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การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของกลามเนื้อเหยียดเขาหลังการออกกําลังกาย 
แบบไอโซคิเนติกดวยโตะ NK ดัดแปลงและ CON-TREX ไดนาโมมิเตอร
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ABSTRACT

Objectives: To compare quadriceps strength after isokinetic 
exercise using a modifi ed NK table and Con-Trex dynamometer.
Study design: Matched pairs randomized controlled trial.
Setting: Southern Medical Rehabilitation Center, Songklana-
garind Hospital.
Methods: Healthy volunteers aged between 18-40 years were 
selected and matched in pairs as far as possible based on their 
similar quadriceps muscle strength, sex, age and BMI. Each 
member of each pair was randomly allocated to an exercise and 
a non-exercise group. Subjects in the exercise group exercised 
their right leg using the modifi ed NK table and their left leg 
using the Con-Trex dynamometer 3 times per week for a total of 
6 weeks. Subjects in the non-exercise group were instructed not 
to exercise for 6 weeks.  Quadriceps muscle strength in both legs 
was measured in triplicate using the Con-Trex dynamometer at 
baseline and at the end of 6 weeks. 
Results: In the exercise group, quadriceps muscle strength 
(mean peak torque) increased signifi cantly from 83.10 Nm to 
94.45 Nm in the right leg (modifi ed NK table) (p=0.004) and 
from 79.15 Nm to 90.66 Nm in the left leg (Con-Trex dynamom-
eter) (p=0.003). In the non-exercise group, quadriceps muscle 
strength showed a non-signifi cant slightly decrease in both legs. 
The change in muscle strength in both legs in the exercise group 
was signifi cantly different from that in the non-exercise group 
(p=0.026 and 0.003, respectively). The increase in quadriceps 
muscle strength in the exercise group did not differ signifi cantly 
between the right (11.35 Nm, 95%CI 3.7, 19.0) and the left legs 
(11.51 Nm, 95%CI 3.8, 19.2) (p=0.98). 

Conclusion: Isokinetic exercise using the modifi ed NK table at 
velocity of 30 degree per second can increase quadriceps mus-
cle strength with a magnitude equivalent to the increase using 
the Con-Trex dynamometer as standard exercise equipment. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค: ศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของกลามเนื้อเหยียด
เขาโดยการออกกําลังกายดวยโตะ NK ดัดแปลงและ Con-Trex ไดนาโม-
มิเตอร 
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษาเชิงทดลองแบบจับคูแลวสุม
สถานท่ีทําการวิจัย: ศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยภาคใต โรง
พยาบาลสงขลานครินทร
กลุมประชากร:   อาสาสมัครสุขภาพดี อายุ 18-40 ป ทั้งหมด 24 ราย
วิธีการศึกษา: สุมอาสาสมัครท่ีถูกจับคูตามคุณลักษณะท่ีคลายคลึงกัน 
ไดแก ความแข็งแรงของกลามเนื้อเหยียดเขาทั้งขาซายและขวา, อายุ, 
BMI เปน 2 กลุม กลุมออกกําลังกาย โดยขาขวาออกกําลังกายดวยโตะ 
NK ดัดแปลง และขาซายออกกําลังกายดวยเคร่ือง Con-Trex ไดนาโม-
มิเตอร สัปดาหละ 3 ครั้ง เปนระยะเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห กลุมไม
ออกกําลังกาย อาสาสมัครไดรับคําแนะนําใหงดการออกกําลังกายเปน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ท้ัง 2 กลุมไดรับการวัดความแข็งแรงกลามเน้ือ
เหยียดเขาขาซายและขวา กอนและหลัง 6 สัปดาห ดวยเคร่ือง Con-
Trex ไดนาโมมิเตอร 
ผลการศึกษา: ในกลุมออกกําลังกาย ความแข็งแรง (แรงบิดสูงสุด
เฉลี่ย) ของกลามเนื้อเหยียดเขาขาขางขวา (โตะ NK ดัดแปลง) หลัง
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ครบ 6 สัปดาห เพิ่มขึ้นจาก 83.10 นิวตันเมตร เปน 94.45 นิวตันเมตร 
ขาขางซาย (เครื่อง Con-Trex ไดนาโมมิเตอร) เพิ่มขึ้นจาก 79.15 นิว
ตันเมตร เปน 90.66 นิวตันเมตร โดยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้ง 2 กลุม (p=0.004 และ 0.003 ตามลําดับ) ในขณะท่ีกลุมไมออก
กําลังกาย ความแข็งแรงของกลามเน้ือเหยียดเขาลดลงอยางไมมีนัย
สําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของกลามเน้ือเหยยีดเขา
ที่เปล่ียนแปลงไป พบวาในกลุมออกกําลังกาย ทั้งขาขวาและขาซาย
มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมไมออกกําลังกาย (p=0.026 และ 0.003 ตามลําดับ) และพบวา
ความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นของขาขางขวาเม่ือเทียบกับขาขางซาย ในกลุม
ออกกําลังกายดวยกันนั้น ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p=0.98)
สรุป:  การออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติกดวยโตะ NK ดัดแปลงที่
ความเรว็ 30 องศาตอวินาที สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ
เหยียดเขาได เมื่อเทียบกับเครื่อง Con-Trex ไดนาโมมิเตอร ซึ่งเปน
อุปกรณมาตรฐานในการออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติก

คําสําคัญ: ความแข็งแรงกลามเนื้อ, กลามเนื้อเหยียดเขา, การออก
กําลังกายแบบไอโซคิเนติก
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บทนํา

การออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติก (isokinetic exercise) เปนการ

ออกกําลังเพ่ือเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือวิธีหน่ึง โดยมีไดนา-

โมมิเตอรเปนสวนประกอบเพ่ือบังคับใหรางกายสวนท่ีออกกําลังมีความ

เร็วเชิงมุมคงท่ี ซ่ึงทําใหกลามเน้ือบริเวณน้ันตองออกแรงสูงสุดตลอดทุก

มุมของการเคลื่อนไหว(1) กลามเนื้อบริเวณนั้นจึงแข็งแรงกวาการออก

กําลังกายทั่วไป 

การออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติกทําใหกลามเนื้อมีความแข็งแรง 

ข้ึนและมีการเปล่ียนจากกลามเน้ือชนิด IIB เปนชนิด IIA(2) จากการศึกษา

การออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติกของกลามเนื้อขาพบวาความเร็วใน 

การเคล่ือนท่ีของไดนาโมมิเตอรมีผลตอความแข็งแรงของกลามเน้ือ โดย 

ท่ีความเร็วตํ่าจะทําใหกลามเน้ือมีความแข็งแรงท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวาท่ีความ 

เร็วสูง และมีความจําเพาะกับความเร็วนั้น ๆ กลาวคือหากออกกําลัง

กายที่ความเร็ว 30 องศาตอวินาที ความแข็งแรงท่ีวัดไดจะสูงที่สุดเม่ือ

วัดที่ความเร็ว 30 องศาตอวินาทีเชนกัน แตหากวัดความแข็งแรงที่

ความเร็วอื่น ๆ ความแข็งแรงจะลดลงตามลําดับ(2) นอกจากน้ียังพบวา

ในคนคนเดียวกันความแข็งแรงของกลามเนื้อเหยียดเขามักจะมากกวา

กลามเนื้องอเขาเสมอ ผูชายมักมีความแข็งแรงมากกวาผูหญิง ความ

แข็งแรงของกลามเนื้อขาขางที่ถนัดมักสูงกวาขาอีกขาง โดยพบวาหาก

ผูถูกวัดเปนคนท่ีอยูในกลุมไมออกกําลังกาย ความแข็งแรงของขาท้ังสอง

ขางจะไมตางกันมากนักโดยเฉพาะอยางยิ่งในผูหญิง ในขณะที่ผูชาย

ความแข็งแรงระหวางขาสองขางจะแตกตางกันมาก(3) จากการศึกษา

ของ Elliot(4) เชื่อวาหากความแข็งแรงของขาขางถนัดและไมถนัดแตก

ตางกันมากกวารอยละ 10 อาจเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดการบาดเจ็บได

จากการศึกษาทางคลินิกที่ผานมาพบวา การออกกําลังกายแบบ

ไอโซคิเนติกชวยเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเน้ือเหยียด-งอเขาไดจริงและ

ชวยรักษาอาการของโรคตาง ๆ ใหดีขึ้นได เชน การศึกษาของ Maurer 

และคณะ(5) และ Huang และคณะ(6) พบวาการออกกําลังกายแบบไอโซ-

คิเนติกชวยลดอาการปวดเขาในผูปวยขอเขาเสื่อมได สวนการศึกษา

ของ Lynberg และคณะ(7)  พบวาการออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติก 

ชวยเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อไดดีกวาการออกกําลังกายแบบ

ไอโซเมตริก (isometric exercise) ในผูปวยโรครูมาตอยดที่มีเยื่อหุม

ขอเขาอักเสบ การศึกษาของ Sharp(8) ที่พบวาการออกกําลังกายแบบ

ไอโซคิเนติกในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการออนแรงขางเดียว

ชวยเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อเหยียดเขา ทําใหความเร็วในการ

เดินเพ่ิมข้ึนไดและไมทําใหอาการเกร็งมากข้ึน และท่ีสําคัญการออกกําลัง 

กายแบบไอโซคิเนติกมีประโยชนอยางย่ิงในกลุมนักกีฬา เน่ืองจากสามารถ

ชวยเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเน้ือไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการ

ออกกําลังกายเพื่อเพ่ิมความแข็งแรงแบบอื่น ๆ  

ดังนั้น การมีอุปกรณเพื่อออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติกไวในโรง

พยาบาลทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ก็นาจะมีประโยชน 

เนื่องจากสามารถชวยเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อและทําใหอาการ

ของโรคที่พบไดบอยในโรงพยาบาลทุกระดับดีขึ้นได

ในปจจุบันน้ีไดมีการผลิตเคร่ืองออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติก เพ่ือ

จําหนายมากขึ้น  แตเครื่องออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติกที่จําหนาย

อยูในปจจุบันลวนมีราคาสูงท้ังส้ิน ทําใหโรงพยาบาลหลายแหงไมสามารถ

จัดซ้ือเคร่ืองเพ่ือนํามาใชได คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทรไดนําโตะ NK มาดัดแปลงโดยติดตั้งไดนาโมมิเตอรเพิ่มเขาไป

และไดรับการควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร เพ่ือใหไดเคร่ืองออกกําลัง

กายขอเขาแบบไอโซคิเนติก(9) โดยจากการศึกษาของ Hiruntanawat(9) 

ไดรับการทดสอบในหองทดลองมาแลววามีความถูกตองในการควบคุม

ความเร็วที่คงที่ การใสน้ําหนักและองศาในการเคล่ือนไหวที่เท่ียงตรง 

แตยังไมเคยนํามาทดลองใชเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณที่สราง

ขึ้นในการเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อเหยียดงอเขา จึงนํามาซึ่ง

การศึกษานี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแข็งแรงของกลามเนื้อ

เหยียดเขาหลังออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติกดวยโตะ NK ดัดแปลง 

เปรียบเทียบกับ Con-Trex ไดนาโมมิเตอร ซึ่งเปนอุปกรณมาตรฐานใน

การออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติก และสามารถวัดความแข็งแรงของ

กลามเนื้อออกมาในคา torque หรือแรงบิด มีคาเปนนิวตันเมตร (Nm) 

ซึ่งจากการศึกษาของ Maffi uletti และคณะ (ค.ศ. 2007) พบวาเครื่อง 

Con-Trex ไดนาโมมิเตอร มีความเช่ือม่ันในการวัดคาแรงบิดสูงสุดของ

กลามเน้ือเหยียดและงอเขาอยูในระดับปานกลางถึงสูง (intraclass cor-

relation coeffi cients >0.86) และพบวามีคาความเช่ือม่ันสูงท่ีสุดเม่ือ

วัดคาแรงบิดสูงสุดของกลามเน้ือเหยียดเขาแบบคอนเซนตริก (intraclass 

correlation coeffi cients = 0.99)(10)

วิธีการศึกษา

กลุมประชากร 

เกณฑการคัดเขา ไดแก อาสาสมัครที่ไมมีโรคประจําตัว, อายุ 18-

40 ป

เกณฑการคัดออก ไดแก อาสาสมัครที่เคยไดรับบาดเจ็บหรือไดรับ
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การผาตัดที่ขา 2 ขาง, มีอาการปวดเขา ปวดสะโพกหรือปวดขอเทา, มี

พิสัยขอเขา ขอสะโพกหรือขอเทานอยกวาปกติ, เปนนักกีฬา(11)

เกณฑการยุติการเขารวมโครงการวิจัย ไดแก อาสาสมัครไดรับบาด

เจ็บโดยมีสาเหตุเกี่ยวของกับการเขารวมวิจัย เชน เอ็นเขาขาด หมอน

รองกระดูกสันหลังเคลื่อนไปกดทับรากประสาท เปนตน

จํานวนประชากรจากการใชการคํานวณขนาดตัวอยางของผูเขารวม

วิจัยทั้งสิ้น 24 ราย คือ

เนื่องจากไมมีงานวิจัยกอนหนาน้ีที่ใชอางอิงในการคํานวณ

ประชากร ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานวาคาความแปรปรวนในกลุมที่ออก

กําลังกายเปน 2 เทาของกลุมไมออกกําลังกาย

และตองการตรวจพบความแตกตาง (∆) ที่คา = 1 standard de-

viation 

กําหนดให
n     = the number of volunteers in each group
Zα   

= 95% confi dence interval (คามาตรฐาน < 0.05=1.96)
Aβ      

= Type II error (power at 80%=0.84)

นํามาแทนคาในสูตร

เพิ่มอีก 20% (for a follow-up loss)

 

วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือ

1. โตะ NK ดัดแปลง เปนอุปกรณที่คณะวิศวกรรมศาสตรสราง

ขึ้นดวยตนทุนเพียง  50,000 บาท โดยดัดแปลงโตะ NK ที่ไมใชแลวมา

ติดตั้งไดนาโมมิเตอรที่มีมอเตอรกระแสตรง (DC motor) เพื่อควบคุม

การเคลื่อนที่ของ lever arm มี potentiometer เปนสวนประกอบ

ท่ีควบคุมองศาของการเคล่ือนไหว มีระบบ PID controller เปนระบบท่ี

ควบคุมใหมีการเคล่ือนไหวดวยความเร็วท่ีคงท่ี มี gear box เปนอุปกรณ

ท่ีใหแรงตานสําหรับการออกกําลังกาย และมี strain gauge เปนอุปกรณ

ที่วัดแรงที่คนกระทําตออุปกรณออกมาเปนแรงท่ีวัดได สวนประกอบ

ทั้งหมดนี้ไดรับการควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรโปรแกรม Labview 

(รูปที่ 1)(9)

2. เครื่อง Con-Trex ไดนาโมมิเตอร เปนอุปกรณไอโซคิเนติกได-

นาโมมิเตอรท่ีผลิตจากประเทศสวิตเซอรแลนด มีราคา 5,000,000 บาท 

เปนอุปกรณมาตรฐานสําหรับการออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติก และ

วัดความแข็งแรงของกลามเน้ือ ซึ่งมีใชในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

สามารถออกกําลังกายไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ continuous 

passive motion (CPM), ไอโซโทนิก, ไอโซคิเนติกและบอลลิสติก และ

สามารถออกกําลังกายไดทั้งสวนลําตัวและขา

3. แบบฟอรมบันทึกขอมูล

4. แบบสอบถามหลังการทดลอง

ขั้นตอนการวิจัย  

เม่ืออาสาสมัครยินยอมเขาโครงการวิจัย อาสาสมัครไดรับการวัด

ความแข็งแรงของกลามเนื้อเหยียดเขา (quadriceps) โดยใชเครื่อง 

Con-Trex ไดนาโมมิเตอร และไดรับการจับคูโดยอาศัยขอมูลพื้นฐาน

ที่ใกลเคียงกัน ไดแก เพศ อายุ (ไมเกิน 5 ป), ดัชนีมวลกาย (ไมเกิน 3 

กก.ตอม.2) และความแข็งแรงของกลามเนื้อเหยียดเขาขาขวาและซาย 

จากนั้นอาสาสมัครในแตละคูถูกสุมออกเปน 2 กลุม (รูปที่ 2) คือ 

กลุมออกกําลังกาย: อาสาสมัครออกกําลังกาย 3 คร้ัง/สัปดาห เปน

ระยะเวลาท้ังหมด 6 สัปดาห (18 คร้ัง) รายละเอียดการออกกําลังกาย ดังน้ี

1. ขาขางขวาไดรับการออกกําลังกายดวยโตะ NK ดัดแปลง ขา

ขางซายไดรับการออกกําลังกายดวยเคร่ือง Con-Trex ไดนาโมมิเตอร 

2. ออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติก-คอนเซนตริกของกลามเน้ือเหยียด

งอเขา ใชเกณฑวิธีในการออกกําลังกายตามการศึกษาของ Huang และ

คณะ (ค.ศ. 2003)(6)

3. น้ําหนักที่เปนแรงตานคือ รอยละ 50 ของแรงบิดสูงสุดเฉลี่ย

ของอาสาสมัครที่วัดไดกอนเริ่มการวิจัย

4. ความเร็วเชิงมุมของการเคล่ือนไหวคือ 30 องศาตอวินาที(6), พิสัย

การเคล่ือนไหวขอเขาคือ 0-70 องศา(12)

5. ปริมาณการออกกําลังกาย 5 การทําซํ้าของกลามเนื้อเหยียด-

งอเขาตอ 1 ชุด ทั้งหมด 5 ชุดตอคร้ัง

6. กอนและหลังการออกกําลังกาย อาสาสมัครตองออกกําลังกาย

แบบเบา ๆ (calisthenic exercise) และยืดกลามเน้ือขอเขา 2 ขาง นาน 

5-10 นาที

กลุมไมออกกําลังกาย: อาสาสมัครถูกหามออกกําลังกายอ่ืน ๆ ตลอด

ระยะเวลา 6 สัปดาห

อาสาสมัครทั้ง 2 กลุม ไดรับการรักษารวมกัน ดังนี้ การลดอาการ

ปวดกลามเน้ือบริเวณขาจากการออกกําลังกายและวัดความแข็งแรง ดวย

ยาพาราเซตามอล และยืดกลามเนื้อ quadriceps, hamstrings และ 

gastrocnemius

n = 
  

 = 10 + 20% (for a follow-up loss) = 12 

 

  

  

  
 =     

  

Figure 1.  Modifi ed NK table
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ผลการศึกษาที่ตองการวัด 

ผลการศึกษาระดับปฐมภูมิ (primary outcome)
1. ความแข็งแรงของกลามเนื้อเหยียดเขาของขาขวาและขาซาย

หลังออกกําลังกายครบ 6 สัปดาห วัดความแข็งแรงของกลามเน้ือเหยียด

เขาแบบไอโซคิเนติก-คอนเซนตริก ที่ความเร็ว 30 องศาตอวินาที ดวย

เครื่อง Con-Trex ไดนาโมมิเตอร วัดชุดละ 3 การทําซ้ํา(13,14) ไดคาออก

มาเปนแรงบิดสูงสุด 3 คา (Nm) วัดทั้งหมด 3 ชุด(12) แลวเลือกคาที่สูง

ที่สุดของแตละชุดมาหาคาเฉลี่ย เปนแรงบิดสูงสุดเฉลี่ย(10)

ผลการศึกษาระดับทุติยภูมิ (secondary outcome)
1. ความพึงพอใจในออกกําลังกายดวยโตะ NK ดัดแปลงและเคร่ือง 

Con-Trex ไดนาโมมิเตอร 

2. ภาวะแทรกซอนจากการออกกําลังกายดวยโตะ NK ดัดแปลง

และเครื่อง Con-Trex ไดนาโมมิเตอร

การวิเคราะหทางสถิติ

1.   การแสดงขอมูลพื้นฐาน

 1.1 วิเคราะหขอมูลตัวแปรชนิดตอเนื่อง (continuous vari-

able) นําเสนอในรูปคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 1.2 วิเคราะหขอมูลตัวแปรชนิดนับ (discrete variable) นํา

เสนอในรูปรอยละ 

2. เปรียบเทียบความแตกตางกอนและหลังออกกําลังกาย โดยใช 

paired t-test รวมกับ random-intercept mixed-effects linear 

regression เพื่อ adjust correlation เน่ืองจากเปนการวัดความแข็ง

แรงของขาท่ีเพ่ิมข้ึนกอนและหลังออกกําลังกายท้ังขาซายและขาขวาใน

อาสาสมัครคนเดียวกัน

3. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมออกกําลังกายและไม

ออกกําลังกาย โดยใช unpaired t-test

4. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชอุปกรณทั้ง 2 ชนิดโดยใช 

Wilcoxon signed ranks test

5. รายงานเปน p-value โดย p<0.05 มีนัยสําคัญทางสถิติ

หมายเหตุ โครงการวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
ทําวิจัยในมนุษยจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และไดรับ
การอนุมัติใหดําเนินการไดตามหมายเลข 57-275-11-1

ผลการศึกษา

ขอมูลเบื้องตนของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุม พบวามีความแข็งแรงของ

กลามเนื้อเหยียดเขา อายุ น้ําหนัก สวนสูง ดัชนีมวลกาย และความถี่ใน

การออกกําลังกาย ไมแตกตางกันทั้ง 2 กลุม ดังที่แสดงในตารางที่ 1  

หลังออกกําลังกายครบ 6 สัปดาห พบวาความแข็งแรงของกลาม

เนื้อเหยียดเขาของกลุมอาสาสมัครที่ออกกําลังกายมีคาเพิ่มขึ้นอยางมี

นยัสําคัญทางสถิติ ทั้งขาขวาที่ออกกําลังกายดวยโตะ NK ดัดแปลง 

และขาซายที่ออกกําลังกายดวยเคร่ือง Con-Trex ไดนาโมมิเตอร ใน

ขณะท่ีความแข็งแรงของกลามเน้ือเหยียดเขาของกลุมอาสาสมัครท่ีไมได

ออกกําลังกายมีคาลดลงทั้ง 2 ขาง ดังตารางที่ 2 และรูปที่ 3 และ 4

เมื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของกลามเนื้อเหยียดเขาที่เปลี่ยน-

แปลงไป พบวาในกลุมออกกําลังกายดวยเคร่ือง NK ดัดแปลงและเคร่ือง 

Con-Trex  ไดนาโมมิเตอร มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมไมออกกําลังกาย (p=0.026 และ 0.003 

ตามลําดับ) และพบวาความแข็งแรงท่ีเพ่ิมข้ึนโดยการใชโตะ NK ดัดแปลง 

เมื่อเทียบกับเคร่ือง Con-Trex ไดนาโมมิเตอร ในกลุมออกกําลังกาย

ดวยกันนั้น ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.98) 

ดังตารางที่ 3 

จากการทําแบบสอบถามโดยอาสาสมัครกลุมออกกําลังกาย พบวา

ความพึงพอใจในดานความสะดวกสบายและรูปลักษณภายนอก โตะ 

NK ดัดแปลงไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวาเคร่ือง Con-Trex ไดนาโมมิเตอร 

ดังตารางที่ 4

มีรายงานผลขางเคียงไมพึงประสงค คืออาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ

ตนขาท้ัง 2 ขาง ท้ังกลุมออกกําลังกายและกลุมไมออกกําลังกาย ในขณะ

มีการออกแรงเคลื่อนไหวขอเขาขณะออกกําลังกายและขณะวัดความ

แข็งแรง ซึ่งอาการทุเลาเองในเวลาไมเกิน 1 วัน และมี 3 ราย ที่รายงาน

อาการปวดกลามเนื้อตนขาซาย ขอเทาซาย และนองขาดานหลัง 2 ขาง 

ซ่ึงมีสาเหตุมาจากระบบคอมพิวเตอรท่ีผิดปกติท้ังโตะ NK ดัดแปลง และ

เคร่ือง Con-Trex ไดนาโมมิเตอร แตอาการปวดทุเลาภายในเวลา 1-2 

วัน ไมมีคนใดที่ตองกินยาพาราเซตามอลหรือประคบเย็นหลังมีอาการ

ปวดเม่ือยกลามเนื้อ

 Healthy volunteers (n=33)  
  Excluded (n=9) 

 Excluded (n=7) 
Declined to participate 

 Randomized (n=24)  
   

Allocated to exercise  
study group (n=12) 

 Allocated to non-exercise control group 
(n=12) 

   
Exercised with modified NK table and 

Con-Trex dynamometer (n=12) 
 No exercise  

(n=12) 
   

Completed 6 weeks 
Analyzed (n=12) 

 Follow-up after 6 weeks 
Analyzed (n=12) 

Figure 2. Flow of the study
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Table 1.  Baseline characteristics of participants

Characteristics Exercise (n=12) Non-exercise (n=12) p-value

Mean age, years (SD) 30.5 (4.2) 30.3 (3.7) 0.918a

Female, n (%) 6 (50) 6 (50) 1b

Mean height, cm (SD) 165.4 (8.5) 161.2 (8.7) 0.238a

Mean weight, kg (SD) 60 (9.8) 57.3 (10.6) 0.528a

BMI, kg./cm.2, median (IQR) 21.3 (19.4,23.4) 20.9 (19.9, 23.1) 0.954c

Right handedness, n (%)   11 (91.7) 11 (91.7) 1d

Right footedness, n (%) 11 (91.7) 11 (91.7) 1d

Frequency of exercise, n (%) 
   1-2 times/week
   3-4 times/week
   No 

3 (25)
2 (16.7)
7 (58.3)

2 (16.7)
4 (33.3)
6 (50.0)

0.644d

Duration of exercise, n (%) 
   < 30 minutes
   > 60 minutes
   30-60 minutes

1 (20)
3 (60)
1 (20)

0 (0)
1 (14.3)
6 (85.7)

0.072d

Last exercise, n (%) 
   > 1 week ago
   1 week ago

4 (80)
1 (20)

4 (57.1)
3 (42.9)

0.576d

Mean quadriceps strength, Nm (SD)
   Right leg
   Left leg

83.1 (39.9)
79.2 (33.5)

82.9 (33.9)
85.9 (37.4)

0.99a

0.645a

a t-test, bChi-square test, c Wilcoxon rank-sum test, d Fisher’s exact test.

Table 2. Quadriceps strength at pre- and post- 6 weeks in exercise and non-exercise groups

Quadriceps strength 
(Nm) 

Exercise (n=12)   Non-exercise (n=12) 
Mean  SD 95% CI   Mean SD 95% CI 

Right  
pre- 83.10 39.9 62.7, 103.5   82.91 33.9 65.3, 100.5 
post-  94.45 33.8 74.6, 114.9 81.80 26.7 64.3, 99.4 

  p-value 0.004a       0.76a     

Left  pre- 79.15 33.5 58.7, 99.6 85.72 37.4 68.2, 103.3 
post-  90.66 39.0 70.2, 111.1 82.21 28.6 64.6, 99.8 

  p-value 0.003a       0.317a     
apaired t-test 

Figure 3. Right quadriceps muscle strength at pre- and post- 6 weeks 
in exercise and non-exercise groups  
p<0.05 comparing pre- and post- 6 weeks in the exercise group
All vertical lines represent 95%CI

Figure 4. Right quadriceps muscle strength at pre- and post- 6 weeks 
in exercise and non-exercise groups  
p<0.05 comparing pre- and post- 6 weeks in the exercise group
All vertical lines represent 95%CI
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บทวิจารณ

โตะ NK ดัดแปลงเปนอุปกรณตนแบบที่ผลิตโดยคณะวิศวกรรม-

ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งอาศัยหลักการสําคัญในการ

ผลิตเพื่อใหสามารถออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติกได คือหลักการตาน

แรงดวยความเร็วคงท่ี โดยใชระบบคอมพิวเตอรเปนตัวควบคุมการทํางาน

ของอุปกรณ และไดรับการทดสอบในหองทดลองมาแลววาสามารถ

กําหนดแรงตานและความเร็วในการเคลื่อนที่ของไดนาโมมิเตอรไดถูก

ตอง แตยังไมเคยนําอปุกรณมาทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานจริง 

งานวิจัยนี้จึงเปนงานวิจัยแรกท่ีศึกษาถึงประสิทธิภาพในการออกกําลัง

กายแบบไอโซคิเนติกดวยโตะ NK ดัดแปลง 

จากผลการวิจัยพบวาการออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติกดวยโตะ 

NK ดัดแปลงสามารถเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อเหยียดเขาไดจริง

และความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นนั้นไมแตกตางกับการออกกําลังกายดวย

เครื่อง Con-Trex ไดนาโมมิเตอร ซึ่งนาจะเปนผลจากการผลิตอปุกรณ

ใหสามารถเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่โดยใชระบบควบคุมแบบ PID 

controller และการใช gear box ซึ่งเปนสวนประกอบในการควบคุม

แรงดันไฟฟาใหออกมาเปนแรงตานที่ตองการ(2) 

เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Huang และคณะ(6) การใช

ความเร็วท่ี 30 องศาตอวินาที ซึ่งเปนความเร็วที่ชานาจะชวยใหกลาม

เนื้อมีความแข็งแรงขึ้นมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับความเร็วที่เร็วกวานี้ แตใน

แงของการวัดความแข็งแรง ผูวิจัยเลือกใชความเร็วที่ 30 องศาตอวินาที

เชนเดิม ในขณะท่ีการศึกษาของ Huang ใชความเร็วที่ 60 และ 180 

องศาตอวินาที ซึ่งจากงานวิจัยกอนหนาน้ี ความจําเพาะของความเร็ว

ในการฝกและการวัดก็มีผลเชนกัน(2) อยางไรก็ตามความแข็งแรงของ

กลามเนื้อที่เพิ่มขึ้นไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได เนื่องจากงาน

วิจัยของ Huang ศึกษาในผูปวยโรคขอเขาเสื่อม และมีหลายปจจัยที่

แตกตางกัน เชน อายุ เชื้อชาติ รูปราง 

ในแงความถนัดตอผลของการออกกําลังกาย อาสาสมัครในกลุม

ที่ออกกําลังกาย การออกกําลังกายขาขางขวาดวยโตะ NK ดัดแปลง

เพียงอยางเดียว อาจไดความแข็งแรงท่ีเพิ่มขึ้นนอยกวาความเปนจริง 

เนื่องจากขาขางขวาเปนขาขางถนัดของอาสาสมัครสวนใหญ ซึ่งมี

ความแข็งแรงอยูเดิมอยูแลว(3) ในขณะที่อาสาสมัครทั้ง 2 กลุมมีจํานวน

คนที่ถนัดขาขวาเทา ๆ กัน จึงไมนากอใหเกิดอคติระหวางกลุม 

ในแงของเพศนั้น พบวาเพศชายมีความแข็งแรงของขาขางถนัด

แตกตางกับขาขางไมถนัดชัดเจน ในขณะที่เพศหญิงความแตกตางของ

ความแข็งแรงของขาสองขางไมแตกตางกันมากนัก การแบงจํานวน

เพศชายและหญิงเทา ๆ กันนาจะชวยลดอคติระหวางกลุมได(3,15)

ผลดานความพึงพอใจของผูใชงานพบวา เคร่ือง Con-Trex ไดนาโม-

มิเตอรไดคะแนนพึงพอใจสูงกวาโตะ NK ดัดแปลงอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ในดานความสะดวกสบายและรูปลักษณภายนอก ในขณะที่การ

ใชงานและภาพรวม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง

เปนผลจากการที่โตะ NK ดัดแปลงที่นํามาใชยังเปนตัวตนแบบท่ีผลิต

จากหองทดลองโดยคํานึงถึงความสามารถในการใสแรงตานที่ถูกตอง

และควบคุมความเร็วที่คงที่เปนหลักสําคัญกอน สวนเรื่องของการใช

งานและรูปลักษณภายนอกจะพัฒนาตอไปในอนาคต

ผลการวิจัยในครั้งนี้มีประโยชนตอการพัฒนาโตะ NK ดัดแปลงใน

อนาคต เนื่องจากเปนการเนนยํ้าวาระบบควบคุมของตัวตนแบบน้ัน

สามารถนํามาใชในการออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติกไดจริง และถือ

ไดวาประสิทธิภาพของโตะ NK ดัดแปลงในการออกกําลังกายแบบไอ

โซคิเนติกเทียบเทากับเคร่ือง Con-Trex ไดนาโมมิเตอรซึ่งเปนอุปกรณ

มาตรฐาน ในราคาที่ถูกกวาถึง 100 เทา อีกทั้งยังเปนการนําโตะ NK 

ที่เสื่อมคุณภาพแลวมาใชใหมอีกดวย อยางไรก็ตามโตะ NK ดัดแปลง

ตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมใหสามารถออกกําลังกายไดทั้งขาซายและ

ขวา เนื่องจากในปจจุบันตัวตนแบบสามารถออกกําลังกายไดเพียงขา

ขวาขางเดียว รวมท้ังเรื่องของความสะดวกสบายในการใชงานและรูป

ลักษณภายนอกที่สวยงาม ซึ่งการพัฒนาโตะ NK ดัดแปลงใหใชไดจริง

ในอนาคตนั้น มีประโยชนในการนําไปใชในโรงพยาบาลปฐมภูมิและ

ทุติยภูมิ เพื่อเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อ เชน อาการออนแรงจาก

โรคหลอดเลือดสมอง อาการปวดเขาจากโรคเขาเสื่อม ชวยลดภาระคา

ใชจายในการจัดซื้ออุปกรณมูลคาสูงและคาใชจายในการเดินทางของ

Table 3. Comparison of the change in quadriceps strength of each leg between exercise and non-exercise groups

Exercise (n=12) Non-exercise (n=12)

Change in quadriceps strength Mean (Nm) 95% CI Mean (Nm) 95% CI p-value 

Modifi ed NK table (Right) 11.35 3.7, 19.0 -1.1 - 8.84, 6.66 0.026b
Con-Trex dynamometer (Left) 11.51 3.8, 19.2 -3.52 - 10.5, 3.4 0.003b
p-value 0.98a 0.664a

aWALD test, bUnpaired t-test

Table 4. Comparison of satisfaction (scale 1, low to 5, high) between the modifi ed NK table and the Con-Trex dynamometer
Modifi ed  NK table Con-Trex   dynamometer

p-value
Mean (SD) Mean (SD)

Comfortable 3.58 (0.67) 4.17 (0.72) 0.026
Appearance 3.42 (0.79) 4.67 (0.49) 0.007
Usability 3.83 (0.72) 4.33 (0.78) 0.193
Overall satisfaction 4 (0.74) 4.33 (0.65) 0.33

Wilcoxon signed ranks test
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ผูปวยท่ีตองเดินทางมารักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ อีกทั้งยัง

สามารถนําออกขายสูตลาดไดอีกดวย

 สําหรับขอจํากัดของการศึกษาน้ีคือ การออกกําลังกายดวย

อุปกรณ 2 ชนิดในคนคนเดียวกัน อาจทําใหเกิดอคติในงานวิจัย ซึ่งมี

สาเหตุเน่ืองจากโตะ NK ดัดแปลงท่ีใชน้ันเปนอุปกรณตนแบบท่ีสามารถ

ใชออกกําลังกายขาขวาไดเพียงขางเดียว แตทางผูวิจัยตดัสินใจใหอาสา

สมัครออกกําลังกายขาทั้ง 2 ขาง เนื่องจากคิดวาการออกกําลังกายขา

ท้ังสองขางจะสงผลเสียตออาสาสมัครนอยกวาการออกกําลังกายขาขาง

เดียว ดังไดกลาวขางตนวาหากความแข็งแรงของขาท้ังสองขางแตกตาง

กันมากถือเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดการบาดเจ็บของขาในอนาคตได(4) 

อีกทั้งการศึกษานี้ไมไดเพิ่มแรงตานใหอาสาสมัครเนื่องจากอาสาสมัคร

มีปญหาเรื่องความลาและหลายครั้งที่ออกกําลังกายพบวากําลังในการ

เหยียดงอเขาของขาทั้ง 2 ขางลดลง ซึ่งทางผูวิจัยสันนิษฐานวาสาเหตุ

นาจะมาจากความเร็วท่ีใชในการเคล่ือนไหวอยูในระดับชา (30 องศาตอ 

วินาท)ี ซึ่งทําใหอาสาสมัครรูสึกหนักขณะท่ีออกกําลังกาย นอกจากนี้

การที่อาสาสมัครกลุมไมออกกําลังกายถูกหามไมใหออกกําลังกายเพื่อ

เปรียบเทียบความแข็งแรงท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับกลุมที่ออกกําลังกายนั้น 

ทําใหความแข็งแรงของกลามเนื้อเหยียดเขาลดลง ซึ่งอาจสงผลเสียตอ

อาสาสมัครไดเล็กนอย

สรุป การออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติกดวยโตะ NK ดัดแปลงที่

ความเร็วในการออกกําลังกาย 30 องศาตอวินาที สามารถเพ่ิมความ

แข็งแรงของกลามเนื้อเหยียดเขาไดเทียบเทาการใชเครื่อง Con-Trex 

ไดนาโมมิเตอร ซึ่งเปนอุปกรณมาตรฐานในการออกกําลังกายแบบไอ
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