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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแรงกดแขนขณะยกตัวในท่านั่ง และแรง

บีบมือ กับปริมาณองค์ประกอบของร่างกายด้านต่างๆ ในผู้สูงอายุจ านวน 109 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 76 ปี อาสาสมัครได้รับ
การประเมินปริมาณแรงกดแขนขณะยกตัวในท่านั่ง วัดแรงบีบมือ และการประเมินองค์ประกอบของร่างกายด้านต่างๆ ผล
การศึกษาพบว่าปริมาณแรงกดแขนขณะยกตัวในท่านั่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณมวลร่างกายที่ปราศจากไขมัน  ปริมาณ
มวลกระดูก และปริมาณไขมัน ของร่างกายทุกส่วนในระดับต ่าถึงสูง (r = 0.297 to 0.817, p < 0.01) ในขณะที่แรงบีบมือ
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมัน และมวลกระดูก (r = 0.613 to 0.689, p < 0.001) 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความส าคัญของการประเมินที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อแขนและล าตัวหลายกลุ่มต่อการระบุปริมาณ
องค์ประกอบของร่างกาย โดยการประเมินสามารถท าได้ง่ายในสถานที่ต่างๆคลินิก ชุมชน หรือบ้านผู้สูงอายุ โดยใช้เครื่อง
ชั่งน ้าหนักแบบดิจิตอลที่วางบนพื้นแข็งและเรียบ ผลการศึกษานี้จึงมีความส าคัญโดยเฉพาะช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ที่ท าให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านมากขึ้น และเว้นระยะห่างทางสังคม ร่วมกับการจ ากัดการบริการทางสาธารณสุข ที่
อาจส่งผลต่อความเสื่อมขององค์ประกอบของร่างกายที่มีบทบาทส าคัญต่อการท าหน้าที่ต่างๆ ของร่างกาย ภาวะสุขภาพ 
และภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย และกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ 

ABSTRACT 

This study explored the correlation between upper limb loading during a seated push-up test 
(ULL-SPUT) and body compositions, as compared to the data found for a handgrip (HG) test in 109 older 
individuals with an average age of 76 years. Participants were cross-sectionally assessed for the ULL-
SPUT, HG, and body composition assessments. The ULL-SPUT showed low to strong correlations with 
lean body mass (LBM), bone mineral content (BMC) and fat mass of all body segments (r = 0.297 to 
0.817, p < 0.01). The HG showed moderate correlation with LBM and BMC (r = 0.613 to 0.689, p < 0.001). 
The findings suggest the importance of ULL-SPUT as it involves several muscles of the upper limbs and 
trunk on the detection of body compositions of older individuals. The assessments may be done easily 
using digital bathroom scales placing on a hard and even surface. Therefore, the ULL-SPUT may be used 
to reflect body compositions in various clinical and home-based settings. The findings are particular 
important in this COVID-19 pandemic of increased staying home and social isolation with limited 
healthcare services for older individuals who are prone to body compositions decline that play crucial 
roles for many bodily functions, health and sarcopenia and osteoporosis. 
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