บทน�ำ
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“วิธีพักสมอง” ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิทยาศาสตร์

SA
M

“งานจะยุ่งหรือไม่ยุ่งก็ยังรู้สึกเพลียอยู่ดี”
“ต่อให้หยุดพักหรือนอนนานแค่ไหนก็ไม่หายเหนื่อย”
“ไม่มีสมาธิ เอาแต่คิดโน่นคิดนี่ตลอดเวลา”

คนทีม่ อี าการแบบนีแ้ สดงว่านอกจากร่างกายจะล้าแล้ว
สมองยังล้าด้วย
คนส่วนใหญ่เชื่อว่า “การพัก = การให้ร่างกายหยุด
พัก” จึงมัก “พักผ่อน” ด้วยการนอนนาน ๆ หรือไม่ก็ไป
แช่ตัวในบ่อน�ำ้ พุร้อนที่รีสอร์ต แน่นอนว่าการท�ำแบบนั้นช่วย
ให้รา่ งกายได้พกั ผ่อน แต่กย็ งั มีความเหนือ่ ยอีกประเภททีก่ าร
พักแบบนี้ช่วยอะไรไม่ได้
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นั่นคือ ความเหนื่อยของสมอง
ใช่แล้วครับ สมองก็มีวิธีพักของสมอง ซึ่งเป็นสิ่งที่
ผมจะอธิบายในหนังสือเล่มนี้
ความเหนื่อยล้าของสมองต่างจากความเหนื่อยล้าของ
ร่างกาย นี่เป็นเหตุผลว่าท�ำไมการพักผ่อนร่างกายเพียง
อย่างเดียวจึงไม่ช่วยให้สมองหายเหนื่อยได้
เมื่ อ สมองเหนื่ อ ยสะสมหนั ก เข้ า ก็ จ ะเริ่ ม ส่ ง ผลต่ อ
ประสิท ธิภาพการท�ำ งานของร่ า งกาย และหากเป็นหนัก
มาก ๆ ก็อาจถึงขั้นพัฒนาไปเป็นโรคหัวใจได้เลยทีเดียว
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วิธีพักสมองที่ถูกต้อง
ตามหลักวิทยาศาสตร์

ผมเป็นเจ้าของคลินกิ “ทรานส์โฮป เมดิคลั ” ซึง่ ตัง้ อยู่
ที่เซาท์เบย์ในลอสแองเจลิส ถือเป็นจิตแพทย์จากญี่ปุ่นเพียง
หนึง่ เดียวทีม่ าเปิดคลินกิ ในลอสแองเจลิส ผมเปิดคลินกิ มาได้
7 ปี ได้พบกับผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาทางจิตใจของแถบนีม้ ามากมาย
ปัจจุบันการรักษาอาการป่ วยทางจิตเวชในอเมริกา
ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ที่ญี่ปุ่นการรักษาด้วยยาจัดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ แต่
ที่อเมริกาจะพยายามไม่ใช้ยาถ้าเป็นไปได้ โดยมองว่าสมอง
6
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เป็น “หนึ่งในอวัยวะของร่างกาย” แล้วพัฒนาวิธีบำ� บัดกับ
สมองโดยตรง เช่น การรักษาด้วยเครือ่ งกระตุน้ แม่เหล็ก
ไฟฟ้า (Transcranial Magnetic Stimulation หรือ
TMS) ทีช่ ว่ ยบรรเทาอาการป่วยทางจิตเวชได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ ยา
นอกจากนี้ ในส่วนของการบ�ำบัดด้วยการให้คำ� ปรึกษา
เองก็มีวิธีใหม่ ๆ ที่ก�ำลังได้รับความนิยมอย่างการบําบัดทาง
ความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy หรือ
CBT) ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการจดจ่อ (Mindfulness) หรือ
ทีค่ นญีป่ นุ่ มักรูจ้ กั กันในรูปแบบของการท�ำสมาธิ เวลาพูดถึง
การท�ำสมาธิ คนญี่ปุ่ นส่วนใหญ่มักนึกถึงเรื่องทางศาสนา
แต่วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่า การท�ำสมาธิช่วยให้เรารู้สึก
ผ่อนคลายและยังส่งผลดีหลายด้านต่อสมอง
ตอนเรียนสาขาวิชาประสาทจิตวิทยาที่โรงเรียนแพทย์
แห่งมหาวิทยาลัยเยล ผมท�ำวิจยั เกีย่ วกับเทคโนโลยีการรักษา
ด้านประสาทวิทยา จึงตัดสินใจน�ำวิธรี กั ษาด้วยเครือ่ งกระตุน้
แม่เหล็กไฟฟ้ากับการจดจ่อมาใช้กับผู้ป่วยในคลินิกของผม
สิ่งส�ำคัญที่ผมอยากถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้คือการ
จดจ่อครับ แม้การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจะ
ก�ำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และน่าจะไปแพร่หลาย
ที่ญี่ปุ่นในอีกไม่นาน แต่มันก็เป็นเทคโนโลยีที่ยังต้องพัฒนา
ต่ อ อี ก มาก ผิ ด กั บ การจดจ่ อ ที่ เป็นที่ ย อมรั บ กั น แล้ ว ว่ า มี
7

ประสิทธิภาพ แถมยังเรียบง่ายจนคนทัว่ ไปสามารถฝึกท�ำด้วย
ตัวเองได้ทันทีอีกด้วย
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ถึง “ไม่ทำ� อะไร” สมองก็เหนื่อยได้
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พอได้ยินค�ำว่า “การจดจ่อ” หรือ “ท�ำสมาธิ” คน
ไม่น้อยมักสงสัยว่า “ท�ำไมต้องท�ำอะไรยุ่งยากแบบนั้นด้วย
แค่อยู่เฉย ๆ ไม่คิดอะไรสมองก็ได้พักแล้วไม่ใช่เหรอ”
ความจริงคือต่อให้ไม่ทำ� อะไรหรือไม่คดิ อะไรเลย สมอง
ก็ไม่ได้พักผ่อนอยู่ดี แถมยังมีแนวโน้มจะใช้พลังงานมากขึ้น
กว่าเดิมอีกต่างหาก
สมองมนุษย์หนักแค่ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ของน�ำ้ หนัก
ร่างกาย แต่กลับเป็นอวัยวะที่ “ตะกละ” มาก คือใช้
พลังงานไปถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมด1 สมองจะ
ใช้พลังงานส่วนใหญ่ไปกับสมองส่วนเครือข่ายอัตโนมัติที่
จะท�ำงานเมื่อมีการพักผ่อน (Default Mode Network)
หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า DMN
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Default Mode Network (DMN) คืออะไร
เครือข่ายที่กินพื้นที่หลายส่วนของสมอง เช่น สมองส่วนมีเดียล
พรีฟรอนทัล คอร์เทกซ์ สมองส่วนโพสทีเรียร์ ซิงกูเลต คอร์เทกซ์
สมองส่วนพรีคิวเนียส และสมองส่วนอินฟีเรียร์ พาไรทัล
สมองส่วน
มีเดียล พรีฟรอนทัล
คอร์เทกซ์
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สมองส่วน
โพสทีเรียร์ ซิงกูเลต
คอร์เทกซ์

ลักษณะเฉพาะ ②

ลักษณะเฉพาะ ①

ใช้พลังงานมากถึง
60-80 เปอร์เซ็นต์
ของพลังงานทั้งหมด
ที่สมองน�ำมาใช้
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จะท�ำงานหนักขึ้น
ตอนที่เราไม่ท�ำอะไร
หรือนั่งเหม่อลอย

DMN เป็นเครือข่ายที่กินพื้นที่หลายส่วนของสมอง
เช่น สมองส่วนมีเดียล พรีฟรอนทัล คอร์เทกซ์ (Medial
Prefrontal Cortex) สมองส่วนโพสทีเรียร์ ซิงกูเลต คอร์เทกซ์
(Posterior Cingulate Cortex) สมองส่วนพรีควิ เนียส (Precuneus)
และสมองส่วนอินฟีเรียร์ พาไรทัล (Inferior Parietal Lobe)
DMN จะท�ำงานหนักขึน้ เวลาทีส่ มองไม่ได้ตงั้ ใจคิดอะไร
เป็นพิเศษ
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ผมสนใจเรื่อ งการท�ำ งานของสมองมาแต่ ไ หนแต่ ไ ร
จึงเลือกเข้าโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเยล และเคยมี
โอกาสได้พบกับมาร์คัส เรเคิล ผู้ค้นพบ DMN ที่โรงเรียน
แพทย์แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันในเซนต์หลุยส์
ว่ากันว่า DMN ใช้พลังงานมากถึง 60-80 เปอร์เซ็นต์
ของพลังงานทั้งหมดที่สมองน�ำมาใช้
พูดง่าย ๆ ก็คือ แม้จะแค่นั่งเหม่อลอยไม่ได้คิดอะไร
ก็ไม่ได้แปลว่าสมองได้พัก ที่จริงแล้วตรงข้ามเลยด้วยซ�้ ำ
เพราะ DMN ยังคงท�ำงานอย่างต่อเนื่องและหนักกว่าเดิม
ถ้าปล่อยให้มนั ท�ำงานหนักติดต่อกันไปเรือ่ ย ๆ สมองก็จะเริม่
เกิดอาการเหนื่อยขึ้นมา
ที่คนเรารู้สึก “เหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ทำ� อะไรเลยทั้งวัน” ก็
เพราะ DMN ท�ำงานมากเกินไปนั่นเอง
ด้วยเหตุนี้ ตราบใดที่ยังไม่สร้างโครงสร้างสมองที่ลด
การท�ำงานของ DMN ลง คุณก็ไม่มีทางได้พักผ่อนอย่าง
แท้จริง
ความเหนือ่ ยเป็นสิง่ ทีเ่ รารับรูผ้ า่ นสมอง ภาวะ “สมอง
เหนื่อย” จึงท�ำให้รู้สึกเหนื่อยยิ่งกว่าเวลาร่างกายเหนื่อย แต่
ถ้ารู้วิธีพักสมองที่ถูกต้อง นอกจากจะหายเหนื่อยแล้วมันยัง
ช่วยให้คุณแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่อีกด้วย
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คุณคงเคยได้ยนิ ค�ำว่าการจดจ่อใช่ไหมครับ ช่วงหลัง ๆ
ญี่ปุ่นเริ่มมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ตีพิมพ์ออกมามากมาย แต่
ในอเมริกาเรื่องนี้ได้รับความนิยมมาหลายปีแล้ว
โดยเนื้อแท้แล้วการจดจ่อคืออะไรกันแน่ คุณสามารถ
หาค�ำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ แต่ถ้าจะให้สรุปสั้น ๆ ผม
ขอบอกว่าการจดจ่อก็คือ “วิธีพักสมองด้วยการท�ำสมาธิ”
นั่นเอง
เจ้าของธุรกิจหรือผูบ้ ริหารชือ่ ดังทีท่ �ำสมาธิเป็นประจ�ำมี
ให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่หลายคน เช่น สตีฟ จ็อบส์ ผู้ก่อตั้ง
แอปเปิล มาร์ค เบนิออฟ ซีอีโอของเซลส์ฟอร์ซ เจฟฟ์
ไวเนอร์ ซี อี โ อของลิ ง ด์ อิ น จอห์ น แมคคี ย ์ ซี อี โ อของ
โฮลฟู้ดส์มาร์เกต อีแวน วิลเลียมส์ ผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์ และ
มาร์ค เบอร์โตลินี ซีอีโอของเอ็ทน่า
บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างกูเกิลเองก็ใช้โปรแกรมพัฒนา
ความสามารถด้วยการท�ำสมาธิทชี่ อื่ ว่า SIY (Search Inside
Yourself) ซึง่ ให้ผลลัพธ์ทดี่ อี อกมาอย่างต่อเนือ่ ง2 นอกจาก
กูเกิลแล้ว บริษัทระดับโลกอื่น ๆ ก็น�ำโปรแกรมนี้ไปใช้ด้วย
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ปาตาโกเนีย
หรือเอ็ทน่า
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ท�ำไมผู้บริหารชาวอเมริกันที่เน้นเรื่องก�ำไร กับคนเก่ง
ระดับโลกที่ใส่ใจแต่เรื่องที่มีประโยชน์จริง ๆ ถึงให้ความ
ส�ำคัญกับการจดจ่อหรือการท�ำสมาธิ เหตุผลนั้นง่ายมาก
เพราะพวกเขารู้ถึงความส�ำคัญของการ “พักสมอง” และรู้
ว่าการจดจ่อเป็น “วิธีพักสมองชั้นยอด” นั่นเอง
ในแวดวงวิชาการเองก็ค้นพบหลักฐานทางประสาท
วิทยาที่ชี้ให้เห็นว่า การจดจ่อมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตมา
อย่างต่อเนื่อง
ผู้เชี่ยวชาญที่ผมจะอ้างถึงบ่อย ๆ ในหนังสือเล่มนี้คือ
จัดสัน บรูเวอร์ รองศาสตราจารย์แห่งสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ เมื่อก่อนเขาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ของโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเยล
บรูเวอร์เคยกล่าวไว้ว่า “การจดจ่อช่วยลดการท�ำงานของ
DMN ซึ่งเป็นระบบที่กินพลังงานส่วนใหญ่ของสมองได้” จึง
พู ด ได้ ว ่ า การจดจ่ อ เป็ น “วิธีพัก สมองที่ถู ก ต้ องตามหลัก
วิทยาศาสตร์”
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หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงการท�ำสมาธิหรือการ “จดจ่อ”
ซึ่งเป็นวิธีพักสมองชั้นยอดผ่านตัวละครและการด�ำเนินเรื่อง
แบบนิยาย โดยสอดแทรกข้อมูลด้านประสาทวิทยาลงไปเป็น
ระยะ ฉากหลังของเรื่องคือโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย
เยลที่ผมเคยเรียนมา ตัวละครทุกตัวล้วนถูกสมมุติขึ้น แต่
งานวิจยั และข้อมูลต่าง ๆ ทีก่ ล่าวถึงล้วนเป็นข้อเท็จจริงทัง้ หมด
หากสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถเปิดดูที่มาของข้อมูล
ได้ในเชิงอรรถท้ายเล่มเลยครับ
ก่อนจะเข้าสูเ่ นือ้ หา ผมขอถามค�ำถามหนึง่ ก่อนนะครับ
พอได้ยินค�ำว่าการ “พัก” แล้วสิ่งที่คุณนึกถึงคืออะไร คุณ
น่าจะมองว่าเป็นการเพิ่มพลังหรือ “ชาร์จแบต” ให้ตัวเอง
ใช่ไหมครับ
แต่การพักที่หนังสือเล่มนี้นำ� เสนอไม่ได้ช่วยแค่ “ชาร์จ
แบต” เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ
สมองด้วย การฝึกจดจ่ออย่างต่อเนือ่ งจะท�ำให้สมองของคุณ
ไม่เหนือ่ ยง่าย ร่างกายจึงพลอยไม่รสู้ กึ เหนือ่ ยล้าไปด้วย คุณ
จะรูส้ กึ กระปรีก้ ระเปร่า มีพลัง และมีสมาธิจดจ่อกับสิง่ ทีต่ อ้ ง

13

ท�ำมากขึน้ แบบสัมผัสได้ นีค่ อื เป้าหมายทีแ่ ท้จริงของ “วิธพี กั
สมองชั้นยอด” ครับ
เอาละ มาเริ่มกันเลยดีกว่า
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คุงายะ อากิระ
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สารบัญ
บทน�ำ “วิธีพักสมอง” ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์
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วิธีพักสมองที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์
ถึง  “ไม่ท�ำอะไร”  สมองก็เหนื่อยได้
คนเก่งระดับโลกพักสมองกันอย่างไร
การพักที่แท้จริงไม่ได้ท�ำเพื่อ    
“เพิ่มพลังงาน”  เพียงอย่างเดียว
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7 วิธีพักสมองที่ช่วยขจัด
ความเหนื่อยล้าได้เป็นปลิดทิ้ง

1 สิ่งที่ควรท�ำไว้ก่อนเวลาที่สมองเหนื่อย
★

ใช้วิธีหายใจแบบจดจ่อ

2 วิธีปฏิบัติเมื่อรู้ตัวว่าก�ำลังคิดฟุ้งซ่าน
★

เทคนิคจดจ่อขณะเคลื่อนไหว

3 วิธีปฏิบัติเมื่อเครียดจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ
★

เทคนิคพักหายใจหายคอ
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4 เวลาที่อยากเลิกคิดอะไรซ�้ำ ๆ ซาก ๆ
★

วิธีจัดการกับลิงในสมอง

5 เวลารู้สึกโกรธ
★

เทคนิค  RAIN

32

6 เวลาที่คิดลบกับคนอื่น
ใช้วิธีแผ่เมตตา

34
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★

7 เวลาร่างกายอ่อนเพลียหรือมีอาการเจ็บปวด
วิธีสแกนร่างกาย

36
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★
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ชั่วขณะแห่งการจดจ่อ
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เรื่องราวของ “วิธีพักสมองชั้นยอด”
Prologue ฤๅษีแห่งเมืองนิวเฮเวน

41

บทเรียนที่ 0 “วิธีพักสมอง”  ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิทยาศาสตร์
• ฟื้นฟูจิตใจด้วยเทคนิคล่าสุดของประสาทวิทยา
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• “ยุคแห่งการสร้างสมอง”  มาถึงแล้ว
• ไม่มสี มาธิ  หงุดหงิด  ไม่มีกะจิตกะใจท�ำอะไร...
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพราะ  “สมองเหนื่อย”
• “วิธีพักสมองชั้นยอด”  ที่บริษัทระดับโลกเลือกใช้
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บทเรียนที่ 1 วิธีสร้าง  “จิตใจที่ไม่เหนื่อย”  
              ด้วยหลักวิทยาศาสตร์
		

ความเกี่ยวข้องระหว่างประสาทวิทยากับการจดจ่อ
67

• ที่เหนื่อยไม่ใช่  “ร่างกาย”  แต่เป็น  “สมอง!”

69

• “หลักฐานทางวิทยาศาสตร์”  ที่แสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์ของการจดจ่อยังคงมีอยู่เรื่อย ๆ

71

• สมองเหนื่อยเพราะ  DMN  ใช้พลังงานมากเกินไป

73

• โครงสร้างสมองที่ไม่เหนื่อยเป็นสิ่งที่สร้างได้ด้วยตัวเอง

78

• เมื่อมีสมาธิจดจ่อมากขึ้นก็จะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น

82
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• “เทคนิคพักสมอง”  ที่โลกต้องการ
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บทเรียนที่ 2 นิสัยของสมองของ  “คนเหนื่อยง่าย”
อย่าละสายตาจาก  “ที่นี่ตอนนี้”

• พื้นฐานของการพักผ่อน : ฝึก  “ไม่ท�ำอะไร”

87

• ตระหนักถึง  “สาเหตุที่ท�ำให้สมองเหนื่อย”  
ด้วยการหายใจแบบจดจ่อ

90

• สาเหตุที่สมองเหนื่อยมักมาจาก  
“เรื่องในอดีตและอนาคต” : ฝึกยืดหยุ่นจิตใจ

93

• จะเปลี่ยนแปลงสมองได้ก็ต้องฝึกให้เป็น  “นิสัย”
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• วิธีพักสมองที่ท�ำได้ตอนพักเที่ยง : จดจ่อขณะกิน

100

บทเรียนที่ 3 พฤติกรรม  “ขยับอัตโนมัติ”  
เป็นตัวการส�ำคัญที่ท�ำให้สมองเหนื่อย
วิธีเพิ่มความจดจ่อ
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• ความคิดฟุ้งซ่านจะแทรกซึมเข้ามา
เวลาที  
่ “ขยับอัตโนมัติ”
• การท�ำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
ท�ำให้สมองเสียสมาธิ
• เกิดอะไรขึ้นในสมองที่  “มีสมาธิ”
• วิธีแก้พฤติกรรมขยับอัตโนมัติ :
นับตัวเลขกับจดจ่อขณะเดิน
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บทเรียนที่ 4 “การนอน” × “การจดจ่อ”  
ช่วยท�ำความสะอาดสมองได้

การแผ่เมตตาที่ทำ� ให้จิตใจอ่อนโยนขึ้น

• คนญี่ปุ่นรู้จัก  “วิธีพักสมองชั้นยอด”  
มาตั้งนานแล้ว!
• ยาไม่อาจรักษา  “ความเหนื่อยของสมอง”  ได้
• “น�ำ้ ยาท�ำความสะอาด”  
ที่ช่วยก�ำจัดสารที่ท�ำให้สมองเหนื่อย
• 3 ขั้นตอนของวิธีแผ่เมตตา
ที่ช่วยสร้างความรู้สึกเชิงบวก  
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บทเรียนที่ 5 อย่ากดดันอมิกดาลา!

“วิธีคลายความกังวล”  ที่กำ� จัดความเหนื่อยสะสม
139
143
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• ความไม่สมดุลระหว่าง  “สมองส่วนหน้า”    
กับ  “อมิกดาลา”  คือตัวการที่ท�ำให้เครียด
• คลายเครียดด้วยเทคนิค  “พักหายใจหายคอ”
• ถ้า  “โครงสร้างสมอง”  เปลี่ยนไป  
“วิธีจัดการกับความเครียด”  ก็จะเปลี่ยนตาม
• ที่เหนื่อยเพราะสมอง  “รู้สึกเหนื่อย”
• การกินที่ถูกต้องช่วยป้องกันไม่ให้สมองเหนื่อยได้
• 5 นิสัยช่วยฟื้นฟูสมอง
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บทเรียนที่ 6 ลาก่อนลิงในสมอง

ท�ำแบบนี้แล้วความคิดฟุ้งซ่านจะหายไป

• ก�ำหนดให้มี  “วันขี้เกียจ”  เดือนละ 1 วัน
• ความคิดฟุ้งซ่านท�ำให้สมองเหนื่อย :
วิธีจัดการกับลิงในสมอง
• การจดจ่อคือหนึ่งในการบ�ำบัดแบบ  CBT  
“ยุคที่ 3”
• ท�ำไมถึงคิดแต่  “เรื่องเดิม ๆ”
• “การตัดสิน”  ที่ท�ำให้สมองเหนื่อยคืออะไร

161
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172

บทเรียนที่ 7 “ความโกรธ”  กับ  “ความเหนื่อย”  
เกี่ยวข้องกันอย่างคาดไม่ถึง
“ภาวะฉุกเฉิน”  ในทางประสาทวิทยา
177
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• ป้องกันสมอง  “ไม่ให้ถูกปล้น!”
• รับมือกับความโกรธด้วยเทคนิค  RAIN
• ยิ่งเป็นคนที่จดจ่ออยู่กับเป้าหมายมากเท่าไหร่  
ก็ยิ่งต้องระวัง  “ความโกรธ”  ไว้ให้ดี

182

บทเรียนที่ 8 ประสาทวิทยาว่าด้วยความยืดหยุ่น

การจดจ่อช่วยสร้าง  “จิตใจที่แข็งแกร่ง”
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• การจดจ่อช่วยสร้างทีมที่แข็งแกร่ง
• “สมองทีม่ ีพลังฟื้นฟู”  สามารถสร้างได้หรือไม่  
• เมื่อน�ำความยืดหยุ่นทางจิตใจกับ
ประสาทวิทยามารวมกันก็จะได้  
“การจดจ่อ!”
• วิธีทำ� จิตใจให้มั่นคงแม้ต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ยากล�ำบาก  

189
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บทเรียนที่ 9 เยียวยาร่างกายโดยเริ่มจากสมอง
ฝึกระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
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• “การแข่งขัน”  คือสิ่งที่ท�ำให้สมองเหนื่อยมากที่สุด
• ท�ำไมถึงควรเชื่อมสัมพันธ์กับ  
“คนที่ห่างหายกันไปนาน”
• การจดจ่อเป็นวิธีรักษาอาการ  “เจ็บ”  
ที่ได้รับการยอมรับในทางประสาทวิทยา
• วิธี  “สแกนร่างกาย”
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บทเรียนที่ 10 สมองก็มีวิธีพักของสมอง

  “ความอ่อนโยน”  จ�ำเป็นต่อคนและองค์กร
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• เหตุผลที่การพักผ่อนไม่ใช่การ  “พักสมอง”  เสมอไป
• ความสุขเป็นเรื่องของพันธุกรรม 48 เปอร์เซ็นต์  
เราจึงต้องหัด  “รู้สึกขอบคุณ”
• นิวโรมาร์เกตติ้งกับ  “เบเกิลที่อ่อนโยนกับมนุษย์”
• “วิธีพักชั้นยอด”  ที่ช่วยเยียวยาองค์กรและสังคม
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Epilogue ความเมตตาที่เสริมสร้าง
             ความเห็นอกเห็นใจ
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สุดท้ายนี้ เปลี่ยนจาก Doing มาสู่ Being
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ภาคผนวกพิเศษ

วิธีพักแบบง่าย ๆ ใน 5 วัน
ที่จิตแพทย์ในอเมริกาอยากแนะน�ำ
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บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน
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หลักพื้นฐาน		
เตรียมตัวก่อนถึงวันจริง : เปลี่ยนสมอง
ให้อยู่ในโหมดพักผ่อน
วันที่ 1  ปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อน
       ในวันขี้เกียจ
วันที่ 2  ไปที่ใกล้ ๆ ที่ยังไม่เคยไปมาก่อน
วันที่ 3  ส�ำรวจความสัมพันธ์
วันที่ 4  วันปล่อยผี
วันที่ 5  วันส�ำหรับการเตรียมพร้อมให้
“การพักครั้งถัดไป”  ดีขึ้นไปอีก
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