
วงล้อจักรยานเพื่อเพิ่มองศาการเคล่ือนไหว
ข้อไหล่ส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม

 

                รัชนกีร ใจค าสืบ พย.ม. 

                   ชวนพิศ แสวงรุจิธรรม พย.บ.  

                  อัมพร พงษ์เทพนิวัติ พย.บ. 

 หอผู้ป่วยศลัยกรรมหญิง 

โรงพยาบาลอุตรดติถ์



ความส าคัญ
• มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่มีอุบัติการณ์พบมากเป็น 
อันดับหนึ่งของสตรีไทย โดยพบประมาณร้อยละ 
37.5 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (NCI, 2010)  สถิติ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ปี 2555 ถึง 2557 มีผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมรายใหม่ที่เข้ารับการรักษา 48, 56 และ 
70 รายต่อปี ตามล าดับ 

• การผ่าตัด เปน็การรักษาหลักของโรคมะเรง็เต้านม 
มีได้หลายวิธ ีเช่น การผ่าตัดเอาเต้านมออกทั้งหมด 
อาจท าร่วมกับการเลาะต่อมน้ าเหลอืงที่รกัแร้ออก
ทั้งหมดหรือบางส่วน  ซ่ึงผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรก 
ซ้อนภายหลงัผ่าตดัได้
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ความส าคัญ (ต่อ)
• ข้อไหล่ติด เป็นภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเต้านมแบบ
เลาะต่อมน้ าเหลือง พบได้ร้อยละ 8-15 ส่งผลท าให้
ผู้ป่วยใช้แขนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และเกิดความ
พิการได้ (สมิต วงศ์เกียรติขจร, 2547)

• การบริหารข้อไหล่และแขนหลังผ่าตัดเต้านม มี
เป้าหมายเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของระบบน้ าเหลือง
และหลอดเลือดด า ส่งเสริมให้แขนและข้อไหล่
กลับมาท าหน้าที่ได้ตามปกติ ป้องกันภาวะข้อไหล่ติด
และลดความพิการได้
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วงล้อจักรยาน

• เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้น เพื่อช่วยให้
ผู้ป่วยบริหารแขนและข้อไหล่เพ่ือเพ่ิมองศาได้
ง่าย อีกทั้งสะดวกในการเคลื่อนย้าย และ
ป้องกันการเกิดภาวะข้อไหล่ติดได้
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เส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ 140 ซม.

ปรับระดับความสูงได้ 4 ระดับ

ด้ามจับส าหรับหมุนวงล้อ

ขาตั้งเป็นโครงเหล็กแข็งแรง 

มีฐานสามารถเคลื่อนย้ายได้

วงล้อจักรยาน 



วัตถุประสงค์

• เพ่ือเปรียบเทียบองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ใน
ผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมร่วมกับการเลาะต่อม
น้ าเหลือง ระหว่างกลุ่มที่ใช้วงล้อจักรยานร่วม 
กับการบริหารแบบมาตรฐานเดิม กับกลุ่มที่ใช้
การบริหารแบบมาตรฐานเดิมเพียงอย่างเดียว
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วิธีการศึกษา

• รูปแบบการศึกษา 
 randomized control trial

• สถานที่ศึกษา 

     หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
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Study flow

9

ผู้ป่วยผ่าตัดเต้านมร่วมกับการเลาะต่อมน้ าเหลือง
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึง ธันวาคม 2558 

วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่

มีข้อจ ากัดในการเคล่ือนไหวข้อไหล่

ตามเกณฑ์ 69 ราย

ไม่ยินยอมเข้าร่วมศึกษา



Study flow 
(ต่อ)
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กลุ่มวงลอ้จักรยาน + 

มาตรฐานเดิม (n=36)

ผู้ป่วยจะใช้วงล้อจักรยานร่วมกับการบรหิาร

ข้อไหล่และแขนแบบมาตรฐานเดิม เป็นเวลา

30 นาที โดยบริหาร 4 ช่วง ดังนี้

1) หลังผ่าตัด 1 วัน
2) วันที 2 จนถึงวันที่ 7 หลังผ่าตัด
3) วันจ าหน่าย

4) 1 เดือนหลังผ่าตัด

และประเมินองศาการเคล่ือนไหวขอ้ไหล่

หลังบริหาร 30 นาที ด้วย goniometer

กลุ่มมาตรฐานเดิม 
(n=33) 

ผู้ป่วยจะได้รับการบริหารข้อไหล่และแขน

แบบมาตรฐานเดิม เป็นเวลา 30 นาที

โดยบริหาร 4 ช่วง ดังนี้

1) หลังผ่าตัด 1 วัน
2) วันที 2 จนถึงวันที่ 7 หลังผ่าตัด
3) วันจ าหน่าย
4) 1 เดือนหลังผ่าตัด

และประเมินองศาการเคล่ือนไหวขอ้ไหล่

หลังบริหาร 30 นาที ด้วย goniometer

ประเมินความพึงพอใจ 1 เดือนหลังผ่าตัด ประเมินความพึงพอใจ 1 เดือนหลังผ่าตัด
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Bicycle



วิธีการศึกษา (ต่อ)

• สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

      สถิติ t-test และ exact probability test 

      สถิติ multi-level regression model

• จริยธรรมวิจัย 

     การศึกษานี้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยแล้ว
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ผลการศึกษา 
   ลักษณะพ้ืนฐาน  ใชว้งล้อจักรยาน

n=36 
  มาตรฐานเดิม

n=33
p-value

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

• อายุ (ปี)
    <45 ปี 5 13.9 7 21.2

  45-60 ปี
≥60 ปี

23 63.9 16 48.5

8 22.2 10 30.3
     เฉลี่ย (SD) 55.3 (7.4) 55.5 (11.8) 0.456

• ดัชนมีวลกาย
      น้อยกวา่ปกติ 
      ปกต ิ

1 2.8 1 3.0
19 52.8 14 42.4

      มากกว่าปกติ 16 44.4 18 54.6
      เฉลี่ย (SD) 24.9  (4.0) 25.7 (4.5) 0.730
• โรคประจ าตัว

      ไม่มี 26 72.2 15 45.5 0.029

      มีแตค่วบคมุได้ 10 27.8 18   54.6
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  ลักษณะทางคลินิก  ใช้วงล้อจักรยาน
n=36

มาตรฐานเดิม
n=33

p-value
 

 จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ

• ชนิดการผ่าตัดเต้านม

   MRM 31 86.1 33 93.9 0.431
ALND

• เต้านมข้างที่ผ่าตัด
5 13.9 2 6.1

       ซ้าย 20 55.6 16 48.5 0.633
       ขวา 16 44.4 17 51.5
• จ านวนขวดระบาย
      1 5 13.9 1      3.0 0.201
 2 31 86.1 32   97.0
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• ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
      ไม่มี 36 100 32 97.0 0.478
   Bleed 0 0.0 1 3.0
• ปริมาณสารคัดหลั่ง 

    ≤ 100 ml 1 2.8 0 0.0
101-499 ml 24 66.7 17 51.5
≥500 ml 11 30.5 16 48.5

      ค่าเฉลี่ย (SD)     402.5  (211.4)   537.1   (200.2)     0.178
• การใช้ยาระงับปวด

      ไม่ใช้ 34 94.4 21 63.6 0.002
      ใช้ 2 5.6 12 36.4

   ลักษณะทางคลินิก  ใชว้งล้อจักรยาน
n=36

มาตรฐานเดิม
n=33

p-value

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
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องศาการเคลือ่นไหวของขอ้ไหล่ หลงัผ่าตัดวันที่ 1-7, 
วันที่จ าหน่ายและ 1 เดือนหลงัผ่าตัด

p <0.001*
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 คะแนนความพึงใจ ใช้วงล้อจักรยาน
n=36

มาตรฐานเดิม
n=33

p-value

       จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

  น้อย 0 0.0 0 0.0

<0.001

  ปานกลาง 2 5.6 16 48.5

มาก 34 94.4 17 51.5

  เฉลี่ย (SD) 8.4 (1.1) 6.5 (0.7)



ข้อยุติและการน าไปใช้

• ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมท่ีได้รับการผ่าตัดเต้านม
ร่วมกับการเลาะต่อมน้ าเหลือง ควรได้รบัการ
บริหารแขนและข้อไหล่ ด้วยการใช้วงล้อจักรยาน
ร่วมกับการบริหารแบบมาตรฐานเดิม เพื่อเพิ่ม
องศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่และเพิ่มความ
พึงพอใจของผู้ปว่ย
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วงล้อจักรยานเพ่ือเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่
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ขอบคุณคะ
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