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หำยใจเปลี่ยนชีวิต

แปลโดย

พลอยแสง เอกญำติ

ขออุทิศหนังสือเล่มนี้ให้นักเรียนและนักอ่านทุกคน
ผู้ช่วยเผยแพร่ผลงานชิ้นนี้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผมขออุทิศหนังสือ
เล่มนีใ้ ห้แพทริก คุณพ่อของผมผูส้ นับสนุนให้ผมมองโลกในมุมต่าง
รวมถึงเทเรซา คุณแม่ของผม ชิเนด ภรรยาของผม
และลอเรน ลูกสาวของผม ขอขอบคุณส�าหรับรอยยิ้ม
อันงดงามของพวกคุณ

หลักปฏิบัติส�าคัญก่อนเริ่มเนื้อหา

แม้โปรแกรมออกซิเจนแอดเวนเทจ (Oxygen Advantage) จะ
ปลอดภัยอย่างยิง่ สำาหรับคนส่วนใหญ่ แต่ในโปรแกรมก็มกี ารออกกำาลังกาย
ที่ใช้พลังมากเพื่อเลียนแบบการฝึกซ้อมร่างกายบนที่สูง (high-altitude
training) และอาจคล้ายคลึงกับการออกกำาลังกายแบบหนัก (high-intensity
exercise) ซึ่งเหมาะสำาหรับผู้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความพร้อมทาง
ร่างกายเท่านั้น ผู้มีปัญหาสุขภาพทุกรูปแบบจึงควรงดการฝึกใดๆ ที่
เลียนแบบการฝึกซ้อมร่างกายบนที่สูง [ซึ่งรวมถึง “การฝึกเปิดจมูก” และ
การฝึกอื่นๆ ที่เลียนแบบการฝึกซ้อมร่างกายบนที่สูง]
หากคุณตัง้ ครรภ์ โปรแกรมนีก้ ไ็ ม่เหมาะสำาหรับคุณ หากคุณเป็น
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานชนิด
ทีห่ นึง่ โรคไต โรคซึมเศร้า หรือโรคมะเร็ง ผมขอแนะนำาให้ฝกึ แค่การหายใจ
ทางจมูกและออกกำาลังกายแบบเบา ซึ่งรวมถึง “การฝึกตั้งค่าการหายใจ”
และ “การฝึกหายใจเบาเข้าไว้” ทัง้ ในช่วงพักและทำากิจกรรมต่างๆ จนกระทัง่
ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติเสียก่อน
หากคุณมีปัญหาสุขภาพ ควรขอความเห็นชอบจากแพทย์ก่อน
ฝึกตามโปรแกรมนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์
OxygenAdvantage.com

สิ่งที่ท�าให้เราหมดแรงไม่ใช่ภูเขาตรงหน้าที่ต้องปีนข้าม
แต่เป็นก้อนกรวดในรองเท้าของเราต่างหาก
มูฮัมหมัด อาลี (Muhammad Ali)

ค�าน�าเสนอ

มี ข ้ อ มู ล ยื น ยั น ชั ด เจนว่ า ผู ้ อ าศั ย อยู ่ บ นที่ สู ง มั ก อายุ ยื น เราไม่ รู ้
กลไกชัดเจนเบื้องหลังเรื่องนี้ และอันที่จริงแล้วก็อาจเป็นผลจากปัจจัย
หลายอย่างด้วยกัน แต่หนึ่งในข้อเสนอหลักที่อาจอธิบายเรื่องนี้ได้คือ
พื้นที่สูงมีความดันออกซิเจนเบาบาง
งานวิจัยระบุอย่างชัดเจนว่าการควบคุมแคลอรีช่วยยืดอายุได้
แต่องค์ประกอบอีกอย่างที่พวกเราหลายคนมักมองข้ามไปคือออกซิเจน
แคลอรีมากเกินไปอาจสร้างความเสียหายต่อระบบเผาผลาญอาหารฉันใด
ออกซิเจนมากเกินไปก็อาจสร้างความเสียหายต่อเนือ้ เยือ่ ก่อนเวลาอันควร
เพราะการสร้างอนุมูลอิสระมากเกินไปฉันนั้น มันคือโมเลกุลตัวร้ายที่ไว
ต่ อ ปฏิ กิ ริ ย าสู ง และอาจสร้ า งความเสี ย หายต่ อ ไขมั น ในเยื่ อ หุ ้ ม เซลล์
โปรตีน และดีเอ็นเอได้ อนุมูลอิสระเกิดขึ้นเมื่อออกซิเจนแตกตัวตาม
ธรรมชาติในกระบวนการเผาผลาญ เราทุกคนสร้างอนุมลู อิสระจำานวนหนึง่
เมือ่ หายใจ การฝึกหายใจทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ควบคุมปริมาณลมหายใจให้ดี
ต่อสุขภาพเป็นกลยุทธ์อันทรงประสิทธิภาพเพื่อควบคุมระดับออกซิเจน
ในร่างกายให้พอเหมาะ และลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระให้เหลือ
น้อยที่สุด
นอกจากนั้น นักกีฬาชั้นแนวหน้าซึ่งต้องใช้พลังมากหลายคน
เลือกใช้การฝึกซ้อมร่างกายบนที่สูงเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
วิธีหนึ่งที่จะรีดพลังงานตามธรรมชาติของร่างกายมาใช้งานคือจงใจลด
การรับออกซิเจนเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับ
ออกซิเจนของเลือดและเพิ่มระดับออกซิเจนสูงสุดที่ใช้งานได้ ซึ่งเรียกว่า
VO2 max
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แน่ น อนว่ า พวกเราส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ชี วิ ต อยู ่ ใ กล้ ร ะดั บ นำ้ า ทะเลจึ ง
ไม่ได้ประโยชน์จากการอยู่บนที่สูง แต่ก็มีเทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยให้เรา
ได้ประโยชน์จากการลดปริมาณออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเสมือนอยู่บนทีส่ ูง
จริงๆ นั่นคือการหุบปากขณะหายใจและการฝึกแบบต่างๆ ที่นำาเสนอไว้
ในหนังสือเล่มนี้ เทคนิคนี้ทำาได้ยากขณะออกกำาลังกายแบบหนักเพราะ
อาการหิวอากาศ (air hunger) แต่ประโยชน์ส่วนใหญ่ของการฝึกก็จะ
เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วย ผมเองได้นำาข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ระหว่าง
ออกกำาลังกายแบบหนัก และต้องใช้เวลาอยู่หลายสัปดาห์กว่าจะเปลี่ยน
มาหายใจทางจมูกตลอดเวลาได้สำาเร็จ แต่เมื่อทำาได้แล้ว การหายใจก็
กลายเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำาหรับผม
หลายคนอาจรู้ว่าผมชอบเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตด้วย
วิธีเรียบง่ายและย่อมเยามากกว่าจะใช้ยาหรือการผ่าตัดราคาแพงที่มี
ความเสี่ยง วิธีที่นำาเสนอในหนังสือ หายใจเปลี่ยนชีวิต เป็นเครื่องมือที่ผม
เชื่อว่าคุณควรนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันเพื่อสุขภาพที่ดี ผมยังไม่เห็น
ด้านลบใดๆ ของวิธกี ารเหล่านีเ้ ลย แถมยังมีดา้ นบวกมหาศาลด้วย ผมเอง
ก็ทาำ ตามโปรแกรมนี้ และสนับสนุนอย่างแรงกล้าให้คณ
ุ นำาไปใช้เพือ่ ตักตวง
ประโยชน์ไปด้วยกัน

ดร.โจเซฟ เมอร์โคลา
(Dr. Joseph Mercola)

Patrick McKeown
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ท�าน้อยได้มาก

เราอาจขาดอาหารได้ น านหลายสั ป ดาห์ ขาดนำ้ า ได้ ห ลายวั น
แต่ขาดอากาศได้แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น ขณะที่เราทุ่มเทเวลาและความคิด
ไปกับเรื่องสิ่งที่กินและดื่ม เรากลับแทบไม่เคยใส่ใจอากาศที่หายใจเลย
ด้วยซำา้ เราต่างรูก้ นั ว่าอาหารและนำา้ ทีเ่ ราบริโภคในแต่ละวันต้องมีปริมาณ
และคุณภาพแน่นอน หากมากหรือน้อยเกินไปก็อาจเกิดปัญหา เรายังรู้
ถึงความสำาคัญของการสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วย แต่เราใส่ใจกับ ปริมาณ
ของอากาศหรือไม่ เราควรสูดอากาศมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้ดีต่อสุขภาพ
เราน่าจะสรุปได้ใช่ไหมว่าอากาศซึ่งสำาคัญต่อความอยู่รอดของมนุษย์
มากเสียยิ่งกว่าอาหารหรือนำ้าก็ควรผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้วย
ปริมาณอากาศที่หายใจมีแนวโน้มจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เราคิดว่ารู้
เกีย่ วกับร่างกาย สุขภาพ และความสามารถของตัวเราเอง ไม่วา่ เราจะเป็น
“ว่าที่นักกีฬา” ที่พยายามลากตัวเองจากโซฟา ยอดนักกีฬาสุดสัปดาห์
ที่วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตรเป็นครั้งคราว หรือนักกีฬาอาชีพที่ต้องการ
ได้เปรียบเหนือใครในการแข่งขัน
Patrick McKeown
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คุณอาจนึกสงสัยว่าปริมาณหมายถึงอะไร อย่างไรเสียอากาศก็
ไม่ใช่สิ่งที่เรากินบนโต๊ะอาหารยามดึกหรือกระดกรัวๆ ช่วงสุดสัปดาห์ได้
แต่ถ้าในแง่หนึ่งมันเหมือนกันล่ะ ถ้าการหายใจที่ดีต่อสุขภาพสำาคัญ
ต่อการสร้างเสริมความแข็งแรงให้ร่างกายไม่แพ้การบริโภคอาหารที่มี
คุณภาพ ... หรืออาจสำาคัญมากกว่าอาหารด้วยซำ้าล่ะ
ในหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้ค้นพบความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่าง
ออกซิเจนกับร่างกาย ความแข็งแรงของร่างกายขึ้นอยู่กับการลำาเลียง
ออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ อวัยวะ และเนื้อเยื่อต่างๆ ออกซิเจน
ปริมาณมากขึ้นไม่เพียงดีต่อสุขภาพ แต่ยังช่วยให้เราออกกำาลังกายได้
หนักขึ้นโดยหายใจกระหืดกระหอบน้อยลงด้วย พูดสั้นๆ คือเราจะมี
สุขภาพดีขึ้น แข็งแรงมากขึ้น และเล่นกีฬาได้ดีขึ้น
หากลงแข่งกีฬา เราก็จะสนุกกับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
มากกว่าเดิม เพราะทำาผลงานได้ดขี นึ้ ขณะทีเ่ หนือ่ ยน้อยลง โดยทัว่ ไปแล้ว
ข้อจำากัดในการออกกำาลังกายและแข่งกีฬามักอยู่ที่ปอด ไม่ใช่ขา แขน
หรือแม้แต่จิตใจ อย่างที่ผู้ออกกำาลังกายเป็นประจำาล้วนรู้ดีว่าอาการ
หายใจไม่ทันระหว่างออกกำาลังกายบ่งชี้ว่าเราออกกำาลังกายหนักหน่วง
มากกว่าจะบอกว่ากล้ามเนื้อเราอ่อนล้า ดังนั้นหากอยากเพลิดเพลิน
และพัฒนาการออกกำาลังกายให้ดีจากพื้นฐาน เราก็ควรหายใจอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
หายใจเกินแบบเรื้อรัง
ทั้งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์จากคนนับพันที่ผมเคย
ร่วมงานด้วยล้วนเผยความสำาคัญอย่างยิ่งยวดของการเรียนรู้วิธีหายใจ
ที่ ถู ก ต้ อ ง ปั ญ หาคื อ การหายใจที่ ถู ก ต้ อ งซึ่ ง ควรติ ด ตั ว มาตั้ ง แต่ เ กิ ด
กลับกลายเป็นเรื่องยากในสังคมสมัยใหม่ เราเข้าใจว่าร่างกายรู้ได้ด้วย
ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าต้องการอากาศมากน้อยแค่ไหน แต่น่าเสียดาย
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ที่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น มนุษย์เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไปมากมาย
ในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา จนพวกเราหลายคนลืมวิธีหายใจที่ติดตัว
มาตั้งแต่เกิด กระบวนการหายใจเปลี่ยนไปเพราะความเครียดเรื้อรัง
การใช้ชีวิตแบบเคลื่อนไหวน้อย อาหารขยะ บ้านที่ปรับอุณหภูมิจนผิด
ธรรมชาติ และการไม่ออกกำาลังกาย ทั้งหมดนี้ทำาให้เราหายใจผิดวิธีและ
ส่งผลต่อเนื่องให้ร่างกายเฉื่อยชา นำ้าหนักขึ้น นอนไม่หลับ ระบบทางเดิน
หายใจมีปัญหา และเป็นโรคหัวใจ
บรรพบุรุษของเราดำารงชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารจากธรรมชาติ
ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันน้อยกว่าและต้องทำางานที่ใช้แรงมาก
นี่คือวิถีชีวิตที่เอื้อต่อรูปแบบการหายใจที่ทรงประสิทธิภาพ ขณะที่คน
สมัยใหม่ใช้เวลาหลายต่อหลายชัว่ โมงนัง่ แปะอยูห่ น้าโต๊ะคอมพิวเตอร์และ
คุยโทรศัพท์ กินอาหารขยะเป็นมื้อเที่ยงฉบับเร่งด่วน ต้องสะสางงาน
และแบกรับภาระทางการเงินมากมายไม่หมดสิ้น
วิถีชีวิตสมัยใหม่ค่อยๆ เพิ่มปริมาณอากาศที่เราหายใจ การเพิ่ม
ออกซิเจนเข้าสู่ปอดอาจดูเหมือนเป็นเรื่องดี แต่ความจริงแล้วการหายใจ
เบาๆ ต่างหากที่ดีต่อสุขภาพและความแข็งแรง ลองนึกภาพนักท่องเที่ยว
นำ้าหนักเกินและนักกีฬาโอลิมปิกมาร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน
ขณะที่พวกเขายกกระเป๋าเดินทางแล้วหิ้วขึ้นบันได คุณคิดว่าใครจะเป็น
คนที่สูดหายใจหนักหน่วงกระหืดกระหอบ ต้องไม่ใช่นักกีฬาโอลิมปิกแน่
อุปสรรคใหญ่สุดต่อสุขภาพและความแข็งแรงเป็นสิ่งที่ไม่ค่อย
มีใครมองเห็น นัน่ คือ “การหายใจเกินแบบเรือ้ รัง” (chronic overbreathing)
เราอาจหายใจเกินจำาเป็นสองหรือสามเท่าโดยไม่รู้ตัว หากอยากรู้ว่า
ตัวเองหายใจมากเกินไปหรือไม่ ให้ลองอ่านคำาถามต่อไปนีแ้ ล้วนับว่าตอบ
“ใช่” กี่ข้อ

Patrick McKeown

19

• คุณหายใจทางปากบางครั้งขณะทำากิจวัตรประจำาวันใช่หรือไม่
• คุณหายใจทางปากขณะหลับลึกใช่หรือไม่ (ถ้าไม่แน่ใจ ให้ลองดู
ว่ารู้สึกปากแห้งหลังตื่นนอนหรือไม่)
• คุณนอนกรนหรือกลั้นหายใจตอนหลับบ้างหรือไม่
• คุณหายใจแรงในช่วงพักจนเห็นได้ชัดหรือไม่ ทดสอบได้ด้วย
การสังเกตลมหายใจของตัวเองตอนนีเ้ ลย ใช้เวลาหนึง่ นาทีสงั เกต
การเคลื่อนไหวของอกหรือท้องขณะหายใจเข้าออกแต่ละครั้ง
ยิง่ เห็นการเคลือ่ นไหวมากเท่าไรก็แสดงว่าหายใจแรงมากเท่านัน้
• ขณะสังเกตการหายใจของตัวเอง คุณเห็นการเคลื่อนไหวที่อก
มากกว่าที่ท้องใช่หรือไม่
• คุ ณ ถอนหายใจเป็ น ประจำ า ใช่ ห รื อ ไม่ (การถอนหายใจเป็ น
ครั้งคราวไม่ใช่ปัญหา แต่การถอนหายใจเป็นประจำาอาจทำาให้
หายใจเกินแบบเรื้อรังได้)
• บางครั้ ง คุ ณ ก็ ไ ด้ ยิ น เสี ย งหายใจของตั ว เองขณะพั ก ผ่ อ นอยู ่
ใช่หรือไม่
• คุ ณ มี อ าการที่ เ กิ ด จากการหายใจเกิ น จนติ ด เป็ น นิ สั ย ใช่ ไ หม
เช่น คัดจมูก หลอดลมตีบ อ่อนเพลีย วิงเวียน หรือหน้ามืด
ถ้าตอบว่า “ใช่” หลายข้อหรือทั้งหมดก็แปลว่าคุณอาจมีอาการ
หายใจเกิน ลักษณะเหล่านี้มักเกิดขึ้นเมื่อปริมาณอากาศที่เราหายใจ
เข้าไปนัน้ มากเกินกว่าทีเ่ ราต้องการ เมือ่ มีปริมาณอาหารและนำา้ ทีเ่ หมาะสม
ต่อการบริโภคในแต่ละวัน ก็ย่อมต้องมีปริมาณอากาศที่เหมาะสมต่อการ
หายใจด้วย การหายใจมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นเดียวกับ
การกินมากเกินไปนั่นเอง
นิสยั หายใจเกินโดยไม่รตู้ วั แพร่หลายในระดับเดียวกับโรคระบาด
ไปทั่วโลกอุตสาหกรรม และสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อร่างกาย
การหายใจเกินแบบเรื้อรังทำาให้เสียสุขภาพ ร่างกายไม่แข็งแรง อีกทั้งยัง
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เล่นกีฬาได้ไม่ดี นอกจากนั้นยังนำาไปสู่โรคร้ายหลายอย่างรวมถึงโรค
วิตกกังวล โรคหืด อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ โรคหัวใจ และกระทั่งโรคอ้วน
อาจดูแปลกที่การหายใจเกินเป็นสาเหตุหรือตัวเร่งปัญหาหลากหลาย
ขนาดนี้ แต่ลมหายใจแห่งชีวิตมีผลต่อทุกแง่มุมของสุขภาพอย่างแท้จริง
จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนีค้ อื พาคุณกลับไปใช้ชวี ติ และหายใจ
แบบที่ควรเป็น ผมจะสอนวิธีง่ายๆ ให้คุณแก้ไขวิธีหายใจแบบผิดๆ
และค้นพบแนวทางปรับปรุงระบบหัวใจและหลอดเลือดเพื่อให้สุขภาพ
ดีขนึ้ ในภาพรวม นักกีฬาผูท้ มุ่ เทจะสร้างผลงานได้ดขี นึ้ นักออกกำาลังกาย
จะปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนเร้นออกมา ส่วนผู้ที่พยายามดูแลสุขภาพ
ตัวเองอยู่จะทะลุอุปสรรคได้ มุ่งหน้าสู่วิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
แต่เรือ่ งนีก้ เ็ หมือนปัญหาทุกอย่างทีต่ อ้ งเข้าใจตัวปัญหาเสียก่อน
จึงจะแก้ไขได้ผล
วิธีที่เราหายใจในชีวิตประจำาวันบ่งบอกว่าเราหายใจอย่างไร
ขณะออกกำาลังกาย หากหายใจเกินทุกนาที ทุกชั่วโมง และทุกวัน เราก็จะ
หายใจไม่ทันตอนออกกำาลังกายด้วย หากเราหายใจผิดวิธีในช่วงพัก
ก็ ค งไม่ อ าจคาดหวั ง ว่ า ตั ว เองจะหายใจได้ ถู ก ต้ อ งโดยอั ต โนมั ติ ข ณะ
ออกกำาลังกาย การสูดหายใจทางปากทั้งกลางวันกลางคืนและหายใจแรง
ในช่วงพักอาจดูไร้พิษภัย แต่ก็จะทำาให้เรารู้สึกหายใจไม่ทันระหว่างการ
ออกกำาลังกาย แถมบ่อยครัง้ ยังจำากัดความสามารถทีจ่ ะเคลือ่ นไหวเร็วขึน้
และไกลขึ้นด้วย
นิสยั หายใจแบบผิดๆ นีอ้ าจเป็นตัวตัดสินว่าเราจะมีชวี ติ ทีแ่ ข็งแรง
กระปรี้กระเปร่าหรือเจ็บป่วยอ่อนแอ การหายใจเกินส่งผลให้ทางเดิน
หายใจตีบ ร่างกายนำาออกซิเจนไปใช้ได้น้อยลง และหลอดเลือดหดตัวจน
เลือดไปเลีย้ งหัวใจ อวัยวะต่างๆ รวมถึงกล้ามเนือ้ ได้นอ้ ยลงด้วย ผลกระทบ
อย่างเป็นระบบนี้สำาคัญต่อสุขภาพของเราอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา
อาชีพหรือคนทั่วไปที่ออกกำาลังกายด้วยการเดินขึ้นบันไดบ้านเป็นหลัก
ก็ตาม หากนักกีฬาหายใจเกิน อาชีพการงานในวงการกีฬาก็อาจไม่
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ก้าวหน้าหรืออาจสั้นลงเสียด้วยซำ้า ปอดที่หายใจเกินจะบั่นทอนเรา ต่อให้
อวัยวะอื่นในร่างกายแข็งแรงแค่ไหนก็ไม่สำาคัญ เพราะการหายใจเกินจะ
ส่งผลเสีย ดังที่นักกีฬาส่วนใหญ่รู้ดีว่าปอดหมดแรงก่อนแขนขาเสมอ
ทุกอย่างเป็นเพราะร่างกายคนเราต้องการสิ่งที่มองไม่เห็นแต่
เป็นพื้นฐานสำาคัญสำาหรับชีวิต นั่นคือออกซิเจน เรื่องย้อนแย้งคือปริมาณ
ออกซิเจนที่กล้ามเนื้อ อวัยวะ และเนื้อเยื่อนำาไปใช้ได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณออกซิเจนในเลือดเพียงเท่านั้น ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเซลล์เม็ดเลือดแดงของคนเราอยู่ที่ 95-99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเพียงพอ
สำาหรับการออกกำาลังกายอย่างหนักหน่วงที่สุดด้วยซำ้า (บางคนที่ผม
ฝึกสอนเป็นโรคปอดขั้นรุนแรงและมีระดับความอิ่มตัวของออกซิเจน
ตำา่ กว่านี้ แต่กเ็ ป็นกรณีทพี่ บได้นอ้ ยมาก) สิง่ ทีก่ าำ หนดว่าร่างกายของเราจะ
ใช้ออกซิเจนได้มากแค่ไหนคือระดับคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ในเลือด
เราอาจจำาได้จากวิชาชีววิทยาที่เคยเรียนว่า เราหายใจเอาออกซิเจน
เข้าปอดแล้วหายใจทิ้งคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป คนส่วนใหญ่เรียนว่า
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นเพียงแค่ก๊าซส่วนเกินที่เราหายใจออกจากปอด
แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ก๊าซไร้ประโยชน์ มันคือตัวแปรสำาคัญที่ช่วยให้
เซลล์ เ ม็ ด เลื อ ดแดงปล่ อ ยออกซิ เ จนให้ ร ่ า งกายนำ า ไปใช้ ซึ่ ง เรี ย กว่ า
ปรากฏการณ์บอร์ (Bohr Effect) หากเข้าใจและใช้ประโยชน์จากหลักการ
ทางสรีรวิทยานี้ได้ เราก็จะเลิกหายใจเกินสำาเร็จ
ปรากฏการณ์บอร์ซึ่งค้นพบเมื่อกว่า 100 ปีก่อนช่วยอธิบายการ
ลำาเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า
ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเซลล์เม็ดเลือดกำาหนดว่าเราจะนำาออกซิเจน
ไปใช้ได้มากแค่ไหน ประเด็นสำาคัญคือ วิธีหายใจของเรากำาหนดระดับ
คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด หากหายใจถูกวิธีก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์
เพียงพอให้ลมหายใจเงียบ ควบคุมได้ และเป็นจังหวะ แต่หากหายใจเกิน
ลมหายใจก็จะดัง แรง และปั่นป่วน อีกทั้งยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ออกจากร่างกายมากเกินไปจนร่างกายต้องสูดเอาออกซิเจนเพิ่มขึ้น
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นี่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายดาย หากเราหายใจได้ดีขึ้นและเพิ่ม
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายให้มากขึน้ ออกซิเจนทีไ่ ปหล่อเลีย้ ง
กล้ามเนือ้ และอวัยวะซึง่ รวมถึงหัวใจและสมองก็จะเพิม่ ขึน้ ด้วย ทำาให้ความ
สามารถทางกายของเราเพิ่มสูงขึ้นอีกต่อหนึ่ง จะว่าไปแล้วเราก็แค่ต้อง
ช่วยให้ร่างกายได้ทำางานอย่างที่ควรทำามาตั้งแต่ต้นเท่านั้นเอง
ยกภูเขามาหา
เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในภาค 2 ของหนังสือ หายใจเปลี่ยนชีวิต ได้ดีขึ้น
เราคงต้องยกตัวอย่างทีค่ นส่วนใหญ่คนุ้ เคยกันสักหน่อย นัน่ คือการฝึกซ้อม
ร่างกายบนทีส่ งู ซึง่ เป็นเทคนิคทีน่ กั กีฬาระดับแนวหน้ามักใช้เพือ่ เพิม่ พูน
ความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงความอึดของร่างกาย
โค้ชและนักกีฬาหันมาสนใจการฝึกซ้อมร่างกายบนที่สูงเป็นครั้งแรกใน
ช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 1968 ในเม็กซิโกซิตี ที่ความสูง
2,300 เมตรเหนือระดับนำ้าทะเล นักกีฬาหลายคนพบว่าเมื่อกลับมาอยู่ที่
ระดับนำา้ ทะเล พวกเขาทำาผลงานได้ดขี นึ้ จนทำาลายสถิตขิ องตัวเอง บรรดา
โค้ชจึงตั้งคำาถามว่านักกีฬาอาจทำาผลงานได้ดีขึ้นหากใช้ชีวิตหรือฝึกซ้อม
บนพื้นที่สูง
อากาศบนที่สูงนั้นบางเบา ส่งผลให้ความดันของออกซิเจนใน
บรรยากาศลดลง ร่างกายปรับตัวตามสภาพแวดล้อมด้วยการเพิม่ จำานวน
เซลล์เม็ดเลือดแดง ลองคิดว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเหมือนผักโขมของ
ป๊อปอายสำาหรับร่างกายเราดูสิ เพียงแต่มนั มาจากร่างกายแทนทีจ่ ะออกมา
จากกระป๋องเท่านัน้ เอง เมือ่ เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิม่ ขึน้ ออกซิเจนก็ลาำ เลียง
ไปยังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ร่างกายสะสมกรดแล็กติกน้อยลง โดยรวมแล้ว
แข็งแรงมากขึ้น ทั้งยังอึดขึ้นและเสี่ยงจะเกิดการอักเสบหรือบาดเจ็บ
น้อยลงด้วย แต่ปัญหาคือเราส่วนใหญ่ไปฝึกซ้อมร่างกายบนที่สูงไม่ได้
ซึ่งนำามาสู่เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้
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ไม่จำาเป็นต้องไปเยือนภูเขาหรอก เพราะเรายกภูเขามาหาได้
ผมจะสอนเทคนิคง่ายๆ ที่จะทำาให้คุณเหมือนได้ขึ้นที่สูงนับไมล์
แค่เรียนรู้วิธีเลียนแบบการฝึกซ้อมร่างกายบนที่สูง เราก็จะเพิ่มศักยภาพ
ของกระแสเลือดในการลำาเลียงออกซิเจนได้ แล้วเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะ
ขับเคลื่อนประสิทธิภาพใหม่ของร่างกาย นอกจากนั้นยังช่วยให้มีสมาธิ
และความคิดเฉียบคมขึ้นระหว่างออกกำาลังกาย เพราะไม่ต้องพะวงกับ
การหายใจมากเกินไป จะได้ทุ่มเทใส่ใจกับท่าทางการออกกำาลังกายหรือ
กลยุทธ์การแข่งขันมากกว่าเดิม
หากลดการหายใจให้น้อยลงและควบคุมปริมาณอากาศที่เข้าสู่
ร่างกายให้เหมาะสม เราจะได้ฝึกร่างกายให้หายใจอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ แล้วก็จะแข็งแรงขึน้ ด้วย ไม่วา่ พืน้ ฐานด้านกีฬาจะมากน้อยแค่ไหน
การหายใจที่ดีขึ้นจะปฏิวัติความแข็งแรง ความอึด และผลงานด้านกีฬา
ผมรู้เรื่องนี้ดีจากประสบการณ์ตรง เพราะครั้งหนึ่งผมเคยเป็นคนที่หายใจ
เกินแบบเรื้อรัง
ย้อนกลับไปเมื่อปี 1997 ตอนนั้นผมเป็นผู้บริหารในโลกธุรกิจ
สุขภาพผมยำ่าแย่มาตั้งแต่เด็กเพราะเป็นโรคหืด ตอนนั้นตัวตนของผม
มีแต่เรื่องติดลบ ร่างกายไม่แข็งแรง สุขภาพไม่ดี และไม่มั่นใจเอาเสียเลย
ผมจึงดิ้นรนค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาสุขภาพ จนในที่สุดก็พบทางออก
ชีวติ ผมเปลีย่ นไปตลอดกาลเมือ่ ได้อา่ นงานของ ดร.คอนสแตนติน
บูเทย์โก (Konstantin Buteyko) ผูล้ ว่ งลับ เขาเป็นแพทย์ชาวรัสเซียคนเก่ง
ผู้ทำางานวิจัยชิ้นสำาคัญเพื่อหาวิธีหายใจที่เหมาะสมสำาหรับนักบินอวกาศ
ในช่ ว งการแข่ ง ขั น ด้ า นอวกาศของโซเวี ย ต (Soviet Space Race)
สงครามเย็นปิดกั้นวิธีการลำ้าสมัยของเขาให้อยู่แค่หลังม่านเหล็ก แต่เมื่อ
เข้าสู่ทศวรรษ 1990 โลกก็เริ่มรู้จักวิธีการเหล่านั้น เมื่อฝึกหายใจตามวิธี
ของ ดร.บูเทย์โก ผมก็แก้ปัญหาการหายใจที่ทำาให้นอนผิดปกติ รวมถึง
โรคหืดเรื้อรังได้ ผมหายจากอาการที่เป็นมาตลอดชีวิตได้เด็ดขาด จึงเกิด
แรงบันดาลใจให้ลาออกจากงานแล้วไปเรียนรู้กับ ดร.บูเทย์โกโดยตรง
ต้องขอบคุณงานของเขาทีท่ าำ ให้ชวี ติ ผมเปลีย่ นแปลงไปมากนัก เมือ่ คนเรา
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เจอปรากฏการณ์เช่นนี้ก็ย่อมอยากแบ่งปันให้คนอื่นเป็นธรรมดา กรณี
ของผมนัน้ การแบ่งปันเรือ่ งนีก้ ลายเป็นแรงปรารถนาและอาชีพไปในทีส่ ดุ
ช่วง 13 ปีทผี่ า่ นมา ผมได้ตอ่ ยอดแนวคิดที่ ดร.บูเทย์โกบุกเบิกไว้
และพัฒนาโปรแกรมออกซิเจนแอดเวนเทจขึ้นมา นอกจากโปรแกรมนี้
จะช่วยแก้โรคหืดได้อย่างมีนัยสำาคัญแล้ว ยังช่วยพัฒนาสุขภาพและ
ความแข็งแรงให้ทุกคนได้ด้วย ผมได้ร่วมงานกับคนมากกว่า 5,000 คน
ตั้งแต่คนที่ไม่เคยออกกำาลังกายเลยทั้งชีวิตไปจนถึงนักกีฬาโอลิมปิกผู้มี
กล้ามเนื้อท้องเป็นลอน
ผมอยากเล่าเรือ่ งสามเรือ่ งเกีย่ วกับคนสามคนทีช่ วี ติ เปลีย่ นแปลง
แบบพลิกผันเพราะได้เรียนรู้วิธีหยุดนิสัยหายใจเกิน คนหนึ่งเป็นนักกีฬา
ลงแข่ง คนหนึ่งเพิ่งมาคลั่งการออกกำาลังกาย ส่วนอีกคนแค่อยากลด
นำ้าหนักเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น
หายใจเกินพอดี
ในสนามกีฬาโครกพาร์กทีเ่ มืองดับลินบ้านเกิดของผม คนดูกว่า 80,000 คน
เข้าไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลทีมโปรดเป็นประจำา การแข่งขัน
ทุกครั้งที่ “เดอะโครเกอร์” ให้ความรู้สึกราวกับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์
ซูเปอร์โบวล์ก็ว่าได้ กีฬาอเมริกันฟุตบอลสำาหรับชาวไอริชเป็นมากกว่า
การแข่งขันกีฬา แต่เป็นแรงปรารถนา วิถีชีวิต และความภาคภูมิใจของ
ประเทศชาติ แม้นักกีฬาเหล่านี้จะเป็นนักกีฬากึ่งอาชีพ ผู้บริหารก็ยังทุ่ม
งบประมาณเพื่อนำาเทคโนโลยีล่าสุดด้านการกีฬามาใช้กับสมาชิกในทีม
รวมถึ ง จั บ ตาดู รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต และค่ า ทางสรี ร วิ ท ยาของพวกเขา
ตลอดเวลาด้วย ถึงขั้นที่ฝ่ายบริหารจะรู้หากนักกีฬาแอบกินมันฝรั่งทอด
กลางดึก
ผมได้พบเดวิดตอนทีเ่ ขาเป็นดาวรุง่ แห่งโครกพาร์ก เขาอายุ 20 ปี
ฝึกซ้อมกับทีมสัปดาห์ละห้าวัน เดวิดมีสภาพร่างกายดีเยี่ยม แต่บ่อยครั้ง
กลับประสบปัญหาหายใจไม่ทัน จมูกตัน และไอ ไม่มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจ
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สำาหรับเดวิดมากไปกว่าการเล่นในสนามที่มีคนดูแน่นขนัด แต่หลังการ
แข่งขันทุกครั้ง เขากลับประสบปัญหาไอรุนแรงและรู้สึกเหมือนมีขยะ
อัดแน่นเต็มปอด เขาฝึกซ้อมอย่างหนักและพยายามหนักยิง่ กว่าเพือ่ ซ่อน
อาการผิดปกติจากโค้ชกับเครื่องมือติดตามอิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขา
สุดท้ายเดวิดก็ไปพบแพทย์และได้รับยาซึ่งช่วยได้บ้าง แต่ก็ยังคงตาม
เพือ่ นร่วมทีมให้ทนั ได้ยากลำาบาก และยังคงกังวลว่าจะถูกคัดออกจากทีม
หากโค้ชรู้ปัญหาของเขา
ตอนที่ผมเริ่มการฝึกกับเดวิด เขามีอาการทุกอย่างแบบคนที่
หายใจมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ เขาหายใจแรงและหายใจทางปาก
แม้ในช่วงพัก เขารับออกซิเจนเข้าสู่ปอดมากเกินไป และไม่เคยฝึกหายใจ
ตามวิธีธรรมชาติซึ่งสำาคัญยิ่งสำาหรับนักกีฬาลงแข่ง พฤติกรรมผิดๆ นี้
สะสมมาหลายปีจนร่างกายของเขาทำางานไม่สอดประสานกับระบบหายใจ
และมีคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายน้อยเกินกว่าที่ต้องการ
ผมให้ เ ดวิ ด ฝึ ก ตามโปรแกรมของผม เขาทำ า ตามการฝึ ก ใน
หนังสือเล่มนี้ทุกประการ ทั้งลดการหายใจ กลั้นหายใจระหว่างฝึกซ้อม
และฝึกหายใจทางจมูกโดยหุบปากตลอดคืน ปัจจุบันเดวิดเป็นนักกีฬา
ดาวเด่นคนหนึ่งของทีมและไม่ต้องปกปิดอาการหายใจไม่ทันต่อโค้ช
อีกต่อไป แม้ยังคงปกปิดเรื่องที่ชอบกินมันฝรั่งทอดอยู่ก็ตาม
นักกีฬาหลายคนมีปญ
ั หาหายใจเกินเหมือนเดวิด ไม่วา่ จะฝึกซ้อม
มากี่ปีแล้วก็ตาม บางคนฝึกหนักเท่าไรร่างกายก็ไม่เคยแข็งแรงได้ดังหวัง
แถมยังต้องฝึกมากกว่าเพื่อนร่วมทีมเพื่อคงความแข็งแรงเอาไว้ด้วย
ครั้งแรกที่นักกีฬาได้ฟังเรื่องผลของการหายใจเกินแบบเรื้อรัง พวกเขา
อาจต้องใช้เวลาทำาความเข้าใจอยู่พักหนึ่ง แต่แล้วบ่อยครั้งความรู้เรื่องนี้
ก็จะช่วยเปิดโลกของพวกเขาเลยทีเดียว มันตอบคำาถามที่ซ่อนอยู่ในใจ
พวกเขามานานหลายปี อีกทั้งช่วยให้เข้าใจการฝึกซ้อมในแง่มุมใหม่ด้วย
แค่ใช้การฝึกอันเรียบง่ายนีร้ ว่ มกับโปรแกรมการฝึกซ้อมเดิม พวกเขาก็จะ
ฝึกได้หนักขึ้นโดยไม่เพิ่มผลกระทบต่อปอด ปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้นักกีฬา
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ระดับแนวหน้าแตกต่างจากนักกีฬาทั่วๆ ไปก็คือความสามารถในการ
ออกกำ า ลั ง กายที่ ห นั ก หน่ ว งกว่ า โดยหายใจกระหื ด กระหอบน้ อ ยกว่ า
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เข้าใจปัจจัยที่ส่งเสริมให้เลือดลำาเลียงออกซิเจน
ไปเลี้ยงอวัยวะและกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการ
ประหยัดพลังงานในการวิ่ง (running economy หรือการลดพลังงานที่ใช้
ขณะวิ่ง) และเพิ่มค่า VO2 max (ขีดจำากัดสูงสุดของร่างกายในการลำาเลียง
และใช้ออกซิเจน)
ตลอดหลายปีมานี้ ผมได้เห็นผลลัพธ์ราวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับ
นักกีฬาทุกประเภท ซึ่งรวมถึงนักรักบี้ นักฟุตบอล นักวิ่ง นักปั่นจักรยาน
นักว่ายนำ้า และนักกีฬาโอลิมปิกด้วย ความสามารถด้านกีฬาของพวกเขา
หลายคนที่เคยประสบปัญหาหายใจไม่ทัน กะบังลมอ่อนแอ และหายใจ
ไม่มปี ระสิทธิภาพ เปลีย่ นไปราวปาฏิหาริยเ์ มือ่ หายใจอย่างมีประสิทธิภาพ
หากพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายโดยไม่สนใจประสิทธิภาพการหายใจ
ก็ไร้ประโยชน์ หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่า เราจะเสริมสร้างความอึด
ให้ระบบหายใจไปพร้อมกับการฝึกกีฬาได้อย่างไร
ดึงศักยภาพด้านกีฬาขั้นสูงสุดออกมาใช้
แม้เรื่องของเดวิดจะทรงพลังเพียงไรก็อย่าคิดว่าเทคนิคการหายใจที่ดีจะ
มีประโยชน์ตอ่ นักกีฬาแนวหน้าเท่านัน้ มันอาจสร้างความเปลีย่ นแปลงได้
ไม่แพ้กันสำาหรับคน “ธรรมดา” และบ่อยครั้งยังได้ผลมากกว่าด้วย ลองดู
ตัวอย่างในกรณีของดั๊ก
ดั๊กเป็นผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันผู้ทรงอิทธิพลวัย 40 กว่าปี
เขาต่อสู้กับโรคหืดมาตั้งแต่เด็กและไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นนักกีฬาเลย
ตรงข้ามกับพี่ชายของเขาที่คลั่งไคล้การเล่นกีฬา ตอนยังเด็ก ทั้งสองเคย
ไปเล่นกันทีส่ วนสาธารณะ พีช่ ายของเขาเล่นบาสเกตบอลกับพ่อในขณะที่
ดั๊กได้แต่ดู ดั๊กรู้สึกมาตลอดว่าร่างกายเขามีบางอย่างผิดปกติ สมัยเรียน
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มหาวิทยาลัย เขาพยายามจนได้เป็นนักกีฬาเรือพายตามรอยเท้าพ่ออยู่
หนึ่งปี แต่หลังจากซ้อมวิ่งแต่ละครั้งก็รู้สึกเหมือนปอดรำ่าร้องขอความ
เมตตาทุกครัง้ ความสามารถ (หรือไร้ความสามารถ) ด้านแอโรบิก (aerobic
capacity) หรือการเผาผลาญพลังงานด้วยออกซิเจนคือสิง่ ทีฉ่ ดุ รัง้ ไม่ให้เขา
ใช้ชีวิตแบบนักกีฬาได้ แต่สุดท้ายเมื่อเห็นพ่อสุขภาพอ่อนแอลง ดั๊กก็เกิด
มุ่งมั่นอยากทำาอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองได้อยู่กับลูกหลานนานขึ้น
ดัก๊ เริม่ วิง่ ออกกำาลังกาย แต่แค่ไม่กกี่ า้ วก็เกิดอาการหายใจไม่ทนั
อีกเช่นเคย เขาตระหนักว่าต้องสร้างความแข็งแรงของระบบหัวใจและ
หลอดเลือดตัง้ แต่พนื้ ฐาน และตัดสินใจติดต่อผมตอนนัน้ เอง เมือ่ ดัก๊ ปรับใช้
โปรแกรมเรียบง่ายในหนังสือเล่มนี้เข้ากับชีวิตการงานและครอบครัวที่
ยุ่งเหยิง เขาก็เริ่มเห็นความก้าวหน้า จากที่เคยวิ่งหุบปากได้แค่ 10 ฟุต
ก็วิ่งได้ถึง 10 กิโลเมตรภายในไม่กี่เดือน หลังจากฝึกต่ออีกสองสามเดือน
เขาก็วงิ่ ฮาล์ฟมาราธอนได้ และสุดท้ายก็ได้เข้าร่วมการวิง่ มาราธอนบิก๊ ซูร์
(Big Sur marathon) ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังเริ่มฝึกกับผม
ดั๊กต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการหายใจที่ทำามาชั่วชีวิต การหายใจ
เกินทำาให้เขาเข้าใจตัวเองผิดและบิดเบือนตัวตนที่แท้จริงของเขา ผมต้อง
ช่วยให้ดั๊กเข้าใจว่าการเป็นโรคหืดจากพันธุกรรมไม่ได้แปลว่าเขาต้อง
ถอดใจยอมรับชีวิตที่มาพร้อมปัญหาการหายใจ โรคหืดมีมานานหลาย
พันปีแล้ว มีบันทึกย้อนไปไกลถึงสมัยอียิปต์โบราณด้วยซำ้า แต่เพิ่งมา
แพร่หลายมากขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ในเมื่อยีนของมนุษย์
ไม่ได้เปลีย่ นไปในช่วง 40 ปีทผี่ า่ นมา เราจึงต้องพิจารณาว่าวิถชี วี ติ ของเรา
มีผลกระทบต่อการหายใจอย่างไร ปัจจุบนั มีผใู้ หญ่และเด็กเกือบ 1 ใน 10 คน
เป็นโรคหืด ยิ่งถ้านับรวมเหล่าคนที่มีอาการไอจากการออกกำาลังกาย
คนที่มีอาการของโรคหืดจากการออกกำาลังกาย หรือคนที่มีอาการอื่นๆ
เกี่ยวกับปอด ตัวเลขก็คงพุ่งทะยานไปอีก
ในช่ วงหลายปีมานี้ ผมได้ร่วมงานกับผู้ป่วยโรคหืดแบบดั๊ก
มาแล้วหลายพันคน เรือ่ งราวของพวกเขาแทบจะเหมือนกันหมด ศักยภาพ
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ด้านกีฬาขั้นสูงถูกจำากัดเพราะสภาพร่างกายโดยที่พวกเขาไม่คิดว่าจะ
เอาชนะได้ เมื่อแก้ปัญหาไม่ตรงจุด คนมุ่งมั่นอย่างดั๊กก็ต้องทุ่มเทพลัง
กายใจมหาศาลเพือ่ ฝึกฝนร่างกายโดยไม่เกิดความคืบหน้า ทัง้ ทีค่ วามจริงมี
ทางออกทีด่ กี ว่านัน้ ตอนแรกเราอาจไม่อยากเชือ่ ว่าการใช้เทคนิคเรียบง่าย
ในช่วงสั้นๆ จะเปลี่ยนแปลงข้อจำากัดที่มีมานับสิบๆ ปีได้ แต่การหายใจที่
ถูกต้องทำาให้เปลีย่ นแปลงขนาดนัน้ ได้จริงๆ หากได้ฝกึ วิธกี ลัน้ หายใจทีช่ ว่ ย
เปิดจมูกและสู้กับอาการหายใจมีเสียงหวีด (wheezing) และไอ นักกีฬา
มือสมัครเล่นหรือแม้แต่คนที่เป็นโรคหืดก็อาจมีความหวังขึ้นมาได้
คุณอาจไม่มีเป้าหมายด้านกีฬาที่ชัดเจน บางคนอาจแค่อยาก
มีนำ้าหนักตัวที่ทำาให้รู้สึกดีเมื่อส่องกระจก หากคุณอยู่ในกลุ่มนี้ อุปสรรค
ที่ขวางกั้นไม่ได้อยู่ตรงหน้า แต่อยู่ข้างใน นั่นคือปริมาณอากาศที่คุณ
หายใจเข้าสู่ร่างกาย หากไม่หายใจให้ถูกวิธีก็ไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน
เหมือนเดินขึ้นบันไดเลื่อนที่เลื่อนลงอยู่รำ่าไป
รู้สึกพ่ายแพ้
ดอนนาลองไดเอตมาทุกวิธี คุณเองก็คงเคยได้ยินมาหมดแล้ว ทั้งไดเอต
แบบโลว์คาร์บ (low-carb) เซาธ์บชี (South Beach) เดอะโซน (The Zone)
เวตวอตเชอร์ ส (Weight Watchers) เจนนี เ ครก (Jenny Craig)
เมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean) แอตกินส์ (Atkins) และสลิมฟาสต์ (SlimFast) ลองพูดชื่อมาสิ เธอเคยลองหมดแล้ว ตู้ยาของเธอเต็มไปด้วยยา
เผาผลาญไขมัน ยาบล็อกคาร์โบไฮเดรต และยาลดความอยากอาหาร
เธอเชื่อมานาน 25 ปีว่าสูตรลดนำ้าหนักสูตรใหม่จะช่วยกำาจัดนำ้าหนักที่
เกินมา 40 ปอนด์ แล้วเธอก็จะได้สวมชุดอื่นนอกจากเสื้อผ้าพรางหุ่นสีดำา
ออกจากบ้านบ้าง อีกทัง้ จะได้กลับมามีสขุ ภาพดีเหมือนตอนยังสาวอีกครัง้
แต่หลังจากความกระตือรือร้นช่วงแรกที่ได้เริ่มไดเอตสูตรใหม่จางหายไป
นำ้าหนักที่ลดก็คืนกลับมาใหม่พร้อมความรู้สึกล้มเหลวที่เกาะกุมจิตใจ
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ตอนที่ดอนนามาพบผม เธอยอมแพ้แล้ว เธอหมดเงินไปหลาย
พันดอลลาร์สหรัฐเพื่อลดนำ้าหนักครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ก็ยังคงมีนำ้าหนัก
ส่วนเกิน 40 ปอนด์และรู้สึกยำ่าแย่เช่นเดิม เธอได้ลองทำาตามโปรแกรม
ออกกำาลังกายมากมายพอๆ กับสูตรไดเอต แต่กต็ อ้ งล้มเลิกทุกครัง้ เพราะ
หายใจไม่ทันหลังจากออกแรงเพียงเล็กน้อย หลายคนประสบปัญหาว่า
ออกซิเจนเป็นเสมือนศัตรูมากกว่ามิตร ความรูส้ กึ หายใจไม่ทนั อย่างรุนแรง
ทำาลายความอึดของร่างกายเสียยิ่งกว่าความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ
“ฉันออกกำาลังกายไม่ได้เพราะตัวหนักเกินไปค่ะ” ดอนนาบอก
“และฉันก็ลดนำ้าหนักไม่สำาเร็จเพราะออกกำาลังกายไม่ได้นี่แหละ” ดอนนา
เคยไปฟิตเนสอยู่ไม่กี่ครั้งและรู้สึกอึดอัดแปลกแยกทุกครั้ง เธอหอบอยู่
บนเครื่องวิ่งขณะที่คนหุ่นดีสวมชุดรัดรูปวิ่งสบายๆ ขนาบอยู่ทั้งสองข้าง
ยิ่งทำาให้เธอขาดความมั่นใจเข้าไปใหญ่
นีค่ อื วงจรเลวร้ายทีผ่ มเคยเห็นมาแล้วหลายครัง้ ร่างกายของเธอ
ไม่สามารถนำาออกซิเจนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดอนนาต้องเปลี่ยน
การออกกำาลังกายใหม่ไม่ให้กดดันร่างกายและหายใจมากเกินไป แต่ได้ผล
รวดเร็วและเป็นรูปธรรม เพือ่ กระตุน้ แรงบันดาลใจและส่งเสริมความมัน่ ใจ
ให้เธอ ผมให้เธอฝึกหายใจแบบง่ายๆ และกระตุ้นให้เธอหายใจทางจมูก
ขณะดูโทรทัศน์หรือทำางานนั่งโต๊ะ
ดอนนาลดนำ้าหนักได้หกปอนด์ในสองสัปดาห์ เธอไม่ได้เปลี่ยน
อาหารการกิน แต่การฝึกหายใจให้น้อยลงไปช่วยกระตุ้นระดับออกซิเจน
ในเลือด ทำาให้ร่างกายเผาผลาญอาหารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
ลดความอยากอาหารไปในตัว เธอได้ประโยชน์จากแง่มุมอันน่าทึ่งใน
โปรแกรมของผม นัน่ คือผูฝ้ กึ อาจได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมแม้เมือ่ นัง่ อยูบ่ น
โซฟาเฉยๆ ด้วยซำ้า และเมื่อพวกเขาเห็นความก้าวหน้าเช่นนี้แล้วก็คง
ไม่อยากนั่งเฉยๆ อีกต่อไป
ปัจจุบันดอนนาลดนำ้าหนักได้ 30 ปอนด์ และที่สำาคัญคือเธอรู้สึก
ว่าควบคุมนำ้าหนักได้ง่ายขึ้นมาก สิ่งที่ผมแนะนำาเธอและอีกหลายคนซึ่ง
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เผชิญสถานการณ์คล้ายกันไม่เกีย่ วกับการกินหรือไม่กนิ อาหารแต่อย่างใด
สิง่ สำาคัญคือเราต้องถอยออกจากโต๊ะอาหารและเครือ่ งชัง่ นำา้ หนักเพือ่ มอง
ให้เห็นภาพกว้างของปัญหา นำ้าหนักคนเราจะลดก็ต่อเมื่อปริมาณแคลอรี
ที่เผาผลาญมากกว่าปริมาณที่บริโภค และการหายใจก็ส่งผลโดยตรงต่อ
กระบวนการนี้ หากเราใส่ใจทั้งปริมาณอาหารที่กินและอากาศที่หายใจ
ก็จะทำาให้ดัชนีการบริโภคสมดุลกับการเผาผลาญ เมื่อเซลล์ต่างๆ ได้รับ
ออกซิเจนอย่างเหมาะสม ร่างกายก็จะทำางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แม้ขณะนั่งเฉยๆ หรืออาจยิ่งมีประสิทธิภาพขณะนั่งเฉยๆ เสียด้วยซำ้า
หลังจากนั้นเราจะกระหายนำ้ามากขึ้นและอยากกินอาหารแปรรูปน้อยลง
การอดอาหารจึงไม่รวมอยู่ในการฝึกของหนังสือเล่มนี้ แนวทางเพียง
หนึ่งเดียวที่ผมแนะนำาแก่คนแบบดอนนาคือ กินเมื่อหิวและหยุดเมื่ออิ่ม
ปล่อยให้ความรูส้ กึ ภายในช่วยควบคุมการกิน แผนการดูแลสุขภาพทีใ่ ส่ใจ
เรื่องการหายใจให้ถูกต้องจะช่วยให้เราดูดีและรู้สึกดีขึ้นด้วย
โปรแกรมออกซิเจนแอดเวนเทจทีบ่ รรยายไว้ในหนังสือเล่มนีเ้ ป็น
บทสรุปการทำางานของผมร่วมกับคนนับพันอย่างเดวิด ดั๊ก และดอนนา
มันมอบพลังให้ผู้คนได้พัฒนาสุขภาพ ความแข็งแรง และผลงานด้านกีฬา
ไม่ว่าพวกเขาจะทำากิจกรรมที่ใช้แรงระดับใด โดยไม่ต้องฝึกร่างกายเพิ่ม
หรือกินยาและอาหารเสริม โปรแกรมนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้อ่านวัดผล
ความก้าวหน้าอย่างแม่นยำาและง่ายดาย อีกทั้งมั่นใจได้ว่าออกกำาลังกาย
อย่างปลอดภัย ไม่เสีย่ งบาดเจ็บ และสุดท้าย โปรแกรมออกซิเจนแอดเวนเทจ
ยังปรับเปลีย่ นให้เข้ากับทุกคนและวิถชี วี ติ ทุกแบบได้ จึงใช้รว่ มกับภารกิจ
ประจำาวันและโปรแกรมการออกกำาลังกายได้อย่างราบรื่น
บทต่อๆ ไปจะนำาเสนอความรู้และเทคนิคการหายใจที่ทำาตาม
ได้จริง เพื่อให้คุณควบคุมการลำาเลียงออกซิเจนได้จนถึงระดับเซลล์
การฝึกอันเรียบง่ายที่ผมจะอธิบายนั้นอาจเป็นเรื่องที่นักกีฬาส่วนใหญ่
ไม่รู้มาก่อน แต่ที่จริงแล้วใช้กันมานานและได้ผลดียิ่งมาตั้งแต่สมัยโบราณ
แค่ต้องเข้าใจว่าการหายใจส่งผลต่อการนำาออกซิเจนไปใช้อย่างไรบ้าง
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ภาค 1 ของหนังสือเล่มนี้ชื่อ “ความลับของลมหายใจ” จะอธิบาย
โดยละเอียดมากขึน้ เกีย่ วกับหน้าทีข่ องออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
ในร่างกาย เพือ่ ช่วยให้คณ
ุ ประเมินได้วา่ แท้จริงแล้วร่างกายของคุณแข็งแรง
แค่ไหน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำาคัญของการหายใจทางจมูก
แทนการหายใจทางปาก รวมถึงเทคนิคสำาคัญข้อแรกเพือ่ เริม่ แก้ไขอาการ
หายใจเกิน อีกทัง้ ผมจะสอนเคล็ดลับการหายใจแบบโบราณทีใ่ ช้กนั มานาน
นับร้อยปีด้วย
ภาค 2 ชือ่ “ความลับของร่างกายทีแ่ ข็งแรง” คุณจะได้รเู้ รือ่ งเซลล์
เม็ดเลือดแดงและวิธีการที่นักกีฬาโอลิมปิกใช้ประโยชน์จากเซลล์เหล่านี้
เพื่อก้าวสู่โลกใหม่ของร่างกายที่แข็งแรง เนื้อหาส่วนนี้ยังแนะนำาวิธี
เลียนแบบการฝึกซ้อมร่างกายบนที่สูง และวิธีค้นพบ “ห้วงสมาธิ” ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ
ภาค 3 ชื่อ “ความลับของสุขภาพ” เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายว่า
การหายใจที่ดีช่วยลดนำ้าหนักและลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬาได้อย่างไร นอกจากนีย้ งั อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
ลำ า เลี ย งออกซิ เ จนไปเลี้ ย งร่ า งกายและการทำ า งานของหั ว ใจที่ ดี ขึ้ น
ส่ ว นคนที่ ทุ ก ข์ ท รมานกั บ โรคหื ด ก็ จ ะได้ เ รี ย นรู ้ วิ ธี รั บ มื อ โรคหื ด ที่ เ กิ ด
จากการออกกำาลังกายด้วย
ภาค 4 สรุปทุกอย่างทีไ่ ด้เรียนรูม้ าและสอนวิธอี อกแบบโปรแกรม
ออกซิเจนแอดเวนเทจสำาหรับตัวเอง เนื้อหาส่วนนี้มุ่งตอบโจทย์คนกลุ่ม
ต่างๆ โดยแบ่งตามสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย โดยทั่วไปแล้ว
การหายใจเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ เราทำาไปแบบไม่รู้ตัวโดย
แทบไม่ได้ใส่ใจ แต่ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกชั่วขณะที่เรามีชีวิตอยู่
และอาจช่วยผลักดันเราให้ก้าวหน้าหรือฉุดรั้งให้เสื่อมถอยก็ได้ เป้าหมาย
ของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ คื อ ช่ ว ยให้ คุ ณ เข้ า ใจวิ ธี ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากลมหายใจ
เพื่อกระตุ้นความสามารถตามธรรมชาติของร่างกายในการหายใจแบบ
ที่ช่วยพิชิตเป้าหมายชีวิตด้านสุขภาพและความแข็งแรง ไม่ว่าคุณจะวิ่ง
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