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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิถีมุสลิมกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ 
จังหวัดสตูล ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงสํารวจแบบพรรณนา โดยการสัมภาษณผูนําชุมชนชน ผูนําศาสนา ปราชญชาวบาน
ท่ีอาศัยในชุมชน จํานวน 14 คน ดวยแบบแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง วิเคราะหขอมูลวิถีมุสลิมกับการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนดวยการถอดขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาแยกเปนหมวดหมูอยางเปนระบบ และใชการวิเคราะห
เน้ือหา  

ผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลท้ังหมด 14 คน (ชาย 10 คน หญิง 4 คน) อายุเฉลี่ย 69.9±12.9 ป        
สวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 71.4 จบชั้นประถมศึกษา รอยละ 64.3 และประกอบอาชีพทําสวนมากท่ีสุด 
รอยละ 50.0 สวนการดํารงตําแหนงในชุมชนนั้น พบวาเปนผูนําศาสนา รอยละ 35.7 ผูนําชุมชน รอยละ 35.7 และ
ปราชญชาวบาน รอยละ 28.6 วิถีมุสลิมกับการดูแลสุขภาพของประชาชนพบวามีอยูในทุกชวงวัย นับตั้งแตวัยทารก
จนถึงวัยชรา ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญในแตละชวงวัยคือ วัยทารก การใหกินนมแมจนครบอายุ 2 ขวบ การให
อาหารเสริม การรักษาความสะอาด การอานดุอาและลูบศีรษะทารกเพ่ือความสิริมงคล วัยเด็ก การฉีดวัคซีนเพ่ือ
ปองกันการเกิดโรค การเขาพิธีสุนัต วัยรุน การอาบนํ้า การรับประทานอาหาร หามสูบบุหร่ีและดื่มสุรา วัยผูใหญ 
การรับประทานอาหาร การหามยอมสีผม สวนคนทองใหกินอาหารปงยาง ปลาท่ีมีเกล็ด เพ่ือปองกันการตกเลือด
หลังคลอด วัยชรา การปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน การตรวจรางกายเบ้ืองตน  
คําสําคัญ: วิถีชีวิตมุสลิม, การดูแลสุขภาพ 
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Abstract  
The objective of this study was to study path of Muslim on health care in Pae-ra sub-

district, Tha Phae district, Satun Province. Researcher used descriptive Surveys by interviewing 14 
village philosophers by semi - structured Interview. Data of the path of Muslim on health care 
were analyzed with by transcribing the interview into categories in a systematic way and content 
analysis. 

The results found 155 key informants (68 males and 87 females), average age at 
69.9±12.9  years old. Most of them were married (71.4%), Primary Schooled (64.3%) and 
agriculture (50.0%). For the positions of community was religious leaders (35.7%), community 
leaders (35.7%) and village philosophers (28.6%). The Muslim paths on health care of public 
existing in all ages from infancy to old age, the gist of each age are infancy; the breastfeeding 
until the age of two years old, supplementary feeding, cleanliness, read the Dua and rubbed the 
baby's head to prosperity. Childhood; vaccination to prevent the disease and sunnah accession. 
Teeanage; bathing, eating habit, smoking and drinking prohibition. Adulthood; eating habit, hair 
dyeing prohibition. Pregnancy should have grilled dish, fish with scales to prevent postpartum 
hemorrhage. Old age; everyday life behavior and preliminary physical examination.    
Keyword: Muslim path, Health care 
 

บทนํา 
ปญหาทางดานสุขภาพเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ เน่ืองจากสุขภาพเปนรากฐานท่ีสําคัญตอการ

ดํารงชีวิตของมนุษย จากรายงานองคการอนามัยโลก พ.ศ. 2552 ระบุวา ประเทศไทยมีอายุคาดเฉลี่ยของภาวะ
สุขภาพดีเทากับ 62 ป โดยท่ีผูชายมีอายุเปน 59 ป และผูหญิงมีอายุเปน 65 ป ซ่ึงยังดอยกวาประเทศในสิงคโปร 
บรูไน และมาเลเซีย (สํานักงานพัฒนาวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2552) การวัดปญหาสุขภาพของคน
ไทย โดยใชการสูญเสียปสุขภาวะ(DALYs loss) เปนดัชนีบงชี้ปญหา พบวาโรคเอดสเปนปญหาสําคัญของการสูญเสีย
ปสุขภาวะของคนไทยลําดับแรกในเพศชาย รอยละ 12.1 ขณะท่ีเพศหญิงคือ หลอดเลือดสมอง รอยละ 7.9  โดย
ลําดับท่ี 2 และ 3 ในเพศชายคือ อุบัติเหตุจราจร รอยละ 11.3 และติดสุรา รอยละ 6.2 สําหรับเพศหญิงคือ โรค
เอดส รอยละ 7.5 และเบาหวาน รอยละ 6.9 ตามลําดับ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 
2553) นอกจากน้ี การเจ็บปวยและการตายจากโรคไมติดตอเร้ือรังมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจากปญหา
พฤติกรรมทางสุขภาพ ดังเชน สถิตปิริมาณการดื่มตอนักดื่ม สูงท่ีสุดในกลุมประเทศอาเซียนถึง 23.8 ลิตรเทียบเทา
แอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอคนตอป เปนตน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558)  

หลักการสรางนําซอม เปนการใหบริการดานสุขภาพท่ีเพ่ิมความสําคัญใหแกการสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคโดยเฉพาะโรคท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม เพราะใหผลท่ีคุมคากวางานบริการดานการ
รักษาพยาบาล  ซ่ึงการสรางสุขภาพของบุคคลใหแขง็แรงนั้นตองครอบคลุมปรัชญาดานสุขภาพ ประกอบดวยมิติทาง
กาย มิติทางจิต มิติทางสังคม และมิติทางจิตวิญญาณ (ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) การดูแลสุขภาพและสาธารณสุขน้ันมคีวามเก่ียวของระหวางศาสนากับสุขภาพอยูไมนอย 
อันจะชวยสงเสริมสุขภาพทุกมิต ิดังเชน ศาสนาอิสลามซ่ึงเปนวิถีในการดําเนินชีวิตท่ีสมบูรณและครอบคลุมทุกดาน 
(The way of life) เร่ืองสุขภาพและความเจ็บปวยน้ัน อิสลามไดพูดถึงอยางละเอียดท้ังดานการสงเสริม ปองกัน 
บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพ เปนสิ่งท่ีมุสลิมทุกคนตองนํามาปฏบัิติ พบวา วิถีชีวิตประจําวันของผูนับถือศาสนา
อิสลามดําเนินไปตามหลักคําสอนของอิสลามท่ีครอบคลุมทุกอยางเก่ียวกับชีวิตของมนุษย เร่ิมตั้งแตหัวใจ และจิตใจ
ของมนุษยจนครอบคลุมทุกสวนของรางกาย และสภาพแวดลอม (มูฮัมหมัดดาโอะ เจะเลาะ., 2550) 

สําหรับตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล มเีน้ือท่ี  39.69 ตารางกิโลเมตร  สภาพพ้ืนท่ีทางตอนกลาง
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และทางตอนใตของตําบลเปนท่ีราบ  สวนทางทิศตะวันตกและทางทิศตะวันออกเปนท่ีดอน ประกอบดวย 7 หมูบาน 
ประชากรท้ังหมด 6,083 คน ประกอบอาชีพทําการเกษตรเปนหลัก  เชน  ทําสวนยางพารา  ทํานา  ทําสวนปาลม  
ทําสวนผลไม  เลี้ยงสัตว  และปลูกพืชผัก สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 83 (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
ทาแพ  จังหวัดสตูล, 2559) ดานสถานะทางสุขภาพในปงบประมาณ 2555, 2556, 2557 พบวาประชาชนมีคาความ
ดันโลหิตสูงจากการคัดกรอง (Pre HT) และปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 964, 675, 713 ราย ตามลําดับ 
คิดเปนรอยละ 82.74, 71.42, 71.80  จากผูปวยท่ีเขารับบริการท้ังหมด (งานขอมูลขาวสารโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลแป-ระ, 2559) ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงนํามาสูการศึกษาวิถีมุสลิมกับการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสงเสริมสุขภาพ การพัฒนา
ความสามารถในการดูแลตนเอง ตลอดจนการแกไขปญหาสุขภาพใหเหมาะสมกับทองถิ่นในลําดับถัดไป 
 
วตัถุประสงคของการวจิัย 

เพ่ือศึกษาวิถีมสุลมิกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ จังหวัดสตลู 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีกรอบแนวคิด 
แนวคิดการดูแลสุขภาพตามวิถีมุสลิม สุขภาพในทัศนะของอิสลามเปนการเนนมิติทางจิตวิญญาณซึ่งจะ

เปนพลังสูการมีสุขภาวะท่ีดีโดยรวมท้ังทางรางกาย จิตใจและสังคม โดยสนับสนุนใหมนุษยมีสุขภาพดี เนนการ
สงเสริมปองกันมากกวาการบําบัดรักษา โดยสรุปคําสอนตางๆท่ีเกี่ยวของดังน้ี (ดํารง แวอาลี, 2552)  

1. การรักษาโรค เปนหนาท่ีและความจําเปนของมนุษย วิธีการรักษาน้ันตองไมขัดกับหลักศาสนา ซ่ึงการ
เจ็บปวยเปนการทดสอบผูปวยท่ีเขาใจและศรัทธาจะมีกําลังใจท่ีจะตอสูกับความเจ็บปวย โดยจะวิงวอนขอพรจาก
พระเจาใหหายจากโรค หากไมเขาใจในเร่ืองนี้จิตวิญญาณเขาจะออนแอ ทอแทไมมีพลังในการตอสูเกิดความเครียด
ตอโรคท่ีมีอยูหรือมีโรคใหมแทรกซอนขึ้นมาได (ปริญญา ประหยัดทรัพย, 2555) ท้ังน้ีการเจ็บปวยเปนการลงโทษ
จากอัลเลาะห ผูท่ีฝนบทบัญญัติพระเจา การเจ็บปวยถือเปนการลงโทษและใหสํานึกตัวและกลับเปนผูท่ีมีความ
ศรัทธามากขึ้น ซ่ึงการลงโทษอาจไมเกิดเฉพาะผูท่ีฝาฝนเทาน้ัน อาจทําใหผูศรัทธาท่ัวไปตองไดรับผลกระทบตามมา
ดวย ซ่ึงเปนการทดสอบความศรัทธาของมุสลิมทุกคน (มูฮัมหมัดดาโอะ เจะเลาะ., 2557)  

2. โภชนาการ อาหารท่ีถูกอนุมัติหรือฮาลาล หมายถึง สิ่งท่ีศาสนาอนุมัติใหบริโภคได  อาหารท่ีดีมี
ประโยชน เพ่ือสงเสริมสุขภาพรางกายใหแข็งแรง เสริมสรางสติปญญาใหสมบูรณ หามบริโภคสิ่งท่ีไมดีท่ีจะกอใหเกิด
โทษตอสุขภาพ เชน สุรา ยาเสพติด ในบางทัศนะถือวาบุหร่ีก็เปนสิ่งตองหามดวย ดังน้ันการบริโภคอาหารครบท้ัง 5 
หมู จึงเปนการดีตอสุขภาพ นอกจากน้ียังสนับสนุนใหบริโภคเน้ือสัตว เน้ือปลา นม น้ําผึ้ง ผักผลไมตางๆ ตามหลัก
โภชนาการ (ชุมพล  ศรีสมบัติ, 2554)  

3 ความสะอาด ควรปฏิบัติตนเร่ืองความสะอาดอยางเครงครัดตามความศรัทธาของตนท้ังในดานอาหาร
การกิน เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย สิ่งแวดลอมและจิตใจท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ปราศจากการอิจฉาริษยา จะไดชื่อวาเปนผูท่ี
ศรัทธาท่ีแทจริงและสงผลตอการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน  

4. การออกกําลังกาย ซ่ึงตองกระทําอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ ไมหักโหมจนเกินไปใหเหมาะสมกับเพศ
และวัย แตงกายเหมาะสม ไมขัดกับหลักศาสนา ในสวนของการละหมาดท่ีนอกจากจะเปนการประกอบศาสนกิจแลว
ยังเปนการบริหารรางกายท่ีควบคูไปดวย เพราะในการละหมาดมีการเคลื่อนไหว มีทาทาง มีการยืดเสนยืดสาย มีการ
หยุดน่ิงเปนจังหวะขั้นตอนและมีสมาธิโดยจิตใจรําลึกถึงอัลเลาะหตลอดเวลา  

5. การพักผอน สนับสนุนใหมีการพักผอนในรูปแบบตางๆท้ังรางกายและจิตใจ ไดแก การพักผอนใน
ลักษณะของการปฏิบัติเพ่ือการจงรักภักดีตอถึงอัลเลาะหตามรูปแบบท่ีศาสนากําหนด เชน การถือศีลอด ซึ่งมีผลตอ
สุขภาพอนามัยในแงของการพักผอนคือเปนการรักษาสุขภาพทางดานจิตใจ เพราะเปนชวงท่ีมุสลิมจะตองควบคุมสติ
อารมณใหมากท่ีสุด ทําใหคลายเครียด จิตใจสงบไมฟุงซานและการไมรับประทานอาหารในเวลากลางวันถือเปนการ
พักผอนระบบยอยอาหารท่ีตองทํางานหนักมาท้ังป ในสวนของการนอนหลับเปนการพักผอนซ่ึงในทางการแพทย
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พบวาการนอนหลับพักผอนจะทําใหรางกายแข็งแรงมีภูมิตานทานโรค มีสุขภาพจิตดี อารมณแจมใส สมองปลอด
โปรงพรอมท่ีจะทํางานตอไป  
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตนจึงนํามาสูการออกแบบกรอบแนวคิดวิถีมุสลิมกับการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล ดังน้ี  

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิถีมุสลิมกับการดูแลสขุภาพของประชาชนในตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ 

จังหวัดสตูล ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
1. รูปแบบการวิจัย เปนการศึกษาเชิงสํารวจแบบพรรณนา (Descriptive surveys) 
2. ประชากรและกลุมเปาหมาย ประกอบดวยผูนําศาสนา ผูนําชุมชน และปราชญชาวบาน ในตําบล  

แป-ระ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล จํานวน 14 คน  
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ ซ่ึงประกอบดวย 

1) การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 2) ศึกษาเอกสารเก่ียวกับวิธีการสรางแบบสัมภาษณ 3) สราง
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi - structured Interview) แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 สัมภาษณเก่ียวกับ
ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และตําแหนง
ในชุมชน ตอนท่ี 2 สัมภาษณเกี่ยวกับวิถีมุสลิมกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในตําบล แป-ระ อําเภอทาแพ 
จังหวัดสตูล มีการกําหนดประเด็นคําถามหลักในการสนทนาไวลวงหนาเพ่ือเปนกรอบเคาโครง ตามการดูแลสุขภาพ
ตามวิถีมุสลิม ไดแก การรักษาโรค โภชนาการ ความสะอาด การออกกําลังกาย การพักผอน ในแตละกลุมวัย ท้ังน้ี
คําถามปลีกยอยอาจขยายความตอไปตามขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ  

4. การเก็บรวบรวมขอมลู ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง ในระหวางวันท่ี 1–10 เมษายน 
2559 โดยการคนหาและดําเนินการสัมภาษณกลุมเปาหมายท้ังหมด 14 คน ซึ่งใชเวลาในการสัมภาษณ 45-50 นาที 
ตลอดจนทําการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมลู  

5. การวิเคราะหขอมลู ขอมลูท่ัวไปของผูใหสัมภาษณใชสถิติบรรยาย (Descriptive statistics) 
สวนขอมูลวถิีมสุลมิกับการดูแลสขุภาพของประชาชนใชการถอดขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาแยกเปนหมวดหมู
อยางเปนระบบ และใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูลท้ังหมด 14 คน (ชาย 10 คน หญิง 4 คน) อายุเฉลี่ย 69.9±12.9 ป  

สวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 71.4 จบชั้นประถมศึกษา รอยละ 64.3 และประกอบอาชีพทําสวนมากท่ีสุด 
รอยละ 50.0 สวนการดํารงตําแหนงในชุมชนนั้น พบวาเปนผูนําศาสนา รอยละ 35.7 ผูนําชุมชน รอยละ 35.7 และ
ปราชญชาวบาน รอยละ 28.6  
 2. วิถีมุสลิมกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล พบวา มีการ
สอดแทรกวิถีชีวิตมุสลิมครอบคลุมอยูในทุกชวงวัย ตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยชรา ไดแก วัยทารก การใหกินนมแมจน
ครบอายุ 2 ขวบ การใหอาหารเสริม การรักษาความสะอาด การอานดุอาและลูบศีรษะทารกเพ่ือความสิริมงคล วัย
เด็ก การฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันการเกิดโรค การเขาพิธีสุนัต วัยรุน การอาบนํ้า การรับประทานอาหาร หามสูบบุหร่ี
และดื่มสุรา วัยผูใหญ การรับประทานอาหาร การหามยอมสีผม สวนคนทองใหกินอาหารปงยาง ปลาท่ีมีเกล็ด เพ่ือ
ปองกันการตกเลือดหลังคลอด วัยชรา การปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน การตรวจรางกายเบ้ืองตน ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 วิถีมุสลิมกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล 
กลุมวัย วิถมีุสลมิกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ จังหวดัสตูล 

1. วัยทารก  
1.1 การรักษาโรค - หลังจากเกิดภายใน7วันตองอานดุอาและลูบศีรษะลูกเพ่ือความสิริมงคล (บารอกัต) โดย

กลาวดุอา จะทําใหเด็กปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
- การใหฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันโรค 

1.2 โภชนาการ - กําหนดใหทารกกินนมแมจนครบอายุ 2 ขวบ เพราะถาไมทําแบบน้ีจะสอนลูกยาก ลูกจะ
ไมเชื่อฟงคําสั่งสอน 
- การกินนมแมอยางเดียว อยาเพ่ิงใหกินขาว จนกวาจะอายุครบ 6 เดือน ซ่ึงเด็กท่ีกินนม
ขวด หรือนมสัตว แทนนมแม จะมีนิสัยกาวราว ไมเชื่อฟงคําสอนของพอแม   
- การรับประทานอาหารเสริม จําพวกขาว 

1.3 ความสะอาด - การเนนเร่ืองความสะอาดท่ีถูกตองของเด็กในวัยน้ี ถารางกายเด็กไมสะอาด ดูแลไมท่ัวถึง 
สงผลตอพัฒนาการดานสมองของเด็ก  

2. วัยเด็ก  
2.1 การรักษาโรค - การสงเสริมทางสุขภาพ เชน เด็กควรไดรับวัคซีนเพ่ือปองกันโรค การตรวจฟน เปนตน 
 - การสงเสริมใหเด็กมีมนุษยสัมพันธกับเพ่ือนในวัยเดียวกัน 
 - การเฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุท้ังทางบกและทางน้ํา 
2.2 โภชนาการ - การรับประทานอาหารท่ีถูกตองตามหลักอิสลาม(ฮาลาล) หากคนอิสลามทําอาหารคน

ศาสนาอื่นสามารถ รับประทานได แตหากศาสนาอื่นทําอาหาร อิสลามไมสามารถ
รับประทานได 

2.3 ความสะอาด - การเขาสุนัตในเด็กผูชาย 
 - การชําระรางกาย การแปรงฟน ตองทําวันละ 2 คร้ัง และฝกดูแลสุขภาพของตนเองให

สะอาดอยูเสมอ              
 - การหามใชสบูท่ีผสมไขมันหมู  
2.4 การออกกําลังกาย - เร่ิมอบรมเร่ืองการยึดมั่นในศาสนาอิสลาม ตั้งแตการละหมาด ในเด็กอายุ 4 - 7 ป     

เด็กตองละหมาดดวยตัวเองได ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานในการมีสุขภาพดี 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
3. วัยรุน   

3.1 การรักษาโรค - การบําบัดยาเสพติดดวยการออกเผยแพรศาสนา  
- การใหความรักและความอบอุนแกเด็กวัยน้ีใหมาก เพ่ือปองกันไมใหเด็กจะไปไมเกเร 

3.2 โภชนาการ - การรับประทานอาหารท่ีดีๆไมผิดหลักศาสนา(ฮาลาล) สิ่งไหนท่ีสงสัย หรือไมแนใจวา
รับประทานไดไหมก็ไมสมควรรับประทาน 
- การหามสูบบุหร่ี ใบจาก รอเกาะ และทุกสิ่งท่ีเปนการสูบควันเขาสูปอด 
- การหามดื่มของมึนเมา 

3.3 ความสะอาด - ควรอาบนํ้าตามวิธีการอาบนํ้าประจําวันคือ 1) อาบบริเวณเขาดานขวาลงไปถึงเทา  
2) อาบบริเวณเขาดานซายลงไปถึงเทา 3) อาบบริเวณสะโพกดานขวาลงไปถึงเทา  
4) อาบบริเวณสะโพกดานซายลงไปถึงเทา 5) อาบบริเวณบาดานขวาลงไปถึงเทา  
6) อาบบริเวณบาดานซายลงไปถึงเทา ซึ่งกอนอาบน้ันใหกลาวดุอาเสมอ 

 3.4 การออกกําลังกาย - การละหมาดใหครบท้ัง 5 เวลา 
 3.5 การพักผอน - การสงเสริมใหออกดาวะ(ตับลิค) เพ่ืออบรมสั่งสอนและเผยแพรศาสนา 
 - การยึดหลักศาสนาในการดําเนินชีวิต 
4. วัยผูใหญ   

4.1 การรักษาโรค - การเปนผูนําดานสุขภาพใหแกลูกหลาน  
4.2 โภชนาการ - การดื่มนํ้า ใหดื่มในขณะน่ัง หามยืน โดยมีขั้นตอนคือ 1) ถือนํ้าดวยมือขวา 2) กลาว 
 บิสมิลลาฮีรอมานีรอฮีม 3) ดูในน้ําวามีเศษขยะหรือสิ่งตกคางหรือไม 4) กลาวดุอา และ

คอยๆจิบ ใหจิบทีละ 3 จิบ  
4.3 ความสะอาด - การรักษาความสะอาด เพราะความสะอาดเปนสวนหน่ึงของการศรัทธา 
 - หามจับตัวสุนัข เน่ืองจากเปนสัตวท่ีสกปรกในอิสลาม  

 4.4 การออกกําลังกาย - การออกกําลังกายใหเหมาะสมกับวัย 
 - การละหมาดใหครบท้ัง 5 เวลา 
 4.5 การพักผอน - การเปนผูนําครอบครัว ออกเผยแพรศาสนา  
 - หากมีกําลังใหไปประกอบพิธีฮัจญท่ีนครเมกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
5. วัยผูสูงอายุ  
 5.1 การรักษาโรค - มีความเขาใจธรรมชาตขิองชีวิต และตรวจรางกายของตนเองเบ้ืองตนได เชน ลมหายใจ

ออกตองรอน เลือดประจําเดือนของผูหญิงตองเปนสีแดง อุจจาระตองเปนสีเหลือง ผิวหนัง
ลื่นเปนมัน ถาผิวแหงคือสัญญาณเตือนของโรคมะเร็ง ปสสาวะตองมสีีเหลือง เปนตน 

 - การนําความรูทางศาสนามาประยุกตกับความรูทางสขุภาพได 
 5.2 โภชนาการ - หลีกเลี่ยงการสูบยาเสน 
 - เปนตัวอยางใหแกลูกหลานในพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
 5.3 ความสะอาด - การรักษาความสะอาดสวนบุคคล 
 5.4 การออกกําลังกาย - ออกกําลังกาย และทําตัวเองใหสดชื่น ไมหงุดหงิด  
 5.5 การพักผอน - การไปประกอบพิธีฮัจญท่ีนครเมกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
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นอกจากน้ียังพบวาสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดสาํหรับอิสลามในการดูแลสุขภาพคือการละหมาด เพราะการละหมาดคือการท่ีเรา
ไดใกลชิดกับพระเจามากท่ีสุด และจะสงผลตอการมีจิตใจดี มีเมตตา อารมณผองใส ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะสะทอนถึงการมี
สุขภาพดี 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาขางตนจะเห็นไดวาวิถีชวีิตมุสลิมกับการดูแลสขุภาพของประชาชนในตําบลแป-ระ อําเภอ

ทาแพ จังหวัดสตูลสอดแทรกอยูในทุกชวงวัย ตั้งแตวัยทารกจนกระท่ังวัยผูสูงอายุ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการสํารวจ
เชิงพรรณนาดังกลาวไดดังน้ี 

1) วัยทารก ดานการรักษาโรค มีการอานดุอาและลูบศีรษะลูกเพ่ือความสิริมงคล (บารอกัต) เชื่อวาจะ 
ทําใหเด็กปราศจากโรคภัยไขเจ็บ สอดคลองกับการสงเสริมพัฒนาการของทารกดานพ้ืนฐานอารมณ และสุขภาพจิต
ท่ีพอแมควรตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน การจัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย การดูแลเอาใจใสดวยความรัก 
ความอบอุน เอื้ออาทร สรางใหเกิดความเชื่อใจและไววางใจ ก็จะชวยหลอหลอมใหพัฒนาอารมณ คุณธรรมและ
จริยธรรมแกทารกได (พัชรี วรกิจพูนผล และเนตรทอง นามพรม, 2553) การใหฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันโรคในทารก มี
ความสอดคลองกับวัคซีนขั้นพ้ืนฐาน ตามกําหนดขององคการอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงวัคซีนท่ีทารก
ควรไดรับไดแก บีซีจี ตับอักเสบบี คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน โปลิโอชนิดกิน และหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (ราช
วิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย, 2557) ดานโภชนาการ การสงเสริมใหกินนมแมจนครบอายุ 2 ขวบ 
สอดคลองกับขอปฎิบัติในการเลี้ยงทารกซ่ึงควรใหนมแมอยางเดียวจนถึงอายุ 6 เดือน จึงจะใหอาหารเสริมแกทารก
ได (มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย, 2559)  

2) วัยเด็ก การรักษาโรคหรือการปองกันโรค มีการสงเสริมทางสุขภาพ การรับเด็กควรไดรับวัคซีน 
สอดคลองตาม ตามกําหนดขององคการอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขเชนเดียวกับวัยทารก (ราชวิทยาลัย
กุมารแพทยแหงประเทศไทย, 2557) การเฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุท้ังทางบกและทางนํ้า สอดคลองกับการปองกัน
การจมนํ้าท่ีเนนในกลุมเด็ก เน่ืองจากการจมนํ้าเปนสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ลําดับท่ี 1 จาก
สาเหตุการเสียชีวิตท้ังหมด (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559) ดานโภชนาการ ดาน
ความสะอาด ดานการออกกําลังกาย พบวามีความสอดคลองและเปนไปตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ (กระทรวง
สาธารณสุข, ) 

3) วัยรุน การรักษาโรค มีการใชหลักศาสนามาชวยในการบําบัดยาเสพติด สอดคลองกับทางเลือกในการ 
บําบัดฯซึ่งเปนการใชภูมิปญญามาชวยลดความอยาก และลืมการใชยาเสพติด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นราธิวาส, 2559) สวนวิถีมุสลิมดานโภชนาการ ดานความสะอาด ดานการออกกําลังกาย พบวามีความสอดคลอง
และเปนไปตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ (กระทรวงสาธารณสุข, ) เชนเดียวกับการปฏิบัติในวัยเด็ก 

4) วัยผูใหญ และวัยผูสูงอายุ เนนการเปนผูนําดานสุขภาพ และความสามารถในการตรวจรางกาย 
เบ้ืองตนท่ีแตกตางไปจากชวงวัยอื่น ซึ่งการปฏิบัติดานโภชนาการ ดานความสะอาด ดานการออกกําลังกาย พบวามี
ความสอดคลองและเปนไปตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ (กระทรวงสาธารณสุข, ) เชนเดียวกับวัยเด็ก และวัยรุน 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวานอกจากวิถีชีวิตมุสลิมมีความสอดแทรกอยูในทุกชวงวัยแลวน้ัน หาก
ผูเก่ียวของไดชวยดําเนินการสรางเสริมสุขภาพโดยใชกระบวนการเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) (Gibson, 
1991) จะเปนการดึงศักยภาพใหประชาชนสามารถพึงตัวเองไดบนพ้ืนฐานของความถูกตองทางการแพทยควบคูกับ
ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีในทองถิ่น ดังเชนการศึกษาวิถีชีวิตของประชาชนมุสลิมท่ีสงผลตอการสรางเสริม
สุขภาพผานการมีกิจกรรมทางกายอยางเพียงพอ (สุรชัย ไวยวรรณจิตร มูฮาหมัดราพีร มะเก็ง และนูรมาน จินตารา, 
2558) ซ่ึงนําหลักศาสนามาใชในการดูแลสุขภาพ 
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ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมประเพณี หรือบริบทของชุมชนน้ัน เพ่ือนํามาวาง
แผนการดําเนินการดานสาธารณสุข ซ่ึงประโยชนท่ีไดจากการศึกษาน้ีสามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
สงเสริมสุขภาพและพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของใหเหมาะสมกับชวงวัย โดยการบูรณการวิถีชีวิตมุสลิม
ดังกลาวเปนฐาน เชน การสงเสริมการกินนมแมในทารก การตรวจพัฒนาการ โดยการสรางองคความรูท่ีถูกตอง
เก่ียวกับระยะเวลาการหยานม การใหอาหารเสริม เปนตน 
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