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บทที่ 3 

วธิีการด าเนินการวจิัย 

 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง  

อาสาสมัครเพศชาย อาย ุ18-27 ปี เป็นนักกีฬาหรือออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมออยา่งน้อย      
3 วนัต่อสัปดาห์จ านวน 15 คนและบุคคลทัว่ไปที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาจ านวน 15 คนโดยอาสาสมัคร
ทั้งหมดไม่มีประวติัการเจบ็ป่วยใดๆ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคตบัหรือไตอกัเสบ จนตอ้งเขา้รับการ
รักษาตวัในโรงพยาบาลมาอยา่งนอ้ย 6 เดือน และเซ็นใบยนิยอมจริยธรรมเขา้ร่วมการศึกษา  

 
 

3.2 เกณฑ์คดัเข้าร่วมการวิจัย 

1. อาสาสมัคร ตอ้งไม่เคยใชย้าลดความอ้วนวิตามินใดๆ รวมไปถึงผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
อ่ืนๆ มาก่อนอยา่งน้อย 6 เดือนก่อนอาสาสมคัรมาท าการทดสอบและอาสาสมคัรจะตอ้งมี ระดบัอาย ุ
18 – 27 ปี เท่านั้น (ในกลุ่มนกักีฬาจะตอ้งท าการฝึกซอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 5 วนัต่อสปัดาห์) 

2. ดชันีมวลกาย (Body mass index: BMI) อยูใ่นเกณฑป์กติตามขอ้ก าหนดของ WHO (2004) 
3. อาสาสมคัรตอ้งไม่มีประวติัสูบบุหร่ี โรคเบาหวานและความดนัสูงมาก่อนรวมไปถึงโรค

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ทางระบบกลา้มเน้ือ ระบบหายใจ และระบบไหลเวยีนโลหิตหรืออาการเจบ็ป่วยดว้ยโรค
ต่างๆ และยงัร่วมไปถึงตอ้งไม่เคยบาดเจบ็ใดๆ มาก่อนก่อนเขา้ร่วมท าการศึกษาอยา่งนอ้ย 6 เดือน 

 

3.3 เกณฑ์การคดัออกหรือยกเลิกในขณะท าการวิจัย 

1. กลุ่มอาสาสมัครมีอาการบาดเจ็บในขณะได้รับการทดสอบหรือไม่สามารถท าการ
ทดสอบบนลู่วิง่ไฟฟ้า (Treadmill) ได ้

2. กลุ่มอาสาสมคัรด่ืมแอลกอฮอล์หรือเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน รวมไปถึงหรือ
สูบบุหร่ีในช่วงของการศึกษา 

3. ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษามีความประสงคข์อยกเลิกการเขา้ร่วมการศึกษาน้ีดว้ยตนเอง 
4.  
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3.4 สถานที่ท าการวิจัย 

ห้องปฏิบติัชีวกลศาสตร์ใหญ่ภาควิชากายภาพบ าบดั ชั้น 4 อาคารเทคนิคการแพทย  ์12 ชั้น
คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

3.5 ขั้นตอนการท าวิจัย 

1. แสดงโครงร่างงานวจิยัแก่คณะกรรมการจริยธรรมมนุษย ์(ผา่นขั้นตอนน้ีแลว้) 
  2.  ท  าการประชาสมัพนัธ ์โดยการติดประกาศและแจง้ไปทางกลุ่มนกัศึกษาที่เป็นและไม่ได้
เป็นนกักีฬา 

3.  การวิจยัน้ีจะท าการวจิยั 3 คร้ังดงัน้ี 
  3.1)  การทดสอบคร้ังที่ 1  

3.1.1  กลุ่มอาสาสมคัรทั้ง 30 คน ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบังานวจิยัและลงลายมือยนิยอม
เขา้ร่วมงานวิจยัและไดรั้บการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ (Complete Blood 
Count ; CBC) พื้นฐาน 

3.1.2  ใหต่้อชุดวเิคราะห์ก๊าซทางปากและจมูก เพือ่วเิคราะห์ก๊าซ CO2 และ O2 ที่เขา้
และออกจากลมหายใจโดยตรงด้วยเทคนิคBreath-by-breath Technique ด้วยเคร่ือง GE’s 
CASE Exercise Testing System (USA) จากนั้นให้วิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้า Treadmill ตามโปรแกรม 
Modified Brucesub -maximal Protocol โดยมีเป้าหมายของอัตราการเตน้ของชีพจรที่ระดับ 
80% ของอตัราการเตน้สูงสุด (220-อาย)ุ แลว้ให้หยดุทนัที จากนั้นท าการบนัทึกปริมาณของ 
VO2, RR และVE เพือ่เป็นขอ้มูลพื้นฐาน 

3.2)  การทดสอบคร้ังที่ 2 
  หลงัจากวนัที่ทดสอบคร้ังที่ 1 ไปแลว้ประมาณ 1 อาทิตย ์นัดอาสาสมคัรเป็นคร้ังที่ 2 
เพือ่ใหอ้าสาสมคัรสุ่มจบัฉลาก เพือ่รับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Bios Life ETM จ  านวน 
1 ซองขนาด     9 กรัม (บริษทั Unicity, ประเทศ USA) หรือหลอก (Placebo) ซ่ึงเป็นน ้ าผสมสี
อาหารที่มีสีเหมือนผลิตภณัฑจ์ริง 
  หลังจากนั้ นให้ด่ืมและในระหว่างหลังจากรับประทานไปแล้วเป็นเวลา 30 นาที 
อาสาสมัครได้รับการเจาะเลือดโดยนักเทคนิคการแพทย ์เพื่อน าไปตรวจ CBC พื้นฐาน
จากนั้ นให้ท  าการทดสอบด้วยการวิ่งบนลู่วิ่งสายพานยนต์ (Treadmill) ด้วยโปรแกรม 
Modified Bruce sub - maximal Protocol แล้ววิเคราะห์ปริมาณก๊าซ CO2 และ O2 ที่ เข้าและ
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ออกจากลมหายใจโดยตรงด้วยเทคนิคแบบ  Breath-by-breath ด้วยเคร่ือง GE’s CASE 
Exercise Testing System หลงัจากที่วิง่ตามโปรแกรมจนถึงเป้าหมายของอตัราการเตน้ของชีพ
จรที่ระดบั 80% ของอัตราการเตน้สูงสุดแล้ว จึงหยุดการออกก าลังกายแล้วบนัทึกค่าต่างๆ 
เพือ่ดูปริมาณของค่า VO2, RR และ VE 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

ภาพที่ 4  เคร่ือง Med Graphic Gas Analyzer (USA) และเคร่ืองวดัชีพจร (Heart rate)  
และร้อยละความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด (% Sat O2) ดว้ยเคร่ืองมือ Nonin® 9700 (USA) 

 

3.3)  การทดสอบคร้ังที่ 3 
  หลงัจากไดท้  าการทดสอบคร้ังที่ 2 ไปแลว้อีก 1 สัปดาห์ ท าการทดสอบคร้ังที่ 3 เป็น
คร้ังสุดทา้ย โดยใหรั้บประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Bios Life E หรือ  Placebo สลบักบัคร้ัง
ที่ 2 หลังจากนั้นให้ด่ืมผลิตภณัฑ์ไปแลว้ 30 นาที ท  าการเจาะเลือดโดยนักเทคนิคการแพทย ์
เพื่อไปตรวจ CBC หลงัจากนั้นท าการทดสอบดว้ยการวิ่งบนสายพานยนต ์(Treadmill) ตาม
โปรแกรม Modified Bruce sub-maximal Protocol และมีเป้าหมายของอตัราการเตน้ของชีพ
จรที่ระดบั 80% ของอตัราการเตน้สูงสุดและวิเคราะห์ปริมาณก๊าซ CO2 และ O2 ที่เขา้และออก
จากลมหายใจโดยตรงด้วยเทคนิค     Breath by Breath ด้วยเคร่ือง GE’s CASE Exercise 
Testing System (USA) เพือ่ดูปริมาณของ VO2, RR และ VE 

ในช่วงของระยะเวลาท าการศึกษาทั้ง 3 ช่วงอาสาสมัครทั้งหมด จะถูกขอให้บนัทึก
รายการอาหารที่ รับประทานในแต่ละวัน (One-day food record) เพื่อน ามาวิเคราะห์หา
ปริมาณพลงังานที่ไดรั้บแต่ละวนัและจะถูกขอให้ปฏิบตัิตวัเป็นปกติ งดการด่ืมแอลกอฮอล์
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หรือเที่ยวกลางคืน รวมไปถึงไม่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ่ืนๆ ในช่วงระหว่าง
การศึกษาในคร้ังน้ี 

3.6 ตัวแปรในการศึกษา 

- ปริมาณการใชอ้อกซิเจน (VO2) มีหน่วยเป็นมิลลิลิตรต่อนาทีต่อน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม 

- อตัราการหายใจ (RR) มีหน่วยเป็นคร้ังต่อนาที 
- ปริมาตรอาการที่เขา้ใจเขา้และออกต่อนาที (VE) มีหน่วยเป็นลิตรต่อนาที  

3.7 การเตรียมตัวก่อนการทดสอบ (Thompsom WR, 2009) 

        1.  ไม่รับประทานอาหาร เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน และสูบ
บุหร่ี อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมงก่อนการทดสอบ 

        2.  พกัผอ่นอยา่งเพยีงพอและงดออกก าลงักาย 1 วนัก่อนการทดสอบ 
        3.  สวมใส่เส้ือผา้ที่สบายและสวมรองเทา้กีฬาในการทดสอบ 
        4.  ถา้รู้ตวัวา่ไม่สบายหรือมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากระทบกระเทือนต่อสภาวะร่างกายหรือจิตใจซ่ึง

มีผลต่อการทดสอบควรแจง้ใหผู้ท้  าการทดสอบทราบ 
        5.  ก่อนการทดสอบ 1 วนั ควรด่ืมน ้ าอยา่งเพยีงพอ เพือ่ป้องกนัภาวะขาดน ้ า 

3.8 ควรหยุดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเมื่อ (Ehrman JK, 2010) 

        1.  มีความดนัโลหิต Systolic ลดลงมากกวา่ 10 มิลลิเมตรปรอท จากการวดัก่อนทดสอบ 
        2.  มีอาการเจบ็หนา้อกปานกลางถึงมากในขณะทดสอบ 
        3.  มีอาการของระบบประสาทผดิปกติ เช่น เดินเซ, วงิเวยีนหรือการมองเห็นผดิปกติ  
        4.  มีอาการของการขาดเลือด คือซีดหรือเขียว 
        5.  หวัใจเตน้เร็วผดิปกติ  
        6.  ผูท้ดสอบตอ้งการหยดุการทดสอบ 
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3.9 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 

1. ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ อายุ น ้ าหนัก ส่วนสูง และดชันีมวลกายแสดงขอ้มูลด้วยค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. น าค่าปริมาณ VO2, RR และ VE ณ. ที่ 80% ของ MHR ของทั้ง 3 คร้ังและผลต่างของแต่ละ
ตวัแปรเม่ือเทียบกบัขณะพกัในระหว่างกลุ่ม ของกลุ่มนักกีฬาและกลุ่มบุคคลทัว่ไป น ามาวิเคราะห์ 
ทางสถิติ โดยใชส้ถิติ One-way Repeated measurement ANOVA ดว้ยโปรแกรม SPSS (version 17) ที่
ระดบันยัส าคญั 0.05 

3. น าค่า Complete Blood Count (CBC) ทั้ง 3 คร้ังจากกลุ่มนักกีฬาและกลุ่มบุคคลทัว่ไป มา
เปรียบเทียบทางสถิติ  ด้วยสถิติ  One-way Repeated measurement ANOVA ด้วยโปรแกรม  SPSS 
(version 17) ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 


