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Abstract
Purpose: To study the effect of cold compression as the pain relieving and the bleeding controller for botulinum
toxin A injection.
Design: Quasi-experimental research.
Methods: This is a randomized single-blind controlled study. Benign essential blepharospasm patients aged more than
20 years. Subjects were divided into 2 groups, the control group was received botulinum toxin A injection by standard
injection technique, and the experimental group was received cold compression by using ice-containing glove compression
at the pre-injection site for 1 minute before botulinum toxin A injection with the same injection technique.
Main findings: The pain score was 6.5 ± 1.5 (4-10) and 3.1 ± 1.5 (0-6) in control group and experimental group (cold
compression group) respectively. Pain score in cold compression group was lower than control group statistically significant.
(p < .001) Bleeding at injection site was immediately stopped in 10 subjects of control group (28.6%) and 32 subjects (91.4%)
in cold compression group.
Conclusions and recommendations: Ice-containing glove using as cold compression 1 minute before botulinum
toxin A injection results in reduction in pain score and bleeding at injection site. Therefore, the cold compression by using
ice-containing glove compression at the pre-injection site for 1 minute before botulinum toxin A injection should be
promoted.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการประคบเย็นต่อการลดความเจ็บปวดและภาวะเลือดออกบริเวณที่ได้รับการฉีดยา
โบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิดเอ
รูปแบบการวิจยั : การศึกษากึง่ ทดลอง
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคตากระตุกทีห่ น่วยตรวจโรคจักษุ ไม่จ�ำ กัดเพศ อายุ ≥ 20 ปี โดยสุม่ แบ่งผูป้ ว่ ย
เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองจะได้รบั การฉีดยาโบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิดเอด้วยวิธมี าตรฐาน แต่กลุม่ ทดลองมีการประคบ
เย็นก่อนฉีดเป็นเวลา 1 นาที ภายหลังการฉีดยาจะวัดระดับความเจ็บปวด และวัดระยะเวลาเลือดหยุดออกหลังฉีด
ผลการวิจยั : กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองมีระดับความเจ็บปวดเฉลีย่ และมีคา่ ต่�ำ สุด-สูงสุดดังนี้ 6.5±1.5 (4-10) และ 3.1±1.5
(0-6) ตามลำ�ดับโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .001) และภาวะเลือดออกหลังฉีดยาในกลุม่ ควบคุมและกลุม่
ทดลองพบว่าเลือดหยุดทันทีเท่ากับ 10 ราย (28.6%) และ 32 ราย (91.4%) ตามลำ�ดับ
สรุปและข้อเสนอแนะ: การประคบเย็นรอบดวงตาด้วยน้�ำ แข็งในถุงมือยางเป็นเวลา 1 นาที ก่อนการฉีดยาโบทูลนิ มุ ท็อกชิน
ชนิด เอ ทำ�ให้ระดับความเจ็บปวดลดลง และจำ�นวนผูป้ ว่ ยทีม่ เี ลือดหยุดทันทีหลังฉีดยามีจ�ำ นวนมากกว่า ดังนัน้ ควรมีการประคบเย็น
ด้วยถุงมือยาง 1 นาที ก่อนการฉีดยาโบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิด เอ ทุกราย
คำ�สำ�คัญ: การประคบเย็น ความเจ็บปวด ยาโบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิดเอ ผูป้ ว่ ยโรคตากระตุก
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ความสำ�คัญของปัญหา
การฉีดสารโบทูลนิ มั ท็อกซิน เอ เข้าบริเวณทีม่ อี าการ เพือ่
ลดการเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยกลุ่มโรคตากระตุก
(benign essential blepharospasm) เป็นวิธที น่ี ยิ มในปัจจุบนั
เนือ่ งจากได้ผลดี ปลอดภัยทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว1 แต่ฤทธิ์
ของยาอยูไ่ ด้เพียงชัว่ คราวประมาณ 2-3 เดือนต้องกลับมาฉีดซ้�ำ 2
การฉีดยา botulinum toxin A ทำ�ให้เกิดความเจ็บปวดบริเวณ
ตำ�แหน่งทีฉ่ ดี ระดับความเจ็บปวดเฉลีย่ มีคา่ 6.1±2.633 ส่งผลให้
ผูป้ ว่ ยไม่มารักษาอย่างต่อเนือ่ ง2 จากการศึกษาพบว่าวิธกี ารลด
ความเจ็บปวดมีหลายวิธี เช่น ทายาชาครีม EMLA (lidocaine 2.5%
and prilocaine 2.5%) ปิดแผ่น lidocaine หรือการใช้ความเย็น
ประคบ ความเย็นมีคณ
ุ สมบัตใิ นการทำ�ให้หลอดเลือดหดตัว ลด
การไหลเวียนของเลือด ลดการเผาผลาญของเซลล์บริเวณทีม่ กี าร
บาดเจ็บ และช่วยลดการทำ�งานของตัวรับสัมผัสทีป่ ลายประสาท
รับความรูส้ กึ ในบริเวณทีไ่ ด้รบั ความเย็น ส่งผลให้มกี ารสร้างสารที่
ทำ�ให้เกิดความเจ็บปวดลดลง ดังนัน้ บริเวณทีป่ ระคบเย็นจึงมีภาวะ
เลือดออกและความเจ็บปวดลดลง4-6 จากการใช้น�ำ้ แข็งประคบ
นาน 2-7 นาทีอาจทำ�ให้เกิดความเจ็บปวดได้จากการประคบ
ดังนัน้ ควรใช้เวลาประคบ 1-2 นาที ซึง่ เป็นระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
มีประสิทธิภาพและไม่ท�ำ ให้เกิดความเจ็บปวด7-8 นอกจากนัน้ พบ
ว่ามีการศึกษาการประคบเย็นด้วยแผ่นเยลลีแ่ ช่เย็นนาน 5 นาที
ในผูป้ ว่ ยกลุม่ ดังกล่าวนี้ เพือ่ ลดความเจ็บปวด3,9-10 แต่ต�ำ แหน่ง
ฉีดยาส่วนใหญ่อยูร่ อบๆ เบ้าตาซึง่ ลักษณะทางกายวิภาคของ
เบ้าตามีรปู ร่างคล้ายปิรามิดเป็นแอ่งกระดูกและผิวหนังบริเวณ
หนังตาเป็นผิวหนังที่บางที่สุดในร่างกาย มีช้นั ไขมันใต้ผิวหนัง
บาง11 จากเหตุผลข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าการประคบเย็นด้วยน้ำ�
แข็งบรรจุในถุงมือยางทีม่ คี วามยืดหยุน่ ปรับรูปทรงเข้ากับบริเวณ
ผิวหนังก่อนฉีดยา โดยใช้เวลาในการประคบนาน 1 นาที จะ
สามารถลดความเจ็บปวดขณะฉีดโบทูลินุมท็อกชินชนิดเอใน
ผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคตากระตุก
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาผลการประคบเย็นต่อการลดความ
เจ็บปวดในผูป้ ว่ ยทีฉ่ ดี โบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิดเอ โดยศึกษาในผูป้ ว่ ย
กลุม่ โรคตากระตุก (benign essential blepharospasm) เพือ่ นำ�ผล
การวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ไปปรับเปลี่ยนพร้อมจัดทำ�มาตรฐานการ
ฉีดยาโบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิดเอเพือ่ ลดความเจ็บปวด ขณะฉีดยา
ส่งผลให้มกี ารรักษาอย่างต่อเนือ่ ง มีความปลอดภัยในการรักษา
และสร้างความพึงพอใจในการรับบริการ

2. เพื่อศึกษาผลของการประคบเย็นต่อภาวะเลือดออก
บริเวณทีฉ่ ดี ยาโบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิดเอ
สมมุติฐานการวิจัย
1. ผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคตากระตุกได้รบั การประคบเย็นบริเวณทีไ่ ด้
รับการฉีดโบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิด เอ ก่อน มีความเจ็บปวดของ
บริเวณทีฉ่ ดี น้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้การประคบเย็น
2. ผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคตากระตุกได้รบั การประคบเย็นบริเวณทีไ่ ด้
รับการฉีดโบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิด เอ ก่อน มีภาวะเลือดออกของ
บริเวณทีฉ่ ดี น้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้การประคบเย็น

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิ จัย ครั้ง นี้เ ป็ น การวิ จัย แบบกึ่ง ทดลอง (quasiexperimental research)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรเป็นผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคตากระตุก (benign essential
blepharospasm) ทีม่ ารับการตรวจรักษาทีห่ น่วยตรวจโรคจักษุ ตึก
ผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลศิรริ าช ไม่จ�ำ กัดเพศ อายุ ≥ 20 ปี ทีแ่ พทย์
มีคำ�สั่งให้ฉีดยาโบทูลินุมและไม่ได้รับยากลุ่มละลายลิ่มเลือด
การคำ�นวนขนาดกลุม่ ตัวอย่างกำ�หนดค่ากำ�ลังทดสอบทีร่ ะดับ
นัยสำ�คัญ .05 กำ�หนดอำ�นาจการทดสอบเท่ากับ .80 ค่าเฉลีย่
ระดับความปวดที่วัดทันทีหลังฉีดยาเสร็จโดยวิธีมาตรฐานได้
เท่ากับ 6 และค่าเฉลีย่ ระดับความปวดทีว่ ดั ทันทีหลังฉีดยาเสร็จ
โดยวิธกี ารประคบเย็นก่อนการฉีดยานาน 1 นาทีเท่ากับ 4 โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ n Query Advisor 5.0 program ได้ขนาด
ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 70 คน จากนัน้ สุม่ แบ่งกลุม่ ตัวอย่างเป็น
2 กลุม่ ๆ ละ 35 รายด้วยวิธี stratified blocked randomization
แบบ mixed block จำ�แนกตามลักษณะการเป็นโรคเบาหวาน
เป็นกลุ่มควบคุม จะได้รับการฉีดยาโบทูลินุมท็อกชินชนิด เอ
บริเวณกล้ามเนือ้ ทีก่ ระตุกโดยวิธมี าตรฐานและกลุม่ ทดลองจะได้
รับการฉีดยาเช่นเดียวกัน แต่มกี ารประคบเย็นก่อนการฉีดยานาน
1 นาทีทง้ั นีล้ �ำ ดับ ของการจัดกลุม่ ผูป้ ว่ ยจะถูกเรียงในซองปิดผนึก
ทึบแสง (sealed opaque envelope) ส่งผลให้ผทู้ ท่ี �ำ การสุม่ จะไม่
ทราบถึงลำ�ดับในการจัดกลุม่ นี้ และพยาบาลผูว้ ดั ผลไม่ทราบว่า
ผูป้ ว่ ยทีป่ ระเมินอยูใ่ นกลุม่ ใด
เครือ่ งมือการวิจยั ประกอบด้วย
1. เครือ่ งมือในการทดลอง ได้แก่
อุปกรณ์ส�ำ หรับการประคบบริเวณฉีดยารอบ ๆ ดวงตาด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ถุงมือยางบรรจุน�ำ้ แข็งผสมน้�ำ ผูว้ จิ ยั ปรับให้มลี กั ษณะคล้ายลูก
1. เพือ่ ศึกษาผลของการประคบเย็นต่อการลดความเจ็บ ประคบขนาด 6×6 เซนติเมตร
ปวดหลังได้รบั การฉีดยาโบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิดเอ
2. เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
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2.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ตาข้างที่
กระตุก ประวัตกิ ารฉีดยา ประวัตกิ ารเป็นโรคเบาหวาน ตำาแหน่ง
และขนาดยาทีฉ่ ดี
2.2 แบบบันทึกความเจ็บปวดด้วยมาตรวัดชนิดที่เป็น
ตัวเลข (numeric pain intensity scale: NPS) เป็นการประเมิน
ความปวดด้วยตัวเลข โดยพยาบาลจะอธิบายผูป้ ว่ ยว่าถ้าไม่ปวด
เลยแทนด้วยเลข 0 และ ปวดทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะปวดได้หรือปวดจนทน
ไม่ไหวแทนด้วยเลข 10
2.3 แบบบันทึกภาวะเลือดออกบริเวณทีฉ่ ดี ยา โดยการ
สังเกตและจับเวลา ว่ามีเลือดออกหรือไม่ ถ้ามีหยุดเมือ่ ใด และ
บันทึกเป็นตัวเลข 1 ถึง 3 โดยอธิบายว่าเลข 1 แทนเลือดหยุด
ทันทีหลังฉีดเสร็จ เลข 2 แทนเลือดหยุดหลังกดนาน ≤ 5 วินาที
และเลข 3 แทนเลือดหยุดหลังกดนาน > 5 วินาที
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ทำาหนังสือขออนุมตั กิ ารทำาโครงการวิจยั เก็บรวบรวม
ข้อมูลและเพื่อพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคนของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
หนังสือได้รบั อนุมตั เิ ลขที่ SI 368/2013 ผูว้ จิ ยั แนะนำาตัวกับกลุม่
ตัวอย่างโดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษา อธิบายวิธกี ารศึกษา
รวมถึงประโยชน์และผลข้างเคียงในการเข้าร่วมการวิจัยอย่าง
ชัดเจน พร้อมทัง้ ขอความยินยอมในการทำาวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ชีแ้ จง
ให้ทราบถึงการพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง โดยกลุม่ ตัวอย่างมีสทิ ธิ์
ทีจ่ ะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจยั ทัง้ นีก้ ารตอบรับ
หรือปฏิเสธไม่มผี ลใดๆ ต่อการรักษาพยาบาล และเมือ่ เข้าร่วม
การวิจัยแล้วสามารถออกจากการวิจัยได้เมื่อต้องการ โดย
ไม่จำาเป็นต้องชี้แจงเหตุผล เมื่อได้รับความยินยอมจากกลุ่ม
ตัวอย่างแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงเริม่ ทำาการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่าง
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1. อธิ บ ายวิ ธีก ารฉี ด ยา การวั ด ระดั บ ความเจ็ บ ปวด
การสังเกตภาวะเลือดออกหลังฉีดยาแก่กลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่ม
ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
2. อธิบายวิธกี ารประคบเย็นด้วยน้าำ แข็งบริเวณทีฉ่ ดี นาน 1
นาที ก่อนการฉีดยาแก่กลุม่ ทดลอง
3. ทัง้ กลุม่ ทีป่ ระคบเย็นและกลุม่ ไม่ประคบเย็น ผูว้ จิ ยั วัดระดับ
ความเจ็บปวดหลังฉีดยาโบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิด เอ วัดด้วยมาตร
วัดชนิดทีเ่ ป็นตัวเลข (NPS) โดยใช้อปุ กรณ์ ให้ผปู้ ว่ ยบอกความรูส้ กึ
เป็นตัวเลข (numerical rating scales: NRS) หลังฉีดยาเสร็จทันที
เป็นการประเมินความปวดด้วยตัวเลข โดยพยาบาลจะอธิบาย
ผูป้ ว่ ยว่า ถ้าไม่ปวดเลยแทนด้วยเลข 0 และ ปวดทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะปวด
ได้หรือปวดจนทนไม่ไหวแทนด้วยเลข 10 ให้ผปู้ ว่ ยเลือกว่าปวด
ตอนนีอ้ ยูท่ เ่ี ลขใด โดยทัว่ ไปจะพบว่า ผูป้ ว่ ยให้คะแนนความปวด
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(pain score) ดังนี้ 1-2 คือยอมรับได้ 3-4 มีอาการปวดเล็กน้อย
พอทนได้ และ 5-6 ปวดปานกลาง ถ้ามากกว่า 6 ขึน้ ไปถือว่ามี
อาการปวดรุนแรง
4. การวัดภาวะเลือดออกบริเวณทีฉ่ ดี ยาโบทูลนิ มุ ท็อกชิน
ชนิดเอทัง้ สองกลุม่ โดยการสังเกตว่ามีหรือไม่ โดยวัดระยะเวลาที่
เลือดหยุดแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ เลือดหยุดทันทีหลังฉีดเสร็จ
เลือดหยุดหลังกดนาน ≤ 5 วินาที และเลือดหยุดหลังกดนาน >
5 วินาที ลงบันทึกแทนเป็นตัวเลข 1-3 ตามลำาดับ

รูปที่ 1 ตำาแหน่งการฉีดยาโบทูลินุมท็อกชินชนิด เอ บริเวณ
กล้ามเนือ้ ทีก่ ระตุก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ อธิบายลักษณะข้อมูลส่วน
บุคคลและการรักษาของกลุ่มตัวอย่างใช้การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และค่าต่าำ สุด-สูงสุด
และใช้การทดสอบไคร์สแควร์ (chi-square test) เพือ่ เปรียบความ
แตกต่างของข้อมูล และใช้การทดสอบที (t-test) เพือ่ เปรียบเทียบ
ระดับความเจ็บปวดเฉลีย่ ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การประคบเย็นและ
ไม่ได้ประคบเย็น
ผลการวิจัย
การศึกษาในครัง้ นีม้ กี ลุม่ ตัวอย่าง 70 ราย เป็นกลุม่ ควบคุม
(ไม่ประคบเย็น) 35 ราย กลุม่ ทดลอง(ประคบเย็น) 35 ราย รวม
เป็นเพศชายร้อยละ 28.6 (20 ราย) เพศหญิงร้อยละ 71.4
(50 ราย) อายุเฉลีย่ 59.1±12.7 ปี เป็นโรคเบาหวานร้อยละ 17.1
(12 ราย) ส่วนมากเป็นตาข้างเดียวร้อยละ 75.7 (53 ราย)
มีประสบการณ์การได้รบั การฉีดยามากกว่า 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ
82.9 (58 ราย) ตำาแหน่งทีฉดี ส่วนใหญ่คอื บริเวณเปลือกตาบนด้าน
หัวตา ด้านหางตา และกลางเปลือกตาล่างคิดเป็นร้อยละ 85.7
(59 ราย) ขนาดยาทีฉ่ ดี เฉลีย่ 53.1±16 unit ขนาดยาน้อยสุดทีฉ่ ดี
เท่ากับ 15 unit คิดเป็นร้อยละ 43 (3 ราย) ขนาดยามากสุดทีฉ่ ดี
เท่ากับ 75 unit คิดเป็นร้อยละ 7.1 (5 ราย) แต่ขนาดยาทีใ่ ช้ฉดี
ส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 16 ถึง 75 unit คิดเป็นร้อยละ 88.6 (62 ราย)
จากผลการวิจยั พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาของทัง้ สอง
กลุม่ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตดิ งั แสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของผูป้ ว่ ยโรคตากระตุกกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม จำ�แนกตามข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษา
			 (n = 70)
ข้อมูสว่ นบุคคลและการรักษา กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด (n = 70) กลุม่ ควบคุม (n = 35) กลุม่ ทดลอง (n = 35)
จำ�นวน ร้อยละ
จำ�นวน ร้อยละ
จำ�นวน ร้อยละ
เพศ
31.4
25.7
28.6
11
20
ชาย
9
68.6
74.3
24
71.4
50
หญิง
26
59.1±12.7
59.5±11.6
58.7±13.8
อายุ (ปี) (Mean±SD)
ประวัตกิ ารเป็นเบาหวาน
17.1
17.1
6
17.1
12
เบาหวาน
6
82.9
82.9
29
82.9
58
ไม่เป็นเบาหวาน
29
ตาข้างทีก่ ระตุก
37.1
34.3
13
35.7
25
ตาขวา
12
37.1
42.9
13
40
28
ตาซ้าย
15
25.7
22.8
9
24.3
17
ทัง้ 2 ข้าง
8
ประวัตกิ ารฉีดยา
14.3
20
5
17.1
12
ครัง้ แรก
7
8.6
5.7
3
7.1
5
ครัง้ ที่ 2
2
17.1
14.3
6
15.8
11
ครัง้ ที่ 3
5
8.6
5.7
3
7.1
5
ครัง้ ที่ 4
2
51.4
54.3
18
52.9
37
ครัง้ ที่ 5 หรือมากกว่า
19
ตำ�แหน่งทีฉ่ ดี
11.4
20
4
15.7
11
เหนือหัวคิว้ หางคิว้ และ
7
เปลือกตาบน
88.6
80
31
84.3
59
เปลือกตาบนด้านหัวตา
28
ด้านหางตา และกลาง
เปลือกตาล่าง
ขนาดยาทีฉ่ ดี
59.1±12.7
53.0±15.8
53.3±16.5
ขนาดยาเฉลีย่ (Mean±SD)
2.9
5.7
4.3
1
3
เท่ากับ 15 unit
2
97.1
94.3
34
67
95.7
ตัง้ แต่ 16 - 75 unit
33

p-value
.597
.794
1.0
.886

.879

.324

.941

จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความเจ็บปวดเฉลีย่ ในกลุม่ (p < .001) ภาวะเลือดออกในกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองพบว่า
ควบคุมและกลุม่ ทดลองเท่ากับ 6.5±1.5 และ 3.1±1.5 คะแนน เลือดหยุดทันทีคดิ เป็น ร้อยละ 28.6 (10 ราย) และร้อยละ 91.4
ตามลำ�ดับโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (32 ราย) ตามลำ�ดับ
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของระดับความเจ็บปวดระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง โดยใช้สถิตทิ ี
ระดับความเจ็บปวด
ระดับความเจ็บปวด
ค่าต่�ำ สุด-สูงสุด
ค่า > 3
ค่า ≤ 3

กลุม่ ควบคุม (n = 35)
M
SD
6.5
1.5
4-10
35 (ร้อยละ 100)
0

กลุม่ ทดลอง (n = 35)
M
SD
3.1
1.5
0-6
17 (ร้อยละ 48.6)
18 (ร้อยละ 51.4)

t

p-value

9.3

.001

ตารางที่ 3 จำ�นวนและร้อยละของผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะเลือดออกระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
ภาวะเลือดออก
ไม่มเี ลือดออก
กดนาน ≤ 5 วินาที
กดนาน > 5 วินาที

กลุม่ ควบคุม (n = 35)
จำ�นวน ร้อยละ
10
23
2
28.6
65.7
5.7

การอภิปรายผล
ผลการประคบเย็นต่อการลดความเจ็บปวดในผูป้ ว่ ยโรคตา
กระตุกที่ฉีดโบทูลินุมท็อกชินชนิด เอพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการ
ประคบเย็นก่อนฉีดยามีระดับความเจ็บปวดน้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่
ประคบเย็น ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Sarifakioglu N. และ
คณะ9 และ James S. และคณะ10 และพัชรินทร์ แซ่ลว่ิ และคณะ3
พบว่าการประคบเย็นสามารถลดระดับความเจ็บปวดขณะฉีดยา
และหลังฉีดยาได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ เนือ่ งจากความเย็น
ทำ�ให้การหลัง่ สารฮิสตามีนลดลง ซึง่ สารฮิสตามีนเป็นตัวกระตุน้
ภายในทีท่ �ำ ให้เกิดความเจ็บปวด และทำ�ให้การส่งกระแสประสาท
รับความรูส้ กึ ช้าลง7 ความเย็นยังสามารถกระตุน้ ตัวรับความรูส้ กึ
สบายในสมองส่วนกลาง (morphine receptor) และทำ�ให้เกิดการ
คัดหลัง่ ของ enkephaline และ endophrine ซึง่ เป็นสารทีท่ �ำ ให้มี
ความรูส้ กึ สบาย ดังนัน้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การประคบจึงรูส้ กึ สบาย อาการ
ปวดลดลงตามมา นอกจากนีค้ วามเย็นยังทำ�ให้ปดิ ประตูความเจ็บ
ปวดจากทฤษฎีของ gate control จึงเป็นผลให้ลดความเจ็บปวด
ได้ในทีส่ ดุ 12 นอกจากนัน้ พบว่า ในการศึกษาครัง้ นีร้ ะดับความเจ็บ
ปวดในกลุม่ ประคบเย็นก่อนฉีดมีคา่ เฉลีย่ 3.1±1.5 และมีคา่ ระดับ
ต่�ำ สุด-สูงสุด คือ 0-6 ซึง่ มีคา่ ระดับความเจ็บปวดทีน่ อ้ ยกว่างาน
วิจยั ของ James S. และคณะ10 และ พัชรินทร์ แซ่ลว่ิ และคณะ3
ทีม่ รี ะดับความเจ็บปวดเฉลีย่ 3.6 และ 3.55 ตามลำ�ดับ และมีคา่
ระดับต่�ำ สุด-สูงสุด คือ 0.5-7 หลังใช้แผ่นเจลเย็นประคบนาน 5
นาที เนือ่ งจากการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้การประคบความเย็นด้วยน้�ำ แข็ง
ผสมน้ำ�ในถุงมือยางที่มีความยืดหยุ่นปรับรูปร่างเข้ากับเบ้าตา
สามารถสั ม ผั ส ผิ ว หนั ง ตรงตำ � แหน่ ง ที่ฉีด ยาได้ อ ย่ า งดี แ ละ
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กลุม่ ทดลอง (n = 35)
จำ�นวน ร้อยละ
32
3
0
91.4
8.6
0

มีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างกับการใช้แผ่นเจลแช่เย็นที่ไม่มี
ความยืดหยุ่น ไม่สามารถปรับรูปทรงกับผิวสัมผัสที่มีลักษณะ
ของเบ้าตาที่มีรูปร่างคล้ายปิรามิดเป็นแอ่งกระดูกได้11 นอก
จากนั้นพบว่าผิวหนังบริเวณหนังตาเป็นผิวหนังที่บางที่สุดใน
ร่างกาย มีชน้ั ไขมันใต้ผวิ หนังบาง11 การใช้เวลาประคบเย็นเพียง
1 นาทีท�ำ ให้ลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการสัมผัสความสัมผัส
กับความเย็นทีม่ ากและนานเกินไปทำ�ให้เกิดหลอดเลือดหดตัว
ส่งผลให้อวัยวะส่วนปลายขาดเลือดได้ และอาจเกิดการแพ้ ผืน่ คัน
หรือรอยแดง7-8 ดังการศึกษาของ James S. และคณะ10 ใช้เวลา
ประคบเย็นนาน 5 นาที พบว่าผูป้ ว่ ย 2 รายมีผน่ื แดงขึน้ และรูส้ กึ
เจ็บปวดบริเวณที่ประคบเย็น และการศึกษาของ เสาวนีย์
เนาวพาณิช และคณะ13 พบว่าผู้ป่วย 2 รายที่ร้สู ึกเย็นมาก
ไม่ตอ้ งการประคบเย็นก่อนฉีดยา Heparin
ผลของการประคบน้�ำ แข็งต่อภาวะเลือดออกบริเวณทีฉ่ ดี ยา
โบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิดเอ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การประคบเย็น
ก่อนฉีดยามีภาวะเลือดหยุดทันทีหลังฉีดยาจำ�นวนมากกว่ากลุม่
ตัวอย่างทีไ่ ม่ประคบ เนือ่ งจากความเย็นทำ�ให้หลอดเลือดหดตัว
ทำ�ให้ความหนืดของเลือดเพิม่ ขึน้ ลดการไหลเวียน เลือดสูบ่ ริเวณ
ทีป่ ระคบเย็น14 ส่งผลให้ภาวะเลือดออกหลังฉีดยาลดลง มีความ
ปลอดภัยในการไปปรับใช้ตอ่ ไป ซึง่ สนับสนุนด้วยการศึกษาของ
พัชรินทร์ แซ่ลว่ิ และคณะ3 พบว่าภาวะเลือดออกกลุม่ ประคบเย็น
นาน 5 นาที ก่อนฉีดยากับกลุม่ ไม่ประคบเย็นด้วยการสังเกตจุด
เลือดออกหลังฉีดเสร็จทันที มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ
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จากการประคบเย็นโดยใช้ถุงมือยางซึ่งเป็นวัสดุท่มี ีความ
ยืดหยุน่ และปรับรูปร่างได้ตามความโค้งเว้าของเบ้าตา ทำ�ให้ความ
เย็นสามารถสัมผัสผิวหนังตรงตำ�แหน่งทีฉ่ ดี ยาได้อย่างดี ต่างจาก
การวางแผ่นเจลเย็น จึงส่งผลให้การประคบเย็นมีประสิทธิภาพต่อ
การลดความเจ็บปวดและลดภาวะเลือดออกทีบ่ ริเวณฉีดยาได้
ดังนัน้ การประคบเย็นด้วยถุงมือยางเพียง 1 นาที จึงเป็นวิธหี นึง่
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและปลอดภัย สะดวก ราคาถูก และง่ายต่อการ
นำ�ไปใช้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ข้างต้น ส่งผลให้หน่วยตรวจโรคจักษุปรับ
เปลีย่ นกระบวนการเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนทำ�หัตถการ เพือ่ ลดความ
เจ็บปวดและป้องกันภาวะเลือดออก โดยการใช้การประคบเย็น
ด้วยน้�ำ แข็งทีผ่ สมน้�ำ บรรจุในถุงมือยางทีม่ คี วามยืดหยุน่ สามารถ
สัมผัสผิวหนังบริเวณที่ฉีดยาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลา
1 นาที ในผูป้ ว่ ยก่อนทีไ่ ด้รบั การฉีดยาโบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิด เอ
พร้อมทั้งเผยแพร่วิธีดังกล่าวโดยการจัดทำ�แนวทางการปฏิบัติ
(work instruction: WI) ให้เป็นมาตรฐานการพยาบาลก่อนการฉีด
โบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิด เอ และควรมีการวิจยั ผลการประคบเย็น
ด้วยวิธนี ก้ี บั การทำ�หัตถการอืน่ ๆ บริเวณผิวหนังรอบๆ ดวงตา
ต่อไป
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