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ผลของโปรแกรมการออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปที่มีต่อสุขสมรรถนะ
การลดเฉพาะส่วน และระดับไขมันในเลือดในหญิงที่มีภาวะน้ำ�หนักเกิน
เกษมกิจ รุ่งอุดม และดรุณวรรณ สุขสม

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทคัดย่อ
ฮูลาฮูปเป็นการออกกำ�ลังกายที่กำ�ลังเป็นที่นิยม
เป็นอย่างมาก แต่ยงั ไม่มงี านวิจยั รองรับชัดเจนทีบ่ ง่ บอก
ถึงประโยชน์ของฮูลาฮูปกับผู้ที่มีภาวะน้ำ�หนักเกิน
วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮลู าฮูป
ทีม่ ตี อ่ สุขสมรรถนะ การลดเฉพาะส่วน และระดับไขมัน
ในเลือดในหญิงที่มีภาวะน้ำ�หนักเกิน
วิธีดำ�เนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร
เพศหญิงของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ อายุระหว่าง
25-50 ปี ที่มีภาวะน้ำ�หนักเกิน (มีค่าดัชนีมวลกาย
23.0-28.4 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) จำ�นวน 34 คน
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1
ออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปที่ไม่ใส่น้ำ� จำ�นวน 11 คน
กลุ่มที่ 2 ออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 500 มล.
จำ�นวน 11 คน และกลุ่มที่ 3 ออกกำ�ลังกายโดยใช้
ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 750 มล. จำ�นวน 12 คน ให้ทุกกลุ่ม
ออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูป ครั้งละ 50 นาที (ไม่รวม
เวลาอบอุ่นร่างกายและคลายอุ่น) ซึ่งใช้ฮูลาฮูปเล่น
บริเวณเอวเป็นเวลา 30 นาที และเล่นบริเวณต้นแขน
ทั้ง 2 ข้าง เป็นเวลาข้างละ 10 นาที โดยใช้ความเร็ว
80 รอบต่อนาที จำ�นวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นระยะ
เวลา 12 สัปดาห์ ทำ�การวัดตัวแปรพืน้ ฐานทางสรีรวิทยา
ทั่วไป สุขสมรรถนะ การลดเฉพาะส่วน และระดับ
ไขมันในเลือด ก่อนและหลังการทดลอง 		
							

ผลการวิจัย ภายหลัง 12 สัปดาห์ ไม่พบการ
เปลีย่ นแปลงของน้�ำ หนักตัว เปอร์เซ็นต์ไขมัน สมรรถภาพ
ของหัวใจและปอด และระดับไขมันในเลือด ภายหลัง
การออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปทั้ง 3 กลุ่ม แต่พบว่า
กลุม่ ทีใ่ ช้ฮลู าฮูปทีใ่ ส่น�้ำ 500 มล. และกลุม่ ทีใ่ ช้ฮลู าฮูป
ที่ใส่น้ำ� 750 มล. มีค่าเฉลี่ยของความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ ต้นแขนด้านหน้า กล้ามเนือ้ ต้นแขนด้านหลัง
และความอ่อนตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนออกกำ�ลังกาย
นอกจากนัน้ ยังพบว่าค่าเฉลีย่ ของเส้นรอบวงและไขมัน
ใต้ผิวหนังของต้นแขนและเอวของกลุ่มออกกำ�ลังกาย
ทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย โปรแกรมการออกกำ�ลังกาย
โดยใช้ฮูลาฮูป มีประโยชน์ในการลดเส้นรอบวงและ
ไขมันใต้ผิวหนังเฉพาะส่วน แต่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลง
สมรรถภาพของหัวใจ และระดับไขมันโดยรวมของ
ร่างกาย การเพิม่ ความหน่วงของฮูลาฮูปด้วยการใส่น�้ำ
จะทำ�ให้อวัยวะส่วนที่ใช้ฮูลาฮูปนั้นมีความแข็งแรง
มากกว่าการไม่ใส่น้ำ�
คำ�สำ�คัญ : ฮูลาฮูป / การลดเฉพาะส่วน / น้�ำ หนักเกิน
/ ไขมันในเลือด
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EFFECTS OF HULA HOOP EXERCISE TRAINING PROGRAM ON
HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS, SPOT REDUCTION
AND LIPID PROFILE LEVEL IN OVERWEIGHT WOMEN
Kasemkit Rungudom and Daroonwan Suksom

Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University
Abstract
Hula hoop is being popular exercise but
there is no any research reporting the benefit
of hula hoop especially in overweight individuals.
Purpose The purpose of this study was
to determine the effects of hula hoop exercise
training program on health-related physical
fitness, spot reduction and lipid profile level
in overweight women.
Methods Overweight (BMI = 23-28.4
kg/m2) female personnel of the private hospital,
aged 25-50 years, were categorized into
3 groups of hula hoop exercise: no water-filled
hoop (n=11), 500 ml. water-filled hoop (n=11)
and 750 ml. water-filled hoop (n=12). All groups
performed training assigned program that
consisted of 50 minute hooping workout (not
included warm up and cool down) including
30 min waist hooping and 10 min arm hooping
at rhythm 80 round per min, 3 times/per week
for 12 weeks. At pre and post-training, the
values of general physiological data, healthrelated physical fitness spot reduction and
lipid profile of all participants were recorded.

Results After 12 weeks, there were no
significant difference in body weight, percentage
of body fat, maximal oxygen consumption and
blood lipid profile level in three groups of hula
hoop training. Both 500 ml. and 750 ml.
water-filled hoop groups had significantly
increased in biceps and triceps muscle strength
and flexibility (p<.05). Moreover, the circumference
and subcutaneous fat of upper arm and waist
were significantly declined in all three exercise
groups (p<.05).
Conclusion Hula hoop exercise program
has a favorable effect to reduce circumference
and subcutaneous fat in specific parts. Cardiorespiratory fitness and the whole body fat are
not found to improve after hula hoop training.
Hula hoop filled with water can improve
muscular strength more than no water-filled
in hoop.
Key Words: Hula hoop / Spot reduction /
Overweight / Lipid profile
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ภาวะน้�ำ หนักเกิน คือ ภาวะทีม่ นี �้ำ หนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานที่กำ�หนดไว้ โดยมีค่าดัชนีมวลกาย (Body
Mass Index; BMI) อยู่ระหว่าง 23.0-28.4 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร (Pornrungwong W., 2008) สาเหตุ
ของการมีภาวะน้ำ�หนักเกินมักมาจากดุลพลังงานที่ไม่
เท่ากัน (Intake output imbalance) คือ การเกิด
ความไม่สมดุลระหว่างพลังงานทีร่ บั เข้าไปจากสารอาหาร
กับพลังงานที่ใช้ในการเผาผลาญสารอาหาร ทำ�ให้มี
ไขมันสะสมอยูภ่ ายในร่างกาย ซึง่ ไขมันทีส่ ะสมมากขึน้ นัน้
มาจากการเพิ่มของเซลล์ไขมัน โดยจะมีการเพิ่มทั้ง
ขนาดหรือจำ�นวนเซลล์ ปริมาณไขมันที่มากขึ้นทำ�ให้
มีรูปร่างที่อ้วน เกิดความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม
และมีการหลัง่ ของกรดไขมันอิสระและเปปไทด์ฮอร์โมน
ต่างๆ อย่างผิดปกติจากเซลล์ไขมัน (Brook and
fahey, 1984) ทำ�ให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ตามมา เช่น
โรคเบาหวาน โรคนิว่ ในถุงน้�ำ ดี โรคข้อเสือ่ ม โรคหัวใจ
และการเพิม่ อุบตั กิ ารณ์ของการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด
(Chitatanalik, et al., 2005)
การออกกำ�ลังกายเป็นปัจจัยสำ�คัญในการแก้ไข
ภาวะน้ำ�หนักเกิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อค่าดัชนีมวลกาย
และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ที่จะเกิดตาม
มาได้ โปรแกรมการออกกำ�ลังกายเพื่อ ลดน้ำ�หนัก
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรักษาน้ำ�หนักให้คงที่
ระยะยาว (Van Itallie et al., 1985) จากการศึกษา
ของวูด และคณะ (Wood et al., 1991) ในเพศหญิง
และเพศชายทีม่ ภี าวะน้�ำ หนักเกิน โดยเปรียบเทียบการ
ลดน้�ำ หนักระหว่าง 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ทีค่ วบคุมอาหาร
เพียงอย่างเดียวและกลุ่มที่ควบคุมอาหารร่วมกับการ
ออกกำ�ลังกาย พบว่ากลุ่มที่ควบคุมอาหารร่วมกับการ
ออกกำ � ลั ง กายมี ก ารลดไขมั น ในร่ า งกายมากขึ้ น
โดยเฉพาะไขมันบริเวณหน้าท้อง และยังส่งผลให้ค่า
ดัชนีมวลกาย และเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายมีค่า
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ลดลง (Santos et al., 2005, Nemet el al., 2005,
Carrel et al., 2005)
ฮูลาฮูป เป็นของเล่นที่สร้างกระแสไปทั่วโลก
ตั้งแต่ ค.ศ. 1950 อุปกรณ์ฮูลาฮูปเป็นของเล่นโบราณ
ที่วิวัฒนาการมาจากเถาองุ่นแห้งในยุคอียิปต์โบราณ
และถูกพรรณนาไว้เป็นรูปภาพบนแจกันในเอเธนส์
ในช่วงศตวรรษที่ 5 แต่ ณ ปัจจุบันฮูลาฮูปได้ถูกปรับ
เปลี่ยนลักษณะให้เหมาะสม โดยเพิ่มความหนัก และ
ทำ�ให้สะดวกต่อการพกพากว่าสมัยก่อน นอกจากนี้
ยังเป็นอุปกรณ์การออกกำ�ลังกายทีส่ ามารถใช้ประกอบ
การเต้ น แอโรบิ ก ได้ อี ก ด้ ว ย (Maiyarat, 2009)
มีรายงานว่าการออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮลู าฮูปจะสามารถ
เผาผลาญไขมันได้ 210 แคลอรี่ต่อครึ่งชั่วโมง และ
ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายได้ (Holthusen
et al., 2011)
จากการศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่ า นมา
พบว่าการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับฮูลาฮูปมีอยูน่ อ้ ยมาก ในปี
ค.ศ. 2004 บาร์ลาซูบรามานินและทัวเวย์ (Balasubramaniam and Turvey, 2004) ได้ศึกษาถึงขนาด
ของฮูลาฮูปทีม่ ผี ลต่อข้อต่อแต่ละจุดในร่างกายช่วงล่าง
(สะโพก เข่า ข้อเท้า) โดยทำ�การทดสอบในเพศชาย
4 คน และเพศหญิง 3 คน โดยทุกคนจะได้เล่นฮูลาฮูป
ที่มีขนาดแตกต่างกัน 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็กมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 70.4 เซนติเมตร ขนาดกลาง 75
เซนติเมตร และขนาดใหญ่ 80.4 เซนติเมตร พบว่า
ขนาดของฮูลาฮูปมีผลต่อการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
ทั้ง 3 แตกต่างกันคือ ยิ่งฮูลาฮูปมีขนาดเล็กรัศมีของ
การเคลื่อนที่ของทั้ง 3 ข้อต่อนั้นจะมากขึ้นตามลำ�ดับ
และในข้อต่อบริเวณเข่าจะมีคา่ แตกต่างในรัศมีนน้ั น้อยสุด
ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 คลัฟ และคณะ (Cluf et al.,
2008) ได้ทำ�การศึกษาฮูลาฮูปในทางชีวกลศาสตร์
พบว่าฮูลาฮูปเป็นการออกกำ�ลังกายแบบไอโซคิเนติก
(Isokinetic Exercise) ซึ่งเป็นการออกกำ�ลังกาย
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ชนิดที่การทำ�งานของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างสม่ำ�เสมอ
ตลอดช่วงเวลาของการเคลือ่ นไหว งานวิจยั นีไ้ ด้ท�ำ การ
ทดลองกับอาสาสมัคร 3 คนอายุเฉลีย่ 19.3 ปี โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์วเิ คราะห์ลกั ษณะการเคลือ่ นไหว
ของฮูลาฮูปแบบสามมิติ (3D) ตามแต่ละส่วนของ
ร่างกาย ได้แก่ สะโพก เข่า และข้อเท้า พบว่าขณะที่
ร่างกายหมุนระหว่างการออกกำ�ลังกายด้วยฮูลาฮูป
ช่ ว งขณะกล้ า มเนื้ อ เคลื่ อ นไหวในลั ก ษณะกางออก
(Abductor) แรงที่ส่งผ่านทั้ง 3 ข้อต่อจะมีลักษณะ
เหมือนกัน ส่วนขณะกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวในลักษณะ
งอและเหยียด (Flexer/Extensor) แรงที่ส่งจากทั้ง 3
ข้อต่อนั้นไม่เท่ากัน
จากการที่ ก ารออกกำ � ลั ง กายด้ ว ยฮู ล าฮู ป เป็ น
ทักษะที่ทำ�ให้วัตถุที่ไม่เสถียร (ฮูป) สามารถที่จะแกว่ง
อย่างสมดุลและขนานกับพื้นได้โดยมีความสัมพันธ์กับ
การแกว่งของร่างกาย การเคลื่อนไหวด้วยการแกว่ง
ร่างกายอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะเป็น
การออกกำ�ลังกายทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ผูท้ ม่ี ภี าวะน้�ำ หนักเกิน
โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลดกระชับเฉพาะส่วน ซึ่งยังไม่
เคยมีผู้ใดศึกษาวิจัยประโยชน์ของการออกกำ�ลังกาย
โดยใช้ฮูลาฮูปในประเด็นดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
มาก่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการ
ออกกำ�ลังกายด้วยฮูลาฮูปว่าจะมีผลหรือไม่อย่างไรต่อ
สุขสมรรถนะและการลดเส้นรอบวงและไขมันเฉพาะ
ส่วนบริเวณต้นแขนและเอว รวมถึงระดับไขมันในเลือด
ของผู้หญิงที่มีภาวะน้ำ�หนักเกิน นอกจากนั้นยังจะ
ทำ�การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ฮลู าฮูปทีไ่ ม่ใส่น�้ำ กับ
ฮูลาฮูปที่เพิ่มความหน่วงด้วยการใส่น้ำ� 500 มิลลิลิตร
และ 750 มิลลิลิตร ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80
เซนติเมตรเช่นเดียวกัน ว่ามีผลแตกต่างอย่างไรต่อ
ตัวแปรที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยคาดว่าผลจากการ
ศึกษานีจ้ ะเป็นแนวทางในการออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพ
และการลดเฉพาะส่วนของผูท้ ม่ี ภี าวะน้�ำ หนักเกินได้ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำ�ลังกาย
โดยใช้ฮูลาฮูปที่มีต่อสุขสมรรถนะ การลดเฉพาะส่วน
และระดับไขมันในเลือดในหญิงที่มีภาวะน้ำ�หนักเกิน
สมมติฐานในการวิจัย
โปรแกรมการออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปมีผลดี
ต่อสุขสมรรถนะ การลดเฉพาะส่วน และระดับไขมัน
ในเลือดในหญิงทีม่ ภี าวะน้�ำ หนักเกิน และการใช้ฮลู าฮูป
ทีไ่ ม่ใส่น�้ำ ฮูลาฮูปทีเ่ พิม่ ความหน่วงด้วยการใส่น�้ำ 500
มิลลิลิตร และ 750 มิลลิลิตร ให้ผลที่แตกต่างกัน
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research Design) ได้ผา่ นการพิจารณา
โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างเป็นบุคลากรเพศหญิงของโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึง่ ทีส่ มัครใจเข้าร่วมการวิจยั อายุระหว่าง
25-50 ปี ที่มีภาวะน้ำ�หนักเกิน (มีค่าดัชนีมวลกาย
23.0-28.4 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) จำ�นวน 34 คน
ทำ�การแบ่งกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling)โดยการจับฉลากออกเป็น 3 กลุม่
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปที่ไม่ใส่น้ำ�
จำ�นวน 11 คน กลุ่มที่ 2 ออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูป
ที่ใส่น้ำ� 500 มิลลิลิตร จำ�นวน 11 คน และกลุ่มที่ 3
ออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตร
จำ�นวน 12 คน กลุ่มตัวอย่างออกกำ�ลังกายโดยใช้
ฮูลาฮูปเป็นเวลา 40 นาที โดยไม่รวมการอบอุน่ ร่างกาย
และคลายกล้ามเนื้อ จำ�นวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็น
ระยะเวลา 12 สัปดาห์
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เกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion Criteria)
1. มี ค่ า ดั ช นี มวลกายอยู่ระหว่า ง 23.0-28.4
กิโลกรัมต่อตารางเมตร
2. สามารถออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปได้อย่าง
ต่อเนื่อง
3. มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงไม่ มี โ รคประจำ � ตั ว หรื อ
อาการทีท่ �ำ ให้ไม่พร้อมทีจ่ ะออกกำ�ลังกาย โดยประเมิน
แบบสอบถามประวัติสุขภาพเพื่อการออกกำ�ลังกาย
(Physical Activity Readiness Questionnaire;
PAR–Q) ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องตอบว่า “ไม่เคย” ทุกข้อ
จึงจะสามารถผ่านเกณฑ์
4. กลุ่มตัวอย่างมีความสมัครใจในการเข้าร่วม
ในการวิจัย และยินดีลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมวิจัย
เกณฑ์ในการคัดออก (Exclusion Criteria)
1. เกิ ด เหตุ สุดวิสัย ที่ทำ�ให้ไ ม่สามารถเข้า ร่วม
การวิจัยต่อไปได้ เช่น เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
มีอาการเจ็บป่วย เป็นต้น
2. กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการฝึกออกกำ�ลังกาย
น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
3. ไม่สมัครใจเข้าร่วมในโครงการวิจัยต่อ
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
1. สร้ า งโปรแกรมการออกกำ � ลั ง กายโดยใช้
ฮูลาฮูป โดยมีขั้นตอนดังนี้
		 1.1 สร้ า งโปรแกรมการออกกำ � ลั ง กาย
โดยใช้ฮูลาฮูปแล้วนำ�เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพชร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ทวีพรปฐมกุล อาจารย์สทิ ธา
พงษ์ พิ บู ล ย์ คุ ณ ชั ช ฎาพร พิ ทั ก ษ์ เ สถี ย รกุ ล และ
คุณปริญดา ปังศรีสมบูรณ์ เพือ่ พิจารณาความเหมาะสม
ของรูปแบบการฝึกออกกำ�ลังกาย โดยโปรแกรมการ
ออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
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(Item Objective Congruence; IOC) เท่ากับ 0.88
		 1.2 ปรั บ ปรุ งโปรแกรมการออกกำ � ลั ง กาย
โดยใช้ฮูลาฮูปตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
โปรแกรมการออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปที่ผ่านการ
พิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ นำ�ไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
มีรายละเอียดดังนี้
			 1.2.1 การออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูป
ใช้ฮูลาฮูปที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร
ทำ�จากท่อพลาสติกหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร
โดยแบ่งฮูลาฮูปเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ฮูลาฮูปที่ไม่
ใส่น้ำ� ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 500 มิลลิลิตร และฮูลาฮูปที่
ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตร
			 1.2.2 ช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm up)
ใช้การเคลื่อนไหวที่ทำ�ให้หัวใจเต้นแรงขึ้น เป็นเวลา
5 นาที และยืดเหยียดกล้ามเนือ้ และข้อต่อของร่างกาย
ทุกส่วนแบบค้างนิ่ง (Static stretching) เป็นเวลา
5 นาที
			 1.2.3 ช่วงออกกำ�ลังกาย โดยเริ่มเล่น
ฮูลาฮูปทีเ่ อว เป็นเวลา 30 นาที โดยใช้จงั หวะ 80 รอบ
ต่อนาที จากนั้นเล่นฮูลาฮูปที่แขนทั้ง 2 ข้าง เป็นเวลา
ข้างละ 10 นาที โดยใช้จังหวะ 80 รอบต่อนาที
			 1.2.4 ช่วงผ่อนคลาย (Cool down)
ใช้การเคลื่อนไหวที่ทำ�ให้หัวใจเต้นแรงขึ้น เป็นเวลา
5 นาที และยืดเหยียดกล้ามเนือ้ และข้อต่อของร่างกาย
ทุกส่วนแบบค้างนิ่ง เป็นเวลา 5 นาที
		 1.3 ทำ � การทดสอบระดั บ ความหนั ก ของ
โปรแกรมการออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮลู าฮูปกับอาสาสมัคร
ทีม่ ภี าวะน้�ำ หนักเกิน โดยวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจ
ขณะเล่นฮูลาฮูปทั้ง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 50 นาที
ด้วยเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate
monitor) ยี่ห้อโพลาร์ (Polar) รุ่นโพลาร์ทีมทูโปร
(Polar Team 2 Pro) จากประเทศฟินแลนด์ พบว่า
มีค่าอัตราการเต้นของหัวใจ 87-110 ครั้ง/นาที
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2. ให้อาสาสมัครผู้มีภาวะน้ำ�หนักเกินฝึกตาม
โปรแกรมการออกกำ� ลังกายที่กำ�หนด ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา
ตามความสะดวกของกลุม่ ตัวอย่าง เป็นเวลา 12 สัปดาห์

ซึง่ มีการเพิม่ ความก้าวหน้าของการออกกำ�ลังกายทุก 4
สัปดาห์ โดยการเพิ่มระยะเวลาที่ออกกำ�ลังกาย และ
ความเร็วของการหมุน

ตารางที่ 1 รูปแบบการฝึกการออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปของทั้ง 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
ออกกำ�ลังกาย
ออกกำ�ลังกาย
ออกกำ�ลังกาย
โดยใช้ฮูลาฮูปที่ไม่ใส่น้ำ�
โดยใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ�
โดยใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ�
สัปดาห์ที่
500 มล.
750 มล.
ความเร็ว ระยะเวลา ความเร็ว ระยะเวลา ความเร็ว ระยะเวลา
ของการหมุน (นาที) ของการหมุน (นาที) ของการหมุน (นาที)
(รอบ/นาที)
(รอบ/นาที)
(รอบ/นาที)
แขน เอว แขน เอว แขน เอว แขน เอว แขน เอว แขน เอว
สัปดาห์ที่ 1-4
80 80 10 20 80 80 10 20 80 80 10 20
สัปดาห์ที่ 4-8
85 85 10 30 85 85 10 30 85 85 10 30
สัปดาห์ที่ 9-12 90 90 10 30 90 90 10 30 90 90 10 30
3. ก่อนและหลังการฝึกตามโปรแกรมการออก
กำ�ลังกาย ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการทดสอบตัวแปร
ด้านสรีรวิทยาทั่วไป ตัวแปรด้านสุขสมรรถนะ และ
ตัวแปรด้านระดับไขมันในเลือด ดังนี้
		 3.1 ตัวแปรด้านสรีรวิทยาทั่วไป ได้แก่
		 น้�ำ หนักตัวและค่าดัชนีมวลกาย (Body mass
index; BMI) ประเมินด้วยเครือ่ งวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของร่างกาย (Whole body Bioelectrical Impedance
Analysis Analyzer) ยีห่ อ้ Biospace รุน่ In body 220
จากประเทศเกาหลี
ความดั นโลหิ ต ขณะหั วใจบี บ ตั ว และคลายตั ว
และอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก วัดในท่านัง่ โดยใช้
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลขณะพัก (Digital
blood pressure) ยีห่ อ้ Omron รุน่ SEM-1 model

จากประเทศอิตาลี
		 3.2 ตัวแปรด้านสุขสมรรถนะ ได้แก่
		 องค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่ เปอร์เซ็นต์
ไขมัน มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน ระดับน้ำ�ในร่างกาย
อัตราส่วนเอวต่อสะโพก และอัตราการเผาผลาญ
พลังงาน วัดด้วยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ร่างกาย (Whole body Bioelectrical Impedance
Analysis Analyzer) ยีห่ อ้ Biospace รุน่ In body 220
จากประเทศเกาหลี
		 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular
strength) ใช้วธิ กี ารหาความแข็งแรงสูงสุดของกล้ามเนือ้
(1 RM) โดยใช้อุปกรณ์กำ�หนดน้ำ�หนัก (Weight
machine) ยี่หอ้ Johnson จากประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า
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(Quadriceps) กล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)
กล้ามเนือ้ ต้นแขนด้านหน้า (Biceps) กล้ามเนือ้ ต้นแขน
ด้านหลัง (Triceps)
		 ความอ่ อ นตั ว (Flexibility) วั ด ด้ ว ยการ
เคลื่ อ นไหวของข้ อ ต่ อ ในท่ า นั่ ง ก้ ม แตะปลายเท้ า
ขาเหยียดตรง (Sit and reach) ประเมินค่าโดยใช้
กล่องวัดความอ่อนตัว
		 สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (Maximal
Oxygen Consumption; VO2 max) ทำ�การทดสอบ
ด้วยวิธีการเดิน-วิ่งบนลู่วิ่ง (Treadmill) ด้วยวิธีการ
ของบรูซ (Bruce protocol) โดยใช้เครือ่ งวิเคราะห์แก๊ส
(Cardiopulmonary gas exchange system) ยี่ห้อ
Cortex รุ่น Metamax 3B: Breath by breath จาก
ประเทศเยอรมนี
		 3.3 ตัวแปรการลดเฉพาะส่วน ได้แก่ เส้น
รอบวง โดยใช้สายวัด และไขมันใต้ผิวหนัง โดยใช้
เครื่องวัดไขมันใต้ผิวหนัง (Skinfold caliper) ทำ�การ
ประเมินค่าบริเวณอก ต้นแขนด้านหน้า ต้นแขน
ด้านหลัง และต้นขา
		 3.4 ตัวแปรด้านระดับไขมันในเลือด ซึง่ ทำ�การ
เจาะเลือดและวิเคราะห์ผลโดยคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
		 คอเลสเตอรอล (Cholesterol) ตรวจโดยวิธี
เอนไซมาติกคัลลอริเมตริก (Enzymatic, colorimetric
method) มีคา่ อ้างอิงปกติ < 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร
		 ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ตรวจโดยวิธี
เอนไซมาติกคัลลอริเมตริก มีค่าอ้างอิงปกติ < 150
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ เดซิ ลิ ต ร ค่ า ระดั บ ค่ อ นข้ า งสู งในช่ ว ง
150-199 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
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		 ไฮเดนซิตี้ไลโปโปรตีน (High density lipoprotein; HDL) ตรวจโดยวิธีโฮโมจีเนียสเอนไซมาติก
คัลลอริเมตริก ค่าอ้างอิงปกติ เพศหญิง > 65 มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตร เพศชาย > 55 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
		 โลวเดนซิตี้ไลโปโปรตีน (Low density lipoprotein; LDL) ตรวจโดยวิธีโฮโมจีเนียสเอนไซมาติก
คัลลอริเมตริก ค่าอ้างอิงปกติ < 100 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตร
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นำ�ผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าเฉลีย่
(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลัง
การทดลองของแต่ละกลุ่ม โดยทดสอบค่าทีแบบรายคู่
(Paired T-test) ใช้ระดับความมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ .05
3. นำ�ค่าเฉลี่ย % การเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ต่างๆ มาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่ม
ด้วยการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One way
ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคูโ่ ดยวิธตี รู ก์ ี
(Turkey’s test)
ผลการวิจัย
1. เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรด้านสรีรวิทยาทั่วไป
พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างของค่าเฉลีย่ น้�ำ หนักตัว ดัชนี
มวลกาย อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก และความดันโลหิต
ของกลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ไม่ใส่น้ำ� กลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ�
500 มิลลิลติ ร และกลุม่ ใช้ฮลู าฮูปทีใ่ ส่น�ำ้ 750 มิลลิลติ ร
ระหว่างก่อนและหลังการฝึก และไม่มคี วามแตกต่างของ
% การเปลีย่ นแปลงของตัวแปรดังกล่าว ระหว่างกลุม่
ออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปทั้งสามกลุ่ม ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบตัวแปรด้านสรีรวิทยาทั่วไปของกลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ไม่ใส่น้ำ� กลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ�
500 มิลลิลิตร และกลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตร ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง และ
ระหว่างกลุ่ม
กลุ่มที่ไม่ใส่น้ำ�
(n = 11)

ตัวแปรทางสรีรวิทยา
น้ำ�หนักตัว (กก.)
ดัชนีมวลกาย (กก./ ม.2)
อัตราการเต้นของหัวใจ
ขณะพัก (ครั้ง/นาที)
ความดันโลหิตขณะหัวใจ
บีบตัว (มม.ปรอท)
ความดันโลหิตขณะหัวใจ
คลายตัว (มม.ปรอท)
ข้อมูลนำ�เสนอโดยใช้ค่าเฉลี่ย

ก่อนการ
ทดลอง

กลุ่มที่ใส่น้ำ� 500 มิลลิลิตร
(n = 11)

หลังการ % การ ก่อนการ
ทดลอง เปลี่ยนแปลง ทดลอง

หลังการ % การ ก่อนการ
ทดลอง เปลี่ยนแปลง ทดลอง

67.0±12.9 67.2±13.1
27.7±3.9 27.8±4.0
72.7±6.9 71.7±6.9

+1.85
+1.85
-0.08

123.6±17.2 120.6±10.2

-0.13

120.9±15.2 123.8±12.7

+0.24

-0.54

77.8±11.8 72.4±12.4

-0.75

77.1±9.7
±

75.8±8.8

63.0±4.4
26.1±1.4
78.8±6.9

กลุ่มที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตร
(n = 12)

63.0±5.3
25.6±1.3
74.7±7.1

+2.25
-2.26
-0.28

62.0±5.1
25.5±1.1
77.5±5.6

หลังการ % การ
ทดลอง เปลี่ยนแปลง
61.7±5.3
25.0±1.3
80.2±8.3

120.8±13.7 124.5±11.2
77.2±7.3

74.2±7.8

-0.39
-0.39
-0.38
+0.21
-0.28

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรด้านสุขสมรรถนะ
พบว่า ภายหลัง 12 สัปดาห์ กลุม่ ใช้ฮลู าฮูปทีใ่ ส่น�ำ้ 500
มิลลิลิตร และกลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตร
มีคา่ เฉลีย่ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ต้นแขนด้านหน้า
และต้นแขนด้านหลัง และความอ่อนตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าเปอร์เซ็นต์
การเปลี่ ย นแปลงของความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ
ต้นแขนด้านหน้าและด้านหลังของกลุม่ ใช้ฮลู าฮูปทีใ่ ส่น�ำ้
750 มิลลิลิตร มีค่าสูงกว่ากลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ไม่ใส่น้ำ�
และกลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 500 มิลลิลิตร อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัแสดงในงตารางที่ 3
3. เมื่อเปรียบเทียบการลดเฉพาะส่วน ภายหลัง
12 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูป
ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าเส้นรอบวง และไขมันใต้ผิวหนัง ของ
ต้นแขนและเอวลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 แต่ไม่พบความแตกต่างของเส้นรอบวงของต้นขา

และไขมันใต้ผิวหนัง ของอก หลัง และต้นขาในกลุ่ม
ฝึกออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปทั้ง 3 กลุ่ม และพบว่า
กลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตร มีเปอร์เซ็นต์
การเปลี่ ย นแปลงของไขมั นใต้ ผิ ว หนั ง ของต้ น แขน
ด้านหน้ามากกว่ากลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ไม่ใส่น้ำ�อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 4
4. เมือ่ เปรียบเทียบระดับไขมันในเลือด ภายหลัง
12 สัปดาห์ พบว่า ไม่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระดับไขมันในเลือดได้แก่ คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์
ไฮเดนซิตี้ไลโปโปรตีน และโลวเดนซิตี้ไลโปโปรตีน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มออก
กำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปทั้งสามกลุ่ม เมื่อเทียบกับก่อน
การทดลอง และไม่มีความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์
การเปลีย่ นแปลงของตัวแปรดังกล่าวระหว่างกลุม่ ออก
กำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปทั้งสามกลุ่ม ดังแสดงในตาราง
ที่ 5
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบตัวแปรด้านสุขสมรรถนะของกลุม่ ใช้ฮลู าฮูปทีไ่ ม่ใส่น�ำ้ กลุม่ ใช้ฮลู าฮูปทีใ่ ส่น�ำ้ 500 มิลลิลติ ร
และกลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตร ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง และระหว่างกลุ่ม
ตัวแปรด้านสุขสมรรถนะ

กลุ่มที่ไม่ใส่น้ำ�
(n = 11)
ก่อนการ
ทดลอง

กลุ่มที่ใส่น้ำ� 500 มิลลิลิตร
(n = 11)

หลังการ % การ ก่อนการ
ทดลอง เปลี่ยนแปลง ทดลอง

องค์ประกอบของร่างกาย
เปอร์เซ็นต์ไขมัน(%)
32.3±6.5 31.4±5.7
-2.7
32.4±2.9
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ต้นแขนด้านหน้า (กก.)
6.1±1.6 6.2±1.1
+1.6
6.6±1.7
ต้นแขนด้านหลัง (กก.)
9.3±4.7 10.6±4.2
+13.9
9.6±9.1
ต้นขาด้านหน้า (กก.)
44.1±15.7 48.7±17.1 +10.4 41.9±16.7
ต้นขาด้านหลัง (กก.)
16.9±6.9 17.1±6.9
+1.1
14.5±4.1
ความอ่อนตัว
นั่งก้มแตะ (ซม.)
5.6±6.5 6.1±5.6
+8.9
5.8±8.5
ความอดทนของระบบหัวใจและการหายใจ
สมรรถภาพการใช้
24.6±6.8 25.1±7.0
+2.0
23.8±6.1
ออกซิเจนสูงสุด
(มล./กก./นาที)
ข้อมูลนำ�เสนอโดยใช้ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
* p < .05 เมื่อเทียบกับก่อนการทดลองในกลุ่มเดียวกัน
† p < .05 เมื่อเปรียบเทียบ % การเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มที่ไม่ใส่น้ำ�
‡ p < .05 เมื่อเปรียบเทียบ % การเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มที่ใส่น้ำ� 500 มิลลิลิตร

กลุ่มที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตร
(n = 12)

หลังการ % การ ก่อนการ
ทดลอง เปลี่ยนแปลง ทดลอง

หลังการ % การ
ทดลอง เปลี่ยนแปลง

32.2±2.8

-0.6

32.4±2.7

31.5±2.3

6.9±2.8*
10.9±3.8*
43.8±15.0
14.3±5.0

+4.5
+13.5
+4.5
-1.3

7.5±1.9
8.7±4.1
48.8±11.6
13.8±4.6

8.5±2.2* +13.3†,
10.7±4.2* +22.9†,
50.1±12.0
+2.6
13.5±5.5
-2.1

‡

7.3±8.1*

+25.8

4.8±6.9

6.9±7.0* +43.7†,

‡

24.2±6.3

+1.6

22.8±5.8

21.9±6.0

-2.7

-3.9

‡
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบตัวแปรด้านการลดเฉพาะส่วนของกลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ไม่ใส่น้ำ� กลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่
ใส่น้ำ� 500 มิลลิลิตร และกลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตร ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง
และระหว่างกลุ่ม
ตัวแปรด้านการ
ลดเฉพาะส่วน

กลุ่มที่ไม่ใส่น้ำ�
(n = 11)
ก่อนการ
ทดลอง

หลังการ % การ
ทดลอง เปลี่ยนแปลง

เส้นรอบวง
ต้นแขน (ซม.)
28.6±3.2 27.3±3.9* -0.76
รอบเอว (ซม.)
86.1±11.1 84.3±11.2* -1.00
ต้นขา (ซม.)
53.6±6.0 53.3±7.3
-0.78
ไขมันใต้ผิวหนัง
อก (มม.)
20.9±5.8 21.1±5.1 +13.41
หลัง (มม.)
26.1±8.5 26.6±7.8
+2.16
เอว (มม.)
26.6±7.8 24.8±8.3* -0.24
ต้นแขนด้านหน้า (มม.) 18.3±5.5 16.5±6.9* -1.22
ต้นแขนด้านหลัง (มม.) 25.5±7.2 21.9±7.7* -2.91
ต้นขา (มม.)
40.7±7.1 38.0±11.4
0.86
ข้อมูลนำ�เสนอโดยใช้ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
* p < .05 เมื่อเทียบกับก่อนการทดลองในกลุ่มเดียวกัน
† p < .05 เมื่อเปรียบเทียบ % การเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มที่ไม่ใส่น้ำ�

กลุ่มที่ใส่น้ำ� 500 มิลลิลิตร
(n = 11)
ก่อนการ
ทดลอง

หลังการ % การ
ทดลอง เปลี่ยนแปลง

กลุ่มที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตร
(n = 12)
ก่อนการ
ทดลอง

หลังการ % การ
ทดลอง เปลี่ยนแปลง

28.0±2.0 26.5±2.6*
83.2±6.4 80.4±4.9*
50.1±2.3 52.3±4.2

-1.16
-0.91
+0.31

26.2±3.4 25.1±3.6*
85.6±4.3 83.7±4.5*
52.4±3.5 52.2±4.0

-0.39
-0.09
-0.47

28.3±9.1 22.2±8.1
28.9±6.1 27.8±7.1
26.7±5.2 24.8±7.8*
22.8±6.1 20.4±4.7*
29.1±5.5 27.1±3.3*
41.1±9.0 40.0±9.4

-15.17
-1.71
-1.37
-4.97
-2.91
7.16

21.5±4.2
24.1±6.0
26.4±5.5
21.7±4.8
26.3±6.3
44.3±7.2

+1.76
-0.44
-1.61
-6.20†
-0.02
-6.30

21.7±5.4
24.0±6.2
24.4±5.2*
20.3±4.9*
23.9±7.2*
40.2±11.5

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบระดับค่าไขมันในเลือดของกลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ไม่ใส่น้ำ� กลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ�
500 มิลลิลิตร และกลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตร ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง และ
ระหว่างกลุ่ม
ตัวแปรด้านสารชีวเคมี
ในเลือด

กลุ่มที่ไม่ใส่น้ำ�
(n = 11)
ก่อนการ
ทดลอง

หลังการ % การ
ทดลอง เปลี่ยนแปลง

คอเลสเตอรอลรวม
199.7±36.4 197.6±28.3 -4.44
(มก./ดล.)
ไตรกลีเซอไรด์ (มก./ดล.) 87.7±27.8 87.8±35.5 +8.26
ไฮเดนซิตี้ไลโปโปรตีน 59.1±13.6 57.5±14.5 -0.51
(มก./ดล.)
โลวเดนซิตี้ไลโปโปรตีน 121.2±30.4 123.3±29.5 +0.83
(มก./ดล.)
ข้อมูลนำ�เสนอโดยใช้ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กลุ่มที่ใส่น้ำ� 500 มิลลิลิตร
(n = 11)
ก่อนการ
ทดลอง

หลังการ % การ
ทดลอง เปลี่ยนแปลง

กลุ่มที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตร
(n = 12)
ก่อนการ
ทดลอง

หลังการ % การ
ทดลอง เปลี่ยนแปลง

198.2±36.6 188±25.2

-0.37

203.5±43.6 202.7±31.8

-4.81

96.4±35.1 97.8±43.7
56.5±13.9 60.0±16.5

+10.88
+0.19

104.1±54.6 100.3±44.9
61.9±15.1 62.9±12.5

-2.61
+0.32

122.0±31.7 118.0±20.9

-0.01

122.4±30.8 123.2±22.2

+0.85
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจยั นี้ บ่งชีว้ า่ โปรแกรมการออก
กำ�ลังกายโดยใช้ฮลู าฮูปทัง้ 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ใช้ฮลู าฮูป
ที่ไม่ใส่น้ำ� กลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 500 มิลลิลิตร และ
กลุ่มใช้ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตร มีผลทำ�ให้ค่าลด
เฉพาะส่วนของเส้นรอบวงและไขมันใต้ผิวหนังลดลง
แต่ไม่พบความแตกต่างของ น้ำ�หนักตัว ดัชนีมวลกาย
เปอร์ เ ซ็ นต์ ไ ขมั น อัตราการเต้น ของหัวใจขณะพัก
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัว สมรรถภาพ
การใช้ออกซิเจนสูงสุด และระดับไขมันในเลือด โดยกลุม่
ทีใ่ ส่น้ำ� 500 มิลลิลิตร และกลุ่มที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตร
สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ต้นแขน
ด้านหน้า และกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังได้มากกว่า
กลุ่มที่ไม่ใส่น้ำ�
การออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮลู าฮูปทีเ่ พิม่ ความหน่วง
ด้วยการใส่น้ำ�ทั้งจำ�นวน 500 มิลลิลิตร และ 750
มิลลิลิตร ทำ�ให้เพิ่มสมรรถภาพความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อได้นั้น อาจเนื่องจากการออกกำ�ลังกายด้วย
ฮูลาฮูปเป็นการทำ�ให้วตั ถุทไี่ ม่เสถียร (ฮูลาฮูป) สามารถ
แกว่งอย่างสมดุลและขนานกับพืน้ ได้โดยมีความสัมพันธ์
กับการแกว่งของร่างกาย พืน้ ฐานทางกายภาพของวัตถุน้ี
สามารถที่จะรักษาโมเมนตัมเชิงมุมในการควบคุมห่วง
โดยผู้เล่นจะต้องใส่แรงกระตุ้นในปริมาณที่น้อย (แรง
กระตุน้ = แรง x ความถี)่ โดยต้องทำ�ให้รา่ งกายกระทบ
กับพื้นผิวของห่วง การกระทำ�กับแรงกระตุ้นจะสร้าง
การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเชิงมุมในห่วง โดยแรง
กระตุ้ น ที่ ถู กใส่ เ ข้ าไปกระทำ � กั บ วั ต ถุ ใ นแกนตั้ ง ของ
โมเมนตัมตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วง ซึง่ กระทำ�อย่างต่อเนือ่ ง
อยู่เหนือตัวห่วง ผลที่เกิดคือทำ�ให้เกิดการเคลื่อนที่
ในแนวนอน (Balasubramaniam and Turvey, 2004)
การเคลื่อนไหวด้วยการแกว่งร่างกายอย่างต่อเนื่อง
ดังกล่าวน่าจะส่งผลให้กล้ามเนือ้ บริเวณ ณ จุดสัมผัสนัน้
เกร็งตัวเพิ่มขึ้น อาจเปรียบเสมือนการออกกำ�ลังกาย
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โดยใช้แรงต้าน ยิง่ เมือ่ เพิม่ การใส่น�ำ้ ลงในฮูลาฮูปจะช่วย
เพิ่มแรงกระทบ ณ จุดสัมผัส ทำ�ให้มีการใช้แรงของ
ร่างกายบริเวณนั้นเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มแรงเหวี่ยงของ
ฮูลาฮูปที่เพิ่มน้ำ�หนัก ซึ่งการใส่น้ำ�ลงในฮูลาฮูปนั้นจึง
เปรียบเสมือนการเพิ่มน้ำ�หนักให้เป็นแรงต้าน เมื่อเกิด
การใช้แรงต้านดังกล่าวจึงทำ�ให้การออกกำ�ลังกายโดยใช้
ฮูลาฮูปที่เพิ่มความหน่วงด้วยการใส่น้ำ�ช่วยเสริมสร้าง
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ให้เพิม่ ขึน้ ได้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อีฟและโพทนิคอฟ์ (Eves and Plotnikoff,
2006) ที่รายงานว่าการออกกำ�ลังกายโดยใช้แรงต้าน
ขนาดเล็กนั้นจะช่วยส่งเสริมความแข็งแรงทนทาน
ในกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี และมีรายงานว่าการออก
กำ�ลังกายแบบมีแรงต้านเป็นเวลา 12 สัปดาห์บริเวณ
กล้ามเนื้อ ควอดไดรเซ็ปส์ จะช่วยให้กล้ามเนื้อควอด
ไดรเซ็ปส์มีความแข็งแรงขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการ
ออกกำ�ลังกายได้มากขึ้นในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว
เรื้อรัง (Jankowska et al., 2008)
สำ�หรับสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด ซึง่ เป็น
ตัวบ่งชี้ความสามารถของระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจ ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมา การออกกำ�ลังกาย
ทีม่ ผี ลดีตอ่ สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดนัน้ มักเป็น
การออกกำ�ลังกายแบบแอโรบิก เช่น การเต้นแอโรบิก
(Grant et al., 2003; Okura et al., 2003) การเดิน
และการวิ่ง (Ganley et al., 2010) การปั่นจักรยาน
(Solal CA. et al., 1990) และการว่ายน้ำ� (Reis JF.
et al., 2011) เป็นต้น เมื่อไม่นานมานี้ มีนักวิชาการ
เขียนบทความลงในเวปไซด์ของสภาการออกกำ�ลังกาย
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Amerian Council on
Exercise) ระบุว่า การออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูป
เปรียบได้กับการออกกำ�ลังกายแบบสเต็ปแอโรบิกและ
คิ ก บ็ อ กซิ่ ง (Kick Boxing) ซึ่ ง สามารถพั ฒ นา
สมรรถภาพทางหัวใจและหลอดเลือดได้ (Holthusen
et al., 2011) แต่จากผลการทดลองของการศึกษาวิจยั นี้
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พบว่า การฝึกออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปทุกกลุ่มไม่มี
ผลทำ �ให้ ส มรรถภาพการใช้ อ อกซิ เ จนสู ง สุ ด เพิ่ ม ขึ้ น
อาจเป็นผลมาจากการฝึกออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูป
เป็นการออกกำ�ลังกายที่ไม่มีการเคลื่อนที่ และมิได้ใช้
กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ของร่างกายเคลือ่ นไหวอย่างต่อเนือ่ ง
เพียงพอทีจ่ ะทำ�ให้ชพี จรเพิม่ ขึน้ ในระดับทีส่ ามารถเพิม่
สมรรถภาพทางระบบแอโรบิกของร่างกายได้ เห็นได้จาก
ไม่พบการลดลงของอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก
ภายหลังการฝึกออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปของทั้ง
สามกลุ่มออกกำ�ลังกายในงานวิจัยนี้
ผลของการฝึ ก ออกกำ � ลั ง กายโดยใช้ ฮู ล าฮู ป
สัปดาห์ละ 3 วัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ที่มีต่อระดับ
ไขมันนัน้ พบว่า ผูท้ ม่ี ภี าวะน้�ำ หนักเกินทีฝ่ กึ ออกกำ�ลังกาย
โดยใช้ฮูลาฮูปทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ใส่น้ำ� กลุ่มที่
ใส่น�ำ้ 500 มล. และกลุม่ ทีใ่ ส่น�ำ้ 750 มล. มีเส้นรอบวง
ไขมันใต้ผิวหนัง ของต้นแขนและเอว ลดลง แต่ไม่พบ
การเปลีย่ นแปลงของน้�ำ หนักตัว ดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์
ไขมันในร่างกาย และระดับไขมันในเลือด แสดงให้เห็น
ว่าการออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปสามารถลดไขมัน
ใต้ผิวหนังและกระชับเฉพาะส่วนได้ แต่ไม่สามารถลด
น้ำ�หนัก และลดไขมันโดยรวมของร่างกายได้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปเป็น
กิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนที่แบบไคเนติกส์ (Kinetics)
ซึง่ เป็นการเคลือ่ นไหว โดยทำ�ให้ฮลู าฮูปหมุนอยูบ่ ริเวณ
เอวและแขนทำ�ให้อวัยวะนัน้ เกิดการเคลือ่ นไหว ซึง่ เป็น
การเคลือ่ นไหวแบบหมุนและมีน�้ำ หนักของฮูลาฮูปเป็น
แรงต้าน (แรงเข้าสูศ่ นู ย์กลาง) (Cluff T. et al., 2008)
โดยแรงต้านดังกล่าวนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในกล้ามเนื้อ
(Campbell et al., 1994; Pyka et al., 1994) เกิด
ประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงทิศทางของกระบวนการ
จากอะนาบอลิซึมเป็นคะตาบอลิซึม (Araujo et al.,
2008) ทำ�ให้เส้นรอบวงและไขมันใต้ผวิ หนังเฉพาะส่วน
ลดลง (Kerksick et al., 2010) สำ�หรับงานวิจัยนี้

มีผลทำ�ให้ลดบริเวณต้นแขนและเอว นอกจากนั้น
ออลสันและเอเดลสไทน์ (Olson and Edelstein,
1968) ได้ทำ�การศึกษาการออกกำ�ลังกายเพื่อลดไขมัน
เฉพาะจุด (Spot reduction) ต่อไขมันที่สะสมอยู่ชั้น
ใต้ผิวหนัง (Subcutaneous adipose tissue) พบว่า
การทีค่ วามหนาของไขมันใต้ผวิ หนังบริเวณใต้ทอ้ งแขน
ลดลง เนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณที่ได้รับการฝึกนั้น
แข็งแรงขึน้ ส่งผลให้เส้นใยกล้ามเนือ้ บริเวณนัน้ กระชับ
ขึน้ อีกทัง้ ยังมีผพู้ บว่า การออกกำ�ลังกายแบบใช้แรงต้าน
สามารถทำ�ให้มีการลดลงของไขมันช่วงลำ�ตัว แต่มวล
ที่ปราศจากไขมันยังคงเท่าเดิม และมีความแข็งแรง
ของกลุ่มกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น (Hunter et al., 2008;
Lockwood et al., 2008) โดยการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัย
พบว่า กลุ่มที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตรสามารถลดไขมัน
ใต้ผิวหนังของต้นแขนด้านหน้า ได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่
ใส่น้ำ� ซึ่งสอดคล้องกับฮาเวเลย์ (Haweley, 1998) ที่
รายงานว่า แม้วา่ การออกกำ�ลังกายระดับความหนักต่�ำ
จะสามารถกระตุ้นการสลายไขมันจากเซลล์ไขมันได้
แต่อตั ราการเผาผลาญไขมันจะสูงกว่าเมือ่ ออกกำ�ลังกาย
ระดับความหนักปานกลาง นอกจากนี้ ราฮิมิ (Rahimi,
2006) ได้รายงานว่าการออกกำ�ลังกายโดยใช้น�ำ้ หนักต้าน
ระดับความหนักสูง มีผลต่อการลดลงของไขมันในร่างกาย
ที่มากกว่าระดับปานกลาง อีกทั้งยังมีผู้พบว่าการฝึก
ต้านแรงที่ระดับความหนักสูงเป็นเวลา 12 สัปดาห์
จะมีประสิทธิภาพมากกว่าระดับความหนักปานกลาง
ในการลดสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกาย (Agbonlahor
et al., 2009) อย่างไรก็ตาม การออกกำ�ลังกายโดยใช้
ฮูลาฮูปเป็นกิจกรรมทีไ่ ม่ได้ใช้การทำ�งานของกล้ามเนือ้
มัดใหญ่ทั้งร่างกายอย่างต่อเนื่องที่ทำ�ให้เกิดผลดีต่อ
สมรรถภาพด้านแอโรบิก จึงไม่เพียงพอต่อร่างกายในการ
นำ�พลังงานจากไขมันมาใช้ และไม่สง่ ผลต่อการเพิม่ ขึน้
ของเมตาบอลิซึมในร่างกาย ทำ�ให้ไม่มีการเพิ่มขึ้นของ
อัตราการเผาผลาญพลังงานของทั้งร่างกาย จึงไม่

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555)

สามารถลดไขมันโดยรวมของร่างกายได้ ซึ่งแตกต่าง
จากการศึกษาวิจัยจากรูปแบบกิจกรรมแอโรบิกทั่วไป
ทีม่ ผี ลดีตอ่ ตัวแปรขององค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่
การลดลงของน้ำ�หนักตัว ดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์
ไขมันในร่างกาย (Després, 1994; Linda M., 2000;
Susanne R.D., 2007; Ingrid B., 2009)
สรุปผลการวิจัย
โปรแกรมออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปทั้งสาม
รูปแบบ ได้แก่ ฮูลาฮูปที่ไม่ใส่น้ำ� ฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 500
มิลลิลิตร และฮูลาฮูปที่ใส่น้ำ� 750 มิลลิลิตรไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของน้ำ�หนัก เปอร์เซ็นไขมัน ระดับ
สมรรถภาพทางกายของหัวใจและหายใจ และระดับ
ไขมันในเลือด แต่มผี ลดีตอ่ การลดเฉพาะส่วนในบริเวณ
ทีท่ �ำ การออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮลู าฮูป คือ ลดเส้นรอบวง
และไขมันใต้ผวิ หนังของต้นแขนและเอว โดยโปรแกรม
การออกกำ�ลังกายโดยใช้ฮลู าฮูปทีม่ กี ารเพิม่ ความหน่วง
ด้วยการใส่น้ำ�ในฮูลาฮูป 500 มิลลิลิตร และ 750
มิลลิลติ ร ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ แขน
ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการออกกำ�ลังกายโดยใช้
ฮูลาฮูปที่ไม่ใส่น้ำ�
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