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อธิบายทัศนะทางการแพทยเกี่ยวกับการถือศีลอดวามีผลดีผลเสียและวิทยปญญาอยางไรบาง 
ทั้งนี้ไดนําผลการวิจัยทางการแพทยพิสูจนถึงความสอดคลองของบทบัญญัติอิสลามในดานการถือ
ศีลอดกับปฏิกิริยาทางรางกายซึ่งกอใหเกิดผลดีตอผูถือศีลอดมากกวาใหผลเสีย 

 
 

อัลลอฮฺไดตรัสไวในสูเราะฮฺ  อัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 183 วา 
 

بِلكُم يا أَيها الَِّذين آمنوا كُِتب علَيكُم الصِّيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَ«
  )183/البقرة(» لَعلَّكُم تتقُونَ

มีใจความวา “โอ บรรดาผูศรัทธาเอย  การถือศีลอดไดถูกบัญญัติแก
พวกเจา  ดังเชนไดถูกบัญญัติแกประชาชาติกอนเจา  เพื่อวาพวกเจาจะ
ไดยําเกรง” ( 2/183 ) 

 
การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน  เปนอิบาดะฮฺเฉพาะอยางหนึ่ง  ไดถูกบัญญัติลงมาใน 

เดือนชะอฺบานปที่ 2 แหงฮิจญเราะฮฺศักราช  เปนอิบาดะฮฺที่เนนการงานทางดานจิตวิญญาณเปน
สําคัญ  คือใหคนรูจักความอดทน  อดกลั้นหรือละเวนจากการกิน  การดื่ม  การรวมรสระหวางสามี
ภรรยา  รวมถึงการกระทําในสิ่งที่ไรสาระหรือขัดตอคุณธรรม  เร่ิมต้ังแตรุงอรุณจนถึงตะวันลับขอบ
ฟา  ดวยเจตนา(เนียต)เพื่อพระองคอัลลอฮฺเทานั้น 

การถือศีลอด มิใช ความอดอยาก เพราะการถือศีลอดมีจุดมงหมายและหลักปฏิบัติ
อยางชัดเจน  มุอมินผูศรัทธาเชื่อวาจะตองมีหิกมะฮฺ(เคล็ดลับ)อยางแนนอน เชน สํานักการแพทย
ธรรมชาติบําบัดที่เนนการบําบัดรักษาโรคดวยวิธีการอดอาหารเปนหลัก ในโอกาสนี้จะขอ



อธิบายถึงหลักการบางอยางที่เกี่ยวกับการถือศีลอดวา  มีความสอดคลองหรือขัดตอหลัก
วิชาการแพทยอยางไรหรือไม เปนพอสังเขป ดังนี้ 
 
1. ระยะเวลาการถือศีลอด 

การถือศีลอดเราะมะฎอนหรือถือศีลอดสุนัตก็ดี จะใชระยะเวลาในการละเวนจากสิ่ง
ตองหามโดยเฉลี่ยประมาณ 13 ชั่วโมงตอวัน  ซึ่งโดยปกติเราทุกคนมีการอดอาหารอยูแลวครั้งละ
10-12 ชั่วโมง  คือหลังอาหารเย็น(คํ่า)จนถึงการกินอาหารในวันเชาใหมและในการตรวจ
วินิจฉัยโรคบาอยาง เชนการเจาะเลือดผูปวยก็ตองอดอาหารเปนระยะเวลา 10-12 ชั่วโมง  เชนกัน  
ดังนั้นจะเห็นวาระยะเวลาของการถือศีลอดไมขัดตอหลักการตามธรรมชาติที่อัลลอฮฺกาํหนด(สุนนะ
ตุลลอฮฺ)หรือหลักทางการแพทยแตอยางใด แตจะมีความแตกตางกันอยูที่ชวงเวลากลางวันหรือ
กลางคืน  ซึ่งการถือศีลอดยึดเอาชวงเวลากลางวันเปนหลัก ก็เพราะมีจุดประสงคที่มากกวาการอด
อาหารทั่วไปนั้นอง 

 
2. การเปลี่ยนแปลงในรางกาย 

การถือศีลอดจะทําใหรางกายตองขาดพลังงานจากสารอาหารและตองสูญเสียน้ําจากการ
ขับถายออกจากรางกาย  การสูญเสียน้ํามากกวา  2%  ของน้ําหนักตัวจะทําใหรูสึกกระหายน้ํา  
และเมื่อระดับในน้ําตาลกลูโคสในกระแสเลือดและเซลลลดลงก็จะทําใหรูสึกหิว ซึ่งจะเกิดอาการ
หลังจากการอดไปแลวประมาน  6  - 12 ชั่วโมง  ซึ่งเรียกนี้วาระยะหิวโหย 

ระดับน้ําตาลกลลูโคสและน้ําลดที่ลดลงจะกระตุนเซลลประสาท(นิวรอน)บริเวณฮัยโปทา
ลามัส(Hypothalamus)ซึ่งจะทําหนาที่เปนศูนยควบคุมความหิว ศูนยอ่ิมและศูนยกระหายน้ํา   
สําหรับคนที่มีรางกายปกติมีเจตนาอยางแนวแนและมีความเชื่อมั่นตอบทบัญญัติของอัลลอฮฺ
แนนอนจะไมทําใหเขาถึงขั้นมีอาการหนามืดหรือหมดสติไป  เพราะระบบตางๆ ในรางกายจะชวย
ประสานงานกันโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะรักษาสมดุลใหเกิดขึ้นในรางกาย   

ในระยะแรกรางกายจะเริ่มมีการสลายพลังงานในรูปของไกลโคเจนที่เก็บสะสมไวในตับ
และกลามเนื้อ   โดยมีฮอรโมนกลูกากอนจากตับออนมาชวยในปฏิกิริยาเคมีนี้จะไดน้ําตาลกลูโคส
เพื่อนําไปใชเปนพลังงานตอไป  สวนตอมหมวกไต(Adrenal Gland)ในสวนใน(Medulla) ก็จะถูก
กระตุนใหหลั่งเอพิเนฟริน( Epinephrine )เพิ่มมากขึ้น และมีผลทําใหเซลลอ่ืนๆใชพลังงานลด
นอยลงดวย  

ถาพลังงานที่ไดรับจากการสลายไกลโคเจนไมเพียงพอ ก็จะสลายพลังงานสํารองในรูป
ของไขมัน ซึ่งกรดไขมันอิสระออกมาสูกระแสเลือดและจะถูกเปลี่ยนไปเปนกลูโคสเพื่อนําไปใชเปน
พลังงานตอไป สวนการรักษาดุลน้ําและเกลือแรก็เปนหนาที่ของ Hypothalamus เชนกันที่จะ



กระตุนใหตอมใตสมองไดหลั่งฮอรโมน  Vasopressin หรือ  ADH จะมีผลทําใหไตมีการดูดซึมน้ํา
กลับมาใชเพิ่มมากขึ้นจึงทําใหปสสาวะนอยลงและมีสีเขมมากกวา 

ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวาอัลลอฮฺทรงรอบรูยิ่งเกี่ยวกับการทํางานของระบบตางๆในรางกาย
ของมนุษยและพระองคก็ไดกําชับใหเราศึกษาเกี่ยวกับตัวของเราเอง  ดังคําตรัสของอัลลอฮฺ 

 )21/الذاريات(» وِفي أَنفُِسكُم أَفَال تبِصرونَ«
ความวา  : "และในตัวของพวกเจา พวกเจาไมเห็นอะไรดอกหรือ?” (อัซ-ซารี
ยาต 51 : 21) 

 
3. การละศีลอด 

ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดแนะนําวิธีการละศีลอดไวอยางไร?  
เมื่อเวลาละศีลอด อิสลามใหเรารีบละศีลอดกอนที่จะดํารงการละหมาดและแนะนําใหละ

ศีลอดดวยลูกอินทผลัมหรือดวยน้ํา มีรายงานจากทานอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาว
วา “ปรากฏวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ละศีลอดดวยอินทผลัมที่สุกงอม
กอนที่จะไปละหมาด ถาไมมีอินทผลัมที่สุกงอมก็จะแกดวยอินทผลัมที่แหง   ถาหากไมมี
อินทผลัมที่แหงก็จะจิบน้ําหลายจิบ”  (บันทึกโดย อะหมัด, อบู ดาวูด, อิบนุ คุซัยมะฮฺ  และอัต-
ติรมิซีย) 

ในลูกอินทผลัมมีอะไรหรือ ? จากการวิจัยทางดานโภชนาการทําใหเราทราบวา ในลูก
อินทผลัมที่สุกงอมนั้นประกอบดวย น้ําตาลฟรุกโตส น้ํา วิตามิน และแรธาตุ โดยเฉพาะน้ําตาลฟ
รุกโตสจัดเปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรรางกายชนิดหนึ่ง  มีการดูดซึมบริเวณลําไสเล็ก โดยวิธี  
Facilitate diffusion ซึ่งไมตองใชพลังงาน  สวนน้ําตาลกลูโคสและกาแลกโตสนั้นจะดูดซึมแบบ  
Secondary Active ซึ่งตองอาศัยทั้งตัวพาและพลังงาน   

ดังนั้นในสภาวะที่รางกายกําลังออนเพลียจากการขาดพลังงานและน้ํา ลูกอินทผลัมนาจะ
เปนผลไมที่ดีชนิดหนึ่งสําหรับผูที่ถือศีลอด สวนผลไมชนิดอื่นๆ ที่มีรสหวานก็สามารถทานได(แต
ไมใชซุนนะฮฺ)  

ในทางตรงกันขามถาละศีลอดดวยน้ําเย็นหรืออาหารหนักและอิ่มมากจนเกินไปกอนจะไป
ละหมาดแทนที่เราจะไดพลังงานกลับคืนมาอยางเร็ว เรากลับตองเสียพลังงานไปเนื่องจากเลือดจะ
ถูกสงไปยังกระเพาะอาหารและลําไสเพิ่มมากขึ้น ทําใหเลือดไปเลี้ยงสมองนอยลง(สมองตองการ
นําตาลกลูโคสประมาณ  40 % จากทั้งหมด)  จึงทําใหมีอาการมึนงง เวียนศรีษะ ออนเพลีย แนน
หนาอกและงวงซึมได ดังนั้นในขณะที่แกศีลอดทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวคาํดุ
อาอวา 

  العروق وثبت األجر إن شاء اهللا بتلتاذهب الظمأ و



ความวา "ความกระหายน้ําไดสูญหายแลว เสนโลหิตไดชุมชื่นและจะ
ไดรับการตอบแทนอยางแนนอน อินชาอัลลอฮฺ” (อบู ดาวูด, อัล-บัย
ฮะกีย และอัล-หากิม) 

 
4. จุดประสงคของการถือศีลอด 

มนุษยอาจจะมีฐานะที่สูงสงหรือตํ่าตอยกวาสัตวเดรัจฉานก็ได ข้ึนอยูกับความศรัทธา
และอิบาดะฮฺของเขาตออัลลอฮฺประกอบกับความสามารถในการใชสติปญญาและจิตสํานึก เพื่อ
เอาชนะอารมณใฝตํ่าหรือกิเลสได จะตองผานการฝกอบรมเปนการพิเศษอยางตอเนื่องกับปจจัยที่
มีความสําคัญสําหรับชีวิตโดยมีเปาหมายที่ชัดเจน เชนการถือศีลอดเราะมะฎอน 

ทําไมเราจะตองอดน้ําอดอาหารทั้งๆ ที่รูวาเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต โดยปกติแลว  
เปนสิ่งที่ไดอนุมัติ(หะลาล)สําหรับมนุษย รวมถึงการหลับนอนรวมรสระหวางสามีภรรยาในเวลา
กลางวันตองกลับมาเปนสิ่งที่ตองหามในเดือนเราะมะฎอน 

คําตอบก็คือ เพื่อพิสูจนความเปนผูศรัทธาที่แทจริง เพื่อแสดงใหเห็นวาความรูสึกหิวโหย
หรืออารมณ ใฝตํ่าเขาสามารถควบคุมไดซึ่งตางกับสัตวเดรฉานที่พรอมจะสนองตอบอารมณอยาก
ใครของมันไดทุกเมื่อดังนั้นเมื่อเดือนเราะมะฎอนสิ้นสุดแลวจะมีการเฉลิมฉลองความสําเร็จที่
เรียกวาอีดุลฟฏร คือเฉลิมฉลองการมีใจที่บริสุทธิ์ เขมแข็ง หลุดพนจากการครอกงําของของฮา
วานัฟสูหรือชัยฏอนนั่นเอง 

ดังนั้นการดํารงชีวิตของมุอฺมินทุกคนหลังจากเราะมะฎอนแลว จะเปรียบเสมือนชีวิตของ
คนที่ในสภาวะการถือศีลอดตลอดไป เขาจะตองอดกลั้น ละเวนจากการกระทําในสิ่งที่เปนหะรอม
(ทุจริต คอรัปชั่น คดโกง รับสินบน รับสวย กินดอกเบี้ย เปนตน) และตองหางไกลจากการกระทําซิ
นา ไดอยางงายดายดวยความภาคภูมิใจ เพราะเขาไดบรรลุถึงขั้น อัล-มุตตะกีน (ผูยําเกรง ผู
สํารวม) นั่นเอง ซึ่งอัลลออฮฺไดใหคํามั่นสัญญาวา  

»ِقنيتالْم ِمن لُ اللَّهقَبتا يم27/املائدة(» ِإن( 
ความวา “แทจริงอัลลอฮฺจะทรงรับงานของผูตักวาเทานั้น” (อัล-มาอิดะฮฺ 5 
:27)   

  
5. บทสรุป 

จากคําอธิบายโดยยอๆ ขางตน พอจะสรุปไดวาแทจริงการถือศีลอดนั้น ไมขัดตอหลักการ
แพทยแตอยางใด เพราะคุณสมบัติบางประการของผูที่ถือศีลอดนั้นตองเปน มุอมินที่มีสุขภาพดี 
และมิใชผูที่มีอุปสรรคบางอยาง (ดูรายละเอียดในวิชาฟกฮฺ) สวนบุคคลที่มีอุปสรรคจริงๆ จะไดรับ
การผอนผันหรือยกเวนจากการถือศีลอดโดยบุคคลกลุมหนึ่งจะตองถือศีลอดใชและกลุมหนึ่งตอง



จายฟดยะฮฺแทน นั่นก็เปนเพราะความเมตตาและรอบรูของอัลลลอฮฺเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี กลไก
การทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกายมนุษยนั้นเอง   

แนนอนมิใชความประสงคของอัลลลอฮฺหากวาอิบาดะฮฺนั้นจะนําไปสูความสูญเสีย(ทําให
เกิดโรค)แกบาวของพระองค มีนักวิชาการอเมริกาคนหนึ่งชื่อนายแพทย  Allan  Cott ไดเขียน
หนังสือเลมหนึ่งชื่อวา “ Why Fast?” (ทําไมตองถือศีลอด) ซึ่งเปนผลจากการวิจัยของเขาจาก
หลายๆ ประเทศ  เขาไดสรุปถึงเคล็ดลับของการถือศีลอดไว  10 ขอ ดังนี้ 

1.   to feel better  physically  and   mentally 
= ทําใหรูสึกวามีสุขภาพและจิตใจที่ดีข้ึน 

2.  to look  and  feel  younger 
= ทําใหมองเห็นและรูสึกออนเยาวข้ึน 

3.  to clean  out  the  body 
=  ทําใหรางกายสะอาดสะอาน 

4.  to lower  blood  pressure  and  cholesterol  levels 
= ชวยลดความดันโลหิตสูง  และระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 

5.  to get  more  out  of  sex  
= ชวยลดความรูสึกอารมณใคร (เซ็กส)  

6. to let  the  body  health  itself 
= ชวยใหรางกายบําบัดตนเอง 

 7.  to relieve  the   tension  
= ชวยลดความตรึงเครียด 

8.  to sharp  the  sense 
= ชวยใหสติปญญาเฉียบแหลม 

 9.  to again control  of  ourselves 
= ทําใหสามารถควบคุมตนเองได 

 10.  to  slow  the  aging  process 
    = ชวยชะลอความชรา 

นอกจากหิกมะฮฺดังกลาวแลว ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยังกลาวไว  
มีใจความ  “แดผูถือศีลอดนั้น เขาจะไดรับความสุขสองประการคือ ความสุขเมื่อถึงยามละ
ศีลอด  และจะมีความสุขเมื่อไดพบกับผูอภิบาลของเขา(ในวันกียามัต)” พรอมกับรางวัลที่
สูงสุดคือสวนสวรรค  ซึ่งเขาจะเดินเขาทางประตู อัร-ร็อยยาน ที่ไดสรางเฉพาะแกบรรดาผูที่ถือศีล
อดดวยความสุจริตใจตออัลลอฮฺเทานั้น ... 


