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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: เพ่ือศึกษาผลของการประคบเย็นต่อการลดความเจ็บปวดและภาวะเลือดออกบริเวณท่ีได้รับการฉีดยา 

โบทูลินุมท็อกชินชนิดเอ

 รูปแบบการวิจัย: การศึกษาก่ึงทดลอง

  วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคตากระตุกท่ีหน่วยตรวจโรคจักษุ ไม่จำากัดเพศ อายุ ≥ 20 ปี โดยสุ่มแบ่งผู้ป่วย

เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจะได้รับการฉีดยาโบทูลินุมท็อกชินชนิดเอด้วยวิธีมาตรฐาน แต่กลุ่มทดลองมีการประคบ

เย็นก่อนฉีดเป็นเวลา 1 นาที ภายหลังการฉีดยาจะวัดระดับความเจ็บปวด และวัดระยะเวลาเลือดหยุดออกหลังฉีด

 ผลการวิจัย: กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีระดับความเจ็บปวดเฉล่ียและมีค่าต่ำาสุด-สูงสุดดังน้ี 6.5±1.5 (4-10) และ 3.1±1.5 

(0-6) ตามลำาดับโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .001) และภาวะเลือดออกหลังฉีดยาในกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลองพบว่าเลือดหยุดทันทีเท่ากับ 10 ราย (28.6%) และ 32 ราย (91.4%) ตามลำาดับ

 สรุปและข้อเสนอแนะ: การประคบเย็นรอบดวงตาด้วยน้ำาแข็งในถุงมือยางเป็นเวลา 1 นาที ก่อนการฉีดยาโบทูลินุมท็อกชิน

ชนิด เอ ทำาให้ระดับความเจ็บปวดลดลง และจำานวนผู้ป่วยท่ีมีเลือดหยุดทันทีหลังฉีดยามีจำานวนมากกว่า ดังน้ันควรมีการประคบเย็น

ด้วยถุงมือยาง 1 นาที ก่อนการฉีดยาโบทูลินุมท็อกชินชนิด เอ ทุกราย

    

คำาสำาคัญ: การประคบเย็น ความเจ็บปวด ยาโบทูลินุมท็อกชินชนิดเอ ผู้ป่วยโรคตากระตุก  


