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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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การประคบเจลแช่เย็นเพือลดความเจ็ บปวดของการฉีดวัคซีนบาดทะยัก
ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ พบ.
ห้องอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน, กองตรวจโรคผูป้ ่ วยนอก, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ความเป็ นมา : การฉี ดวัคซีนบาดทะยักทําให้เกิดความปวดขณะฉี ด การประคบเย็นก่อน วัคซีนอาจช่วยให้ผู ป้ ่ วยมีความปวด
ลดลงเพราะความเย็นสามารถเพิมระดับของจุดเริมรับรู ค้ วามเจ็บปวด และลดอัตราการนําสัญญาณประสาทของเส้นประสาท
ทีนําความเจ็บปวด
วัตถุประสงค์ : ศึกษาประสิทธิภาพการลดความปวดจากการฉีดวัคซีนบาดทะยักด้วยการประคบเย็น
วิ ธีดําเนิ นการวิ จยั : รู ปแบบการศึ กษาเป็ นแบบ prospective randomized control trial ในห้องฉี ดยาโรงพยาบาล
ภูมพิ ลอดุลยเดช ผูป้ ่ วยทังหมด
คน แบ่งออกเป็ น กลุม่ กลุม่ ละ คน กลุม่ ที ได้รบั การประคบเย็นนาน นาที
ทีบริเวณหัวไหล่ก่อนฉีดวัคซีน กลุ่มที ไม่ได้ร บั การประคบเย็น ผู ป้ ่ วยทุกคนได้รบั การฉี ดวัคซีนด้วยเข็มขนาดเบอร์
และให้คะแนนความปวด ด้วย visual analogue scale (VAS)
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tive statistic ข้อมูล categorical data นําเสนอข้อมูล
เป็นแบบร้อยละ ข้อมูล continuous data นําเสนอข้อมูล ด้วย
mean + S.D.
Analytic statistic สํา หรั บ categorical
variables วิเคราะห์ข ้อมูลด้วย Chi-square และ Fisher’s
exact tests, Continuous variables วิเคราะห์ข ้อมูลด้วย
studentt-test และ Linear regression analysis
กําหนดให้ค่า p < 0.05 ถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั
สําคัญทางสถิติ

ผลการวิจยั
ส่วนที ข้อมูลทัวไปของผูป้ ่ วยโรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
กลุ่ มประชากรทีศึ กษาเป็ นผู ป้ ่ วยอายุ - ปี
เฉลียอายุ . ปี จํานวนทังหมด
คน โดยแบ่งเป็ น
เพศชาย : เพศหญิง = : ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยทัง
กลุม่ ไม่มคี วามแตกต่างกันในด้าน เพศ อายุดชั นีมวลกาย
(ตารางที )

ตารางที ลักษณะทัวไปของผูป้ ่ วยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ปัจจัย

กลุ่มไม่ประคบเย็น

กลุ่มประคบเย็น

p-value

51.98+6.80

52.46+17.09

0.888

29 (58.00)
21 (42.00)
25.10+3.23

26 (52.00)
24 (48.00)
26.12+2.44

0.546

อายุ
เพศ
ชาย
หญิง
ดัชนีมวลกาย

ส่วนที ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทังหมดของการศึกษาวิจยั
มีความแตกต่างกันของคะแนนความปวด (ตาราง
ที ) โดยพบว่ากลุม่ ทีได้รบั การฉีดวัคซีนบาดทะยักแบบปกติ
มีคะแนนความปวดมากกว่ากลุม่ ทีได้รบั การประคบเจลแช่เย็น

0.078

ก่อนฉีดวัคซีน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี p-value <0.001
โดยค่ าเฉลียคะแนนความปวด +S.D. ของกลุ่มประคบเจล
แช่เย็นก่อนฉีดวัคซีนคือ . + . และกลุม่ ทีได้รบั การฉีด
วัคซีนบาดทะยักแบบปกติคือ . +1.13

ตารางที เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลีย ระดับความเจ็บปวดขณะฉี ดวัคซีนบาดทะยัก ระหว่ างได้รบั การประคบ
เจลแช่ เย็นและไม่ได้รบั การประคบเจลแช่ เย็น
กลุ่มประคบเย็น
ค่าเฉลีย+S.D.
คะแนนความปวด

อภิปรายผลการวิจยั

1.4+1.08

กลุ่มไม่ประคบเย็น
ค่าเฉลีย+S.D.
2.4+1.13

Coefficient
-1

95 %CI

p-value

-1.43-0.55

<0.001

เจ็ บปวดในบริ เวณที ได้ร ับความเย็น ทําให้การส่ ง กระแส
การศึกษานีเป็ นการพิสูจน์แนวคิดเกียวกับการใช้ ประสาทความเจ็ บปวดของประสาทรับความรู ส้ ึ กช้าลงหรือ
ความเย็นในการลดความเจ็บปวดโดยความเย็นจากเจลแช่เย็น ถูกยับยังหลอดเลือดบริเวณนันหดตัว ลดการไหลเวียนเลือด
จะมีปฏิกริ ยิ าทีปลายประสาทอิสระ freenerve (ending) และที มาสู่ ประคบความเย็นและลดเมตาบอลิซึมของเซลล์ทีได้ร บั
ปลายเส้นใยประสาท peripheral (nerve fiber) เป็นผลให้เพิม บาดเจ็บทําให้การสร้างสารทีทําให้เกิดความเจ็บปวด (ฮีสตามีน)
ระดับของจุดเริมรับรู ค้ วามเจ็บปวด(6) และจะไปลดศักยภาพ ลดลง ดังนันการตอบสนองต่อความเจ็บปวดจากการฉีดวัคซีน
ในการทํางานของตัวรับสัมผัสทีปลายประสาทรับความรู ส้ ึก บาดทะยักจึงน้อยลง
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การวิจ ั ยตรั งนี ได้ค วบคุ ม อคติ ที อาจเกิ ด ขึ นใน
ระหว่ างการเก็ บข้อมู ล คื อพยาบาลที ฉี ด วัคซี น บาดทะยัก
จะเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันซึงเป็ นพยาบาลอาวุโส คน มี
ความชํานาญและทํางานประจําอยู ่ห ้องฉีดยาและนอกจากนัน
ผู ป้ ่ วยทีมารับวัคซีนบาดทะยักจะคัดเลือกเฉพาะผู ป้ ่ วยทีมา
รับวัคซีนตามนัดเพื อลดอคติเรื องทีมองความเจ็ บปวดของ
บาดแผลทีอาจเบียงเบนเบนความเจ็บปวดจาก การฉีดวัคซีน
บาดทะยักของผู ป้ ่ วยและจากผลการศึ กษาครังนี พบว่ าการ
ประคบเจลแช่ เ ย็ น บริ เ วณที จะฉี ด วัค ซี น บาดทะยักนาน
นาที ก่อนฉีดวัคซีนบาดทะยักด้วยเข็มเบอร์ สามารถลด
ความปวดได้ดีกว่าการฉี ดวัคซีนด้วยวิธีปกติและหากมองที
การลงทุนเพือลดปวดถือว่าเป็ นต้นทุนทีตํามาก หาได้งา่ ย และ
ราคาไม่ แพงซึ งสามารถเอาไปประยุ กต์ใ ช้ในการฉี ดวัคซี น
ชนิดอืนมีความเจ็ บปวดได้ซึงผลการศึ กษาครังนี สอดคลอ้ ง
กับนักวิจยั หลายท่านทีใช้ความเย็นในการลดความเจ็ บปวด
เฉพาะที(4-7)
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