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อาหารสมอง
ออกกําลังกายกับโรคหัวใจ
วีรกร ตรี เศศ
คุณหมอนิธิ มหานนท์ เป็ นอายุรแพทย์ หัวใจที มีชือมากคนหนึง ของประเทศไทย
คุณ หมอเป็ นนักออกกํ าลัง กายตัวยงเพราะเห็ นด้ วยตนเองว่าสภาพคนไข้ โรคหัวใจที ม าหานัน- ขาด
สิงสําคัญไปอย่างหนึง นัน ก็คือการออกกําลัง
ชือ “รักษา (หัว) ใจ” ไว้ อย่างน่าสนใจ

ผมขอนํามาถ่ายทอดต่อดังนี -

“.......ใครทีไม่เคยออกกําลัง....
ท่วมตัว

คุณหมอได้ เขียนเรื อง “โรคหัวใจนักกีฬา” ในหนังสือ
ไม่ชอบออกกํ าลัง...

แล้ วคิดว่าชาตินี -จะไม่ขอเหนือยจากการออกกําลัง...

เกลียดการมีเหงื อออก

ไม่ต้องอ่านเรื องนี -ครับ!!!

ด้ วยความที อ ยากให้ คนไข้ มี สุข ภาพร่ างกายโดยเฉพาะสุข ภาพของหัวใจแข็ ง แรง
ผมจึง มักจะยอมเสี ยเวลาชักชวน... อธิ บาย...เกลี ย- กล่อม...บังคับ

และบางครั ง- ขู่เ ข็ญ (ทัง- ๆ ที

บางคนอ้ วนมาก ๆๆๆ จนเข็นเท่าไหร่ ก็ไม่เขยื -อน) ให้ คนไข้ ออกกําลังกายอยู่เสมอ ซึงก็ได้ ผลบ้ าง
ไม่ได้ ผลบ้ าง คําตอบทีได้ รับอยูเ่ สมอ ๆ คือ
“ไม่มีเวลา” (สงสัยพวกนี -นาฬิกาเดินเร็ วกว่าปกติ)
“เวลาทํางานก็ออกกําลังอยูแ่ ล้ ว
ไม่นบั ครับ

เพราะเดินไปเดินมาตลอดเวลา” (เดิน ๆ หยุด ๆ

ต้ องเดินอย่างต่อเนือง (ไม่หยุด) อย่างน้ อย 20-30 นาที)
“งานมาก” (แต่คนอื นเขาทํ างานวัน ละ 10-12 ชัวโมง

ยังมี เวลาออกกํ าลังเลย

ครับ!)
“กลับบ้ านดึกแล้ ว” (ก็ออกกําลังตอนเช้ าได้ นีนา...)
“เพราะต้ อ งออกจากบ้ า นไปทํ า งานแต่ เ ช้ า ” (แล้ ว ตอนเย็ น รี บ กลั บ บ้ า นมาออก
กําลังกาย

ทําดีให้ หวั ใจตัวเองได้ หรื อเปล่า)
ไม่ร้ ู เหมือนกันว่า

ช่างตัดผม

และอืน ๆ อีกมากมาย

ทํ าไมคนไข้ อีกส่วนหนึงไม่ว่าจะเป็ นเจ้ าของร้ านขายก๋วยเตีDยว

ลูกจ้ างพนักงานธนาคาร/บริ ษัท

เล่นกล

นักการเมือง

ร้ อยล้ านพันล้ าน

บางท่านเคยเป็ นรัฐมนตรี หรื อนายกรัฐมนตรี

เดินมาทังวั
- น”...

“งานมาก” และมักจะออกจากบ้ านแต่เช้ าแล้ วกลับบ้ านดึก

เจ้ าของธุรกิจ

ซึงน่าจะ “ไม่มีเวลา” ...เดินไป
แต่ยงั มีเวลาออก

-2กํ าลังกายสมําเสมอ

หรื อว่าจะมีเวลาในวันหนึงมากกว่า 24 ชัวโมง หรื อไม่เคยต้ องเจอรถติดใน

กรุงเทพฯ!!!
คราวนี ไ- ม่ขออธิ บายในรายละเอียดของวิธีการออกกํ าลังกายทีจะให้ ได้ ประโยชน์กับ
หัวใจ

เพราะเพียงทําแค่เดินครัง- ละ 30 นาทีอย่ างต่ อเนื&องกันให้ ได้ อาทิตย์ละ 3-4 ครัง- ก็พอแล้ ว...

ฟั งดูไม่ยากเลยใช่มยครั
ั- บ
หรื อเดินทางเพี ยงใด

ยิงถ้ าลองนึกดูว่า ในวันหนึง ๆ ถ้ าแม้ เราจะเหนือยล้ าจากการทํางาน
แต่เ ราก็ ยัง ต้ องหาเวลาอาบนํ า-

แปรงฟั นอยู่ทุกวัน

ซึงการอาบนํ า-

แปรงฟั น และแต่งตัวก่อนเข้ านอนก็ใช้ เวลาร่วมเกือบครึ งชัว โมงเหมือนกัน ดังนันถ้
- าถือว่าการออก
กํ าลัง กายเป็ นกิ จ วัตรประจํ าวันชนิ ดหนึ ง (เหมื อ นอาบนํ า- แปรงฟั น ) ก็ น่ าจะทํ าได้ ทุกวัน ๆ เช่นกัน
(บางคนเข้ าห้ องส้ วมยังใช้ เวลานานกว่านี -ด้ วยซํ -า)
เคยมี ข่าวนักกี ฬ าฟุตบอลระดับโลกเสี ยชี วิ ตขณะแข่ง ขันอยู่

ซึ ง สาเหตุที ทําให้

เสียชีวิตอย่างเฉียบพลันเช่นนัน- ร้ อยเปอร์ เซ็นต์นา่ จะมีสาเหตุจากโรคหัวใจแน่ ๆ !!...
จึงทําให้ คนไข้ ของผมมีเหตุผลเพิมขึ -นอีกทีจะไม่ออกกําลัง...?!?!
คนที ไ ม่ชอบออกกํ าลัง
ออกกําลัง

ถ้ าอ่านถึง ตรงนี แ- ล้ วคิดว่าต่อไปจะไม่โดนหมอตืK อว่าให้

ก็ขอให้ อ่านต่อไปอีกสักหน่อยนะครับ!! (อย่าเพิงดีใจจนออกนอกหน้ า-หรื อออกทีพงุ ก็

ไม่ทราบ)
การออกกํ า ลัง กายที ส มํ า เสมออย่ า งถู ก วิ ธี นัน- มี ป ระโยชน์ ต่ อ หัว ใจเป็ นอย่ า งยิ ง
สามารถป้องกันโรคกล้ ามเนื -อหัวใจขาดเลือด และยังสามารถช่วยลดความดันโลหิต
นํ -าตาล และลดระดับไขมันในเลือดได้ เป็ นอย่างดี

ลดระดับ

ทีสําคัญไปกว่านันก็
- ยงั จะควบคุมให้ นํ -าหนักตัว

ของผู้ทีออกกํ าลังกาย (ถ้ าไม่รับประทานมากจนเกิ นไปนัก) อยู่ในเกณฑ์ ปกติ

ซึงจะเป็ นตัวช่วย

ลดโอกาสเกิดโรคหัวใจได้ อีกทางหนึง ด้ วย
อย่างไรก็ดี ต้ องยอมรับว่าไม่มีข้อมูลทีชดั เจนว่าการออกกํ าลังกายอย่างหักโหมจะ
ส่งผลดีตอ่ การป้องกันโรคหัวใจด้ วย
วิธีนนั -

แต่กลับมีรายงานว่าการออกกําลังกายอย่างหักโหมและไม่ถกู

จะทําให้ มีโอกาสเกิดกล้ ามเนื -อหัวใจตายเฉียบพลันและเสียชีวิตกะทันหันได้

ต่างประเทศว่า

ร้ อยละ 10-17 ของผู้ทีมีหวั ใจหยุดเต้ นกะทันหันนัน-

กายหรื อช่วงหลังจากออกกําลังกายไม่นานนัก
ของการออกกําลังกายร่ วมด้ วย

มีข้อมูลจาก

มักเกิดในขณะทีออกกําลัง

แต่ในรายงานนี -ไม่ได้ บง่ บอกถึงระดับความหนักเบา

ซึงรายงานนี -สอดคล้ องกับข้ อมูลทีเราทราบกันดีในหมู่แพทย์หวั ใจ

ว่า ประมาณ 1 ใน 5,000 ของผู้ทีได้ รับการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้ วยการวิงสายพาน มีโอกาสที
หัวใจจะหยุดเต้ นกะทันหันได้ โดยที ไม่เคยมี ประวัติโรคหัวใจมาก่อน (แต่ว่าในผู้ทีเกิ ดหัวใจหยุดเต้ น

-3กะทั น หัน จากการเดิ น สายพานนี ม- ัก ไม่ เ สี ย ชี วิ ต

เนื อ งจากว่ า ได้ รั บ การช่ ว ยชี วิ ต ทัน ท่ ว งที ใ น

สถานพยาบาลทีมีความพร้ อม)
ในทางตรงกันข้ าม มีการวิจยั อีกมากมายทียืนยันว่าการออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ
และถูกวิธี

สามารถป้องกันโรคกล้ ามเนื -อหัวใจตายเฉี ยบพลันและหัวใจหยุดเต้ นอย่างกะทันหันได้

เป็ นอย่างดี และทีสําคัญคือผู้ทีออกกํ าลังกายเป็ นประจํา ๆ จะมีชีวิตทียืนยาวกว่าและแข็งแรงกว่า
คนไม่ออกกํ าลัง และคนทีเป็ นโรคหัวใจไม่ว่าโรคหลอดเลือดหัวใจหรื อภาวะหัวใจวาย

การออก

กําลังทีถกู ต้ องจะทําให้ อายุยืนยาวขึ -นและอาการต่าง ๆ ลดน้ อยลงมาก
ส่วนการเสียชีวิตอย่างเฉี ยบพลันของนักกี ฬานัน- ในประเทศสหรัฐอเมริ กาซึงมีการ
เล่นกี ฬ าอาชี พ มากกว่าในประเทศเรานันประมาณ 10-20 ราย/ปี

มี รายงานการเสี ยชี วิตที เกี ยวข้ องกับการเล่นกี ฬาอยู่

และมี ร ายงานการเสี ย ชี วิต กะทัน หัน ขณะที ฝึ กหนัก ของทหารเกณฑ์

ประมาณ 1 ใน 200,000 ราย/ปี

ซึง ใกล้ เคียงกับกลุม่ นักวิงมาราธอนทีมีอายุน้อยและออกกําลังกาย

อย่างหักโหม
ผู้ทีอายุน้อยและเสียชีวิตอย่างกะทันหันนี -มักจะมีความผิดปกติของหัวใจร่ วมอยู่ด้วย
ส่วนใหญ่เกิดจากการทีกล้ ามเนื -อหัวใจหนา และมีเป็ นส่วนน้ อยทีเป็ นความผิดปกติของหลอดเลือดที
เลี -ยงกล้ ามเนื -อหัวใจ

ต่างจากการเสียชีวิตในนักกีฬาทีอายุมากกว่า 35 ปี ซึงมักจะมีสาเหตุมาจาก

ความผิดปกติของโรคหลอดเลือดทีเลี -ยงกล้ ามเนื -อหัวใจ
ทีเล่ามาให้ ฟังทังหมดนี
-

ไม่ใช่จะขู่และทําให้ กลัวไม่อยากออกกํ าลังกายกัน แต่

กลับชี -ให้ เห็นว่าการออกกําลังทีถกู ต้ องและเหมาะสมกับสภาพร่ างกายและอายุมีความจําเป็ นอย่างยิง
และจะทําให้ หวั ใจของเราแข็งแรงอีกด้ วย
ปั จ จุบันนี ม- ี แ พทย์ เ ชี ยวชาญทางโรคหัวใจมี ความชํ านาญในการฟื -นฟูแ ละส่ง เสริ ม
สมรรถภาพความแข็งแรงของหัวใจ

ทังในคนที
ยงั ไม่มีโรคและคนทีเป็ นโรคแล้ ว

ใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลส่วนตัวและโรคของแต่ละบุคคล

แพทย์เหล่านี -จะ

เพือวางแผนในการออกกํ าลังกายและ

รับประทานอาหารทีเหมาะสมเพือลดปั จจัยเสียงของโรคหัวใจและพัฒนาหัวใจให้ แข็งแรงขึ -นด้ วยการ
ออกกําลังกาย ทําให้ ทกุ ๆ คนสามารถออกกําลังกายได้
โดยออกกําลังกายแต่ ไม่ ต้องเหนื&อย (นัก)
และควบคุมอาหาร (เพื&อไม่ ให้ อ้วน) โดยไม่ ต้องหัว (มาก)
ที&สาํ คัญ...จะมีโปรแกรมการออกกําลังกายที&สนุกสนานไม่ น่าเบื&ออีกด้ วย!!
ใครทีอยากมีหวั ใจและสุขภาพแข็งแรงก็ออกกําลังกันมาก ๆ (บ่อย ๆ) นะครับ

-4-

เครื& องเคียงอาหารสมอง
เรื อ งของการสื อ สารนัน- ถ้ าไม่ ร ะวัง ให้ ดี มัก ทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาขึ น- ได้ ดัง 3 ตัว อย่ า งนี (ก) “ก๋ ว ยเตีD ย วราดหน้ า หมู ห นึ ง จาน เอาเนื อ- นะ”
(ข) “ผมขอเอาแคบหมูทีไม่ (ไหม้ ) เกรี ยมนะ”
ใส่ถงุ

“ผมขอแบบทีไม่ (ไหม้ ) ไหม้ นะ”

ไม่พอใจทีทําตรงข้ ามคําสัง
แก่ไฟ

“ตกลงจะใส่ ห มู ห รื อ เนื อ- กั น แน่ ค รั บ ”

แม่ค้าก็ เลื อกแคบหมูชิน- ที มีสีนํา- ตาลแก่เพราะไฟ
แม่ค้าก็ยงั เอาชิ -นสีเดิมใส่ถงุ อีก

“ผมขอแบบทีออ่ นไฟน่ะ”

คนซื -อก็เกาหัวชัก

“อ๋อ เข้ าใจละ คุณต้ องการชิ -นทีมนั ไม่

แหมทําไมไม่บอกเสียแต่แรกล่ะ”
(ค) เจ้ านายโทรศัพท์ตามหาลูกน้ องทีต้องมาขับรถให้ ตอนเช้ า

ไหนล่ะ”

“ผมอยูท่ ีบ้านครับ”

จะโทรหาแท็ ก ซี เ พราะกลัว ไปสาย
“ผมมาตังแต่
- 7 โมงเช้ าแล้ วครับ”

“เออ รี บ ๆ มานะเดีDยวไม่ทนั ”

“สายแล้ วตอนนี -อยู่

ครึ งชัว โมงผ่านไปเจ้ านายคิด

ทัน ใดนัน- ก็ เ หลื อ บไปเห็ น ลูก น้ อ ง “ทํ าไมมาสายนัก เล่ า ”
“อ้ าวไหนบอกว่าอยู่ทีบ้านไง”

“ผมหมายถึงว่าอยู่ทีบ้านนี

แหละครับ”
⊙.............................................................⊙

นํา4 จิม4 อาหารสมอง
Leadership is about character.
ความเป็ นผู้นําเป็ นเรื องของบุคลิกลักษณะ
ความล้ มเหลวเป็ นมารดาของความสําเร็ จ (สุภาษิตจีน)
--------------------------------------------------

