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APPENDIX A 

 

Calculation of sample size 

 

The approximate sample size is determined based on statistical power, 

significance of 0.05, desired power of 0.80.  Sample size for test of the difference 

between pre and post test was calculated by using this formula.  

N = {(Zα+Zβ)2σ2}/δ2 

N/group = sample size of each group 

σ = standard diviation of the difference distance within group 

Zα = Z-value when set level of confidence at 95% (=1.96) 

Zβ = Z-value when set the power of testing at 80% (=0.842) 

δ = the difference of distance between pre and post study from study of 

Kasymjanova et al. (41).     

Nevertheless, there is no study as same protocol as this study.  Therefore, the 

sample size in this study is calculated from the study of Kasymjanova et al. (41) who 

studied the effect of 2 cycles of chemotherapy on 6MWD change.   

N = {(Zα+Zβ)2σ2}/δ2      ⇒      N = {(1.96+0.842)2(111)2}/402 

N = 60.45      ⇒      N ≈ 61 
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From the calculation, the sample size should be at least 61 subjects.  However, 

from the preliminary survey at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital found that the 

numbers of patients were limited, so in this study were collected 30 subjects which is 

the minimum level that can see change of variable with significantly of statistic.  

However, during data collection period, the researcher had many problems that were 

obstacle of the study.  Finally, had only 12 patients who finished the study, and after 

analyzed all data with statistics found that no trend of any variables change, therefore, 

the researcher was decide finish data collection. 
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APPENDIX B 

 

Contraindications to exercise testing 

 

Absolute 

- A recent significant change in the resting ECG suggesting significant 

ischemia, recent myocardial infarction (within 2 days), or other acute cardiac 

event  

- Unstable angina  

- Uncontrolled cardiac dysrhythmias causing symptoms or hemodynamics 

compromise 

- Symptomatic severe aortic stenosis 

- Uncontrolled symptomatic heart failure 

- Acute pulmonary embolus or pulmonary infarction 

- Acute myocarditis or pericarditis 

- Suspected or known dissecting aneurysm 

- Acute systemic infection, accompanied by fever, body aches, or swollen 

lymph glands 

Relative 

- Left main coronary stenosis 

- Moderate stenotic valvular heart disease 

- Electrolyte abnormalities (e.g., hypokalemia, hypomagnesemia) 
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- Severe arterial hypertension (i.e., systolic BP of > 200 mmHg and/or a 

diastolic BP of > 110 mmHg) at rest 

- Tachydysrhythmia or bradysrhythmia 

- Hypertrophic cardiomyopathy and other forms of outflow tract obstruction 

- Neuromuscular, musculoskeletal, or rheumatoid disorders that are exacerbated 

by exercise 

- High-degree atrioventricular block 

- Ventricular aneurysm 

- Uncontrolled metabolic disease (e.g., diabetes, thyrotoxicosis, or myxedema) 

- Chronic infectious disease (e,g., mononucleosis, hepatitis, AIDS)  
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APPENDIX C 

 

Questionnaire forms 

 

คําชี้แจง 

เนื่องดวย นายคมกริบ  หลงละเลิง นักศึกษาระดับปริญญาโท     สาขาวิทยาศาสตรการ
เคล่ือนไหวและการออกกําลังกาย  คณะเทคนิคการแพทย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม    ไดทําการศึกษา
ผลของยาเคมีบําบัดตอการเปล่ียนแปลงสมรรถภาพหัวใจและปอด และคุณภาพชีวิตในผูปวย
โรคมะเร็งปอด จึงไดนําแบบสอบถามมาใชประเมินตัวทานซ่ึงเปน “ผูปวย”    ซ่ึงรายละเอียดของ
เอกสารชุดนี้ประกอบดวย 3 สวน เกี่ยวกับขอมูลของผูปวย ซ่ึงแตละสวนแสดงรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตซ่ึงจะครอบคลุมในทุก ๆ ดาน ท้ังทางดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ซ่ึงประกอบดวย 30 คําถาม   

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ซ่ึงจะสอบถามเกี่ยวกับอาการตางๆ ท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นทั้งกอน และหลังไดรับยาเคมีบําบัด ซ่ึงประกอบดวย 13 คําถาม  

สวนที่ 3 เปนแบบประเมินขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับตัวทาน   

 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามชุดนี้   จะถูกเก็บไวเปนความลับ     และขอความกรุณาทานได
ตอบแบบสอบถามทุกขอดวยความจริงใจและตั้งใจ   เพื่อประโยชนในการนําขอมูลไปวิเคราะห ผล     
และใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการที่จะนําไปสูการแกปญหา เพื่อนําไปสูการสงเสริมใหผูปวย
โรคมะเร็งปอดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นตอไป   

สวนที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวย (ใหทานทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบ
ตัวเลขที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด)                   

ขอ 1. คุณมีความยากลําบากในการทํากิจกรรมที่ตองออกแรง               

        เชน การห้ิวถุง  หรือกระเปาท่ีหนักๆหรือไม                        

ไมเลย เล็กนอย คอนขางมาก มากที่สุด 

  1             2              3              4 
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ขอ 2. คุณมีความลําบากในการเดินไกลๆ หรือไม                        

ขอ 3. คุณมีความลําบากในการเดินระยะใกลๆ นอกบานหรือไม     

ขอ 4. คุณจําตองอยูแตบนเตียง หรือเกาอ้ีในชวงเวลากลางวันหรือไม    

ขอ 5. คุณมีความจําเปนที่ตองไดรับความชวยเหลือในเรื่อง 

       การรับประทานอาหาร  การแตงตัว  หรือการใชหองน้ําหรือไม    

ในชวงสัปดาหที่ผานมา 

ขอ 6. คุณมีขอจํากัดในการทํางานหรือกิจวัตรประจําวันหรือไม           

ขอ 7. คุณมีขอจํากัดในการทํางานอดิเรกหรือ กิจกรรมยามวางอ่ืน  ๆ          

      หรือไม                                                              

ขอ 8. คุณมีอาการหายใจไมเต็มอ่ิมหรือไม       

ขอ 9. คุณมีอาการปวดหรือไม       

ขอ 10. คุณจําเปนตองพักผอนหรือไม       

ขอ 11. คุณมีปญหาเกี่ยวกับการนอนหลับหรือไม     

ขอ 12. คุณรูสึกออนเพลียหรือไม       

ขอ 13. คุณรูสึกเบื่ออาหารบางหรือไม        

ขอ 14. คุณมีอาการคล่ืนไสหรือไม       

ขอ 15. คุณอาเจียนหรือไม        

ในชวงสัปดาหที่ผานมา                                                                       

ขอ 16. คุณมีอาการทองผูกหรือไม       

ขอ 17. คุณมีอาการทองเสียหรือไม        

ขอ 18. คุณรูสึกเหนื่อยหรือไม                                                                  

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 
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ขอ 19. อาการปวด รบกวนการทํากิจวัตรประจําวันของคุณหรือไม      

ขอ 20. คุณมีความยากลําบากในการทําส่ิงตางๆที่ตองใชสมาธิ เชน 

            อานหนังสือพิมพ หรือ ดูโทรทัศนหรือไม                        

ขอ 21. คุณรูสึกตึงเครียดหรือไม                                                             

ขอ 22. คุณรูสึกกังวลหรือไม                                                                

ขอ 23. คุณรูสึกหงุดหงิดหรือไม                                                      

ขอ 24. คุณรูสึกซึมเศราหรือไม                                                            

ขอ 25. คุณมีปญหาในการจดจําส่ิงตางๆหรือไม                                   

ขอ 26. สภาพทางรางกายของคุณหรือการรักษาทางการแพทย  

            มีผลกระทบตอชีวิตครอบครัวของคุณหรือไม                           

ขอ 27. สภาพทางรางกายของคุณหรือการรักษาทางการแพทย 

            มีผลกระทบตอกิจกรรมทางสังคมของคุณหรือไม                    

ขอ 28. สภาพทางรางกายของคุณหรือการรักษาทางการแพทย 

            กอใหเกิดปญหาทางการเงินหรือไม                                           

สําหรับคําถามตอไปนี้  กรุณาวงกลมลอมรอบตัวเลขระหวาง 1 ถึง 7 ท่ีตรงกับคุณมากที่สุด 

ขอ 29. คุณประเมินภาวะสุขภาพ โดยรวมของคุณในชวงสัปดาหท่ีผานมาอยางไร 

     1              2   3    4     5     6     7 

 

ขอ 30. คุณประเมินคุณภาพชีวิตของคุณโดยรวมในชวงสัปดาหท่ีผานมาอยางไร 

      1 2  3   4    5    6            7 

 

 

แยมาก ดีเยี่ยม 

แยมาก ดีเยี่ยม 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 



 
 

88 
 

สวนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับอาการตางๆ กอนและหลังไดรับเคมีบําบัด (ใหทานทํา
เครื่องหมายวงกลมลอมรอบตัวเลขที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด)                   

 

ขอ 1. คุณไอมากนอยแคไหน                                                               

ขอ 2. คุณมีอาการไอเปนเลือดหรือไม   

ขอ 3. คุณมีอาการหายใจไมเต็มอ่ิมในขณะที่พักหรือไม  

ขอ 4. คุณรูสึกหายใจไมเต็มอ่ิมในขณะเดินหรือไม                              

ขอ 5. คุณรูสึกหายใจไมเต็มอ่ิมในขณะเดินขึ้นบันไดหรือไม               

ขอ 6. คุณมีอาการเจ็บในปากหรือล้ินหรือไม                                     

ขอ 7. คุณมีปญหาในการกลืนหรือไม  

ขอ 8. คุณมีอาการเหน็บชาที่มือหรือเทาหรือไม                                  

ขอ 9. คุณมีผมรวงบางหรือไม                                                              

ขอ 10. คุณมีอาการเจ็บหนาอกหรือไม    

ขอ 11. คุณมีอาการปวดแขนหรือไหลหรือไม  

ขอ 12. คุณมีอาการเจ็บปวดที่บริเวณสวนอ่ืนๆของรางกายหรือไม    

            ถามี, ท่ีไหนบาง............................................................ 

ขอ 13. คุณกินยาแกปวดหรือไม 

           1ไมไดกิน           2 กิน 

            ถาคุณกิน, ยาเหลานั้นชวยคุณไดแคไหน                                 

 

ไมเลย เล็กนอย คอนขางมาก มากที่สุด ในชวงหนึ่งสัปดาหท่ีผานมา 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 

  1           2            3            4 
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สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ   หญิง  ชาย (ช่ือ............................สกุล..........................) 

2. อาย.ุ.................. ป        (นับอายุเต็มปถึงครบรอบวันเกิดครั้งสุดทาย) 

3. การศึกษาสูงสุด ไมเคยเขาโรงเรียน ประถมศึกษา  มัธยมตน 

   มัธยมปลาย/ปวช ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตร ี

   ปริญญาโท  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................. 

4. ลักษณะอาชีพ  วางงาน   ทําการเกษตร (ทําไร/นา/สวน/เล้ียงสัตว) 

   ทํางานโรงงานอุตสาหกรรม รับจางทั่วไป        เกษียณอาย ุ

   ทํางานบริษัท/สํานักงาน       คาขาย/ธุรกิจสวนตัว แมบาน 

   นักเรียน/นักศึกษา อ่ืนๆ ระบุ............................................... 

5. ทานทราบหรือไมวาทานปวยดวยโรคอะไร 

 ไมทราบ ทราบ 

6. ระยะเวลาตั้งแตท่ีทานไดรับการวินิจฉัยโรควาปวยดวยโรคนี้จนถึงปจจุบัน คือ..... ป ..... เดือน 

7. ทานทราบหรือไมวาโรคที่ทานเปนมีความรุนแรงมากนอยแคไหน หรือเปนในระยะที่เทาไหร 

 ไมทราบ ทราบ  (ระบุ ระยะที่.................)  

8. จากอาการปวยครั้งนี้ ทานไดรับการรักษาอยางใดมาแลวบาง เชน การฉายรังสี หรือเคมีบําบัด 

 ไมเคย เคย (ระบุ........................................................................................) 

9. อาการปวยครั้งนี้โรคไดมีการแพรกระจายไปยังอวัยวะอ่ืนๆ แลวหรือไม เชน สมอง, กระดูก  

 ไมทราบ แพรไปที่อ่ืนแลว  (ระบุ..................................................................) 

10.ทานมีโรคหัวใจ หรือเคยไดรับการผาตัดหัวใจหรือไม 

ไมเคย เคย (ระบุ........................................................................................) 
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11. ทานมีโรคทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ ท่ีจะเปนขอจํากัดในการเดินของทานหรือไม 

 ไมมี  มี แตไมเปนขอจํากัดในการเดิน  มี และเปนขอจํากัดในการเดิน 

12. ทานมีโรคทางระบบประสาท เชน ความจําเส่ือม, พารกินสัน หรือไม 

 ไมมี  มี (ระบุ...........................................................................................) 

13. ทานมีโรคประจําตัวอ่ืนๆ อีกหรือไม (ระบุ.............................................................................) 

14. ทานมีประวัติสูบบุหรี่มากอนหรือไม 

 ไมมี   มี  

15. ทานสูบบุหรี่มานานแคไหน ...................ป................เดือน 

16. ปจจุบันทานเลิกสูบบุหรี่หรือยัง 

 ยังไมเลิกสูบ  เลิกสูบแลว (เปนระยะเวลานาน..............ป...............เดือน 

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูที่เขาเกณฑเขารวมวิจัยได 

17. ท่ีอยู........................................................................................................................................  

18. เบอรโทรติดตอ................................................ช่ือ.................................................................. 
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APPENDIX D 

 

Data collection form 

 

แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด (Cardiorespiratory fitness) 

 

แบบฟอรมนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย  ในหัวขอเร่ือง  “ผลของเคมีบําบัดตอสมรรถภาพหัวใจ
และปอด และคุณภาพชีวิต ในผูปวยโรคมะเร็งปอดระยะสุดทาย” 

วันที่ ............ เดือน.................... พ.ศ. .................. 

ลําดับที.่........   อาย.ุ.......ป     น้ําหนักตัว..........กิโลกรัม    ความสูง............. ซม. 

สวนที่ 1 การทดสอบสมรรถภาพปอด (Lung function test)  

Varible 
การทดสอบคร้ังที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 

FEV1 (% pred)         

FVC (% pred)         

FEV1/FVC                              

FEF25-75 (% pred)         

PEFR (% pred)          
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สวนที ่2 การทดสอบดวยการเดิน 6 นาที (Six Minute Walk Test) (Room temperature ....°C)  

Condition 
HR  

(bpm) 

SpO2  

(%) 
BP 

(mmHg) 
Dyspnea    

(0-10) 
Fatigue      
(0-10) 

Baseline      

End of test      

 

การพักระหวางทดสอบ:  ไมมี          มี (ระบุ สาเหต)ุ................................................................ 

อาการอ่ืนๆหลังการทดสอบ: เจ็บหนาอก   วิงเวียนศีรษะ   อาการปวด สะโพก/ ขา/ นอง 

อ่ืน ๆ ระบุ .......................................................................................................................................... 

จํานวน ....... รอบ   (รอบละ 50 เมตร) บวก ........เมตร     รวมระยะทาง.................เมตร 

จํานวนรอบ  
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APPENDIX E 

 
Information for participants 

 

ขอมูลสําหรับผูเขารวมศึกษาวิจัยและแบบฟอรมยินยอมการเขารวมศึกษาวิจัย 

 

ชื่อโครงการศึกษาวิจัย  “ผลของเคมีบําบัดตอสมรรถภาพของหัวใจและปอดและคุณภาพชีวิต  

                                      ในผูปวยโรคมะเร็งปอดระยะสุดทาย”  

 

ผูวิจัย                   อาจารยที่ปรึกษา 

นายคมกริบ  หลงละเลิง                 ศ. พญ. สุมิตรา  ทองประเสริฐ  

สาขาวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและการออกกําลังกาย       หนวยมะเร็งวิทยา  

ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย              ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โทร. 084-5095559             โทร. 053-945480 

 

คําชี้แจง 

 การศึกษาวิจัยนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิทยาศาสตร
การ เคล่ือนไหวและการออกกําลังกาย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของเคมีบําบัดตอสมรรถภาพของหัวใจและปอดและคุณภาพชีวิตใน
ผูปวยโรคมะเร็งปอดระยะสุดทาย ผลการศึกษาวิจัยจะชวยใหทราบถึงปญหาของผูปวยมะเร็งปอด
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ระยะสุดทายหลังไดรับเคมีบําบัดและนําไปสูการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมตอไป โดยในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมศึกษาวิจัย  ดังนี ้

1. เปนผูปวยรายใหมท่ีมาเขารับการตรวจที่แผนกผูปวยนอก (ช้ัน 9 และช้ัน 10 ตึก/ 
     อาคารศรีพัฒน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม)  และแพทยวินิจฉัยวาปวยดวย   
     โรคมะเร็งปอด ในระยะที่มีการแพรกระจายของโรค ท้ังชนิดเซลลเล็ก และ/หรือ 
     เซลลไมเล็ก ภายในระยะเวลา 1 เดือน  
2. ไมมีขอหามในการทดสอบการออกกําลังกาย  
3. ไมเคยผานการผาตัดหัวใจและปอด 
4. ไมเคยรับการรักษาดวยวิธีเคมีบําบัด หรือฉายรังสีมากอน 
5. ไมมีโรคหรืออาการที่เกี่ยวกับระบบหวัใจและหลอดเลือด โรคทางระบบประสาท     
     และโรคทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ ท่ีจะเปนขอจํากัดในการเดิน  
6. โรคมะเร็งปอดตองไมแพรกระจายไปยังกระดูกและสมอง   

  

เมื่อพิจารณาตามเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย พบวาทานมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑการ
คัดเลือก ผูวิจัยจึงมีความประสงคขอเรียนเชิญทานเขารวมการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยกอนที่ทานจะ
ตัดสินใจเขารวมการศึกษาวิจัย ทานจะไดรับเอกสารขอมูลสําหรับผูเขารวมโครงการวิจัยและสําเนา
ใบยินยอมเขารวมวิจัย พรอมท้ังไดรับการชี้แจงวัตถุประสงค วิธีการ ระยะเวลาและสถานที่ใน
การศึกษาและตอบคําถามเกี่ยวกับงานวิจัยโดยผูวิจัย  หากทานตัดสินใจเขารวมการศึกษาวิจัยขอให
ทานลงชื่อในสําเนายินยอมเขารวมวิจัยในครั้งนี้ดวย   

 

ขั้นตอนการศึกษา  

 ขั้นตอนที่1 หลังจากที่ทานไดรับการวินิจฉัยวาปวยดวยโรคมะเร็งปอดและแพทย
เห็นสมควรวาทานควรไดรับการรักษาดวยวิธีเคมีบําบัดแลว  แพทยจะเปนผูประเมินสมรรถภาพ
ทางกายเบื้องตน รวมทั้งการประเมินภาวะโรครวมอ่ืน ๆ เชน โรคหัวใจ โรคทางระบบประสาท 
โรคทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ เปนตน เมื่อเห็นวาทานมีความพรอมที่จะใหเคมีบําบัดได  
แพทยจะเปนผูกําหนดวันเพื่อใหทานมารับเคมีบําบัด หลังจากนั้นทานจะถูกสงตัวมาเพื่อมาพบ
ผูวิจัยเพื่อซักประวัต ิและประเมินวาทานมีความพรอมที่จะสามารถเขารวมการศึกษาวิจัยไดหรือไม   
เม่ือผูวิจัยเห็นวาทานเปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย และใหความยินยอมใน
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การเขารวม ผูวิจัยจะนัดหมายทานเพื่อมารับการตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอดและประเมิน
คุณภาพชีวิตในครั้งแรก ประมาณ 1-3 วันกอนวันรับเคมีบําบัดชุดท่ี 1  

 ขั้นตอนที่ 2 ทานมารับเคมีบําบัดชุดท่ี 1 ท่ีโรงพยาบาล ตามวันและเวลาที่แพทยนัดหมาย 
จากนั้นอีก 3-4 สัปดาหจึงมารับเคมีบําบัดชุดท่ี 2 หลังจากนั้นใหทานจะมาพบผูวิจัยเพื่อทดสอบ
สมรรถภาพหัวใจและปอดและคุณภาพชีวิตในครั้งท่ี 2 กอนที่จะไดรับเคมีบําบัดชุดท่ี 3   

ขั้นตอนที่ 3 ทานมารับเคมีบําบัดชุดท่ี 3 ตามที่แพทยนัดหมายและถัดมาอีก 3-4 สัปดาห
ทานมารับเคมีบําบัดชุดท่ี 4 และหลังจากรับเคมีบําบัดชุดท่ี 4 อีกประมาณ 3-4 สัปดาห ทานมารับ
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจและปอดและทําแบบประเมินคุณภาพชีวิตเปนครั้งท่ี 3 ซ่ึงเปนครั้ง
สุดทายของการศึกษาวิจัย     

แตละครั้งท่ีผูปวยมาทดสอบผูวิจัยจะแจงใหทานทราบผลของการทดสอบสมรรถภาพ
หัวใจและปอด รวมถึงผลของการประเมินระดับคุณภาพชีวิตในแตละดาน 

 

การทดสอบสมรรถภาพหัวใจและปอด และการประเมินคุณภาพชีวิต 

 การทดสอบสมรรถภาพหัวใจและปอดประกอบดวย 2 สวนคือ การทดสอบสมรรถภาพ
ปอด และทดสอบการเดินบนทางราบ 6 นาที โดยการทดสอบแตละครั้งจะเริ่มตนจากการทดสอบ
สมรรถภาพปอดซ่ึงใชเวลาประมาณ 30 นาที ตอดวยการทดสอบการเดินบนทางราบ 6 นาที ใช
เวลาประมาณ 30 นาที และจะใหทานตอบแบบประเมินคุณภาพชีวิตจํานวน 2 ชุด ชุดแรกมีจํานวน 
30 ขอ และชุดท่ี 2 มีจํานวน 13 ขอ ใชเวลาประมาณ 20 นาที รวมระยะเวลาในการทดสอบแตละ
ครั้งประมาณ 1 ช่ัวโมงครึ่ง  

 

คําแนะนําเพื่อเตรียมตัวกอนเขารับการทดสอบ 

 กอนทดสอบจริงทานจะไดรับคําอธิบายเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อทําการทดสอบจากผูวิจัย 
ไดแก การแตงกาย และสวมรองเทาท่ีสะดวกสําหรับการทดสอบเดินบนทางราบ 6 นาที เชน สวมเส้ือ
ยืดหรือเส้ือเชิ้ต ใสกางเกงขายาว รองเทากีฬา หรือรองเทาท่ีมีสายรัดสนเทา เปนตน ไมออกกําลัง
กายหรือทํากิจกรรมที่ออกแรงมากกอนการทดสอบอยางนอย 30 นาที งดชา กาแฟ แอลกอฮอลและ
บุหรี่ กอนการทดสอบอยางนอย 2 ช่ัวโมง   ไมควรรับประทานอาหารมื้อหนักกอนการทดสอบ แต
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สามารถรับประทานอาหารวางไดแตตองไมอ่ิมจนเกินไป และหากทานตองรับประทานยาตาม
แพทยส่ัง ทานก็สามารถรับประทานไดตามปกติ โดยมีรายละเอียดของแตละการทดสอบดังตอไปนี ้

 

1. การทดสอบสมรรถภาพปอด เปนการวัดปริมาตรอากาศหายใจเขาออกในแตละครั้ง  
สถานที่ทดสอบ  หองปฏิบัติการชั้น 4 อาคาร 12 ช้ัน ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

ขั้นตอนการทดสอบ ขั้นตอนแรกผูวิจัยจะจะตรวจประเมินการเตนของหัวใจ ความดันโลหิตและ
สอบถามอาการตาง ๆ เพื่อพิจารณาวาทานมีความพรอมที่จะไดรับการทดสอบและอธิบาย
วัตถุประสงคของการทดสอบ  ขั้นตอน วิธีการทดสอบใหทานทราบ  โดยการทดสอบเริ่มตนจากให
ทานนั่งตัวตรง ผูวิจัยนําคลิปหนีบที่จมูกทานและใหทานใชปากอมอุปกรณปากเปาท่ีตอเชื่อมกับ
เครื่องวัดสมรรถภาพปอด แลวใหทานหายใจเขาออกปกติผานอุปกรณปากเปาอยางนอย 3 ครั้ง  
จากนั้นผูวิจัยจะส่ังใหทานหายใจเขาใหลึกและเต็มท่ี  แลวเปาออกทางปากอยางเร็ว แรง ตอเนื่องกัน
อยางนอย 6 วินาที เพื่อเอาอากาศออกมาใหหมด จากนั้นผูวิจัยจะส่ังใหทานหายใจเขาเต็มท่ีอีก   
หนึ่งครั้ง จะเปนการส้ินสุดการทดสอบในครั้งแรก โดยการทดสอบจะทําอยางนอย 3 ครั้ง แตไมเกิน 
8 ครั้ง   โดยระหวางการทดสอบแตละครั้ง จะใหทานนั่งพักจนไมมีอาการผิดปกติใด ๆ เชน อาการ
หนามืด วิงเวียนศีรษะ คล่ืนไส อาเจียน ถาหากทานมีอาการผิดปกติใด ๆ ผูวิจัยจะหยุดทดสอบโดย
ทันที หรือทานสามารถหยุดการทดสอบได  หากทานไมประสงคจะทําการทดสอบตอไป 

2. การทดสอบการเดินบนทางราบ 6 นาที 

สถานที่ทดสอบ   บริเวณทางเดินชั้น 4 อาคาร 12 ช้ัน ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ขั้นตอนการทดสอบ  หลังจากการทดสอบสมรรถภาพปอดเสร็จส้ินแลว ผูวิจัยจะใหทานทําการทดสอบ
การเดินบนทางราบ 6 นาที โดยทานจะไดนั่งพักประมาณ 5-10 นาที จากนั้นผูวิจัยจะตรวจประเมิน
การเตนของหัวใจ ความดันโลหิต เปอรเซ็นตความเขมขนของออกซิเจนในเลือด รวมทั้งอาการตาง 
ๆ เชน อาการหนามืด วิงเวียนศีรษะ หอบเหนื่อย ความปวดเมื่อยขา  พรอมกับอธิบายวัตถุประสงค 
ขั้นตอนการทดสอบทั้งหมดใหทานทราบ  โดยมีรายละเอียดของการทดสอบดังนี้ ผูวิจัยจะส่ังให
ทานเดินตอเนื่องกัน ไป-กลับ บนระยะทางประมาณ 25 เมตร เปนระยะเวลา 6 นาที โดยใหทาน
เดินดวยความเร็วท่ีทานตองการเพื่อใหไดระยะทางที่มากที่สุด และระหวางการเดินหากทานมี
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อาการผิดปกตใิด ๆ เกิดขึ้น เชน หอบเหนื่อย ปวดเมื่อยขา ทานสามารถหยุดการเดินและนั่งพักได 
และเมื่ออาการดีขึ้นทานจะเดินตอ เพื่อใหครบ 6 นาที หรือจะขอหยุดการเดินก็ได    และเมื่อทานได
ทดสอบจนครบ 6 นาทีแลว ผูวิจัยจะตรวจวัดการเตนของหัวใจ ความดันโลหิต เปอรเซ็นตความ
เขมขนของออกซิเจนในเลือด รวมทั้งอาการตาง ๆ เชน อาการหนามืด วิงเวียนศีรษะ หอบเหนื่อย 
ความปวดเมื่อยขาอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงวัดระยะทางที่ทานสามารถเดินไดในระยะเวลา 6 นาที  หลัง
การทดสอบผูวิจัยจะใหทานนั่งพัก จนกวาคาตาง ๆ จะกลับสูภาวะปกติ จึงจะอนุญาตใหทานลุกจาก
เกาอ้ีได  นอกจากนี้ในระหวางการทดสอบ ถาหากทานมีอาการผิดปกติอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 
ไดแก  หนามืด เวียนศีรษะ หัวใจเตนไมเปนจังหวะสม่ําเสมอ เจ็บหนาอก ใจส่ัน เหนื่อยหอบ หรือ
เม่ือยลามาก หรือเปนตะคริว ผูวิจัยจะหยุดการทดสอบโดยทันท ี

3. ตอบแบบประเมินคุณภาพชีวิต  

สถานที่ทดสอบ   หองปฏิบัติการชั้น 4 อาคาร 12 ช้ัน ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ขั้นตอนการทําแบบประเมิน  การทําแบบประเมินคุณภาพชีวิตนี้จะทําหลังจากไดทดสอบการเดิน   
6 นาทีเสร็จส้ินแลว โดยผูวิจัยจะใหทานตอบแบบประเมินคุณภาพชีวิต จํานวน 43 ขอ โดยทาน
จะตองเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตัวทานเอง และหากทานไมเขาใจขอคําถามใด ทานสามารถ
สอบถามที่ผูวิจัยไดโดยตรง  

 

ประโยชนจากการเขารวมศึกษาวิจัย 

ประโยชนท่ีทานจะไดรับจากการเขารวมศึกษาครั้งนี้คือ ทานจะไดทราบความสามารถใน
การทํางานของปอด ความสามารถในการเดินในระยะเวลา 6 นาที วาอยูในเกณฑปกติหรือไม เมื่อ
เปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไปที่มีเพศและอายุเดียวกันกับทาน   รวมทั้งทราบระดับคุณภาพชีวิตของ
ทาน และขอมูลท้ังหมดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนในการวางแผนการรักษาผูปวย
มะเร็งปอดที่ไดรับเคมีบําบัด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  
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อาการไมพึงประสงค หรือความเสี่ยง และวิธีปองกันความเสี่ยง   

อาการไมพึงประสงคขณะทําการทดสอบสมรรถภาพปอดที่อาจจะเกิดขึ้นได คือ ภาวะหอบ
เหนื่อย เวียนศีรษะ หรือไอ แตอาการเหลานี้จะดีขึ้นภายหลังจากทานนั่งพักสักครู หรือดื่มน้ําอุน 
หรือดมยาดม      สวนอาการไมพึงประสงคจากการทดสอบการเดิน 6 นาที คือ ภาวะหอบเหนื่อย 
เม่ือยลา ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับการออกกําลังกายตามปกติ หากทานไม
สามารถทนตออาการเหลานี้ในระหวางทดสอบ   ทานสามารถหยุดการทดสอบและนั่งพักได 
จนกวาทานจะรูสึกดีขึ้น โดยผูวิจัยจะชวยดมยาดม ประคบแผนเย็น ใหดื่มน้ําเย็น นวดเพื่อผอนคลาย
กลามเนื้อตามหลักการทางกายภาพบําบัด หากทานประสงคจะใชออกซิเจนเพื่อลดอาการหอบ
เหนื่อย ผูวิจัยจะนําออกซิเจนแบบพกพาไดซ่ึงไดเตรียมไวแลวมาใหทานโดยทันที หากทานไม
ประสงคจะใชออกซิเจนแตผูวิจัยตรวจประเมินแลวพบวาทานมีคาออกซิเจนต่ํากวาเกณฑ ผูวิจัยจะ
ใหออกซิเจนแกทานโดยทันที และเมื่อทานมีอาการดีขึ้น ทานสามารถทําการทดสอบตอหรือหยุด
การทดสอบไดตามความประสงคของทาน   

โดยทั่วไปแลวการทดสอบการเดิน 6 นาทีจะมีความปลอดภัยคอนขางสูง เพราะเปนการ
ทดสอบการเดินที่ทานสามารถกําหนดความเร็วดวยตัวทานเองที่จะทําใหทานไม เหนื่อยมาก
จนเกินไป ประกอบกับผูวิจัยจะสอบถามอาการทานเปนระยะขณะทดสอบ เม่ือมีอาการเพียง
เล็กนอยจะหยุดการทดสอบโดยทันที  นอกจากนี้สถานที่ในการทดสอบมีอากาศถายเทไดสะดวก 
ปลอดโปรง และไมมีเสียงดัง ไมมีผูคนพลุกพลาน ก็จะยิ่งทําใหลดความเส่ียงตาง ๆ ลงไดอยางมาก  
อยางไรก็ตามถาหากทานมีอาการรุนแรงมากขึ้น ไดแก หนามืด เวียนศีรษะ หัวใจเตนไมเปนจังหวะ
สมํ่าเสมอ เจ็บหนาอก ใจส่ัน เหนื่อยหอบ หรือเมื่อยลามาก เปนตะคริว ผูวิจัยจะหยุดการทดสอบ
โดยทันที และจะใหความชวยเหลือดังกลาวเบื้องตน รวมทั้งมีการเตรียมยาอมใตล้ินไวดวย และถา
หากอาการยังไมดีขึ้น  ผูวิจัยจะติดตอไปยังทีมแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
เพ่ือใหการชวยเหลือทานอยางทันทวงที ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 5 นาทีก็จะมาถึงยังจุดทดสอบ 
(เพื่อใหการปฏิบัติการทดสอบนี้และการใหการชวยเหลือกรณีจําเปนทําไดอยางทันทวงที ผูวิจัยมี
ผูชวยวิจัยอีก 1 คนเพื่อใหความชวยเหลือตาง ๆ)   

สวนแบบประเมินคุณภาพชีวิต ท้ัง 2 ชุดเปนคําถามที่ไดผานการทดสอบความเที่ยงตรง 
และความนาเชื่อถือมาแลวและจะไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ ตอทาน ท้ังรางกาย จิตใจ และ
อารมณ อีกทั้งยังเปนแบบประเมินคุณภาพชีวิตท่ีไดรับการยอมรับ และใชอยางแพรหลายในหลาย 
ประเทศ รวมทั้งในประเทศไทยดวย  
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คาใชจายในการเขารวมศึกษาวิจัย/ คาตอบแทน 

 ทานไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ินในการเขารวมศึกษาวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้ทานยังจะ
ไดรับคาตอบแทนในการเขารวมศึกษาวิจัยครั้งละ 200 บาท เพื่อเปนคาตอบแทนในการเดินทาง   
อีกทั้งผูวิจัยยังไดจัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มเพื่อบริการใหกับทานและญาตขิองทานดวย 

 การเก็บรักษาขอมูลอยางเปนความลับ 

ในระหวางการศึกษาวิจัยทานมีสิทธิท่ีจะซักถามขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและปกปอง
ขอมูลบางสวนที่ไมตองการเปดเผย รวมทั้งมีสิทธิท่ีจะรับรูและตรวจสอบขอมูลท้ังหมดที่ไดจาก
การศึกษาวิจัย โดยทานสามารถติดตอไดโดยตรงจากผูวิจัย ขอมูลจากการวิจัยจะถูกเก็บไวเปน
ความลับโดยไมมีการปรากฏชื่อของทาน และจะใชรหัสแทนชื่อจริงของทาน การรายงาน
ผลการวิจัยจะนําเสนอขอมูลในภาพรวม โดยขอมูลของทานจะถูกเก็บรักษาไวท่ีตูเอกสารของผูวิจัย 
ณ หองของนักศึกษาปริญญาโท ช้ัน 9 ตึก 12 ช้ัน คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึง
จะมีการล็อกหองและตูเก็บเอกสารทุกครั้ง โดยผูวิจัยจะเปนผูท่ีเก็บรักษากุญแจหองและตูเอกสารไว
เอง จะมีเพียงเฉพาะทีมของผูวิจัยเทานั้นที่ทราบเกี่ยวกับขอมูลเหลานี้ นอกจากนี้ภายหลังเสร็จส้ิน
การวิจัย ขอมูลท่ีไดรับการบันทึกไวจะถูกทําลาย เพื่อเปนการปองกันสิทธิและขอมูลสวนบุคคลของ
ทาน  สิทธิประโยชน อ่ืน  ๆ  อัน เกิดจากผลการวิจั ย  จะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทุกประการ   

 

สิทธิในการยกเลิกการเขารวมศึกษาวิจัย 

หากทานมีคําถามเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมสามารถติดตอสอบถามได ท้ังนี้ทาน
สามารถยกเลิกคํายินยอมไดทุกเวลาโดยไมจําเปนตองช้ีแจงเหตุผล โดยทานสามารถติดตอได
โดยตรงกับผูวิจัยคือ นายคมกริบ  หลงละเลิง ท่ีอยู 18/1 หมู 3 ถนนสิโรรส ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม หรือท่ี ภาควิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท          
084-5095559 หรือ อาจารยท่ีปรึกษาคือ ศ.พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ ท่ีหนวยมะเร็งวิทยา 
ภาควิชา       อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 053-

945480 (ในเวลาราชการ) ซ่ึงการดําเนินการใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้ ทานจะไมมีความผิดใดและไม
มีผลตอการไดรับการรักษาหรือพึงไดรับการรักษาในอนาคตใด ๆ ท้ังส้ิน 
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APPENDIX F 

 

Consent form 

 

หนังสือแสดงความยินยอมการเขารวมในโครงการวิจัย 

 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ................................................................... ขอใหความยินยอม
ของตนเอง ท่ีจะเขารวมในการศึกษาวิจัยเรื่อง  “ผลของเคมีบําบัดตอสมรรถภาพของหัวใจและปอด 
และคุณภาพชีวิต ในผูปวยโรคมะเร็งปอดระยะสุดทาย”  

 ขาพเจาไดรับขอมูลและคําอธิบายเกี่ยวกับการวิจัยนี้แลว ขาพเจาไดมีโอกาสซักถาม
เกี่ยวกับการวิจัยนี้และไดรับคําตอบเปนที่พอใจแลว ขาพเจามีเวลาเพียงพอในการอานและทําความ
เขาใจกับขอมูลในเอกสารนี้อยางถ่ีถวน และไดรับเวลาเพียงพอในการตัดสินใจวาจะเขารวมการ
ศึกษาวิจัยนี้หรือไม  ผูวิจัยมีความยินดีท่ีจะใหคําตอบตอคําถามประการใดที่ขาพเจาอาจจะมีได 
ตลอดระยะเวลาการเขารวมการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวขาพเจา
เปนความลับ และจะเปดเผยไดเฉพาะ ในรูปที่เปนสรุปผลการวิจัย และผูวิจัยจะไดปฏิบัติในส่ิงท่ีไม
กอใหเกิดอันตรายตอรางกาย หรือจิตใจของขาพเจา ตลอดการวิจัยนี้และรับรองวา หากเกิดมี
อันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกลาว ผูยินยอมจะไดรับการรักษาอยางเต็มท่ี 

ขาพเจายินยอมเขารวมการวิจัยโดยสมัครใจ และสามารถที่จะถอนตัวจากการวิจัยนี้เมื่อใดก็
ได ท้ังนี้ โดยไมมีผลกระทบตอการรักษาพยาบาลที่ขาพเจาจะไดรับถาหากขาพเจาเปนผูปวย และ
ในกรณีท่ีเกิดขอของใจหรือปญหาที่ขาพเจาตองการปรึกษากับผูวิจัย ขาพเจาสามารถติดตอกับผูวิจัย 
คือนายคมกริบ  หลงละเลิงไดท่ี18/1 หมู 3 ถนนสิโรรส ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
หรือท่ี ภาควิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 084-5095559 หรือผาน
ทางอาจารยท่ีปรึกษาคือ ศ.พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ ท่ีภาควิชามะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 053-945480   (ในเวลาราชการ)  

โดยการลงนามนี ้ขาพเจาไมไดสละสิทธ์ิใด ๆ ท่ีขาพเจาพึงมีทางกฎหมาย 
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ลายมือช่ืออาสาสมัคร ______________________วัน-เดือน-ป___________ 

 (___________________) 

ลายมือช่ือผูใหขอมูลการวิจัย _________________วัน-เดือน-ป____________ 

 (___________________) 

พยาน  _____________________________วัน-เดือน-ป____________ 

 (___________________)  
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APPENDIX G 

 

Certificate of approval 
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