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รายชือ่ผูว้จิยั 

 



1.พบประมาณ 5 คน ใน 1 แสนคน 

 โดยพบผู้ป่วยใหม่ประมาณ 2,000 คนทุกปี 

2.ระดบัความเจ็บปวดเฉลีย่มีค่า 6.1± 2.63  
3.ผู้ป่วยไม่มารักษาอย่างต่อเน่ือง 

4.ลกัษณะทางกายวภิาคของเบ้าตามรูีปร่างคล้าย 

    ปิรามิดเป็นแอ่งกระดูก 

5.ผวิหนังบริเวณหนังตาเป็นผวิหนังที่บางทีสุ่ด 

6.ยาผสมมอีายุ≤24 ช่ัวโมง 

 
ความส าคญัของปญัหา (R) 

 



ต ำแหน่งกำรฉีดยำโบทูลินุมทอ็กชินชนิด เอ บริเวณ
กลำ้มเน้ือท่ีกระตุก 



 1. เพื่อศกึษาผลของการประคบเยน็ตอ่การลดความ

เจบ็ปวดหลังได้รบัการฉดียาโบทูลินุมทอ็กชนิชนดิเอ 

 2. เพื่อศกึษาผลของการประคบเยน็ตอ่ภาวะเลือดออก

บรเิวณที่ฉีดยาโบทูลินมุท็อกชนิชนิดเอ 

วตัถปุระสงคก์ารวจิยั 



1. ผูป้ว่ยกลุ่มไดร้บัการประคบเย็นบรเิวณที่ได้รบัการฉดี

โบทูลนิมุทอ็กชนิชนดิ เอ กอ่น มีความเจบ็ปวดของบริเวณ

ที่ฉีดนอ้ยกว่ากลุม่ที่ไม่ได้การประคบเยน็ 

 2. ผูป้ว่ยกลุ่มไดร้บัการประคบเย็นบรเิวณที่ได้รบัการฉดี

โบทูลนิมุทอ็กชนิชนดิ เอ กอ่น มีภาวะเลอืดออกของ

บรเิวณที่ฉีดนอ้ยกวา่กลุม่ที่ไม่ไดก้ารประคบเยน็ 

 

สมมตุฐิานการวจิยั 



ระเบยีบวธิวีจิัย: เปน็การวจิยัแบบกึง่ทดลอง  

ประชากรที่ศกึษา:  

    - เปน็ผูป้ว่ยกลุม่โรคตากระตกุ  

    - อายุตัง้แต ่20 ปขีึน้ไป ทั้งชายและหญิง 

    - ที่รบัการรกัษาดว้ยการฉดียาโบทูลินุม 

    - ไม่ได้รบัยากลุม่ละลายลิ่มเลือด  

วธิดี าเนนิการวจิยั 



 
เกณฑก์ารคดัเลอืกผูร้ว่มวจิยั     
    (Inclusion Criteria) 

  
1. ไดร้บัการวนิจิฉยัวา่เป็นโรคตากระตกุ  

2. ไดร้บัการรบัการรกัษาดว้ยการฉดียาโบทลูนิมุ 

3. ผูป่้วยทีม่รีะดบัการรูส้กึตวัดแีละสามารถสือ่สารหรอื  

     ตอบโตไ้ด ้

4. ใหค้วามยนิยอมเขา้รว่มการวจิยั 



1.ผูป้ว่ยที่มขี้อห้ามในการให้ยาโบทูลนิุมท็อกชนิชนิด เอ

2.ผูป้ว่ยที่ไดร้บัยากลุม่ยาละลายลิ่มเลอืด 

3.ผูป้ว่ยที่ไม่สามารถสื่อสารได้เชน่หูหนวก ใบเ้ปน็ตน้ 

 

เกณฑก์ารถอนผูร้ว่มวจิัย 

1. ผูร้ว่มวจิัยขอยตุกิารเขา้รว่มวจิัย 

2.มีอาการแพย้าโบทูลนิุมทอ็กชนิชนิด เอ  

 

 
 

เกณฑก์ารคดัออกผูร้ว่มวจิยั   
    (Exclusion Criteria) 

 
 



1. เครือ่งมือในการทดลอง  

         อปุกรณส์ าหรบัการประคบบรเิวณฉีดยารอบๆ 

ดวงตาด้วยถงุมือยางบรรจนุ้ าแข็งผสมน้ า ผูว้จิยัปรบัให้มี

ลกัษณะคลา้ยลกูประคบขนาด 5×5 เซนตเิมตร  

2. เครือ่งมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

 2.1 แบบบนัทึกขอ้มูลสว่นบคุคล ได้แก ่เพศ ตาขา้ง

ที่กระตุก ประวตักิารฉดียา ประวตักิารเปน็โรคเบาหวาน 

ต าแหนง่ และขนาดยาที่ฉีด  

เครือ่งมอืการวจิยั  



2.2 แบบบนัทึกความเจบ็ปวดด้วยมาตรวดัชนิดที่เปน็

ตวัเลข (numeric pain intensity scale: NPS) เลข 0= ไม่

ปวดและ เลข 10=ปวดที่สุดเทา่ที่จะปวด     

2.3 แบบบนัทึกภาวะเลือดออกบรเิวณที่ฉีดยา โดยการ

สังเกตและจบัเวลา วา่มีเลอืดออกหรอืไม่ ถา้มีหยุดเมื่อใด 

และบนัทึกเป็นตวัเลข 1 ถงึ 3 

เลข 1 แทนเลือดหยดุทันทีหลังฉีดเสรจ็  

เลข 2 แทนเลือดหยดุหลงักดนาน ≤ 5 วนิาท ี

เลข 3 แทนเลือดหยดุหลงักดนาน > 5 วนิาท ี

 

เครือ่งมอืการวจิยั  



ตำรำงท่ี 1จ ำนวนและร้อยละของผูป่้วยโรคตำกระตุกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ ำแนกตำม
ขอ้มูลส่วนบุคคลและกำรรักษำ (n = 70)  

 



ตำรำงท่ี 1จ ำนวนและร้อยละของผูป่้วยโรคตำกระตุกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ ำแนกตำม
ขอ้มูลส่วนบุคคลและกำรรักษำ (n = 70)  

 



  

 

ผลการวจิยั 

ผลลพัธ์ กลุ่มควบคุม (n = 35) กลุ่มทดลอง(n = 35) P-value 

ระดบัควำมเจบ็ปวดเฉล่ีย     6.5±1.5 3.1±1.5 .001   
  

ค่ำต ่ำสุด-สูงสุด 4 -10  0 – 6   

ค่ำมำกกวำ่ 3 100 (35) 48.6 (17) 
 

ค่ำนอ้ยกวำ่ 3 0 51.4 (18) 
 



  

 

ผลการวจิยั 

ผลลพัธ์ กลุ่มควบคุม (n = 35) กลุ่มทดลอง(n = 35) P-value 

จุดเลือดออก 
 
เลือดไม่ไหล 
               

  
 

 10(28.6) 

  
 

32 (91.4) 

     .001   
  

 
กดนาน < 5 วินาท ี      
               

  
   23(65.7) 

  
3 (8.6) 

  

 
 กดนาน > 5 วินาท ี   
                 

  
2(5.7) 

  
0 
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การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์



1.จัดท าเปน็วธิปีฏบิัตงิานเรือ่งการประคบเย็นการ

พยาบาลผูป้ว่ยที่ไดร้บัการฉดียาโบทูลนิุมท็อกชนิบรเิวณ

ใบหนา้  

2. จดัเปน็ตารางสอนโดยมกีารจัดท าสือ่การสอน

ภาพเคลือ่นไหว(อนิเมชัน่)ในการประคบเย็นเพือ่สอน

พยาบาลทั่วประเทศใน 

หลกัสูตรพยาบาลเฉพาะทางจกัษรุะยะสัน้ 10 วนัและ

หลกัสูตรพยาบาลเฉพาะทางผวิหนงัระยะสัน้ 10 วนั 

 

การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์



  

 



แนวนอน 



 
น าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์
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งานวจิยัเป็นไปตามแผน  

วัน เดือน ปี ที่เร่ิมด าเนินการ 21 มิถุนายน 2556 
วัน เดือน ปี  ที่ส่งเล่มจบ      20 มิถุนายน 2557 



• ผลงำนวิจยัสำมำรถน ำมำปรับกระบวนกำรใหบ้ริกำรใหส้อดคลอ้งกบั 
ควำมตอ้งกำรผูป่้วย 

• น ำมำพฒันำงำนบริกำรท่ีมีคุณภำพ ปลอดภยั ลดภำระงำน ลดค่ำใชจ่้ำย
ผูป่้วย เพิ่มควำมพึงพอใจทั้งผูใ้หบ้ริกำรและผูรั้บบริกำร 

• กำรท ำงำนเช่ือมโยงสหสำขำวิชำชีพ กำรติดต่อส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
• ระบบกำรจดัเกบ็ขอ้มูล และติดตำมขอ้มูล 

บทเรียนที่ได้รับจากการท าโครงการ 



1.ควำมปลอดภยั   : ลดโอกำสเกิดผลขำ้งเคียงจำกกำรแพย้ำชำ บำดเจ็บจำก 
                                 ควำมเยน็  
 2.คุณภำพ              : ลดระดบัควำมเจ็บปวดและภำวะเลือดหยดุทนัทีหลงัฉีดยำ 
                                 มีกำรรักษำอยำ่งต่อเน่ือง 
 3. ควำมรวดเร็ว     : ลดระยะเวลำกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนฉีด 
 4.ค่ำใช่จ่ำย            : กำรงดเล่ือนนดั กำรเดินทำง กำรท ำงำนซ ้ ำซอ้น ค่ำยำชำ 
                                 ค่ำยำผสมท่ีตอ้งท้ิง 
 5.ก ำลงัใจ              : ผูป้ฏิบติังำนท ำงำนอยำ่งมีควำมสุขมำกข้ึน 

ผลลพัธ์ (Results) 



มุง่ม่ันพัฒนาเป็นสถาบนัทางการแพทยข์องแผน่ดนิ สูค่วามเลศิระดบัสากล 


