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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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ผลการประคบเย็นต่อการลดความเจ็บปวด ในผู้ป่วยโรคตากระตุก
ที่ฉีดโบทูลินุมท็อกชินชนิด เอ*
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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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