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คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  e-mail: theera@kku.ac.th  โทรศัพท 0-4320-2378


ใบหนาเปนสิ่งสำคัญและเปนสิ่งแรกที่จะทำให

เกิดความประทับใจแกผูพบเห็น การที่มีใบหนาที่สวยงาม
นัน้กจ็ะสรางความมัน่ใจแกเจาของใบหนาเองในการพบปะ
พูดคุย ติดตอประสานงานตางๆ ทำใหมีประสิทธิภาพ
ความนาเชื่อถือยิ่งขึ้นดวย ผูคนจึงพยายามหาวิธีตางๆ
เพ่ือที่จะนำมาใชในการปองกันและลดเลือนริ้วรอยเพื่อ
คงความออนเยาว สดใสของใบหนาไวใหไดนานที่สุด
บางคนกบ็ำรงุดวยเครือ่งสำอาง อาหารเสรมิ บางคนเลอืก
การทำศลัยกรรม นอกเหนอืจากนีย้งัมนีวตักรรมเกีย่วกบั
ความงามเพิม่ขึน้มากมาย เชน เทคนคิทีใ่ชฉดีสารตางๆ เขา
ใตผิวหนังโดยตรงในปริมาณนอยๆ ทำซ้ำหลายครั้ง
(Mesotherapy)(ธาดา, 2000) การฉดีคอลลาเจน การฉดี
Botox® ซึ่งในบทความนี้จะกลาวถึงขอมูลตางๆและ
ประโยชนในการรกัษาดวยการฉดี Botox®

⌧®®®®®  

รปูที ่1  Botox® (รปูจาก www.vcharkarn.com)

Botox® เปนชือ่ทางการคาของตวัยาชนดิหนึง่คอื
Botulinum toxin serotype A หรอื Botulinum toxin
type A หรอื Botulinum toxin A ซึง่เปนโปรตนีสกดั
บริสุทธิ์ไดมาจากแบคทีเรียที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Botu
linum clostridium  นำมาใชเพือ่ประโยชนทางการแพทย
หลายประการรวมถงึการเสรมิความงามนัน่กค็อืใชลบเลอืน
ริ้วรอยบนใบหนา ตามที่กลาวขางตนวา Botox® เปนยา
เพราะตองกระทำโดยผูมีความรูความเชี่ยวชาญเปนอยาง
ดเีกีย่วกบัตวัยา ผลขางเคยีงและเทคนคิในการบรหิารยา ซึง่
ในที่ นี้ ก ระทำได โดยการฉีด เท านั้ น  นั่ นหมายถึ ง
จะตองกระทำโดยแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปะเทานั้น
แตไมไดจำกัดเฉพาะแพทยศัลยกรรมพลาสติก (กอง
บรรณาธกิารใกลหมอ, 2548)

เราเรยีกชือ่ทางการคาวา Botox® จนแพรหลาย
แตอนัทีจ่รงิแลวเปนชือ่ทีถ่กูตัง้ขึน้มาโดยบรษิทั Allergan
Inc. เพือ่ใชเรยีกและจดทะเบยีนลขิสทิธิส์าร Botulinum
toxin A นีเ้ปนบรษิทัแรก ซึง่ในปจจบุนันีม้ ี Botulinum
toxin A สกดัออกจำหนายในทองตลาดหลายยีห่อดวยกนั
เชน  Vistabel®, Dysport®, Xeomin® เปนตน

ภญ.นันทัชพร  สุวรรณสุขโรจน รศ.ดร.ธีระ  ฤทธิรอด ผศ.ดร.ผดุงขวัญ  จิตโรภาส ดร.สดุารตัน  เอีย่มตระการ
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รปูที ่2 แสดงกลไกการทำงานของ Botulinum Toxin
type A ที่ยับยั้งการหลั่งสารสื่อประสาทที่ปลาย
ประสาท (รปูจาก www.fda.gof)

Botulinum Toxin A จะออกฤทธิ์ตอระบบ
ประสาท โดยไปยบัยัง้การปลดปลอยตวัสือ่สารจากทีป่ลาย
ของเซลลประสาทเพือ่สัง่งานไปยงักลามเนือ้ เมือ่กลามเนือ้
ไมไดรบัการสัง่การใหทำงาน กลามเนือ้จงึไมสามารถทำงาน
ไดชั่วคราว คือเปนอัมพาตหรือออนแรงชั่วคราว และสาร
ทอ็กซนินีก้จ็ะคอยๆสลายไปเองตามธรรมชาต ิเมือ่นำมาฉดี
เขาทีใ่บหนา รอยยนบนผวิหนาอนัเกดิจากกลามเนือ้หดตวั
ซ้ำบอยๆ กจ็ะจางลงอนัเปนผลมาจากกลามเนือ้มดัทีฉ่ดีนัน้
เกดิการคลายตวันัน่เอง


ค.ศ. 1949 พบวา Botulinum toxin A สามารถยบัยัง้

การหลั่งสารสื่อประสาท ทำใหกลามเนื้อ
หยุดการทำงานชั่วคราว

ค.ศ. 1973-80 มีการทดลองใช Botulinum toxin A
รั กษ า โ รคต า เ ข โ ดยจั กษุ แพทย ชื่ อ
นายแพทย อลนั สกอ็ต และตอมามกีารใช

รักษาอาการเกี่ยวกับกลามเนื้อตาที่ผิด
ปกติเชนหนังตาบีบรัด กระตุก เปลือก
ตากระตกุหรอืปดไมสนทิ ตาเข

ค.ศ. 1989 สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให ใช
Botulinum toxin A ในผปูวยตาเขและผู
ทีม่คีวามผดิปกตเิกีย่วกบัการควบคมุกลาม
เนือ้ตาทีม่อีาย ุ12 ปขึน้ไป
บรษิทั Allergan Inc.ไดลขิสทิธิใ์นการใช
Botulinum toxin A เปนผลติภณัฑภาย
ใตชือ่การคาวา Botox®

ค.ศ. 2000 สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาอนญุาตใหใช Botox®
ในการรักษาอาการทรงตัวของศีรษะที่ผิด
ปกตแิละการปวดกลามเนือ้คอในผใูหญ

ค.ศ. 2002 สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาขึน้ทะเบยีนเปนสารที่
ใชในการแกไขรอยยนระหวางคิ้ว

ค.ศ. 2004 สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาขึน้ทะเบยีน Botox®
เปนสารทีใ่ชในการรกัษาอาการเหงือ่ออกใต
วงแขนมากผิดปกติ


เพื่อแกไขลักษณะริ้วรอยระหวางคิ้วที่เกี่ยวกับ

กลามเนื้อ corrugator และ procerus ที่มีความรุนแรง
ปานกลางถึงมากใหดูดีขึ้นไดชั่วคราว โดยองคการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหใชไดกับผูปวยอายุไม
เกนิ 65 ป เพราะ Botulinum Toxin A จะสามารถลด
ริว้รอยทีเ่ปนปญหามาจากการใชกลามเนือ้ ไดแก ผทูีข่มวด
คิ้วบอยๆ ซึ่งริ้วรอยดังกลาวนี้จะพบไดแมในผูที่มีอายุ
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ยงันอยอย ู  จงึสามารถเริม่ใชไดตัง้แตอาย ุ18 ปขึน้ไป จนถงึ
65 ป  แตมกัไมเกนินี ้เพราะยงัไมมผีลการทดลองทีย่นืยนั
แนชดัวาทอ็กซนินีส้ามารถใชฉดีไดในผทูีส่งูอายกุวานีโ้ดยที่
ไมกอใหเกิดอันตราย และเพราะวาอาจจะเห็นผลของการ
ฉดีนอยและไมชดัเจนเนือ่งจากริว้รอยของผทูีม่อีายมุากแลว
มีสวนมาจากปญหาหลายอยางรวมถึงการเสื่อมสลายของ
เซลลตามอายดุวย

รปูที ่3 ริว้รอยระหวางคิว้ ทีเ่ปนขอบงใชของ Botox®
(รปูจาก www.millburnlaser.com)

จะเหน็วาวตัถปุระสงคการใช Botulinum Toxin A
แตกตางจากการฉดี คอลลาเจนหรอืสารไฮยาลโูรนกิ แอซดิ
ทีเ่รยีกวาเปน Filling agents คอืสารเตมิเตม็ผวิในผทูีต่อง
การใหใบหนาดูอวบอิ่ม และแนนขึ้นอันมีสาเหตุเกิดจาก
เนื้อเยื่อผิวนั้นถูกทำลายไปและกลายเปนชองวางในผิว
(พงศอิษฎาและคณะ, 2548) และตางจาก mesotherapy
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการฉีดนั้นๆ คืออะไร เชน
ใชเทคนคิ mesotherapy ฉดีวติามนิ ฉดีคอลลาเจน หรอื
แมแตฉดี Botox® กจ็ะเรยีกการฉดีนัน้วา mesobotox

สวนขอบงใชในทางการแพทยดานอื่นที่ผานการ
รบัรองโดยองคการอาหารและยาประเทศสหรฐัอเมรกิาแลว
เชนกันไดแกรักษาอาการ strabismus (ตาเข )
blepharospasm (อาการที่ไมสามารถควบคุมกลามเนื้อ

ตาได) cervical dystonia (อาการทรงตัวที่ผิดปกติของ
ศรีษะและการปวดกลามเนือ้คอ) hyperhidrosis (อาการ
เหงื่อออกใตวงแขนมากผิดปกติ)

การฉีดท็อกซินชนิดนี้ยังใชสำหรับวัตถุประสงค
อืน่ๆ เชน การลดริว้รอยรอบปากบนและลาง (perioral area)
มมุปาก (oral commissures) รองแกม คาง คอ การปรบั
แตงรปูจมกู (nasal tip) มกีารศกึษาวาสามารถใหผลเปน
ที่นาพอใจในกลุมอาสาสมัครสูงถึง 85% โดยพบอาการ
ขางเคียงและภาวะแทรกซอนไดนอยมากและไมถาวร
(Atamoros, 2003) สวนที่นอกเหนือจากดานความงาม
ยงัไดมผีศูกึษาและพบวา Botulinum Toxin A ยงัเปน
ความหวงั และใหผลทีพ่อใจในการรกัษาไดอกีหลายโรคเชน
ปวดหัวไมเกรน ปวดเสนประสาท และโรคอวน เปนตน
โดยที่ ไมมีผลขางเคียงรุนแรง (Carruthers and
Carruthers, 2004)


แตละคนจะมผีลตอบสนองตอยาฉดีแตกตางกนั

ไป ปริมาณยาที่ใชในแตละคนและในแตละบริเวณที่ฉีด
จงึแตกตางกนั และสงผลตอคาใชจายใหแตกตางกนัไปดวย
อยางไรก็ตามการฉีด 1 ครั้งจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ
4,500 ถึง 12,000 บาท สวนคาใชจายสำหรับการฉีด
ลดริว้รอยทีร่ะหวางคิว้จะอยทูีป่ระมาณ 4,500 ถงึ 6,000 บาท
(คณะแพทย ร.พ. ยนัฮ,ี 2545)

และจากการทีผ่ลของการฉดีนัน้ไมถาวร จงึตอง
มกีารฉดีซ้ำ สำหรบัความถีจ่ะขึน้อยกูบัการดแูลตวัเองหลงั
การฉีดของแตละบุคคล แตโดยทั่วไปแลวผลของการฉีด
จะอยไูดประมาณ 120 วนัขึน้ไป และแนะนำวาไมควรฉดี
บอยเกินกวา 3 เดือนตอ 1 ครั้งโดยแตละครั้งใหฉีดใน
ปรมิาณทีน่อยทีส่ดุเทาทีจ่ะสามารถเหน็ผลได (U.S. FDA,
2002)
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⌦
อาจเกดิอาการระคายเคอืงในบรเิวณทีฉ่ดีได โดย

อาจเกิดเปนตุมแดงขึ้นนานประมาณ 2 ชั่วโมงจึงหายไป
(กองบรรณาธกิารใกลหมอ, 2548) หรอืจดุช้ำแดงตรงทีฉ่ดี
ซึ่งจะหายไดเองภายใน 1-7 วัน (กุหลาบ, 2546) อาการ
ขางเคยีงทีพ่บไดทัว่ไป เชน ปวดศรีษะ การตดิเชือ้ในระบบ
ทางเดนิหายใจ ความรสูกึเหมอืนวาเปนหวดั หนงัตาตกและ
มผีลขางเคยีงทีพ่บไดนอยกวา 3% เชน ปวดใบหนา แดง
ตรงบรเิวณทีฉ่ดี อาการกลามเนือ้ออนแรง ซึง่อาการเหลานี้
จะเปนแบบชั่วคราวและหายไดเอง แตในบางครั้งอาจเปน
อยไูดนานถงึ2-3 เดอืน (U.S. FDA, 2002) นอกจากนีย้งัมี
ผลขางเคียงที่ขึ้นอยูกับประสบการณความชำนาญของ
แพทยจึงควรเลือกฉีดกับแพทยที่มีประสบการณมากๆ



Botox® ยังคงเปนคำตอบที่ดีคำตอบหนึ่ง
สำหรับการแกไขปญหาริ้วรอยจากการใชกลามเนื้อบน
ใบหนาเมือ่พจิารณาจากผลทีไ่ดรบัและเมือ่เปรยีบเทยีบกบั
วธิอีืน่ๆ อยางไรกต็าม สำหรบัผทูีม่คีวามตองการจะฉดีนัน้
ควรสืบคนขอมูลทั้งในดานวิชาการ และขอมูลของสถาน
บริการที่จะไปฉีดใหดี เสียกอน โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ประสบการณของแพทยผูใหบริการ เพราะเปนสิ่งที่สำคัญ
ที่สุดตอผลที่จะไดรับหลังจากการฉีดครั้งนั้นๆ


กองควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. Botox Cosmetic-ยา! ไมใชเครื่องสำอาง.
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