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ปญหา ร้ิวรอย เหีย่วยน บนใบหนาของคนเรา โดยเฉพาะผูที่รักสวย รักงาม กลวัแก เปน

ปญหาหลักปญหาหนึง่  มหีลากหลายวิธ ีที่จะแกไขปญหาดังกลาว ไดแกการทาํศัลยกรรม เชน 

การดึงหนา  ฉีดคอลลาเจน จนถงึการใชผลิตภัณฑสําหรับผิวหนา หลากหลายยี่หอ เพื่อชะลอ

ความแก การแกไขปญหาริ้วรอย เหี่ยวยน อีกวธิีหนึ่ง ซึ่งไดรับความนิยมในตางประเทศ ในระยะ 5-

8 ปนี้ และในเมืองไทยไดมีคลินิกความงาม หลายแหงไดนําเขามารักษาและแกไขปญหาริ้วรอย 

เหี่ยวยน คือ การฉีดสาร Botulinum  toxin-A   

 
1. Botulinum  toxin-A  คืออะไร ? 

 Botulinum  toxin  type  A  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  ″BTA ″ เปนสารชีวภาพปราศจาก

เชื้อ  สกัดจากเชื้อ แบคทีเรีย  Clostridium  Botulinum  ซึ่งเปนเชื้อแบคทีเรีย กลุมเดยีวกับเชื้อทีท่ํา

ใหเกิดบาดทะยัก และไดนาํมาผานกระบวนการทําใหบริสุทธิ์  กอนใชจะนํามาผสมกบัน้ําเกลือ 

กอนฉีดเขาสูกลามเนื้อที่ตองการแกไข เพื่อออกฤทธิ์คลายกลามเนื้อ 

 ร้ิวรอยที่เกิดขึน้บนใบหนาของเรานัน้  เกิดจากการแสดงสีหนา  และอารมณตางๆ ซ้าํ ๆ   

กลามเนื้อมัดที่เราใชแสดงสีหนาและอารมณ  เมื่อเกิดการหดตัวจะทาํใหผิวหนังที่อยูเหนือ

กลามเนื้อนัน้  เกิดเปนรอยใหเหน็  หรือที่เรียกวา  “รอยยน”   เมื่อเราฉีด BTA  เขาไปในกลามเนื้อที่

ทําใหเกิดร้ิวรอย  ในปริมาณยาเพยีงเล็กนอย  ยาจะออกฤทธิ์ยับยัง้การนาํกระแสประสาทที่สง

มายงักลามเนือ้บริเวณนั้น  ทําใหกลามเนือ้นั้น เกิดการคลายตัว   เมือ่กลามเนื้อคลายตัว  ผิวหนัง

ดานบนของกลามเนื้อนัน้กจ็ะเรียบและไมมีรอยยน  สวนการทาํงานดานอื่น ๆ  ของเสนประสาท

ยังคงปกติ  เชน  การรับรูความรูสึกตาง ๆ     การแกไขริ้วรอยเหี่ยวยน โดยการฉีดสาร BTA  จงึ

เหมาะกับร้ิวรอยเหี่ยวยนที่เกิดจากการหดเกร็งตัวของกลามเนื้อมากกวาปกติ เชนรอยยนจากการ

ขมวดคิ้ว  ร้ิวรอยตีนกาเวลายิ้มหรือหัวเราะ รอยยนบริเวณหนาผาก แตร้ิวรอยเหี่ยวยนบริเวณรอง

แกม มักไมไดผลจากการฉีดสาร BTA 



 การออกฤทธิ์ของยา  เปนการออกฤทธิ์เฉพาะที ่ หรือออกฤทธิ์เฉพาะบรเิวณที่ฉีดเทานัน้  

ไมมีผลกับกลามเนื้อสวนอื่น ๆ  เมื่อแสดงสีหนา  และอารมณตาง ๆ  สีหนาจะดูเปนธรรมชาติ  

เพียงแตร้ิวรอยหายไปเทานัน้ 

  
2. Botulinum  toxin-A  ใชรักษาอะไรไดบาง ? 
 BTA มีความปลอดภัยในการใชเปนอยางมาก  และสามารถรักษาโรคตาง ๆ ไดมากมาย

หลายชนิด ในดานความงาม   เรานาํ BTA มาใชในการลบรอยยนตางๆ  บนใบหนา  ใหดูออนวยั

ข้ึน  เชน 

·        ลบรอยยนบริเวณหนาผาก  (forehead  line) 

·        ลบรอยยนระหวางคิ้ว  (glabella) 

·        ลบรอยตีนกา  และรอยยนรอบดวงตา (crow’s feet) 

·        ลบรอยยนรอบปาก  (perioral  fold) 

·        ลบรอยยนบริเวณลาํคอ (platysma) 

นอกจากนี้แลว  BTA  ยงัสามารถแกไขรูปหนาสําหรับคนที่มีใบหนาเหลี่ยมใหดูเรียวลงได  

และลดเหงื่อที ่ออกมากบริเวณรักแร, ฝามือ, และฝาเทา  และปรับแตงขนคิ้วใหมีรูปลักษณะตาม

ความตองการได 

  
3. หลกัการออกฤทธิข์อง  Botulinum  toxin-A 

กลไกการออกฤทธิ์ของ BTA นัน้   BTA จะไปยับยั้งการสือ่สารระหวางเซลประสาทและ

กลามเนื้อ  เนือ่งจากในภาวะปกติ กลามเนื้อจะทํางาน เคลื่อนไหว หรือ หดตัว ตองอาศัยการ

ส่ังงานจากเซลประสาท โดยอาศัยสารคดัหลั่งที่มีชื่อวา acetylcholine   เมื่อฉีด BTA จะยบัยั้งการ

หลั่งสาร acetylcholine ทาํใหกลามเนื้อขาดการรับรูการสั่งงานจากเซลลประสาท จงึไมเกิดการหด

ตัว 

BTA จะเริ่มออกฤทธิ์ในการลดริ้วรอยเหี่ยวยน จากการเกร็งตัวของกลามเนื้อ ภายใน  2-3 วัน 

และเห็นผลสงูสุดภายใน  7-14 วัน  ซึง่จะรูสึกไดวา ร้ิวรอยบนใบหนาหายไป   BTA จะมีฤทธิ์อยูได

นาน 4-6 เดือน  ทัง้นี้ข้ึนอยูกับแตละบุคคล  ขนาดยาทีฉี่ด  และความแข็งแรงของกลามเนื้อ 

(muscle tone) มัดนัน้ ๆ  หลังจาก BTA หมดฤทธิ ์ กลามเนื้อจะกลับมาหดตัวตามปกติ รอยยน

ของผิวหนังจะคอย ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม โดยที่ไมมีผลแทรกซอนใด ๆ  เนื่องจากไมมกีารตกคาง

ของยา 



        การฉีด BTA ซ้ํา  สามารถทาํไดตามความตองการ   การฉีดซ้ําโดยไมทิ้งชวงหลงัยาหมดฤทธิ์

นาน  จะชวยให ยามฤีทธิ์อยูไดยาวนานขึ้น  เวนระยะในการฉีดครั้งตอไปนานขึน้  ในการฉีด BTA 

คร้ังหลัง  และยังคงประสทิธภิาพในการออกฤทธิ์เชนเดิม 

 
4. ขอดีของ  Botulinum  toxin-A 
- สามารถใชรักษารอยยนตาง ๆ  ที่เกิดจากการแสดงสหีนาไดผลดี  โดยไมตองผาตัดทําศัลยกรรม 

- ใชเวลาในการฉีดเพียง 5-10  นาทเีทานัน้  ไมตองหยุดงาน หรือใชเวลาในการพักฟน  และ

สามารถทํากิจกรรมตางๆไดตามปกต ิ

- ไมตองพบกบัขอเสียจากการผาตัด  เชน  บวม, ปวดแผล, มีแผลเปน  หรือภาวะแทรกซอนอืน่ ๆ 

ที่รุนแรง 

- ใชยาปริมาณเพียงเล็กนอยในการฉีด  และใชเข็มที่มีขนาดเล็กที่สุดในการฉีด  ซึง่จะรูสึกเหมือน

มดกัดเทานัน้ 

- เหน็ผลเร็ว  เพียงไมกี่วนั จะรูสึกไดวา ร้ิวรอยหายไป 

- ใชไดผลดีเทา ๆ กนั  ทั้งในผูหญิงและผูชาย 

- สามารถนาํไปใชรวมกับการฉีดคอลลาเจน  หรือฟลเลอร  หรือ การใชเลเซอรได 

 
5. ขอหามในการใช Botulinum  toxin-A 
- ในสตรีมีครรภ หรือหญิงใหนมบุตร 

- ผูที่มีปญหาเกี่ยวกับระบบการทาํงานของประสาท กลามเนื้อออนแรง 

 

 

 


