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การออกกําลังกายในนํา้ เพือ่ เพิม่ การทรงตัวในผู้สูงอายุ
ปิ ยาภา แก้ วอุทาน
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การออกกําลังกายในนํ้าในผูส้ ูงอายุ มีขอ้ ดีหลายประการ เนื่องจากคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ของนํ้า ในนํ้าจะ
มีแรงลอยตัว (buoyancy force) ซึ่งจะช่วยพยุงนํ้าหนักของร่ างกาย โดยหากอยูใ่ นนํ้าลึกระดับเอว นํ้าจะช่วยพยุง
นํ้าหนักของร่ างกายประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักตัว และเมื่ออยูใ่ นนํ้าลึกมากขึ้น นํ้าจะช่วยพยุงนํ้าหนัก
ของร่ างกายมากขึ้นด้วย๑ ประโยชน์ของแรงลอยตัวนี้ทาํ ให้รยางค์ส่วนล่างรับนํ้าหนักตัวน้อยลง แรงกดต่อข้อเข่า
ลดลง ซึ่งผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มกั มีอาการปวดข้อเข่า การอยูใ่ นนํ้าก็จะช่วยให้อาการปวดลดลง หากออกกําลังกาย
บนบกแรงกดต่อเข่าจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในการเดิน การวิ่ง หรื อกระโดด
นอกจากนี้การออกกําลังกายในนํ้ายังมีความเสี่ ยงในการล้มน้อยกว่าบนบก เนื่องจากนํ้ามีความหนืด
(viscosity) เมื่อมีการสู ญเสี ยการทรงตัว ความหนืดของนํ้าจะช่วยทําให้ร่างกายเซล้มลง ช้ากว่าบนบก ทําให้
ผูส้ ูงอายุมีเวลาที่จะคิด และปรับสมดุลได้ทนั ก่อนที่จะล้ม การเคลื่อนไหวในนํ้าเป็ นไปได้ง่ายกว่าบนบก เพราะ
นํ้าจะช่วยพยุงให้มีการเคลื่อนไหวง่ายขึ้น ดังนั้นสําหรับผูส้ ู งอายุที่กลัวการล้ม การออกกําลังกายในนํ้าซึ่งเป็ น
สิ่ งแวดล้อมที่ค่อนข้างปลอดภัยต่อการล้มและเคลื่อนไหวได้ง่ายจะทําให้ผสู ้ ูงอายุมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น และมี
ความมัน่ ใจในการเคลื่อนไหว๒
จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าการออกกําลังกายในนํ้าทําให้การทรงตัวในผูส้ ูงอายุดีข้ นึ ๓-๗ นอกจากนี้การ
ทําท่าทางในการออกกําลังกายในนํ้าแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากมีน้ าํ เป็ นตัวกลาง แม้จะ
เป็ นการเคลื่อนไหวท่าเดิม การเคลื่อนที่ของนํ้าขณะเปลี่ยนท่าทางในนํ้าแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกัน ซึ่งแตกต่างจาก
การออกกําลังกายบนบก การเคลื่อนไหวในท่าเดิม จะให้ความรู ้สึกเหมือนเดิม และใช้กล้ามเนื้อเดิมในการ
เคลื่อนไหวแต่ละครั้ง ดังจากการศึกษาที่ผา่ นมา พบว่าการออกกําลังกายในนํ้าสามารถเพิ่มการทรงตัวได้มากกว่า
การออกกําลังกายบนบก และการทรงตัวที่เพิ่มขึ้นนั้น เพิม่ ขึ้นทุกสัปดาห์ (ออกกําลังกาย ๒ ครั้งต่อสัปดาห์ เป็ น
เวลา ๕ สัปดาห์) ในขณะที่การออกกําลังกายบนบกมีการทรงตัวที่เพิ่มขึ้นในการออกกําลังกายสัปดาห์แรก
เท่านั้น๓
การออกกําลังกายเป็ นกลุ่มในนํ้า เมื่อมีการเคลื่อนไหวของหลายคนจะทําให้เกิดการไหลของนํ้าแบบ
วกวน (turbulence flow) และทําให้ตอ้ งใช้การควบคุมการทรงตัวมากขึ้น เพื่อต้านการเคลื่อนไหวของนํ้า การ
ไหลของนํ้าแบบวกวน ยังทําให้การเคลื่อนไหวของร่ างกายในนํ้าทําได้ง่ายขึ้นหรื อยากขึ้น ขึ้นอยูก่ บั ทิศทางการ
เคลื่อนไหวและการไหลของนํ้า เช่น การจับมือกันเดินเป็ นวงกลมในนํ้าสักระยะหนึ่งจะพบว่าการเดินเป็ น
วงกลมนั้นง่ายขึ้น เนื่องจากการไหลของนํ้าไปในทิศเดียวกับการเคลื่อนไหว นํ้าจึงช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวง่าย
ขึ้น หากต้องการหยุดการเดินทันที จะพบว่าการหยุดเป็ นไปได้ยาก เนื่องจากการเคลื่อนไหวขวางการไหลของนํ้า
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นํ้าจะเป็ นแรงต้านทําให้การหยุดเดินทําได้ยาก ดังนั้นการออกกําลังกายเป็ นกลุ่มในนํ้านอกจากจะทําให้มีความ
สนุกสนานในการออกกําลังกายมากขึ้นแล้ว ยังทําให้มีการไหลวกวนของนํ้ามากขึ้น ซึ่งร่ างกายต้องใช้การ
ควบคุมการทรงตัวมากขึ้น แตกต่างจากการออกกําลังกายบนบก การออกกําลังกายเป็ นกลุ่ม หรื อตามลําพัง การ
ทํางานของกล้ามเนื้อเหมือนกันทุกประการ แค่เพียงทําให้สนุกสนาน น่าสนใจ มีแรงจูงใจในการออกกําลังกาย
และได้พดู คุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น
แม้วา่ การออกกําลังกายในนํ้าจะมีขอ้ ดีมากกว่าการออกกําลังกายบนบกหลายอย่าง แต่ยงั มีขอ้ จํากัด เช่น
ยุง่ ยาก ค่าใช้จ่ายสู ง นอกจากนี้ยงั มีขอ้ ควรระวังในการออกกําลังกายในนํ้าอีกด้วย ประการแรก ในนํ้ามีแรงดัน
อุทกสถิตย์ (hydrostatic pressure) ที่ดนั ทุกด้านของร่ างกายที่จมอยูใ่ นนํ้า๑ หากนํ้าลึกระดับทรวงอกหรื อไหล่
แรงดันอุทกสถิตจะดันรอบบริ เวณทรวงอกทําให้การหายใจเป็ นไปได้ยากขึ้น ดังนั้นในผูส้ ู งอายุที่มีการหายใจ
ลําบากอยูแ่ ล้วขณะบนบก หรื อมีโรคที่ทาํ ให้ความจุปอดลดลง ในกลุ่มโรคที่มีการอุดกั้นของปอด เช่น โรคถุงลม
โป่ งพอง หากต้องการออกกําลังกายในนํ้า ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักกายภาพบําบัด หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประการที่สอง ในผูส้ ู งอายุที่มีโรคหัวใจ ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากแรงดันอุทกสถิตย์ จะดัน
ของเหลวที่อยูน่ อกเซลล์ (extravascular fluid) กลับเข้าสู่หลอดเลือด ทําให้ปริ มาตรเลือดเพิ่มมากขึ้น และ
ปริ มาตรเลือดที่ไหลกลับเข้าสู่ หวั ใจมากขึ้นด้วย
ดังนั้น การออกกําลังกายในนํ้าเพื่อเพิ่มการทรงตัวในผูส้ ูงอายุ เป็ นทางเลือกหนึ่งในการออกกําลังกาย
เพื่อป้ องกันการล้มที่อาจเกิดขึ้นได้ในผูส้ ูงอายุ อย่างไรก็ตาม การออกกําลังกายในนํ้าที่ส่งผลต่อการทรงตัว ยังคง
ต้องการการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อให้ทราบผลที่ชดั เจน รวมถึงทราบท่าในการออกกําลังกาย ความหนัก
ความถี่ และระยะเวลาในการออกกําลังกายที่เหมาะสมอีกด้วย
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