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ความคิดเชิงบวกกับการดูแลผู้ป่วยตามวิถีมุสลิม
Positive Thinking in Muslim Heath Care
มุสลินท์ โต๊ะกานิ พย.ม. (Muslin Tohkani,MNS.)1
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ พย.ม.(Siriphan Siriphan,MNS.)2
ตั้งแต่ปี พศ.2547 เป็นต้นมา สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการทำางานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นอย่างมาก แต่พบว่า บุคลากรสาธารณสุข
เป็นเป้าหมายของ ผู้ก่อความไม่สงบน้อยที่สุด และเป็นกลุ่มที่ประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับมากกว่าเจ้า
หน้าที่ภาครัฐในหน่วยงานอื่นๆ แต่ก็ยังพบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีการโยกย้ายของพยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเป็นจำานวนมาก จึงจำาเป็น
อย่างยิ่งที่พยาบาลผู้ยังคงปฎิบัติงานในพื้นที่ ต้องปรับมุมมองที่เป็นบวก มุมมองที่ทำาให้เรามีแง่คิดที่ดี
มุมมองที่ทำาให้เรามีกำาลังใจ มุมมองที่ทำาให้เรารู้สึกมีความทุกข์น้อยลง มีแรงจูงใจที่จะต่อสู้กับชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และต้องปรับปรุงมุมมองในการดูแลผู้ป่วยท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต นั่นคือ การมีความคิดเชิงบวก
จากคำากล่าวที่ว่า ความคิดเชิงบวก เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการคิดที่เราเคยชินติดตัวเรา
มาเป็นเวลานาน และ “เผลอ” ใช้โดยอัตโนมัติจนติดเป็นนิสัย การปรับเปลี่ยนวิธีการคิดจึงยากที่จะทำาได้ทันที
แต่สามารถทำาได้หากฝึกฝน โดยเริ่มต้นที่การสำารวจตัวเองว่า “เราตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร” ต่อมาจึง
ลองหามุมมองอื่นต่อเหตุการณ์นี้ โดยมุมมองดังกล่าวต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงจะทำาให้มองอะไรง่ายขึ้น
เข้าใจกับสิ่งที่เป็นมากขึ้น ความคิดเชิงบวกจะนำามาใช้ได้ดีเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต ดังเช่น สถานการณ์
ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากพยาบาลในพื้นที่ มีความคิดเชิงบวก ปรับเปลี่ยนวิธีการดูแล
ผู้รับบริการให้สอดคล้องกับบริบท วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิม และการดูแลผู้ป่วยทุกเพศ
ทุกวัย ทุกศาสนาอย่างเข้าใจ เข้าถึง จะสามารถให้การดูแลแบบองค์รวมได้ ซึ่งจากประสบการณ์การทำางาน
ให้การพยาบาลผู้รับบริการที่เป็นมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ จากการศึกษาเอกสารและการศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
ต่างๆ ทำาให้เข้าใจบริบทของวิถีชีวิตมุสลิมมากขึ้น จึงขอเสนอประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้รับบริการ
มุสลิม ในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปรับมุมมองให้เกิดความคิดเชิงบวกมากขึ้น ดังนี้
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1. ทัศนคติของการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นแรกที่กล่าวถึง คือ ทัศนคติของการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ บุคลากรสาธารณสุขต้องเข้าใจบริบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรมและ
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม สื่อสารด้วยภาษายาวี ปัญหาด้านสาธารณสุขส่วนหนึ่งเกิดจากผู้รับบริการมี
ความเชื่อทางศาสนาที่ไม่สอดคล้องกับการแพทย์สมัยใหม่ ดังนั้นในการจัดบริการสาธารณสุขต้องมีความ
เข้าใจการซ้อนทับ 3 วิถี คือ (1) ศาสนาอิสลาม (2) วัฒนธรรมท้องถิ่น และ(3) วิถีชนบท และต้องเข้าใจว่า
อิสลามคือวิถีแห่งความครบถ้วนและสมบูรณ์แล้วในการดำารงชีวิต รวมไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ทั้งมวลเพื่อการดำารง
ชีวิต โดยที่คำาสอนแห่งศาสนามิได้แบ่งแยกเรื่องของศาสนาออกจากวิถีชีวิตและการปกครอง ดังนั้นไม่ว่า
จะเป็นการดำาเนินกิจการต่างๆทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา และระบอบการปกครอง ก็ล้วนเป็น
ส่วนหนึ่งของคำาสอนแห่งอิสลาม (ยูซุฟ นิมะ และสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ , 2551) การจัดบริการที่สอดคล้อง
กับบริบทวิถีมุสลิม เช่น การกำาหนดเวลาเยี่ยมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการปฎิบัติศาสนกิจโดยกำาหนด
เวลาเยี่ยมเป็นเวลา 18.00 – 22.00 น. การคำานึงถึงวิถีชนบทในการเยี่ยมญาติ การสื่อสารด้วยภาษายาวี
โดยการใช้ล่าม หรือทำาคู่มือภาษามลายูท้องถิ่นสำาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นอกจากนี้ต้องมีความเข้าใจพื้น
ฐานของความเป็นชุมชนและของความยากจน
2. หลักการจัดบริการสุขภาพตามบทบัญญัติอิสลาม
ชาวมุสลิมมีหลักปฏิบัติที่สำาคัญ 5 ประการ ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ คือ (1) การปฏิญาณตน
(2) การละหมาด (3) การถือศีลอด (4) การจ่ายซะกาต และ (5) การประกอบพิธีฮัจญ์ ดังนั้น การจัด
บริการสุขภาพจึงต้องสอดคล้องกับหลักปฎิบัติ ได้แก่ ในช่วงถือศีลอดจะมีการจัดบริการพิเศษที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติตนของผู้รับบริการมุสลิมในเดือนรอมฎอน เช่น (1) มีการเตรียมน้ำาดื่มและอินทผลัม เพื่อให้ผู้มา
รับบริการสามารถละศีลอดได้สะดวกในทันทีที่มีเสียงอาซาน (2) ผู้ป่วยที่มารับบริการในช่วงเวลาราชการ
ณ แผนกผู้ป่วยนอกในแต่ละวันจะมีปริมาณน้อยลง กรณีที่เป็นโรคเรื้อรังจึงควรนัดหมายให้เป็น 2 เดือน
เพื่อให้พ้นช่วงเวลาการถือศีลอด (3) การให้ความรู้เกี่ยวกับการถือศีลอดที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละ
ประเภทโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ (4) งดการจัดกิจกรรมในชุมชน เพื่อให้เวลาส่วนใหญ่ได้ใช้ไปกับการ
ประกอบกิจทางศาสนา (5) จัดรายการเสียงตามสาย เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ สิ่งพึงละเว้น (6) ถามตอบปัญหา
ข้อสงสัย เช่น เรื่องการเจาะเลือด การให้เลือด การฉีดยา การตรวจสุขภาพและให้คำาแนะนำาเพื่อเตรียมตัว
ไปประกอบพิธีฮัจญ์ และ (7) การให้คำาแนะนำาวิธีการละหมาดแก่ผู้ป่วยที่มีข้อจำากัด เช่น ผู้ป่วยอัมพาต
ผู้ป่วยกระดูกหัก ผู้ป่วยที่มีบาดแผล หรือไฟไหม้ ผู้ป่วยที่ใส่สายยาง ท่อต่างๆ และผู้ป่วยหนัก เป็นต้น
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3. การจัดบริการสุขภาพตามวิถีมุสลิมแต่ละช่วงวัย
3.1 การจัดบริการสุขภาพตามวิถีมุสลิมช่วงตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังพบปัญหาในงานอนามัยแม่และเด็ก พบว่ามีอัตราการตายของ
มารดาและทารกสูง สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากมารดาไม่มาคลอดที่โรงพยาบาล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเชื่อตาม
ประเพณี วัฒนธรรมการคลอดของมุสลิม อนุญาตให้ผู้ทำาคลอดเป็นเพศหญิงเท่านั้น นอกจากเหตุผลจำาเป็น
สุดวิสัยและไม่ขัดต่อหลักศาสนา และต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางการแพทย์แต่ยังมีหญิงมุสลิมนิยมคลอดที่
บ้าน โดยจะเลือกคลอดกับผดุงครรภ์โบราณเพราะรู้สึกอบอุ่น ได้อยู่ใกล้ชิดญาติตลอดระยะเวลาของการคลอด
ได้รับการดูแลจากผดุงครรภ์โบราณอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ไม่แสดงอาการรังเกียจ คำานึงถึงความมี
ศักดิ์ศรีและเห็นคุณค่าในความเป็นบุคคลของมารดาหลังคลอด ให้การดูแลเท่าเทียมกัน มีความเข้าใจในความ
รู้สึกและความเชื่อแต่ละบุคคล (อารีรัตน์ สิริวณิชชัย, 2542 ; วันเต็ม สังข์ขาว , 2544 ; วรรณา บัวขาว,
2545 ; วิโรจน์ คงสุวรรณ, วินีกาญจน์ คงสุวรรณ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, 2552 ) นอกจากนี้ การคลอดที่
บ้านยังได้รับการดูแลที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตและหลักศาสนา เช่น มีผู้เฒ่าที่เคารพนับถือ
ในชุมชนมากล่าวอะซานแก่เด็ก (เป็นพิธีการต้อนรับทารกตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการปลูกฝังความเป็น
มุสลิม ตั้งแต่เกิด เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะได้เป็นคนที่อยู่ในแนวทางของ อัลลอฮฺ) เด็กไม่ต้องเจาะเลือด ไม่ถูก
แยกอยู่ห้องเด็กอ่อน และแม่จะได้รับการดูแลและอยู่ไฟหลังคลอด หรือมีการว่าคาถาเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้
ปลอดภัย (ยูซูฟ นิมะและสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ,2551) ขณะที่การคลอดที่โรงพยาบาล อาจจะได้รับการดูแล
ที่ไม่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม นั่นคือ การคลอดที่โรงพยาบาล ญาติไม่สามารถอยู่ใกล้ชิดได้ และบุตรไม่ได้รับ
เสียงอะซานมื่อคลอด ดังนั้น ในปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่ง ได้จัดห้องทำาพิธีอาซาน ให้สามีและญาติเฝ้า
มารดาขณะรอคลอดได้ และให้นำารกกลับไปฝังตามพิธีทางศาสนาอิสลาม ส่วนอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดอัตรา
การตายของมารดาและทารก คือ กรณีการอบรมผดุงครรภ์โบราณให้ทำาคลอดที่ถูกต้องและช่วยทำาคลอดเมื่อ
ฉุกเฉิน มารดามาโรงพยาบาลไม่ทันเท่านั้นและปรับบทบาทให้เป็นผู้แนะนำามารดาให้มาคลอดที่โรงพยาบาล
มากขึ้น
สำาหรับในระยะหลังคลอด ผู้ให้บริการได้ปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการดูแลมารดาหลังคลอด
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ ของมารดาหลังคลอดมุสลิมมากขึ้น ได้มีการพัฒนาระบบดูแลแม่
และเด็กด้วยใจโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเยี่ยมบ้านหลังคลอด ในครั้งแรกกลับจากโรงพยาบาล
โดยให้ผดุงครรภ์โบราณและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านช่วยให้คำาแนะนำาการปฏิบัติตนหลังคลอด
นวดหลังคลอด อาบน้ำาสมุนไพร นวดเต้านม พร้อมทั้งคำาแนะนำาการเว้นช่วงการมีบุตร การมาตรวจหลัง
คลอดเพื่อให้มารดาหลังคลอดได้เข้าใจและให้ความร่วมมือในการดูแลตนเองหลังคลอดมากขึ้น (ยูซุฟ นิมะ
และสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, 2551)
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3.2 การจัดบริการสุขภาพตามวิถีมุสลิมช่วงวัยเด็ก
สำาหรับการดูแลสุขภาพเด็กทีค่ ลินกิ เด็กดี (well baby clinic) ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนใต้
พบว่าไม่มขี อ้ แตกต่างจากพืน้ ทีอ่ น่ื สัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ กันระหว่างผูใ้ ห้บริการ คือ แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข
กับครอบครัว ผูเ้ ลีย้ งดูเด็ก รวมทัง้ ตัวเด็กเองตลอดจนชุมชนและสังคม จะเป็นสิง่ สำาคัญทีน่ าำ ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการ
เลีย้ งดูเด็กเพือ่ ให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง นอกจากนีพ้ ยาบาลจะต้องเน้นในเรือ่ งการตรวจ
ร่างกายและการตรวจสุขภาพฟันในเด็ก การซักประวัติ การเจ็บป่วย และการประเมินพัฒนาการ เนือ่ งจากในพืน้ ที่
ยังพบปัญหาโรคทางทันตกรรม และภาวะทุพโภชนาการสูง
3.3 การจัดบริการสุขภาพตามวิถีมุสลิมช่วงวัยรุ่น
วิธกี ารทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาวัยรุน่ มุสลิมกับการให้บริการ จำาเป็นต้องใช้วธิ กี ารหลายวิธี (Multifactorial
Approach) ให้เหมาะกับบริบทของมุสลิมซึง่ เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนัน้ พยาบาล
ทีจ่ ะมาทำางานในพืน้ ที่ ควรจะมีความสามารถหลายด้านดังนี้
1. ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ผู้รับบริการวัยรุ่น และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ความรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและทักษะชีวิต
3. เข้าใจบริบททางศาสนาอิสลาม เพราะอิสลามคือวิถีชีวิต มิใช่เพียงพิธีกรรมเท่านั้น โดย
เฉพาะถ้าเป็นมุสลิมจะได้ความเชื่อถือและความไว้วางใจมากขึ้น แต่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ยาก
และจะยิ่งสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการมากขึ้น
4. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะต้องสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษามาลายูท้องถิ่น
เนือ่ งจากวัยรุน่ ในพืน้ ทีม่ พี น้ื ฐานความรูด้ า้ นภาษาไทยต่าำ กว่ามาตรฐาน อาจจะสือ่ สารทำาความเข้าใจได้ไม่ครบถ้วน
5. มีองค์ความรู้ มีความสามารถเป็นพิเศษในเรื่องอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเข้าไปทำางาน
ในชุมชน เช่น
- ปัญหายาเสพติดกับการบำาบัดฟื้นฟู (Drug Addict and Rehabilitation)
- ปัญหาโรคเอดส์ และเทคนิคการให้คำาปรึกษา (AIDS and Counseling)
- ปัญหาทางจิตเวชฉุกเฉิน และการให้การดูแลรักษา (Psychiatric Emergency )
- อุบัติภัยกลุ่มชน (Mass Casualty)
- การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
6. เป็นผู้ประสานงานที่ครบวงจร (Constructive Leadership) เพราะอาชีพแพทย์ พยาบาล
เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคมสูง โดยเฉพาะในเหตุการณ์ความไม่สงบ แพทย์และพยาบาลจะเป็น
บุคคลสำาคัญที่ประสานงานสื่อสารระหว่างคนในท้องถิ่นกับส่วนราชการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรักษาความเป็น
กลางไม่เลือกปฏิบัติ และอยู่บนพื้นฐานของมนุษยธรรม
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3.4 การจัดบริการสุขภาพตามวิถีมุสลิมช่วงวัยผู้ใหญ่
สำาหรับชาวมุสลิมนั้น ตัวชี้วัดด้านคุณภาพชีวิตที่สำาคัญ คือ การมีสุขภาพดีที่เอื้อต่อการ
ประกอบศาสนกิจในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นศาสนกิจภาคบังคับ และเพิ่มเติมอื่นๆ ประเด็นการดูแลผู้ป่วยเพื่อ
ให้สามารถประกอบศาสนกิจได้จึงเป็นประเด็นที่สำาคัญอย่างยิ่งในการจัดบริการสุขภาพตามวิถีมุสลิมช่วงวัย
ผู้ใหญ่ที่ต้องคำานึงถึง เนื่องจากการประกอบศาสนกิจของมุสลิม บางอย่างจะเป็นศาสนกิจที่สอดคล้องกับเดือน
ในปฏิทินฮิจเราะห์ศักราช ซึ่งจะมีจำานวนวันน้อยกว่า ปฏิทินตามพุทธศักราช(จันทรคติ) และเป็นปฏิทินที่ยึดการ
ดูดวงจันทร์ในการกำาหนดวัน ทำาให้ผู้ให้บริการที่ดูแลผู้ป่วยต้องมีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยล่วงหน้าด้วย เพื่อ
ให้เอื้อต่อการประกอบศาสนกิจของผู้ป่วย ศาสนกิจที่สำาคัญของชาวมุสลิม ได้แก่ การละหมาดวันละ 5 เวลา
การถือศีลอด การทำาฮัจญ์ เป็นต้น โดยเฉพาะขณะผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยที่ทำาการละหมาด
เป็นสิ่งสำาคัญ (พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และยูซุฟ นิมะ ,2552)ซึ่งการดูแลทำาความสะอาดผู้ป่วยสามารถแบ่งออกเป็น
3 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้ป่วยที่สามารถทำาความสะอาดได้ อาจจะทำาด้วยตนเอง หรือให้คนอื่นช่วย ก็ให้ทำาความ
สะอาดตามปกติ ก่อนที่จะอาบน้ำาละหมาดในแต่ละเวลา
2. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำาความสะอาดได้ อาจเป็นเพราะผู้ป่วยเองไม่สามารถจะทำาได้ หรือ
ไม่มีผู้ที่จะช่วยทำาความสะอาด ก็ให้ทำาความสะอาดเท่าที่สามารถจะกระทำาได้ การละหมาดของเขาก็ใช้ได้ โดย
ไม่ต้องละหมาดชดใช้อีก
3. ผู้ป่วยที่มีนะญิส (สิ่งสกปรกที่ต้องชำาระให้สะอาดตามหลักนิติบัญญัติอิสลาม) ติดตัว
อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะทำาความสะอาดแล้วเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะขจัดนะญิสเหล่านั้นได้ เราต้องแนะนำาให้
ผู้ป่วยทำาความสะอาดบริเวณดังกล่าวตามปกติหรือตามคำาแนะนำาของแพทย์ และการอาบน้ำาละหมาดของ
เขานั้นไม่เสีย แต่เขาจะต้องอาบน้ำาละหมาดหรือตะยัมมุม (การทำาความสะอาดร่างกายด้วยฝุ่นแทนน้ำาเพื่อ
เตรียมตัวละหมาด) ทุกครั้งก่อนที่จะละหมาด
ผู้ป่วยตราบใดที่ยังมีสติ ครบเงื่อนไขที่จำาเป็นต้องละหมาดและไม่มีอุปสรรคใดๆ ที่ไม่
สามารถทำาการละหมาดได้ จำาเป็นที่จะต้องทำาการละหมาดตามความสามารถของเขา ภายใต้การผ่อนปรน
ตามหลักการของศาสนา ผู้ป่วยทั้งที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือที่บ้านก็ดี บางครั้งไม่อยากละหมาด
ทั้งๆ ที่รู้ว่า การละหมาดนั้นเป็นบัญญัติสำาคัญของศาสนา เพราะมีความกังวลใจว่า หากไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เกรงว่าการละหมาดนั้นจะใช้ไม่ได้ ไม่ได้ผลบุญ เพราะเกรงว่า
อัลลอฮ์ฺ จะไม่ทรงตอบรับการละหมาดของเขานั้น นับว่าเป็นความเข้าใจผิดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม
(พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และยูซุฟ นิมะ ,2552)
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สำาหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถปกปิดเอาเราะฮฺ์ (ส่วนที่ละอายของร่างกายที่บทบัญญัติอิสลาม
ได้กำาหนดให้มุสลิมต้องปกปิด) เช่น มีบาดแผล แผลไฟไหม้ ถูกแมลงกัดต่อย และแผลอักเสบ เป็นต้น
อาจเนื่องจากผู้ป่วยจะรู้สึกปวดมากขึ้น หรือเป็นอุปสรรคมาก เมื่อสวมใส่เสื้อผ้า เขาสามารถละหมาดได้
โดยไม่ต้องปกปิดเอาเราะฮ์ และการละหมาดของเขาใช้ได้ ไม่ต้องละหมาดชดใช้อีก
สำาหรับผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถผินหน้าสูก่ บิ ลัต (ทิศตะวันตก) ได้แก่ผปู้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถเคลือ่ นไหว
เองได้ ไม่มผี ใู้ ดช่วยเหลือเขา หรือผูป้ ว่ ยนอนอยูบ่ นเตียงทีม่ ไิ ด้หนั ไปทางกิบลัต ไม่มผี ใู้ ดช่วยเหลือเขา หรือการ
เปลีย่ นทิศทาง ทำาให้เขาได้รบั ความเจ็บปวดมาก หรือทำาให้อาการของโรคทรุดหนักลง หรือ ด้วยเหตุสดุ วิสยั อืน่ ๆ
เขาสามารถละหมาดโดยไม่ตอ้ งหันหน้าสูก่ บิ ลัตได้
3.5 การจัดบริการสุขภาพตามวิถีมุสลิมช่วงวัยชราและเสียชีวิต
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ควรเข้าใจความตายในทรรศนะอิสลาม ซึ่งมีผลต่อการชันสูตร
ศพในพื้นที่ ความตายในทรรศนะอิสลามไม่ใช่ความทุกข์ อิสลามถือว่าการตายคือการกลับไปสู่ความเมตตา
ของพระผู้เป็นเจ้า ความตาย คือ การเปลี่ยนแปลงจากชีวิตที่ต้องพึ่งร่างกาย ไปสู่การมีชีวิตที่ไม่ต้องการร่างกาย
จากชีวิตที่ต้องการสิ่งของต่างๆ ไปสู่ชีวิตที่ไม่ต้องการอะไรเลย เหมือนกับการเกิดสภาพใหม่ มุสลิมเชื่อว่า การ
กำาหนดอายุของเขานั้น อัลลอฮ์เป็นผู้กำาหนดไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ช่วงชีวิตในโลกปัจจุบัน มนุษย์ต้องรับ
สภาพตามกำาหนดของพระผู้เป็นเจ้า ทุกคนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่พระผู้เป็นเจ้าได้วางไว้ (ยูซุฟ
นิมะ และสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ , 2551)
ดังนั้นในระยะเวลาสุดท้ายของชีวิต เสียงสุดท้ายที่ผู้ป่วยควรได้ยิน คือเสียงสวดจากคัมภีร์
อัลกุรอาน ซึง่ ทางโรงพยาบาลอาจทำาได้โดยการนำาคัมภีรอ์ ลั กุรอ่านและยาซีนหรือบทสวดมาวางไว้ให้หยิบได้งา่ ยที่
ตึกผูป้ ว่ ยใน เพือ่ ญาติพน่ี อ้ งทีม่ าเยีย่ มจะได้สะดวกในการหยิบมาอ่านและขอพรให้กบั ผูป้ ว่ ยเพราะการตายเป็นการ
เริม่ ต้นทีย่ ง่ิ ใหญ่ของโลกหน้า ดังนั้นหากผู้ป่วยและญาติเห็นว่า ผู้ป่วยนั้นใกล้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเป็น
ภาวะที่ไม่อาจรักษาได้แล้ว การขอกลับไปนอนพักอย่างสงบที่บ้านท่ามกลางความอบอุ่นของญาติมิตร ในระยะ
เวลาสุดท้ายของชีวิตเพื่ออ่านอัลกุรอานและขอพรให้กับผู้ป่วย โดยปราศจากเครื่องมือแพทย์และสายยางโยงใย
ต่างๆนั้น มักเป็นความประสงค์ที่ผู้ป่วยและญาติต้องการเพราะฉะนั้นผู้ป่วยมุสลิม จึงปรารถนาทีจ่ ะอยูท่ บ่ี า้ น
มากกว่าทีโ่ รงพยาบาล การช่วยฟืน้ คืนชีพ จึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งขออนุญาตและทำาความเข้าใจกับญาติทกุ ครัง้ การจาก
ไปอย่างสงบภายใต้การดูแลอย่างเข้าใจในวิถมี สุ ลิม จะช่วยขจัดข้อขัดแย้งระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ว่ ยและญาติ และนำา
มาซึง่ ความสมานฉันท์ระหว่างวัฒนธรรมมากยิง่ ขึน้ (พงค์เทพ สุธรี วุฒิ และยูซฟุ นิมะ ,2552)
เมื่อมีการตายเกิดขึ้น อิสลามได้กำาหนดให้มีการฝังศพให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วและประหยัด
ที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่คนที่อยู่ข้างหลัง โดยจะต้องชำาระล้างทำาความสะอาดศพ ห่อศพด้วยผ้าขาว ก่อน
นำาไปทำาพิธีทางศาสนา หันหน้าศพไปยังนครมักกะฮ์ และฝังโดยเร็วที่สุด ซึ่งโดยปกติจะต้องทำาให้เสร็จภายใน
24 ชั่วโมงหลังการตาย การเก็บศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ชั่วโมงตามแนวปฏิบัติปกติ

121

นั้นขัดต่อหลักปฏิบัติในศาสนาที่ต้องรีบจัดการศพโดยเร็ว ดังนั้นทุกโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จะอนุญาตให้นำาศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ในทันที
ในการปฏิบัติต่อศพ อิสลามได้กำาหนดให้ปฏิบัติต่อศพอย่างนุ่มนวล ให้เกียรติ และต้อง
ไม่ให้ศพเป็นที่เปิดเผยในสภาพอุจาดหรืออนาจาร คนมุสลิมเชื่อว่า ร่างกายของคนตายมีความรู้สึกเจ็บปวด
เหมือนคนเป็น จึงต้องปฏิบัติต่อร่างกายของคนตายด้วยความเคารพเหมือนปฏิบัติต่อคนเป็น แม้จะเป็นร่าง
ที่ไร้ชีวิต เป็นการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางจนวาระหลังความตาย ดังนั้นการผ่าศพ จึงเป็นข้อห้ามในศาสนา
อิสลาม ยกเว้นในรายที่ต้องชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการตาย แต่หากศพมีบาดแผลต้องทำาการเย็บให้
สวยที่สุด เพื่อนำาร่างกายอันเป็นของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้ากลับคืนไปในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด มุสลิมส่วน
ใหญ่จึงไม่ยินยอมให้มีการผ่าพิสูจน์ศพ เพราะจะเป็นเสมือนการทำาร้ายศพ นอกจากนี้ อิสลามใช้การฝัง
แทนการเผาศพ เพราะถือว่าไฟคือสิ่งที่ใช้เฉพาะการลงโทษผู้ทำาบาปในนรกเท่านั้น และเพื่อเป็นการอำานวย
ความสะดวกให้แก่ญาติ การส่งศพกลับบ้านด้วยรถพยาบาลนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำา โดยไม่ต้องมีการ
ร้องขอเป็นกรณีพิเศษ สำาหรับชาวบ้านแล้วการจะหารถเหมามาเพื่อส่งศพกลับบ้านนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก
นับเป็นน้ำาใจอันประเสริฐและสำาคัญยิ่งของโรงพยาบาลที่มีต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในวาระสุดท้ายของ
ชีวิต (ยูซุฟ นิมะ และสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ , 2551)
นอกจากนี้ในวัฒนธรรมของมุสลิมนั้น ชาวมุสลิมจะไม่มีการทำาพินัยกรรม แต่จะใช้วิธีการ
เรียกลูกหลานและผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกัน จากนั้นเจ้าของมรดกก็จะกล่าวแจ้งอย่างชัดเจนและเปิดเผยเกี่ยว
กับมรดกที่จะมอบให้ใคร ดังนั้นผู้ป่วยสูงอายุหรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตจึงต้องการกลับบ้านเพื่อไปทำา
ภารกิจนี้ ซึ่งอาจเป็นหน้าที่สุดท้ายในฐานะผู้นำาครอบครัว ดังนั้นโรงพยาบาลควรอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
เพื่อทำาภารกิจสุดท้ายที่ยังไม่ได้กระทำา
จะเห็นได้ว่าการที่เรามีความเข้าใจในวิถีชีวิตมุสลิมในแต่ละช่วงวัย ผสมผสานกับการเอา
ความคิดเชิงบวกมาใช้ในการทำางาน ปฎิบัติงานด้วยความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมของผู้รับบริการในพื้นที่
เต็มใจที่จะช่วยเหลือ แก้ปัญหาสุขภาพให้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข ทำาให้คุณภาพชีวิตของสังคมดียิ่งขึ้น
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