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ABSTRACT 

  

 A sit-to-stand (STS) test is often used for assessment of the leg muscle 

strength in the elderly.  The one-leg STS was modified from the original two-leg STS 

test to assess the knee extensor muscle strength and endurance in young adults 

because of higher challenge in mechanical demand placed on knee extensor muscles 

of each leg during the STS movement.  The purpose of this study was to validate the 

use of a one-leg STS test for measurement of strength and endurance of the knee 

extensor muscles by exploring the relationship between variables obtained from the 5 

and 10 repeated one-leg STS tests (time and power of the STS movement) and 

variables representing strength and endurance of the knee extensor muscles 

(maximum voluntary contraction; MVC and time to fatigue, respectively).
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Fifty participants (25 males and 25 females, mean age 21.2 ± 1.6 year, mean body 

weight 58.1 ± 11.2 kg and mean height 165.3 ± 8.0 cm) were tested to measure time to 

complete the 5 and 10 repeated one-leg STS test (T5-STS and T10-STS, respectively).  

Power of the 5 and 10 repeated one-leg STS test (P5-STS and P10-STS, respectively) 

was derived from body weight, estimated center of mass (CoM) displacement, and 

time to complete the STS test.  MVC and time to fatigue of knee extensor muscles 

were measured by modified load cell connected to a PowerLab data acquisition 

system.  Pearson product moment correlation coefficient statistics was used to 

determine the relationship between variables obtained from the one-leg STS test and 

variables representing knee extensor strength and endurance.  The results showed that 

mean MVC, time to fatigue, T5-STS, T10-STS, P5-STS and P10-STS were 209.95  

81.00 N, 86.09  51.08 sec, 6.81  0.85 sec, 13.32  1.79 sec, 162.32  40.98 W and 

166.19  40.76 W, respectively.  No correlations between knee extensor MVC and 

time to complete the one-leg STS test were found.  There were significant positive 

correlations between MVC and power of the one-leg STS tests, p < 0.01 (MVC and 

P5-STS, R = 0.828; MVC and P10-STS, R = 0.759).  Low correlation between knee 

extensor time to fatigue and time to complete the one-leg STS test, whereas no 

correlation between knee extensor time to fatigue and power of the one-leg STS tests 

were found.  Therefore, the power index obtained from the one-leg STS test was 

validated to be used as an indicator for evaluation of the knee extensor muscle 

strength in young adults.  The 5 and 10 repeated one-leg STS used in this study was 

not appropriate to assess the knee extensor muscle endurance. 
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บทคัดย่อ 
 

 การลุกข้ึนยืนจากนัง่ (Sit-to-stand; STS) เป็นวิธีการท่ีนิยมใช้เพื่อประเมินความแข็งแรง
ของกลา้มเน้ือขาในผูสู้งอายุ การทดสอบลุกข้ึนยืนจากนัง่ดว้ยขาขา้งเดียว (One-leg STS) เป็นการ
ทดสอบท่ีปรับจากวธีิทดสอบดั้งเดิมคือการลุกข้ึนยนืจากนัง่ดว้ยขาสองขา้ง (Two-leg STS) เพื่อแยก
ประเมินความแข็งแรงและความทนทานของกลา้มเน้ือขาแต่ละขา้งในผูใ้หญ่ตอนตน้ได ้เน่ืองจาก
การลุกข้ึนยนืดว้ยขาขา้งเดียวมีความทา้ทายในเชิงกลศาสตร์ต่อกลา้มเน้ือเหยียดขอ้เข่าท่ีมากกวา่การ
ทดสอบ STS แบบเดิม วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี เพื่อหาค่าความตรงของการทดสอบ One-leg 
STS ในการประเมินค่าความแข็งแรงและความทนทานของกลา้มเน้ือเหยียดขอ้เข่า โดยการหาค่า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีไดจ้ากการทดสอบ One-leg STS ชนิดลุกข้ึนยืนแลว้ลงนัง่ 5 และ 10 
รอบ ไดแ้ก่ เวลาท่ีใช้ในการทดสอบ (Time) และค่าก าลงัของการลุกจากนัง่ข้ึนยืน (Power) กบัตวั
แปรท่ีแสดงถึงความแข็งแรงและความทนทานของกลา้มเน้ือเหยียดขอ้เข่า ไดแ้ก่แรงหดตวัสูงสุด
ของกล้ามเน้ือเหยียดข้อเข่า (MVC) และค่าช่วงเวลาท่ีท าให้กล้ามเน้ือล้า (Time to fatigue) 
ตามล าดบั โดยการศึกษาในคร้ังน้ีท าการศึกษาในกลุ่มผูใ้หญ่ตอนตน้จ านวน 50 คน (ชาย 25 คน 
และ หญิง 25 คน, อายุเฉล่ีย 21.2 ± 1.6 ปี, น ้ าหนกัตวัเฉล่ีย 58.1 ± 11.2 กิโลกรัม และส่วนสูงเฉล่ีย 
165.3 ± 8.0 เซนติเมตร) ได้รับการทดสอบ One-leg STS เพื่อวดัเวลาท่ีใช้ในการ                   
ทดสอบชนิดลุกข้ึนยืนแล้วลงนั่ง 5 และ 10 รอบ (T5-STS และ T10-STS ตามล าดับ)
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ในส่วนของค่าก าลงัของการลุกข้ึนยืนและนัง่ลง 5 และ 10 รอบ (P5-STS และ P10-STS ตามล าดบั) 
หาจากการค านวณโดยใช้น ้ าหนักตวั, เวลาท่ีใช้ในการทดสอบ One-leg STS และระยะทาง
โดยประมาณของการเคล่ือนท่ีของจุดศูนยก์ลางมวลร่างกาย (Center of mass; CoM) ตวัแปร MVC 
และ Time to fatigue ถูกวดัดว้ยชุดอุปกรณ์ Modified load cell with PowerLab ใชส้ถิติ Pearson 
product moment correlation เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
One-leg STS และตวัแปรท่ีแสดงถึงความแข็งแรงและความทนทานของกลา้มเน้ือเหยียดขอ้เข่า ผล
การศึกษาพบวา่ MVC, Time to fatigue, T5-STS, T10-STS, P5-STS และ P10-STS มีค่าเฉล่ีย 
209.95  81.00 นิวตนั, 86.09  51.08 วินาที, 6.81  0.85 วินาที, 13.32  1.79 วินาที,        
162.32  40.98 วตัตแ์ละ 166.19  40.76 วตัต ์ตามล าดบั จากการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่ง MVC และเวลาท่ีไดจ้ากการทดสอบ One-leg 
STS มีเพียงความสัมพนัธ์ระหวา่ง MVC กบั P5-STS และ MVC กบั P10-STS ท่ีมีค่าความสัมพนัธ์
เชิงบวกระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (R = 0.828 และ 0.759, p < 0.01 ตามล าดบั) นอกจากน้ี
ยงัพบความสัมพนัธ์ระดบัต ่าระหวา่ง Time to fatigue และเวลาท่ีไดจ้ากการทดสอบ One-leg STS 
แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่ง Time to fatigue และ Power ท่ีไดจ้ากการทดสอบ One-leg STS 
ดงันั้นจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าค่าดชันีก าลงัท่ีค  านวณไดจ้ากการทดสอบ One-leg STS สามารถ
น าไปทดสอบเพื่อประเมินค่าความแข็งแรงของกลา้มเน้ือเหยียดขอ้เข่าในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ได ้แต่
การทดสอบ one-leg STS ชนิดลุกยืน-นั่ง 5 รอบ และ 10 รอบ ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ียงั     ไม่
เหมาะสมในการน าไปใชป้ระเมินความลา้ของกลา้มเน้ือเหยยีดขอ้เข่า 


