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การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ประเมินคุณคุณภาพชี วิตผูป้ ่ วยเบาหวานที่นบั ถือศาสนาอิสลามของจังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ ่ วย
เบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่นบั ถือศาสนาอิสลามและมารับบริ การในโรงพยาบาลจังหวัดสตูล จํานวน 334 ราย ที่ได้จากการสุ่ มแบบ
มีระบบ (Systematic sampling) เก็บข้อมูลในช่วงเดือนรอมฏอนและใช้แบบสัมภาษณ์ Diabetes-39 Thailand วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติพรรณนา โดยนําเสนอ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ พร้อมช่วงเชื่อมัน่ 95% (95% confidence interval) ผลการวิจยั พบว่า
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่นบั ถือศาสนาอิสลามที่มีคุณภาพชีวิตระดับตํ่า ร้อยละ 80.5 (95%CI= 76.3 – 84.8) โดยพบในกลุ่ม เพศหญิง
ร้อยละ 82.4 ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 84.1 และผูป้ ่ วยที่ประกอบอาชีพที่ใช้แรงงาน ร้อยละ 80.1 ประเด็น
ปั ญหาคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยเบาหวาน ได้แก่ มิติทางด้านคุณภาพชีวิตที่มีผลกระทบต่อผูป้ ่ วยได้แก่ การควบคุมเบาหวาน
(ร้อยละ 89.8) ความกังวล (ร้อยละ 99.4) ภาวะสังคม (ร้อยละ 98.2) เพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 99.1) และความกระปรี้ กระเปร่ า
(ร้อยละ 74.2) โดยพบว่าปั ญหาคุณภาพชีวิตเกิดจากมิติความวิตกกังวนต่อการดํารงชีวิตกับการป่ วยโรคเบาหวาน ดังนั้นการ
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตต้องมีการจัดการอย่างเป็ นระบบตั้งแต่การดูแลด้านการรักษาที่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิศาสนะกิจ การ
สร้างความเข้าใจของคนในสังคมเกี่ยวกับการป่ วยด้วยโรคเบาหวานกับการปฏิบตั ิศาสนกิจเพื่อให้ผปู้ ่ วยมีสังคมที่เอื้อต่อการ
ดํารงชีวติ ในภาวะป่ วยโรคเบาหวาน
ABSTRACT
This cross-sectional descriptive study research aim to assessment quality of life among Islamic diabetes
mellitus patients in Satun province, Thailand. The total of 334 samples were systematically randomly selected to
respond to questionnaires was Diabetes-39 Thailand on Romdon month. Both descriptive and present the mean,
percentage with 95 % confidence interval. The results indicated that most of sample was low of quality of life 80.5
percentage (95%CI= 76.3 – 84.8) including female 82.4 percentage, primary education 84.1 percentage, laborer
80.1 percentage. quality of life issues as Blood sugar control (89.8), anxiety (99.4), social (98.2), sexual (99.1),
activity (74.2). Quality of life caused by the anxiety dimension to life with diabetes mellitus. The health promotion
quality of life must be managed as a system from medical care that is consistent with religion Islam. The
understanding of people in society with diabetes mellitus to religion Islam in order to social and environment
conducive to living with diabetes.
คําสํ าคัญ: คุณภาพชีวิต โรคเบาหวาน ผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม
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MMP69-2
บทนํา
องค์กรอนามัยโลก (World Health Organization)
รายงานจํานวนผูเ้ สี ยชี วิตด้วยโรคเบาหวานในประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ปี พุทธศักราช 2553 มีอตั ราตาย
ด้วยโรคเบาหวานใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะประเทศไทย
สู งเป็ นลําดับที่ 2 หรื อมี อตั ราตายด้วยโรคเบาหวาน
เท่ า กับ ร้ อ ยละ 6.0
และมี ก ารคาดการว่า อนาคต
ประชากรที่ ป่ วยด้ว ยโรคเบาหวานจะมี แ นวโน้ม การ
เสี ย ชี วิ ต เพิ่ ม จํา นวนมากขึ้ น ทุ ก ปี (WHO,
2010)
ประชากรประเทศไทยที่ นับถือศาสนาอิสลามจากการ
สํารวจของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ พบว่าจํานวนผูน้ ับ
ถือศาสนาอิสลามเท่ากับ 3,402,247 คน หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 5.2 คนต่อประชากรที่นับถือศาสนาอื่นๆ และใน
จังหวัดสตูลพบว่า มีประชากรที่นบั ถือศาสนาอิสลามสู ง
ถึง ร้อยละ 80.0 โดยองค์กรอนามัยโลกให้ความหมาย
ว่าคุณภาพชีวิตเป็ นการรับรู ้ ความพึงพอใจ และสถานะ
ของบุ ค คลในการดํา รงชี วิ ต ในสั ง คม
โดยมี
ความสัมพันธ์กบั เป้ าหมายและความคาดหวังของตนเอง
ภายใต้บริ บทของวัฒนธรรม ค่านิ ยม มาตรฐานของ
สังคม (ศรี เมือง, 2552)
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วกับ สุ ข ภาพเป็ นโครงสร้ า งที่
ประกอบขึ้นด้วยแนวความคิดทางด้านสุ ขภาพ ได้แก่
สุ ข ภาพด้า นกายภาพ สุ ข ภาพด้า นจิ ต ใจ สุ ข ภาพด้า น
สังคม และภาวะสุ ขภาพ การป่ วยด้วยโรคเบาหวาน
อาจจะไม่ ท ํา ให้ เ สี ยชี วิ ต ในทั น ที แ ต่ โ รคเบาหวาน
สามารถก่อโรคและสภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ จากภายหลัง
จากการป่ วย ทําให้ผปู้ ่ วยเบาหวานมีระดับคุณภาพชีวิตที่
ตํ่า ส่ งผลต่อ การใช้ชีวิตประจําวันและการปฏิ บ ัติงาน
(พวงทอง, 2554)
ปั จ จุ บ ัน มี ก ารศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต อ ย่ า ง ม า ก มา ย ทั้ ง ใ น ปร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยเบาหวาน ได้แก่
ลัก ษณะประชากร ลัก ษณะสุ ข ภาพ การรั ก ษาแพทย์
ทางเลือก ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจ (รัตนาวดี, 2542)
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โดยทั่ว ไปประชากรที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม มี
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตทีเหมือนกัน ไม่ว่าประชากรคน
นั้นจะเชื้อชาติหรื ออาศัยอยูท่ วีปใด ดังนั้นการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต จึงมีความจําเป็ นอย่าง
ยิ่งเพื่อให้เข้าใจถึงปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของผูป้ ่ วยที่มีความแตกต่างกันในวิถีชีวิต ความเชื่อ และ
วัฒ นธรรม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ งสํ า หรั บ การ
ส่ ง เสริ มป้ องกัน และพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ป่ วย
เบาหวาน ให้สามารถดําเนิ นชี วิตมีความสุ ขและได้รับ
บริ การสุ ขภาพที่เหมาะสม โดยใช้เครื่ องมือวัดระดับ
คุณภาพชีวิตผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีการพัฒนาและปรับปรุ ง
จากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
คือ Diabetes-39 Thailand (กรรณิ การ์ และสงวน, 2552)
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตผูป้ ่ วยเบาหวานที่นบั ถือ
ศาสนาอิสลาม
วิธีการวิจัย
รู ปแบบการศึกษาเชิ งพรรณนา แบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional descriptive study) โดยศึกษาใน
ประชากรจังหวัดสตูลที่ นับถือศาสนาอิสลามและป่ วย
ด้วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 จํานวน 334 ราย โดยเริ่ มเก็บ
ข้อมูลในโรงพยาบาลทุกแห่ งที่ มีมีที่ต้ งั ในจังหวัดสตูล
จํานวน 6 แห่ ง ได้แ ก่ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาล
ควนโดน โรงพยาบาลท่าแพ โรงพยาบาลควนกาหลง
โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุ่งหว้าระหว่างวันที่ 1
กรกฎาคม 2556 ถึ ง 31 สิ งหาคม 2556 (ตรงกับ เดื อ น
รอมฏอน)
1. กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างได้มาจากทะเบียน
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่มารับบริ การในจังหวัดสตูลและนับถือ
ศาสนาอิสลามของโรงพยาบาลทุ กแห่ งที่ มีพ้ืนที่ ต้ งั ใน
จังหวัดสตูล โดยมี เกณฑ์การคัดเลื อ กและคํานวณวน
ขนาดตัวอย่าง ดังนี้
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1.1 เกณฑ์ การคั ด เลื อ กตั ว อย่ า งเข้ าศึ ก ษา
(Inclusion criteria) คือ
1.1.1 ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 ที่นบั ถือ
ศาสนาอิสลาม มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป (อายุตามปฏิทินถึง
วันที่เก็บข้อมูล) ทั้งเพศชายและหญิง
1.1.2 ผูป้ ่ วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้
มีสติสัมปชัญญะ ติดต่อสื่ อสารด้วยการเขียน พูด อ่าน
และฟังภาษาไทยได้
1.2 เกณฑ์ การคั ด เลื อ กตั ว อย่ างออกจาก
การศึกษา (Exclusion criteria) คือ
1.2.1 ผูป้ ่ วยเบาหวานที่ มี ปั ญ หาทางจิ ต
เวช ปั ญญาอ่อน และตั้งครรภ์
1.2.2 ผู้ป่ วยเบาหวานที่ ย ้า ยที่ อ ยู่ หรื อ
เสี ยชีวติ ในช่วงที่ทาํ การศึกษา
1.2.3 ผูป้ ่ วยเบาหวานที่ ข้ ึ น ทะเบี ย นรั บ
การรั กษาในโรงพยาบาลน้อ ยกว่า 1 ปี นับ ถึ งวัน
สัมภาษณ์
1.3 การคํานวณขนาดตัวอย่ าง การคํานวณ
ขนาดตัวอย่างเพื่อการประมาณค่าสัดส่ วนของประชากร
กรณี ทราบจํานวนประชากร (Lwanga & Lamesshow,
1991)
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2

โดย n = ขนาดตัวอย่าง
N = จํานวนประชากรผูป้ ่ วยเบาหวานที่ข้ ึน
ทะเบียนในจังหวัดสตูล (893)
α = ความผิดพลาดจากการสุ่ มตัวอย่างเพื่อ
สรุ ปลักษณะประชากรจากค่าสถิติของตัวอย่าง (1.96)
Z = สัมประสิ ทธิ์คามเชื่อมัน่ (Confidence
coefficient) ได้จากความเชื่อมันที่กาํ หนด (1-α)
P = สัดส่ วนคุณภาพชีวิตผูป้ ่ วยเบาหวานที่
ศาสนาแตกต่างกัน (0.42) (Chaveepojnkamjorn, 2008)

E = ความกระชับการประมาณค่า (Precision
of the estimation) (10%)
2. สุ่ มขนาดตัวอย่ าง การศึกษาครั้งนี้ สุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่ มอย่างเป็ นระบบ (Systematic sampling)
โดยนําเข้าและสุ่ มข้อมูลทะเบี ยนผูป้ ่ วยด้วยโปรแกรม
Stata V10.1
3. เครื่ อ งมือ ในการประเมิน คุ ณ ภาพชี วิต ได้แ ก่
Diabetes-39 Thailand (กรรณิ การ์ สงรักษา และสงวน
ลือเกียรติบณ
ั ฑิต.2552)
แบบวัด Diabetes-39 Thailand ประกอบด้วย
คําถาม 39 ข้อ มีความเที่ยง 0.7 และแบ่งเป็ น 5 มิติยอ่ ย ๆ
ดังนี้
- มิติการควบคุมเบาหวาน
- มิติความวิตกกังวล
- มิติภาระทางสังคม
- มิติเพศสัมพันธ์
- มิติความมีเรี่ ยวแรงและความ
กระปรี้ กระเปร่ า
4. สถิตแิ ละการวิเคราะห์ การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์
ข้อ มูลด้วยโปรแกรม Stata 10.1 ลิ ข สิ ท ธิ์ คณะ
สาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิ บายข้อมูลด้วย
สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. การขออนุมัติการศึกษาวิจัย การศึกษาวิจยั ครั้ง
นี้ ได้ผา่ นการอนุ มตั ิเพื่อทําการศึกษาโดยคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ก ลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ม าจากทะเบี ย น
ผูป้ ่ วยเบาหวานในจังหวัดสตูล จํานวน 334 ราย
1. ลักษณะทางประชากร ผูป้ ่ วนเพศหญิ งร้ อยละ
86.5
อายุเ ฉลี่ ย 55.4 ±11.9 ปี ระดับ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา ร้อยละ 67.7 สู งกว่าประถมศึกษา ร้อยละ
32.3 ประกอบอาชี พปกติ ร้ อยละ 82.6 ไม่ประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 17.4
2. ลักษณะภาวะสุ ขภาพโรคเบาหวาน อายุที่เริ่ ม
ป่ วยด้วยโรคเบาหวาน เฉลี่ย 43.3 ±11.0 ปี จํานวนปี ที่
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ป่ วยด้ว ยโรคเบาหวาน เฉลี่ ย 7.0 ±4.3 ปี ผู้ป่ วยไม่
สามารถควบคุ มระดับนํ้าตาลในเลื อดได้ ร้ อยละ 52.7
ผูป้ ่ วยมีความพิการ ร้อยละ 44.9 ผูป้ ่ วยมีโรคแทรกซ้อน
ร้อยละ28.1
3. ลักษณะทางสังคมและอารมณ์ ผูป้ ่ วยมีความ
ใกล้ชิดศาสนา ร้อยละ 94.3 ผูป้ ่ วยไม่มีความเครี ยด ร้อย
ละ 71.0 โดยมี ค่าเฉลี่ย 6.3 ±2.5 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 19) ผูป้ ่ วยมี ปัญหาด้านการเงิ นส่ วนบุคคล ร้อยละ
25.8 และปั ญหาด้านการเงินของครอบครัว 45.2
4. คุ ณ ภาพชี วิ ต ผูป้ ่ วยเบาหวานที่ นับ ถื อ ศาสนา
อิสลาม พบว่า มีคุณภาพชี วิตโดยรวมระดับตํ่า ร้อยละ
80.5 (95%CI= 76.3 – 84.8) โดยมีค่าเฉลี่ย 182.0 ±40.0
คะแนน ค่าน้อยที่สุด 66 คะแนน ค่ามากที่สุด 249.5
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 287 คะแนน) โดยผูป้ ่ วยที่ มี
คุณภาพชี วิตระดับตํ่ามักพบในผูป้ ่ วยเพศหญิ ง ร้ อยละ
82.4 ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 84.1
และผูป้ ่ วยที่ ป ระกอบอาชี พที่ ใช้แ รงงาน ร้ อ ยละ 80.1
เช่น อาชีพ เกษตร รับจ้าง ค้าขาย
5. การวิ เ คราะห์ มิ ติ คุ ณ ภาพชี วิ ต ซึ่ งสามารถ
จําแนกได้ 5 มิติ พบว่า
5.1 มิติความวิตกกังวนมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชี วิต ร้ อยละ 99.4 ซึ่ งประกอบไปด้วย ปั ญหาเรื่ อ ง
การเงิน ร้อยละ 68.9 การวางแผนในอนาคต ร้อยละ
73.6 ความเครี ยดหรื อความกดดันในการใช้ชีวิต ร้อยละ
74.9 ภาวะซึ มเศร้า ร้อยละ 61.4
5.2 มิ ติ ด้า นภาวะทางสั ง คมมี ผ ลกระทบต่ อ
คุณภาพชีวิตร้อยละ 98.2 (ประกอบไปด้วย ผลกระทบ
ต่ อ ครอบครั วและเพื่ อ นเนื่ องจากการป่ วยด้ ว ย
โรคเบาหวาน ร้อยละ 61.1 ความรู ้สึกอับอายที่ป่วยด้วย
โรคเบาหวาน การถูกเรี ยกว่าผูป้ ่ วยเบาหวาน ร้อยละ
69.8 ต้องทําในสิ่ งที่ บุคคลอื่นไม่ทาํ ร้ อยละ 60.2 การ
ป่ วยด้วยโรคเบาหวานรบกวนชี วิตครอบครั ว ร้ อ ยละ
69.8)
5.3 มิติดา้ นการควบคุมเบาหวานมีผลกระทบ
ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ร้ อ ยละ 89.8
(ประกอบไปด้ว ย
ความรู ้สึกที่ตอ้ งป่ วยด้วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 81.4 การ
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ไม่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ ร้อยละ 90.2
การตรวจวัดนํ้าตาลในเลือด ร้อยละ 65.9 เวลาที่เสี ยไป
กับการรั กษาโรคเบาหวาน ร้ อยละ 67.4 ทําต้องทํา
กิจ กรรมและต้อ งคํา นึ ง ถึง การควบคุม โรคเบาหวาน
ร้อยละ 76.9)
5.4 มิติดา้ นความกระปรี้ กระเปร่ ามีผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวติ ร้อยละ 74.2 (ประกอบไปด้วย ร่ างกายมี
เรี่ ยวแรงจํา กัด ร้ อ ยละ 77.2 ปั ญ หาสุ ข ภาพด้า นอื่ น
นอกจากโรคเบาหวาน ร้อยละ 81.1 การออกกําลังกาย
ร้อยละ 70.7 ข้อจํากัดในการเดินทาง ร้อยละ 65.6 การ
ไม่สามารถทําในสิ่ งที่ตนเองต้องการ ร้อยละ 76.6 การ
นอนหลับไม่สนิท ร้อยละ 86.8)
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพชีวิต
ผลกระทบกับคุณภาพชีวติ
มิตคิ ุณภาพชีวติ

มี

ไม่ มี

(ราย/ร้ อยละ)

(ราย/ร้ อยละ)

การควบคุมเบาหวาน

300/89.8

34/10.2

ความวิตกกังวน

332/99.4

2/0.6

ภาวะทางสังคม

328/98.2

6/1.8

เพศสัมพันธ์

331/99.1

3/0.9

ความกระปรี้ กระเปร่ า

248/74.2

86/25.8

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาคุณภาพชีวิตผูป้ ่ วยเบาหวานครั้งนี้ตรงกับ
ช่วงที่ ผูป้ ่ วยที่ นับถือศาสนาอิสลามต้องถือศีลในเดื อน
รอมฏอน ซึ่ งเป็ นภารกิจตามหลักศาสนาอิสลาม คือ การ
งดอาหารรับประทานอาหารในตอนกลางวัน ดังนั้นจึ ง
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยเบาหวานที่
นับถือศาสนาอิสลามจะมีระดับตํ่าและมีความแตกต่าง
จากการศึกษาที่ผา่ นมา ที่ผลการศึกษาพบว่าประชากรที่
ป่ วยด้วยโรคเบาหวานส่ วนใหญ่ มี คุ ณภาพชี วิต ระดับ
ปานกลาง เช่ น จังหวัดกาฬสิ นธุ์ (เสกสรร, 2553)
สมุทรสงคราม (จิณณพัต, 2551) และนครปฐม (รัตนา

MMP69-5
วดี , 2545) โดยผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ เมื่ อ วิ เ คราะห์ มิ ติ
คุณภาพชีวิต พบปั ญหาคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยเบาหวาน
อาจะเกิ ด จากการปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบการดํา เนิ น
ชีวติ ประจําวันตามความเชื่อทางศาสนาอิสลาม กล่าวคือ
ในสังคมของผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลามหรื อเรี ยกว่ามุสลิม
จะมีความเข้มข้นในการปฏิบตั ิศาสนากิจ เพราะมุสลิม
จะมีความกลัวถูกลงโทษจากพระเจ้าเป็ นอย่างมาก และ
ในสั ง คมมุ ส ลิ ม จะกํา หนดให้ทุ ก คนมี ห น้า ที่ ต ัก เตื อ น
ญาติ เพื่อน หรื อคนในหมู่บา้ นให้ปฏิบตั ิศาสนากิจอย่าง
เคร่ งครัดดังนั้นการถือศีลอดก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่มุสลิมทุก
คนจะคอยเตือนและตอกยํ้าให้ผทู ้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลาม
ทุ ก คนต้อ งปฏิ บ ัติ จึ ง พบว่ า มิ ติ สุ ข ภาพที่ เ ป็ นปั ญ หา
คุ ณภาพชี วิตของผูป้ ่ วยเบาหวาน คื อ ความวิตกกังวน
จากการป่ วย การวางแผนการดําเนิ นชีวิตในขณะที่ป่วย
ซึ่ งในกรณี ที่ผปู้ ่ วยไม่มีความรู้ในการวางแผนการรักษา
เพื่อให้สามารถถือศีลในเดือนรอมฏอน สิ่ งเหล่านนี้ กจ็ ะ
สร้ า งความกังวนให้กับ ผูป้ ่ วย จากความวิต กกังวนว่า
ตนเองจะถูกลงโทษจากพระเจ้าและถูกกดดันจากคนใน
สังคมถ้าไม่สามารถถือศีลอดในเดือนรอมฏอน
การถื อ ศี ล อดในเดื อ นรอมฏอน ตามหลัก การ
ศาสนาอิสลาม อนุมตั ิให้ผทู้ ี่บรรลุนิติภาวะทุกคนต้องมี
หน้าที่ ถือศี ลในเดื อนรอมฏอนโดยการงดรั บประทาน
อาหาร งดการพูดเท็จ นิ นทา และคิดในสิ่ งที่ ไม่ดี แต่ก็
ได้กาํ หนดข้อยกเว้นว่าสําหรับผูท้ ี่ไม่สามารถถือศีลอด
ได้ ได้แก่ ผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะป่ วย หญิงมีประจําเดือน เป็ นต้น
การป่ วยด้ว ยโรคเบาหวานเป็ นการป่ วยด้วยโรค
เรื้ อรั ง ที่ ต ้อ งอาศัย การรั ก ษาทั้ง ชี วิ ต อาการป่ วยไม่
แสดงออกอย่างชัดเจนเหมือนกับการป่ วยด้วยโรคทัว่ ไป
ดังนั้นจึ งเป็ นเรื่ องยากที่ ผูป้ ่ วยจะตัดสิ นใจที่ จะปฏิ เสธ
การถื อ ศี ล อดในเดื อ นรอมฏอน แต่ ก ารถื อ ศี ล นั้ นมี
โอกาสเกิ ด ความขัด แย้ง กั บ การวางแผนการรั ก ษา
โรคเบาหวานจนทําให้ผปู้ ่ วยมีอาการของโรคแทรกซ้อน
ได้ เช่น การงดรับประทานอาหารในเวลากลางวัน และ
การชดเชยพลังงานด้วยการรั บประทานอาหารที่ มีร ส
หวานในตอนกลางคืน หรื อการวางแผนการรับประทาน
ยาที่ไม่เหมาะสม
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ปั จจุบนั องค์ทางด้านศาสนาอิสลามที่มีบทบาททาง
การแพทย์ คือ สมาคมจันทร์ เสี่ ยวการแพทย์และสาธาร
สุ ข ได้จดั ทําแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานในเดื อน
รอมฏอน เพื่อให้ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยสามารถกําหนดรู ปแบบ
การรั กษาที่ สอดคล้องกับการถื อศี ลในเดื อนรอมฏอน
และไม่เกิดผลกระทบต่อผูป้ ่ วย ดังนั้นควรมีการส่ งเสริ ม
ให้มีการกระจายความรู้ และแนวทางดังกล่าวในผูป้ ่ วย
และผูด้ ูแลผูป้ ่ วย เพื่อให้สามารถถือศีลโดยไม่กระทบต่อ
การวางแผนการรักษาโรคเบาหวาน และจะช่วยส่ งเสริ ม
ให้ผปู้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก
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