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ค�ำวินิจฉัย (ฟัตวำ) จุฬำรำชมนตรี

ที่ 10/2556

เรื่อง กำรถ่ำยเลือดและกำรบริจำคเลือด

ค�ำถำม : กำรถ่ำยเลอืดและกำรบรจิำคเลอืดมข้ีอชีข้ำดอย่ำงไร อนญุำตให้มสุลมิ

กระท�ำได้หรือไม่ ?

ข้อมูลประกอบค�ำวินิจฉัย

	 	 	 	เลือด	 (โลหิต)	 คือของเหลวชนิดหนึ่ง	 ปกติมีสีแดงอยู่ในหลอดเลือดและหัวใจของคน

และสัตว์	 ประกอบด้วยน�้าเลือดและเม็ดเลือด	 ส่วนที่เป็นสีแดงเกิดจากสีในเม็ดเลือดแดง	 (1)  

เลือด	 (โลหิต)	 มีความส�าคัญมากในการด�ารงชีวิตของมนุษย์	 และตามข้อเท็จจริงของ

วิทยาศาสตร์การแพทย์	 มนุษย์ยังไม่สามารถคิดค้นสิ่งทดแทนเลือดของมนุษย์ได้	 และเลือด

ของสตัว์กไ็ม่เหมาะสมในการน�ามาใช้ทดแทนเลอืดของมนุษย์ในการถ่ายเลอืด	เน่ืองจากเลอืด

ของสตัว์มอีงค์ประกอบและคณุสมบติัทีแ่ตกต่างจากเลอืดของมนุษย์	พระองค์อัลลอฮ์		ทรง

สร้างเลือดในร่างกายของมนุษย์เป็น	2	ลักษณะ	ได้แก่	1)	เลือดที่อยู่ในระบบการไหลเวียนท�า

หน้าที่ในการถ่ายเทสารอาหารและออกซิเจนให้แก่เซลล์ในร่างกาย	 และ	 2)	 เลือดส�ารองที่อยู่

ในตับ	 ม้าม	 เป็นต้น	 เลือดตามลักษณะที่สองนี้จะเป็นเลือดที่ถูกน�ามาใช้ทดแทนเลือดในส่วน

ที่สูญเสียไปจากร่างกาย	 เซลล์ซึ่งอยู่ในกระแสเลือด	 ที่เรียกว่าเม็ดเลือด	 หรือเม็ดโลหิต	 มี	 2	

ชนิด	 คือ	 เม็ดเลือดแดง	 มีหน้าที่น�าออกซิเจนไปสู่เซลล์ในส่วนต่างๆ	 ของร่างกาย	 และเม็ด

เลือดขาวมีหน้าท่ีเก่ียวกับการป้องกันและท�าลายเชื้อโรคในร่างกาย	 ปัจจุบันในทางการแพทย์

มีการใช้เลือดของมนุษย์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับภาวะเลือดผิดปกติ	 การผ่าตัด 

ผู้ป่วย	 และการถ่ายเลือดในกรณีฉุกเฉินของผู้ประสบอุบัติเหตุที่มีการเสียเลือดมาก	 ตลอดจน

กรณีการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ	

	 	 	 ดงันัน้		ตามข้อเทจ็จรงิทางวทิยาศาสตร์การแพทย์		เมือ่มนุษย์ยังไม่สามารถคดิค้นส่ิงอ่ืน 

มาทดแทนเลือดของมนุษย์ได้	 กอปรกับเลือดของสัตว์ก็ไม่สามาราถน�ามาใช้ทดแทนเลือด 

ของมนุษย์ได้	ดังที่กล่าวมาข้างต้น	อันเป็นเหตุให้ไม่มีทางออกในเรื่องนี้	นอกจากการใช้เลือด

(1)	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.2525	:	หน้า	746
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ของมนษุย์ในการรกัษาผูป่้วยโดยการถ่ายเลอืดจากมนษุย์สู่มนษุย์เท่านัน้	หรอืโดยการให้เลอืด

มนุษย์แก่ผู้ป่วย	 หรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุท่ีมีการสูญเสียเลือด	 ซ่ึงในหลายกรณีมีความจ�าเป็น 

ในการใช้เลือดจ�านวนมาก	การบรจิาคเลอืดจากญาติของผู้ป่วย		หรอืจากบคุคลทีเ่ป็นอาสาสมคัร 

ให้แก่ผู้ป่วยโดยตรง	 หรือให้แก่ธนาคารเลือดหรือสถานพยาบาลจึงเป็นส่ิงท่ีมีความจ�าเป็น 

เกิดขึ้นตามมา	 และเนื่องจากการถ่ายเลือดจากบุคคลที่มีสภาพร่างกายเป็นปกติไปยังผู้ป่วย	

ไม่เคยเป็นท่ีรู้จักในหมู่นักนิติศาสตร์อิสลามรุ่นก่อน	 เพราะการถ่ายเลือดเพิ่งจะถูกค้นพบราว

คริสต์ศตวรรษที่	18	/	ฮิจเราะห์ศตวรรษที่	12	

 ค�ำวินิจฉัย

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ... وبعد :

 นักนิติศำสตร์อิสลำมมีควำมเห็นต่ำงกันในกำรอนุญำตให้ท�ำกำรรักษำด้วยกำรถ่ำย

เลือดเป็น 2 ทัศนะ ดังนี้

 ทัศนะที่หนึ่ง ไม่อนุญาตให้ท�าการรักษาด้วยการถ่ายเลือด	 โดยอาศัยหลักฐานจากอัล-กุรอาน	

และหะดีษ	อาทิ	อายะห์อัล-กุรอานที่ว่า	

ُم اْلِنِْزيِْر... ﴾ اآلية ُم َو حَلْ َمْت َعلَيُْكْم امْلَيْتَُة َوالدَّ
ّ
﴿ ُحٍر

ความว่า	“ซากสัตว์	เลือด	และเนื้อสุกรเป็นที่ต้องห้ามเหนือพวกท่าน”	(อัล-มาอิดะฮ์	:	3)

	 และหะดีษที่ว่า

اٍم
َ
تَتَداَُووا ِبَر َواَء، َوَجَعَل لُِكِلّ داٍَء َدَواًء فَتَتََداُووا َوالَ  اَء َوالدَّ أَنَْزَل الدَّ إِنَّ اهللَ 

ความว่า	 “แท้จริงพระองค์อัลลอฮ์		 ทรงประทานโรคและยารักษาโรคลงมา	 และพระองค์

ทรงก�าหนดยารักษาโรคเอาไว้ส�าหรับทุกโรค	 ดังนั้น	 พวกท่านจงเยียวยารักษา	 และพวกท่าน

อย่าเยียวยารักษาด้วยสิ่งต้องห้าม”	(อบูดาวูด	:	3874)	

	 อายะฮ์อัล-กุรอานและหะดีษมีนัยบ่งชี้ว่า	 ซากสัตว์	 เลือด	 และเนื้อสุกรเป็นสิ่งต้องห้าม	 เมื่อ

ปรากฏว่าเลือดเป็นสิ่งต้องห้ามก็ย่อมไม่อนุญาตในการเอาประโยชน์จากเลือดน้ัน	 และนัยของหะดีษ

ก็บ่งชี้ว่าไม่อนุญาตให้เยียวยารักษาด้วยบรรดาสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งที่เป็นนะญิส	 ซึ่งเป็นทัศนะของ 

ปวงปราชญ์	 (ญุมฮูรอัล-อุละมาอ์)	 (1)	 และเลือดหรือโลหิตเป็นนะญิสโดยไม่มีข้อขัดแย้งในมัซฮับ 

อัชชาฟิอีย์	 ยกเว้นมีค�ากล่าวของนักเทววิทยาอิสลาม	 (มุตะกัลลิมีน)	 บางคนที่มีทัศนะว่าเลือดเป็น 

(1)	 นัยลุลเอาว์ฏ็อร;	อัชเชากานีย์	:	9/93
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สิ่งที่สะอาด	ซึ่งเป็นทัศนะที่ไม่ได้รับการยอมรับในหมู่นักนิติศาสตร์อิสลาม	(1)	

	 และถึงแม้ว่าเลือดท่ีอยู่ในร่างกายตามภาวะปรกติน้ันจะไม่ใช่นะญิส	 สิ่งที่เป็นนะญิสน้ันมี

บัญญัติห้ามมิให้น�ามาใช้ประโยชน์หรือเอาประโยชน์จากสิ่งนั้น	 ดังนั้น	 การถ่ายเลือดจึงเป็นสิ่ง 

ต้องห้าม	 เพราะเป็นการเอาประโยชน์จากส่ิงท่ีศาสนาบัญญัติห้ามไว้	 และเมื่อเลือดเป็นนะญิส	 เลือด

จึงมิใช่สิ่งมีค่าหรือทรัพย์ท่ีประเมินราคาได้	 เหตุนี้จึงไม่อนุญาตให้มีการบริจาคเลือด	 ตลอดจนการ

ซื้อ-ขายเลือด	นอกจากนี้เลือดในร่างกายของมนุษย์ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์	ซึ่งเป็นที่ต้องห้าม

ในการเอาประโยชน์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของมนุษย์	(2)

	 ทัศนะท่ีสอง	 อนุญาตให้เยียวยารักษาด้วยการถ่ายเลือด	 (โลหิต)	 โดยอาศัยหลักฐาน 

จากอัล-กุรอานที่ระบุว่า	

ٍج ﴾ اآلية
َ
يِْن ِمْن َحر ﴿ َوماَ َجَعَل َعلَيُْكْم ِف الِدّ

ความว่า	 “และพระองค์มิได้ทรงก�าหนดเหนือพวกท่านในศาสนาให้มีความยากล�าบากอันใด

เลย”	(อัล-ฮัจญ์	:	78)

	 อายะฮ์ดังกล่าวได้ขจัดความล�าบากและอุปสรรคให้แก่ผู ้ป่วยและผู ้ที่มีลักษณะเดียวกัน	 

ตลอดจนอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในการมีหนทางที่จะออกจากความล�าบาก	 สู่ความกว้าง

ขวางของสิ่งที่ศาสนาอิสลามมีบัญญัติเอาไว้ในเรื่องการรักษาเยียวยา	 ถึงแม้ว่าจะต้องมีการใช้เลือด

ก็ตาม	 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการขจัดความล�าบากและป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนแก่ชีวิตของผู้ป่วย	 ซ่ึง 

สิ่งน้ีเป็นหนึ่งจากบรรดาเป้าหมายของหลักนิติธรรมอิสลามโดยรวม	 กล่าวคือการรักษาชีวิตมิให้เกิด

การสูญเสีย	 และไม่มีข้อสงสัยอันใดที่ว่า	 เลือดเป็นสื่อหน่ึงในการช่วยชีวิต	 และการสละหรือบริจาค

เลือดให้แก่ผู้ป่วยยังถือเป็นการให้ความช่วยเหลือ	 ซึ่งอิสลามส่งเสริมให้ผู้ศรัทธาได้กระท�าอีกด้วย	

ดร.ยูซุฟ	 อัล-กอรฎอวีย์	 มีทัศนะว่า	 หนึ่งในบรรดาการบริจาคที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ดี	 อัน 

เป็นท่ีทราบกนั	คอืการทีบ่คุคลท�าการบรจิาคส่วนหน่ึงจากร่างกายของเขาซึง่เป็นส่วนทีเ่ป็นประโยชน์

แก่ผู้อื่นและไม่มีอันตรายต่อผู้นั้น	 อาทิ	 การบริจาคส่วนหนึ่งจากเลือดของเขาให้แก่สถานพยาบาล 

บางแห่งหรือธนาคารเลือด	 เพื่อเป็นเลือดส�ารองส�าหรับบรรดาผู้ท่ีต้องการเลือดในการผ่าตัด	 ใน 

กรณีดังกล่าวเป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	 บรรเทาทุกข์แก่ผู้ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ	 และเป็นการ 

ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไป	(3)

(1)	 อัล-มัจญมูอ์	ชัรฺฮุลมุฮัซซับ;	อัน-นะวาวีย์	:	2/575-576

(2)	 สรุปความจาก	 บทความวิชาการ	 เรื่อง	 ข้อชี้ขาดทางศาสนบัญญัติว่าด้วยการถ่ายเลือด	 อัล-หุกม์อัช-ชัรอีย์	 
ลิ	นักลิดดัม	www.med-ethics.com	อินายะฮ์อัค-ลากียาตอัล-มิฮันอัศ-ศิฮ์หิยะฮ์

(3)	 ฟะตาวา	มุอาศิเราะฮ์;	ดร.ยูซุฟ	อัล-กอรฎอวีย์	:	3/665
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	 นักวิชาการฝ่ายนี้ได้อาศัยหลักฐานจากหะดีษที่มีรายงานเกี่ยวกับการกรอกเลือดของท่าน 

เราะซูล		 ซึ่งระบุว่าท่านเคยกรอกเลือดและจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ที่ท�าการกรอกเลือด	 (1)	 ตลอดจน
มีทัศนะของนักนิติศาสตร์อิสลามที่เห็นพ้องว่าอนุญาตให้ท�าการรักษาด้วยการกรอกเลือด	 (2)	 โดย

อธิบายว่า	 ท่านเราะซูล		 ได้วางบัญญัติการรักษาด้วยการกรอกเลือด	 อันเป็นการถ่ายเลือดออก
จากร่างกาย	 เหตุนั้นจึงเป็นท่ีอนุญาตในการน�าเอาเลือดเข้าสู่ร่างกายของผู้ที่ต้องการรับเลือด	 โดย

มีประเด็นของการรักษาร่วมกันทั้ง	 2	 กรณี	 (3)	 และนักวิชาการบางท่านที่สังกัดมัซฮับอัล-ฮะนะฟีย์

และมัซฮับอื่นๆ	มีค�าวินิจฉัยว่า	 อนุญาตให้ดื่มเลือด	 ปัสสาวะ	 และกินซากสัตว์ได้เพื่อการรักษา	ตาม

การวินิจฉัยของแพทย์ท่ีเชื่อถือได้	 ว่าเป็นเหตุให้หายจากการป่วย	 และไม่พบว่ามีส่ิงท่ีอนุญาตอ่ืนมา

ทดแทนสิ่งดังกล่าว	 (4)	 ตลอดจนมีการถ่ายทอดอิจญ์มาอ์ว่า	 อนุญาตให้กินสิ่งที่เป็นนะญิสทั้งหลาย	

เช่น	เลือด	และสิ่งที่มีความหมายเดียวกันส�าหรับผู้ที่ตกอยู่ในภาวะจ�าเป็นขั้นอุกฤษฏ์	(5)	

	 ทั้งนี้ในภาวะของผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเก่ียวกับเลือดซึ่งต้องได้รับการถ่ายเลือด	 และใน

ภาวะการสูญเสียเลือดจากอุบัติเหตุซ่ึงมีความจ�าเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาด้วยเลือด	 

รวมถึงภาวะอุกฤษฏ์อื่นๆ	 เช่น	 กรณีเกิดสงคราม	 และเกิดสาธารณภัยที่มีความจ�าเป็นในการใช ้

เลือดส�ารองจากธนาคารเลือดที่ได้จากการบริจาคเลือดจากผู้มีจิตอาสา	ทั้งหมดที่กล่าวมาย่อมถือเป็น

ภาวะคับขันและมีความจ�าเป็นในขั้นอุกฤษฏ์	ซึ่งมีบัญญัติทางศาสนารองรับว่าสามารถกระท�าได้	อาทิ	 

กฎเกณฑ์ทางนิติศาสตร์อิสลามที่ว่า

ُْظْوَراِت ْوَراُت تُبِيُْح اْلَ
ُ
ر اَلضَّ

“ความจ�าเป็นขั้นอุกฤษฏ์ย่อมท�าให้บรรดาสิ่งต้องห้ามเป็นที่อนุมัติ”	(6)

	 และกฎเกณฑ์ทางนิติศาสตร์ที่ระบุว่า	

ُر بَِقْدِرَها ْوَراُت تَُقدَّ
ُ
ر اَلضَّ

“ความจ�าเป็นขั้นอุกฤษฏ์จะถูกประเมินตามขนาดของความจ�าเป็นที่อุกฤษฏ์นั้น”	(7)

(1)	 ฟัตหุลบารีย์	:	10/53,	ชัรฮุนนะวาวีย์	อะลา	เศาะเฮียะห์มุสลิม	:	14/192

(2)	 เมาว์ซูอะฮ์	อัล-อิจญ์มาอ์;	ดร.สะอ์ดีย์อบูหะบีบ	:	1/415

(3)	 ฟิกฮุลเกาะฎอยา	 อัฏ-ฏิบบียะฮ์	 อัล-มุอาศิเราะฮ์;	 ศาสตราจารย์อะลี	 อัล-กุรอฮ์ดาฆีย์,	 ศาสตราจารย์อะลี	 อัล- 
มุฮัมมะดีย์	:	หน้า	545

(4)	 ฮาชิยะฮ์	อิบนิ	อาบิดีน	:	5/283

(5)	 เมาว์ซูอะฮ์	อัล-อิจญ์มาอ์	:	1/115

(6)	 ชัรฮุลเกาะวาอิด	อัล-ฟิกฮียะฮ์;	ชัยค์	อะห์มัด	อิบนุ	ชัยค์	มุฮัมมัด	อัซ-ซัรฺกอ	:	หน้า	185

(7)	 อ้างแล้ว	:	หน้า	187
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	 และการเป็นที่ต้องห้ามของเลือดเนื่องจากเป็นนะญิส	 ซึ่งห้ามในการเอาประโยชน์จากสิ่งที ่

เป็นนะญิสจะไม่ถูกน�ามาพิจารณาในกรณีของการรักษา	ตามทัศนะของนักวิชาการที่ระบุว่า

َمَة تَْسُقُط ِعنَْد اإلِْستِْشَفاِء
ْ
إِّن احْلُر

“แท้จริงความเป็นที่ต้องห้ามจะไม่ถูกน�ามาพิจารณาขณะท�าการรักษาผู้ป่วย”

	 และเมื่อพิจารณาถึงภาวะความต้องการเลือดเพื่อการรักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาล	 และการมี

เลือดส�ารองในภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ	 เช่น	 โรงพยาบาลของรัฐและธนาคาร

เลือด	 เป็นต้น	 การตอบสนองความต้องการดังกล่าวมีเพียงการบริจาคเลือดจากผู้มีจิตอาสาเท่านั้น	

ทั้งน้ีหากสถานพยาบาลหรือธนาคารเลือดไม่สามารถรับการบริจาคเลือด	 เพื่อส�ารองเอาไว้อย่างเพียง

พอก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่มีชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นเดิมพัน	 ความต้องการใน

การรับบริจาคเลือดในกรณีดังกล่าว	ย่อมเข้าอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางนิติศาสตร์อิสลามที่ว่า	

ْوَرِة َماَداَمت ُمتََعيِّنَة
ُ
ر ُل َمنِْزلََة الضَّ إِنَّ احْلَاَجَة تُنَزَّ

“แท้จริงความต้องการย่อมถูกน�าลงมาอยู่ในสถานะเดียวกันกับภาวะอุกฤษฏ์	 ตราบท่ีความ

ต้องการนั้นเป็นกรณีที่เจาะจงแน่นอน”	(1)

	 ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ	 	 เลือดท่ีเป็นท่ีต้องการในภาวะฉุกเฉินซึ่งไม่มีทางอื่นที่จะได้มาเพียงพอเพื่อ

การส�ารองนอกจากการบริจาคเลือดของผู้มีจิตอาสาเท่านั้น

	 ในการประชมุรอบที	่4	ของสภานติศิาสตร์อิสลาม	ณ	เมอืงญิดดะฮ์	ราชอาณาจักรซาอุดอิาระเบยี	

ระหว่างวันที่	 18-23	 ญุมาดา	 อัล-อาคิเราะฮ์	 ฮ.ศ.1408/611	 กุมภาพันธ์	 ค.ศ.1988	 มีแถลงการณ	์ 

ฉบับท่ี	 1	 เร่ือง	 “การที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากอวัยวะในร่างกายของผู้อื่นทั้งท่ีมีชีวิตหรือเสียชีวิต

แล้ว”	 ในข้อที่สองระบุว่า	 อนุญาตให้ถ่ายอวัยวะจากร่างกายของมนุษย์ไปยังร่างกายของมนุษย์ผู้อื่น 

ได้	 หากปรากฏว่าอวัยวะน้ันมีการสร้างข้ึนใหม่โดยอัตโนมัติ	 เช่น	 เลือดและผิวหนัง	 เป็นต้น	 โดย

กรณีดังกล่าวจะต้องค�านึงถึงเงื่อนไขที่ว่า	 ผู้ยอมสละอวัยวะนั้น	 มีนิติภาวะที่สมบูรณ์	 และมีเงื่อนไข

ตามศาสนบัญญัติอย่างเป็นรูปธรรมครบถ้วน	 (2)	 และส่วนหน่ึงจากบรรดานักวิชาการร่วมสมัย 

ที่มีทัศนะว่าอนุญาตให้ถ่ายเลือดและบริจาคเลือดได้	 โดยมีเงื่อนไขข้างต้น	 ได้แก่	 ชัยค์	 มุฮัมมัด	 

มุตะวัลลีย์อัช-ชะอ์รอวีย์	 (3)	ชัยคฺ	อับดุลอะซีซอิบนุ	อับดิลลาฮ์อิบนิ	บ๊าซ	(4)	ชัยคฺมุฮัมมัด	อัล-หะซัน	 

(1)	 ชัรฮุลเกาะวาอิด	อัล-ฟิกฮียะฮ์;	ชัยค์	อะห์มัด	อิบนุ	ชัยค์	มุฮัมมัด	อัซ-ซัรฺกอ	:	หน้า	209

(2)	 อัล-ฟิกฮุลอิสลามีย์	ว่า	อะดิลละตุฮู;	ดร.วะฮ์บะฮ์	อัซ-ซุฮัยลีย์	:	เล่มที่	9	(ภาคผนวก)	หน้า	523

(3)	 อัล-ฟะตาวา	ลิช-ชะอ์รอวีย์;	รวบรวมโดย	ดร.อัส-สัยยิดอัล-ญะมีลีย์	:	หน้า	30,	403

(4)	 อ้างจาก	www.binbaz.org.sa
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อัด-ดะดู	 อัช-ชันกีฏีย์	 (1)	 ดร.ยูซุฟ	 อัล-กอรฎอวีย์	 (2)	 และชัยค์	 อับดุลหัยย์ยูซุฟ	 อาจารย์ประจ�า

มหาวิทยาลัยคาร์ทูม	ประเทศซูดาน	เป็นต้น

	 ส่วนเงื่อนไขที่นักวิชาการฝ่ายนี้ก�าหนดเอาไว้ได้แก่

1)	กรณีดังกล่าวต้องมีความจ�าเป็นในข้ันอุกฤษฏ์	 (อัฎ-เฎาะรูเราะฮ์)	 หรือมีความต้องการ	 

	 (อัล-หาญะฮ์)	ที่จะต้องมีการถ่ายเลือดและการรับบริจาคเลือด

2)	 ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งอื่นมาทดแทนในการรักษาผู้ป่วยนอกจากเลือด

3)	ผู้บริจาคเลือดไม่ได้รับอันตรายใดๆ	อันเป็นผลมาจากการบริจาคเลือดนั้น

4)	ผู้บริจาคเลือดมีความยินยอมโดยสมัครใจ

5)	คณุภาพของเลอืดทีม่กีารถ่ายหรอืการบรจิาคต้องมสีภาวะเป็นปกต	ิ	และได้รบัการเก็บรกัษา 

	 ตามกระบวนการจัดเก็บรักษาของห้องแล็ปเป็นอย่างดี

6)	การถ่ายเลือดและการบริจาคเลือดต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ผู้ช�านาญการ

7)	ต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ผู้ช�านาญการว่าอัตราความส�าเร็จในการถ่ายเลือด	 หรือการ 

	 ใช้เลือดเพื่อการรักษาผู้ป่วยนั้นมีความเป็นไปได้สูง

8)	การถ่ายเลือดหรือการดึงเลือดจากผู้บริจาคต้องเป็นไปตามขนาดที่มีความจ�าเป็นเท่านั้น	(3)

 พิจำรณำแล้ว จึงมีค�ำวินิจฉัย	 ให้น�้าหนักแก่ทัศนะของนักวิชาการฝ่ายที่สอง	 ซึ่งถือว่า	 

การถ่ายเลือดและการบริจาคเลือดตามเงื่อนไขข้างต้น	เป็นสิ่งที่อนุญาตให้มุสลิมกระท�าได้	เนื่องจาก 

มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีหลักนิติธรรมอิสลามรองรับ

واهلل اعلم بالصواب

อาศิส	พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี

* * *

(1)	 อ้างจาก	islamway.net/fatwa

(2)	 ฟะตาวา	มุอาศิเราะฮ์	:	3/665	

(3)	 ฟิกฮุลเกาะฎอยา	อัฏ-ฏิบบียะฮ์	อัล-มุอาศิเราะฮ์	:	หน้า	547


