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บทคัดย่อ
จากผลการตรวจสุขภาพประจาปี พ.ศ. 2551 – 2553 ของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลดาเนินสะดวก พบว่า ประมาณ
ร้ อยละห้ าสิบมีภาวะนา้ หนักเกิน และมีแนวโน้ มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งบุคลากรหญิงและชายมีขนาดรอบเอว ≥ 80, 90
เซนติเมตร ตามลาดับ ในกระแสของการที่คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น การออกกาลังกายด้ วยฮูลาฮูป เป็ น
การออกกาลังกายอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อให้ มีรูปร่างผอมเพรียว โดยเฉพาะคนที่มีพุง
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการออกกาลังกายด้ วยฮูลาฮูป ต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของรอบเอวของบุคลากร
โรงพยาบาลดาเนินสะดวก โดยการเปรียบเทียบขนาดของรอบเอว ดัชนีมวลกาย และความหนาของไขมันหน้ า
ท้อง แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม โดยวิธสี ่มุ ตัวอย่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน
วิธีการศึกษา กลุ่มทดลองเข้ าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายด้ วยฮูลาฮูป
ข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป

เป็ น ระยะเวลา 6 สัปดาห์ วิเคราะห์

ผลการทดลอง ก่อนทดลอง ทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยขนาดรอบเอว ดัชนีมวลกาย และความหนาของไขมันหน้ าท้ อง
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p > .05) หลังการทดลอง ทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยความหนาของไขมัน
หน้ าท้อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( p-value < .01) ในสัปดาห์ท่ี 3 และ 6 เมื่อเปรียบเทียบ
ดัชนีมวลกายและขนาดรอบเอวทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05)
ในสัปดาห์ท่ี 6
สรุปผล การออกกาลังกายด้ วยฮูลาฮูป จะทาให้ ภาวะอ้ วนลงพุงลดลง ทั้งขนาดรอบเอว ดัชนีมวลกาย และความ
หนาของไขมันหน้ าท้อง ควรนาการออกกาลังกายด้ วยฮูลาฮูปมาปรับใช้ กบั บุคคลและชุมชน เพื่อสร้ างเสริมสุขภาพ
คาสาคัญ การออกกาลังกายด้ วยฮูลาฮูป/ไขมันหน้ าท้อง/ 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

บทนา
กระทรวงสาธารณสุขได้ เน้ นยุทธศาสตร์ให้ คนไทยมีสขุ ภาพดี มีอายุท่ยี ืนยาว ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อที่
สามารถป้ องกันได้ โดย เน้ นการ สร้าง นาการ ซ่อม สุขภาพ ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพด้ วยการออกกาลังกายเป็ น
กระบวนการสาคัญในการป้ องกันไม่ให้ บุคคลตกอยู่ในสภาวะเจ็บป่ วยโดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพ โดยเฉพาะประชากรในกลุ่มวัยทางาน
โรงพยาบาลดาเนินสะดวกเป็ นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้ นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

แต่ ในปี พ.ศ. 2 553

พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ร้ อยละ 54.61 ขาดการออกกาลังกาย บุคลากรร้ อยละ 49.15 มีภาวะอ้ วน/นา้ หนักเกิน
บุคลากรร้ อยละ 23.7

มีค่าดัชนีมวลกายเกินกว่ามาตรฐาน และ เมื่อพิจารณาแนวโน้ มของข้ อมูลในบุคลากร

กลุ่มที่มีภาวะขนาดรอบเอวในผู้ชาย ≥ 90 เซนติเมตร และในผู้หญิงขนาดรอบเอว ≥ 80 เซนติเมตร พบแนวโน้ ม
ของข้ อมูลสูงขึ้นเรื่อยๆ จากปี พ.ศ. 2551 – 2553 คิดเป็ นร้ อยละ 48.79, 49.15 และ 50.07 ตามลาดับโดยพบ
ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลดาเนินสะดวก , 2554) ดังนั้นจึงต้ องแสวงหาแนวทางใน
การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรกลุ่มนี้

ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยจึงมุ่งศึกษาผลของกา รออกกาลังกายด้ วยฮูลาฮูป ต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
รอบเอว ดัชนีมวลกาย และความหนาของไขมันหน้ าท้องของบุคลากรโรงพยาบาลดาเนินสะดวกเพื่อนาผล
การศึกษามาใช้ เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้ างสุขภาพของบุคลากรตามสถานที่ทางานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการออกกาลังกายด้ วยฮูลาฮูป ต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของรอบเอวของบุคลากร
โรงพยาบาลดาเนินสะดวก โดยการเปรียบเทียบขนาดของรอบเอว ดัชนีมวลกายและความหนาของไขมันหน้ าท้อง
วิธีการศึกษาและขั้นตอนการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรโรงพยาบาลดาเนินสะดวกที่มีค่า BMI ≥ 23 (Kg/m) และมีรอบเอว ≥ 90
เซนติเมตรในผู้ชายและรอบเอว ≥ 80 เซนติเมตรในผู้หญิง เป็ นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 25 51, 2552 และ
2553 แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม โดยวิธสี ่มุ ตัวอย่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน
จัดอบรมให้ ความรู้ในเรื่อง โรคอ้ วนกับภาวะเสี่ยงจากกลุ่มอาการเมตาบอลิก เมนูอาหารไทยไร้ พุง การ
จัดการอารมณ์ท่สี ่งผลต่อการรับประทานอาหารเกิน
การออกกาลังกายเพื่อ การลดนา้ หนัก แก่ บุคลากร
กลุ่มเป้ าหมายเพื่อปรับพื้นฐานให้ ประชากรที่ศึกษา(กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) มีระดับความรู้ใกล้ เคียงกัน
จัดกิจกรรมการออกกาลังกายในกลุ่มทดลอง โดยใช้ วิธกี ารออกกาลังกายแบบฮูลาฮูป สัปดาห์ละ

5 ครั้ง

ครั้งละ 30 นาที ในเวลา 15.00 – 15.30 น. ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เป็ นระยะเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห์
ตรวจวัดขนาดของรอบเอว ดัชนีมวลกาย

และ ความหนาของไขมันหน้ าท้อง ในกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม 3 ครั้งคือ ก่อนการวิจัย ในสัปดาห์ท่ี 3 และในสัปดาห์ท่ี 6 แล้ วรวบรวมข้ อมูลทั้งหมด นามาเปรียบเทียบ
ผลความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบขนาดของรอบเอว ดัชนีมวลกาย และความหนาของไขมันหน้ าท้องระหว่างกลุ่มด้ วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (One-way Analysis of Covariance)

ผลการวิจัย
ก่อนเริ่มการทดลอง พบว่าทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทั้งหมดมีภาวะค่า BMI ผิดปกติ โดยกลุ่ม
ทดลองมีภาวะอ้ วนมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 70 กลุ่มควบคุมมีภาวะนา้ หนักเกินมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 43.3
ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละ ของระดับดัชนีมวลกาย ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการวิจัย
ระดับดัชนีมวลกาย

จานวน
กลุ่มทดลอง

ร้อยละ

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

ต่ากว่ามาตรฐาน (น้ อยกว่า 18.5)

-

-

-

-

ปกติ (18.6-22.9)

-

-

-

-

นา้ หนักเกิน (23-24.9)

6

13

20.0

43.3

อ้ วน (25-29.9)

21

11

70.0

36.7

อ้ วนมาก (30 ขึ้นไป)

3

6

10.0

20.0

ผลการเปรียบเทียบพบว่าขนาดของรอบเอว ดัชนีมวลกายและความหนาของไขมันหน้ าท้อง ในการวัด
ครั้งที่ 1 เปรียบเทียบทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ สาหรับการวัดครั้งที่ 2 พบว่า
ความหนาของไขมันหน้ าท้ องมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ ค่า p-value .00 (p-value < .05)
ในขณะที่การวัดครั้งที่ 3 พบว่าขนาดของรอบเอว ดัชนีมวลกายและความหนาของไขมันหน้ าท้อง เปรียบเทียบทั้ง
2 กลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งขนาดของรอบเอว ดัชนีมวลกายและความหนาของ
ไขมันหน้ าท้ องที่ค่า p-value .001 .009 และ .000 (p-value < .05) ตามลาดับ

ภาพประกอบ 1 เปรียบเทียบขนาดรอบเอวในแต่ละช่วงของการศึกษาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
94
92
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84
82
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78
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74

ภาพประกอบ 2 เปรียบเทียบดัชนีมวลกายในแต่ละช่วงของการศึกษาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ภาพประกอบ 3 เปรียบเทียบความหนาของไขมันหน้ าท้องในแต่ละช่วงของการศึกษาระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม

อภิปรายผลการทดลอง
จากผลของการจัดกิจกรรมการออกกาลังกายด้ วยฮูลาฮูป ซึ่งประกอบไปด้ วย กระบวนการสร้ างความ
ตระหนัก และกิจกรรมการออกกาลังกายด้ วยฮูลาฮูป พบว่าในกลุ่มทดลอง มีขนาดของรอบเอว ดัชนีมวลกาย
และความหนาของไขมันหน้ าท้องลดลงจากก่อนเข้ าร่วมกิจกรรม โดยเฉพา ะความหนาของไขมันหน้ าท้อง ที่
พบว่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิผลของกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจาก
การออกกาลังกายด้ วยฮูลาฮูป ซึ่งเป็ นการออกกาลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic exercise) เป็ นการบริหารร่างกาย
เพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่นของข้ อต่อ เส้ นเอ็น กระดูก และกล้ ามเนื้อ การฝึ กหายใจจะช่วยให้ หายใจได้ ลึก ปอด
ได้ รับออกซิเจนเต็มที่ เป็ นการออกกาลังกายที่เหมาะสมสาหรับผู้ท่ตี ้ องการมีสมรรถภาพดี ( fitness) เนื่องจาก
สามารถเพิ่มสมรรถภาพการทางานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตได้ ทาให้ เกิดความแข็งแรงและ
ทนทานของกล้ ามเนื้อ ซึ่งถ้ าหากมีการกระทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมออย่างน้ อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 15 – 60
นาที (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2550) สอดคล้ องกับการจัดกิจกรรมการออกกาลังกายในกลุ่มทดลอง
โดยใช้ วิธกี ารออกกาลังกายแบบฮูลาฮูป สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ในเวลา 15.00 – 15.30 น. ในวัน
จันทร์ – วันศุกร์ เป็ นระยะเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห์
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าหลังเข้ าร่วมโครงการกลุ่มทดลองมีความหนาของไขมันหน้ าท้องลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ค่า p-value .000 (p-value < .01) ในสัปดาห์ท่ี 3 และสัปดาห์ท่ี 6 ซึ่งพบว่าการ
เล่นฮูลาฮูป ช่วยเผาผลาญไขมันได้ ดี จากการที่กล้ ามเนื้อมัดใหญ่ได้ ทางาน ซึ่งทาให้ มีการไหลเวียนเลือดเพิ่มมาก

ขึ้น อัตราการเต้ นของหัวใจเพิ่มสูงขึ้น ทาให้ ปริมาณของพลังงานที่ร่างกายนาไปใช้ น้ันมาจากการเผาผลาญไขมันไป
เป็ น พลังงาน ทาให้ ร่างกายมีปริมาณไขมันใต้ ช้ันผิวหนังลดน้ อยลง ส่งผลให้ ร่างกายมีนา้ หนักลดลง โดยการเล่นฮู
ลาฮูป 30 นาที สามารถเผาผลาญพลังงานได้ มากถึง 200แคลอรีสอดคล้ องกับ Brian A. Irving และคณะ
(2008) ได้ ศึกษาผลของการฝึ กการออกกาลังกายอย่างเข้ มเพื่อลดไขมันในช่องท้องและไขมันตามร่างกาย พบว่า
การออกกาลังกายอย่างเข้ ม เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์สามารถลดไขมันหน้ าท้องและไขมันในช่องท้องได้ อย่างมี
นัยสาคัญ ในกลุ่มผู้หญิงอ้ วนที่มีภาวะ metabolic syndrome
เมื่อพิจารณาค่า ดัชนีมวลกายและขนาดของรอบเอว เปรียบเทียบทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในสัปดาห์ท่ี 6 ซึ่งพบว่าการเล่นฮูลาฮูป ยังช่วยเพิ่ม ความกระชับและแข็งแรงของ
กล้ ามเนื้อบริเวณหน้ าท้อง และหลังส่วนล่าง ถือว่าเป็ นกล้ ามเนื้อแกนกลางของร่างกาย ( Core muscle) พบว่าการ
ทางานของกล้ ามเนื้อขณะเล่นฮูลาฮูป มีการหดเกร็งตัวเป็ นในลักษณะออกแรง หมุนและเกร็งเต็มที่ในระยะมุมการ
เคลื่อนไหวในช่วงสั้นๆเป็ นการทางานแบบไอโซเมตริก (Isometric Exercise) หมายถึงการออกกาลังกายแบบมี
การหดเกร็งตัวของกล้ ามเนื้อชนิดที่ความยาว ของกล้ ามเนื้อคงที่ แต่มีการเกร็ง หรือตึงตัว ( Tension) ของ
กล้ ามเนื้อเพื่อต้ านกับแรงต้ านทาน มีการหดเกร็งของกล้ ามเนื้อหลัง กล้ ามเนื้อท้อง บริเวณลาตัว สะโพก ขา จาก
การทางานของกล้ ามเนื้อแบบหดเกร็งตัวนี้ มีผลต่อการเพิ่มใยกล้ ามเนื้อเพิ่มขนาดกล้ ามเนื้อทาให้ กล้ ามเนื้อ
แข็งแรงและกระชับ ส่งผลให้ ร่างกายมีนา้ หนักและขนาดของรอบเอวลดลง นอกจากนั้นผศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยกูล
อาจารย์ประจาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การออกกาลังกายด้ วยฮู
ลาฮูป ถือเป็ นการออกกาลังกายเฉพาะส่วน และต้ องใช้ ความต่อเนื่อง ซึ่งจะทาให้ เอวเล็กลง เพราะเป็ นการลด
ไขมันเฉพาะส่วน และทาให้ เกิดความอ่อนตัวของเส้ นเอ็นหากมีการเคลื่อนไหวทุกวัน สอดคล้ องกับ Dixie L.
Thompson และคณะ(2004) ได้ ศึกษาผลของการก้ าวเดินในแต่ละวันต่อไขมันในร่างกายพบว่าในกลุ่มผู้หญิงวัย
กลางคนที่มีกจิ กรรมประจาวันก้ าวเดินมากกว่า 10,000 ก้ าว ต่อวัน จะมีการลดลงของเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
ดัชนีมวลกาย เส้ นรอบเอวและบริเวณสะโพกอย่างมีนัยสาคัญ
สรุปผล
การออกกาลังกายด้ วยฮูลาฮูป จะทาให้ ภาวะอ้ วนลงพุงลดลง ทั้งขนาดรอบเอว ดัชนีมวลกาย และความ
หนาของไขมันหน้ าท้อง เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องกันอย่างน้ อย6 สัปดาห์ ควรนาการออกกาลังกายด้ วยฮูลาฮูปมาปรับ
ใช้ กบั บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล เพื่อสร้ างเสริมสุขภาพของบุคลากรให้ มีสขุ ภาพดี หรือผู้ท่รี ับผิดชอบงานชุมชน
สามารถนารูปแบบของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับชุมชน เพื่อเป็ นการส่งเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชนต่อไป
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