การออกกําลังกายในช่วงที่อากาศร้อน
ช่วงทีอ่ ากาศร้อนแบบนี้ หลายๆคนมักใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ออกกําลังกาย หรือเลีย่ งทีจ่ ะออกไป
ทํากิจกรรมต่างๆนอกบ้าน เลือกทีจ่ ะอยู่ในห้องปรับอากาศทีบ่ า้ น หรือว่าภายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ แต่
จริงๆแล้วการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรทางกาย เช่น ทําสวน ล้างรถ ฯลฯ สามารถทีจ่ ะทําได้ในช่วงทีม่ ี
อากาศร้อน โดยต้องระวังในเรือ่ งของอากาศทีร่ อ้ นจนเกินไป การเสียเหงือ่ ทีม่ ากจนเกินไป
การออกกําลังกายภายใต้อุณหภูมทิ ร่ี อ้ นเป็ นระยะเวลานานๆ จะเป็ นการเพิม่ อุณหภูมใิ ห้กบั ร่างกาย
ขึน้ ร่างกายจะพยายามทีจ่ ะระบายความร้อนออกจากตัวด้วยวิธตี ่างๆ แต่วธิ ที ไ่ี ด้ผลดีทส่ี ุด คือ เหงื่อ ด้วย
สภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทยแล้วนัน้ จัดว่า เป็ นสภาพภูมอิ ากาศแบบร้อนชืน้ ซึง่ จะทําให้การระเหยของ
เหงือ่ ทําได้ไม่ดนี ัก ดังนัน้ ร่างกายจึงต้องพยายามขับเหงือ่ ออกมาให้มากกว่าปกติ ส่งผลให้ระบบต่างๆของ
ร่างกายทํางานหนักขึน้ และยังทําให้รา่ งกายสูญเสียแร่ธาตุต่างๆอีกด้วย
สิง่ ทีต่ อ้ งควรทําถ้าต้องออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมทางกายในช่วงทีม่ อี ากาศร้อน คือ
1. จิบนํ้าบ่อยๆ ทุกๆ 15 – 30 นาที ในขณะทีอ่ อกกําลังกาย (จิบนะครับ ไม่ใช่ดม่ื หมดขวด)
2. พยายามใส่เสือ้ ผ้าทีร่ ะบายอากาศได้ดี
3. นําผ้าชุบนํ้ามาเช็ดตัว (จะช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ดยี งิ่ ขึน้ )
ในกรณีทต่ี อ้ งอยู่ในสภาวะทีม่ อี ากาศร้อนเป็ นระยะเวลานานๆ อาจจะต้องดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่เพื่อ
ชดเชยกับแร่ธาตุทร่ี า่ งกายสูญเสียไปจากการขับเหงือ่ การดืม่ เครือ่ งดื่มเกลือแร่ทม่ี คี วามเข้มข้นของนํ้าตาล
สูงเกินกว่า 10-20% จะขัดขวางการดูดซึมของกระเพาะอาหาร ทําให้ท้องอืด จุกเสียดได้ ส่วนการดื่ม
นํ้าอัดลมทีม่ คี วามเข้มข้นสูง ไม่ควรทํา เพราะนอกจากจะทําให้ความเข้มข้นของนํ้าตาลในเลือดสูงขึน้ แล้ว ยัง
มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึน้ อีก กระเพาะอาหารขยายตัวมากขึน้ ขัดขวางการหดตัวของกล้ามเนื้อกระ
บังลม
อาการทีเ่ ราควรสังเกตว่า ร่างกายเราเสียเหงือ่ มากเกินไปหรือไม่ ให้ดจู ากอาการเหล่านี้
1. รูส้ กึ เพลีย
2. ไม่มแี รง
3. ปากแห้ง
4. กระหายนํ้า
อาการทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้จากการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมทางกายในสภาวะที่มอี าการร้อน
ได้แก่
1. ตะคริว (Heat Cramps) เกิดจากความไม่สมดุลของแร่ธาตุในร่างกายจากการสูญเสียเหงือ่ ซึง่ ทําให้
การกล้ามเนื้อหดตัวเกร็งอย่างรุนแรง รูส้ กึ เจ็บปวดมาก บริเวณทีพ่ บเห็นบ่อยๆ คือ ต้นขา และน่อง
วิธแี ก้ไขให้พยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนทีม่ กี ารหดเกร็ง

2. เพลียแดด (Heat Exhaustion) เกิดจากการทีร่ า่ งกายมีอุณหภูมสิ งู แต่ไม่เกิน 40 องศา หรือในกรณี
บางคนทีไ่ ม่เคยออกกําลังกายในสภาพอากาศทีร่ อ้ น ทําให้เกิดอาการเพลีย อ่อนแรง กระหายนํ้ า
ปวดหัว อาจจะมีอาการผิดปกติอ่นื ๆร่วมด้วย วิธแี ก้ไข ให้พยายามหลบเข้าทีร่ ่ม หาที่ทม่ี อี ากาศ
ถ่ายเท หรืออาจจะนําผ้าชุบนํ้ามาเช็ดตัว เพือ่ ให้รา่ งกายระบายความร้อนได้ดยี งิ่ ขึน้
3. ลมแดด (Heat Stroke) เกิดจากการออกกําลังกายในสภาพอาการทีร่ อ้ นเป็ นระยะเวลานาน ทําให้
อุณหภูมริ า่ งกายเพิม่ ขึน้ มากกว่า 40 องศา จะมีอาการในช่วงแรก คือ กระหายนํ้า ตัวร้อน หายใจ
หอบสัน้ ถี่ ปากคอแห้งผาก ถ้าไม่ได้รบั การดูแลทีถ่ กู ต้อง อาจจะมีอาการเวียนศรีษะ ตาพร่า ควบคุม
การเคลื่อนไหวของร่างกายและสติสมั ปชัญญะทําได้น้อยลง เกิดคลื่นไส้ อาเจียน อาการก่อนทีจ่ ะ
เป็ นลมแดด คือ ผิวหนังแห้ง เหงือ่ ไม่ออก และอาจถึงขัน้ หมดสติซง่ึ เป็นอันตรายถึงชีวติ ได้
ทีม่ า :
http://www.mayoclinic.org/healthy-living/fitness/in-depth/exercise/art-20048167
http://www.webmd.com/fitness-exercise/features/exercising-in-the-heat
http://sportsmedicine.about.com/od/enviromentalissues/a/Exercise_Heat.htm
http://www.pt.mahidol.ac.th/ptclinic/index.php?option=com_content&view=article&id=290:2012-0328-08-19-17&catid=52:2009-03-13-03-22-32&Itemid=108
การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝา่ ยวิทยาศาสตร์ การกีฬา. การวิง่ เพือ่ สุขภาพ กรุงเทพ; รุง่ ศิลป์การพิมพ์,2536
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