหญิงมีการดูแลสุขภาพดีกวานักเรียนเพศชาย  ทั้งนี้เพราะนักเรียนเพศหญงิมคีวามสนใจเอา
ใจใสตอการดูแลสุขภาพ  จึงทําใหมีการศึกษาคนควาเพื่อสืบคนและหาแนวทางในเรื่องที่ตนมี
ปญหาและพยายามหาวิธีในการแกไขกับปญหาที่เปน และดานความกังวลในการเกิดสิว 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มีภาวะสุขภาพใน
ปจจุบันตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตางกัน โดยกลุมที่มีโรคประจําตัวมีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพดีกวากลุมที่ไมมีโรคประจําตัว  เนื่องจากการรับรูตอโอกาสเสี่ยงของโรคที่เปนเปน
ส่ิงกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันโรค ผูที่มีระดับการรับรูสูงตอโอกาสเสี่ยงของ
การเปนโรคยอมใหความรวมมือในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพมากกวาผูที่ไมรับรูหรือมีการ
รับรูอยูในระดับตํ่า  

สถาบันการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียนสวนใหญ 
(รอยละ 64.9) เปนเพศหญิงและศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร  ซึ่งเปนเพศที่ใหความสนใจใน
เร่ืองความสวยความงามและเอาใจใสตอสุขภาพประกอบกับสายการเรียนที่เกี่ยวกับสุขภาพ จึง
นาที่จะมีผลตอระดับความรูในการรักษาสิว ซึ่งผลการศึกษาตรงกันขามกับกลุมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร(รอยละ 20.1)และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(รอยละ76.7)
ศึกษาในสายศิลปและสังคมศาสตร ดังนั้นความรูในการรักษาสิวจึงมีนอยกวาหากไมไดศึกษา
คนควาเพิ่มเติม 
 
2. แหลงความรูเกี่ยวกับการรับทราบหรือคนหาขอมูลในการรักษาสิว 

จากการศึกษาวิจัยพบวา แหลงความรูเกี่ยวกับการรับทราบหรือคนหาขอมูลในการ
รักษาสิวที่กลุมตัวอยางเลือกตอบมากที่สุด คือ โทรทัศน (ชวงโฆษณา) รอยละ 18.1 สอดคลอง
กับการศึกษาของวีรศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ และ อนุเทพ ขวัญเลิศมงคล (2540 :17-54)  ที่พบวา
ส่ือโทรทัศนเปนสื่อที่ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนมากที่สุด เนื่องจากในปจจุบันพบวาสื่อ
โทรทัศนเปนสื่อที่มีทุกครัวเรือนสามารถเขาถึงไดงายและเปนสื่อที่มีการสอดแทรกขอมูลขาวสาร 
ความรู มีการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพสูง   สําหรับส่ือเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (Internet) มี
คะแนนความรูสูงกวากลุมอ่ืน เนื่องจากขอมูลความรูจากการคนควาทาง Internet มีหลาย
รูปแบบ เชน บทความ ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ และมีขอมูลความรูในดานตางๆ ที่มีการนํามา 
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เผยแพรขอมูลจํานวนมากและสามารถคนควาหาขอมูลไดงาย สามารถพิมพบทความมาศึกษา
ได  แตพบวากลุมตัวอยางมีการใชส่ือนี้เพียงรอยละ 6.8 เทานั้น  สําหรับหนวยงานราชการ 
(อย.) โทร 1559 กลุมตัวอยางมีการเลือกตอบรอยละ 0.2 แสดงวากลุมตัวอยางใหความสนใจ
ตอส่ือนี้นอยมาก ซึ่งขอมูลที่ไดจากหนวยงานนี้มีความนาเชื่อถือมากสุดเพราะบทความไดมีการ
ดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญ  

เมื่อนําแหลงขอมูลขาวสารดังกลาวมาจัดเปนประเภทของแหลงขอมูลขาวสาร พบวา 
ส่ือบุคคล (ตารางที่ 2) มีการเลือกตอบมากที่สุด รอยละ 36.9 เนื่องจากมีหลากหลายประเภท 
โดยเฉพาะเพื่อน, พี่, คนรูจัก เปนกลุมบุคคลใกลชิด สามารถเขาถึงงาย และขอคําปรึกษาไดงาย
เนื่องจากอยูในวัยที่ใกลเคียงกันและมีประสบการณในเรื่องสิวเปนอยางดี  เมื่อมีการใช
ผลิตภัณฑรักษาสิวแลวเกิดผลดีก็มีการบอกตอถึงประสิทธิภาพ เมื่อใชแลวเห็นวาไมดีก็เกิดอคติ
บอกตอในแงลบ  แตเมื่อพิจารณาในแงความถูกตองของขอมูลความรูเร่ืองรักษาสิวตองมีการ
พิจารณาเปนกรณี เนื่องจากอาจพบวามีการโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อหวังผลทางการคา ในสื่อ
ประเภทนั้นๆ ดวย ไดแก ผูแทนสินคาขายตรง, รานเสริมสวย, รานขายยา, คลินิกแพทย, คลินิก
ความงาม 
 
3. ความรูในการรักษาสิวของนักศึกษา 

จากการศึกษาวิจัยพบวา รอยละ 87.5 มีความรูระดับตํ่า มีความรูระดับปานกลาง รอย
ละ 11.4 และ มีความรูระดับสูง รอยละ 0.2 สอดคลองกับการศึกษาของบุปผา ศิริรัศมี  (2540 : 
25-62)  ที่พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะในระดับปานกลางหรือตํ่า     
กลุมตัวอยางมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับสิว ดังนี้ 

- สิวบริเวณใบหนาเกิดจากความสกปรก ฝุนละออง (รอยละ97.9) ซึ่งความจริงแลว
พบวา ฝุนละอองไมสามารถลงไปอุดตันรูขุมขนได แตส่ิงที่อุดตันรูขุมขนแลวทําใหเกิดสิวคอืเครา
ตินซึ่งสรางจากหนังกําพรา ดังนั้นสิ่งอุดตันรูขุมขนมาจากภายในรางกายไมใชมาจากภายนอก
รางกาย (เรวัติ เจริญสวัสด์ิ 2535 : 41-42)         
 - การรับประทานอาหารพวกช็อกโกแลต ลูกนัต  นม เนย ไขมัน ทําใหสิวกําเริบ (รอยละ 
81.7) ซึ่งความจริงแลว พบวา การรับประทานอาหารมันไมไดทําใหตอมไขมันทํางานเพิ่มข้ึน ส่ิง
ที่ทําใหตอมไขมันทํางานเพิ่มข้ึนไดแก ฮอรโมนเพศซึ่งจะมีมากเมื่อเขาสูวัยรุน ดังนั้นเราจึงพบวา
วัยรุนมีสิวแตในวัยเด็กไมมีสิวเพราะในวัยเด็กยังไมมีฮอรโมนเพศดังกลาว (เรวัติ เจริญสวัสด์ิ 
2535 : 41-42) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                        
 
                          57 

 - การลางหนาบอยๆ (มากกวา 5 คร้ังตอวัน) สามารถปองกันการเกิดสิวได (รอยละ
32.5) ซึ่งความจริงแลว พบวา การลางหนาดวยสบูซึ่งมีฤทธเปนดาง และมีสารชําระลางทําให
ผิวหนังไดรับการระคายเคือง ยิ่งจะทําใหสิวอักเสบมากขึ้น จึงไมแนะนําใหผูที่เปนสิวลางหนา
บอยเกินไป และใหใชสบูออนลางหนาวันละ 1-2 ครั้ง หากรูสึกวาหนามันอยูใหใชกระดาษซับ
หรือกระดาษทิชชูซับบริเวณดังกลาวก็เพียงพอแลว (เรวัติ เจริญสวัสด์ิ 2535 : 41-42) 

- การลางหนาดวยสบูที่มีสวนผสมของยาฆาเชื้อชวยปองกันการเกิดสิว (รอยละ 63.8) 
ซึ่งความจริงแลว พบวา แบคทีเรียที่กอใหเกิดสิวจะสะสมอยูในทอไขมันสวนที่อยูลึกลงไปใต
ผิวหนังซึ่งผลิตภัณฑทําความสะอาดจะเขาไปไมถึง (พิมลพรรณ พิทยานุกูล 2545 : 47) และถา
ฟอกมากอาจทําใหเกิดสิวชนิดที่เรียกวา Acne Detergicans (พิชิต สุวรรณประกร 2528 : 170) 
 
4. แนวทางการดูแลรกัษาสิว 
การใชยารกัษาสวิ (ยารับประทาน, ยาทา, ผลิตภัณฑปองกันการเกิดสวิ)  
 
แหลงซ้ือยารกัษาสิว 

จากการศึกษาวิจัยพบวา แหลงซื้อยารักษาสิวที่ระบุมากที่สุดเทากัน 2 แหลง ไดแก ราน
ขายยา และ คลินิกแพทย, คลินิกความงาม รองลงมาไดแก รานคา ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้
แตกตางจากการศึกษาของวลีลักษณ พร้ิงพัฒนพงษ (2545 : 39-75) ที่พบวา กลุมตัวอยางนยิม
ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวจากรานคามากที่สุด เนื่องจากกลุมตัวอยางมีความแตกตางกัน ในดาน
วุฒิการศึกษาและอาชีพ  แตสอดคลองในเรื่องสําหรับแหลงซื้อที่ระบุนอยที่สุด ไดแก รานเสริม
สวย (รอยละ 0.8) เมื่อพิจารณาประเภทของการจําหนายพบวา กลุมตัวอยางซื้อผลิตภัณฑ
รักษาสิวถูกตองตามประเภทการจําหนายและการซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวที่ระบุวาเปน
เครื่องสําอางสามารถซื้อไดจากหลายแหลง ผลิตภัณฑรักษาสิวที่เปนยาจะวางจําหนายในราน
ขายยาหรือตองมีใบส่ังยาจากแพทยเทานั้นและอีกสวนหนึ่งเปนเครื่องสําอางซึ่งเปนผลิตภัณฑที่
สามารถวางจําหนายไดทั่วไป และระบบการกระจายผลิตภัณฑหรือเรียกงายๆ วา การขายนั้น
สามารถขายไดทุกรูปแบบการขายและทุกแหงโดยไมมีขอจํากัด ตัวอยางเชน แผงลอย รานชํา 
รานคา รานยา รานเสริมสวย สถานเสริมความงาม หางสรรพสินคาหรือการขายตรง (พรพิมล 
ขัตตินานนท และ พรพรรณ สุนทรธรรม 2540 : 93-94) และสอดคลองกับการศึกษาของสมชาติ 
วิศิษฐชัยชาญ (2550 : 32) ที่พบวา เพศหญิงจํานวนหนึ่งตองการผูใหคําปรึกษาเรื่องผิวพรรณ
ไดอยางถูกวิธี ซึ่งพบวาหญิงสาวจํานวนไมนอยที่เลือกไปพบแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ใน
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กลุมนักศึกษาพบวาจุดประสงคที่มาพบแพทยเพื่อตองการใหหนาใสและผิวเนียน และปญหาที่
กอใหเกิดความกังวลแกเพศหญิงมากที่สุดคือปญหาสิว 
 
ระยะเวลาที่ใช         
 จากการศึกษาวิจัยพบวา รอยละ 81.0 ระบุระยะเวลาที่ใชยารักษาสิว โดยระยะเวลาที่
ใชยารักษาสิวมากที่สุดคือระยะเวลา 1 ป (รอยละ 18.9) รองลงมาไดแก 2 ป (รอยละ 13.5) 
สําหรับระยะเวลาที่ใชยารักษาสิว กลุมตัวอยางใชยารักษาสิวนานที่สุด คือ 7 ป (รอยละ 0.7) 
ทั้งนี้เพราะ การรักษาที่สิวถูกตองเหมาะสม จะเริ่มดีข้ึนในเวลาประมาณ 2-3 เดือน และจะดีข้ึน
มากในเวลา 4-8 เดือน หลังจากนั้นอาจตองใชยาควบคุมโรคไวเปนระยะเวลาหนึ่งจนกวาจะพน
วัยที่เปนสิว (เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงศและคณะ 2543 : 89-92) และชวงระยะเวลาของการมีสิว 
(Acne Life ) จะอยูที่ประมาณ 8 -14 ป (สุรพล ลิขิตวัฒนานุรักษ 2550)          
 
ชื่อยารักษาสิว 

จากการศึกษาวิจัยพบวา ยารักษาสิวที่กลุมตัวอยางใชมากที่สุดคือ คลินดาเอ็มโลชั่น 
(รอยละ 31.9) รองลงมาคือ เคเอครีม, พอนดครีม, สกาแครครีม, ผงพิเศษตรารมชูชีพ และ
โอเลยครีม ในจํานวนที่เทากัน (รอยละ 4.3)  ซึ่งสามารถแบงประเภทของผลิตภัณฑรักษาสิว
เปน  2 กลุมคือ ยาและเครื่องสําอาง ไมพบการใช สเตียรอยดในการรักษาสิว ผูปวยโรคผิวหนัง
ที่ไดรับยาสเตียรอยดในรูปของยาฉีดและยากินจะเปนสิวไดมากขึ้น สวนสเตียรอยดในรูปของยา
ทานั้นถาใชสเตียรอยดทาที่หนาเปนเวลานานและสเตียรอยดนั้นมีความเขมขนสูงจะเกิดสิวได 
ยิ่งสเตียรอยดมีความเขมขนสูงเทาใดโอกาสเกิดสิวจากสเตียรอยดก็ยิ่งสูงขึ้น (กนกกร สุนทร
ขจิต 2545 : 139) การซื้อยารักษาสิวในรานขายยามีการระบุชื่อได  เนื่องจากมีฉลากยาระบุถึง
ชื่อผลิตภัณฑและคําแนะนําหรือคําเตือนหรือวิธีใช สอดคลองกับการศึกษาของวลีลักษณ 
พร้ิงพัฒนพงษ (2545 : 39-75) ในเรื่องการแสดงขอความบนฉลากผลิตภัณฑรักษาสิวเปนไป
ตามกฎหมายกําหนด 4 ขอแรก ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ ชื่อ
สวนประกอบหรือสาระสําคัญและคําแนะนําหรือคําเตือนหรือวิธีใช และการซื้อจากคลินิก 
แพทย, คลินิกความงาม สวนใหญไมทราบชื่อยารักษาสิว  ยกเวนผูที่รักษาจากคลินิกแพทย, 
คลินิกความงามมานาน และสอดคลองกับการศึกษาของสมชาติ วิศิษฐชัยชาญ (2550 : 32) 
พบวา การใชบริการของคลินิกความงามเปนทางเลือกหนึ่งที่ไดรับนิยมจากลูกคาชวงอายุ 25-
35 ป พบการใชบริการจากหลายๆ แหง จนมีความรูความเขาใจเรื่องของยาและวิธีการดูแล
ผิวหนา โดยคนกลุมนี้จะเปนคนที่ชอบเปล่ียนสถานบริการไปเรื่อยๆ เปนคนที่ชอบลองและมี
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ประสบการณการรักษาจากหลายคลินิกและมักมีความคาดหวังสูงในการเขารับการรักษา โดย
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมนี้สวนใหญมาจากการรักษาที่ไมเปนที่พึงพอใจ เชน ระยะเวลาที่ใช
ในการรักษานานเกินไป  ผลิตภัณฑรักษาสิวที่กลุมตัวอยางใชสวนใหญเปนผลิตภัณฑที่มีการ
โฆษณาทางโทรทัศน นิตยสารสุขภาพ นิตยสารบันเทิง ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวสามารถเขาถึง
แหลงซื้อไดงาย และราคาไมแพง รวมถึงมีการบอกตอของสรรพคุณที่ผูใชพบวาใชแลวดีข้ึน 
 
วิธีใชยารักษาสิว 

จากการศึกษาวิจัยพบวา ยารักษาสิวมีวิธีใชที่สรุปไดคือ ทาหรือแตมบริเวณที่เปนสิว, 
รับประทานและใชลางหนา ซึ่งเปนวิธีใชของยารักษาสิวที่มีวางจําหนายในทองตลาด ดังเอกสาร
วิชาการของเพ็ญวดี ทิมพัฒนพงศและคณะ (2543 : 89-92) และสุชาดา นิลกําแหง (2549) 
และเอกสารวิชาการของประวิตร พิศาลบุตร (2549) กลาวถึง การลางหนาดวย Cleanser หรือ
สบูออนๆ ที่เหมาะสม คือการลางหนาเพียง วันละ 2 คร้ัง ใหเลือกใช Cleanser ที่ระบุวาไมทําให
เกิดคอมิโดน "Non-Comedogenic"  
 
ขอควรระวังของยารักษาสิว        
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา ขอควรระวังของยารักษาสิวที่ตอบมากที่สุดคือ ถาเกิด
อาการคันใหหยุดใช, ถามีอาการแพใหหยุดใช, หากมีผ่ืนควรหยุดใช (รอยละ 13.8) การแพยา
(Drug Allergy หรือ Drug Hypersensitivity) หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองตอยาเฉพาะบุคคล 
เนื่องจากเคยไดรับยาชนิดนั้น หรือไดรับสารที่มีสูตรโครงสรางคลายคลึงกับยานั้นมากอน แลว
เกิดการกระตุนใหรางกายสรางสารภูมิคุมกันทางอิมมูโนวิทยาขึ้น โดยที่ไมข้ึนกับขนาดยาที่
ไดรับ (ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ 2543 : 180-181) อาการแพยามีดังนี้ ผ่ืนลมพิษ ผ่ืนคัน ผ่ืน
แดง หรือตุมใสเล็กๆ ข้ึนทั่ว ตัว หนาบวม หนังตาบวม หากเกิดอาการแพยา ใหหยดุยาทนัท ีและ
รีบนํายาที่สงสัยนั้นกลับไปพบแพทยหรือเภสัชกร เพื่อพิจารณาวายาตัวไหนที่มีโอกาสทําใหเกิด
ผ่ืนแพยาไดมากที่สุด และแพทยจะไดพิจารณาเปลี่ยนยาตัวใหมให (กลุมงานเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา 2550) 
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ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย 
          1. แหลงขอมูลเกี่ยวกับความรูในการรักษาสิวที่เหมาะสมกับกลุมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ไดแก ส่ือโทรทัศน (ชวงโฆษณา), Internet, ส่ือบุคคล โดยเผยแพรประชาสัมพันธกับกลุม
นักศึกษาใหไดรับความรู ขอมูลขาวสาร ในดานความรูทางวิชาการเรื่องความรูเกี่ยวกับสิว การ
รักษาสิว และขอควรระวังจากการใชยารักษาสิว โดยขอมูลที่ใชในการเผยแพรตองมีความ
ชัดเจน เขาใจงาย ไมเกิดความสับสน 
          2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยนําไปใชในการวางแผนดําเนินงานคุมครองผูบริโภค
ดานยา โดยมีการควบคุมเกี่ยวกับแหลงซื้อ-ขายใหมีการจําหนายในสถานที่ที่ถูกตองตาม
ประเภทของการจําหนายตามกฎหมาย และควบคุมกํากับการโฆษณาที่ทําใหผูบริโภคเขาใจผิด 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป      
 1. การศึกษาครั้งนี้ทาํในกลุมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
เทานั้น ดังนั้น ควรมีการศึกษาเพิม่เติมใน นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน นักเรยีนมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย นักเรียนอาชีวศึกษา และในวัยทีท่ํางาน 
          2. ควรมีการเก็บขอมลูในรูปแบบอื่นๆ เชน การสงัเกต การสัมภาษณ 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง   ปจจัยที่มีผลตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาปริญญา
โทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ  คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูในการรักษาสิวของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผล
กระทบตอระดับความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

แบบสอบถามชุดนี้  แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้                      
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม                      
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม               
แบบสอบถามชุดนี้  มีทั้งหมด 5 หนา 

ผูวิจัยขอความกรุณาตอบใหครบทุกขอ  เนื่องจากทุกขอมีความสําคัญยิ่งในการ
วิเคราะหผล  ทั้งนี้ขอมูลจากการตอบจะถูกเก็บไวเปนความลับ และใชในการวิเคราะหสําหรับ
งานวิจัยครั้งนี้เทานั้น    การนําเสนอผลการวิเคราะหจะเปนในภาพรวมไมมีการบงชี้ถึงผูตอบ
แบบสอบถามเฉพาะราย  แตอยางใดทั้งสิ้นและขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดเสียสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถาม   
                                                              

          นางสาวพูลศรี  เขตโสภณ 
          นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ    

                   คณะเภสัชศาสตร  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ID _____ 
ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมลูทั่วไปเกีย่วกบัผูตอบแบบสอบถาม 
คําสั่ง    กรุณาทําเครื่องหมาย ( / )  ลงใน   �   ที่เหมาะสมกับคําตอบของทานมากที่สุด 
1.    เพศ 

� 1.ชาย                   � 2. หญิง 
      

2.    อายุ _________ ป (นับปเต็ม ถาเกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป)  
    
3.    ปจจุบันกําลังศึกษาอยูในคณะ______________________  
 
4.     สถาบันการศึกษาของทานคือ______________________ 

�1. มหาวิทยาลัยศิลปากร   
�2. มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
�3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    

 
5.   รายไดที่ทานไดรับตอเดือน (เปนรายไดที่ไดรับจากผูปกครองรวมรายไดพิเศษอื่น)____บาท 
 
6.    ทานเคยมีปญหาในเรื่องสิวของตนเองหรือไม 

�1. มี       
�2. ไมมี (ขามไปทําขอ 10)  

 
7.    ปญหาเรื่องสิวของทานเปนปญหา 

�1.ในอดีตเคยเปนแตในปจจุบันไมมีปญหา  
�2. กําลังเปนปญหา  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
 
                   

67

 
8.   ทานคิดวาระดับความรุนแรงของสิวที่เปนอยูในระดับใด 

�1. มีหัวสวิไมอักเสบเปนสวนใหญจํานวนไมมาก หรือมีสิวอักเสบขนาดเล็กรวมดวย
จํานวนนอย  

�2. มีตุมแดงขนาดเล็กและตุมแดงขนาดเล็กมีหนองที่ยอดจํานวนมาก มีกอนแดง
ภายในมีหนองปนเลือดจํานวนนอย  

�3. มีตุมแดงขนาดเล็กและตุมแดงขนาดเล็กมีหนองที่ยอด มีกอนแดงภายในมีหนอง
ปนเลือดจํานวนมาก 
 
9.   จากปญหาสิวของทานในขอ 8 ทําใหทานมีความกงัวลในเรื่องดังกลาวระดับใด 

�1. ไมกังวล    
�2. นอย 
�3. ปานกลาง    
�4. มาก 

 
10.  ทานสามารถรับทราบหรือคนหาขอมลูหรือความรูในการรักษาสวิจากแหลงใดมากที่สุด 
      (3 ลําดับ) เรียงตามลําดบัแหลงขอมูลที่ไดรับมากทีสุ่ด (1) ไปหานอยที่สุด (3) 
 

 โทรทัศน (ชวงรายการ)  โทรทัศน (ชวงโฆษณา)  
 หนงัสือพมิพรายวนั  วารสารสุขภาพ/นิตยสารสุขภาพ 
 วารสารบนัเทงิ/นิตยสารบนัเทิง  หนงัสือวิชาการความรูเร่ืองสวิ 
 วิทย ุ  Internet 
 รานขายยา  รานเสริมสวย 
 แผนพับโฆษณา  ผูแทนสินคาขายตรง ระบุยี่หอ________ 
 หนวยงานราชการ (อย.) โทร 1559  โรงพยาบาล 
 คลินิกแพทย, คลินิกความงาม  พอ-แม ผูปกครอง 
 เพื่อน,พี,่ คนรูจัก  อ่ืน ๆ(โปรดระบุ) ____________ 
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูในการรักษาสิวของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
เขตอําเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม 
คําสั่ง    กรุณาทาํเครื่องหมาย ( / )  ลงใน � ที่เหมาะสมกับคําตอบของทานมากทีสุ่ด 
ลํา 
ดับ เร่ือง ใช ไม 

ใช 
ไม
ทราบ 

1 สิวเกิดจากความผิดปกติของตอมไขมัน    
2 สิวเกิดจากเชือ้แบคทีเรียที่มชีื่อวา P. Acnes    
3 สิวบริเวณใบหนาเกิดจากความสกปรก ฝุนละออง    
4 ผูที่เปนสวิรุนแรงเมื่อหายแลวมักจะทิง้รอยแผลเปนชนิดนูน

และชนิดบุม 
   

5 สิวแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ  คือ สิวไมอักเสบและสิวอักเสบ    
6 การใชเครื่องสาํอางแตงหนามีผลทําใหสิวลดนอยลงเนื่องจาก

เครื่องสําอางมีผลปองกนัการเกิดสิว 
   

7 เครื่องสําอางราคาแพงสามารถปองกนัการเกิดสิวได    
8 การรับประทานอาหารพวกช็อกโกแลต ลูกนัต  นม เนย ไขมัน 

ทําใหสิวกาํเรบิ 
   

9 การลางหนาดวยสบูที่มีสวนผสมของยาฆาเชื้อชวยปองกัน
การเกิดสิว 

   

10 การลางหนาบอย ๆ (มากกวา 5 คร้ังตอวัน)  สามารถปองกนั
การเกิดสิวได 

   

11 ยาคุมกาํเนิดชนิดรับประทานทกุชนิดสามารถนาํมาใชรักษา
สิวได 

   

12 การรับประทานยาคมุกําเนิดเพื่อรักษาสิวจะมีวิธีใชที่
เหมือนกับการรับประทานเพือ่ปองกันการตั้งครรภ 

   

13 อาการขางเคยีงของการใชยาคุมกาํเนิดรักษาสวิคือ คลืน่ไส 
อาเจียน ปวดศีรษะ เกิดฝา 

   

14 ผูชายสามารถใชยาคุมกาํเนดิมารักษาสวิได    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
 
                   

69

ลํา 
ดับ เร่ือง ใช ไม 

ใช 
ไม
ทราบ 

15 ยาในกลุมตานเชื้อแบคทีเรียชนิดรับประทานสามารถนํามาใช
รักษาสิวที่เกิดจากเชื้อ P. Acnes       

   

16 Tetracycline เปนยาตานเชือ้แบคทีเรียตัวแรกที่ควรจะ
เลือกใชรักษาสิว 

   

17 ยาในกลุมตานเชื้อแบคทีเรียชนิดทารักษาสิว  หากทายา
บอยๆ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสวิไดมากยิ่งขึน้   

   

18 ยาทารักษาสิวทุกชนิด  หากใชแลวมีสิวเหอ ระคายเคือง หนา
ลอก แหง แสดงวาเกิดอาการแพยาตองหยุดยาทันท ี

   

19 ยารับประทานรักษาสิวกลุมกรดวิตามนิเอเหมาะกับการรักษา
สิวชนิดรุนแรง 

   

20 ยารับประทานรักษาสิวกลุมกรดวิตามนิเอเหมาะกับหญงิที่
ตั้งครรภ และใหนมบุตรเนื่องจากมีสรรพคณุในการบํารุง
รางกาย 

   

21 ยาทารักษาสิวชนิดกรดวิตามิน A ออกฤทธิ์กําจัดหัวสวิดวย
การยับยัง้การเกิดโคมิโดน 

   

22 ยาทารักษาสิวชนิดกรดวิตามิน A ควรทายาตอนเชา 
เนื่องจากมฤีทธิ์ในการปองกนัแสงแดด 

   

23 การรักษาสวิดวยยาทาสิวทีถู่กตอง  นยิมใชยาทาสวิที่
สามารถรักษาไดทั้งสิวและฝา เนื่องจากทําใหสิวหายไดอยาง
รวดเร็ว  

   

24 การรักษาสวิดวยยาสเตียรอยดมีผลทาํใหเกิดสิวอุดตัน
จํานวนมากภายหลงัการรักษา 

   

25 เมื่อรักษาสวิหายแลวใหหยุดยาทกุชนิดที่ใชทันท ี    
26 การกดสิวเปนวิธีการรักษาสวิชนิดที่มีอาการอักเสบเปนหนอง    
27 การใชแสงเลเซอรเปนวิธกีารรักษาสิวเบื้องตนที่ปลอดภัยที่สุด

และมีราคาเหมาะสม 
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ลํา 
ดับ เร่ือง ใช ไม 

ใช 
ไม
ทราบ 

28 การรักษาสวิโดยแพทยเปนการรักษาที่ไดผลดี ปลอดภัย และ
ไมเกิดอาการขางเคียงทกุครั้ง 

   

29 การรักษาสวิดวยเทคโนโลยีราคาแพงและทนัสมัยเปนวิธกีาร
รักษาสิวที่ดีเหมาะกับสิวทุกประเภท 

   

30 การรักษาสวิทีด่ีคือการปองกนัการเกิดสิวตลอดชวงอายุทีเ่ปน
สิว 

   

 
31.ในปจจุบันทานใชยารักษาสิวหรือไม (ยารับประทาน, ยาทา,ผลิตภณัฑปองกนัการเกิดสิว) 

� 1ใช  (ตอบคําถามขอดานลางนี้)  � 2 ไมใช 
 
• แหลงที่ทานซื้อหรือไดรับยารักษาสิวที่ใชในปจจุบัน   

   โปรดระบุ....................................................................... 
• ทานใชยารักษาสิวนี้มาเปนระยะเวลานาน ระบุ  ________________  
• ทานทราบชื่อยารักษาสิวที่ใชอยูในปจจุบันหรือไม 

� 1  ไมทราบ  � 2  ทราบ    โปรดระบุ..................................... 
• ทานทราบวิธีใชยารักษาสิวที่ใชอยูในปจจุบันหรือไม 

� 1  ไมทราบ  � 2  ทราบ    โปรดระบุ....................................... 
• ทานทราบขอควรระวังของยารักษาสิวที่ใชอยูในปจจุบนัหรือไม 

� 1  ไมทราบ  � 2  ทราบ    โปรดระบุ........................................ 
            .............................................................................................................................. 

ขอความกรณุาตรวจสอบอีกครั้งวาทานไดตอบคําถามครบถวนทุกขอแลว 
ขอขอบพระคุณที่กรณุาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขออนญุาต 
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(สําเนา) 
ที่ ศธ 0520.107 (นฐ)/ 5779       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 
           พระราชวังสนามจนัทร นครปฐม 73000     

 

วันที่  15 พฤศจิกายน 2549 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมลู 

เรียน อธิการบดีมหาวทิยาลยัคริสเตียน 

                  ดวย นางสาวพูลศรี  เขตโสภณ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําสารนิพนธ เร่ือง 
“ปจจัยที่มีผลตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป
ที่ 1-4 ทุกคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยของทาน เพื่อประกอบการทําสารนิพนธ ในการนี้บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตใหนักศึกษา
ดังกลาวไดเก็บรวบรวมขอมูลดวย 
 
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดใหความอนุเคราะห  จักเปนพระคณุยิ่ง 
                                                               

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                  (รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  ชินะตงักูร) 
                                                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานบัณฑิตวทิยาลยั 
โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลยั “มุงมั่นใหบริการ พฒันางานใหมีคุณภาพ” 
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(สําเนา) 
ที่ ศธ 0520.107 (นฐ)/ 5780       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 
           พระราชวังสนามจนัทร นครปฐม 73000 
           

 วนัที ่ 15 พฤศจิกายน 2549 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมลู 

เรียน อธิการบดีมหาวทิยาลยัคริสเตียน 

  ดวย นางสาวพูลศรี  เขตโสภณ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําสารนิพนธ เร่ือง 
“ปจจัยที่มีผลตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป
ที่ 1-4 ทุกคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยของทาน เพื่อประกอบการทําสารนิพนธ ในการนี้บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตใหนักศึกษา
ดังกลาวไดเก็บรวบรวมขอมูลดวย 
 
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดใหความอนุเคราะห  จักเปนพระคณุยิ่ง 
                                                               

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                  (รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  ชินะตงักูร) 
                                                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานบัณฑิตวทิยาลยั 
โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลยั “มุงมั่นใหบริการ พฒันางานใหมีคุณภาพ” 
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(สําเนา) 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ที่ ศธ 0520.107 (นฐ)/ 5781       วันที ่15 พฤศจิกายน 2549 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมลู 
 
เรียน อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 
  ดวย นางสาวพูลศรี  เขตโสภณ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําสารนิพนธ เร่ือง 
“ปจจัยที่มีผลตอความรูในการรักษาสิวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป
ที่ 1-4 ทุกคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยของทาน เพื่อประกอบการทําสารนิพนธ ในการนี้บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตใหนักศึกษา
ดังกลาวไดเก็บรวบรวมขอมูลดวย 
 
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดใหความอนุเคราะห  จักเปนพระคณุยิ่ง 
                                                               

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                  (รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  ชินะตงักูร) 
                                                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 
 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลยั “มุงมั่นใหบริการ พฒันางานใหมีคุณภาพ” 
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