นายสมเกียรติ ศรไพศาล
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
หัวเราะบาบัด (Laughter Therapy)
คาจากัดความ
คนเราเมื่ออารมณ์ดี ทาให้ มคี วามคิดสร้ างสรรค์ ในทางกลับกัน ถ้ าเคร่งเครียดหรื อแม้ แต่การมุง่ มัน่ มากเกินไปจะทา
ให้ สมองไม่แล่น ดังนันมาปรั
้
บให้ มีอารมณ์ดีด้วยการใช้ เสียงหัวเราะสร้ างอารมณ์ดีทเี่ รี ยกว่า หัวเราะบาบัด กันดีกว่า แล้ วจะ
พบว่าตัวเรามีศกั ยภาพเพิ่มขึ ้นอย่างคาดไม่ถึง
การหัวเราะแบ่งได้ 2 ประเภท คือ หัวเราะธรรมชาติ จะต้ องมีสงิ่ เร้ าให้ เกิดอารมณ์ขนั ซึง่ มักจะเป็ นสิง่ ที่คาดไม่ถึง สิง่
ประหลาด ซึง่ เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวัน และหัวเราะบาบัด เป็ นการหัวเราะแบบรู้ตวั ทีใ่ ห้ ผลเชิงสุขภาพโดยไม่จาเป็ นต้ องมีสงิ่
กระตุ้นอารมณ์ขนั แต่อย่างใด เพือ่ ใช้ ประโยชน์จากการหัวเราะกระตุ้นให้ สมองหลัง่ สารเอนดอร์ ฟิน (Endorphin) ซึง่ เป็ นสารที่
ทาให้ เราอารมณ์ดี มีความสุข
แนวคิดของการหัวเราะบาบัด
อิงตามหลักของศาสตร์ ตะวันออกที่มองทุกอย่างเป็ นองค์รวม โดยเน้ นฝึ กด้ วยท่าหัวเราะ หลายๆท่า เพราะในแต่ละท่า
จะมีประโยชน์ตา่ งกัน โดยใช้ เสียง โอ อา อู เอ นามาประยุกต์ในกระบวนการหัวเราะ
สาหรับการหัวเราะมีจดุ อ่อนอย่างหนึง่ คือ ถ้ าหัวเราะคนเดียวอาจไม่ได้ ผล ฉะนันการหั
้
วเราะบาบัดควรหัวเราะด้ วยกัน
2 คนขึ ้นไป เริ่ มแรกที่จะหัวเราะ การส่งยิ ้มให้ แก่เพื่อนก่อนจะเป็ นตัวกระตุ้นได้ ดี เพราะรอยยิ ้มมักเป็ นที่มาของเสียงหัวเราะ
ประโยชน์ของการหัวเราะบาบัด
การหัวเราะทาให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ร่างกายดังนี ้
1.ระบบหายใจ (Breathing) ในระหว่างที่หวั เราะร่ างกายมีการหายใจเข้ า กลันหายใจ
้
และหัวเราะ (หายใจออก

ยาวๆ) ทาให้ ร่างกายเกิดการเปลีย่ นถ่ายออกซิเจน ฟอกเลือดดาให้ เป็ นเลือดแดง ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ทัง้
ไข้ หวัด ไซนัส ภูมิแพ้ โรคปอด หอบหืด ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
2.ระบบย่อยอาหารและการขับถ่าย (Digestion and Gastrointestinal) การหัวเราะบาบัดช่วยให้ เกิดการบริ หาร

กระเพาะอาหาร ลาไส้ ใหญ่และลาไส้ เล็ก ทาให้ ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายทางานดีขึ ้น
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3.ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulation and Cardio-vascular system) ทาให้ หัวใจทางานเป็ นระบบขึ ้น ป้องกัน

อาการเวียนศีรษะ เจ็บแน่นหน้ าอก เส้ นเลือดหัวใจตีบตัน โรคหัวใจ ตลอดจนอาการใจสัน่
4.ระบบทางานของสมอง การหัวเราะ ช่วยกระตุ้นการทางานของเซลล์ประสาทสมองส่วนพรี ฟรอนทอลคอร์ เทกซ์

(prefrontal cortex) บริ เวณสมองส่วนหน้ า ที่ทาให้ เกิดการหลัง่ ของสารชีวเคมีตวั หนึง่ ที่ชื่อว่า endorphin ที่มีฤทธิ์ทาให้ เกิด
ความสุข ส่งผลทาให้ อารมณ์ดี
5.สัญชาติญาณการอยูร่ อด (Survival instinct) การหัวเราะบาบัดทาให้ ร่างกายเคลือ่ นไหวคล่องแคล่ว แข็งแรง

ร่างกายสร้ างภูมิค้ มุ กัน กระตุ้นการทางานของเซลล์ประสาท กระดูก กล้ ามเนื ้อ ร่างกายทางานเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ
ป้องกัน โรคซึมเศร้ า
6.ระบบเจริ ญพันธุ์ (Reproduction) การหัวเราะบาบัด ส่งผลต่อการทางานของสมองส่วนนอก ส่วนกลาง และส่วน

ใน ให้ ทางานดีขึ ้น เป็ นระบบขึ ้น ทาให้ อารมณ์ดี พัฒนาอารมณ์รัก และการมีเพศสัมพันธ์ และช่วยป้องกันการเสือ่ ม
สมรรถภาพทางเพศ
วิธีการใช้ หวั เราะบาบัด
เสียงโอ/ท้ องหัวเราะ เป็ นการออกเสียงจากท้ อง เปล่งเสียงโอ วิธีทา โดยยืนตัวตรง กางขาเล็กน้ อย กามือโดยชู
นิ ้วหัวแม่มือขึ ้น ให้ อยูใ่ นระดับท้ อง หายใจเข้ าเปล่งเสียงโอ หายใจออก เปล่งเสียงโอะๆๆ... ค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมา
เสียงอา/อกหัวเราะ เป็ นการเปล่งเสียงออกจากอก ให้ ยืนตรงกางขาเล็กน้ อย กางแขนออกไปข้ างลาตัวเหมือนนก
กระพือปี ก หงายมือขึ ้น และปล่อยมือตามสบาย ตามองตรง สูดลมหายใจลึกๆ กักลมไว้ ค่อยๆเปล่งเสียง “อา อะ ๆ ๆ…”
ขณะเดียวกันให้ ปล่อยลมหายใจออก พร้ อมกับกระพือแขนขึ ้นลง ประโยชน์ของท่าอกหัวเราะ เมื่อเปล่งเสียงอา จะกระตุ้นให้
กล้ ามเนื ้อบริเวณหน้ าอก หัวใจ ปอดและไหล่ขยับเขยื ้อนไปด้ วย ท่านี ้จะช่วยให้ อวัยวะบริเวณหน้ าอกทังหมดท
้
างานได้ ดีขึ ้น
ส่งผลให้ การสูบฉีดและการไหลเวียนเลือดในร่างกายดีขึ ้น
เสียงอู/คอหัวเราะ เป็ นการเปล่งเสียงออกจากลาคอ เริ่ มด้ วยยืนตรง กางขาเล็กน้ อย แขนแนบลาตัว ยกตังฉากชี
้
้ไป
ข้ างหน้ า งอนิ ้วนางและนิ ้วก้ อยเข้ าหาตัวเอง ยกนิ ้วหัวแม่มือขึ ้นและชี ้นิ ้วชี ้และนิ ้วกลางไปข้ างหน้ าในลักษณะชิดติดกัน เหมือน
ท่ายิงปื น ตามองตรง จากนันสู
้ ดลมหายใจลึกๆ กักลมไว้ แล้ วค่อยๆเปล่งเสียง “อู อุ ๆ ๆ…” ขณะเดียวกันค่อยๆปล่อยลม
หายใจออก พร้ อมกับแทงมือไปข้ างหน้ า
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เสียงเอ/ใบหน้ าหัวเราะ ท่านี ้จะทาแบบสบายๆ โดยยืนตามสบาย ค่อยๆยกมือขึ ้นมาตามถนัด สูดลมหายใจลึกๆ แล้ ว
ขยับทุกนิ ้วทังหั
้ วแม่มือ ชี ้ กลาง นาง และก้ อย ตามองตรง ระหว่างนันให้
้ เปล่งเสียง “เอ เอะ ๆ ๆ…” ออกมา นอกจากจะได้ ฝึก
กล้ ามเนื ้อมัดเล็กที่นิ ้วมือแล้ วท่านี ้ยังช่วยบริ หารสมองด้ วย
นอกจากนี ้ยังมีทา่ หัวเราะบาบัดอีก ดังนี ้
จมูกหัวเราะ ย่นจมูกขึ ้นและทาเสียง “ฮึ ๆ...” ในจมูกให้ ลมออกจากจมูก ท่านี ้จะช่วยไล่สงิ่ สกปรกในจมูกออกมา
บาบัดภูมิแพ้ ไซนัส หวัด โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่ องระบบหายใจ ท่านี ้จะช่วยให้ จมูกโล่ง
ตาหัวเราะ กะพริ บตาถี่ๆ กรอกตาขึ ้นลงเป็ นวงกลม แล้ วเปล่งเสียง “อ่อย ๆ ๆ…” มองซ้ ายที ขวาที เพื่อการบริ หาร
ดวงตาให้ ผอ่ นคลาย
สมองหัวเราะ โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเครี ยดมักจะปิ ดปาก เป็ นเหตุให้ ความดันขึ ้นสมอง ท่านี ้จะช่วยแก้ ปัญหา
ดังกล่าว เริ่ มต้ นโดยการหายใจเข้ าให้ เต็มปอด เก็บลมไว้ ปิ ดปากแล้ วเปล่งเสียง “อึ ๆ ๆ…”อย่างต่อเนื่อง จนลมหมดแล้ วเริ่ ม
ใหม่ เสียงทีเ่ ปล่งออกมาอย่างต่อเนื่อง จะดันให้ เกิดการสัน่ สะเทือนขึ ้นไปนวดสมอง และยัง นวดกระบอกตาอีกด้ วย ถ้ าทาไป
ระยะหนึง่ จะสังเกตว่าสายตาดีขึ ้น และยังรู้สกึ สมองโล่ง โปร่งสบายอีกด้ วย
ไหล่หวั เราะ เป็ นการบริ หารช่วงไหล่ ยืนตรงแล้ วส่ายไหล่ไปมา พร้ อมกับเปล่งเสียง “เอ เอะ ๆ ๆ…” ช่วยแก้ ปัญหา
เกี่ยวกับไหล่
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง
มีงานวิจยั มากมายชี ้ให้ เห็นว่า การหัวเราะทาให้ ฮอร์ โมนความเครียด เช่น คอร์ ซิตอล อะดรี นาลีน ลดลงและช่วยเพิม่
สาร “เอ็นดอร์ ฟิน” หรื อสารความสุขให้ เรารู้สกึ ผ่อนคลาย
การหัวเราะยังเป็ นสาเหตุหนึง่ ในการช่วยลดความเสีย่ งจากโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง เพราะโรคนี ้
ส่วนหนึง่ มีสาเหตุมาจากความเครี ยด โดยงานวิจยั จากศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยแมรี่ แลนด์ มลรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริ กา ระบุวา่
ผู้ป่วยโรคหัวใจส่วนมากจะค่อนข้ างประสบกับภาวะเครี ยด ไม่คอ่ ยมีโอกาสได้ หวั เราะ หรื อยิ ้มกับบุคคลอื่น ถ้ าคิดเป็ นตัวเลข
ผู้ป่วยเหล่านี ้จะมีโอกาสได้ หวั เราะหรื อมีรอยยิ ้มน้ อยกว่าคนปกติประมาณ 40 เปอร์ เซ็นต์ ดังนันการหั
้
วเราะเป็ นประจาจึงถือว่า
ช่วยลดความเสีย่ งในการเกิดโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนยั ยะสาคัญได้
การหัวเราะช่วยทาให้ ระบบภูมคิ ้ มุ กันทางานได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพราะเมื่อเราหัวเราะ ร่างกายก็เพิ่มระดับความ
เข้ มข้ นของแอนติบอดี ้ซึง่ เป็ นภูมคิ ้ มุ กันหมุนเวียนในกระแสเลือด รวมทังยั
้ งเพิม่ ระดับเม็ดเลือดขาวที่เป็ นตัวคอยกาจัดสิง่
แปลกปลอมที่หลุดเข้ ามาในร่างกาย ทาให้ ร่างกายมีภมู ิค้ มุ กันที่ดีขึ ้น โดย ดร.เอวี พรี ไพจิต รองประธานคณะแพทย์ของ
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โรงพยาบาลเวอร์ คงราม ประเทศอินเดีย ยังให้ ข้อมูลเพิ่มเติมด้ วยว่า ความเครี ยดหรื ออาการวิตกกังวล จะทาให้ สขุ ภาพทรุด
โทรม และทาให้ ร่างกายเจ็บป่ วยได้ ง่าย แต่การหัวเราะจะช่วยทาให้ ความเครียดในร่างกายลดลง และช่วยให้ ระบบภูมิค้ มุ กัน
โรคดีขึ ้น

บทความอ้ างอิง
http://www.the-arokaya.com
http://www.piwdee.net/kradilmu2/ilmu0029.html
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=270279
http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1044
http://www.sanook.com
http://www.youtube.com/watch?v=HbHNc9X763k
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