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(นพินธต์น้ฉบบั)

การประคบเจลแช่เย็นเพื�อลดความเจ็บปวดของการฉีดวคัซีนบาดทะยกั

ธีรารตัน์  เพ็ชรประเสริฐ พบ.
หอ้งอุบติัเหตแุละฉุกเฉิน, กองตรวจโรคผูป่้วยนอก, รพ.ภมิูพลอดลุยเดช พอ.

ความเป็นมา : การฉีดวคัซนีบาดทะยกัทาํใหเ้กดิความปวดขณะฉีด การประคบเยน็ก่อน วคัซนีอาจช่วยใหผู้ป่้วยมคีวามปวด
ลดลงเพราะความเยน็สามารถเพิ�มระดบัของจุดเริ�มรบัรูค้วามเจ็บปวด และลดอตัราการนําสญัญาณประสาทของเสน้ประสาท
ที�นาํความเจ็บปวด
วตัถปุระสงค ์ : ศึกษาประสทิธิภาพการลดความปวดจากการฉีดวคัซนีบาดทะยกัดว้ยการประคบเยน็
วิธีดําเนินการวิจยั : รูปแบบการศึกษาเป็นแบบ prospective randomized control trial ในหอ้งฉีดยาโรงพยาบาล
ภูมพิลอดุลยเดช ผูป่้วยท ั�งหมด ��� คน แบง่ออกเป็น � กลุม่ กลุม่ละ �� คน กลุม่ที� � ไดร้บัการประคบเยน็นาน � นาที
ที�บริเวณหวัไหล่ก่อนฉีดวคัซีน กลุ่มที� � ไม่ไดร้บัการประคบเยน็ ผูป่้วยทุกคนไดร้บัการฉีดวคัซีนดว้ยเขม็ขนาดเบอร ์ ��
และใหค้ะแนนความปวด ดว้ย visual analogue scale (VAS)
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Background : Intramuscular injection of Tetanus vaccine can cause pain in patients.  Cold application on
injection area before vaccination may relief pain and may be used in patients because cold can increase
pain threshold and can inhibit pain pathway.
Objective : To evaluate efficacy of cold application on injection area to relief pain from tetanus vaccination.
Material and method:  A prospective randomized controlled trial in injection room of Bhumibol Adulyadej
Hospital. One hundred patients requiring tetanus vaccination were randomly assigned into 2 groups of 50
patients each: group 1, the study group, applied a cold pack gel to deltoid muscle center of patient’s
shoulder before injection; and group 2 was the control. All patients were injection with 24G needle. The
visual analogue scale (VAS) was used for pain score recording.
Results : The group 1 was found that the pain scores were significantly lower than the group 2. The mean
of pain score immediately after tetanus vaccination were 1.4+1.08 and 2.4+1.13 for group 1 and group 2,
respectively (p<0. 001).
Conclusion : Cold pack gel compression applied before injection was effective for reducing pain from
tetanus vaccination.
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tive statistic ขอ้มูล categorical data นําเสนอขอ้มูล
เป็นแบบรอ้ยละ ขอ้มลู continuous data นาํเสนอขอ้มลู ดว้ย
mean + S.D.

Analytic statistic สาํหร ับ categorical
variables วเิคราะหข์อ้มูลดว้ย Chi-square และ Fisher’s
exact tests, Continuous variables วเิคราะหข์อ้มูลดว้ย
studentt-test และ Linear regression analysis
กาํหนดใหค่้า p < 0.05 ถอืวา่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียั
สาํคญัทางสถติิ

ผลการวจิยั
สว่นที� � ขอ้มูลทั �วไปของผูป่้วยโรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช

กลุ่มประชากรที�ศึกษาเป็นผู ป่้วยอายุ ��-�� ปี
เฉลี�ยอายุ ��.�� ปี จาํนวนท ั�งหมด ��� คน โดยแบง่เป็น
เพศชาย : เพศหญงิ = �� : �� ผลการศึกษาพบวา่ผูป่้วยท ั�ง
� กลุม่ไม่มคีวามแตกต่างกนัในดา้น เพศ อายุดชันีมวลกาย
(ตารางที� �)

สว่นที� � ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทั�งหมดของการศกึษาวิจยั
มคีวามแตกต่างกนัของคะแนนความปวด (ตาราง

ที� �) โดยพบวา่กลุม่ที�ไดร้บัการฉีดวคัซนีบาดทะยกัแบบปกติ
มคีะแนนความปวดมากกวา่กลุม่ที�ไดร้บัการประคบเจลแชเ่ยน็

ตารางที� � ลกัษณะทั �วไปของผูป่้วยเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่ม

ปจัจยั กลุ่มไม่ประคบเย็น  กลุ่มประคบเยน็  p-value

          อายุ     51.98+6.80   52.46+17.09   0.888
          เพศ

   ชาย     29 (58.00)   26 (52.00)   0.546
   หญงิ     21 (42.00)   24 (48.00)
ดชันีมวลกาย     25.10+3.23   26.12+2.44   0.078

ก่อนฉีดวคัซนี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี� p-value <0.001
โดยค่าเฉลี�ยคะแนนความปวด +S.D. ของกลุ่มประคบเจล
แช่เยน็ก่อนฉีดวคัซนีคือ �.� + �.�� และกลุม่ที�ไดร้บัการฉีด
วคัซนีบาดทะยกัแบบปกตคิือ �.�+1.13

อภปิรายผลการวจิยั
การศึกษานี� เป็นการพิสูจน์แนวคิดเกี�ยวกบัการใช ้

ความเยน็ในการลดความเจ็บปวดโดยความเยน็จากเจลแช่เยน็
จะมปีฏกิริยิาที�ปลายประสาทอสิระ freenerve (ending) และที�
ปลายเสน้ใยประสาท peripheral (nerve fiber) เป็นผลใหเ้พิ�ม
ระดบัของจุดเริ�มรบัรูค้วามเจ็บปวด(6) และจะไปลดศกัยภาพ
ในการทาํงานของตวัรบัสมัผสัที�ปลายประสาทรบัความรูส้ึก

ตารางที� � เปรยีบเทยีบความแตกต่างคะแนนเฉลี�ย ระดบัความเจบ็ปวดขณะฉีดวคัซนีบาดทะยกั ระหว่างไดร้บัการประคบ
เจลแช่เย็นและไม่ไดร้บัการประคบเจลแช่เยน็

กลุ่มประคบเยน็     กลุ่มไม่ประคบเยน็
 ค่าเฉลี�ย+S.D.   ค่าเฉลี�ย+S.D.  Coefficient       95 %CI     p-value

    คะแนนความปวด   1.4+1.08     2.4+1.13      -1          -1.43-0.55      <0.001

เจ็บปวดในบริเวณที� ไดร้ ับความเย็น ทําใหก้ารส่งกระแส
ประสาทความเจ็บปวดของประสาทรบัความรูส้ึกชา้ลงหรือ
ถกูยบัย ั�งหลอดเลอืดบรเิวณนั�นหดตวั ลดการไหลเวยีนเลอืด
มาสู่ประคบความเย็นและลดเมตาบอลิซึมของเซลลท์ี�ไดร้บั
บาดเจบ็ทาํใหก้ารสรา้งสารที�ทาํใหเ้กดิความเจ็บปวด (ฮสีตามนี)
ลดลง ดงันั�นการตอบสนองต่อความเจ็บปวดจากการฉีดวคัซนี
บาดทะยกัจึงนอ้ยลง



Royal Thai Air Force Medical Gazette 19Vol. 65  No. 3  September - December  2019

การวิจ ัยตร ั�งนี� ไดค้วบคุมอคติที� อาจเกิดขึ� นใน
ระหว่างการเก็บขอ้มูลคือพยาบาลที� ฉีดว ัคซีนบาดทะย ัก
จะเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนัซึ�งเป็นพยาบาลอาวุโส � คน มี
ความชาํนาญและทาํงานประจาํอยู่หอ้งฉีดยาและนอกจากนั�น
ผูป่้วยที�มารบัวคัซีนบาดทะยกัจะคดัเลือกเฉพาะผูป่้วยที�มา
รบัวคัซีนตามนดัเพื�อลดอคติเรื�องที�มองความเจ็บปวดของ
บาดแผลที�อาจเบี�ยงเบนเบนความเจ็บปวดจาก การฉีดวคัซนี
บาดทะยกัของผูป่้วยและจากผลการศึกษาคร ั�งนี� พบว่าการ
ประคบเจลแช่ เย็นบริ เวณที� จะฉีดว ัคซีนบาดทะย ักนาน
� นาท ีก่อนฉีดวคัซนีบาดทะยกัดว้ยเขม็เบอร ์�� สามารถลด
ความปวดไดด้ีกว่าการฉีดวคัซีนดว้ยวิธีปกติและหากมองที�
การลงทนุเพื�อลดปวดถอืวา่เป็นตน้ทนุที�ตํ �ามาก หาไดง้า่ย และ
ราคาไม่แพงซึ� งสามารถเอาไปประยุกต์ใชใ้นการฉีดวคัซีน
ชนิดอื�นมีความเจ็บปวดไดซ้ึ�งผลการศึกษาคร ั�งนี� สอดคลอ้ง
กบันักวิจยัหลายท่านที�ใชค้วามเย็นในการลดความเจ็บปวด
เฉพาะที�(4-7)

ขอ้จาํกดัของการวจิยั
การศึกษาคร ั�งนี� มีขอ้จํากดัคือไม่สามารถปิดบงั

ผูป่้วยไดว้า่ผูป่้วยไดร้บัการกอ่นฉีดวคัซนีหรอืไม่ จึงอาจส่งผล
ทางดา้นจิตใจทาํใหผู้ป่้วยในกลุม่ประคบเยน็รูส้กึวา่ปวดลดลง
มากกวา่กลุม่ไม่ประคบเยน็

สรุปและขอ้เสนอแนะ
               การประคบเยน็ดว้ยเจลแชเ่ยน็บรเิวณที�ฉีดวคัซนีนาน
� นาทกี่อนฉีดวคัซนีบาดทะยกัดว้ยเขม็เบอร ์�� สามารถลด
ความปวดไดด้ีกวา่การฉีดวคัซนีดว้ยวธิีปกตอิยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิี� p-value < 0.001 สนบัสนุนสมมตฐิานที�ต ั�งไวโ้ดยมี
ค่าเฉลี�ยระดบัคะแนนความเจ็บปวดขณะฉีดวคัซนีบาดทะยกั
ในกลุ่มประคบเยน็เท่ากบั �.� ในขณะที�กลุ่มไม่ประคบเยน็
เท่ากบั �.� นอกจากความปวดจากการฉีดวคัซีนบาดทะยกั
แลว้ยงัมสีาเหตอุื�น ๆ ที�ทาํใหผู้ป่้วยมอีาการปวด เช่น อาการ
ปวดจากโรคมะเรง็ ปวดหลงัผา่ตดั การฉีดวคัซนีอื�น ๆ  เป็นตน้
ซึ�งความเยน็อาจสามารถลดความปวดเหลา่นี� ไดแ้ละน่าทาํการ
ศึกษาและเกบ็ขอ้มูลในครั�งต่อ ๆ ไป
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