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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาล
และผูปวยสูงอายุมุสลิม ผูว จิ ยั ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลดานจิตวิญญาณ
1.1 ความหมายและองคประกอบของจิตวิญญาณ
1.2 ความตองการดานจิตวิญญาณ
1.3 การประเมินภาวะจิตวิญญาณ
1.4 การพยาบาลดานจิตวิญญาณ
2. แนวคิดของศาสนาอิสลามกับการพยาบาลดานจิตวิญญาณ
2.1 ความหมายและหลักการของศาสนาอิสลาม
2.2 ศาสนาอิสลามกับภาวะสุขภาพและความเจ็บปวย
แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลดานจิตวิญญาณ
ความหมายของจิตวิญญาณ
จากการใหความหมายของนักวิชาการพยาบาลหลายทาน สามารถสรุปความหมายของ
จิตวิญญาณเปน 4 กลุม คือ 1) การมีคณ
ุ คา มีความหมายและเปาหมายในชีวิต เปนการคนหา
ความเขาใจในชีวิตของตนเอง เพื่อใหชีวิตสามารถดํารงอยูได (Carson, 1989; Dossey, 1989
cited by O’Brien, 1999; Highfield, 1992; O’Brien, 1999) 2) การมีปฏิสัมพันธกับตนเอง
พระเจา สิ่งแวดลอมและสิ่งนอกเหนือตน (Highfield, 1992; Stoll, 1979 cited by Craven &
Hirnle, 2003) 3) ความตระหนักถึงความตองการภายในตนเองและความรูสึกตอสิ่งที่เหนือกวา
ธรรมชาติ (O’Brien, 1999; Ross, 1995 cited by Stranahan, 2001) 4) เปนแหลงของความหวัง
เปนการแสดงออกในการใหและการรับความรัก ความปรารถนาที่จะไดมาหรือการประสบความ
สําเร็จในชีวิต (Carson,1989;Highfield,1992;O’Brien,1999)
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องคประกอบของจิตวิญญาณ
นอกจากการใหความหมายของจิตวิญญาณดังกลาวขางตนแลวนั้น ยังมีผทู ี่กลาวถึง
องคประกอบของจิตวิญญาณวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ การมีความหมายและเปาหมายในชีวิต
การมีปฏิสมั พันธกับตนเอง บุคคลอื่น พระเจา หรือสิ่งนอกเหนือตน ความรักและความหวัง รวมทั้ง
ความเชือ่ และความศรัทธาทางศาสนา ดังนี้
การมีความหมายและเปาหมายในชีวิต เปนการคนหาความหมายของชีวิตเพื่อใหเกิด
ความเขาใจในตนเองและสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับตนเอง เปนสิ่งที่กระตุนใหบุคคลมีการดําเนินชีวิต
ทีบ่ รรลุเปาหมายตามตองการ (Highfiled, 1992)
การมีปฏิสมั พันธกับตนเอง บุคคลอื่น พระเจาหรือสิ่งนอกเหนือตน เปนการแสดงออกถึง
ความรัก การใหอภัย ความไววางใจ ตอตนเอง ผูอื่น พระเจาหรือสิ่งที่ตนเองเคารพและศรัทธา
(Craven & Hirnle, 2003) ทัง้ นีเ้ พราะบุคคลมีความเชื่อและศรัทธาตอสิ่งสูงสุดที่ตนเองนับถือและ
ใชเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ทําใหบุคคลสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความหมายและเปาหมาย
ในชีวิต (Highfiled, 1992)
การมีความหวัง ความหวังเปนเรื่องของความรูสึกนึกคิดและอารมณของแตละบุคคลที่เปน
ลักษณะเฉพาะตัว (Highfiled, 1992) เปนการแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะไดมาซึ่งความ
สําเร็จตามที่ตั้งใจไว ซึ่งบุคคลมีความเชื่อวาหากความหวังนั้นประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปา
หมายไวกจ็ ะทําใหชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (Carson, 1989) นอกจากนี้ สโตล (Stoll,
1979 cited by Craven & Hirnle, 2003) กลาววาความหวัง เปนองคประกอบที่สําคัญของบุคคล
เปนแหลงของความเขมแข็งซึ่งมีสวนชวยเหลือเมื่อบุคคลใหความสําคัญหรือใหความชวยเหลือเมื่อ
บุคคลนั้นตองการ
ความเชือ่ และความศรัทธาทางศาสนา เปนความเชื่อและความศรัทธาที่มีตอพระเจา เชื่อ
วาพระเจามีอยูจริง รวมทั้งความผูกพันยึดมั่นในศาสนาและมีการปฏิบัติตามหลักคําสอนของ
ศาสนา (Strang, Strang & Ternestedt, 2002) ซึง่ การปฏิบัติทางศาสนาจะชวยใหจิตวิญญาณ
ของผูปวยสมบูรณขึ้น
การมีความหวังและความเชื่อมั่นในพระเจาตลอดเวลา การเสียสละเพื่อพระเจา การรัก
พระเจาและศาสนทูตของพระองค การรักสัจธรรมเพื่อพระเจาซึ่งจะนํามาเพื่อความเจริญทาง
จิตวิญญาณและความสมบูรณในชีวิตมนุษย (ฮัมมูดะฮฺ, 2542)
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ความตองการดานจิตวิญญาณ
ความตองการทางดานจิตวิญญาณเปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความสัมพันธตอ
ความรูสึกที่อยูในสวนลึกของจิตใจบุคคล ซึ่งมีความแตกตางกันในแตละบุคคลขึ้นอยูกับสังคม
ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา มีผูใหความหมายของความตองการดานจิตวิญญาณไวเหมือน
และแตกตางกัน ดังนี้
คราเวนและเฮอรเนล (Craven & Hirnle, 2003) ใหความหมายของความตองการดานจิต
วิญญาณไววา เปนการแสดงออกถึงความรูสึก ความปรารถนาในสวนลึกของบุคคลในการคนหา
ความหมายจากประสบการณในชีวิตที่มีความสัมพันธกับตนเอง ผูอื่นและสิ่งนอกเหนือตน ซึ่ง
ความตองการดานจิตวิญญาณนี้เกิดจากความเชื่อ ความหวัง ความรักและประสบการณที่ดีที่เกิด
ขึน้ ในประสบการณของตนเอง
คารสัน (Carson,1989) ไดกลาววา บุคคลมีความตองการดานจิตวิญญาณ 5 ดานดวย
กัน คือ 1) ความตองการไดรับการใหอภัย (forgiveness) จากพระเจา ตนเองและสิ่งอื่นๆ เพื่อลด
ความรูสึกบาปที่เกิดขึ้นภายในใจ 2) ความตองการความรัก (love) ซึง่ ตองการไดรับจากพระเจา
การใหความรักตนเองรวมทั้งการใหและการรับความรักจากผูอื่น 3) ความตองการความหวัง
(hope) 4) ความตองการไดรับความไววางใจ (trust) และ 5) ความตองการการมีความหมายและ
เปาหมายในชีวิต (meaning and purpose in life) เปนความตองการที่ลึกซึ้งเปนนามธรรมอยูใน
สวนลึกของจิตใจ
ตันยี (Tanyi, 2002) กลาวถึงความตองการดานจิตวิญญาณไววา เปนความตองการที่รวม
ความไววางใจ การใหอภัย ความรัก ความสัมพันธที่ดี ความเชื่อ ความหวัง การมีความหมายและ
เปาหมายและคุณความดีไวดวยกัน
ไฮฟลดและคารสัน (Highfiled & Carson, 1989 อางตาม ชนิกา, 2547) กลาวถึงความ
ตองการของมนุษยวามี 4 ดานดวยกัน คือ 1) การมีความหมายและเปาหมายในชีวิต (meaning
and purpose in life) 2) ความตองการไดรับความรัก (receive love) 3) ความตองการที่จะแสดง
ความรักตอผูอื่น (give love) และ 4) ความตองการความหวังและการสรางสรรค (hope and
creativity)
จากความหมายดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา ความตองการดานจิตวิญญาณเปน
ความตองการปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตซึ่งคงไวซึ่งความสัมพันธที่เกิดขึ้นภายในตนเอง พระ
เจาและสิง่ นอกเหนือตน ซึ่งกอใหเกิดความรัก ความไววางใจ ความหวัง การมีความหมายและ
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เปาหมายในชีวิต ซึ่งบุคคลปรารถนาที่จะไดรับจากตนเอง พระเจาและสิ่งอื่นที่อยูนอกเหนือตนเอง
ซึ่งมนุษยทุกคนมีความตองการดานจิตวิญญาณดวยกันทั้งสิ้น เมื่อความตองการไดรับการตอบ
สนองบุคคลก็จะเกิดความผาสุกทางจิตวิญญาณ (spiritual well-being) แตหากความตองการ
ด า นจิตวิญญาณไม ไดรับ การตอบสนองหรือไดรับแตไมเพียงพอก็จะเกิดความบีบคั้นทางจิต
วิญญาณ (spiritual distress) (Ross,1995 cited by Stranahan, 2001) ดังนัน้ ในการดูแลผูปวย
พยาบาลจึงตองมีการประเมินภาวะจิตวิญญาณของผูปวยเพื่อใหการพยาบาลที่ตอบสนองตอ
ความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยอยางแทจริง
การประเมินภาวะจิตวิญญาณ
บุคคลจะแสดงภาวะจิตวิญญาณออกมาทั้งทางพฤติกรรม คําพูดและอารมณ ดังนั้นการ
ประเมินภาวะจิตวิญญาณจึงไดทั้งจากการสังเกตและการสัมภาษณ
การสังเกต การประเมินโดยการสังเกตสามารถทําไดทั้งในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ให
แกผปู ว ยหรือการสังเกตอยูหางๆ บางครั้งอาจใชการสัมภาษณรวมดวย (จารุวรรณ, 2539; ฟาริ
ดา, 2539 อางตาม อุไรวรรณ, 2543) ซึง่ การสังเกตอาจไดจากการรวบรวมขอมูลจากการสังเกต
พฤติกรรมทั่วไป การแสดงออกทางสีหนา การสบตา ลักษณะของทาทางและการเคลื่อนไหว
ลักษณะการนอน ความวิตกกังวลและการแสดงอารมณที่เหมาะสม (Craven & Hirnle, 2003)
เปนตน รวมทั้งการสังเกตการติดตอหรือการมีปฏิสัมพันธกับญาติหรือบุคคลในครอบครัว การ
สังเกตสิง่ แวดลอมวามีสิ่งที่แสดงความเชื่อความศรัทธาเปนอยางไร เชน การสวดมนต การอาน
หนังสือธรรมะ เปนตน
การสัมภาษณ การสัมภาษณจะชวยใหไดขอมูลที่ถูกตองจากผูปวย ซึ่งสโตล (Stoll, 1979
cited by Craven & Hirnle, 2003) แนะนําวาจะตองใชเวลาในการประเมินซึ่งอาจจะประเมินหลัง
จากการประเมินดานจิตสังคมหรือตองใชเวลาในการสรางสัมพันธภาพ และในขณะที่ สัมภาษณ
หรือพูดคุยกับผูปวยเพื่อประเมินดานจิตวิญญาณพยาบาลจะตองสามารถอธิบายเหตุผลเกี่ยวกับ
ความเชือ่ ดานจิตวิญญาณไดวามีสวนเกี่ยวของกับการรักษาไวซึ่งสุขภาพไดอยางไร สโตล (Stoll,
1979 cited by Craven & Hirnle, 2003) ไดใหแนวทางการประเมินดานจิตวิญญาณเปนคําถาม
ปลายเปดไวครอบคลุมใน 4 ดาน คือ (1) การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับพระเจาหรือเทพเจา (2) แหลง
ของความหวังและความเขมแข็ง (3) การประกอบพิธีกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และ
(4) ความสัมพันธระหวางความเชื่อดานจิตวิญญาณและภาวะสุขภาพ ซึ่งมี
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แนวทางในการถาม เชน ศาสนาหรือพระเจามีความสําคัญตอทานหรือไม ใครคือคนที่ทานตองการ
ขอความชวยเหลือ หรือทานคิดวาความเชื่อ/ศาสนาชวยทําใหทานมีความรูสึกดีขึ้น หากผูปวยตอบ
วาใชก็จะถามตอวาบอกไดไหมวารูสึกดีขึ้นอยางไร นอกจากนี้ เชลลีและมิลเลอร (Shelly & Miller,
1999 cited by Craven & Hirnle, 2003) ยังไดพฒ
ั นาแนวทางคําถามของสโตลในอีกมุมมองหนึ่ง
เชน ความเจ็บปวยของทานมีผลกระทบตอความสัมพันธของบุคคลที่สําคัญที่สุดสําหรับทานหรือ
ไม หรือความเจ็บปวยมีผลกระทบตอการดํ าเนินชีวิตของทานหรือไม ในขณะที่พูชาลสกี
(Puchalski, 1999 อางตาม ชนิกา, 2547) มีวธิ กี ารประเมินภาวะจิตวิญญาณโดยการรวบรวมขอ
มูลจากการประเมินในดานความเชื่อและความศรัทธา (Faith and belief) สิง่ สําคัญในความเชื่อ
ของบุคคล (Importance) การมีสวนรวมในชุมชน (Community) และการประเมินความตองการ
การชวยเหลือจากพยาบาล (Address) ซึ่งคําถามเหลานี้จะชวยใหพยาบาลทราบวาอะไรคือสิ่ง
สําคัญทางจิตวิญญาณในชีวิตผูปวย อะไรคือสิ่งที่มีความสําคัญตอศักยภาพของจิตวิญญาณใน
การฟน จากความเจ็บปวย และทั้งนี้การประเมินทางดานจิตวิญญาณจะประสบความสําเร็จไดก็จะ
ขึ้นอยูกับสภาวะของผูปวยและระยะเวลาที่เหมาะสมนั่นเอง นอกจากลักษณะของคําถามปลาย
เปดแลวนัน้ ยังมีนกั วิชาการพยาบาลที่ไดสรางแนวคําถามในลักษณะของคําถามปลายปด ดังนี้
โอ’ ไบรเอน (O’ Brien, 1999) ไดสรางแบบประเมินความตองการดานจิตวิญญาณ
(Spiritual Assessment Scale: SAS) โดยใชประเมินความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยที่
ติดเชือ้ เอชไอวี ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 21 ขอ โดย
แบงการประเมินเปน 3 ดาน คือ 1) ดานความเชื่อสวนบุคคล จํานวน 7 ขอ 2) การปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนา จํานวน 7 ขอ และ 3) ความพึงพอใจดานจิตวิญญาณ จํานวน 7 ขอ และมีความเชื่อ
มัน่ ของแบบประเมินโดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคโดยรวมเทากับ .92
ไฮฟลด (Highfield, 1992) ไดพฒ
ั นาแบบประเมินภาวะจิตวิญญาณ (Spiritual Health
Inventories: SHI) โดยแบงการประเมินเปน 2 สวนคือสวนที่ 1 เปนแบบประเมินที่พยาบาลใช
ประเมินผูปวย (nursing assessment SHI) และสวนที่ 2 เปนแบบประเมินที่ผูปวยใชประเมินตน
เอง (patient self-report SHI) โดยกําหนดใหมีการประเมินใน 3 ดาน คือ 1) ความตองการการ
ยอมรับตนเอง ความไววางใจและการมีความหมายและเปาหมายในชีวิต 2) ความตองการมีปฏิ
สัมพันธกับบุคคลอื่น สิ่งแวดลอมและสิ่งนอกเหนือตนและ 3) ความตองการความหวัง ซึ่งแบบ
ประเมินทั้ง 2 สวนมีลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับแตละสวนมีคําถาม
จํานวน 31 ขอมีทงั้ ขอคําถามทางลบและทางบวก หากระดับคะแนนสูงแสดงถึงการมีระดับทางจิต
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วิญญาณอยูในระดับสูงแตหากระดับคะแนนตํ่ากวา 93 คะแนนแสดงถึงการมีความทุกขทางจิต
วิญญาณ เปนตน
จะเห็นไดวา การประเมินภาวะจิตวิญญาณทําไดทั้งจากการสังเกต การสัมภาษณและการ
ใชแบบสอบถาม ซึ่งทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลมาใชในการวางแผนการพยาบาลเพื่อตอบสนองความ
ตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยตอไป
การพยาบาลดานจิตวิญญาณ
ในภาวะที่เจ็บปวยบุคคลมักมีความตองการการดูแลที่แตกตางจากภาวะปกติและในขณะ
ที่มีความเจ็บปวดทุกขทรมานกับขณะที่อาการเจ็บปวดทุเลาลงก็อาจมีความตองการทางดานจิต
วิญญาณทีแ่ ตกตางกัน การดูแลดานจิตวิญญาณจึงไมสามารถกําหนดเปนกฎตายตัวที่นําไปใชได
กับทุ ก คนและที่สํ าคั ญก อ นที่พ ยาบาลจะมีค วามรู และทัก ษะในการดู แลดา นจิตวิ ญญาณนั้น
พยาบาลจะตองตระหนักในความหมายและความตองการดานจิตวิญญาณของตนเองกอนโดย
การสํารวจความเชื่อ ความศรัทธา ความหมายและเปาหมายในชีวิตเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีและ
เพือ่ เขาใจถึงความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยไดดียิ่งขึ้น (Narayanasamy, 1999 อางตาม
ทัศนีย, 2543) ในขณะที่ฟาริดา (2535) กลาวถึงการดูแลดานจิตวิญญาณวาพยาบาลจะตอง
ประเมินลักษณะของบุคคลที่มีความสัมพันธกับลักษณะของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อนําขอมูลนั้นมาวินิจฉัยการพยาบาลที่เกี่ยวของกับความเชื่อ
ความศรัทธาซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหเกิดการตอบสนองดานจิตวิญญาณ โอ’ไบรเอน (O’Brien,
1999) กลาวถึงการดูแลดานจิตวิญญาณวามี 3 มิติคือ การดูแลดวยความเต็มใจ การเปนผูฟงที่ดี
และการสัมผัสทีอ่ อ นโยน ในขณะที่เทเลอรและคณะ (Taylor et al., 1994 cited by Stranahan,
2001) ใหความหมายของการดูแลดานจิตวิญญาณวาเปนการกระทําที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ การเผชิญกับสิ่งตางๆ การพัฒนาการและการมีปฏิสัมพันธที่ดี
ความต อ งการด า นจิ ต วิ ญ ญาณของผู  ป  ว ยแต ล ะคนแตกต า งกั น ขึ้ น อยู  กั บ ความเชื่ อ
ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งพยาบาลจะตองปรับการดูแลใหเหมาะสมกับคานิยมและความเชื่อของ
ผูปวย โดยสรุปแนวทางการดูแลดานจิตวิญญาณบนพื้นฐานของความเชื่อและวัฒนธรรมไทย
(Sellers & Haag, 1998 อางตาม ทัศนีย, 2543; Ameling & Povilonis, 2001 อางตาม ชนิกา,
2547) ดังนี้
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1. การประเมินการรับรูดานจิตวิญญาณ โดยการซักถาม พูดคุยและเปดโอกาสใหผูปวยได
เลาประสบการณหรือความทรงจําเกี่ยวกับตนเองหรือครอบครัว ความเชื่อและการปฏิบัติตามคํา
สอนของศาสนาสิ่งยึดเหนี่ยวภายในจิตใจซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินการรับ
รูดานจิตวิญญาณและความสําคัญของจิตวิญญาณในตัวผูปวย อีกทั้งยังเปนการเคารพและให
เกียรติแกผปู ว ยในเรื่องที่เกี่ยวของกับศาสนา ความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผูปวยเคารพนับถือ
2. การใหผูปวยและญาติมีสวนรวมในการวางแผนและการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสง
เสริมการมีคณ
ุ คาในตนเองเชน การเช็ดตัว การรับประทานอาหาร การออกกําลังกายรวมทั้งการทํา
กิจกรรมอื่นๆ พยาบาลควรปรับกิจกรรมการพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยเปน
รายบุคคลและสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อของผูปวย
3. การอํานวยความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยการอนุญาตใหผูปวย
และญาติไดมีโอกาสปฏิบัติตามหลักศาสนาและความเชื่อที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ เพราะการ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางศาสนาจะเป น กํ าลั ง ใจให ผู  ป  ว ยในการต อ สู  แ ละเผชิ ญ กั บ ความเจ็บป ว ย
พยาบาลจึงควรเตรียมสถานที่และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อใหผูปวยไดมีโอกาสในการปฏิบัติกิจ
กรรมทางศาสนา รวมทั้งการเชิญพระหรือบุคคลสําคัญทางศาสนามาพูดคุย
4. การเลือกใชสื่อ หนังสือธรรมะหรือคัมภีรที่เกี่ยวของกับศาสนาที่ผูปวยนับถือ
5. การเปดโอกาสใหผูปวยใชวัตถุมงคลตางๆ หรือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
6. การปรากฏกายของพยาบาล ควรกระทําทันทีที่ผูปวยตองการความชวยเหลือทั้งนี้เพื่อ
ใหผูปวยเกิดความมั่นใจวาพยาบาลสามารถเปนที่พึ่งไดยามที่ตองการ และพยาบาลควรแสดงถึง
ความรูส กึ เอือ้ อาทร การสรางความไววางใจ การอยูเปนเพื่อนและการรับฟงดวยความเต็มใจ
แนวคิดของศาสนาอิสลามกับการพยาบาลดานจิตวิญญาณ
ศาสนาอิสลามกับจิตวิญญาณ
ศาสนาอิสลาม กลาวถึงจิตวิญญาณวาเปนตัวชีวิต โดยเริ่มจากการผสมพันธุกันในมดลูก
ของมารดาในชวง 120 วัน ซึ่งแบงเปน 3 ระยะ คือ 40 วันแรกเปนการปฏิสนธิ 40 วันที่สองกลาย
เปนเลือดกอนและ 40 วันที่สามกลายเปนเนื้อกอนและในระยะที่สามนี้เองที่อัลลอฮฺจะเปา
วิญญาณหรือตัวชีวิตเขาไป และถูกกําหนดไว 4 ประการคือ 1) ริศกียของเขา 2) อายุขยั ของเขา
3) การงานของเขา และ 4) การเปนคนดีหรือไมดี จากนั้นจิตวิญญาณจึงติดตัวไปตลอดชีวิต
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โดยแรกคลอดจะมีการกลาวใสหูทารกทั้งสองขางวาอัลลอฮฺเปนพระเจา เมื่อโตขึ้นตองมีการทํา
ละหมาดและมุงเนนการปฏิบัติดวยความศรัทธา (ฟาริดา, 2533 อางตาม สมพร, 2541) ขณะเจ็บ
ปวยก็จะเนนมิตทิ างจิตวิญญาณซึ่งจะเปนพลังนําไปสูการมีสุขภาวะที่ดีโดยรวมทั้งทางรางกาย จิต
ใจ สังคม (ดํารงค, 2546) และเมือ่ อยูใ นภาวะสุดทายของชีวิตก็ยังเกี่ยวของกับจิตวิญญาณ เนื่อง
จากศาสนาอิสลามมีความเชื่อวาชีวิตหลังความตายเปนชีวิตที่แทจริง (ฟาริดา, 2535)
ความหมายและหลักการของศาสนาอิสลาม
“อิสลาม” เปนชือ่ ของศาสนาหรือระบอบในการดําเนินชีวิตที่มีความศรัทธาในพระเจาองค
เดียว (พระนามอัลลอฮฺ) อิสลาม แปลวาความสันติ ความหมายทางศาสนาคือ การนอบนอมตอ
พระประสงคของอัลลอฮฺและปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค (มานี, 2544; ฮัมมูดะฮฺ, 2542)
ศาสนิกชนที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกวามุสลิม หากเปนชายเรียกวามุสลิม หากเปนหญิงเรียกวา
มุสลิมะ (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต เลม 15, 2542) ศาสนาอิสลามมีหลักการและคํา
สอนที่มาจากคัมภีรอัล-กุรอานซึ่งเปนบทบัญญัติของพระเจาและสุนนะฮฺซึ่งเปนจริยวัตรหรือแบบ
ปฏิบัติของทานศาสดามุฮัมมัด (ดิเรก, 2539) ทีม่ สุ ลิมทุกคนจะตองถือปฏิบัติโดยครอบคลุมถึงวิถี
การดําเนินชีวติ ในทุกดานเชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ปรัชญา วัฒนธรรมตลอดจน
สิทธิและหนาที่ตางๆ (มานี, 2544; สิวลี, 2544) หลักการพืน้ ฐานที่สําคัญที่ศาสนิกชนของศาสนา
อิสลามถือปฏิบัติในชีวิตประจําวันประกอบดวยหลักการที่สําคัญ 3 ประการ (สิวลี, 2544) คือ
1) หลักการศรัทธา 2) หลักวินัยปฏิบัติ และ 3) หลักคุณธรรม
หลักการศรัทธา
ความศรัทธาของชาวมุสลิมมีชื่อเฉพาะเปนภาษาอาหรับวา อีมาน (Iman) (ดลมนรรจและ
แวอูเซ็ง, 2536) คําวา อีมาน คือ การรับรองยืนยันดวยจิตใจ วาจาและการกระทําในการยอมรับ
ศรัทธาและยึดมั่นตอเอกภาพและความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ (ดิเรก, 2539) ซึง่ เปรียบเสมือนหัวใจ
ของการนับถือศาสนาอิสลาม ความศรัทธาเปนสิ่งที่ทําใหเกิดคุณคาในชีวิตและสงผลใหเกิดความ
เชือ่ มัน่ ในตนเองตามมา เนื่องจากการมีสิ่งที่ยึดมั่นอยางมั่นคง หากมุสลิมปราศจากความศรัทธาก็
จะมี ค วามท อ ถอยในการต อสู  ใ นชีวิตรวมทั้ง การกระทํ าตา งๆ เพราะการขาดสิ่งที่ตนยึดถือ
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คุณคาของชีวิตก็ไมอาจเกิดขึ้น (สิวลี, 2544) การศรัทธาที่สมบูรณนั้นจะตองมีความศรัทธาตอหลัก
การตางๆ ที่อัล-กุรอานและอัล-หะดีษไดระบุไวดังนี้ (ดิเรก, 2539)
1. การศรัทธาตออัลลอฮฺ หมายถึง การเชื่อวาอัลลอฮฺเปนพระเจาเพียงองคเดียวเทานั้นไม
มีสงิ่ ใดเสมอหรือเทาเทียมพระองคได
2. การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ หมายถึง ศรัทธาวาอัลลอฮฺทรงสรางมลาอิกะฮฺขึ้นจากรัศมี (นู
รฺ) มลาอิกะฮฺ ไมมีเพศ ไมกิน ไมดื่ม ไมหลับนอน มีสภาพความเปนอยูนอกเหนือประสบการณของ
มนุษย บางครั้งจําแลงตนในรูปของมนุษยทําหนาที่นําพระดํารัสของอัลลอฮฺมาแจงแกศาสดาเพื่อ
ถายทอดหลักการและคําสอนใหแกคนทั่วไป มุสลิมทุกคนมีความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งนี้
3. การศรัทธาตอคัมภีรของอัลลอฮฺ หมายถึง การที่มีความเชื่อมั่นวาตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนานนั้น พระองคไดประทานคัมภีรตางๆ เปนจํานวนมากแกบรรดารสูลของพระองคเพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตของมนุษย โดยคัมภีรอัล-กุรอานเปนคัมภีรฉบับสุดทายที่อัลลอฮฺทรง
ประทานใหแกศาสดาคือ ทานนบีมุฮัมมัดซึ่งเปนศาสดาทานสุดทาย โดยเนื้อหาสาระในคัมภีรอัลกุรอานไดกลาวถึงความสัมพันธ 3 ประการ (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต เลม 18,
2542) คือ 1) ความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา ซึ่งอัลลอฮฺไดสอนใหมนุษยมีความศรัทธา
และเคารพภักดีตอพระเจาเพียงองคเดียว 2) ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย โดยกลาวถึง
วิถที างในการดําเนินชีวิตในสังคม การปฏิบัติตอเพื่อนมนุษย เชน บิดามารดา ครูบาอาจารย ทั้งนี้
เพือ่ มุง หวังใหมนุษยอยูในสังคมอยางมีความสุข และ 3) ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวด
ลอม โดยกลาวถึงเรื่องมนุษย ลมฟาอากาศและสิ่งตางๆ ที่อัลลอฮฺไดสรางขึ้น ดังนั้นอัล- กุรอาน
จึงเปนคัมภีรเลมสุดทายที่มีคาเปนอยางยิ่ง
4. การศรัทธาตอบรรดาศาสดา (รสูล/นบี) รสูล หมายถึงผูสื่อสาร นบีหมายถึงผูประกาศ
ขาว รสูลทุกคนเปนนบี ซึ่งหมายถึงศาสดาที่อัลลอฮฺแตงตั้งใหเปนผูเผยแผศาสนา ทําหนาที่แนะนํา
สัง่ สอนมนุษยใหทาความดี
ํ
ละเวนความชั่ว ศาสดาที่กลาวนามไวในอัล-กุรอานมีทั้งหมด 25 ทาน
ศาสดาทานแรกคือ ทานนบีอาดัม อะลัยฮิสสะลามและศาสดาทานสุดทายคือ นบีมุฮัมมัด ฯ ซึ่งมี
คุณสมบัติ 4 ประการ คือ พูดความจริง (ศิดกุน) ซื่อสัตยสุจริต (อะมานะฮฺ) เผยแผศาสนาโดยไม
ปดบัง (ตับลีฆ) และเฉลียวฉลาด (ฟะฏอนะฮฺ)
5. การศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ หรือวันสุดทายของโลกนั้น มีความหมายรวมถึง การศรัทธา
ตอวันกิยามะฮฺ การศรัทธาตอสวรรคและนรก การศรัทธาตออะลัมบัรฺซัก ซึ่งเปนที่พํานักของผูตาย
ระหวางดุนยา (โลกปจจุบัน) กับอาคิเราะฮฺ (ปรโลก) สภาพความเปนอยูของผูตายระหวางอยูในกุ
บูรฺ (สุสาน) ถือวากําลังอยูในอะลัมบัรฺซัก เนื่องจากมุสลิมเชื่อวามนุษยไมมีการเวียนวายตายเกิด
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มนุษยเกิดมาครั้งเดียวแตชีวิตแบงเปน 3 ขัน้ ตอนคือ 1) ชีวติ ในโลกนี้ 2) ชีวติ หลังความตาย และ
3) ชีวติ ทีถ่ กู ทําใหฟน ขึ้นอีกครั้งหลังปรโลก เพื่ออัลลอฮฺจะทรงตัดสิน พิพากษาการกระทําทุกอยาง
ในโลกนี้ ผูใดศรัทธาและประกอบการดีก็จะไดรับการตอบแทนเปนสวรรค สวนผูใดที่ปฏิเสธหลัก
ธรรมของพระองค กระทําความชั่วผูนั้นก็จะไดรับการตอบแทนเปนนรก
6. การศรัทธาตอกฎกําหนดสภาวะ (เกาะฎออ - เกาะดัร)ฺ ของอัลลอฮฺนั้น คือ การศรัทธา
วาทุกสิง่ ทุกอยางที่อุบัติขึ้น มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงหรือดับสูญไปนั้น เกิดจากกฎกําหนด
หรือการบันดาลของอัลลอฮฺทั้งสิ้น ซึ่งมุสลิมยอมรับวาพระเจาเปนผูทรงกําหนดสิ่งทั้งหลาย พรอม
ทั้งวางกฎเกณฑกํากับสภาวะของสิ่งเหลานั้นไมวาจะเกี่ยวกับธรรมชาติหรือมนุษย มนุษยมีความ
รับผิดชอบตอการกระทําของตนเองกระทําในสิ่งที่ดี ละเวนสิ่งที่ชั่วทั้งปวงเพื่อแสวงหาความโปรด
ปรานและการตอบแทนที่ดีจากพระเจา
หลักวินัยปฏิบัติ
จากความศรัทธาดังกลาวขางตนแลวนั้นมุสลิมจะตองนํ าความศรัทธาไปปฏิบัติ การ
ปฏิบัติจะทําใหความศรัทธาบริสุทธิ์และมีประสิทธิภาพซึ่งจะกระตุนใหมนุษยมีความมั่นคงในการ
ภักดีและการปฏิบัติอยางตอเนื่อง (ฮัมมูดะฮฺ, 2542) โดยการปฏิบัติมีจุดมุงหมาย 3 ประการ
(ดลมนรรจน, 2542) คือ 1) เพือ่ แสดงความศรัทธาอยางแนนแฟนและมั่นคงตออัลลอฮฺ ซึ่งจะนําไป
สูค วามใกลชิดกับพระองคอันเปนความปรารถนาสูงสุดของชาวมุสลิม 2) เปนการปฏิบัติตนเพื่อให
พนจากความชั่วทั้งหลาย และ 3) เปนการปฏิบัติตนเพื่อมนุษยชาติ ทําใหเกิดประโยชนตอสังคม
ซึง่ การปฏิบัติตนของชาวมุสลิมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาวนั้นปรากฏในอัล-กุรอานและสุนนะ
ฮฺ ดังตอไปนี้ (ดลมนรรจน, 2542; ดิเรก, 2539; มานี, 2546; มูลนิธสิ ารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค
ใต เลม 15, 2542) คือ
1. การปฏิญาณตน (ชะฮาดะฮ)
มุสลิมจะตองกลาวปฏิญาณดวยความจริงใจวา “ไมมพี ระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และ
มุฮมั มัดเปนรสูล (ศาสนฑูต) ของอัลลอฮฺ” ซึง่ หมายถึง การปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮฺและจะปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญาตางๆ ที่พระเจาประทานมา รวมทั้งการเชื่อถือตอศาสดามุ
ฮัมมัดซึ่งเปนผูที่พระองคทรงเลือกเปนผูเผยแผศาสนา การกลาวคําปฏิญาณทําใหเกิดผลสอง
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ประการ ประการแรกทําใหผูกลาวคําปฏิญาณตนเปนสมาชิกของสังคมมุสลิมและตองปฏิบัติตาม
ศาสนบัญญัติตามที่ปรากฏในอัล-กุรอานและสุนนะฮฺ เปนผลที่เกิดขึ้นในขณะที่มีชีวิตอยูในโลกนี้
สวนอีกประการหนึง่ เปนผลที่จะเกิดขึ้นในโลกหนา คือ จะทําใหผูกลาวคําปฏิญาณรอดพนจากการ
ลงโทษของพระเจาหรือถาถูกทําโทษในนรกก็จะอยูเพียงชั่วระยะหนึ่งเทานั้น และจะไดเขาสูสวรรค
2. การละหมาด
ละหมาดมาจากคําเปอรเซียวา “นมาซ” หมายถึง การแสดงความเคารพภักดีตออัลลอฮฺทั้ง
รางกายและจิตใจ ภาษาอาหรับเรียกวา อัศเศาะลาฮ ซึ่งตามศัพทแลวแปลวาการขอพรหรือดุอาอฺ
แตในจังหวัดชายแดนภาคใตเรียกการละหมาดวา “ซัมบะฮยัง” (มูลนิธสิ ารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคใต เลม 15, 2542) การละหมาดเปนหลักการปฏิบัติที่สําคัญขอหนึ่งของชาวมุสลิม เพราะการ
ละหมาดเปรียบดังเสาเอกของศาสนาอิสลามดังที่ทานศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ไดใหโอวาทตอน
หนึ่งวา “การละหมาดนั้นเปนเสา (คือหลักสําคัญ) ของศาสนาอิสลามดังนั้นถาผูใดดํารงการ
ละหมาดแลว แทจริงเทากับผูนั้นดํารงศาสนาอิสลามไว...” (ดิเรก, 2539) การละหมาดมีวัตถุ
ประสงคเพื่อใหมุสลิมไดสํานึกในบุญคุณของพระเจาไมกลาที่จะประพฤติชั่วและจะปฏิบัติแตในสิ่ง
ทีด่ ีงาม ในสวนของการทําละหมาดขณะเจ็บปวยนั้นมุสลิมทุกคนไมวาจะเจ็บปวยเพียงใด หากยัง
มีสติรูสึกตัวดีอยูก็ยังคงตองทําการละหมาด หากไมสามารถยืนไดใหนั่งหรือนอน กระทําเทาที่
สามารถจะกระทําได
กอนที่จะทําการละหมาดนั้นมุสลิมจะตองชําระรางกายบางสวนที่มักกระทบกับสิ่งสกปรก
ซึง่ เรียกวา การอาบนํ้าละหมาด แตในกรณีของผูปวยบางรายที่รางกายบางสวนถูกนํ้าไมไดหรือไม
มีนาใช
ํ้ เพียงพอก็สามารถทํา “ตะยัมมุม” ซึ่งเปนการใชฝุนดินที่สะอาดทดแทนการอาบนํ้าละหมาด
ไดอยางสมบูรณ (ฮัมมูดะฮฺ, 2542) สําหรับเวลาในการละหมาด กําหนดใหดํารงการละหมาด
อยางนอย 5 ครัง้ เปนประจําทุกวัน ตามเวลาที่กําหนดคือ 1) ละหมาดยามอรุณกอนดวงอาทิตยขึ้น
2) ละหมาดกลางวันจะกระทําไดทุกเวลาหลังจากดวงอาทิตยเริ่มเปลี่ยนทิศจากจุดสูงสุดจนกระทั่ง
เกือบถึงจุดที่วิถีโคจรเริ่มตก 3) ละหมาดยามบาย จะเริ่มทันทีหลังจากหมดเวลาละหมาดกลางวัน
และจะมีเรื่อยๆ จนถึงดวงอาทิตยตก 4) ละหมาดยามพลบ จะเริ่มหลังจากดวงอาทิตยตกแลวและ
จะหมดก็ตอเมื่อแสงสีแดงบริเวณขอบฟาหายไป และ 5) ละหมาดกลางคืน จะเริ่มหลังจากที่แสงสี
แดงตรงขอบฟาฟากตะวันตกหายไปและจะมีตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะถึงเวลาอรุณรุงเล็กนอย ซึ่ง
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การที่อิสลามไดกําหนดชวงเวลาตางๆ เชนนั้นก็เพื่อใหสภาพการณฟนฟูทางจิตประสานกับการ
ถนอมกําลังทางสังขาร โดยรวมเอาความสงบทางจิตกับการพักผอนทางสังขารเขาดวยกัน การ
ละหมาดดังกลาวนี้จะทํ าใหเวลาทั้งวันของมุสลิมตั้งแตการเริ่มตนจนถึงชวงทายจะผนึกกับจิต
วิญญาณตลอดไป ซึ่งจะรวมเอาศาสนาและชีวิตเขาดวยกัน ทําใหมุสลิมมีความรูสึกวาพระเจาใกล
ชิดกับตัวเขาตลอดทั้งวัน (ฮัมมูดะฮฺ, 2542)
3. การถือศีลอด
คุณลักษณะทางศีลธรรมและการแสดงออกถึงจิตวิญญาณอันเปนจุดเดนอีกประการหนึ่ง
ของมุสลิม คือการกําหนดใหมีการถือศีลอดซึ่งหมายถึงการละเวนจากการกิน การดื่ม การมีเพศ
สัมพันธ รวมทั้งการพูดจาเหลวไหล การวิวาทและนินทา มุสลิมจะถือปฏิบัติในเดือนรอมฎอน ซึ่ง
เปนเดือนที่ 9 ของปปฏิทินจันทรคติของอิสลาม (ดิเรก, 2539) การถือศีลอดเริ่มตั้งแตรุงอรุณไปจน
ถึงตะวันตกดินนานเปนเวลา 1 เดือน ชาวมุสลิมในภาคใตเรียกวา “ถือบวช” (มูลนิธสิ ารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคใต เลม 15, 2542) การถือศีลอดไดยกเวนในเด็ก คนชรา หญิงมีครรภหรือแมที่
กําลังใหนมบุตร ผูป วย คนเดินทางและผูที่ทํางานหนักมาก เชน ทําเหมืองแร ผูท ี่ขาดศีลเพราะ
ขอยกเวน ขอหามจะตองถือศีลอดชดใชในภายหลัง การถือศีลอดมีคุณประโยชน 3 ดานดวยกัน
คือ 1) คุณประโยชนทางดานจิตวิญญาณ ซึ่งจะทําใหมนุษยไดเรียนรูหลักแหงความบริสุทธิ์ เพราะ
เขากระทําเนื่องจากความรักอันลึกซึ้งที่มีตออัลลอฮฺ ทําใหมนุษยมีจิตสํานึกแหงความหวังที่สราง
สรรค เพราะเขาหวังที่จะสรางความพึงพอใจตออัลลอฮฺและแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค
นอกจากนัน้ การถือศีลอดยังชวยปลูกฝงความมั่นใจในมนุษย การปลูกฝงความอดทน รวมทั้งการ
ทําจิตใจใหบริสุทธิ์และสุดทายทําใหมนุษยมีความศรัทธาตออัลลอฮฺมากขึ้น 2) คุณประโยชนทาง
ดานสังคม ทําใหเกิดความรัก ความเมตตาในหมูผูศรัทธา ชวยกระตุนมุสลิมใหเปนผูมีจิตใจเผื่อแผ
ตอผูอื่น และ 3) คุณประโยชนทางดานสุขภาพ เปนการใหระบบขับถายไดพักผอน ปองกันอันตราย
จากการทีก่ ระเพาะอาหารทํางานหนักมากเกินไป (ฮัมมูดะฮฺ, 2542)
4. การบริจาคทาน (ซะกาฮฺ)
คําวา ซะกาฮฺ มีความหมายรวมถึงการบริจาคหรือการใหทาน การแสดงออกถึงความมี
เมตตากรุณาหมายถึง การจายทานบังคับจากผูมีทรัพยสินใหแกคนที่มีสิทธิรับซะกาฮฺตามอัตราที่
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กําหนดตามเงื่อนไข ซึ่งมีอยู 8 ประเภทคือ คนยากจน ผูที่ขัดสน เจาหนาที่ผูจัดการเกี่ยวกับซะกาฮฺ
ผูเ พิง่ เขารับเปนอิสลาม การไถทาส ผูมีหนี้สินทวมตัว (จากการประกอบอาชีพที่สุจริต) สาธารณ
ประโยชนทั่วไปและผูเดินทาง การจายซะกาฮฺถอื เปนหลักปฏิบัติพื้นฐานของอิสลามเพราะมีคุณคา
ในการยกระดับจิตใจ ปองกันความเสียหายในทรัพยสิน (ดิเรก, 2539; ฮัมมูดะฮฺ, 2542)
5. การแสวงบุญ (ฮัจญ)
ฮัจญหรือการประกอบพิธฮี ัจญเปนหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม หมายถึง การเดินทาง
ไปประกอบศาสนกิจ ณ นครมักกะห (Mecca) ประเทศซาอุดิอาระเบียอันเปนสถานที่ที่ศาสดา มุ
ฮัมมัดเกิดและไดรับโองการจากพระเจาเปนครั้งแรก พิธีฮัจญเปนศาสนกิจขอที่ 5 ของมุสลิมที่
บังคับใหปฏิบัติเฉพาะบุคคลที่มีความสามารถเทานั้น บุคคลที่มีความสามารถในการไปประกอบ
พิธีฮัจญไดแก มุสลิมทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรง มีสติปญญาสมบูรณ มีทรัพยสินพอเพียงในการใชจาย
โดยตองไมมีหนี้สินและเกิดความเดือดรอนตอบุคคลที่ตนเองตองรับผิดชอบและเสนทางที่จะเดิน
ทางนั้นตองปลอดภัย ทัง้ นีเ้ พราะการไปทําฮัจญนั้นไมใชเปนการไปไถบาปแตในความเปนจริงแลว
การไปทําฮัจญนั้นเปนการทดสอบความศรัทธา ความอดทนและความเสียสละ (มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคใต เลม 18, 2542)
หลักคุณธรรม
อิสลามเปนวิถีชีวิตที่ไมเพียงแตจะกลาวถึงเพียงความศรัทธาและการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อ
ยืนยันความศรัทธาเทานั้น แตอิสลามยังไดใหความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรม
เปนอยางมาก เพราะสิ่งเหลานี้ไมเพียงแตจะมีรากฐานมาจากคําสอนในคัมภีรอัล-กุรอานซึ่งเปน
บทบัญญัตจิ ากพระเจาเทานั้น แตยังมาจากคําสอนและแบบอยางของศาสดามุฮัมมัดซึ่งเปน ศา
สนทูตองคสุดทายของอัลลอฮฺ และถือวาความศรัทธาที่สมบูรณนั้นจะสะทอนออกมาใหเห็นโดย
มารยาทที่ดีงามเพราะสิ่งเหลานี้เปนขอปฏิบัติที่มีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันในการอยูรวมกัน
การมีคุณธรรมที่ดีเปนสิ่งที่บอกใหทราบถึงผูมีวัฒนธรรมที่ดีงาม เปนที่นานับถือและเลื่อมใสแกผู
พบเห็น ซึง่ ทาน รสูล ฯ ไดกลาวไวความวา “ผูที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาผูศรัทธา คือ ผูที่มีมารยาทดี
ที่สุด”
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สําหรับดานคุณธรรม ทานรสูลฯ ก็ไดกลาวไวอยางมากมาย เชน มารยาทตอบุคคล
มารยาทที่ใชในชีวิตประจํ าวัน ซึ่งผูศึกษาขอกลาวถึงหลักคุณธรรมบางประการที่ผูปวยและ
พยาบาลพึงปฏิบัติและเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพซึ่งจะสะทอนถึงภาวะจิตวิญญาณของผูปวยสูง
อายุมุสลิม ดังนี้
การเยี่ยมผูปวย
มุสลิมถือวาการใหความชวยเหลือแกเพื่อนมนุษยหรือผูเผชิญกับความเจ็บปวยถือเปน
หนาทีส่ าคั
ํ ญประการหนึ่งของมนุษยที่จะตองปฏิบัติ (สิวลี, 2542 อางตามวงรัตน, 2544) ดังนั้น
การเยี่ยมผูปวยจึงถือเปนหนาที่ของมุสลิมที่ตองปฏิบัติเพื่อเปนการเยี่ยมเยียนและขอพร (ดุอาอฺ)
จากพระผูเปนเจาเพื่อใหผปู วยหายจากโรคหรือบรรเทาอาการเจ็บปวย (บรรจง, 2543) จึงสังเกตได
วาผูป ว ยทีเ่ ปนมุสลิมจะมีญาติมาเยี่ยมเยียนเปนจํานวนมากและมีการเยี่ยมเยียนสมํ่าเสมอ (สิวลี,
2544) การเยี่ยมเยียนทํ าใหผูปวยรูสึกวาตนเองมีคุณคา เกิดความอบอุนและรับรูถึงความ
ปรารถนาดีทญ
ี่ าติมิตรมีให ซึ่งจะกอใหเกิดพลังในการตอสูกับโรครายที่รุมเรารางกายอยู ศาสดามุ
ฮัมมัดจึงสงเสริมการเยี่ยมเยียนผูปวยและถือวาสิทธิขั้นพื้นฐานอยางหนึ่งที่ผูปวยพึงไดรับจากคนที่
สุขภาพแข็งแรงอยูก็คือการไปเยี่ยมเยียนนั่นเอง (อาศิส, 2547) นอกจากการเยี่ยมเยียนแลวนั้นสิ่ง
ทีญ
่ าติมติ ร ผูดูแลหรือคนรอบขางผูปวยควรปฏิบัติก็คือ การเสริมสรางความหวังใหแกผูปวยใหเขา
มีกําลังใจ มุสลิมไมควรสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ ทานศาสดากลาววา เมื่อทานเขาไป
เยีย่ มผูป ว ยก็จงใหความหวังแกเขาที่จะมีชีวิตอยูตอไป ซึ่งจริงๆ แลวการใหความหวังแกผูปวยนั้น
ไมไดไปขัดขวางกําหนดสภาวะของอัลลอฮฺแตอยางใด เพียงแตทําใหผูปวยมีกําลังใจดีขึ้นเทานั้น
ดังนัน้ คําวา “ใหความหวังแกผูปวย” จึงหมายถึง การพูดที่ทําใหเขาหวังวาเขาคงจะมีชีวิตอยูตอไป
ไดอกี เชน กลาววา “อินชาอัลลอฮฺ พระองคคงใหทานไดหายปวยจากอาการเจ็บปวย” “พระองคคง
ใหทานมีชีวิตยืนยาวและไดกระทํ าความดีตอไป” นอกจากการใหความหวังและการเสริมสราง
กําลังใจแกผปู วยแลวนั้น ญาติมิตร ผูดูแลหรือผูมาเยี่ยมจะตองชักชวนใหผูปวยประกอบความดีละ
เลิกสิ่งที่ไมดีทั้งหลายเพราะมุสลิมมีหนาที่ตองตักเตือนระหวางกันเสมอและทุกคนควรนอมรับคํา
ตักเตือนใหกระทําความดีทั้งนี้ตองดูสภาพการณของผูปวยดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูปวยละ
เลยความดีหรือกระทําผิดโดยรูเทาไมถึงการณ เชน หากผูปวยละเลยเรื่องละหมาดก็ตองเตือนให
ตระหนักถึงความสําคัญของการละหมาด แมวาเขาจะอยูในภาวะเจ็บปวยก็ตาม แตใหปฏิบัติเทาที่
จะสามารถกระทําได
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การแตงกาย
ศาสนาอิสลามมีการกํ าหนดหลักกวางๆในเรื่องการแตงกายไววา เพศชายจะตองปด
อวัยวะของรางกายที่อยูระหวางสะดือกับหัวเขา เพศหญิงจะตองแตงกายมิดชิดปดหมดทั้งรางกาย
เวนเฉพาะใบหนาและฝามือ สําหรับในเพศชายสงเสริมใหมีการใสหมวก (แตหามใชหมวกมีปก)
หรือใชผา โพกศีรษะดวย สําหรับเพศหญิงใชเครื่องประดับกายไดทุกชนิด เพศชายจะใชผาไหมเปน
เครือ่ งแตงกายหรือปูละหมาดไมไดและใชเครื่องประดับกายที่เปนทองคําไมได ยกเวนเด็กซึ่งยังไม
บรรลุศาสนภาวะ (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต เลม 15, 2542) การแตงกายในปจจุบัน
ทีไ่ มขดั กับศาสนบัญญัติ สวนมากปรับไปตามสมัยนิยม เชน ผูหญิงมีการใชกระโปรงยาวแทนผา
ปาเตะหรือผูชายเปลี่ยนจากโสรงมาเปนกางเกงขายาวแทน ซึ่งการแตงกายมีทั้งการแตงกายตาม
ศาสนบัญญัติ ทองถิ่นนิยมและสากลนิยม แตผูสูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใตยังคงนิยมสวมผา
ปาเตะในผูส ูงอายุหญิงและนุงโสรงพรอมสวมหมวกในผูสูงอายุชาย
การทักทาย
เมือ่ มุสลิมพบกันหรือจะจากกันจะกลาวคําทักทายแกกัน ซึ่งเรียกวา “การกลาวสลาม” คือ
คนหนึง่ จะกลาววา “อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหมะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ” แปลวา ขอความ
สันติสุข ความเมตตาปราณีและความเปนสิริมงคลจากอัลลอฮฺจงมีแดทาน และผูรับจะกลาวตอบ
วา “วะอะลัยกุมุสสลาม วะเราะหมุตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ” แปลวา ขอความสันติสุข ความ
เมตตาปราณีและความเปนสิริมงคลจากอัลลอฮฺจงมีแดทานเชนกัน
การกลาวสลามในที่นี้บางครั้งก็จะกลาวสั้นๆวา “อัสสลามุอะลัยกุม” และผูตอบจะกลาว
วา “วะอะลัยกุมสุ สลาม” และอาจจะมีการสัมผัสหรือไมสัมผัสมือกันก็ไดและมีอีกอยางหนึ่งที่เกี่ยว
เนือ่ งกับการกลาวสลาม คือการฝากสลามถึงบุคคลที่สาม ซึ่งการฝากสลามนี้มีคากวาการฝากสิ่ง
ของใดๆ (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต เลม 15, 2542) นอกจากการทักทายเมื่อพบหรือ
จากกันแลวนัน้ การที่มุสลิมจะเขาไปในบานหรือในหองของใครก็จะตองกลาว “อัสสลามุอะลัยกุม”
ดวยเชนกัน ทัง้ นี้เพราะเจาของบานหรือเจาของหองอาจแตงตัวไมเรียบรอยหรือภายในบานอาจจะ
ยังไมเปนระเบียบ ซึ่งเรื่องนี้มีความสําคัญมาก สําหรับผูหญิงก็จะตองสวมใสเสื้อผาปกปดรางกาย
ใหเรียบรอยเสียกอนที่จะปรากฏตัวตอผูเยี่ยม (บรรจง, 2543)
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การใชภาษา
มุสลิมสวนใหญในจังหวัดชายแดนภาคใตพูดภาษามลายูทองถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัด
ปตตานี ยะลาและนราธิวาส ดังนั้นผูสูงอายุมุสลิมสวนใหญจึงพูดภาษามลายูทองถิ่นแตในผูสูง
อายุบางรายฟงภาษาไทยเขาใจและพูดไดบาง บางรายไมถนัดในการใชภาษาไทยหรือไมเขาใจเลย
นอกจากการใชภาษาแลวนั้นศาสนาอิสลามยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับมารยาทในการกลาวถอยคํา
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสิ่งสูงสุดในศาสนาอิสลามคือ องคอลั ลอฮฺ ดังนั้นชีวิตของมุสลิมจึงผูกพันอยางแนน
แฟนกับพระองค ทุกกิจกรรมของมุสลิมจะกระทําไปดวยพระนามของพระองค ดังนั้นในชีวิตประจํา
วันจึงมักจะไดยนิ การกลาวถอยคําตางๆ ดังตอไปนี้ (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต เลม
15, 2542) เชน
“บิสมิลลาฮิรเฺ ราะหฺมานิรฺเราะหีม” (แปลวา ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงกรุณาปรานี ผู
ทรงเมตตาเสมอ) มุสลิมจะกลาวเมื่อเริ่มอิริยาบถตางๆ เชน จะกิน จะดื่ม จะนั่ง จะเดิน จะนอน จะ
อาบนํา้ จะสวมเสื้อผา จะสวมเสื้อผา เปนตน
“อัลลอฮฺอกั บัร”ฺ (แปลวา อัลลอฮฺผูยิ่งใหญ) มุสลิมกลาวเมื่อเกิดความตกใจ ความนาทึ่ง
หรือนาฉงน
“อัลหัมดุลิลลาฮฺ” (แปลวา การสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺผูเดียว) มุสลิมจะกลาวแสดง
ความขอบคุณตออัลลอฮฺ แสดงความดีใจเมื่อกิจการงานตางๆ ของเขาเสร็จหรือบรรลุผลตามความ
มุง หมาย หรือกลาวเมื่อเกิดอาการจาม (ซึ่งผูที่อยูใกลๆ ที่ไดยินคํากลาวนี้จะกลาวตอบวา “ยัรฺหะมุ
กัลลอฮฺ” แปลวา ขออัลลอฮฺทรงเมตตาแกทาน)
การปฏิบัติตอผูสูงอายุ
“... ผูท ไี่ มมเี มตตาตอผูเยาวและไมใหเกียรติผูอาวุโส เขายอมไมใชพวกเรา”
จากหะดีษนีช้ ใี้ หเห็นวาผูเยาวและผูอาวุโสมีหนาที่ตอกัน โดยผูอาวุโสตองใหความเมตตา
แกผนู อ ย และผูที่มีอายุนอยกวาตองใหเกียรติแกผูอาวุโส ซึ่งรสูลฯ ไดแจงใหทราบวาผูที่ไมเคารพ
และไมใหเกียรติผอู าวุโสนั้นไมใชพวกของทาน นอกจากนี้ทานรสูลฯ ยังไดกลาวในหะดีษความวา
“ชายหนุม คนหนึ่งไดใหเกียรติแกผูที่อาวุโส อัลลอฮฺจะกรุณาแกเขาใหไดรับเกียรติดวยการ
ใหคนอืน่ เคารพเขาเมื่อเขาเขาสูวัยชรา” จะเห็นวาผูที่ใหเกียรติแกผูอาวุโสนั้น อัลลอฮฺจะตอบแทน
ใหแกเขาดวยการใหผูคนเคารพเขา เมื่อเขาเขาสูวัยชรา (ดลมนรรจและแวอูเซ็ง, 2536)
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ศาสนาอิสลามกับภาวะสุขภาพและการเจ็บปวย
นอกจากหลักการตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตนแลวนั้น ศาสนาอิสลามยังมีคําสอนและขอ
ปฏิบัติที่กลาวถึงหลักในการดูแลสุขภาพของผูปวยมุสลิมเพื่อใหเกิดความเขาใจในบริบทของ
ศาสนาอิสลามและสามารถใหการดูแลที่ตอบสนองตอความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวย
มุสลิมไดอยางสมบูรณ
อิสลามเชื่อวาการมีสุขภาพที่ดีนั้นเปนความกรุณาจากอัลลอฮฺพระผูเปนเจาที่ประทานให
กับบาวของพระองคผูที่พยายามขวนขวายเอาใจใสดูแลสุขภาพของตนอยางสมํ่าเสมอ
จากการที่องคการอนามัยโลก (WHO) ไดใหความหมายของสุขภาพไววา “เปนสุขภาวะที่
สมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสังคม มิใชเพียงแคการปราศจากโรคหรือความพิการเทา
นัน้ ” แสดงถึงการใหความสําคัญของมิติทางจิตใจและสังคมวาเปนสวนหนึ่งของการมีสุขภาพดี ซึ่ง
จิตใจและสังคมนั้นมีเรื่องของความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมของบุคคลและสังคม เขามาเกี่ยวของ
กลาวไดวาเปนเรื่องของจิตวิญญาณ สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ไดเสนอราง พรบ.สุข
ภาพแหงชาติ ไดยกรางคําวาสุขภาพไววา “สุขภาวะที่สมบูรณและเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยาง
สมดุลทัง้ ทางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ” ดังนั้นการใหบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ
ในผูปวยมุสลิมจึงตองคํานึงถึงความคิดความเชื่อ หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม
ซึ่งไดมีคําสอนในคัมภีรอัล-กุรอานและสุนนะฮฺตามแนวทางของทานศาสดามุฮัมมัด โดยไมพบ
ความขัดแยงในการปฏิบัติทางการแพทยและสาธารณสุข ตรงกันขามการใชศาสนามาเปนหลักใน
การสงเสริมสุขภาพหรือการบํ าบัดรักษากลับชวยใหการปฏิบัติทางการแพทยและการพยาบาล
กระทําไดงายขึ้น ทั้งนี้ตองเขาใจและยอมรับในสิทธิและความเชื่อของบุคคล (ดํารงค, 2546)
ดํารงค (2546) ไดใหความหมายของคําวาสุขภาพในทัศนะของอิสลามไววาเปนการเนน
มิตทิ างจิตวิญญาณซึง่ จะเปนพลังนําไปสูการมีสุขภาวะที่ดีโดยรวมทั้งทางรางกาย จิตใจและสังคม
อิสลามจึงสนับสนุนใหมนุษยมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงและเนนการสงเสริมปองกันมากกวาการ
บําบัดรักษา โดยสรุปคําสอนตางๆที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวยและภาวะสุขภาพไดดังนี้

การรักษาโรค
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สัจธรรมอยางหนึ่งที่องคอัลลอฮฺไดทรงกํ าหนดไวคูโลกและชีวิตก็คือความเปลี่ยนแปลง
การเจ็บปวยก็เปนหนึ่งในความผันแปรที่เกิดกับมนุษย เชนเดียวกับที่เกิดกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปหรือบาง
ครั้งมนุษยอาจเปนสิ่งมีชีวิตเดียวที่ตองเผชิญกับความเจ็บปวยมากกวาสิ่งอื่น อันเนื่องมาจาก
ปจจัยดานความตองการที่ไมสิ้นสุดในตัวเองบวกกับปจจัยทางธรรมชาติอื่นๆ ที่กอใหเกิดโรคภัย
หลากหลายตามมา ศาสนาอิสลามจึงถือวาความเจ็บปวยเปนปกติวิสัยของมนุษย เปนบททดสอบ
คุณคาความเปนมนุษยเชนเดียวกับบททดสอบอื่นๆ (อาศิส, 2547) ดังนัน้ อิสลามจึงสอนใหมอง
การเจ็บปวยเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดตามปกติเปนสิ่งที่พระเจากําหนดมา ผูปวยตองอดทนและบําบัด
รักษาในยามเจ็บปวย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากอิสลามมีความเชื่อวารางกายเปนสิ่งที่พระเจามอบหมายใหเรา
เปนผูดูแล หามทํารายรางกายหรือปลอยปละละเลย ใหบําบัดรักษาดวยวิธีการที่อนุมัติ ความเจ็บ
ปวยเปนสิง่ ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได มุสลิมจึงตองยอมรับและปฏิบัติตามสิ่งที่บัญญัติไวเกี่ยวกับความ
เจ็บปวยดังนี้ (ดํารงค, 2546)
1.ใหรีบบําบัดรักษาเมื่อเจ็บปวย การบําบัดรักษาเปนหนาที่และความจําเปนของมนุษยที่
เจ็บปวย โดยวิธกี ารรักษานั้นตองไมขัดกับหลักศาสนา เชน การบนบานสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ การ
ใชไสยศาสตร การใชสุราหรือยาดองเหลา การใชสิ่งตองหามมาเปนยาในการบําบัดเปนตน สวน
การหายนั้นอยูที่พระประสงคของอัลลอฮฺเทานั้น มุสลิมจึงตองวิงวอนและศรัทธาตอพระเจา มี
ความอดทน มีความเชื่อมั่น มีจิตใจที่เขมแข็ง หากการบําบัดนั้นไมไดผลเพราะทุกอยางเกิดจาก
ความประสงคของอัลลอฮฺ ซึ่งอาจจะใหอะไรมากกวาการหายจากโรคหรือการเจ็บปวยอาจทําให
เกิดผลเสียดานอื่นแกบาวของพระองค การปลูกฝงเรื่องนี้แกผูปวยมุสลิมและญาติ จะทําใหผูปวยมี
จิตวิญญาณทีม่ ั่นคง มีกําลังใจในการตอสูกับโรค นําไปสูสุขภาวะที่แทจริงตอไป
2. การเจ็บปวยเปนการทดสอบ ผูปวยที่เขาใจและศรัทธาจะมีกําลังใจที่จะตอสูกับความ
เจ็บปวย โดยจะวิงวอนขอพรจากพระเจาใหหายจากโรค หากไมเขาใจในเรื่องนี้จิตวิญญาณเขาจะ
ออนแอ ทอแทไมมีพลังในการตอสูเกิดความเครียดตอโรคที่มีอยูหรือมีโรคใหมแทรกซอนขึ้นมาได
3. การเจ็บปวยเปนการลงโทษจากอัลลอฮฺ ผูท ฝี่ นบทบัญญัติของพระผูเปนเจา การเจ็บ
ปวยถือเปนการลงโทษและใหสํานึกตัวและกลับเปนผูที่มีความศรัทธามากขึ้น ซึ่งการลงโทษอาจไม
เกิดเฉพาะผูที่ฝาฝนเทานั้น อาจทําใหผูศรัทธาทั่วไปตองไดรับผลกระทบตามมาดวย ซึ่งเปนการ
ทดสอบความศรัทธาของมุสลิมทุกคน
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4. การเจ็บปวยถือเปนความเมตตา ความเจ็บปวยเปนสิง่ ที่อยูใกลเคียงความตาย ดังนั้น
เปนโอกาสทีผ่ ปู ว ยจะไดรําลึกถึงพระเจาไดหันกลับมามองตัวเองในสิ่งที่กระทําผานมา ในสวนของ
การกูช วี ติ หรือการหยุดชวยชีวิต อิสลามถือวาความตายเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตก็ไมอนุญาตให
ฆาตัวตายหรือการชวยใหตาย ผูปวยหรือญาติอาจขอรองไมใหกูชีวิตหรือใหหยุดการกูชีวิตในกรณี
ทีเ่ ห็นวามีความทุกขทรมานหรือเห็นวาการชวยชีวิตนั้นไมไดผล
โภชนาการ
อิสลามใหความสําคัญในเรื่องการรับประทานอาหารทั้งนี้เนื่องจากโภชนาการมีอิทธิพลตอ
สุขภาพมนุษยโดยตรงเพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพทางรางกายและจิตวิญญาณ โดยมีหลักการพื้น
ฐานคือการเลือกอาหารที่ดีมีคุณคาสูง การทําความสะอาดอาหาร การทําความสะอาดกอนบริโภค
และการเตรียมอาหารซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ดิเรก, 2539; ดํารงค, 2546)
1. อาหารทีถ่ กู อนุมัติ (ฮาลาล) หมายถึง สิ่งที่ศาสนาอนุมัติใหบริโภคได เชนเนื้อสัตว พืช
ผักผลไม โดยมีกระบวนการและขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักศาสนา เชนการเชือดที่ถูกหลักการ หาม
บริโภคเนื้อสุกร สัตวที่ตายเองเปนตน การเลือกรับประทานอาหารทีฮ่ าลาลเปนการสรางสุขภาพ
ทางจิตวิญญาณบงบอกถึงความเปนผูศรัทธาตออัลลอฮฺ ในทางตรงกันขามผูที่รับประทานอาหารที่
ตองหาม (ฮารอม) บงบอกถึงความออนแอทางจิตใจ มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ไมสมบูรณ ไมใช
เปนผูที่มีสุขภาพดีในทัศนะอิสลาม
2. อาหารที่ดีมีประโยชน อัลลอฮฺใหบริโภคสิ่งที่มีประโยชน เพื่อสงเสริมสุขภาพรางกายให
แข็งแรง เสริมสรางสติปญญาใหสมบูรณ หามบริโภคสิ่งที่ไมดีที่จะกอใหเกิดโทษตอสุขภาพ เชน
สุรา ยาเสพติด ในบางทัศนะถือวาบุหรี่ก็เปนสิ่งตองหามดวย ดังนั้นการบริโภคอาหารครบทั้ง 5 หมู
จึงเปนการดีตอ สุขภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหบริโภคเนื้อสัตว เนื้อปลา นม นํ้าผึ้ง ผักผลไม
ตางๆ ตามหลักโภชนาการ
3. การรับประทานอาหารตามแบบอยางของศาสดา มุสลิมที่ดีจะประพฤติตามแบบอยาง
ศาสดาในทุกๆ เรื่อง ในเรื่องการรับประทานอาหารจะกลาวพระนามของอัลลอฮฺโดยอานบทขอพร
กอนและหลังรับประทานอาหาร ลางมือใหสะอาด ใชมือขวาในการรับประทาน ไมรับประทานมาก
เกินไปใหแบงกระเพาะเปน 3 สวน สําหรับอาหาร นํ้าและที่วาง รับประทานพอประมาณไมกินทิ้ง
กินขวาง
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นอกจากอาหารและการรับประทานแลวสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งคือการหามบริโภคสิ่งที่จะกอให
เกิดโทษตอสุขภาพ เชน สุรา ยาเสพติด หากใครละเมิดถือวาเปนบาปอยางรุนแรง แตในกรณีของ
การเจ็บปวย หากผูปวยที่จําเปนตองไดรับการรักษาดวยสุราลวนๆหรือใชผสมกับยาอื่นและแพทย
ระบุวาสามารถรักษาใหหายจากอาการปวยก็อนุมัติใหผูปวยนั้นใชสุรารักษาได แตในกรณีไมคับ
ขันจะใชสรุ ารักษาไดหรือไมนั้น ยังพบวามีผูที่เห็นขัดแยงกันอยู (สายสัมพันธ, 2519 อางตาม วร
รณฤดี, 2541)
ความสะอาด
“ความสะอาดเปนสวนหนึ่งของความศรัทธา” เปนคํากลาวตอนหนึ่งในอัล-กุรอานซึ่งเนน
ในเรื่องความสะอาดทั้งรางกายและจิตใจ ความสะอาดในศาสนาอิสลามนั้นเทียบเทากับความ
บริสุทธิ์ กอนทีม่ สุ ลิมจะทําการละหมาดก็ตองมีการชําระลางหรือที่เรียกวาอาบนํ้าละหมาด (มานี,
2544) สวนในกรณีเจ็บปวยหรือไมสามารถหานํ้าไดก็ใหใชวิธีอื่นแทน เมื่อปสสาวะหรืออุจจาระก็
ตองชําระดวยนํ้า หากมุสลิมปฏิบัติตนเรื่องความสะอาดอยางเครงครัดตามความศรัทธาของตนทั้ง
ในดานอาหารการกิน เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอมและจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจาก
การอิจฉาริษยา ยอมเปนที่รักของอัลลอฮฺ ดังนัน้ ความสะอาดที่แทจริงจึงหมายถึงความสะอาดทั้ง
รางกายและจิตใจ จึงจะไดชื่อวาเปนผูที่ศรัทธาที่แทจริงและสงผลตอการสรางเสริมสุขภาพอยาง
ชัดเจน (ดํารงค,2546)
การออกกําลังกาย
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตองกระทําอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ไมหักโหมจนเกินไป
ใหเหมาะสมกับเพศและวัย แตงกายเหมาะสม ไมขัดกับหลักศาสนา ในสวนของการละหมาดที่
นอกจากจะเปนการประกอบศาสนกิจแลวยังเปนการบริหารรางกายที่ควบคูไปดวย เพราะในการ
ละหมาดมีการเคลือ่ นไหว มีทาทาง มีการยืดเสนยืดสาย มีการหยุดนิ่งเปนจังหวะขั้นตอนและมี
สมาธิโดยจิตใจรําลึกถึงอัลลอฮฺตลอดเวลา (ดํารงค, 2546)
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การพักผอน
อิ ส ลามสนับสนุ น ใหมีการพักผอนในรูปแบบตางๆทั้งรางกายและจิตใจ การพักผอน
ลักษณะแรกคือการพักผอนในลักษณะของอีบาดะฮหรือการปฏิบัติเพื่อการจงรักภักดีตออัลลอฮฺ
ตามรูปแบบทีศ่ าสนากําหนด เชนการละหมาดและการถือศีลอด เหตุผลของการพักผอนจากการ
ทําละหมาดก็คอื การมีจิตใจที่สงบ ระลึกถึงพระเจาเปนการเสริมสรางสมาธิชวยใหมีจิตใจที่เขมแข็ง
และสงบสุขจึงเปนการพักผอนคลายเครียดแบบหนึ่ง สวนการพักผอนในแบบที่สองก็คือการถือศีล
อดซึ่งมีผลตอสุขภาพอนามัยในแงของการพักผอนคือเปนการรักษาสุขภาพทางดานจิตใจ เพราะ
เปนชวงทีม่ สุ ลิมจะตองควบคุมสติอารมณใหมากที่สุด ทําใหคลายเครียด จิตใจสงบไมฟุงซานและ
การไมรับประทานอาหารในเวลากลางวันถือเปนการพักผอนระบบยอยอาหารที่ตองทํางานหนักมา
ทัง้ ป (ดลมนรรจและแวอูเซ็ง, 2536) ในสวนของการนอนหลับเปนการพักผอนซึ่งในทางการแพทย
พบวาการนอนหลับพักผอนจะทําใหรางกายแข็งแรงมีภูมิตานทานโรค มีสุขภาพจิตดี อารมณแจม
ใส สมองปลอดโปรงพรอมที่จะทํางานตอไป
การที่พยาบาลหรือผูใหการบริการทุกระดับเขาใจถึงความเชื่อ ความศรัทธา หลักปฏิบัติ
ตลอดจนวิถีในการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของผูปวยจะทําใหสามารถดูแลผูปวยไดอยางครอบ
คลุมถึงมิติจิตวิญญาณหรือใหผูปวยมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ดีดวย ซึ่งสงผลตอสุขภาวะทาง
รางกายและจิตใจ อีกทั้งยังเปนการสรางความพึงพอใจใหกับผูปวยและญาติอีกดวย

