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บทคัดย่อ 

จากผลการตรวจสขุภาพประจ าปี พ.ศ. 2551 – 2553 ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด าเนินสะดวก พบว่า ประมาณ

ร้อยละห้าสบิมีภาวะน า้หนักเกนิ และมีแนวโน้มสงูขึ้นเร่ือยๆ ซ่ึงบุคลากรหญิงและชายมีขนาดรอบเอว ≥ 80, 90 

เซนติเมตร ตามล าดับ ในกระแสของการที่คนหันมาดูแลสขุภาพกนัมากข้ึน   การออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูป เป็น

การออกก าลังกายอกีทางเลือกหน่ึงเพ่ือให้มีรูปร่างผอมเพรียว โดยเฉพาะคนที่มีพุง  

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูป ต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของรอบเอวของบุคลากร

โรงพยาบาลด าเนินสะดวก โดยการเปรียบเทยีบขนาดของรอบเอว  ดัชนีมวลกาย และความหนาของไขมันหน้า

ท้อง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยวิธสีุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน 

วิธีการศึกษา  กลุ่มทดลองเข้าร่วมกจิกรรมการออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูป  เป็นระยะเวลา  6 สปัดาห์ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป  

ผลการทดลอง ก่อนทดลอง ทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าเฉล่ียขนาดรอบเอว  ดัชนีมวลกาย และความหนาของไขมันหน้าท้อง 

ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > .05)   หลังการทดลอง ทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉล่ียความหนาของไขมัน

หน้าท้อง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ( p-value  < .01)  ในสปัดาห์ที่ 3   และ 6    เมื่อเปรียบเทยีบ

ดัชนีมวลกายและขนาดรอบเอวทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value  < .05)  

ในสปัดาห์ที่ 6 

สรุปผล การออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูป จะท าให้ภาวะอ้วนลงพุงลดลง  ทั้งขนาดรอบเอว  ดัชนีมวลกาย และความ

หนาของไขมันหน้าท้อง  ควรน าการออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูป มาปรับใช้กบับุคคลและชุมชน เพ่ือสร้างเสริมสขุภาพ  

ค าส าคัญ การออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูป/ไขมันหน้าท้อง/ ขนาดรอบเอว/ดัชนีมวลกาย 

 



ABSTRACT 

 The annual staff medical report at Damnoensaduak hospital from 2008-2010 shown that 

around 50 percent had obesity condition both women and men with waist circumference more than 

or equal to 80 and 90 centimeter in the latter. The present people concern about their health. 

Hulahoop exercise is the alternative for slimming body especially overweight person. 

Objective: The purpose of this study was to identify the effects of Hulahoop exercise on the waist 

circumferential changes in staff at Damnoensaduak hospital. The measurements in this study were 

waist circumference, body mass index (BMI) and abdominal adipose tissue.  The subjects were 

divided into 2 groups by randomize sampling method: experimental and control groups, 30 

participants per group.  

Materials and Methods: The experimental group did their exercise for 6 weeks. The data were 

analyzed by computerized program. 

Results: The results showed no significant difference in average of waist circumference and BMI 

(p>0.05) after 3 weeks of exercise in both groups; however, adipose tissue is significantly different 

(p<0.01). Moreover, after the 6-week exercise, the data showed significant difference (p>0.01) in 

BMI, waist circumference and adipose tissue in both groups.  

Conclusion:  This result suggested that Hulahoop exercise benefits controlling BMI, waist 

circumference and adipose tissue. Thus, should be approved for everybody in promoting health to 

individual or applying to community.  

Keywords:  Hulahoop exercise /abdominal adipose tissue /waist circumference / body mass index  

 

 

 

บทน า 

กระทรวงสาธารณสขุได้เน้นยุทธศาสตร์ให้คนไทยมีสขุภาพดี มีอายุที่ยืนยาว ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อที่

สามารถป้องกนัได้  โดย เน้นการ  สร้าง น าการ  ซ่อม สขุภาพ ซ่ึงการส่งเสริมสขุภาพด้วยการออกก าลังกายเป็น

กระบวนการส าคัญในการป้องกนัไม่ให้บุคคลตกอยู่ในสภาวะเจบ็ป่วยโดยการหลีกเล่ียงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

ภาวะสขุภาพ โดยเฉพาะประชากรในกลุ่มวัยท างาน  

 โรงพยาบาลด าเนินสะดวกเป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นการดูแลสขุภาพแบบองค์รวม แต่ในปี พ.ศ. 2 553 

พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.61    ขาดการออกก าลังกาย บุคลากรร้อยละ 49.15  มีภาวะอ้วน/น า้หนักเกนิ 

บุคลากรร้อยละ    23.7     มีค่าดัชนีมวลกายเกนิกว่ามาตรฐาน   และ เมื่อพิจารณาแนวโน้มของข้อมูลในบุคลากร

กลุ่มที่มีภาวะขนาดรอบเอวในผู้ชาย ≥ 90 เซนติเมตร และในผู้หญิงขนาดรอบเอว ≥ 80 เซนติเมตร พบแนวโน้ม

ของข้อมูลสงูขึ้นเร่ือยๆ จากปี พ.ศ. 2551 – 2553  คิดเป็นร้อยละ 48.79, 49.15 และ 50.07 ตามล าดับโดยพบ

ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (กลุ่มงานสขุศึกษา  โรงพยาบาลด าเนินสะดวก , 2554) ดังน้ันจึงต้องแสวงหาแนวทางใน

การส่งเสริมสขุภาพของบุคลากรกลุ่มน้ี 

     



ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาผลของกา รออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูป ต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของ

รอบเอว ดัชนีมวลกาย และความหนาของไขมันหน้าท้องของบุคลากรโรงพยาบาลด าเนินสะดวกเพ่ือน าผล

การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดกจิกรรมเพ่ือสร้างสขุภาพของบุคลากรตามสถานที่ท  างานทั้งภาครัฐและ

เอกชน  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาผลของการออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูป ต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของรอบเอวของบุคลากร

โรงพยาบาลด าเนินสะดวก โดยการเปรียบเทยีบขนาดของรอบเอว  ดัชนีมวลกายและความหนาของไขมันหน้าท้อง  

วิธีการศึกษาและขั้นตอนการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรโรงพยาบาลด าเนินสะดวกที่มีค่า BMI ≥ 23 (Kg/m) และมีรอบเอว ≥ 90 

เซนติเมตรในผู้ชายและรอบเอว ≥ 80 เซนติเมตรในผู้หญิง เป็นระยะเวลา 3 ปี  คือ ปี พ.ศ. 25 51,  2552 และ 

2553  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยวิธสีุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน 

จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ือง โรคอ้วนกบัภาวะเสี่ยงจากกลุ่มอาการเมตาบอลิก เมนูอาหารไทยไร้พุง การ

จัดการอารมณ์ที่ส่งผลต่อการรับประทานอาหารเกนิ  การออกก าลังกายเพ่ือ การลดน า้หนัก แก่ บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายเพ่ือปรับพ้ืนฐานให้ประชากรที่ศึกษา(กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) มีระดับความรู้ใกล้เคียงกนั 

         จัดกจิกรรมการออกก าลังกายในกลุ่มทดลอง โดยใช้วิธกีารออกก าลังกายแบบฮูลาฮูป สปัดาห์ละ 5 คร้ัง 

คร้ังละ 30 นาท ีในเวลา 15.00 – 15.30 น. ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 สปัดาห์ 

ตรวจวัดขนาดของรอบเอว ดัชนีมวลกาย  และ ความหนาของไขมันหน้าท้อง ในกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม 3 คร้ังคือ ก่อนการวิจัย ในสปัดาห์ที่ 3 และในสปัดาห์ที่ 6 แล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมด น ามาเปรียบเทยีบ

ผลความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เปรียบเทยีบขนาดของรอบเอว  ดัชนีมวลกาย และความหนาของไขมันหน้าท้องระหว่างกลุ่มด้วยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (One-way Analysis of Covariance) 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการวิจัย 
ก่อนเร่ิมการทดลอง พบว่าทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทั้งหมดมีภาวะค่า BMI ผิดปกติ โดยกลุ่ม

ทดลองมีภาวะอ้วนมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 70   กลุ่มควบคุมมีภาวะน า้หนักเกนิมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 43.3   
ตารางที่ 1   จ านวนและร้อยละ ของระดับดัชนีมวลกาย ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการวิจัย  

ระดับดัชนีมวลกาย จ านวน  ร้อยละ 

 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

      

     ต ่ากว่ามาตรฐาน (น้อยกว่า 18.5) 

     ปกต ิ(18.6-22.9) 

     น า้หนักเกนิ (23-24.9) 

     อ้วน (25-29.9) 

     อ้วนมาก (30 ขึ้นไป)      
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 ผลการเปรียบเทยีบพบว่าขนาดของรอบเอว ดัชนีมวลกายและความหนาของไขมันหน้าท้อง ในการวัด

คร้ังที่ 1 เปรียบเทยีบทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ   ส าหรับการวัดคร้ังที่ 2 พบว่า

ความหนาของไขมันหน้าท้องมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ ค่า p-value .00 (p-value < .05) 

ในขณะที่การวัดคร้ังที่ 3 พบว่าขนาดของรอบเอว ดัชนีมวลกายและความหนาของไขมันหน้าท้อง เปรียบเทยีบทั้ง 

2 กลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   ทั้งขนาดของรอบเอว ดัชนีมวลกายและความหนาของ

ไขมันหน้าท้องที่ค่า p-value .001   .009  และ .000 (p-value  < .05)    ตามล าดับ  

 

 

 

 

 



ภาพประกอบ 1 เปรียบเทยีบขนาดรอบเอวในแต่ละช่วงของการศึกษาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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ภาพประกอบ 2 เปรียบเทยีบดัชนีมวลกายในแต่ละช่วงของการศึกษาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

 

 

 

 



ภาพประกอบ 3 เปรียบเทยีบความหนาของไขมันหน้าท้องในแต่ละช่วงของการศึกษาระหว่างกลุ่มทดลอง  

และกลุ่มควบคุม 

 

อภิปรายผลการทดลอง 

จากผลของการจัดกจิกรรมการออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูป  ซ่ึงประกอบไปด้วย  กระบวนการสร้างความ

ตระหนัก  และกจิกรรมการออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูป   พบว่าในกลุ่มทดลอง มีขนาดของรอบเอว  ดัชนีมวลกาย 

และความหนาของไขมันหน้าท้องลดลงจากก่อนเข้าร่วมกจิกรรม  โดยเฉพา ะความหนาของไขมันหน้าท้อง   ที่

พบว่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เหน็ถึงประสทิธผิลของกจิกรรมดังกล่าว ทั้งน้ีเน่ืองจาก

การออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูป ซ่ึงเป็นการออกก าลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic exercise)  เป็นการบริหารร่างกาย

เพ่ือให้เกดิความยืดหยุ่นของข้อต่อ เส้นเอน็ กระดูก และกล้ามเน้ือ การฝึกหายใจจะช่วยให้ หายใจได้ลึก ปอด

ได้รับออกซิเจนเตม็ที่   เป็นการออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่ต้องการมีสมรรถภาพดี ( fitness)  เน่ืองจาก

สามารถเพ่ิมสมรรถภาพการท างานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตได้     ท าให้เกดิความแขง็แรงและ

ทนทานของกล้ามเน้ือ ซ่ึงถ้าหากมีการกระท าอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมออย่างน้อยสปัดาห์ละ 3 คร้ัง คร้ังละ 15 – 60 

นาท ี(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ , 2550)  สอดคล้องกบัการจัดกจิกรรมการออกก าลังกายในกลุ่มทดลอง 

โดยใช้วิธกีารออกก าลังกายแบบฮูลาฮูป สปัดาห์ละ  5 คร้ัง คร้ังละ 30 นาท ีในเวลา 15.00 – 15.30 น. ในวัน

จันทร์ – วันศุกร์ เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 สปัดาห์    

ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่าหลังเข้าร่วมโครงการกลุ่มทดลองมีความหนาของไขมันหน้าท้องลดลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ   ที่ค่า p-value .000  (p-value  < .01)  ในสปัดาห์ที่ 3   และสปัดาห์ที่ 6   ซ่ึงพบว่าการ

เล่นฮูลาฮูป ช่วยเผาผลาญไขมันได้ดี จากการที่กล้ามเน้ือมัดใหญ่ได้ท างาน  ซ่ึงท าให้มีการไหลเวียนเลือดเพ่ิมมาก



ขึ้น อตัราการเต้นของหัวใจเพ่ิมสงูขึ้น ท าให้ปริมาณของพลังงานที่ร่างกายน าไปใช้น้ันมาจากการเผาผลาญไขมันไป

เป็น พลังงาน  ท าให้ร่างกายมีปริมาณไขมันใต้ช้ันผิวหนังลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายมีน า้หนักลดลง  โดยการเล่นฮู

ลาฮูป 30 นาท ีสามารถเผาผลาญพลังงานได้มากถึง 200แคลอรีสอดคล้องกบั Brian A. Irving และคณะ 

(2008) ได้ศึกษาผลของการฝึกการออกก าลังกายอย่างเข้มเพ่ือลดไขมันในช่องท้องและไขมันตามร่างกาย พบว่า

การออกก าลังกายอย่างเข้ม เป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์สามารถลดไขมันหน้าท้องและไขมันในช่องท้องได้อย่างมี

นัยส าคัญ ในกลุ่มผู้หญิงอ้วนที่มีภาวะ metabolic syndrome   

 เมื่อพิจารณาค่า  ดัชนีมวลกายและขนาดของรอบเอว  เปรียบเทยีบทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   ในสปัดาห์ที่ 6    ซ่ึงพบว่าการเล่นฮูลาฮูป ยังช่วยเพ่ิม  ความกระชับและแขง็แรงของ

กล้ามเน้ือบริเวณหน้าท้อง และหลังส่วนล่าง ถือว่าเป็นกล้ามเน้ือแกนกลางของร่างกาย ( Core muscle)  พบว่าการ

ท างานของกล้ามเน้ือขณะเล่นฮูลาฮูป มีการหดเกรง็ตัวเป็นในลักษณะออกแรง  หมุนและเกรง็เตม็ที่ในระยะมุมการ

เคล่ือนไหวในช่วงสั้นๆเป็นการท างานแบบไอโซเมตริก  (Isometric Exercise) หมายถึงการออกก าลังกายแบบมี

การหดเกรง็ตัวของกล้ามเน้ือชนิดที่ความยาว  ของกล้ามเน้ือคงที่ แต่มีการเกรง็ หรือตึงตัว ( Tension) ของ

กล้ามเน้ือเพ่ือต้านกบัแรงต้านทาน มีการหดเกรง็ของกล้ามเน้ือหลัง กล้ามเน้ือท้อง  บริเวณล าตัว สะโพก ขา จาก

การท างานของกล้ามเน้ือแบบหดเกรง็ตัวน้ี  มีผลต่อการเพ่ิมใยกล้ามเน้ือเพ่ิมขนาดกล้ามเน้ือท าให้กล้ามเน้ือ

แขง็แรงและกระชับ  ส่งผลให้ร่างกายมีน า้หนักและขนาดของรอบเอวลดลง  นอกจากน้ันผศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยกูล 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา  มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การออกก าลังกายด้วยฮู

ลาฮูป ถือเป็นการออกก าลังกายเฉพาะส่วน และต้องใช้ความต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าให้เอวเลก็ลง  เพราะเป็นการลด

ไขมันเฉพาะส่วน  และท าให้เกดิความอ่อนตัวของเส้นเอน็หากมีการเคล่ือนไหวทุกวัน   สอดคล้องกบั Dixie L. 

Thompson และคณะ(2004) ได้ศึกษาผลของการก้าวเดินในแต่ละวันต่อไขมันในร่างกายพบว่าในกลุ่มผู้หญิงวัย

กลางคนที่มีกจิกรรมประจ าวันก้าวเดินมากกว่า 10,000 ก้าว ต่อวัน จะมีการลดลงของเปอร์เซน็ต์ไขมันในร่างกาย  

ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอวและบริเวณสะโพกอย่างมีนัยส าคัญ 

สรุปผล 

การออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูป จะท าให้ภาวะอ้วนลงพุงลดลง  ทั้งขนาดรอบเอว  ดัชนีมวลกาย และความ

หนาของไขมันหน้าท้อง  เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกนัอย่างน้อย 6 สปัดาห์ ควรน าการออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูป มาปรับ
ใช้กบับุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล เพ่ือสร้างเสริมสขุภาพของบุคลากรให้มีสขุภาพดี หรือผู้ที่รับผิดชอบงานชุมชน

สามารถน ารูปแบบของการจัดกจิกรรมในคร้ังน้ี  ไปปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมสขุภาพ 

และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชนต่อไป               
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