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Abstract
 Purpose: To determine the effects of a self-regulation home-based shoulder exercise program on range of 
motion and functions of shoulder joints in patients post breast cancer surgery. 
 Design: Experimental research.
 Methods: After surgery for breast cancer surgery 57 patients from Siriraj Hospital were randomly assigned 
to a control group (n = 28) receiving conventional care and an experimental group (n = 29) receiving a  
self-regulation home-based shoulder exercise program and conventional care. Data were collected 2 phases at 
pre-operation and 6 weeks after surgery using a demographic questionnaire, goniometer and record form, an 
assessment form for arm-shoulder functions. Data analysis was performed using descriptive statistics and  
Mann-Whiney U test.
 Main findings: The results indicated that at 6 weeks after surgery for breast cancer patients in the  
experimental group had better range of motion of shoulder, particularly the flexion position, than those in the 
control group at significance level .05. However, shoulder functions in both groups was not significantly  
different at significance level .05. From a daily record of shoulder exercise, most subjects in the experimental 
group practiced exercise positions that were easy and caused less pain. 
 Conclusion and recommendations: The study findings suggest that the home-based shoulder exercise 
program needs certain improvements of exercise positions that cause less pain and high range of motion, pain 
reduction technique, and information strengthening self-efficacy which, in turn, will increase effective  
self-regulation in shoulder exercise. 
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการกำากับตนเองในการบริหารข้อไหล่ท่ีบ้านต่อองศาการเคล่ือนไหวและการทำาหน้าท่ี

ของข้อไหล่ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม 

 รูปแบบก�รวิจัย: การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยทดลอง

 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง 57 คน เป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านมท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช สุ่มเข้ากลุ่มควบคุม 

28 คน ซ่ึงได้รับการพยาบาลตามปกติ และกลุ่มทดลอง 29 คน ซ่ึงได้รับโปรแกรมการกำากับตนเองฯ ร่วมกับการพยาบาลตามปกติ 

เก็บรวบรวมข้อมูลในระยะก่อนผ่าตัด และ 6 สัปดาห์หลังผ่าตัด โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล โกนิโอมิเตอร์และแบบบันทึก

ผล แบบประเมินการทำาหน้าท่ีของแขนและข้อไหล่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการทดสอบแมนวิทนีย์ ยู

 ผลก�รวิจัย: พบว่าผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านมในกลุ่มทดลอง มีองศาการเคล่ือนไหวของข้อไหล่ในท่างอแขนดีกว่าผู้ป่วยใน

กลุ่มควบคุม ท่ีนัยสำาคัญทางสถิติ .05 ส่วนคะแนนการทำาหน้าท่ีของข้อไหล่ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านมของท้ังสองกลุ่มไม่แตก

ต่างกันท่ีนัยสำาคัญทางสถิติ .05 และจากแบบบันทึกการบริหารข้อไหล่ พบว่า กลุ่มทดลองเลือกท่าบริหารท่ีง่ายและเจ็บปวดน้อยท่ีสุด

 สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมการบริหารข้อไหล่ท่ีบ้าน โดยปรับท่าบริหารท่ี

ทำาให้เจ็บปวดน้อยแต่มีผลต่อองศาการเคล่ือนไหวของข้อไหล่ เพ่ิมการสอนวิธีลดความเจ็บปวด และให้ข้อมูลท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการรับรู้

สมรรถนะของตนเองมากข้ึนในการบริหารข้อไหล่ เพ่ือให้เกิดการกำากับตนเองอย่างมีประสิทธิผล  
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