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บทคัดย่อ

	 โรคใบหน้ากระตกุคร่ึงซกี	(Hemifacial	spasm)	เป็นโรคทีต้่องได้การรักษาอย่างต่อเนือ่งด้วย
การฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน	(Botulinum	Toxin)	ท�าให้เกิดความเจ็บปวดมาก	การประคบด้วยความเย็น
จะช่วยลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยให้น้อยลงได้ตามทฤษฎี	Gate	control	theory  
	 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดขณะฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน	ในผู้ป่วย
รายเดียวกันที่ไม่ได้รับการประคบเย็นก่อนฉีดยาในครั้งแรกและได้รับการประคบเย็นก่อนฉีดยาเมื่อ
มารับบริการในคร้ังที่	 2	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้ป่วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกที่มารับบริการที่คลินิก 
โบทอกซ์	 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	ทุก	3	 เดือน	ระหว่างเดือนตุลาคม	2557	ถึงเดือนมีนาคม	
2558	จ�านวน	41	ราย	เครือ่งมอืทีใ่ช้คอื	ผ้าก๊อสชบุน�า้บรรจซุองซปิพลาสตกิแช่ในช่องแช่แขง็	ควบคมุ
ให้มีอุณหภูมิระหว่าง	10-15	องศาเซลเซียสเมื่อน�ามาใช้	ประคบบนบริเวณเบ้าตาและโหนกแก้มข้าง
ทีจ่ะฉดียา	ก่อนรบัการฉดีนาน	5-10	นาที	ประเมนิผลหลงัการฉดียาทันทีด้วยแบบประเมินระดบัความ
เจบ็ปวดชนิดตัวเลข	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา	การแจกแจงความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เปรียบเทียบคะแนนระดับความปวดด้วยสถิติ	Paired-	t-test
	 ผลการศึกษา	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นหญิง	อายุระหว่าง	46-60	ปี	ระดับการศึกษาประถมศึกษา	
สถานภาพคู่	ใบหน้าข้างที่กระตุกเป็นข้างขวา	มีระยะเวลาการป่วยมากกว่า	3	เดือน	มีประสบการณ์
เคยฉดี	โบทลูนุ่ิมทอ็กซนิมาก่อน	ใช้ปรมิาณยา	10-20	ยนูติ	และเมือ่เปรยีบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความ
ปวดของผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกขณะฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน	พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดใน
ครั้งที่	 2	ที่ได้รับการประคบเย็นก่อนฉีดยาน้อยกว่าครั้งที่	 1	ที่ไม่ได้ประคบเย็นอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	0.01	(p	<	0.001)

 * พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
 ** พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ  งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
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	 ดังนั้นพยาบาลควรพิจารณาให้ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกที่ต้องรับการฉีดโบทูลินุ่ม
ท็อกซิน	 ได้รับการประคบเย็นก่อนฉีดทุกครั้ง	 โดยเฉพาะในการฉีดครั้งแรก	 เพื่อบรรเทาความ
ทุกข์ทรมานจากการเจ็บปวด	ลดอัตราการปฏิเสธการรักษาต่อเนื่องและการไม่มาตรวจซ�้าตาม
ก�าหนดนัด	ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

ค�าส�าคัญ:	โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก		การประคบเย็น	การฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน		ความเจ็บปวด

Abstract 

	 Hemifacial	spasm	patients	must	 receive	consistent	treatment.	Patients	
will	 receive	 Botulinum	 toxin	 injections	 and	 continuously	 inject	 every	 three	
months.	According	to	Gate	Control	Theory,	cold	compression	performed	to	the	
injection	site	can	help	relieve	patient’s	pain.
	 This	 quasi-experimental	 research	 study:	 one	 group	 pretest	 -	 posttest	
design	aims	to	compare	the	average	of	pain	scale	between	the	first	injection	
without	cold	compression	before	Botulinum	Toxin	 Injection	and	 the	 second	
injection	with	cold	compression	before	giving	the	medication.	The	sample	was	
the	 Hemifacial	 Spasm	patients	 received	 Botulinum	 Toxin	 injections	 every	 3	
months	at	Botox	Clinic,	Chiang	Mai	Neurological	Hospital,	between	October	2014	
and	March	2015.	The	processes	of	the	study	 included:	 in	their	first	 injection,	
patients	did	not	receive	cold	compression	before	injection	but	in	the	second	
injection,	cold	compress	was	applied	on	patients’	eye	socket	and	cheekbone	
for	5-10	minutes	before	injection.	The	cold	compress	was	developed	by	the	
Botox	Clinic	using	soaked	gauze	pad	contained	in	a	plastic	bag.	It	was	refriger-
ated	in	a	freezer	and	controlled	temperature	between	10-15	degrees	Celsius	
before	applied.	Pain	level	was	accessed	with	a	numeric	scale	by	the	nurse	after	
the	injection.	All	data	was	analyzed	by	using	mean	and	standard	deviation	and	
paired-t-test.
	 The	 results	 showed	 that	 the	majority	of	 samples	were	 females,	 aged	
between	46	–	60	years	old,	received	primary	education,	married,	suffered	from	
the	Hemifacial	spasm	for	more	than	3	months,	having	the	spasm	on	the	right	
side	of	their	faces	and	receiving	Botulinum	Toxin	Injections	10-20	unit/dose.	The	
mean	score	of	pain	scale	after	receiving	cold	compression	in	the	second	injec-
tion	was	significantly	less	than	the	first	injection	without	cold	compression	(p	
<0.001).	
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ประสิทธิภาพการประคบเย็นก่อนฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินเพื่อลดความเจ็บปวด
ในผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

	 Therefore,	 cold	 compression	 should	 be	 perform	 to	 Hemifacial	 spasm	 
patients	before	Botulinum	Toxin	 Injection	for	pain	 relief.	 In	particular,	 the	first	
injection.	To	alleviate	the	suffering	of	pain.	Reduce	the	rejection	rate	to	maintain	
continuity	and	not	to	be	loss	follow	up.	This	will	have	an	impact	on	the	treatment	
and	quality	of	life	of	patients.

Key	words:	Hemifacial	spasm,	Cold	compression,	Botulinum	Toxin	injection,	Pain		

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกส่วนใหญ่เกิดจาก
หลอดเลือดแดงในสมอง	บริเวณแถบก้านสมอง	 เกิด
การคดงอ	 เนื่องจากอายุที่มากข้ึน	 จึงท�าให้ไปสัมผัส
กับเส้นประสาทท่ีมาควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า	
ซึ่งเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่	7	ที่อยู่ติดกับก้านสมอง	
เมื่อเส้นเลือดเต้นตามจังหวะหัวใจ	 หลอดเลือดจะ
กระแทกเส้นประสาทนี้	ท�าให้เส้นประสาทส่งกระแส
ประสาทนอกเหนือการสั่งของสมอง	 ส่งผลให้กล้าม
เนือ้บริเวณใบหน้า	เปลือกตา	รมิฝีปาก	ในด้านนัน้เกดิ
อาการเขม่น	 กระตุกอย่างต่อเนื่อง	 โดยที่ไม่สามารถ
ควบคมุได้1 โดยมกีารคาดการณ์ว่ามอีบุติัการณ์เกดิโรค	
11	คนใน	100,000	คน	พบในเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง2	ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกร้อยละ	85-95	จะ
ได้รับการรักษาด้วยการฉีดยาโบทอกช์	ซึ่งเป็นวิธีการ
รักษาที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา	(US	FDA)	มาตั้งแต่	ค.ศ.	
1989	 และได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานการ
รักษาโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก3 

	 การฉีดยาโบทอกซ์บริเวณใบหน้าของผู้ป่วย
ใบหน้ากระตกุคร่ึงซกี	จะกระตุน้ให้เกิดความเจบ็ปวด
เฉพาะผิวหน้าบริเวณใบหน้าซึ่งเป็นบริเวณที่มีปลาย
ประสาทรับความรู้สึกกระจายอยู่ทั่วไป	 จึงมีความไว
ต่อการกระตุ ้นเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการฉีดยา	
ต�าแหน่งท่ีฉดียาและวธิฉีดียา	ผูป่้วยใบหน้ากระตุกคร่ึง
ซีกจะได้รับการฉีดยาโบทอกซ์เข้าที่ชั้นเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง	(subcutaneous)	ของกล้ามเนื้อใบหน้าด้าน
ที่มีการหดเกร็งด้วยเข็มเบอร์	27	ที่บริเวณ	pretarsal	

ของกล้ามเนื้อ	 orbicularis	 oculi	 ด้านในและนอก
ของเปลือกตาบน	2	แห่งเปลือกตาล่าง	1	แห่ง	และ
บริเวณด้านข้างต่อ	Lateral	canthus	ของกล้ามเนื้อ	
Orbicularis	oculi	อกี	1	แห่ง	และรอบปาก	(Orbicu-
laris	oris)	ด้านบนและล่าง	ด้านละ	1	แห่ง	ผู้ป่วยทุก
รายจะได้รบัการฉดีในบรเิวณดงักล่าว	ส่วนขนาดยาที่
ฉีดในแต่ละต�าแหน่ง	 จะปรับตามความรุนแรงของ
กล้ามเนื้อที่	หดเกร็ง4 
	 ทฤษฎคีวบคมุประต	ู(Gate	control	theory)5 
มีความเช่ือว่าความเจ็บปวดและการรับรู้ความเจ็บ
ปวด	 ข้ึนอยู่กับระบบควบคุมระดับไขสันหลัง	 (Gate	
control	system)	ประกอบด้วยใยประสาทขนาดเลก็	
(Small	fiber)	ใยประสาทขนาดใหญ่	(Large	fiber)	
ซึง่	SG	cell	เป็นเซลล์ประสาททีย่บัยัง้การท�างานของ
เซลล์ประสาทส่งต่อหรือเซลล์ที	 (Transmission	 T	
cell	or	T	cell)	ซึ่งจะไปกระตุ้นการท�างานของสมอง
ให้รับรู้ว่าเกิดความรู้สึกปวดเกิดขึ้น	ท�าให้ไม่มีกระแส
ประสาทข้ึนไปยงัสมอง	จงึปิดประตคูวามเจบ็ปวด	เมือ่
มีการกระตุ้นเส้นประสาทขนาดเล็กจะไปยับยั้งการ
ท�างานของ	SG	cell	ท�าให้ประตเูปิดเกดิความเจบ็ปวด
ขึ้น	เมื่อ	SG	cell	ถูกยับยั้งการท�างาน	ก็จะไม่ยับยั้ง
การท�างานของ	T	cell	กระแสประสาทก็จะถูกน�าไป
สู่สมอง	 ท�าให้เปิดประตูความเจ็บปวด	 เกิดการรับรู้
ความเจ็บปวดข้ึน	 สัญญาณประสาทมีผลโดยตรงต่อ		
การปิดเปิดประตูระดับไขสันหลัง
	 การประเมนิความปวดต้องอาศยัการรายงาน
ความปวดของผู้ป่วย	 เนื่องจากความเจ็บปวดเป็น		
ประสบการณ์ตรงท่ีผูป่้วยสามารถบอกได้ถึงความรูส้กึ
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ทีเ่กดิขึน้	บคุลท่ีเผชญิกบัความปวดอยูเ่ท่านัน้จะรูแ้ละ
บอกได้ว่ายังคงปวดอยู่6	 การประเมินความปวดมี
หลายวธิี7,8	เช่น	การประเมนิความปวดจากค�าบอกเล่า
ของผูป่้วย	การประเมนิความปวดจากการเปลีย่นแปลง
ทางสรีระวิทยา	 เป็นต้น	 โดยการประเมินความปวด
จากค�าบอกเล่าของผูป่้วยถอืเป็นการประเมนิทีด่ทีีส่ดุ
และได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงมากทีส่ดุเพราะเป็น
ข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วยโดยตรง	 ซึ่งมีการคิดแบบเครื่อง
มือประเมินเพื่อให้ง่ายและสะดวกที่สุด	เช่น	มาตรวัด
ความปวดด้วยสายตา	(Visual	analog	scale	:	VAS)	
มาตรวัดชนิดนี้มีความยาว	10	เซนติเมตร	ไม่มีตัวเลข
หรอืค�าบรรยายก�ากบัโดยเริม่ด้ายซ้ายไม่ปวดเลย	ส่วน
ด้านขวาแสดงว่าปวดมากที่สุด	 	 มาตรวัดความปวด
ด้วยค�าบรรยาย	 (Verbal	 rating	 scale)	 แบ่งความ
ปวดเป็นระดับต่างๆเพื่อให้ผู ้ป่วยเข้าใจง่าย	 เช่น	 
ไม่ปวดเลย	 ปวดเล็กน้อย	 ปวดปานกลาง	 ปวดมาก	
ปวดมากที่สุด	 และมาตรวัดความปวดแบบตัวเลข	
(Numeric	 rating	 scale:	 NRS)	 คล้ายกับมาตรวัด
ความปวดด้วยสายตาแต่มเีลขก�ากบั	โดยจะบอกผู้ป่วย
ว่าถ้าไม่ปวดเลยแทนด้วยเลข	0	และ	ปวดรุนแรงมาก	
แทนด้วยเลข	10	ให้ผูป่้วยเลอืกว่าปวดตอนนีอ้ยูท่ี่เลขใด  
	 วิธีการลดความเจ็บปวด	แบ่งออกเป็นการลด
ความปวดด้วยการใช้ยา	และไม่ใช้ยา	ซึ่งการลดความ
ปวดด้วยการไม่ใช้ยาเป็นบทบาทอิสระของพยาบาลที่
สามารถกระท�าได้ภายใต้ขอบเขตวิชาชีพและถือ
เป็นการพยาบาลแบบองค์รวม9	การลดความปวดแบบ
ไม่ใช้ยาแบ่งเป็น	 2	กลุ่มใหญ่10	คือ	 การบ�าบัดทางใจ	
เช่น	การให้ความรู	้การผ่อนคลาย	การใช้เทคนคิเบีย่ง
เบน	 และการบ�าบัดทางกาย	 เช่น	 การใช้ความร้อน	
ความเย็นที่บริเวณผิวหนัง	เป็นต้น	
	 การจัดการความปวดโดยใช้การประคบเย็น
สามารถอธิบายโดยทฤษฎีกลไกการควบคุมประตู	
(Gate	control	theory)	ได้ว่า	ความเย็นลดการหลั่ง
สารเคมทีีก่ระตุน้ปลายประสาทรบัความรูส้กึปวด	เช่น	
ฮีสตามีน	 และกรดแลคติค	 เนื่องจากความเย็นท�าให้
เซลล์มีการเผาผลาญลดลง	 ความต้องการการใช้
ออกซิเจนของเซลล์ลดลง	 เซลล์ที่ตายจากการขาด

ออกซิเจนจึงลดลง11	 ความเย็นท�าให้อัตราเร็วการส่ง
ผ่านกระแสประสาทความปวดของเส้นประสาท	 
เอ	เดลต้า	และเส้นใยประสาท	ซี	ลดลง12	ดังนั้นการ
ส่งกระแสประสาทต่อไปยงัไขสนัหลงัและสมองจงึลด
ลง	ท�าให้การรบัรูต่้อความปวด	(Perception	of	pain)	
ลดน้อยลงด้วย	นอกจากนี้การใช้ความเย็นลดปวดยัง
สามารถอธิบายได้ว่า	 ความเย็นลดการรับความรู้สึก
ของเส้นประสาทรับรู ้การยืดท่ีกระสวยกล้ามเนื้อ	
(Muscle	spindle)	ท�าให้การส่งกระแสประสาทไปยงั
ไขสันหลังสั่งการแอลฟาและแกรมมาท่ีไขสันหลัง 
ลดลง	 รวมท้ังช่วยในการลดการหดตัวของกล้ามเนื้อ	
ความเย็นท�าให้คอลลาเจนที่เป็นส่วนประกอบของ
กล้ามเนือ้มคีวามทนต่อการยดืได้มากขึน้	ท�าให้กล้าม
เนื้อมีการหดตัวน้อยลง	 ความปวดจึงลดลง13	 ซึ่งมี
หลายการศึกษาเก่ียวกับการใช้ความเย็นเพื่อลด
อาการปวด	พบว่า	 ความเย็นสามารถลดอาการปวด
ในระยะสั้นท่ีรุนแรง	 หรือการปวดเฉพาะท่ีมากกว่า	
โดยเฉพาะท่ีเกีย่วกบัระบบกระดกูและกล้ามเนือ้	ด้วย
การลดการน�าไฟฟ้าประสาท	ลดกล้ามเนือ้กระตกุและ
ป้องกนัอาการบวมหลงัได้รบับาดเจบ็ได้14	การใช้ความ
เยน็ท่ีอณุหภูม	ิ10-15	องศาเซลเซียส	ประคบประมาณ	
10	นาที	จะสามารถลดความปวดได้15 
	 การใช้ความเย็นลดความเจ็บปวดเป็นอีกวิธี
การหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการลดความปวดที่ใช้กัน
มานาน	เนื่องจากสามารถลดความปวด	ค่าใช้จ่ายต�่า	
และง่ายต่อการใช้	 เช่น	 การประคบเยลลี่แช่เย็น
สามารถการลดเจบ็ปวดขณะได้รบัการฉดียาคลอ็กซา
ซิลลินเข้าหลอดเลือดในเด็ก	 เด็กที่ได้รับการประคบ
ด้วยเยลลีแ่ช่เยน็มรีะดบัความปวดน้อยกว่าเด็กท่ีไม่ได้
ประคบ16	และมีการใช้สารความเย็นฉีดพ่นก่อนฉีด
ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กุ17	 ซึ่งสามารถลดความเจ็บปวด
ขณะฉีดภูมิคุ้มกันได้เช่นกัน
	 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มีการเปิดให้
บริการรักษาผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกมาตั้งแต่
เดอืนกนัยายน	2555	จนถงึเดอืนกนัยายน	2557	โดย
มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น	 110	 ราย18	 จากการส�ารวจข้อมูล
เบ้ืองต้นพบว่าผู้ป่วยท่ีรับการฉีดยาโบทูลินุ่มท็อกซิน	
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ประสิทธิภาพการประคบเย็นก่อนฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินเพื่อลดความเจ็บปวด
ในผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

รู้สึกเจ็บปวดขณะฉีดยา	และร้อยละ	80	ของผู้ป่วยที่
รับการฉีดยาทั้งหมด	 มีคะแนนระดับความปวดเฉลี่ย	
7-10	คะแนน	พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยา
ในคลนิกิจงึต้องศกึษาหาวธิใีนการลดความเจ็บปวดให้
แก่ผู้ป่วย	 แต่จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบ
รายงานการศกึษาในเรือ่งนีม้าก่อน	ผูว้จัิยจึงสนใจทีจ่ะ
ศึกษาก่ึงทดลอง	 การประคบเย็นก่อนฉีดโบทูลินุ่ม
ท็อกซนิ	เพือ่ลดความเจบ็ปวดในผูป่้วยใบหน้ากระตกุ
ครึ่งซีก	 และน�าผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลผู ้ป ่วยที่ มีความปวดให ้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพือ่เปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ของคะแนนความเจบ็
ปวดขณะฉดีโบทลูนิุม่ทอ็กซนิในผูป่้วยใบหน้ากระตกุ
ครึ่งซีกที่ได้รับและไม่ได้รับการประคบด้วยความเย็น
ก่อนการฉีด
สมมติฐานการวิจัย
	 ค่าเฉลีย่ของคะแนนความเจ็บปวด	ขณะฉดีโบ
ทูลินุ่มท็อกซินในผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกครั้งที่	2	
ทีไ่ด้รบัการประคบด้วยความเยน็ก่อนการฉดีน้อยกว่า
ครัง้ที	่1	ทีไ่ม่ได้รบัการประคบด้วยความเยน็ก่อนการฉดี

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
	 ตัวแปรต้น:	การประคบเย็น			
	 ตัวแปรตาม:	ระดับความเจ็บปวด

กรอบแนวคิดการวิจัย

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวด ขณะฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินในผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกครั้งที่ 2 
ที่ได้รับการประคบด้วยความเย็นก่อนการฉีดน้อยกว่าครั้งที่ 1 ที่ไม่ได้รับการประคบด้วยความเย็นก่อนการ
ฉีด 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา   

ตัวแปรต้น: การประคบเย็น    
ตัวแปรตาม: ระดับความเจ็บปวด 

 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  

  ห่างกัน 3 เดือน  
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ

คะแนนความเจ็บปวดขณะฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินในผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกที่ได้รับและไม่ได้รับการประคบ
ด้วยความเย็นก่อนการฉีด 

สถานท่ีศึกษา 
คลินิกโบทอกซ์ ช้ัน 2 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกที่มารับบริการที่คลินิกโบทอกซ์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกคร่ึงซีกที่มารับบริการที่คลินิกโบทอกซ์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 จํานวน 40 คน 
วิธีการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือก 
คํานวณโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ภายใต้สมมุติฐานว่าระดับความปวดที่ไม่ประคบเย็นคือ 8+8 

คะแนน และระดับความปวดจะลดลงเมื่อได้รับการประคบด้วยความเย็นคือ 4+4 คะแนน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 power 80% ได้จํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง 40 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

ครั้งที่ 1 ไม่ได้ประคบเย็นก่อน

 ครั้งที่ 2 ประคบเย็นก่อนฉีดยา 

- ระดับความเจ็บปวดชนิดตัวเลข (NRS) 
ผู้ป่วยใบหน้า
กระตกุครึ่งซกีที่
รักษาด้วยการฉีด 
Botulinum 
Toxin - ระดับความเจ็บปวดชนิดตัวเลข (NRS) 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย
	 เป็นการวิจัยก่ึงทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง	 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความเจบ็ปวดขณะฉดีโบทลูนุ่ิมทอ็กซนิใน
ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกที่ได้รับและไม่ได้รับการ
ประคบด้วยความเย็นก่อนการฉีด
 สถานที่ศึกษา
	 คลินิกโบทอกซ์	ชั้น	2	อาคาร	3	โรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม่	

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	 ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกที่มารับบริการท่ี
คลินิกโบทอกซ์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม	่

ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2557	ถึงเดือนมีนาคม	2558

กลุ่มตัวอย่าง
		 ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกท่ีมารับบริการที่
คลินิกโบทอกซ์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม	่
ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 2557	 ถึงเดือนมีนาคม	 2558	
จ�านวน	40	คน
	 วธิกีารค�านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างและการคดั
เลือก	 ค�านวณโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 ภายใต้
สมมตุฐิานว่าระดบัความปวดทีไ่ม่ประคบเยน็คอื	8+8	
คะแนน	 และระดับความปวดจะลดลงเมื่อได้รับการ
ประคบด้วยความเย็นคือ	 4+4	 คะแนน	 ที่ระดับนัย
ส�าคัญทางสถิติ	0.05	power	80%	ได้จ�านวนขนาด
กลุ่มตัวอย่าง	 40	 คน	 คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	
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 in Hemifacial Spasm Patients at Chiang mai Neurological Hospital.

(Purposive	sampling)	โดยมเีกณฑ์เลือกเข้ากลุม่คอื	
เป็นผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึง่ซกีข้างใดข้างหนึง่ทีไ่ด้รบั
การรกัษาด้วยการฉดีโบทลูนุ่ิมท็อกซนิ	สามารถเข้าใจ
การสื่อสารด้วยภาษาไทย	ไม่มีปัญหาการได้ยิน	และ
ยินดีเข้าร่วมการวิจัย	เกณฑ์การคัดออกคือ	ผู้ป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อนในการฉีดครั้งก่อน	 เช่น	 มีภาวะไม่
สมมาตรของใบหน้าหลงัฉดียา	และผูท้ีข่อถอนตัวจาก
การร่วมวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 ประกอบด้วย	2	ส่วนดังนี้	
	 1.	 เครื่องมือในการวิจัย	คือ	อุปกรณ์ประคบ
เย็นซึ่งที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง	 ประกอบด้วย	 ผ้าก๊อส
ขนาด	 2	 x	 3.5	 นิ้ว	 ชุบน�้าบรรจุในซองซิปพลาสติก
ขนาด	3	x	4	นิ้ว	แช่ในช่องแช่แข็งจนแข็งตัว	เมื่อน�า
ไปใช้เตรียมซองซิปพลาสติกที่บรรจุผ้าก๊อสที่แช่แข็ง
ใส่กระติกเก็บความเย็น	 โดยควบคุมให้มีอุณหภูมิ
ระหว่าง	10--15	องศาเซลเซียส
	 2.	 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล	 แบ่งเป็น	 
2	ส่วน	
	 ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่
เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	สถานภาพสมรส	ใบหน้า
ข้างทีก่ระตกุ	ระยะเวลาการเจบ็ป่วย	ประสบการณ์ได้
รับการฉีดยามาก่อน	ปริมาณยาที่ได้รับ	
	 ส่วนที่	 2	 แบบประเมินระดับความปวดชนิด
ตัวเลข	 (Numeric	 scale)5	 	 โดยผู้ป่วยจะเป็นผู้ให้
คะแนนตามความเจ็บปวดที่ตนเองรู้สึก	 (ตั้งแต่	 0	
คะแนน	คอืไม่มอีาการปวดเลย	จนถงึ	10	คะแนน	คอื
มีอาการปวดมากที่สุด)	 ซึ่งคะแนนน้ีจะถูกแบ่งเป็น
ระดับความรุนแรงของความเจ็บปวดได้เป็น	3	ระดับ
คอื	ปวดในระดับน้อย	(Mild	pain:	1-3	คะแนน),	ปวด
ในระดับปานกลาง	(Moderate	pain:	4-6)	และปวด
รุนแรง	(Severe	pain:	7-10	คะแนน)	

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 1.	 ผู้วิจัยได้จัดท�าโครงร่างการวิจัยน�าเสนอ
คณะกรรมการจริยธรรมวจัิยของโรงพยาบาลประสาท

เชียงใหม่	 เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว	 ท�าบันทึกเสนอ 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูล
	 2.	 ศึกษาข้อมูลจากสมุดทะเบียนนัดผู้ป่วย
ใบหน้ากระตุกคร่ึงซีกของคลิกนิกโบทอกซ์ของโรง
พยาบาลประสาทเชียงใหม่
	 3.	 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์	 ให้เวลา
ตัดสินใจก่อนรับการฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน		อธิบายขั้น
ตอนการวิจัย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเก็บรักษา
ความลับของข้อมูล	 และผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจ
เข้าร่วมหรือไม่ก็ได้	หรือสามารถถอนตัวออกจากการ
วิจัยได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ	 ซ่ึงจะไม่มีผลต่อการ
รักษาตามปกติ
	 4.	ผู้วิจัยท�าการศึกษา	2	ครั้ง	ครั้งที่	1	ฉีดโบ
ทูลินุ่มท็อกซินให้แก่กลุ่มตัวอย่าง	 โดยไม่ประคบเย็น
ก่อนฉีดยา	หลังจากนั้น	3	เดือน	ฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน
ครัง้ที	่2	ให้แก่กลุม่ตวัอย่างโดยประคบเยน็ก่อนฉดียา	
ท้ังนี้ภายหลังฉีดการฉีดยาท้ังสองครั้งผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างประเมินความเจ็บปวดด้วยแบบประเมิน
ระดับความปวดชนิดตัวเลข	(Numeric	scale)	โดยผู้
ป่วยจะเป็นผู้ให้คะแนนตามความเจ็บปวดที่ตนเอง
รู้สึก	ตั้งแต่	0	คะแนน	คือไม่มีอาการปวดเลย	จนถึง	
10	คะแนน	คือมีอาการปวดมากที่สุดทันที
	 6.	 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	 และ
วิเคราะห์ข้อมูล

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
	 การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการวจิยัโรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม่		และการ
อนมุตัจิากผูอ้�านวยการโรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม่	
ผ่านความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารหน่วยงาน	และ	ผูป่้วย
ทุกรายได ้รับการอธิบายถึงข ้อมูลการท�าวิจัย	
วัตถุประสงค์	วิธีด�าเนินการ	ผลดีผลเสีย	และยินดีลง
นามให้ความยนิยอมเข้าร่วมการวจิยัเพือ่เป็นหลกัฐาน	
โดยนักวิจัยแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าสามารถถอน
ตวัจากการวจิยัได้โดยไม่มผีลกระทบต่อการรกัษา	การ
เกบ็รวบรวมข้อมลูจะเกบ็ไว้เป็นความลบั	ไม่มีการระบุ
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ตัวตน	และน�าเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้น

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา	 การแจกแจงความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
	 2.	เปรยีบเทยีบคะแนนความปวดครัง้ที	่1	(ไม่
ได้ประคบเย็นก่อฉีด)	และครั้งที่	2	(ประคบเย็นก่อน
ฉีด)	โดยใช้ด้วยสถิติ	Paired	t-test	

ผลการวิจัย
	 1.	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง	ร้อยละ	78		อายุอยู่
ระหว่าง	46-60	ปี	 ร้อยละ	53.7	มีการศึกษาระดับ
ประถมศกึษา	ร้อยละ	75.6		สถานภาพคู	่ร้อยละ	75.6		
ส่วนมากใบหน้าข้างที่กระตุกเป็นข้างขวา	 ร้อยละ	
53.7	และมีระยะเวลาการป่วยมากกว่า	3	เดือน	ร้อย
ละ	97.6		นอกจากนี้พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์เคยฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน	 มาก่อน	 ร้อย
ละ	97.6	ปรมิาณยาทีใ่ช้ส่วนมากใช้	10-20	unit	ร้อย
ละ	56.1		(ดังตารางที่	1)

ตารางที่	1	ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ
เพศ

ชาย 9 22.0
หญิง 32 78.0

อายุ(ปี)	Mean	(+SD)	55.5	(±9.8)
						15-45 7 17.1
						46-60 22 53.7
						มากกว่า	60 12 29.3
ระดับการศึกษา
						ไม่ได้เรียน 1 2.4
						ประถมศึกษา 31 75.6
						มัธยมศึกษา 4 9.8
						ปริญญาตรีขึ้นไป 5 12.2
สถานภาพสมรส
						โสด 4    9.8
						คู่ 31 75.6
						หย่า/หม้าย/ร้าง 6 14.6
ใบหน้ากระตุก
						ข้างซ้าย 19 46.3
						ข้างขวา 22 53.7
ระยะเวลาการเจ็บป่วย
						1-3	เดือน 1 2.4
						มากกว่า	3	เดือน 40 97.6
ประสบการณ์รับยาฉีด
						เคย 40 97.6
						ไม่เคย 1 2.4
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ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ
ปริมาณยาที่ได้รับ

น้อยกว่า	10	unit 8 19.5
10-20	unit 23 56.1
มากกว่า	20	unit 10 24.4

	 2.	การทดสอบสมมติฐาน
ผลการเปรียบเทียบคะแนนความปวดระหว่างครั้งท่ี	
1	ไม่ได้รบัการประคบเยน็ก่อนฉีด	และครัง้ที	่2	ได้รบั
การประคบเย็นก่อนการฉีด	Botulinum	Toxin	พบ

ว่า	ครั้งที่	2	ที่ได้รับการประคบเย็นก่อนฉีดมีคะแนน
ความปวดน้อยกว่าครัง้ท่ี	1	ทีไ่ม่ได้ประคบเยน็ก่อนฉดี	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	0.01	(p<	
0.001)	โดยพบว่า	ครั้งที่	2	มีคะแนนเฉลี่ยความปวด
ลดลง	2.8	คะแนน		(ดังตารางที่	2)

ตารางที่	2	คะแนนระดับความปวด	ในครั้งที่	1	 ได้รับการประคบเย็น	และครั้งที่	2	 ไม่ได้รับการประคบเย็น
ก่อนการฉีด	Botulinum	Toxin	

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

Paired	

t-test
P-	value

ครั้งที่	1	(ไม่ประคบเย็น) 5.8 2.3
8.765** <	0.001ครั้งที่	2	(ประคบเย็น) 3.0 1.3

สรุปและอภิปรายผล
	 ผลการวิจัยนี้พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนระดับ
ความปวดในครัง้ที	่2	ทีไ่ด้รบัการประคบเยน็น้อยกว่า
คร้ังที่	 1	 ที่ไม่ได้รับการประคบเย็นอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิตทิีร่ะดบันยัส�าคัญ	0.01	(p	<	0.001)	โดยคร้ัง
ที่	 1	 ไม่ได้ประคบเย็นมีค่าเฉลี่ยคะแนนความปวด	
เท่ากับ	5.8	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เท่ากับ	2.3	ครั้งที่	
2	ทีไ่ด้รบัการประคบเยน็	มค่ีาเฉลีย่คะแนนความปวด	
เท่ากับ	3.0	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.3	แสดงว่าการ
ประคบความเย็นบนใบหน้าผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่ง
ซีกสามารถลดความเจ็บปวดขณะฉีดยาได้สอดคล้อง
กับการศึกษาของนิตยา	และคณะ16	ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลการประคบเยลลี่แช่เย็นต่อการลดความเจ็บปวด
ขณะได้รับการฉีดยาคล็อกซาซิลลินในผู้ป่วยเด็ก	 พบ
ว่าเด็กที่ได้รับการประคบด้วยเยลลี่แช่เย็นมีระดับ
ความปวดน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้ประคบ	และการศึกษา
ของ	 Eland	 JM	 และคณะ17	 เกี่ยวกับการลดอาการ
ปวดทีเ่กีย่วข้องกบัการฉดียาเข้ากล้ามของเด็กก่อนวยั

เรียน 		มีการใช้สารความเย็นฉีดพ่นก่อนฉีดภูมิคุ้มกัน
ให้แก่เด็กซึ่งสามารถลดความปวดได้	 ซึ่งทั้งหมดนี้
สนับสนุนว่าการประคบเย็นก่อนฉีด	 Botulinum	
Toxin	สามารถลดความปวดในการฉีดยาลงได้	
นอกจากนีผ้ลการศึกษาดงักล่าวยงัสอดคล้องกบักลไก
การลดความปวดได้ตามทฤษฎีควบคุมประตู	 (Gate	
control	theory)5	ที่อธิบายว่าความเย็นที่ใช้ประคบ
ใบหน้าผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกก่อนฉีดยาโบทอก
ซ์	 ด้วยการใช้ความเย็นท่ีอุณหภูมิ	 10-15	 องศา
เซลเซียส	ประคบประมาณ		10	นาที	จะสามารถลด
ความปวดได้15	เนือ่งจากลดการหลัง่สารเคมทีีก่ระตุน้
ปลายประสาทรับความรู้สึกปวด	เช่น	ฮีสตามีน	และ
กรดแลคติค	โดยความเย็นท�าให้เซลล์มีการเผาผลาญ
ลดลง	 ความต้องการการใช้ออกซิเจนของเซลล์ลดลง	
เซลล์ท่ีตายจากการขาดออกซิเจนจึงลดลง11 	 ความ
เย็นท�าให้อัตราเร็วการส่งผ่านกระแสประสาทความ
ปวดของเส้นประสาท	เอ	เดลต้า	และเส้นใยประสาท	
ซี	 ลดลง12	 ดังนั้นการส่งกระแสประสาทต่อไปยัง
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ไขสันหลังและสมองจึงลดลง	 ท�าให้การรับรู้ต่อความ
ปวด	 (Perception	 of	 pain)	 ลดน้อยลงด้วย	 และ
ความเย็นสามารถลดปวดสามารถอธิบายได้ว่าความ
เย็นลดการรับความรู้สึกของเส้นประสาทรับรู้การยืด
ทีก่ระสวยกล้ามเน้ือ	(Muscle	spindle)	ท�าให้การส่ง
กระแสประสาทไปยังไขสันหลังสั่งการแอลฟาและ
แกรมมาที่ไขสันหลังลดลง	 รวมทั้งช่วยในการลดการ
หดตวัของกล้ามเน้ือ	ความเยน็ท�าให้คอลลาเจนทีเ่ป็น
ส่วนประกอบของกล้ามเนื้อมีความทนต่อการยืดได้
มากข้ึนท�าให้กล้ามเนือ้มกีารหดตวัน้อยลง	ความปวด
จึงลดลง13	 นอกจากนั้นการใช้ความเย็นในรักษาเพื่อ
ลดอาการปวด	 ความเย็นสามารถลดอาการปวดใน
ระยะสั้นที่รุนแรง	หรือการปวดเฉพาะที่มากกว่า	โดย
เฉพาะทีเ่ก่ียวกับระบบกระดูกและกล้ามเนือ้	ด้วยการ
ลดการน�าไฟฟ้าประสาท	 ลดกล้ามเน้ือกระตุกและ
ป้องกันอาการบวมหลังได้รับบาดเจ็บได้14

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
การวิจัยกึ่งทดลองคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าการประคบ
เยน็ก่อนฉดี	Botulinum	Toxin	สามารถลดความปวด

ในการฉีดยาได้	พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยควรพิจารณาให้
ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกท่ีต้องรับการฉีด	 Botuli-
num	Toxin	ได้รบัการประคบเยน็ก่อนฉดีทุกครัง้	โดย
เฉพาะในการฉีดครั้งแรก	 เพ่ือลดความเจ็บปวดขณะ
ฉีด	Botulinum	Toxin	
	 จดัท�าเป็นแนวปฏบิตัใินการให้การพยาบาลที่
มีประสิทธิภาพส�าหรับผู้รับบริการในโบท็อกซ์คลินิก	
โดยจัดให้ผู้ป่วยได้รับการประคบเย็น	5-10	นาทีก่อน
ฉีดยาเพื่อความสุขสบายของผู้ป่วย	และลดค่าใช้จ่าย
ด้วยการผลติอุปกรณ์ประคบเยน็ใช้เองภายในหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ควรท�าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบแบบพหุ
สถาบัน	ด้วยการประคบความเยน็ก่อนฉดียาในคลนิกิ
ทีใ่ห้บรกิารฉดียาโบทอกซ์ในผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึง่ซกี
	 2.	ควรศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการประคบเยน็ก่อน
ฉีด	Botulinum	Toxin	 ในผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบประ
สาทอื่นๆ	 เช่น	 Blepharospasm	 หรือ	 Cervical	
Dystonia	เป็นต้น
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