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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
คนยุคปัจจุบันไม่ว่าจะวัยเรียนหรือวัยท�างานล้วนแต่ใช้ชีวิตท่ามกลาง

ความตงึเครียดวุน่วาย จนความเหนือ่ยล้ากลายเป็นส่วนหนึง่ของชวีติประจ�าวนั 

หลายคนคดิว่าความเหนือ่ยล้าเป็นเร่ืองทีห่ลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะไหนจะต้องเรียน 

ท�างาน ดูแลบ้าน จัดการธุระต่างๆ ต่อให้รู้สึกไร้เร่ียวแรงหรือปวดเม่ือยแค่ไหน 

กท็�าได้เพยีงพยายามลากร่างกายอันหนกัอ้ึงนีใ้ห้ผ่านชวีติไปอีกหนึง่วนั

ทว่า ยะมะดะ โทะโมะโอะ นักกายภาพด้านกฬีาแห่งมหาวทิยาลัยสแตน- 

ฟอร์ดจะท�าให้ทุกคนเห็นว่าเราป้องกันและบรรเทาความเหนื่อยล้าได้  ในหมู ่

คนไทยด้วยกันอาจไม่ทราบมาก่อน แต่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนั้นนอกจาก

มีชื่อเสียงด้านวิชาการแล้ว ยังมีชื่อเสียงด้านกีฬาอีกด้วย เพราะนักกีฬาของ 

มหาวิทยาลัยนี้คว้าเหรียญรางวัลจ�านวนมากจากการแข่งขันระดับโลก โดย 

เฉพาะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก  หนังสือ สุดยอดการฟื้นฟูร่างกายวิถีสแตน- 

ฟอร์ด จงึจะมาเผยวธิป้ีองกนัและฟ้ืนฟรู่างกายจากอาการเหนือ่ยล้าทีใ่ช้กันจริง

ในศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

วิธีต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมตั้งแต่การหายใจ การท�ากายภาพ 

บ�าบดั เทคนคิการกนิ เดนิ ยืน นัง่ นอน ไปจนถงึทศันคตทิีค่วรมีเพือ่การใช้ชวีติ 

โดยไม่เหนือ่ยล้า แม้เป็นวธีิท่ีนกักฬีาใช้ แต่เพราะวธิเีหล่านีล้้วนอิงมาจากทฤษฎี

โครงสร้างพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นวิธีง่ายๆ ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่

นาที จึงเหมาะให้คนทั่วไปที่ไม่ใช่นักกีฬาน�าไปปฏิบัติตามเช่นกัน

ท่านผู้อ่านอาจไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามให้ครบทุกวิธี แต่ขอให้เร่ิมจาก

หัวข้อที่คิดว่าง่ายท่ีสุดก่อน ค่อยๆ เร่ิมไปทีละข้ัน แค่นี้ชีวิตที่ไม่ต้องเหนื่อยล้าก็

อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว

ด้วยความปรารถนาดี

นานมีบุ๊คส์



วิธีสร้ำง “ร่ำงกำยที่ไม่เหนื่อยล้ำ”
เปิดเผยโดยศูนย์เวชศำสตร์กำรกีฬำ
ที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ

	 หลักการขั้นสุดยอด:	แหล่งความรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก
	 ผนวกกับวิธีฟื้นฟูร่างกายจากทีมนักกีฬาที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ

 เหรียญรางวัลโอลิมปิกของสหรัฐฯ:
	 ร้อยละ	22	เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	

 คู่มือฟื้นฟูร่างกายขั้นสุดยอด:	
	 เบื้องหลังการครองอันดับ	1	ในสหรัฐฯ	ต่อเนื่องนาน	23	ปี

 “การฟื้นฟูร่างกายแบบบูรณาการ”	
	 ที่ทีมอันดับ	1	ของสหรัฐฯ	ใช้มา	16	ปี

 นักกีฬาเหรียญทองระดับโลกที่รักษาสถิติตนเองไว้ได้
	 มีวิธีฟื้นฟูร่างกายอย่างไร

 เปิดเผย	“ขั้นตอนการฟื้นฟูร่างกายที่มืออาชีพใช้”
	 สู่สาธารณะเป็นครั้งแรก

 ใช้วิธีที่วิทยาศาสตร์รับรองว่าถูกต้อง
	 เพื่อสร้าง	“ร่างกายที่ไม่เหนื่อยล้า”	

 วิธีกายภาพบ�าบัดที่ไม่น่าเชื่อถือท�าไปก็ไม่มีประโยชน์

 วิธีขจัดความเหนื่อยล้าเพื่อให้ร่างกายใช้พลังได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์	
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กลไกของควำมเหนื่อยล้ำ
ที่สแตนฟอร์ดพยำยำมหำค�ำตอบ
ว่ำท�ำไมคนเรำถึงเหนื่อย
- กลไกควำมเหนื่อยที่เรำควรรู้จัก

นิยามของ	“ความเหนื่อยล้า”
โดยศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา	มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

 เริ่มด้วยวิธีทางการแพทย์ที่ได้ผล

	 หลายคนเข้าใจผิดว่า	“ความเหนื่อยล้า = มีกรดแล็กติกสะสม”

	 ถ้าอยากเหนื่อยให้ท�าแบบนี้! 
 – แรงเยอะแค่ไหนก็หมดแรงได้ในคืนเดียว

	 เราออกไปท�างานทั้ง ๆ  ที่สมอง
	 อยู่ในภาวะถูกกระทบกระเทือนหรือนี่

	 อะไรที่ท�าให้เหนื่อยกันแน ่

 – ทฤษฎีล่าสุดของเวชศาสตร์การกีฬา

	 ถ้าท�าแบบนี้	ศูนย์กลางของร่างกายจะเหนื่อยโดยอัตโนมัติ

	 กล้ามที่ดูเหมือนจะมีแรงเยอะ

ความเหนื่อยท	�		าให้เกิดผลอันน	่		ากลัวอย	่		างฟอร์มตก

	 ทีมบาสเกตบอลที่	“แพ้เพราะซ้อมมากไป”

	 ความเหนื่อยไม่ใช่ปัญหาด้านประสาทการรับรู้

	 อาการอึดอัดจากชีพจรเต้นเร็วที่เกิดกับนักกีฬาว่ายน�้า
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	 เมื่อ	“ขอพยายามอีกนิด”	กลายเป็นผลเสีย

	 ความกลุ้มใจของพิตเชอร์ที่ลงตั้งแต่เริ่มเกม	
	 “เมื่อเล่นเกมเร็ว	แต่ขว้างลูกได้ช้าลง”

4	เง	ื่	อนไข	ตรวจสอบว่าร่างกายก	�		าลังเหนื่อยล้าหรือไม	่

	 มาตรวัดความเหนื่อยของตนเองอย่างเป็นกลาง

	 ชีพจรเต้นผิดปกติ
	 นอนบ่อย
	 ปวดหลัง
		หายใจผิดวิธี

โปรแกรมเสริมสร้างร่างกาย – รีเซตความเหนื่อย

	 นักกีฬาเหรียญทองเล่าเรื่อง:	วิธีรีเซตความเหนื่อยที่ได้ผล

	 “เวชศาสตร์ป้องกัน”	ช่วยรับมือกับความเหนื่อยล้า

IAP: ทฤษฎีกำรท�ำกำยภำพแบบใหม่ล่ำสุด
ป้องกันควำมเสียหำยด้วยกำรเพิ่ม
“ควำมดันในร่ำงกำย”

“วิธีรับมือความเหนื่อยล้า”	ที่คิดค้นโดย
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา	มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

	 IAP:	ทฤษฎีการฟื้นฟูร่างกายที่ช่วยให้ชนะการแข่งขัน

	 วิธีหายใจไม่ให้ท้องยุบ

	 โครงสร้างร่างกายมนุษย ์– ท�าท้องป่องช่วยให้ไม่เหนื่อยง่าย

บทที่
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วิธีสร้ำง
“ร่ำงกำยที่ไม่เหนื่อยล้ำ”

เปิดเผยโดย
ศูนย์เวชศำสตร์กำรกีฬำ

ที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ
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“ต้องท�าอย่างไรร่างกายถึงจะไม่เหนื่อยง่าย หรือเมื่อเหนื่อยก็รู้สึกหาย

เหนื่อยได้อย่างรวดเร็ว”

สุดยอดการฟื้นฟูร่างกายวิถีสแตนฟอร์ด เป็นค�าตอบหนึ่งของค�าถาม

ข้างต้น

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) โด่งดังในระดับโลก 

ว่าเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ นักกีฬาจ�านวนมากที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดบัโลก  หนงัสอืเล่มนีจ้งึรวมวธีิ “ป้องกนัไม่ให้ร่างกาย 

เหน่ือยล้า” และ “ฟื้นฟูร่างกายจากอาการเหนื่อยล้า” จากศูนย์เวชศาสตร ์

การกีฬาแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเข้าด้วยกันเป็นเล่มแรก

“เหนื่อยสะสมหรือไม่ ท�าไมร่างกายอ่อนเพลียตอนกลางวัน”

“นอนเยอะแค่ไหน ก็ตื่นไม่ไหวอยู่ดี”

“พักนี้รู้สึกไม่หายเหนื่อยสักที”

“ท�างานเท่าเดิม แต่รู้สึกเหนื่อยกว่าแต่ก่อน”

ในสงัคมปัจจบุนัท่ีทกุคนใช้ชวีติยุ่งวุน่วาย ไม่มใีครอยู่ได้โดยไม่เหนือ่ยล้า 

ทั้ง “เหนื่อยง่าย” และ “ไม่หายเหนื่อยสักที” ปัญหากลุ้มใจจากความเหนื่อยล้า 

เหล่านี้คืบคลานเข้าสู่ชีวิตประจ�าวันของพวกเราในหลากหลายรูปแบบ  ทว่า 

เราไม่ควรต้อง “ใช้ชวีติแบบเหนือ่ยๆ” เพยีงเพราะ “ยุ่งมาก” หรือเพราะ “แก่แล้ว” 

เพราะความเหนื่อยล้านั้นบรรเทาได้  หากใช้วิธีที่ถูกต้อง เราจะใช้ชีวิตโดย

ไม่เหน่ือยล้า ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูร่างกายจากอาการเหนื่อยล้า 

ได้อีกด้วย  ผมจะอธบิายวธิที�ากายภาพบ�าบัดทีเ่หมาะสมส�าหรบัทุกคนซึง่คิดค้น

โดยศนูย์เวชศาสตร์การกีฬาแห่งมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด
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หากเราไม่คิดหาวิธีแก้ไข ความเหนื่อยล้าก็รังแต่จะสะสมเพิ่มมากข้ึน 

และอาจกลายเป็นสาเหตุสู่อาการบาดเจ็บหรือโรคต่างๆ  ดังนั้น เราควรก�าจัด

อาการเหนือ่ยล้าทัง้แบบเร้ือรังและชัว่คราวให้หมดไป แล้วท�าร่างกายให้แข็งแรง 

เพื่อต้านทานความเหนื่อยล้า

ลองใช้หนังสือเล่มนี้สร้าง “ร่างกายที่ไม่เหนื่อยล้า” ดูนะครับ

หลักการขั้นสุดยอด:
แหล่งความรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกผนวกกับ 
วิธีฟื้นฟูร่างกายจากทีมนักกีฬาที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ

“สแตนฟอร์ดที่ว่าก็คือมหาวิทยาลัยชั้นยอดของอเมริกาที่มีแต่เด็ก 

หัวกะทิใช่ไหม”

เพื่อนๆ ชาวญี่ปุ่นมักพูดเช่นนั้น และเม่ือย่านซิลิคอนแวลลีย์โด่งดังข้ึน 

บริเวณนัน้กเ็ป็นท่ีรู้จกัในฐานะ “แหล่งก�าเนดิความรู้สายวทิยาศาสตร์”

จากการจดัล�าดบัมหาวทิยาลัยโลกโดยนติยสาร Times Higher Education
อันดับที่ 1 คือมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) ในสหราช- 

อาณาจกัร อันดับท่ี 2 คอืมหาวทิยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University) ใน 

สหราชอาณาจกัร ส่วนมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ดเป็นอันดบั 3 ร่วมกับสถาบัน

เทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (California Institute of Technology)

ล�าดับของมหาวิทยาลัยแตกต่างกันตามผลส�ารวจของแต่ละหน่วยงาน 

เช่น ค.ศ. 2018 U.S. News & World Report ยกอันดับที่ 1 ให้เป็นของ 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) อันดับที่ 2 เป็นของสถาบัน 

เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts  Institute of  Technology) และ 

อันดับที่ 3 เป็นของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  ดังนั้น จะเรียกมหาวิทยาลัย 

สแตนฟอร์ดว่าเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�าของโลกทีร่วบรวมผู้มีความสามารถเอาไว้ 

จ�านวนมากก็ไม่ผิด
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ทว่า “ความสามารถทางวิชาการ” เป็นเพียงด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย

สแตนฟอร์ดเท่านั้น

ในสหรัฐฯ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมีภาพลักษณ์ว่า “เชี่ยวชาญทั้งบู๊ 

และบุน๋”  กล่าวคือ ไม่เพยีงมชีือ่เสียงด้านการเรียนเท่านัน้ แต่ยังเป็นมหาวทิยาลยั 

ที่ “มีชื่อเสียงด้านกีฬา” อีกด้วย ไม่ว่าเบสบอล อเมริกันฟุตบอล บาสเกตบอล 

ว่ายน�า้ หรือเทนนสิ  แม้ไม่ค่อยมีคนรู้จกั แต่ทีจ่ริงแล้ว นกักฬีาของมหาวทิยาลยั 

สแตนฟอร์ดล้วนเป็นผู้เล่นระดับมืออาชีพทั้งสิ้น

เหรียญรางวัลโอลิมปิกของสหรัฐฯ:
ร้อยละ 22 เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงลอนดอน ค.ศ. 2012 นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 40 คนเข้าร่วมการแข่งขันและคว้าเหรียญทองมาได้ 

12 เหรียญ 

ส�าหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงรีโอเดจาเนโร ค.ศ. 2016 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้ถึง 

27 เหรียญ จากท้ังหมด 121 เหรียญที่สหรัฐฯ ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 22 ของ

จ�านวนเหรียญทั้งหมด



20

จ�านวนเหรียญรางวัลที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้รับ
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงรีโอเดจาเนโร
เมื่อเทียบในระดับประเทศ

เปรียบเทียบจ�านวนเหรียญทองแต่ละประเทศ

มหาวิทยาลัย 1 แห่งคว้าเหรียญรางวัลได้ถึง
14 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง!

ปัจจบุนัผมเป็นนกักายภาพด้านกฬีาดแูลทมีนกักฬีาว่ายน�า้ ขณะทีเ่ขียน 

หนังสือเล่มนี้การแข่งขันชิงแชมป์ว่ายน�้าหญิงระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ 

ก�าลังจัดข้ึนที่รัฐโอไฮโอ ทีมว่ายน�้าหญิงของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้สร้าง 

สถิติใหม่ของสหรัฐฯ 5 สถิติ โดยชนะถึง 8 รายการจากการแข่งขันประเภท 

เดีย่วทัง้หมด 13 รายการ และชนะการแข่งขนัประเภทว่ายผลัดทัง้หมด  พวกเขา 

ท�าผลงานได้ดีสมกับที่ได้รับขนานนามว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุด

สหรัฐฯ

จีน อังกฤษ
รัสเซีย

เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น

อิตาลี

สแตนฟอร์ด

ออสเตรเลีย
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คู่มือฟื้นฟูร่างกายขั้นสุดยอด:
เบื้องหลังการครองอันดับ 1 ในสหรัฐฯ ต่อเนื่องนาน 23 ปี

มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ดส่งนกักฬีาอาชพีเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวนมาก 

ตวัอย่างเช่น นกักฬีาเมเจอร์ลกีเบสบอล (Major League Baseball) ไมก์ มสัซินา 

(Mike Mussina) และแจ็ก แมกโดเวลล์ (Jack McDowell)  เอ.เจ. ฮินช์ (A.J. 

Hinch) ผู้จัดการทีมฮิวสตันแอสโทรส (Houston Astros) ผู้พาทีมของเขาไปสู ่

จดุสงูสดุคอืการชนะเวลิด์ซีรีย์ของเมเจอร์ลกีใน ค.ศ. 2017 กจ็บการศกึษาจาก

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเช่นกัน

ในฐานะนักกายภาพด้านกีฬา ผมมีโอกาสดูแลนักกีฬาทีมชาติตัวจริง 

เช่น จอห์น เมย์เบอร์รี จูเนียร์ (John Mayberry, Jr.) เจด คาร์ลสัน ลาวรี 

(Jed Carlson Lowrie) และคาร์ลอส เควนติน (Carlos Quentin) ส  ่วนทีม 

บาสเกตบอลท่ีผมรับผิดชอบดูแลมานานก็มีนักกีฬาอย่างเช่นพี่น้องฝาแฝด 

บรู๊กและโรบิน โลเปซ (Brook and Robin Lopez) แลนดรี ฟิลส์ (Landry 

Fields) แอนโทนี บราวน์ (Anthony Brown) และดไวต์ เพาเวลล์ (Dwight 

Powell) ซ่ึงทกุคนล้วนเป็นนกักฬีาทีส่งักดักบั NBA ด้วยกนัทัง้ส้ิน  นอกจากนี้ 

ยังมีนักกีฬาชื่อดังในวงการอเมริกันฟุตบอลอีกหลายคน

ส�าหรับการแข่งขันกฬีาระดบัมหาวทิยาลัย สมาคมกฬีาระดบัอุดมศกึษา 

แห่งชาติ (National Collegiate Athletic Association หรือ NCAA) ได้จัด 

การแข่งขันกฬีา 24 ประเภท เช่น เบสบอล บาสเกตบอล เทนนสิ อเมริกนัฟตุบอล 

กรีฑา ว่ายน�า้ และอ่ืนๆ แบบบรูณาการ เพือ่ตดัสนิความแข็งแกร่งด้านกฬีาของ 

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
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1993-1994  มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

1994-1995  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา

1995-1996  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA)

1996-1997  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา

1997-1998  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา มหาวิทยาลัยฟลอริดา (ร่วม)

1998-1999  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยจอร์เจีย

1999-2000  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA)

2000-2001  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA)

2001-2002  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยเท็กซัส 

2002-2003  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยเท็กซัส

2003-2004  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยมิชิแกน

2004-2005  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยเท็กซัส
2005-2006  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA)

2006-2007  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA)

2007-2008  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA)

2008-2009  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา

2009-2010  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยฟลอริดา

2010-2011  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต 

2011-2012  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยฟลอริดา

2012-2013  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยฟลอริดา

2013-2014  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยฟลอริดา

2014-2015  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA)

2015-2016  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต

2016-2017  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต

ผลการจัดล�าดับโดย NCAA (สมาคมกีฬาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)

 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นแชมป์ติดต่อกัน 23 ปี

อันดับที่ 2อันดับที่ 1ปี
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การจัดล�าดับมหาวิทยาลัยส�าหรับการแข่งขันในทศวรรษ 1990 ใช้

ระบบนับคะแนน  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดคว้าชัยชนะอยู่ในอันดับที่ 1 

มาได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ค.ศ. 1994-2017 นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 

ด้านการบูรณาการ และนั่นท�าให้คนอเมริกันทั้งประเทศรู้สึกว่า “พูดถึงความ 

เชี่ยวชาญด้านกฬีาต้องนกึถงึมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด”  สิง่ท่ีท�าให้มหาวทิยาลยั 

สแตนฟอร์ดประสบความส�าเรจ็เช่นนีไ้ด้คอืการน�า “วธิฟ้ืีนฟโูครงสร้างร่างกาย 

มนุษย์มาใช้” นั่นเอง

“การฟื้นฟูร่างกายแบบบูรณาการ”
ที่ทีมอันดับ 1 ของสหรัฐฯ ใช้มา 16 ปี

ต�าแหน  ่งของผมในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดคือรองผู้อ�านวยการ 

ศนูย์เวชศาสตร์การกฬีา ท�าหน้าท่ีก�าหนดแนวทางและวสิยัทศัน์การด�าเนนิงาน 

ของศูนย์ฯ พร้อมดูแลพนักงาน 23 คน  ขณะเดียวกันผมก็เป็นนักกายภาพ 

ด้านกฬีาไปด้วย  ปัจจบุนัผมท�าหน้าทีด่แูลทมีนกักฬีาว่ายน�า้ โดยตัง้เป้าหมาย

ว่าจะคว้าชัยชนะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จะจัดข้ึน ณ กรุงโตเกียวใน ค.ศ. 

2020 ให้ได้ 

หากให้ผมกล่าวถงึสิง่ส�าคญัของหน้าทีน่กักายภาพด้านกฬีาอย่างง่ายๆ 

สิ่งส�าคัญอันดับแรกคือ “การป้องกัน”  หน้าที่ของนักกายภาพด้านกีฬาคือ

ช่วยปรับสภาพร่างกายของนักกีฬาให้สมบูรณ์ พร้อมลงแข่งขัน ป้องกันไม่ให ้

นักกีฬาได้รับบาดเจ็บหรือมีปัญหาสุขภาพหลังฤดูกาลแข่งขันอันยาวนาน 

แน่นอนว่าจะขาด “การบ�ารุงรักษาร่างกาย” ไปไม่ได้  นกักายภาพด้านกฬีาต้อง 

ดแูลอาการบาดเจบ็ของนกักฬีา ให้พวกเขาท�ากายภาพบ�าบดัเพือ่ฟ้ืนฟรู่างกาย 

หลังการแข่งขัน และดูแลสภาพร่างกายของนักกีฬาที่อ่อนล้าสะสม

ในสหรัฐฯ ผู้ฝึกสอนทีไ่ด้รับการรับรองจากสมาคมนกักายภาพด้านกฬีา

แห่งชาติ (National Athletic Trainers’ Association หรือ NATA) นั้นถือว่า 
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ได้รับการรับรองจากรัฐบาล  ปัจจบัุนมเีงือ่นไขว่าผู้เข้าสอบต้องส�าเร็จการศกึษา 

ชั้นปริญญาตรี แต่ ค.ศ. 2022 เป็นต้นไปต้องส�าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโท 

ข้ึนไปจึงจะมีสิทธิ์สอบ  กล่าวคือ ในสหรัฐฯ การจะเป็นนักกายภาพด้านกีฬา 

แค่มีความรู้เร่ืองเทคนิคและความสามารถภาคปฏิบัติที่เรียนรู้จากการท�างาน

จริงยังไม่เพียงพอ แต่ต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และมีการศึกษาข้ันสูง 

รวมถึงมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ด้วยเช่นกัน

เน่ืองจากเวชศาสตร์การกฬีาพฒันาอยู่ทกุขณะ นกักายภาพด้านกฬีาจงึ 

ต้องน�าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให้มากที่สุด

นกักายภาพด้านกฬีาจะท�างานเป็นทมีร่วมกบัครูฝึก ผู้เชีย่วชาญด้านการแพทย์ 

และผู้เชีย่วชาญด้านอาหาร  นกักายภาพด้านกฬีาจงึต้องซึมซับองค์ความรู้จาก

คนในทีม และน�ามาใช้ให้ได้ในสถานการณ์จริง

ผมเคยเป็นนักกีฬาสกีอาชีพตั้งแต่ช่วงอายุ 10 ขวบ เข้าร่วมการแข่งขัน 

ที่ต่างประเทศมาก็มาก  หลังถอนตัวจากการเป็นนักกีฬาเม่ืออายุ 24 ปีก็ไป 

เรียนต่อทีส่หรัฐฯ เนือ่งจากช่วง 26 ปีก่อนนัน้การเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ 

การกีฬาที่ญี่ปุ่นยังไม่ค่อยเข้าท่ี ผมผู้ตั้งใจว่า “อยากจะเรียนต่อด้านเวชศาสตร ์

การกีฬา” จึงเลือกไปเรียนต่อที่สหรัฐฯ 

เมือ่ผมเรียนจบปริญญาโทด้านเวชศาสตร์การกฬีาและการจดัการกฬีาที่ 

มหาวิทยาลัยแซนโฮเซสเตต (San Josè State University) ก็สอบผ่านได้รับ 

ใบรับรองการเป็นนักกายภาพด้านกีฬาใน ค.ศ. 1999  จากนั้นจึงเร่ิมงานที ่

มหาวิทยาลัยแซนตาแคลรา (Santa Clara University) ใน ค.ศ. 2000 และ 

เข้ารับต�าแหน่งนกักายภาพด้านกฬีาทีม่หาวทิยาลัยสแตนฟอร์ดใน ค.ศ. 2002 

จากนั้นผมได้อุทิศตนสนับสนุนนักกีฬาจ�านวนมากมาตลอดระยะเวลา 16 ป ี

ทั้งนักกีฬาวิ่งระยะไกล บาสเกตบอล กอล์ฟ เบสบอล ว่ายน�้า และอื่นๆ


