๔๒๐

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความเครียดของบุคคลวัยทอง

นางสุพิศ สุขประเสริฐ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ)
ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ (๑) เพื่อศึกษาปัญหาความเครียดของบุคคลวัยทอง
(๒) เพื่อศึกษาหลั กพุทธธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาความเครียดของบุคคลวัยทอง (๓) เพื่อศึกษา
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความเครียดของบุคคลวัยทอง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ปัญหาความเครียดของบุคคลวัยทองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศ
คือ ร่างกายของชายวัยทองผลิต ฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรน (Testosterone) ลดลง ร่างกายของหญิง
วัยทองผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน (Entrogens) ลดลงหรือหยุดผลิตฮอร์โมน เกิดผลกระทบด้านร่างกาย
และจิ ต ใจ ทาให้ เ กิ ด ความเครี ย ดส่ ง ผลให้ เ กิ ดโรคทางกาย และโรคทางใจ พุ ทธศาสนากล่ าวว่ า
ความเครียดคือ ความทุกข์
หลักธรรมในการแก้ปัญหาความเครียดของบุคคลวัยทองประกอบด้วย อริยสัจ ๔, สังคห
วัตถุ ๔, สุจริต ๓, ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์, กุศลมล ๓, พรหมวิหาร ๔, การเจริญสติปัฏฐาน ๔, และ
การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
การประยุกต์ใช้ หลักธรรมในการแก้ปัญหาความเครียดของบุคคลวัยทองพบว่า บุคคล
วัยทองต้องกาหนดรู้ เรื่องทุกข์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังขารว่า ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน
กาหนดรู้หลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ เรื่องการให้ทาน ทาบุญตักบาตรประจาวันและเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาอื่น ๆ เพื่อทาตนให้เป็นประโยชน์ กาหนดรู้หลักสุจริจ ๓ คือทาความดี ทางกาย วาจา ใจ
ปฏิบัติตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์คือ อยู่อย่างพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ทางกาย
ของบุคคลวัยทองได้ ละกิเลศทางใจที่เกิดขึ้นด้วยหลักธรรมกุศลมูล ๓ มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ยินดีที่
ผู้อื่นได้ดี และมีอุเบกขากับอาการที่เกิดขึ้น ดาเนินชีวิตประจาวันด้วยอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน อย่าง
มีสมาธิ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเพื่อคลายความเครียด
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ABSTRACT
The objective of this thesis is. (1) to study stress the person's age. (2)
to study Buddhist principles used to solve the stress a person's age. (3) to study the
application of Buddhist principles in the solution of stress a person's age. Using
qualitative research methods. The results were as follows:
Golden-age caused by changes in hormone levels is. Body of Male
Menopause Testosterone hormone production decreases. A woman's body
menopause produces estrogen hormones decreases or stops. Human menopausal
stress Causes physical and mental diseases. Buddhism says Stress is suffering.
Principles to the solution of persons aged stresses form. 4 Noble Truths.
Sagch object 4. Honestly, 3. Tiffany Cathrine Grantham Mikal Aviation advantage.
Charity ml 3. Four cardinal virtues. Growth Threads 4. And religious practice.
The application of the principles in the solution of personal stress,
menopause was found. People must determine that the golden age Due to changes
in the body that is suffering. Everything is uncertain. Sagch the principles set out in
item 4 to give alms. Daily monks and other religious activities to their advantage.
Determined that the sperm of the three is a good body, speech and mind. Principles
Award Cathrine Grantham Mikal Aviation benefits. Is sufficiently Resolves the physical
suffering of individuals aged gold. Mental skill or artifice caused by principles
grounded 3 charity. Are kind to others Pleased that others have And detached with
symptoms. Daily life with motion, standing, walking, sitting, lying or concentrate. And
common religious practice to relieve stress.

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การวิจัยเรื่องนี้ เกิดขึ้นจากความสนใจที่จะศึกษาถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายทั้งเพศชายและเพศหญิง ช่วงวัยกลางคน อายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป ถึงช่วงวัย ๖๐ ปี ซึ่งต้องพบ
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กับภาวะที่ร่างกายในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง คือ ร่างกายชายวัย ๔๐ ปีขึ้นไป จะมีระดับ
ฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนลดลงประมาณปีละ ๒% โดยจะลดลงไปเรื่อย ๆ แต่ไม่มีการหยุด
ทางาน และการเปลี่ยนแปลงของสตรี วัยทองที่เกิดจากร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน (Entrogens)
ลดระดับลงหรือหยุดผลิตฮอร์โมน เข้าสู่วัยหมดประจาเดือน (Menopausal Symptom) เรียกว่า
“ วัยทอง ” เมื่ออายุประมาณ ๕๐ ปี วัยทองเป็นความเสื่อมของสังขารตามธรรมชาติ ซึ่งไม่มีใคร
หลีกเลี่ยงได้ และหากบ่อยให้มีอาการรุนแรงมากอาจส่งผลเสียต่อชีวิตได้ ดังนั้นหากไม่สามารถรับมือ
กับอาการวัยทองได้ วัยทองจะกลายเป็นวัยทุกข์สุด ๆ ทั้งของเจ้าตัวและทุกคนในครอบครัวทีเดียว๑๐

๒. วิธีการดาเนินวิจัย
ในการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ๓ ข้อดังกล่าว โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพอ้างอิงจาก
เอกสารเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเครียดที่เกิดขึ้นกับบุคคลวัยทอง มี ๒ ลักษณะ ที่ปรากฏใน
เอกสารชั้ น ปฐมภู มิ และทุ ติ ย ภู มิ คื อ พระไตรปิ ฎ ก วิ ท ยานิ พ นธ์ หนั ง สื อ ต าราวิ ช าการ และ
แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๓. สรุปผลการวิจัย
เตรียมรับมือกับอาการวัยทอง
สาเหตุ ค วามเครี ย ดของบุ ค คลวั ย ทองเกิ ด จากร่ า งกายทั้ ง ชายและหญิ ง เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง คือ การลดระดับฮอร์โมนเพศของทั้งหญิงคือเอสโตรเจน (Entrogens) และชายคือ เทส
โทสเตอโรน (Testosterone) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ ๔๐ ปี และจะมากขึ้นเรื่อย ๆ เพศหญิง
เมื่ออายุประมาณ ๕๐ ปี จะเข้าสู่ภาวะหมดประจาเดือนหรือวัยทอง (menopause) วัยทองเกิด
ขึ้นกับบุคคลที่มีอายุต่ากว่า ๔๐ ปี ได้ เนื่องจาก อาการรังไข่ล้มเหลว ไม่สร้างฮอร์โมนเพศ เช่น เกิดกับ
หญิงที่ผ่าตัดเอารังไข่ออกทั้งสองข้าง เกิดกับหญิงที่ขาดอาหารอย่างรุนแรง เกิดตามธรรมชาติในผู้หญิง
บางคนร้อยละ ๑๐ เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม โดยมีญาติพี่น้องมีอาการแบบนี้ด้วย หญิงวัยทองที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ เนื่องจากรังไข่ล้มเหลวไม่สร้างฮอร์โมนเพศ ที่อายุน้อยกว่า ๓๐ ปี พบได้ ๑ ใน ๑,๐๐๐
และ ในหญิงที่มีอายุ ๓๐-๔๐ ปี พบได้ ๑ ใน ๑๐๐, หญิงที่หมดประจาเดือนเร็วเกินไป อาการมักจะ
รุนแรงกว่าคนที่หมดประจาเดือนเมื่อถึงวัยอันควร ส่วนร่างกายของชายวัยทองผลิตฮอร์โมนเทส
โทสเตอโรน ลดลงประมาณปีละ ๒% โดยจะลดลงไปเรื่อย ๆ แต่ไม่มีการหยุดทางานดังนั้นอาการ
ผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิด ขึ้นจึงไม่ชัดเจนและรุนแรงเหมือนกับสตรีวัยทอง หากมีการออกกาลังกายและ
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ดูแลสุขภาพอย่างสม่าเสมอ แต่ถ้าปล่อยให้มีอาการไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการดูแลส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้ง
มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ด้วยอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสุขภาพได้
โรคทางร่างกายของบุคคลวัยทองสรุปได้ดังนี้
๑. เกิดโรคหั วใจ และหลอดเลื อด จากการมีระดับไขมันในเลื อดสู ง โคเลสเตอรอลสู ง
เนื่องจากร่างกายชายวัยทอง ขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรน (Testosterone) และหญิงวัยทองขาด
ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Entrogens) ซึ่งเป็นตัวควบคุมไขมันตัวร้ายเพิ่มไขมันตัวดีสามารถป้องกันหลอด
เลือดไม่ให้เกิดไขมันอุดตันเส้นเลือด
๒. เกิดโรคกระดูกพรุน อันเนื่องจากร่างกายชายวัยทอง ขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรน
(Testosterone) และร่ างกายหญิงวัยทอง หยุดผลิต ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Entrogens) เซลล์ ที่ทา
หน้าที่สลายกระดูกมีมากขึ้น ทาให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูกอย่างรวดเร็วทาให้เกิดโรคกระดูกพรุน
๓. ชายวัยทองและหญิงวัยทองเมื่อร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศลดลงจะเกิดอาการเหนื่อยล้า
อ่ อ นเพลี ย แม้ จ ะนอนเต็ ม อิ่ ม แล้ ว แต่ ก็ ยั ง รู้ สึ ก เหนื่ อ ยล้ า เฉื่ อ ยชา ซึ ม เศร้ า ไม่ กระฉั บ กระเฉง
กระปรี้กระเปร่า
๔. การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบด้านระบบไหลเวียนโลหิต หญิงวัยทองเกิดอาการร้อน
วูบวาบขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุ หญิงและชายวัยทอง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ บางครั้งเหงื่อออกมาก
ในเวลากลางคืน และเกิดอาการหนาวสั่นโดยไม่พบสาเหตุ ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติ ใจสั่น
๕. ทั้งชายวัยทองและหญิงวัยทอง มีความสนใจทางเพศลดลง
๖. หญิงวัยทองจะมีอาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเล็ด เวลาไอ หรือจาม เนื่องจากหูรูด
กระเพาะปัสสาวะหย่อนยาน
๗. เกิดความจาระยะสั้นถดถอย ย้าคิดย้าทา หลงลืมง่าย ทั้งชายวัยทองและหญิงวัยทอง
โดยเฉพาะหญิงวัย ทองอาจเป็น โรคอัล ไซเมอร์ ซึ่งเกิดจากการเสื่ อมของสมอง เนื่องจากฮอร์โ มน
เอสโตรเจน (Entrogens) มีผลต่อการนาเลือดไปเลี้ยงสมอง
โรคด้านจิตใจของบุคคลวัยทอง
๑. ชายวัยทองและหญิงวัยทองเกิดผลกระทบด้านสติปัญญาและอารมณ์ คือ มีอารมณ์
แปรปรวนง่าย ไม่แน่ไม่นอน
๒. อาการหงุดหงิดง่าย โมโหง่ายไม่มีเหตุผล
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๓. เกิดวิตกกังวล คิดมาก ฟุ้งซ่าน เกิดอาการกระสับกระส่าย กระวนกระวายใจ อยู่ไม่นิ่ง
ไม่มีสมาธิ
ความเครียดทาให้เกิด โรคทางกายและโรคทางใจ พุทธศาสนากล่าวว่า ความเครียดคือ
ความทุกข์ พุทธศาสนามีหลักธรรมเป็นโอสถยาวิเศษที่เป็นที่พึ่งทางใจ ช่วยลดและบรรเทาทุกข์ ที่
เกิดขึ้นได้ คือการนาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้น เช่น หลักพุทธ
ธรรม“อริยสัจ ๔” ที่เป็นความจริง ๔ ประการ ประกอบด้วยความจริงในเรื่องทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์
ความดับทุกข์ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุความดับทุกข์ ต้องกาหนดรู้ความจริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ทุกสิ่งไม่มีอะไรเที่ยง ไม่คงที่ นาวิถีทางดับทุกข์ไปสู่ความพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม “มรรค
มีองค์ ๘” เป็นทางปฏิบัติสายกลาง เพื่อการดาเนินชีวิตให้บรรลุประโยชน์สุข ช่วยลดความเครียดที่
เกิดขึ้น ดาเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท ประพฤติสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง ด้วยการถือศีล ๕ กาจัดกิเลสที่
เกิดขึ้นในใจ
การรักษาโรคทางกาย ของบุคคลวัยทองผู้มีอายุมาก ส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของแพทย์รักษา
โรคทางกาย ตามแบบของแพทย์แผนปัจจุบัน ผสมผสานกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา
มาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน เพื่อแก้โรคทางกายที่เกิดขึ้น เช่น อาการเบื่ออาหาร บุคคลวัยทอง
ต้องรู้ประมาณตนในการบริโภคอาหาร บริโภคเพื่อระงับความหิว บริโภคเพื่อการดารงอยู่และจะช่วย
ให้ไม่เกิดโรคอื่น ๆ ตามมา (ตามหลักธรรมโภชเนมัตตัญญุตา) อาการวิตกกังวล คิดมากของบุคคลวัย
ทอง ทาให้เกิดอาการ ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ต้องทาสมาธิ หรือสวดมนต์ก่อนนอน หรือการเดิน
จงกรมก่อนนอน จะทาให้จิตใจสงบเยือกเย็น เกิดความสบายใจ จะทาให้หลับง่าย อาการเบื่อหน่าย
ส่งผลทาให้ร่างกายเฉื่อยชา เชื่องช้าในการทากิจกรรมต่าง ๆ บุคคลวัยทองต้องกาหนดรู้ ตามแนวสติ
ปัฏฐาน ๔ เพื่อตามรู้อารมณ์นั้น ๆ และพิจารณาตามหลักอริยสัจ ๔ และพยายามละนิวรณ์ที่เกิดขึ้นใน
จิตใจของตนเอง กาหนดรู้ว่าใด ๆ ในโลกล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอน เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ก็จะคลาย
ความทุกข์ลงได้ กาหนดรู้อิทธิบาท ๔ มีความขยันหมั่นเพียร ใจจดจ่อ จะทาให้เกิดสมาธิลืมความ
ทุกข์ อาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมากและอาการหนาวสั่น ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติ ใจสั่น ไม่สบายใจไม่
สบายกาย บุคคลวัยทองต้องกาหนดรู้พรหมวิหาร ๔ คือ มีอุเบกขา กาหนดรู้อริยสัจ ๔ ยอมรับทุกข์ที่
เกิดขึ้น พยายามประคับประคองใจให้อยู่ในสภาพปกติดีอย่างสม่าเสมอ ไม่พลุ่งพล่าน ซบเซาในความ
ทุกข์ที่เกิด พยายามทาตนให้เป็นปกติ สงบเสงี่ยมเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะเมื่ออายุเกือบ ๆ ๖๐
ปี สมองส่วนไฮโปทาลามัส ก็จะยอมรับการหยุดทางานของรังไข่ อาการเครียดเหล่านี้จะหมดไป มี
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ความสนใจทางเพศลดลง หญิงวัยทองมีอาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเล็ด เวลาไอ หรือ จาม ต้อง
กาหนดรู้กฎธรรมชาติ คือ “ไตรลักษณ์” ผู้ที่เข้าใจหลักธรรม “ไตรลักษณ์” ย่อมมองเห็นถึงความจริง
ของชีวิต ไม่หลงใหลและยึดในสิ่งที่ตนพึงใจพึงชอบ การดาเนินชีวิตประจาวันจะมีแต่ความสุข และ
เพื่อดารงอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ บุคคลวัยทองมีความจาสั้นย้าคิดย้าทาหลงลืม ง่าย หรือเป็น
โรคอัลไซเมอร์ นอกจากกาหนดรู้เรื่องของชีวิต คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หลักธรรมความจริงตาม
อริยสัจ ๔ คือมีความทุกข์ ดับทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมมรรคมีองค์ ๘ จะทาให้การดาเนิน
ชีวิตมีแต่ความราบรื่น มีความสุข สงบ ช่วยลดอาการทุกข์ทางกายที่เกิดขึ้นได้
โรคทางใจ พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นกิเลสที่เกิดจาก ความโลภ โกรธ หลง บุคคลวัยทอง
ต้องกาหนดรู้การเกิดทุกข์จากการยึดมั่นขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยึดมั่นว่า
เป็นตน เมื่อแปรปรวนไปตามธรรมชาติ ความผันแปรแห่งรูป ทาให้เกิดความทุกข์ ต้องพิจารณาเห็น
ขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริงตามธรรมชาติ บุคคลวัยทองจะผ่านพ้นความทุกข์ที่ เกิดกับตนเอง ดาเนิน
ชีวิตในอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน และอิริยาบถอื่นๆ เพื่อทาให้เกิดสมาธิ เกิดปัญญา จะช่วยให้จิตใจ
สงบนิ่ง และมีสติ หยุดความคิดที่ฟุ้งซ่าน วิตกกังวล หรือไม่เกิดอารมณ์ด้านลบ ส่งผลให้หน้าตาสดชื่น
แจ่มใสสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ทาให้คลายเครียด คลายวิตก
กังวล นอกจากนั้นบุคคลวัยทองผ่อนคลายความเครียด ด้วยการประกอบกิจกรรมวันสาคัญทางพุทธ
ศาสนาจะช่วยให้เกิดเพลิดเพลิน ไม่คิดฟุ้งซ่าน ไม่กระวนกระวายใจ ลืมความทุกข์กายทุกข์ ใจ ช่วย
ผ่อนคลายลดอาการเครียดลงได้
อย่างไรก็ตาม ร่างกายและจิตใจสัมพันธ์กัน คือ เมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะรบกวน
ทาให้จิตใจพลอยไม่สบายไปด้วย ร่างกายเจ็บปวด จิตใจก็มีความทุกข์ จิตใจไม่สบาย เกิดความทุกข์
มีความหวาดระแวง มีความกลัว มีความกังวลใจ มีความไม่สมปรารถนา ผิดหวัง ท้อแท้ ก็ทาให้แสดง
ออกมาทางร่างกาย เช่น หน้าตาไม่สดชื่น ผิวพรรณไม่ผ่องใส ยิ้มไม่ออกตลอดจนกระทั่งว่าเบื่อหน่าย
อาหาร ไม่มีเรี่ยวแรง ไม่มีกาลัง เพราะว่าใจไม่มีกาลัง เมื่อไม่มีกาลังใจแล้วร่างกายก็พลอยไม่มีกาลัง
อ่อนแรง อ่อนกาลังไปด้วย เช่นนี้ ดังนั้นบุคคลวัยทองจึงต้องดูแลรักษากายและใจไปพร้อม ๆ กันเพื่อ
ลดความเครียด หายจากความทุกข์กายทุกข์ใจ ที่ทาให้เกิดโรคทางกายและโรคทางใจลงได้
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