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กับทุกคน  เปนโรคเรื้อรัง  วิถี ชี วิตของผูปวยเบาหวานในเดือนถือศีลอด   ถือวา              
การถือศีลอดเปนหนาที่ ของมุสลิม  จะประกอบอาชีพนอยลงกว า เ ดือนปกติ                     
ละหมาดตะรอเวียะฮในตอนกลางคืนที่มัสยิด  ผูปวยนอนหลับพักผอนนอยกวา                      
วันละ 6 ช่ัวโมง  งดประเพณีตาง ๆ แสดงความมีนํ้าใจของคนในชุมชนมากขึ้น วิถีชีวิต
ของผูปวยเบาหวานในเดือนปกติมีดังน้ี ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราทุกวัน สวนใหญ
ละหมาดท่ีบานครบ 5 เวลา ผูปวยพักผอนอยางเพียงพอ ประเพณีจะมีอาหารท่ีมีไขมัน 
กะทิเปนสวนประกอบ การดูแลตนเองในเดือนศีลอดมีดังน้ี ผูปวยสามารถควบคุม
พฤติกรรมการบริโภค ปรับเปล่ียนอาหารท่ีนํามารับประทาน รับประทานยาไมสม่ําเสมอ
โดยเฉพาะลืมมื้อกอนละศีลอด ไมมีการปรับยาในมื้อกลางวัน ขาดการออกกําลังกาย 
พักผอนวันละ 4-5 ช่ัวโมง  มีความเครียดสูงในสัปดาหแรกของการถือศีลอดแตจะดีขึ้น
ในสัปดาหตอมา  ผูปวยบางรายมีภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน  แตสามารถจัดการ
ภาวะแทรกซอนได ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) เฉลี่ยรอยละ 7.4 การดูแล
ตนเองในเดือนปกติมีดังน้ี ไมสามารถควบคุมการบริโภคไดอยางตอเน่ือง  ไมเครงครัด
ในการรับประทานยา ลืมรับประทานยากอนอาหาร ไมมีการออกกําลังกายเปนประจํา 
นอนหลับมากกวา 6 ช่ัวโมง จัดการความเครียดไดโดยการใชหลักคําสอนทางศาสนา 
จัดการภาวะแทรกซอนไดอยางเหมาะสม คาเฉล่ียของระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด 
(HbA1C) เดือนปกติรอยละ 8.9 ผลการศึกษาครั้งน้ีทําใหเขาใจถึงวิถีชีวิต การดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเดือนปกติและเดือนถือศีลอดรวมทั้งพฤติกรรม                  
ที่ไม เหมาะสม  สามารถนําขอมูลที่ ไดไปใช เปนขอมูล พ้ืนฐานในการจัดการ     
โรคเบาหวานใหมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลผูปวยอยางบูรณาการทั้งดานรางกาย จิตใจ 
จิตวิญญาณ  และสังคม 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง   เบาหวานชนิดที่ 2 ถือศีลอด  
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ABSTRACT 
This qualitative research aimed to studying about giving definition of type 2 

diabetes in Muslim patients’ viewpoints.  Ways of life and self- treatment of Muslim 
patients in the Ramadan and the Normal Month in Takuatung District, Phangnga 
Province.  Informants were persons with type 2 diabetes who were in the Ramadan 
more than 15 days. The total   people were 21 cases. The data collection was specific 
through the collaborative observation and intensive interview and check by Data 
triangulation and Methodological triangulation. The data analysis was content-based.  

The studies discovered that the patients defined type 2 diabetes differently as 
follows having sweet urine caused by unbalanced dietary non-treated ailment. The 
patients then learned that type 2 diabetes are chronic illness caused by heredity dietary 
which can be a risk to anyone. Life Style of Muslim type 2 diabetes patients are as 
follows the aim of fasting is a duty of all Muslim the occupation made as soft the 
practice religious increased at the same mosque prayer Tarovieh at night patients sleep 
about 5-6 hours a night and often have bad-tempered no traditions Fasting in the month 
but will be hospitality of the people in the community more. Normal Life Style of 
Muslim type 2 diabetes patients are as follows patients rubber tapping all day usually 
pray 5 times a day patient to sleep adequate rest all customs are cooking with oils, 
coconut milk. In Ramadan, the patients treat themselves as follows: control their own 
dietary regularly medicine intake is inconstant lack of daily exercises sleeping time is 
less than 6 hours the started of Ramadan is sick with stress frustrated, but emotional 
balance management some patients have symptoms, but fatigue, dizziness  shake to 
manage complications. Accumulate in the blood (HbA1C) level in Ramadan is 7.4 
percent. In non-Ramadan months, patients behave differently as follows: lose control 
their own dietary neglect medicine intake lack of daily exercises sleep more than 6 
hours emotional balance management is more than Ramadan properly manage 
complications. Accumulate in the blood (HbA1C) is 8.9. This study was to understand 
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the experiences and way of life and care of patients with type 2 diabetes in Ramadan 
and Non-Ramadan months with unwanted behavior. The data can be used as basic 
information on diabetes management to have continuity. Cover all of health status, 
physical, psychological, spiritual and social in the future.  
 
Key Words : self care behavior, diabetes type 2, ramadan 
 
บทนํา 
 การถือศีลอดเปนวินัยบัญญัติประการหน่ึงในหาประการ ซึ่งมุสลิมทุกคนท่ีมี
สุขภาพแข็งแรงตองปฏิบัติในเดือนรอมฎอน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตแม
จะเปนระยะเวลาอันสั้น แตผูปวยบางรายอาจเพ่ิมปริมาณการรับประทานอาหาร
โดยเฉพาะของหวาน  มันมากขึ้น  ทําใหระดับนํ้าตาลในเลือดสูงขึ้นได  และจาก
สถานการณในปจจุบันที่ผูปวยสวนใหญยังควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดไมดี และ   
การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนยังทําไดไมทั่วถึง การพัฒนาการดูแลผูปวยเบาหวาน
จึงควรกระทําทั้งการเพ่ิมศักยภาพของผูใหบริการ การเสริมสรางความสามารถใน               
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานโดยอาศัยองคความรู และแนวทางที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศ  ผูใหบริการทาง การแพทยแกผูปวยเบาหวานควรใหความสนใจ
สภาพจิตใจและความรูสึกของผูปวยควบคูกับการรักษาที่มีคุณภาพ (เพชร รอดอารีย, 
2550: 27) และผูปวยเบาหวานที่เปนมุสลิมในพ้ืนที่สวนใหญไมสามารถควบคุม               
ระ ดับ นํ้ าตาลในเลื อดไดอย า งต อ เ น่ือง  การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอน                            
ยังทําไดไมทั่วถึง  และผูปวยโรคเบาหวานยังปฏิบัติตนเก่ียวกับโรคเบาหวานไมถูกตอง 
และขาดการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 
 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิถีชีวิต และการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2          
ที่เปนมุสลิมในเดือนถือศีลอดและเดือนปกติ อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา ผูวิจัยเลือก
ตําบลคลองเคียนดวยเหตุผลคือ เปนตําบลที่มีประชากรมุสลิมมากกวารอยละ 95 และ          
มีแนวปฏิบัติที่เครงครัดตอหลักศาสนา มีการเก็บรวบรวมขอมูล มีระบบการติดตาม และ
นัดหมายผูปวยอยางตอเน่ือง การวิจัยเชิงคุณภาพจึงเปนวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับคนหา
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาการใหความหมายของโรคเบาหวานในทัศนะ มุมมองของ               
ชาวมุสลิมที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบวิถีชีวิตของชาวมุสลิมที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 ในเดือน               
ถือศีลอดและ เดือนปกติ อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของชาวมุสลิมที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 
ในเดือนถือศีลอดและเดือนปกติ อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต
และพฤติกรรมการดูแลตนเองของชาวมุสลิมที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 โดยอาศัยแนวคิด
การดูแลตนเองเปนกรอบแนวคิดการวิจัย เก็บรวบรวมดวยแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล 
แนวคําถามในการสัมภาษณ  สมุดบันทึก  การสัมภาษณ และการสังเกตมีสวนรวม 
สังเกตจากรานขายอาหาร และติดตามเย่ียมบานผูปวยและ เครื่องบันทึกเสียง ระยะเวลา
ของการศึกษามี 3 ชวง คือ ชวงแรกเปนการเขาสูสนาม ดําเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจ
ระดับนํ้าตาลในเลือด และระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) กอนเดือนถือศีลอด ชวง
ที่สอง เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนถือศีลอด และชวงที่สาม ดําเนินการเจาะเลือด
เพ่ือตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด และระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) หลังเดือนถือ
ศีลอดประมาณ 1-2 เดือน  
 ผูวิจัยตรวจสอบความเช่ือถือไดของขอมูล โดยการตรวจสอบสามเสาดาน
ขอมูล เปนวิธีการยืนยันขอมูลจากแหลงเวลา แหลงสถานที่ แหลงบุคคล หากตางเวลา 
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ผลการศึกษา 

ผูใหขอมูลหลักจํานวน 21 ราย เปนเพศหญิง จํานวน 19 ราย สถานภาพสมรสคู 
จํานวน 17 ราย การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 15 ราย อาชีพเกษตรกร                         
จํานวน 16 ราย สิทธิ การรักษาพยาบาลประเภทหลักประกันสุขภาพถวนหนา จํานวน  
17 ราย ผูปวยไมทราบประวัติญาติสายตรงวาเปนเบาหวานหรือไม  จํานวน 11 ราย             
สวนใหญไมมีโรคแทรกซอน จํานวน 16 ราย ผูปวยสามารถถือศีลอดไดทุกราย                 
ดัชนีมวลกายอยูในระดับมากกวาเกณฑปกติ จํานวน 11 ราย มีระดับนํ้าตาลในเลือดกอน
ถือศีลอดมากกวา 126 mg/dl จํานวน 20 ราย และมีระดับนํ้าตาลในเลือดหลังถือศีลอด
มากกวา 126 mg/dl จํานวน 17 ราย คาเฉล่ียของนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C)         
เดือนถือศีลอดรอยละ 7.4 คาเฉล่ียของระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C)                           
ในเดือนปกติ รอยละ 8.9 
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การใหความหมายโรคเบาหวาน 
ผลการศึกษา พบวา ผูใหขอมูลหลักใหความหมายของโรคแตกตางกันตาม
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2) ตามสาเหตุการเกิดโรครับประทานอาหารตามใจตนเอง “เบาหวานน้ีคือการกินของ 
ไมบันยะบันยัง (ไมควบคุม) กินเขาไปโดยไมควบคุมเห็นไหร(อะไร) กินกินสิ่งเดียว”            
3) ตามลักษณะของโรคเปนโรคที่รักษาไมหาย “ไมรูแฮะ เราบอกไมใชถูกเบาหวาน
พรรคไหนๆ เราไมใชรู แตรูวาโรคน้ีรักษาไมหาย โนนแหละพาติดตัวไปจนตายอยาง
ดีกา(ก็) แคควบคุมมันอยาใหขึ้นแรงแคน้ันแหละ”  
 การรับรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน 
 การศึกษา พบวา ผูใหขอมูลหลักมีการรับรู เ ก่ียวกับโรคแตกตางกันตาม
ประสบการณ การแลกเปลี่ยนขอมูล การใหความรูจากเจาหนาที่ มีรายละเอียดดังน้ี              
1) เกิดจากกรรมพันธุ “ปะ(พอ) แหละเปน หมอวาถาเปนแลวเปนหมด ถาไมเปนก็ดีไป” 
2) เกิดจากการรับประทานเพราะชอบรับประทานตามใจตนเอง “เบาหวานน้ีคือการกิน
ชอบอยู 2 ชนิดหวาน มัน เห็นของมันๆ ของหวานๆ ของทิๆ(กะทิ) น้ีครุบ(ตะครุบ)ตูม” 
3) เกิดขึ้นไดกับทุกคน “ไมๆ หาเปนไมมะ(แม) แตวาถึงคนปาน้ี(ปจจุบัน) เด็กกา(ก็)          
เปนไมเหลือ”  4) เปนโรคที่ตองรักษาไปตลอด “แตรูวาโรคน้ีรักษาไมหายนิ โนนแหละ
พาติดตัวไปจนตาย” 5) ทําใหออนเพลีย จากประสบการณของผูปวยทําใหออนเพลีย              
ไมมีแรง “กูขึ้นไปถางรองยางกูก็หารูไมหนอพอถูกแดดเชามันจะตายนี่ ทําไหร (อะไร) 
ไมรอดนิ” 
 วิถีชีวิตของผูใหขอมูลหลัก  
 ในเดือนถือศีลอดผูใหขอมูลหลักมีวิถีชีวิตดังน้ี 1) จุดมุงหมายในการถือศีลอด
ถือเปนหนาที่ตองปฏิบัติ “จุดมุงหมายถือศีลอดน้ี ยาเก็น(เช่ือ) จริงๆ เลย ตายก็ตายไป
แหละไมถึงที่สุดแลวจะไมแตก(เสียศีลอด)” 2) การประกอบอาชีพจะนอยกวาเดือนปกติ 
“เดือนบวชน้ีตัดยางน่ันแหละอยางเดียว  บางวันออกเหง่ือมากกาหลบ(ก็กลับ)”               
3) ละหมาดรวมกันที่มัสยิด “เดือนบวชนี้มายัง(ละหมาด) ไปบาลาย(สถานที่สอนศาสนา)
ชิด(บอย) ไปมายังตะรอเวียะฮ” 4) ผูปวยนอนหลับนอยกวา 6 ช่ัวโมง “เดือนบวชนอนตี 
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 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูใหขอมูลหลัก 
 การดูแลตนเองในเดือนในเดือนศีลอด 1) ควบคุมพฤติกรรมการบริโภค 
รับประทานตรงเวลา ไมรับประทานอาหารจุบจิบ อาหารละศีลอดคือ ของหวานและนํ้า
“แกบวชเสร็จ กินขาวเสร็จไมกินแลว ขนมก็หาคอยกินไม นํ้านิกินดีกวาเพ่ือนเดือนบวช 
ขนมหรือไหรก็ไมใชวากินได”  2) รับประทานยาไมสม่ําเสมอ ลืมยากอนอาหารม้ือละ
ศีลอด ไมไดเปล่ียนการรับประทานยาทําใหไมไดรับประทานยาม้ือกลางวัน “เวลาเดือน
บวชกินเหมือนเดิม ยังทีก็ลืม หัวค่ําจะลืมมากกวาหัวรุง เขาบัง(อะซาน) ปบก็มุงไปกินนํ้า
ดวยที่เราเนือย(หิว) ก็กินยาวยาเลยลืม” 3) งดการออกกําลังกายเพ่ือปองกันการออนเพลีย
“พอเดือนบวชนี้ไมมีแรงถีบ(ปนจักรยาน) จะถีบหัวเชาชวงไปทําการ ชวงบายถีบไมรอด
เลย” 4) การพักผอนนอยกวา 6 ช่ัวโมง งดกิจกรรมท่ีใชพลังงานมาก “กลางคืนนอนหลับ
ดี เดือนบวชกลางวันนอนไมหลับ” 5) ในสัปดาหแรกของการถือศีลอดมีความเครียดสูง
แตดีขึ้นในสัปดาหตอมา “อารมณหงุดหงิดดวยมันเนือย(หิว) ปกติมันอิ่มทองมันสาวา
(รูสึกวา) อารมณดีกวาเดือนบวชคือวามันซึมๆ แหละคนอดอาหารนิ” 6) การปองกัน
ภาวะแทรกซอนเดือนถือศีลอด บางรายมีอาการออนเพลีย หนามืด แตสามารถจัดการ
ภาวะแทรกซอนดวยการอาบนํ้า นอนพักผอน ลดกิจกรรมตางๆ “มีแหละหวิว ตาลาย
เหมือนจะเปนลม นอนนิ อาบนํ้าใหเย็นถึงก็นอน ต่ืนมาก็สาบายขึ้น” การดูแลตนเองใน
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ตาราง 1 เปรียบเทียบการดูแลตนเองของผูใหขอมูลหลักในเดือนถือศีลอด และเดือนปกติ     
              (n=21) 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง เดือนปกติ เดือนถือศีลอด 
- ควบคุมชนิด ปริมาณอาหาร
ได 

1. ดานอาหาร 
 

- ควบคุมชนิดและปริมาณ
อาหารไดไมตอเน่ือง ติด
ใจในรสชาติ งดอาหารรส
หวาน มัน กะทิ ไมได 

- 

- รับประทานอาหารม้ือ
เที่ยง มื้อเย็นปริมาณมาก
และลาชา ไมตรงเวลา 

รับประทานอาหารตรงเวลา 
2 มื้อ 
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พฤติกรรมการดูแลตนเอง เดือนปกติ เดือนถือศีลอด 

- หลีกเลี่ยงอาหารที่สงผล
กระทบตอ  การถือศีลอด เชน 
มัน  กะทิ  ใชวิธีตมมากกวา
ทอด 

 - รับประทานอาหารม้ือ
เที่ยง มื้อเย็นปริมาณมาก
และลาชา ไมตรงเวลา 
- รับประทานอาหารจุบจิบ 

- ไมรับประทานอาหารจุบจิบ - รับประทานอาหารท่ีมี
คารโบใฮเดรต ไขมันสูง 
กากใยนอย 

- รั บประทานอ าห ารที่ ม ี  
คารโบใฮเดรต และมีกากใย
นอย 
-ลื ม รั บป ร ะท านย าก อ น
อ า ห า ร โ ด ย เ ฉ พ า ะ ม้ื อ   
ละศีลอด  

2. ดานการรับประทานยา - ลืมรับประทานยาบาง
เวลาและไมเครงครัดใน
การรับประทานยา 
- รั บ ป ร ะ ท า น ย า ไ ม
สม่ําเสมอโดยเฉพาะผูที่มี
การเดินทางเปนประจํา 

- ปรับยาม้ือเชารับประทาน
ตอนอาหารดึก  ยามื้อ เย็น
รับประทานตอนละศีลอด 
- ผูปวยจํานวน 5 รายไมได
ปรับยาในม้ือกลางวันทําให
ไมไดรับประทานยา 

3. ดานการออกกําลังกาย - ออกกําลังกายรอยละ 9.5 - งดการออกกําลังกายที่เปน
รูปแบบ 
- 4. ดานการการพักผอน - นอนหลับมากกวาวันละ 

6 ช่ั วโมงพักผ อนอย า ง
เพียงพอ ประกอบอาชีพ
อยางเต็มที่ 

 

เวลานอนกลางคืนนอยกวา
เดือนปกติ คือประมาณ 4-5 
ช่ัวโมง 
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พฤติกรรมการดูแลตนเอง เดือนปกติ เดือนถือศีลอด 
- จัดการความเครียดใชหลัก
ศาสนา  

5. การจัดการความเครียด - จัดการความเครียดได
เ หม าะสมรั กษ าคว าม
สม ดุ ล ด า น จิ ต ใ จ แ ล ะ 
อารมณ 

- อารมณห งุดหงิดง ายใน
ชวงแรก  
- ปฏิบัติสมาธิขอพร ระลึกถึง 
อัลลอฮ 
-ละหมาดตะรอเวียะฮที่มัสยิด 
- 6.การปองกัน

ภาวะแทรกซอน   
- ภาวะแทรกซอเฉียบพลัน 
มีอาการออนเพลีย หนา
มืด ไมมีแรงเปนบางครั้ง
จัดการโดยการ
รับประทานของหวาน  
- ภาวะแทรกซอนเรื้อรัง 
ผูใหขอมูลหลักมี การดูแล
เทาไดไมดี ทําใหตอง
สูญเสียน้ิวหัวแมเทา  1 
ราย 

สวนใหญภาวะแทรกซอน
เ ฉี ย บ พ ลั น  คื อ  อ า ก า ร
ออนเพลีย หนามืด ใจสั่น ไม
มีแรง จัดกาภาวะแทรกซอน
เบื้องตนดวย    การอาบนํ้า 
นอนเ พ่ือลดกิจกรรมของ
รางกาย ทําจิตใจใหสงบ 

 
 ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ในเดือนถือศีลอดสวนใหญนอยกวา               
รอยละ 7 การดูแลควบคุมเบาหวานอยูในเกณฑดี ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) 
ในเดือนปกติสวนใหญมากกวา รอยละ 8 คือการดูแลควบคุมเบาหวานอยูในเกณฑไมดี 
ดังรายละเอียดตาราง 2 
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ตาราง 2  เปรียบเทียบจํานวนและรอยละ ของระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) กอน 
ถือศีลอดและหลังถือศีลอด (n = 21) 

เดือนปกติ เดือนถือศีลอด ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด 
(HbA1C) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอยกวารอยละ 7 
รอยละ 7-8 
มากกวารอยละ  8 

3 
6 
12 

14.3 
28.6 
57.1 

9 
6 
6 

42.8 
28.6 
28.6 

 
สรุปและอภิปรายผล  
 ความหมายโรคเบาหวานในทัศนะ มุมมองของผูใหขอมูลหลัก  
 ผูใหขอมูลหลัก ใหความหมายเก่ียวกับโรคตามประสบการณ การแลกเปล่ียน
ขอมูล อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรางกาย เชน ปสสาวะมีรสหวาน รับประทานอาหาร            
ไมระวัง ตองดูแลตอเน่ือง สวนการรับรูเก่ียวกับโรคแตกตางกัน เชน เกิดจากกรรมพันธุ
เพราะมีประวัติพอเปนเบาหวาน รับประทานตามใจตนเอง ทําใหออนเพลีย สอดคลอง
กับศรัญญา เลียววิจักขณ (2546:72) พบวา ผูใหขอมูลหลัก มีความเขาใจเก่ียวกับโรค              
2 ประเด็น คือ เปนโรคที่เกิดขึ้นเองอาจเน่ืองมาจากการรับประทานอาหารรสหวานจัด 
มันจัด หรือจากการท่ีมีภาวะเครียดสูง ประเด็นที่สองคือ กลุมที่ไดรับการอธิบายจาก
แพทยผูใหการรักษาคิดวาโรคเบาหวานเกิดจากการทํางานของตับออนที่ผิดปกติ รวมท้ัง
อาจเกิดจากกรรมพันธุ 
 วิถีชีวิตของผูใหขอมูลหลักในเดือนถือศีลอด 
 ผูใหขอมูลหลักทุกคนถือศีลอดในเดือนถือศีลอดอยางมุงมั่นศรัทธา มากวา              
15 วัน และมีเปาหมายคือ การปฏิบัติตนตามหลักขอบังคับของศาสนาอยางเครงครัด โดย
มีวิถีชีวิตที่แตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู กับบริบทหรือปจจัยของแตละบุคคล สามารถ
จัดรูปแบบวิถีชีวิตของผูใหขอมูลหลักในเดือนถือศีลอด ดังน้ี 
 วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการถือศีลอด ผูใหขอมูลหลักถือวาการถือศีล
อดถือเปนหนาที่ของมุสลิมทุกคนแมจะมีขอยกเวนบางกรณีแตทุกคนพยายามปรับตัวให
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 การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนถือศีลอด ผูใหขอมูลหลักมีการปฏิบัติศาสนกิจ
มากกวาเดือนปกติ มีการละหมาดตอนกลางคืนที่มัสยิด พยายามปฏิบัติศาสนกิจเพราะคิด
วาไดรับผลบุญมากกวาเดือนปกติ สอดคลองกับเพ็ญนิภา นรินทรกุล ณ อยุธยา (2546: 
151) พบวาในเดือนศีลอดมีการปฏิบัติศาสนกิจมากขึ้น เชน การละหมาดตะรอเวียะฮ 
การทําจิตใจใหสงบในมัสยิด และการอานอัลกุรอาน  
 การพักผอน ผูใหขอมูลหลักหลับนอยกวา 6 ช่ัวโมง ผูปวยเขานอนเวลา
ประมาณ 23.00-24.00 นาฬิกา ต่ืนนอนประกอบอาหารเพ่ือรับประทานม้ือดึก หลังจาก
น้ันก็จะละหมาดกอนพระอาทิตยขึ้น ประกอบกิจวัตรประจําวันปกติ สอดคลองกับ
จิตรลดา นีละไพจิตร (2540: 49) พบวา ในเดือนถือศีลอดมีการประกอบศาสนกิจ โดยจะ
ใชเวลาในชวงกลางคืน กิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นจะทําใหช่ัวโมงในการหลับลดลง  
 ประเพณีของชุมชนในเดือนถือศีลอดจะนอยลง แตมีการแลกเปล่ียนอาหาร
ระหวางเพ่ือนบาน ซึ่งแสดงถึงการมีนํ้าใจในชุมชน สอดคลองกับสมัย วิถีรุงโรจน 
(2536: 125) พบวา ในเดือนถือศีลอดในชวงตอนเย็นแตละครอบครัวจะมีการเตรียม
อาหารคาว หวาน เพ่ือรับประทานเมื่อพระอาทิตยตกดิน (ละศีลอด) สวนหน่ึงก็จะนําไป
ใหญาติ พ่ีนองซึ่งมีการแลกเปล่ียนอาหารซึ่งกันและกัน 

วิถีชีวิตของผูใหขอมูลหลักในเดือนปกติ  
 วิถีชีวิตของผูใหขอมูลหลักเปนวิถีชีวิตที่คอนขางซับซอนและมีปจจัยที่
เก่ียวของหลายดานที่มี่สวนตอการดําเนินชีวิตของผูปวย เพ่ือใหเขาใจถึงบริบทที่แทจริง
จึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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 การประกอบอาชีพ ผูใหขอมูลหลักสวนใหญจะประกอบอาชีพทําสวน
ยางพาราทุกวัน ถาไมมีเหตุจําเปน สวนการปฏิบัติศาสนกิจผูปวยปฏิบัติศาสนกิจ
ประจําวันละหมาด 5 เวลา สอดคลองกับศิริเพ็ญ  ศุภกาญจนกันติ (2549) พบวา มุสลิม
ภาคใตตอนบนรอยละ 78.8 ละหมาดครบทุกครั้งทุกวัน  
 ผูใหขอมูลหลักสวนใหญจะนอนหลับไดเต็มที่มากกวาเดือนถือศีลอด เขานอน
ต้ังแตหัวค่ําเพ่ือต่ืนประกอบอาชีพและปฏิบัติศาสนกิจตอนเชาตรู เวลานอนไมตํ่ากวา            
วันละ 6 ช่ัวโมง สอดคลองกับจันจิรา ลีลาไพบูลย (2553: บทคัดยอ) พบวา เวลาการนอน
หลับในเดือนปกติ ประมาณ 8 + 1.41 ช่ัวโมง   
 สังคมไทยมุสลิมจะมีงานประเพณีตลอดทั้งปและเก่ียวของกับเรื่องอาหาร             
แกงกะทิ เครื่องเทศ เชน แกงแพะ แกงเน้ือ ขนมหวานจําพวกขาวหมาก รวมมิตร 
สอดคลองกับปาณฑรา มีนะกนิษฐ (2551: 124) พบวา ในงานบุญของชาวไทยมุสลิม
มักจะทําอาหารที่มีไขมันมาก เชน โรตี มะตะบะ ซุบหางวัว ปลานิลทอด ผัดหมี่ แกงเผ็ด
ไก ขนมจีน ขนมหวานอีก 7-8 ชนิด  
 
 การดูแลตนเองของผูใหขอมูลหลักในเดือนถือศีลอด 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยในเดือนถือศีลอด จะดูแลตนเองเพื่อให
สามารถถือศีลอดไดตลอดเดือน แตกตางกันตามลักษณะการดูแลตนเอง ขึ้นอยูกับบริบท 
ปจจัยของบุคคล แบบแผน    การแสดงพฤติกรรมของบุคคล สามารถจัดรูปแบบการดูแล
ตนเองของผูปวยในเดือนถือศีลอด ดังน้ี 
 การดูแลตนเองดานการรับประทานอาหารในเดือนถือศีลอด พบวา ผูใหขอมูล
หลักสามารถควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดอยางตอเน่ือง ใชการตม น่ึง 
มากกวาทอดหรือใชกะทิ  มีการปรับเปล่ียนอาหารเพ่ือใหสามารถถือศีลอดได 
รับประทานอาหารตรงเวลา สอดคลองกับจิตรลดา นีละไพจิตร (2540: 49) พบวา 
ระหวางเดือนถือศีลอด ความถ่ีของมื้ออาหารลดลงโดยบริโภคอาหารมื้อหลัก 2 มื้อ 
ปริมาณการบริโภคคารโบไฮเดรตเพิ่มขึ้น สวนปริมาณพลังงาน สารอาหารโปรตีนและ
ไขมันไมแตกตางกัน         
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 การรับประทานยาในเดือนถือศีลอด ผูใหขอมูลหลักจะลืมรับประทานยากอน
อาหาร ทั้งตอนละศีลอดและอาหารดึก มีการปรับการใชยา คือยามื้อเชาจะรับประทาน
ตอนอาหารดึก ยามื้อเย็นจะรับประทานตอนละศีลอด ยามื้อกลางวันจะไมไดรับประทาน 
เพราะไมมีการปรับการรับประทานยาม้ือกลางวัน สอดคลองกับจาตุรนต ต้ังสังวรธรรมะ
และคณะ (2553: 84) พบวา การบริหารยาของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในรูปแบบตาง ๆ 
มีผลตอการจัดการใชยาที่แตกตางกัน และมีการปรับเปล่ียนการใชยา คือ ยามื้อเชาจะใช
ตอนชวงกอนถือศีลอด ยามื้อเย็นจะใชตอนหลังจากละศีลอดแลว ยามื้อกลางวันมักไมได
รับประทาน ผูปวยมีการปรับเปลี่ยนการใชยาเองในเดือนถือศีลอด เน่ืองจากไมไดรับ
คําแนะนําจากแพทย   
 การดูแลตนเองดานการออกกําลังกายในเดือนถือศีลอด พบวา ผูใหขอมูลหลัก
สวนใหญขาดการออกกําลังกาย เน่ืองจากตองงดกิจกรรม การทํางานที่ตองสูญเสียเหง่ือ
เพ่ือบรรเทาอาการกระหายนํ้า สอดคลองกับจันจิรา ลีลาไพบูลย (2553: บทคัดยอ) พบวา 
ขณะถือศีลอดพฤติกรรมการออกแรงและออกกําลังกายของผูปวยเบาหวานลดลง   
 การจัดการความเครียดในเดือนถือศีลอด ผูใหขอมูลหลักที่ถือศีลอดมีอารมณ
ในทิศทางที่แยลงในชวงแรกของการถือศีลอดแตจะดีขึ้นในสัปดาหตอมา สอดคลองกับ
ราณี  ตาเดอินทร (2549: บทคัดยอ) พบวา มีภาวะเครียดลดลงรอยละ 26.70               
เมื่อเปรียบเทียบกอน-สิ้นสุดเดือนถือศีลอด ดานสุขภาพสังคม รอยละ 100 ของมี
ปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวดีขึ้น  
 การดูแลตนเองดานการปองกันภาวะแทรกซอนในเดือนถือศีลอด พบวา               
บางรายที่มีอาการออนเพลีย หนามืด เมื่ออดอาหารซักระยะหน่ึงในตอนกลางวัน แต
สามารถแกไขอาการดังกลาวได สอดคลองกับฉมาดลพิศ พ่ึงประเสริฐ (2549: 65) พบวา 
ผูปวยเบาหวานสวนใหญสามารถรับรูเก่ียวกับภาวะแทรกซอนเฉียบพลันที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าที่สามารถพบไดบอย ซึ่งผูปวยไดพยายามปรับ
กิจกรรมของตนเองเพ่ือปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอนน้ีขึ้น 
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การดูแลตนเองของผูใหขอมูลหลักในเดือนปกติ 
 มุสลิมจะดําเนินชีวิตเหมือนประชาชนภาคใตทั่วไป มีการรับประทานอาหาร            
3 มื้อ แตไมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล และสามารถจัดรูปแบบการดูแลตนเองของผูให
ขอมูลหลักในเดือนปกติ ดังน้ี 
 การดูแลตนเองดานอาหารในเดือนปกติ พบวาผูใหขอมูลหลักไมสามารถ
ควบคุมชนิดและปริมาณอาหาร ติดใจในรสชาติ รับประทานไมตรงเวลา รับประทาน
อาหารมื้อเย็นในปริมาณมาก สอดคลองกับบังอร ชูคง และคณะ (2541: 161-173) พบวา 
สวนใหญจะรับประทานอาหารม้ือเย็นที่บาน ทําใหรับประทานมากกวามื้ออื่น อาหารเชา
มีปริมาณและคุณภาพไมเหมาะสม  
 การรับประทานยาเดือนปกติ พบวาผูใหขอมูลหลักรับประทานยาไมตรงเวลา 
ลืมรับประทานยากอนอาหารโดยเฉพาะผูที่มีภาระนอกบาน บางรายทํายาสมุนไพรไว
รับประทานเอง มีประวัติเคยซื้อยาสมุนไพรมาใช สอดคลองกับสุนันทา เปรื่องธรรมกุล 
(2550) พบวา ผูปวยมีพฤติกรรมลืมรับประทานยา รับประทานยาไมตรงเวลา และสวน
ใหญเปนผูสูงอายุ สวนพฤติกรรมการแสวงหายาสมุนไพรมารับประทานน้ัน พบวา
ผูปวยบางคนทดลองใชสมุนไพร ซึ่งผลการรักษาทําใหอาการไมดีขึ้น  จึงกลับมารักษา
ดวยยาแพทยแผนปจจุบัน และไมไดแสวงหายาสมุนไพรมารักษาอีก  
 การออกกําลังกาย พบวาผูใหขอมูลหลักมีการออกกําลังกาย 2 ราย เน่ืองจาก
ขาดความเขาใจท่ีถูกตอง ขาดการสนับสนุนจากสังคม และมีขอจํากัดทางดานสุขภาพ
สอดคลองกับวิมลรัตน จงเจริญ และคณะ (2551: 71-83) พบวา การดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 เรื่องการออกกําลังกายไมไดพัฒนา โดยผูปวยใหเหตุผลวาไมสามารถ
ทําได เหน่ือยหรือออนเพลียจากโรค คิดวางานที่ทําเปนการออกกําลังกายอยูแลว                  
ขาดการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว   
 การจัดการความเครียดในเดือนปกติ พบวา ผูใหขอมูลหลักใชคําสอนทาง
ศาสนาเปนที่พ่ึงทางใจ เรียนรูการปรับตัวจากเพ่ือนผูปวย สอดคลองกับเลอรแมนและ
คณะ (Lerman, et al., 2004: 566-570) พบวา ผูปวยเบาหวานที่ปรับตัวไดเปนเพศหญิง
สูงอายุ เปนโรคมานานทําใหสามารถปรับตัวในการอยูรวมกับโรคได ขอมูลผูปวยที่เปน
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 การปองกันภาวะแทรกซอนในเดือนปกติ บางรายที่มีอาการออนเพลีย หนามืด 
แตมีวิธีแกไขดวยการรับประทานอาหารที่หวาน มีผูปวย 1 รายท่ีมีปญหาเรื่องการดูแล
บาดแผลที่เทาจึงตองตัดน้ิวหัวแมเทา สอดคลองกับนุชพร ตันติวัฒนไพศาล (2545: 96) 
พบวา ความผิดปกติที่เทาเกิดจากโรคเบาหวานแตผูปวยปฏิเสธวิธีการแกปญหา จนเปน
สาเหตุใหอาการผิดปกติเปนมากขึ้น เกิดความกลัวตอผลกระทบของความผิดปกติที่เทา 
จึงคอยมาสนใจวิธีการแกปญหาความผิดปกติที่เทาในภายหลัง  
 
 ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ของผูใหขอมูลหลักในเดือนถือศีลอด 
และเดือนปกติ พบวา ในเดือนปกติคาระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) เฉล่ียอยูที่
รอยละ  8.9 เ ดือน  ถือศีลอดคาระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด  (HbA1C) เฉ ล่ียอยูที่               
รอยละ 7.4 โดยมีความแตกตางกันของระดับนํ้าตาลสะสมในเลือดในทิศทางที่ดีขึ้น 
สอดคลองกับเอท และคณะ (Ait, et al., 2010: 89) พบวา การเปรียบเทียบระดับนํ้าตาล
สะสมในเลือดลดลงเล็กนอยจากรอยละ 9.5 ในเดือนปกติเหลือรอยละ 8.7 ในสัปดาห
สุดทายของเดือนถือศีลอด แตไมสอดคลองกับกาแมน และคณะ (Gaman, et al., 2002: 
79) พบวา เดือนถือศีลอดผูปวยเบาหวานมีระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) เพ่ิมขึ้น
เล็กนอย 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. หนวยงานทางดานสาธารณสุข ควรจะมีการศึกษารูปแบบการใหบริการ
ดานสุขภาพโดยคํานึงถึงความแตกตางของบริบททางวัฒนธรรม ความเช่ือ กลุมดอย
โอกาสเพ่ือใหเกิดความรูสึกเทาเทียมในการรับบริการจากรัฐ ซึ่งอาจลดผลกระทบตอ
ปญหาทางสังคม ความม่ันคง ความแตกแยกในสังคมได 
 2. โรคเรื้อรังที่ เกิดจากพฤติกรรมและปองกันไดมีแนวโนมสูงขึ้น               
การยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จึงเปนโอกาสที่จะให
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 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 จากการศึกษา พบวา ผูใหขอมูลหลักที่ถือศีลอดตางมีวิถีชีวิตและการดูแล
สุขภาพตนเองแตกตางกัน  และแตกตางจากเดือนปกติ  บางกิจกรรมสงผลดีและ                  
บางกิจกรรมอาจสงผลเสียตอสุขภาพได จากการวิเคราะหระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด 
การถือศีลอดสามารถชวยควบคุมระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ไดระดับหน่ึง  
แตไมสามารถดูแลไดทุกราย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. ผูใหบริการทางดานสุขภาพทุกระดับควรใหความสนใจ ทําความเขาใจ
ในบริบทดานจิตใจและสังคม  ซึ่ งจะชวยใหการดูแลผูปวยไทยมุสลิมเปนไป                     
อยางบูรณาการองครวมมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน
ใหมีความสอดคลองกับรูปแบบบริบทของมุสลิมในพ้ืนที่  ใหมีความตอเ น่ือง                     
ของกิจกรรม เนนการมีสวนรวมระหวางผูปวยเบาหวาน ครอบครัว และการสนับสนุน
จากชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูนําศาสนา 
 3. ควรจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมตัวรับเดือนถือศีลอดสําหรับผูปวย
เบาหวาน เพ่ือสงเสริม และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองในแนวทางที่ถูกตอง 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ของ
ผูปวยเบาหวานในเดือนถือศีลอดของพื้นท่ีที่มีวัฒนธรรมการบริโภคท่ีตางกัน เชน มุสลิม
ในภาคตางๆ ของประเทศ   
 2. การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถรวบรวมขอมูล
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิต การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานท่ีเปนมุสลิมในเดือนถือศีล
อด  และเดือนปกติ  ควรนําขอมูลเหลา น้ีสูการวิจัยแบบก่ึงทดลองโดยประยุกต                    
ทฤษฎีตาง ๆ เชน แรงสนับสนุนทางสังคม 
 3. ควรมีการศึกษาหรือวิจัยเพ่ือหารูปแบบหรือกิจกรรมที่เหมาะสม              
ตอวิถีชีวิต และการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานในเดือนถือศีลอด 
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