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Appendix A 

Consent form 

เอกสารยนิยอมการเข้าร่วมการวจัิยของผู้ใหญ่ 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………… 
ใหค้วามยนิยอมของตนเองท่ีจะเขา้เก่ียวขอ้งในการวจิยั/คน้ควา้ เร่ือง การประเมินความแข็งแรงและ
ความทนทานของกลา้มเน้ือขาโดยการลุกข้ึนยนืจากนัง่ดว้ยขาขา้งเดียวในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ซ่ึงผูว้ิจยั 
ไดแ้ก่ นายเอกราช วงศ์ษายะ ได้อธิบายต่อขา้พเจา้เก่ียวกบัการวิจยัคร้ังน้ีแลว้ (ตามรายละเอียดท่ี
แนบมากบัหนงัสือยนิยอมน้ี) 

 ผู ้วิจ ัยมีความยินดีท่ีจะให้ค  าตอบต่อค าถามประการใดท่ีข้าพเจ้าอาจจะมีได้ตลอด
ระยะเวลาการเขา้ร่วมการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัรับรองวา่จะเก็บขอ้มูลเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัขา้พเจา้เป็น
ความลบั และจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปท่ีเป็นสรุปผลการวิจยั และผูว้ิจยัจะได้ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของขา้พเจา้ตลอดการวิจยัน้ี      และรับรองว่าหากเกิดมี
อนัตรายใด ๆ จากการวจิยัดงักล่าว ขา้พเจา้จะไดรั้บการรักษาอยา่งเตม็ท่ี 

 ขา้พเจา้ยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัโดยสมคัรใจ และสามารถท่ีจะถอนตวัจากการวิจยัน้ีเม่ือใด
ก็ได ้    ทั้งน้ี   โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บถา้หากขา้พเจา้เป็นผูป่้วย 
และในกรณีท่ีเกิดขอ้ขอ้งใจหรือปัญหาท่ีขา้พเจา้ตอ้งการปรึกษากบัผูว้ิจยั ขา้พเจา้สามารถติดต่อกบั
ผู ้วิ จ ัย  คือนาย เอกราช วงศ์ษายะ  ได้ท่ี  ภาควิชากายภาพบ าบัด  คณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 084-0468486 โดยการลงนามน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดส้ละสิทธ์ิใด 
ๆ ท่ีขา้พเจา้พึงมีทางกฎหมาย 
 
ลายมือช่ืออาสาสมคัร ……….........................................  วนัท่ี .................................................. 
                                 

    (.........................................................)
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ลายมือช่ือผูใ้หข้อ้มูลการวจิยั  ….........................................  วนัท่ี .................................................. 
                                 

             (..........................................................) 
 

พยาน*                                ….….......................................  วนัท่ี .................................................. 
                                 

             (..........................................................) 
 
*พยานควรเป็นบิดาหรือมารดาของอาสาสมคัร ในกรณีอาสาสมคัรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ (อายไุม่ถึง 
20 ปี) 
 



56 

APPENDIX B 

Information sheet 

เอกสารช้ีแจงโครงการวจัิย (ข้อมูลส าหรับอาสาสมัคร) 

ช่ือโครงการวจัิย  การประเมินความแขง็แรงและความทนทานของกลา้มเน้ือขาโดยการลุกข้ึนยนืจาก
นัง่ดว้ยขาขา้งเดียวในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้รายช่ือผูว้จิยั 
  

 ผู้วจัิย  นายเอกราช วงศ์ษายะ 

 อาจารย์ทีป่รึกษา ผศ.ดร. สมรรถชยั จ านงคกิ์จ 

การศึกษา/วจัิยนีเ้กีย่วกบัเร่ืองอะไร 
 เน่ืองจากการวดัความแขง็แรงและความทนทานของกลา้มเน้ือนั้นสามารถท าไดห้ลากหลาย
วธีิดว้ยเคร่ืองมือทางหอ้งปฏิบติัการ แต่ยงัมีขอ้จ ากดัในการน ามาใชใ้นทางปฏิบติั เน่ืองจากเคร่ืองมือ
มีราคาสูง และมีใชอ้ยูแ่ต่ในเฉพาะบางหน่วยงานทางวทิยาศาสตร์สุขภาพหรือสถานศึกษาเท่านั้น จึง
มีความเป็นไปไดน้อ้ยในการน ามาใชป้ระเมินความแขง็แรงของกลุ่มคนทัว่ไป หรือผูป่้วยท่ีอยูใ่น
ชุมชนได ้ดงันั้นการทดสอบความแขง็แรงของกลา้มเน้ือจากการท างานจริงในขณะเคล่ือนไหวน่าจะ
มีความเหมาะสมในการทดสอบทางปฏิบติัมากกวา่ โดยการทดสอบน้ีไดแ้ก่การลุกข้ึนยนืจากนัง่ 
ดงันั้นการวจิยัในคร้ังน้ีจึงเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งก าลงัของการลุกข้ึนยนืจากนัง่
ดว้ยขาขา้งเดียวกบัความแขง็แรงและความทนทานของกลา้มเน้ือเหยยีดขอ้เข่าและกลา้มเน้ือเหยยีด
ขอ้สะโพกในกลุ่มคนปกติอาย ุ18-25 ปี โดยจะเก็บขอ้มูลท่ีภาควชิากายภาพบ าบดัชั้น 3 คณะเทคนิค
การแพทย ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผูว้จิยัอธิบายวตัถุประสงคร์วมถึงขั้นตอนในการทดสอบให้
ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษารับทราบ ท่านตอ้งกรอกใบยนิยอมก่อนเขา้รับการทดสอบ 
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ท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากการศึกษา/วจัิยนี้ 
ท่านจะไดท้ราบถึงขอ้มูลความแข็งแรงและความทนทานของกลา้มเน้ือเหยียดขอ้เข่าและ

กล้ามเน้ือเหยียดข้อสะโพก อีกทั้ งยงัทราบค่าเวลาท่ีท่านใช้ในการลุกข้ึนยืนจากนั่งบนเก้าอ้ี 
นอกจากน้ีความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยั ท าให้สามารถทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความแข็งแรงและ
ความทนทานของกลา้มเน้ือเหยียดขอ้เข่าและกลา้มเน้ือเหยียดขอ้สะโพกกบัเวลาและก าลงัของการ
ลุกข้ึนยืนจากนั่งด้วยขาข้างเดียว ซ่ึงจะใช้เป็นข้อมูลท่ีใช้ในการท านายค่าความแข็งแรงของ
กลา้มเน้ือเหยียดขอ้เข่าและกลา้มเน้ือเหยียดขอ้สะโพกจากการลุกข้ึนยืนจากนัง่ดว้ยขาขา้งเดียวได้
ต่อไป 
 
ท่านจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

หลงัจากท่านเซ็นช่ือลงในใบยนิยอมเขา้ร่วมงานวจิยัแลว้ท่านจะไดเ้ขา้รับการทดสอบท่ี
ภาควชิากายภาพบ าบดั ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การทดสอบแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นการทดสอบความสามารถในการลุกข้ึนยนืจากนัง่ดว้ยขาขา้งถนดัเพียง
ขา้งเดียวแบบ 5 คร้ังและ 10 คร้ัง ส่วนท่ี 2 เป็นการทดสอบความแขง็แรงและความทนทานของ
กลา้มเน้ือเหยยีดขอ้เข่าและกลา้มเน้ือเหยยีดขอ้สะโพกของขาขา้งถนดัเพียงขา้งเดียว ก่อนการ
ทดสอบจะมีการเตรียมความพร้อมของท่านโดยการอบอุ่นกลา้มเน้ือดว้ยวธีิการป่ันจกัรยานอยูก่บัท่ี
และท าการยดืกลา้มเน้ือขาเป็นเวลา 10 นาที ซ่ึงนบัโดยรวมแลว้จะใชเ้วลาทดสอบทั้งหมดนาน
ประมาณ 1 ชัว่โมง ถึง 1 ชัว่โมง 15 นาที 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการวิจัย / ค่าตอบแทน 

ท่านไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินในการเขา้ร่วมโครงการวจิยั และทางโครงการวิจยัไม่มี
ค่าตอบแทน แต่จะชดเชยค่าเดินทางในการมาเขา้ร่วมงานวจิยัใหก้บัท่านเป็นเงินจ านวน 200 บาท 

 
อาการไม่พงึประสงค์/ ความเส่ียงจากการเข้าร่วมการวจัิยนี้ 

มีโอกาสท่ีท่านจะเกิดอาการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือเหยยีดขอ้เข่าและกลา้มเน้ือเหยยีดขอ้
สะโพกจากการวดัแรงหดตวัสูงสุดของกลา้มเน้ือ เน่ืองจากท่านตอ้งออกแรงและพยายามอยา่งเตม็ท่ี
ในการออกแรงตา้นกบัเคร่ืองวดัแรงจ านวน 5 คร้ังต่อขา 1 ขา้งส าหรับการทดสอบความแขง็แรง 
และ50 คร้ังต่อขา 1 ขา้งส าหรับการทดสอบความทนทาน และลุกข้ึนยนืและนัง่ลงดว้ยขาขา้งเดียว
อยา่งรวดเร็วจ านวน 5 และ 10 คร้ัง 
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หากท่านได้รับบาดเจ็บจากการเข้าร่วมศึกษา/วจัิย 
หากท่านไดรั้บบาดเจ็บจากการเขา้ร่วมงานวิจยัน้ี ท่านสามารถท าการรักษาตวัเพื่อบรรเทา

อาการปวดเม่ือยได้เองโดยการใช้วิธีประคบเย็นร่วมกับการยืดกล้ามเน้ือตามท่ีผูท้  าการวิจยัได้
แนะน า หากอาการของท่านยงัไม่ดีข้ึนท่านสามารถเขา้รับการดูแลรักษาอยา่งเต็มท่ีตามหลกัวิชาการ
จากทีมผูว้จิยั 

 
ท่านจะท าอย่างไรหากท่านไม่ต้องการเข้าร่วมการศึกษา/วจัิย หรือหากท่านเปลีย่นใจระหว่างเข้า
ร่วมศึกษา 

ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ร่วมการศึกษาวิจยัน้ีหากท่านไม่สมคัรใจ หลงัจากท่ีท่านตดัสินใจเขา้
ร่วมการศึกษาแลว้ ท่านสามารถจะถอนตวัไดต้ลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่าน 

 
ใครจะรู้บ้างว่าท่านเข้าร่วมการศึกษา/วจัิยนี้ 

เฉพาะคณะผูว้จิยัและตวัท่านเองเท่านั้นท่ีทราบ อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการจริยธรรมการ
วจิยัซ่ึงมีหนา้ท่ีปกป้องสิทธิและสวสัดิภาพของอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมงานวจิยัสามารถท่ีจะขอ
ตรวจสอบขอ้มูลได ้โดยขอ้มูลของท่านจะยงัเก็บรักษาไวเ้ป็นเร่ืองลบัเฉพาะ 

 
การปกป้องรักษาข้อมูล ข้อมูลใดบ้างทีจ่ะถูกเกบ็รวบรวมไว้จากการศึกษา/วจัิยนี ้

ผลการวิจยัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดบ้นัทึกไวท้ั้งหมดระหวา่งการศึกษาจะถูกเก็บไวเ้ป็น
ความลบั ซ่ึงขอ้มูลของท่านท่ีได้จากการทดสอบจะถูกน าไปวิเคราะห์รวมกบัขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วม
วจิยัท่านอ่ืนๆ และแสดงผลออกมาในลกัษณะการสรุปผลเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผยวา่ขอ้มูลดงักล่าว
มาจากผูเ้ขา้ร่วมวจิยัท่านใดและจะไม่มีการกล่าวอา้งช่ือของท่านในรายงานใดๆ 
 
หากท่านมีค าถามเกี่ยวกบัการศึกษานี้ท่านสามารถติดต่อใครได้บ้าง 

หากท่านมีค าถามหรือมีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการศึกษาวิจยัน้ี หรือสงสัยว่าท่านก าลงั
ไดรั้บบาดเจบ็จากการเขา้ร่วมการวจิยัน้ี ท่านสามารถติดต่อบุคคลดงัต่อไปน้ีคือ นายเอกราช วงศษ์า
ยะ  และผศ .ดร .  สมรรถชัย  จ  านง กิจ  ภาควิชากายภาพบ าบัด  คณะ เทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หมายเลขโทรศพัทใ์นและนอกเวลาราชการ 084-0468486 

บุคคลผูท้รงคุณวฒิุท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีท่ีท่านสามารถติดต่อได ้คือ ผูช่้วย
ศาสตราจารยเ์นตร สุวรรณคฤหาสน์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั คณะเทคนิค
การแพทย ์โทร. 053-124099 
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APPENDIX C  

Certificate of ethical clearance 

เอกสารรับรองโครงการวจัิย โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจัิย 
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APPENDIX D  

Data collection form 

 

Subject ID…………….. Gender…………… 

Weight…………kg  Height……………cm  Dominant leg…………   

Total leg length ……cm  Lower leg length…….cm  Thigh circumference……cm 

 

One-leg sit-to-stand tests 

5 repeated STS test 

 T5-STS …………… (First trial)  P5-STS …………… (First trial) 

 T5-STS …………… (Second trial) P5-STS …………… (Second trial) 

 

10 repeated STS test 

 T10-STS …………… (First trial) P10-STS …………… (First trial) 

 T10-STS …………… (Second trial) P10-STS …………… (Second trial) 

 

Strength and endurance tests 

Knee extensor MVC  1………….N   2…………N   3…………N 

 

Knee extensor time to fatigue ……………………………………….sec 
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