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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
กลุมตัวอยาง 

กลุมอาสาสมัครท่ีออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ คือตํ่ากวา 3 คร้ังตอสัปดาหและมีสุขภาพ
แข็งแรง เพศชาย มีอายุระหวาง 18-23 ป จํานวน 29 คน ทําการแบงออกไป 2 กลุม คือ กลุมทดลอง
ท่ีไดรับ NAC และกลุมควบคุม (control) โดยใชวิธีการสุมเลือกกลุมแบบบล็อก (block 
randomization) ดังนี้ 
  กลุมทดลอง จํานวน 16 คน ไดรับการรับประทาน NAC (FLUIMUCIL A600) ซ่ึง
ผลิตโดย ZAMBON Switzerland Ltd. นําเขามาในประเทศไทยโดย บริษัท เสริมมิตรพาณิชย จํากัด 
กรุงเทพมหานคร (ภาพ 8) เปนระยะเวลา 7 วัน 

กลุมควบคุม จํานวน 13 คน ไมไดรับการรับประทาน NAC เปนระยะเวลา 7 วัน 
 
เกณฑคัดเขารวมการวิจัย 

1. กลุมอาสาสมัครท่ีออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ คือต่ํากวา 3 คร้ังตอสัปดาห และมีสุขภาพ
แข็งแรงเพศชาย ชวงอายุ 18-23 ป 

2. ไมเคยไดรับสารกระตุนหรือวิตามินท่ีเสริมฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะการไดรับ
กาแฟเปนประจํา 

3. มีคาดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI) อยูในเกณฑปกติ (18.5-24.9 กิโลกรัมตอ
เมตร2 (อางอิง WHO และ International Obesity Task Force) และมีสมรรถภาพปอด (pulmonary 
function test) อยูในเกณฑปกติ อางอิงจาก ATS (1991) (ทําการประเมินกอนรวมการศึกษา)   

4. ตองไมมีประวัติโรคเลือดหรือไดรับการบาดเจ็บในทุกระบบมากอน โดยเฉพาะระบบ
โครงรางกลามเนื้อ หรือระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต รวมท้ังเจ็บปวยดวยโรคใด ๆ มากอนหนา
นี้เปนเวลา 6 เดือน และตองไมมีความผิดปกติเร้ือรัง เชน เปนหวัด ไอ วิงเวียนศีรษะ ปวดกลามเนื้อ 
หรือดื่มสุราอยางตอเนื่อง เปนตน 
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เกณฑคัดออกหรือยกเลิกในขณะรวมการวิจัย 
1. มีความผิดปกติ เชน ใจส่ัน หนามืด วิงเวียนศีรษะ ปวดขามาก ท้ังกอนและขณะ

ทําการศึกษา รวมท้ังมีอาการปวดเม่ือยอยางรุนแรง หรืออัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว
เม่ือเร่ิมออกกําลังกาย 

2. ผูเขารวมการศึกษามีความประสงคขอยกเลิกการเขารวมการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ดวยตนเอง 
ขณะทําการศึกษา 
 
สถานท่ีทําการวิจัย 

หองปฏิบัติกลาง และหองปฏิบัติการ Oxidative Stress and Exercise Biochemistry 
Laboratory ของภาควิชากายภาพบําบัด ช้ัน 4 อาคาร 12 ช้ัน คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ขั้นตอนการวิจัย 

1. หลังจากกลุมตัวอยางท้ัง 29 คน ไดรับขอมูลเกี่ยวกับงานวิจยั และลงลายมือยินยอมเขา
รวมวิจยัแลว จงึแบงกลุมอาสาสมัครออกเปนกลุมควบคุม จํานวน 13 คน และกลุมทดลองท่ีไดรับ 
NAC (FLUIMUCIL) จํานวน 16 คน โดยวิธีการสุมแบบบล็อก (block randomization) 

2. ชวงกอนการทดลอง (วันท่ี 0) อาสาสมัครทุกคนจะไดรับการเจาะเลือดคร้ังท่ี 1 ท่ีเสน
เลือดดําบริเวณขอพับศอกดานหนา ในปริมาณ 10 มิลลิลิตร โดยนักเทคนิคการแพทย เพื่อตรวจวัด
ปริมาณ Lactate, Total creatine kinase และ TNF-alpha ขณะพัก เลือดบางสวนจะถูกนําไปตรวจ
ความสมบูรณของเลือด (complete blood count: CBC) และทุกคนจะไดรับการทดสอบหาคาความ
ลาของกลามเน้ือตนขาดานหนา (Quadriceps fatigue index) รวมถึงคาความสามารถในการใช
ออกซิเจนโดยรวม (gross VO2) ตามโปรแกรมท่ีไดตั้งไว  

3. จากน้ันอาสาสมัครทุกคนตองเขารับการออกกําลังกายอยางหนักระยะส้ัน (short heavy 
exercise) โดยการวิ่งบนสายพานยนต (treadmill) ตามโปรแกรม Modified Bruce Protocol 
(Lawrence และคณะ, 2005; ACSM’s Guideline, 2005) ท่ีไดตั้งไวท่ีตัวเคร่ืองสายพานยนตซ่ึงจะมี
การปรับท้ังความชันและความเร็วทุก ๆ 3 นาที  โดยจะใหวิ่งออกกําลังกายอยางหนักจนกระท่ัง
อัตราการเตนของหัวใจถึงท่ีระดับ 85% ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดท่ีควรเปนของแตละคน 
โดยการตรวจวัดดวยเคร่ืองติดตามอัตราชีพจรชนิดหนีบท่ีปลายนิ้ว รุน PM-50 pulse oximeter แลว
ใหคงระดับไว จนกระท่ังวิ่งไดครบ 20 นาที จากนั้นใหพักเปนเวลา 20 นาที แลวจึงทําการเจาะเลือด
อีกคร้ังหนึ่งซ่ึงถือเปนการเจาะเลือดคร้ังท่ี 2 ท่ีเสนเลือดดําบริเวณขอพับศอกดานหนา ในปริมาณ 10 
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มิลลิลิตร โดยนักเทคนิคการแพทย  เพื่อนําไปตรวจวัดสาร Lactate, Total creatine kinase และ 
TNF-alpha  

4. ในวันถัดมาซ่ึงถือเปนระยะทดลอง (trial period) อาสาสมัครท่ีอยูในกลุมทดลอง จํานวน 
16 คน จะไดรับ NAC (FLUIMUCIL® A600, Zambon Switzerland Ltd.) ซ่ึงผลิตข้ึนโดยตรงจาก
ตัวแทนจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใหรับประทานครั้งละ 1 เม็ด (600 มิลลิกรัม) หลังอาหาร
ทันที เปนจํานวน 2 คร้ังตอวัน (เชา-เย็น) รวมท้ังส้ิน 1,200 มิลลิกรัมตอวัน ติดตอกันเปนระยะเวลา 
7 วัน โดยในชวงนี้ อาสาสมัครทุกคนตองไมมีการเท่ียวกลางคืนหรือนอนดึกจนทําใหพักผอนไม
เพียงพอ ไมดื่มสุราหรือส่ิงเสพติด และในแตละวันจะมีการโทรศัพทเพื่อสอบถามอาการขางเคียงท่ี
อาจเกิดข้ึนได เชน  ปวดทอง ทองอืด วิ่งเวียน เปนตน และมีการสัมภาษณการใช NAC ทุกวัน เพื่อ
ปองกันการลืมรับประทาน NAC สวนอาสาสมัครในกลุมควบคุม อีกจํานวน 13 คน ในชวง 7 วันนี้
จะไมไดรับการรับประทาน NAC แตอยางใด  

5. หลังการไดรับ NAC ครบ 7 วันในกลุมทดลอง หรือชวงหลังการทดลอง (วันท่ี 8) ให
อาสาสมัครท่ีเขารวมการศึกษาทุกคน เขามารับการเจาะเลือดเชนเดียวกับกอนการทดลอง ซ่ึงถือเปน
การเจาะเลือดคร้ังท่ี 3 ท่ีเสนเลือดดําบริเวณขอพับศอกดานหนา ในปริมาณ 10 มิลลิลิตร โดยนัก
เทคนิคการแพทย  เพื่อนําไปตรวจวัดสาร Lactate, Total creatine kinase และ TNF-alpha (เฉพาะ
กลุมทดลอง จะมีการสงเลือดบางสวนไปตรวจการทํางานของตับวามีความผิดปกติหลังไดรับ NAC 
หรือไมดวย) จากน้ันใหทําการประเมินหาคา Quadriceps Fatigue index  และคาความสามารถใน
การใชออกซิเจนโดยรวม (gross VO2)  

6. จากน้ันใหอาสาสมัครทุกคนมาออกกําลังกายอยางหนักระยะส้ัน (short heavy exercise) 
ตามโปรแกรมท่ีตั้งไวเชนเดิม เปนเวลา 20 นาที หลังจากหยุดวิ่งแลวเปนเวลา 20 นาที ก็จะทําการ
เจาะเลือดเปนคร้ังท่ี 4 ซ่ึงถือเปนคร้ังสุดทาย ในปริมาณคร้ังละ 10 มิลลิลิตร เพ่ือทําการตรวจวัด
ปริมาณของ Lactate, Total creatine kinase และ TNF-alpha 
 
การทดสอบคาดัชนีความลาของกลามเนื้อตนขาดานหนา (Quadriceps Fatigue index)  

การทดสอบความเม่ือยลา (fatigue testing) เปนการทดสอบความสามารถของกลามเนื้อวิธี
หนึ่งซ่ึงมักจะใชการหดตัวแบบเกร็งคางไว (isometric) สามารถทดสอบความทนทานของกลามเนื้อ
ไดเฉพาะสวนโดยการหดตัวคางไวดวยแรงมากท่ีสุดในชวงเวลาหน่ึง และรายงานผลในคาของดัชนี
ความเม่ือยลา (fatigue index) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ จะทําการทดสอบหาคา Quadriceps Fatigue 
index จากการหาแรงหดตัวของกลามเนื้อตนขาดานหนา (quadriceps femoris muscle) ของขาขางท่ี
ถนัด โดยใชเคร่ืองมือ hand-held dynamometer รุน Chatillon DMG-250, USA (250x2.5) (ภาพ 9) 
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ซ่ึงเปนเคร่ืองวัดความแข็งแรงของกลามเน้ือท่ีผูถูกทดสอบตองออกแรงตานกับผูทดสอบผาน
เคร่ืองวัดแรง สวนใหญจะใชทดสอบแรงหดตัวสูงสุดแบบคางไว (isometric contraction) เปน
อุปกรณท่ีราคาไมสูงมากนัก สามารถนําไปทดสอบนอกสถานท่ีได และผลการทดสอบมีคาความ
เช่ือม่ันสูงเม่ือผูทดสอบไดรับการฝกฝนตามวิธีทดสอบมาตรฐานแลว (Dunn และ Iversen, 2003) 

1. กอนเร่ิมการทดสอบใหอาสาสมัครซ่ึงเปนผูถูกทดสอบยืดกลามเน้ือตนขาดานหนาคางไว 
15-20 วินาที จํานวน 4-5 คร้ัง 

2. ใหผูถูกทดสอบนั่งบนเกาอ้ีทดสอบท่ีไมเคล่ือนท่ี นั่งตัวตรงมือกอดอก จัดใหขอเขาขางท่ี
ทดสอบอยูในตําแหนงงอ 60 องศาโดยใช standard goniometer วัดมุมขอเขา  

3. ผูทดสอบจะทําการติดต้ังอุปกรณวัดแรงเหยียดเขา (quadriceps force) โดยทําการวัด
ระยะทางบนปลายขาขางท่ีทดสอบของผูถูกทดสอบดวยสายวัด จากปุมกระดูก tibial 
tuberosity ถึงดานบนของตาตุมดานนอก (superior aspect of the lateral malleolus) ของขา
ขางท่ีทดสอบในหนวยเซนติเมตรแลวบันทึกคาไว แลวนําคาระยะทางท่ีวัดไดมาคํานวณ
โดยคูณกับ 0.6 ก็จะไดคาตัวเลขท่ีนํามาใชวัดระยะหางจาก tibial tuberosity ลงมาตามหนา
แขงดานหนาอีกที เพื่อใหไดตําแหนง (mark placed) ท่ีจะวางแผนรองรับของเคร่ือง hand-
held dynamometer (antero-inferior region of the leg) ของผูถูกทดสอบแตละคน (Dunn 
และ Iversen, 2003; Kelln และคณะ, 2008)  

4. กอนการทดสอบจริง ใหผูถูกทดสอบออกแรงเหยียดเขาท่ีแรงระดับตํ่ากวาแรงเหยียดสูงสุด 
(submaximal contraction) ประมาณ 2-3 คร้ัง เพื่อใหเกิดความคุนชินกับอุปกรณทดสอบ
และเปนการอบอุนกลามเนื้อกอนการทดสอบ  

5. จากน้ันใหผูถูกทดสอบออกแรงเหยียดขอเขาเต็มท่ีใหมากท่ีสุดเทาท่ีทําได (maximal 
contraction) ซ่ึงผูทดสอบจะออกคําส่ังในแตละคร้ังคือ “หนึ่ง สอง สาม เตะ” แลวใหเกร็ง
คางไว 2 วินาที โดยตองไมเอนลําตัวชวยขณะทดสอบ ผูทดสอบจะทําการบันทึกคาแรงท่ี
กลามเนื้อทํางานไดแตละคร้ัง และเม่ือผูทดสอบปรับเข็มของเคร่ืองวัดแรงมาท่ี 0 แลว ใหผู
ถูกทดสอบทําการออกแรงเหยียดเขาซํ้าติดตอกันไปจนครบ 60 คร้ัง จึงหยุดทําการทดสอบ 
แลวนําคาท่ีไดมาคํานวณหาดัชนีการลาตามสมการ (Pincivero และคณะ, 1997) โดยขณะ
ทดสอบ ผูถูกทดสอบตองไมมองตรงหนาปดของเคร่ือง hand-held dynamometer ท่ีแสดง
คาแรงท่ีกลามเนื้อทํางานได 
 
Fatigue index (%) = [ผลรวมคาแรง 10 คร้ังสุดทาย ÷ ผลรวมคาแรง 10 คร้ังแรก] x100  
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โปรแกรมสําหรับการออกกําลังกายอยางหนักระยะสั้น (Short heavy exercise Program) และการ
ทดสอบหาคาความสามารถในการใชออกซิเจนโดยรวม (gross VO2) 

ใชวิธีของ Modified Bruce Protocol (graded treadmill running) โดยปฏิบัติตามคําแนะนํา
จาก ACSM’s Guideline (2005) ดังรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ยืดกลามเนื้องอสะโพก (Hip flexors) กลามเนื้อเหยียดสะโพก (Hip extensor) กลามเนื้อ
เหยียดเขา (Quadriceps) กลามเนื้องอเขา (Hamstring) และกลามเนื้อนอง (Gastrosoleus) คางไวใช
เวลา 20 วินาทีตอหนึ่งมัดกลามเนื้อ ทําซํ้า 3 คร้ัง ใชเวลารวมประมาณ 5 นาที 

2. อบอุนรางกายดวยการวิ่งบนสายพานเล่ือนไฟฟา (treadmill) ท่ีความหนักระดับเบา โดย
ใสเคร่ืองติดตามอัตราชีพจรชนิดหนีบท่ีปลายนิ้ว รุน PM-50 pulse oximeter (ภาพ 10) ขณะวิ่งเพื่อ
วัดคาอัตราการเตนของหัวใจในขณะท่ีทําการทดสอบ ใหผูเขารวมการศึกษาวิ่งโดยมีอัตราการเตน
ของหัวใจไมเกิน 35% ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (MHR) [คาอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจ 
(MHR) คํานวณไดจากสูตร คือ Maximum Heart Rate = 220-อายุ(ป)] โดยใชเวลาประมาณ 5 นาที 

3. จากนั้นผูถูกทดสอบวิ่งบนสายพานเล่ือนไฟฟาตามวิธีของ Modified Bruce Protocol 
ดังตอไปนี้ 

ข้ันท่ี 1   ความเร็ว 1.7 mph (2.74 km/hr)  ความชัน 0 % 
ข้ันท่ี 2   ความเร็ว 1.7 mph (2.74 km/hr)  ความชัน 5 % 
ข้ันท่ี 3   ความเร็ว 1.7 mph (2.74 km/hr)  ความชัน 10 % 

  ข้ันท่ี 4   ความเร็ว 2.5 mph (4.02 km/hr)  ความชัน 12 % 
ข้ันท่ี 5   ความเร็ว 3.4 mph (5.47 km/hr)  ความชัน 14 % 

  ข้ันท่ี 6   ความเร็ว 4.2 mph (6.76 km/hr)  ความชัน 16 % 
ข้ันท่ี 7   ความเร็ว 5.0 mph (8.05 km/hr)  ความชัน 18 % 

 
โดยในแตละข้ันใชเวลาวิ่ง 3 นาที ใหอาสาสมัครวิ่งไปจนกระท่ังมีอัตราการเตนของหัวใจ

ถึง 85% ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดท่ีควรเปน หรือระดับความรูสึกเหนื่อย (rate perceived 
exertion: RPE) ถึงระดับ 15 (RPE: 6-20 scale ดังแสดงในภาพ 2) ก็จะใหทําการคงระดับความหนัก
หรือความชันของโปรแกรมไว แลวใหวิ่งจนครบเวลา 20 นาที (โดยในขณะท่ีทําการวิ่ง หาก
อาสาสมัครมีอาการผิดปกติ เชน วิงเวียนศีรษะ หนามืด ใจส่ัน คลายจะเปนลม ปวดกลามเนื้อขามาก
จนทนไมไหว เปนตน สามารถหยุดวิ่งได) จากนั้นคอย ๆ ลดความเร็วและความชันของลูวิ่งลงแลว
วิ่งตอ 3-5 นาที (cool-down) กอนท่ีจะหยุดวิ่ง 
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คะแนน ระดับความเหนื่อย 

6  
7 รูสึกสบาย (very, very light) 
8  
9 ไมเหนื่อย (very light) 

10  
11 เร่ิมรูสึกเหนื่อย (fairly light) 
12  
13 คอนขางเหนื่อย (somewhat hard) 
14  
15 เหนื่อยมาก (hard) 
16  
17 เหนื่อยมากมาก (very hard) 
18  
19 เหนื่อยมากถึงมากที่สุด (very, very hard) 
20  

ภาพ 2  แสดงคาระดับความเหน่ือย (Rate perceived exertion: RPE) 
(อางอิงจาก ACSM’s Guideline, 2005) 

 
4. คา gross VO2 จะคํานวณโดยการนําคาของความเร็วและความชันของสายพานเล่ือน

ไฟฟาท่ีผูเขารวมการศึกษาวิ่งจนถึงระดับระยะเวลาท่ีใชวิ่งจนหมดแรง (maximal running time) ท่ีมี
อัตราการเตนของหัวใจถึง 85% ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดท่ีควรเปน หรือมีคา RPE ถึง
ระดับ 15 จาก 20 หรือเหนื่อยมาก มาเขาสูตรสมการ running VO2 เพื่อคํานวณหาคา gross VO2 
(Metabolic equations for estimating gross VO2) (ACSM’s Guideline, 2005) ดังนี้ 

 
 Gross VO2 (ml/kg/min)  = speed + (grade x speed) + resting VO2 

= [speed(m/min) x 0.2] + [grade(decimal) x speed(m/min) x 0.9] + 3.5 
 
วิธีการตรวจวัดปริมาณสารตาง ๆ ในเลือด  

ทําการตรวจวัดปริมาณสารตาง ๆ ในเลือดตามวิธีการ ดังตอไปนี้ 
1. Lactate ดวยวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงแยกสารเคมีภายใตความดัน

ของเหลว (High Performance Liquid Chromatography: HPLC) (Khantipongse, 2008) 
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2. TNF-alpha ดวย Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit test (R&D systems: Europe, 
Ltd.; United Kingdom) 

3. Total creatine kinase โดยการสงไปตรวจท่ีหองปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Bleiberg และคณะ, 1991) 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

1. ขอมูลท่ัวไป ไดแก อายุ น้ําหนัก สวนสูง และดัชนีมวลกาย แสดงเปนคาเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. เปรียบเทียบความแตกตางของคา Gross VO2 และ Quadriceps fatigue index ท่ีประเมิน
ไดจากกอนและหลังการทดลอง จํานวน 2 คร้ัง จากท้ัง 2 กลุมการศึกษาตามระยะการเก็บขอมูล โดย
ใชสถิติ Wilcoxon signed ranks test และ Mann-Whitney-U-Test และเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวาง TNF-alpha, Total CK และ Lactate ท่ีตรวจวัดไดจากกอนและหลังการทดลอง จํานวน 4 
คร้ัง จากท้ัง 2 กลุมการศึกษาตามระยะการเก็บขอมูล โดยใชสถิติ repeated measurement ANOVA 
และ Least Significant Difference (LSD) test (SPSS version 13) ที่ระดับความเช่ือม่ัน p < 0.05 
 
 
 
 
 
 


