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บทคัดยอ่ 

 การวิจัยนี�เป�นการวิจัยเชิงเอกสารและเชิงสํารวจ 
โดยมีวัตถปุระสงค์เพื"อ 1) 
ศกึษาบทบญัญัติอิสลามว่าด้วยการบริจาคโลหติ 2) 
ศกึษาการบริจาคโลหติของผูน้ําทางศาสนาในจังหวัดนราธวิาส 
ซึ"งผู้วิจัยได้รวบรวมขอ้มูลเชิงเอกสารโดยการศกึษาจากตัวบท
อัลกรุอาน อัลหะดีษ ตํารากฎหมายอิสลาม 
คําวินิจฉัยของนักวิชาการอิสลาม 
และเอกสารงานวิจัยที"เกี"ยวข้อง 
และรวบรวมข้อมูลเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป�นเครื"องมื
อในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตัวอย่างที"ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้นาํทางศาสนาในจังหวัดนราธวิาส จํานวน 250 คน 
และวิเคราะหข์อ้มลูโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพวิเตอร์ 
วิเคราะหข์้อมูลโดยใชส้ถิติค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี"ย 
และส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศกึษา พบว่า 
การบริจาคโลหตินั�นเป�นที"อนมุัติใหบ้ริจาคได้เพราะเป�นสิ"งที"ร่า
งกายสามารถสร้างขึ�นมาแทนใหมไ่ด้ 
โดยเงื"อนไขการบริจาคโลหติคือ  
1. ต้องมีความจําเป�นอย่างยิ"งยวด ขณะที"ทําการบริจาคโลหติ  
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 รศ.ดร. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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2.การบริจาคเลือดต้องมีประโยชนที์"แน่ชัดตามทัศนะของแพท
ย์  
3.การบริจาคต้องไมทํ่าใหเ้กิดโทษต่อผู้บริจาคไม่ว่าจะเกิดโทษ
ต่อรา่งกายโดยรวม 
หรือต้องไมทํ่าใหล้ดหย่อนสมรรถภาพในการดําเนนิชวิีตทั�งด้า
นวัตถแุละจิตใจหรอืต้องไมม่ีผลกระทบในทางลบต่อผู้บริจาค
ทั�งในป@จจุบนัและอนาคตด้วยการยนืยนัที"แนน่อนทางการแพ
ทย์  
4. 
ต้องแน่ชัดว่าการจากการตรวจสอบทางแพทย์ว่าโลหติไม่ติดย
าโรคหรือไม่ทําใหเ้กิดโทษต่อมนุษยผ์ู้อื"น  
5. ผู้บริจาคเลือดต้องมีคณุสมบติัพรอ้ม 
คือต้องบรรลุศาสนภาวะ มีสติป@ญญาสมบูรณ ์
และผลการศกึษายังพบอีกว่า 
ผู้นาํทางศาสนาในจังหวัดนราธวิาสมีความรู้และความเขา้ใจต่
อบทบญัญัติอิสลามว่าด้วยการบรจิาคโลหติ โดยคิดเป�นรอ้ยละ 
71.32 มีค่าเฉลี"ย 1.28 และส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐานอยู่ที" 0.44 
และเคยบรจิาคโลหติคิดเป�นร้อยละ 80.5 มีค่าเฉลี"ย 1.19 
และมีค่าส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐานอยูที่" 0.40  
คําสําคัญ : การบริจาค, โลหติ , จังหวัดนราธวิาส  
 
 

STUDY THE ISLAMIC PROVISIONS ABOUT 

BLOOD DONATIONS: A CASE STUDY OF MUSLIM 

LEADERS IN NARATHIWAT PROVINCE 

ANIS PATTANAPRICHAWONG
2
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study the Islamic provision 
about blood donation and to study the donating blood of Muslims 
Leaders in Narathiwat Province. The data were studied from 
documents through the texts of Al-Quran, Hadith, fatwa of the Islamic 
scholars, and research papers. The data were collected using 
questionnaires. The samples are Muslim Leaders in Narathiwat 
Province 250 people. The study was analyzed using percentage average 
and standard deviation. 
The results of the study show that blood donation is acceptable because 
it is something the body can replace.  The conditions for donating blood 
are:  
 1. It must be extremely necessary, while donating blood. 
 2. Donating blood must have certain benefits according to the doctor's 
opinion. 
 3. The donation must not cause harm to the donor, whether it is 
harmful to the donor body or must not degrade physical and mental 
performance in life, or must not have a negative impact on current and 
future by certifying medically. 
 4. It must be clear that from medical examination that the blood is not 
drug addiction or does not cause harm to other human beings. 
 5. Blood donors must be qualified, is to attain religion and have 
complete intelligence. 
 The study founded that the blood donating is allowed in Islamic 
provision with several conditions, and the Muslim leaders in 
Narathiwat are understand the Islamic provision about blood donating, 
at 71.32 percentage with an average of 1.28 and a standard deviation at 
0.44 and donate the blood at 80.5 found with an average of 1.19 and a 
standard deviation at 0.40.  
Key words: Donations, Blood, Narathiwat Province 

 
 
บทนํา 
 โลหติคือของเหลวชนดิหนึ"งปกติมสีีแดงอยู่ในหลอดโลหติและ
หวัใจของคนและสตัว์ประกอบด้วยนcาโลหติและเม็ดโลหติส่วน
ที"เป�นสีแดงเกิดจากสีในเม็ดโลหติแดง (ราชบณัฑิตยสถาน, 
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2554 : 746) 
โลหติมีความสาํคัญมากในการดํารงชวิีตของมนุษย์ 
และตามขอ้เท็จจริงของวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มนุษยย์ังไมส่ามารถคิดค้นสิ"งทดแทนโลหติของมนุษย์ได้ 
และโลหติของสัตว์ก็ไม่เหมาะสมในการนาํมาใช้ทดแทนโลหติ
ของมนุษย์ในการถ่ายโลหติ 
เนื"องจากโลหติของสัตว์มีองค์ประกอบและคณุสมบติัที"แตกต่า
งจากโลหติของมนุษย ์ พระองค์อัลลอฮฺ   
ทรงสร้างโลหติในรา่งกายของมนุษย์เป�น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
1.โลหติที"อยู่ในระบบการไหลเวียนทําหน้าที"ในการถ่ายเทสาร
อาหารและออกซิเจนใหแ้ก่เซลล์ในร่างกาย 
2.โลหติสํารองที"อยู่ในตับ ม้าม เป�นต้น 
โลหติตามลักษณะที"สองนี�จะเป�นโลหติที"ถูกนํามาใช้ทดแทนโล
หติในส่วนที"สญูเสียไปจากร่างกาย เซลล์ซึ"งอยู่ในกระแสโลหติ 
ที"เรียกว่าเม็ดโลหติ หรอืเม็ดโลหติ มี 2 ชนิด คือ เม็ดโลหติแดง 
มีหน้าที"นาํออกซิเจนไปสู่เซลล์ในสว่นต่างๆ ของร่างกาย 
และเม็ดโลหติขาวมีหน้าที"เกี"ยวกับการปiองกันและทําลายเชื�อโ
รคในรา่งกาย 
ป@จจุบนัในทางการแพทย์มีการใช้โลหติของมนุษย์ในการรักษา
ผู้ปjวยที"มอีาการเกี"ยวกับภาวะโลหติผิดปกติ การผ่าตัดผู้ปjวย 
และการถ่ายโลหติในกรณฉีุกเฉนิของผู้ประสบอุบติัเหตุที"มีการ
เสียโลหติมาก ตลอดจนกรณกีารเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ( 
สํานักจุฬาราชมนตรี, ฟ@ตวาเลขที" : 10/2556) 
 อิสลามถือว่าการชว่ยเหลือซึ"งกันและกันมีความจําเป�นมาก 
อิสลามใหค้วามสําคัญมากและความผูกพนัในสายใยแหง่ศาส
นาก็มคีวามจําเป�นมากเช่นกัน ท่านนบมีุหมัมัด     
ของเราได้ยcาไว้หลายครั�งเพื"อใหช้าวมุสลิมมคีวามเป�นพี"นอ้งกั
น มคีวามรักซึ"งกันและกัน ช่วยเหลือ เอื�ออาทรกันและกัน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ"งเมื"ออยู่ในภาวะคับขนัหรอืภาวะที"ลําบาก  
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ดังอัลลอฮฺ   ตรัสว่า 
َ  َلعَلَُّكمْ   ﴿ إنََّما اْلُمْؤِمنُونَ  إِْخَوةٌ  َفأَْصِلُحوا بَْينَ  أََخَوْيُكمْ  َواتَّقُوا <َّ

 ﴾ َ◌تُْرَحُمون
ความว่า“แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั�นเป�นพี"น้องกัน 
ดังนั�นพวกเจ้าจงไกล่เกลี"ยประนีประนอมกันระหว่า
งพี"น้องทั�งสองฝjายของพวกเจ้า 
และจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด 
หวังว่าพวกเจ้าจะได้รบัความเมตตา” (อัล-หrุุรอต, 
49 : 10) 
รายงานจากท่านอัลนอฺุมาน อิบนุ บะซีร เล่าว่า 
ท่านรอซูล   กล่าวว่า  
ِهمْ  َوتََراُحِمِهمْ  َوتَعَاُطِفِهمْ  ، َمثَلُ  اْلَجَسدِ  إِذَا  )) َمثَلُ  اْلُمْؤِمنِينَ  ِفي تََوادِّ

ى  (( اْشتََكى ِمْنهُ  ُعْضوٌ  تَدَاَعى َلهُ  َسائِرُ  اْلَجَسدِ  ِبالسََّهرِ  َواْلُحمَّ
ความว่า“อุปมาเหล่าผูศ้รัทธามั"นที"มีความรักกันใน
หมู่พวกเขา มคีวามเมตตากันในหมูพ่วกเขา 
และมีความสงสารกันในหมู่พวกเขา 
ก็อุปมยัดังเรือนร่างที"อวัยวะหนึ"งเจ็บปวดร่างกายทั�ง
หมดก็มีความรูส้ึกอดนอนและปjวยไข้ไปด้วย” 
(มุสลิม, บท : 
การทดสอบคือหนทางของการลบล้างบาป, 
หะดีษเลขที" : 2210)                
 ป@จจุบนันี�โลหติถือว่ามคีวามสําคัญในการขับเคลื"อนชวิีตมนุษย์
ทุกคนในสังคม 
ซึ"งมาจากหลายสาเหตุที"ต้องเสียโลหติและต้องรับโลหติในการ
ช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ 
ไม่ว่าจะเกิดจากประสบอุบติัเหตุหรืออาจเกิดจากโรคประจําตั
วหรือเกิดจากสถานการณค์วามไม่สงบ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที"มคีวามรุนแรงตั�งแต่อดีตจนถึงป@จจุบั
นที"ทวีความรุนแรงที"ไม่มีทีท่าว่าจะสงบที"นาํไปสู่การเกิดผลกร
ะทบมากมายทั�งภาคสงัคม 
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เศรษฐกิจและความมั"งคงของประเทศ 
เหตุการณที์"เกิดขึ�นต้องสูญเสียบุคคลหลายแขนงหลากหลายอ
าชีพ 
จากเหตุการณค์วามไมส่งบที"เกิดขึ�นนั�นจําเป�นอยา่งยิ"งที"จะต้อ
งทําการช่วยเหลือเพื"อรองรับผู้บาดเจ็บที"สุดเสียโลหติด้วยการ
ขอรับบริจาคโลหติ 
เพื"อมาชว่ยชีวิตผู้บาดเจ็บจากสถานการณค์วามไม่สงบหรอืโร
คประจําตัวหรือเกิดจากอุบติัเหตุ 
เหตุนี�ทําใหส้ังคมป@จจุบนัใหค้วามสาํคัญและส่งเสริมใหม้ีการบ
ริจาคโลหติ ไม่ว่าจะเป�นหนว่ยกาชาดหรือโรงพยาบาลเอง 
แต่ยังมมีุสลิมบางส่วนที"ไมม่ีความรู้ความเข้าใจเกี"ยวกับบทบญั
ญัติอิสลามว่าด้วยการบริจาคโลหติ 
ซึ"งส่งผลใหก้ารบริจาคโลหติของชาวมุสลิมมอัีตราค่อนขา้งตsา  
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงเหน็ว่าจําเป�นอย่างยิ"งที"จะต้องศกึษาบทบญัญัติอิสลา
มว่าด้วยการบริจาคโลหติ 
เพื"อเป�นแนวทางในการทําความเขา้ใจแก่มุสลิมเกี"ยวกับการบ
ริจาคโลหติในอิสลามและสร้างทัศนคติที"ดีต่อการบริจาคโลหติ 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื"อศกึษาบทบญัญัติอิสลามว่าด้วยการบริจาคโลหติ 
 2. เพื"อศกึษาป@จจัยที"ทําใหมุ้สลิมตําบลโคกเคียนบริจาคโลหติ 
วิธกีารวิจัย 
 งานวิจัยชิ�นนี�เป�นงานวิจัยเชิงปริมาณ 
ข้อมูลในการศกึษาค้นคว้างานวิจัยนี�จะใช้ขอ้มูลเอกสารจากตั
วบทอัลกรุอาน อัลหะดีษ ตําราฟtกฮฺ 
คําฟ@ตวาของนักวิชาการอิสลาม เอกสารงานวิจัย 
และขอ้มูลจากอินเตอร์เนต เป�นต้น 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ 
ผู้นาํทางศาสนาในจังหวัดนราธวิาส จํานวน 650 คน 
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และกลุ่มตัวอยา่ง คือ ผู้นาํทางศาสนาในจังหวัดนราธวิาส 
จํานวน 250 คน ใช้สตูรทาโร ยามาเน่  
 เครื"องมือที"ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
ซึ"งผู้วิจัยได้สร้างขึ�นจากการศกึษาเนื�อหาเอกสาร 
ตําราและงานวิจัยที"เกี"ยวขอ้ง และกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 
ตรวจสอบความตรงตามเนื�อหา 
ผู้วิจัยนําเครื"องมอืที"สรา้งขึ�นนาํไปใหผู้้เชี"ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ
ที"มีความรู้และความสามารถจํานวน 3 ท่าน 
เพื"อขอคําปรึกษาในเรื"องความตรงเชิงเนื�อหาของเครื"องมือ 
ทําการทดสอบคุณภาพเครื"องมือ ซึ"งค่าที"คํานวณได้อยู่ 0.95 
โดยกําหนดค่ามากกว่า 0.5 ขึ�นไป 
จะยอมรับว่าเครื"องมือนั�นมีความเที"ยง 
และนาํแบบสอบถามที"ผ่านการหาตรวจสอบจากผู้เชี"ยวชาญไ
ปโดยทดสอบกับกลุ่มที"มีคุณสมบติัใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอยา่งที"
ทําการศกึษา จํานวน 10 คน 
นํามาวิเคราะหค์ุณภาพของเครื"องมอื 
โดยการวิเคราะหห์าค่าความเชื"อมั"น 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิvแอลฟาของครอนบอด (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ซึ"งค่าคํานวณได้อยูที่" 0.86 
โดยกําหนดใหค่้ามากกว่า 0.7 ขึ�นไป 
จะยอมรับว่ามคีวามเชื"อถือได้ 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ดําเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธกีารแจกแบบสอ
บถามใหกั้บกลุ่มตัวอยา่ง จํานวน 250 ชุด 
หลังจากได้รับแบบสอบถามคืน 
ผู้วิจัยก็ทําการตรวจสอบถามความสมบูรณแ์ละถูกต้องของแบ
บสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะหข์้อมลู 
ผู้วิจัยทําการวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็
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จรูป สรุปออกมาและนําเสนอในรูปแบบตาราง 
สถิติที"ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลประกอบด้วย สถิติพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี"ย (mean), 
และส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื"อง ป@จจัยที"มีผลต่อการบริจาคโลหติ 
กรณศีกึษามุสลิมในตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธวิาส มีประเด็นที"ควรนําเสนอดังนี� 
1.การบริจาคโลหติ 

 การบริจาคโลหติ 
เมื"อดผูลที"จะเกิดขึ�นที"อาจนําไปสู่อันตรายแก่ชีวิต 
หรือการเจ็บปjวยยิ"งหนักขึ�น 
เป�นที"ชัดเจนว่าไม่อนญุาตใหม้ีการบริจาคหรือรับโลหติได้ 
ซึ"งมีบญัญัติในอัลกรุอานอัลหะดีษ และอัลอัจrฺมาอฺ 
ดังหลักฐานจากอัลกรุอาน อาทิเช่น 

 โองการอัลกรุอานที"ว่า 
َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما  َوَال تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم ۚ إِنَّ �َّ

ความว่า "และจงอยา่ฆา่ตัวของพวกเจ้าเอง 
แท้จริงอัลลอฮฺเป�นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ" 

         
 (อันนิสาอฺ : 29) 

 จากอายะฮฺของอัลลออฮฺขา้งต้นเป�นที"แน่ชัดว่า 
พระองค์ทรงหา้มแก่มสุลิมฆ่าตัวเอง 
เพราะร่างกายของมนษุย์นั�นเป�นกรรมสทิธิvของพระองค์ 
อีกทั�งรวมถึงพฤติกรรมที"เป�นการทําลายร่างการและทรัพยส์ิน 
ด้วยการรับประทานอาหารหรอืเครื"องดืมที"มผีลการเสียชีวิตใน
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อนาคต เชน่ การสูบบุหรี" เป�นต้น 
การกระทําเช่นนี�เป�นสิ"งที"อิสลามหา้มเชน่กัน 

 และโองการอัลกรุอานที"ว่า 
َ يُِحبُّ  ِ َوَال تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة ۛ َوأَْحِسنُوا ۛ إِنَّ �َّ َوأَنِفقُوا ِفي َسِبيِل �َّ

 َ◌اْلُمْحِسنِين
ความว่า "และพวกเจ้าจงบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺ 
และจงอยา่โยนตัวของพระองค์สู่ความพนิาศและจงทําดีเถิด 
แท้จริงอัลลอฮฺนั�นทรงชอบผู้กระทําดีทั�งหลาย" 

         
 (อัลบะเกาะเราฮฺ : 195) 

 แท้จริงอัลลอฮฺทรงหา้มมนุษย์ในการสร้างความพนิาศต่อตัวเอ
งและทรัพย์สนิ 
ขณะเดียวกันหากการบริจาคดลหติเกิดความพนิาศขึ�นแน่นอน
การบริจาคนั�นฮะรอม ตามตัวบทหลักฐานของโองการข้างต้น 

 ในหะดีษท่านเราะสลูได้วจนะไว้ความว่า 
"ไม่มีการนาํพาตัวเองและผู้อื"นสูค่วามพนิาศ"(อัลหากิม , 1990 
: 2345) 

 อีกหะดีษหนึ"งรายงานจากท่านอะบู ฮุร็อยเราะฮฺว่า 
ท่านเราะสลูลุลอฮฺได้วจนะไว้ความว่า 
"ผู้ใดที"ได้กระโดดลงจากภูเขาเพื"อฆา่ตัวตาย 
แนน่อนผูฆ้่าตัวตายนั�นได้กระโดดลงในไฟนรกอยา่งนริันดร 
และผู้ใดพยายามสรรหายาพษิเพื"อฆ่าตัวตาย 
และยาพษิที"อยู่ในกํามอืของเขานั�น 
ได้พยายามสรรหาเขาลงไปในนรกอย่างนิรนัดรและผู้ใดได้ฆา่
ตัวตายด้วยอาวุธ 
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และอาวุธที"อยู่ในมอืเขานั�นจะทิ"มแทงท้องของเขาในไฟนรกอ
ย่างนรินัดร"(อัลบุคอรยี์ , 2000 : 5578) 

จากหะดิษข้างต้นเหน็ว่า 
การฆา่ตัวตายเป�นสิ"งที"ต้องหา้มด้วยหลักฐานที"กล่าวถึงโทษตา
มที"ท่านเราะสูลได้กล่าวไว้เพราะชีวิตของมนษุย์นั�นเป�นเอกสทิ
ธิvของอัลลอฮฺผูท้รงสรา้ง  

2.ผู้มีสิทธอินุมัติการบริจาคโลหติ 

 
 การที"คนใดคนหนึ"งจะได้รับอนุญาตใหม้ีการใหโ้ลหติได้
นั�น ต้องเป�นไปตามคําสั"งของแพทย์ว่าเป�นสิ"งที"ใหก้ระทําได้ 
โลหติเป�นส่วนหนึ"งของอวัยวะที"มีความสําคัญต่อรา่งกาย 
ดังนั�น การถ่ายโลหติ เป�นสิ"งที"นาํมาซึ"งผลดีแก่ผู้ใหโ้ลหติ 
และเป�นสิ"งที"กีดขวางภยันตรายที"อาจจะเกิดขึ�นได้ 
ดังที"รู้จักกันว่า 
บทบญัญัติอิสลามนั�นได้สนับสนุนต่อการนาํพาไปผลประโยช
น์และปกปiองไปพนิาศ 

คนอาหรับสมัยก่อนอิสลามได้มีการกรอกเลือดกัน 
และเมื"อถึงประชาชาติท่านเราะสลุมุฮํามัด 
อิสลามจึงได้อนุมัติและสนับสนนุใหก้รอกเลือดตามบทบญัญัติ
จากหะดิษรายงานโดยอะนัส เบน็ มาลิก วความว่า 
"ท่านเราะสุลได้กรอกเลือดและท่านเราะสลุได้วจนะว่าแท้จริง
การที"พวกเจ้าได้รักษากันซึ"งเป�นแบบอยา่งที"ดียิ"งคือ 
การกรอกเลือด"(อัลบุคอรีย์, 2000 : 5696) 

การกรอกเลือดเป�นการถ่ายโลหติออกบางส่วนเพื"อไปเพื"อเป�น
ประโยชน์แก่บุคคลหนึ"งแนน่อนศาสนาได้อนญุาตใหก้รอกเลือ
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ด และแท้จรงิเมื"ออนญุาตถ่ายโลหติที"สร้างผลดีแก่ทั�งสองแล้ว 
หรือคนใดคนหนึ"ง(ผู้ใหโ้ลหติหรือผูร้ับโลหติ)แม้แต่นอ้ยหรอืไม่
ก็ตาม ซึ"งการอนญุาตนั�นเป�นสิ"งที"ดียิ"ง 

 

3.ทัศนะของนักปราชญ์อิสลามต่อการบริจาคโลหติ 

คัมภีร์อัลกรุอานและฮาดีษไมม่ีการกล่าวถึงการบริจาคโลหติ 
ดังนั�นต้องมีการนําเอาการไว้วินจิฉัยชี�ขาดและการเปรยีบเทีย
บเคียงของบรรดาผูรู้้อิสลามมาเป�นบรรทัดฐานในการกําหนด
ซึ"งสามารถสรุปได้ดังนี�  

ชัยคฺ อัล-ชะอฺรอวียฺ ใหก้ารฟ@ตวาว่า 
การถ่ายโลหติจากบุคคลหนึ"งสู่อีกบุคคลหนึ"งที"อยู่ในภาวะ 
ความจําเป�นต้องใช้โลหติเป�นการด่วนขณะอยู่ในช่วงกระบวน
การผา่ตัดและหลังการผ่าตัดถือเป�นสิ"งที"สามารถทําได้ 
แต่มีเงื"อนไขว่า จะต้องมคีวามมั"นใจว่า 
โลหติที"ต้องถ่ายใหผู้ป้jวยนั�นจะเป�นจะต้องเป�นโลหติเดียวกัน 
ความตั�งใจในการบริจาคโลหติเป�นสิ"งที"ดีงาม 
วัตถุประสงค์และเปiาหมายที"ดีงามเหล่านี�ล้วนกระทําไปสู่สขุภ
าพ 

ชัยคฺ มูหมัมัด อับดลุลอฮฺ อัล-คอฏิบ ใหก้ารฟ@ตวาว่า 
กระบวนการถ่ายโลหติเป�นส่วนหนึ"งของป@จจัยที"สําคัญอย่างยิ"ง
ที"สามารถช่วยชีวิตของเหยื"อผู้บาดเจ็บและอื"นๆ 
ซึ"งเป�นเหตุทําใหสู้ญเสยีโลหติ 
การช่วยเหลือชวิีตของเหยื"อที"ตกอยู่ในสภาพดังกล่าวนี� 
ไม่สามารถกระทําได้เว้นแต่ใช้กระบวนการถ่ายโลหติสูร่่างกาย
ของเหยื"อผู้เคราะหร์้ายผู้นั�น 
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เพื"อทดแทนโลหติที"สญูเสียไปดังสภาพดังกล่าวนี� 
แท้จริงแล้วและได้เข้าอยู่ในขอบข่ายภาวะแหง่ความคับขัน 
ซึ"งเป�นสาเหตุของการอนมุัติใหส้ามารถ 
ทําการรักษาโลหติทําการรักษาด้วยสิ"งที"ฮารอมได้เพื"อทั�งนี�เพื"อ
รักษาชีวิต 

อาลี rุมอะฮฺ มุฟตีแหง่ประเทศอียปิต์ ได้กล่าวว่า 
หกุมของการบริจาคโลหติว่า 
โลหติเป�นสิ"งที"แยกออกจากร่างกาย 
ดังนั�นโลหติจึงคล้ายกับนcาตา นcามูก นcาป@สสาวะ หรือเหงื"อ 
ซึ"งมีลักษณะที"เป�นของเหลว 
ซึ"งสิ"งต่างๆเหล่านี�ได้ถกูรวมเขา้ไปอยู่ในสิ"งที"ถูกเรียกว่าสิ"งที"แย
กออกจากรา่งกาย ดังนั�น 
คือสิ"งที"มนัถูกนําออกมาจากร่างกายแล้วจึงไม่มผีลร้ายต่อรา่ง
กายมากนักและยิ"งไปกว่านั�น 
บางครั�งการไมน่ํามนัออกจากรา่งกายบา้ง 
อาจนําไปสู่อันตรายต่อชีวิตก็เป�นได้ 
และบางสิ"งที"ถูกนําออกมาจากรา่งกายนั�นบางครั�งก็อาจจะเป�น
ประโยชน์กับร่างกาย (อะหม์ัด อิบนุ มุหมัมัด อัซซัรกออฺ, 1989) 

ดังนั�น การบริจาคเลือด เมื"อพจิารณาแล้ว 
จึงถือเป�นสิ"งที"อนุมัติดังนั�นโลหตินั�นเป�นที"อนมุัติใหบ้ริจาคได้ 
เนื"องจากอยู่ในสภาพที"เรียกว่า 
ซึ"งร่างกายสามารถสรา้งขึ�นมาแทนใหมไ่ด้ 
โดยเงื"อนไขการบริจาคโลหตินั�น คือ  

1. ต้องมคีวามจําเป�นอยา่งยิ"งยวด 
ขณะที"ทําการบริจาคโลหติเช่นมีบุคคลบางสว่นมคีวามต้องกา
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รปริมาณเลือกอย่างยิ"งยวดเพื"อกอบกู้ชีวิตของเขาจากความเสี
ยหายและความตายเชน่เกิดอุบติัเหตุหรือเพื"อการผ่าตัด  

2.การบริจาคเลือดต้องมีประโยชนที์"แน่ชัดตามทัศนะของแพท
ย์และต้องไม่เกิดโทษแก่ผู้ที"บริจาค  

3.การบริจาคต้องไมทํ่าใหเ้กิดโทษต่อผู้บริจาคไม่ว่าจะเกิดโทษ
ต่อรา่งกายโดยรวมหรอืบางส่วนก็ตาม 
หรือต้องไมทํ่าใหล้ดหย่อนสมรรถภาพในการดําเนนิชวิีตทั�งด้า
นวัตถแุละจิตใจหรอืต้องไมม่ีผลกระทบในทางลบต่อผู้บริจาค
ทั�งในป@จจุบนัและอนาคตด้วยการยนืยนัที"แนน่อนทางการแพ
ทย์  

4. 
ต้องแน่ชัดว่าการจากการตรวจสอบทางแพทย์ว่าโลหติไม่ติดย
าโรคหรือไม่ทําใหเ้กิดโทษต่อมนุษยผ์ู้อื"น  

5. การถ้าผู้บริจาคเลือดต้องมีคุณสมบติัพรอ้ม 
คือต้องบรรลุศาสนภาวะมีสติป@ญญาสมบูรณ ์

ดังนั�นการบริจาคโลหติถือว่าเป�นสิ"งที"อนุญาตใหก้ระทําได้โดย
ผู้บริจาคต้องตระหนักว่าการบริจาคจะไม่ทําใหเ้กิดโทษต่อผู้บ
ริจาคไม่ว่าจะเกิดโทษต่อรา่งกายของผู้จากหรือต่อผูอื้"นด้วย  

 2. การบริจาคของผูน้ําทางศาสนาในจังหวัดนราธวิาส 
สามารถสรุปได้ว่า  
ตารางที- 1 ป@จจัยด้านความรู้ 
ความเขา้ใจต่อบทบญัญัติอิสลามว่าด้วยการบริจาคโลหติ 

ป/จจัยด้านความรู ้
ความเข้าใจต่อบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการบรจิาค

โลหิต 

ตอบถูก 
(รอ้ยละ) 

ตอบผิด 
(รอ้ยละ) 
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1. 
อิสลามอนุญาตใหบ้ริจาคโลหติเพื"อช่วยชีวิตเพื"อนม
นุษย์ในยามจําเป�นเท่านั�น 

 (81.0) 39 (19.0) 

2.อิสลามอนุญาตใหร้กัษาด้วยการใช้สิ"งที" 
หะรอมภายใต้ความจําเป�น 

 (80.0) 41 (20.0) 

3. 
อิสลามอนุญาตใหบ้ริจาคโลหติใหกั้บต่างศาสนิกที"ไม่
ใช่คู่สงคราม  ในกรณฉีกุเฉิน 

 (67.8) 66 (32.2) 

4. 
อิสลามไม่อนุญาตบริจาคโลหติใหต่้างศาสนิกที"เป�นคู่
สงคราม 

 (59.5) 83 (40.5) 

5. อิสลามไม่อนุญาต(หะรอม)ในการขายโลหติ  (78.0) 45 (22.0) 
6. อิสลามอนุญาตใหซื้�อโลหติ 
ในกรณทีี"มีความจําเป�นจริงๆ 

 (77.6) 46 (22.4) 

7. 
อิสลามไม่อนุญาตใหบ้ริจาคโลหติเพื"อสิ"งตอบแทนไม่
ว่าจะเป�นค่าตอบแทนอะไรก็ตาม 

(74.6) 52 (25.4) 

8. 
การบริจาคโลหติในขณะถือศลีอดไม่ทําใหก้ารถือศลี
อดเป�นโมฆะ 
ถ้ารา่งกายไม่อ่อนเพลียหรือมผีลกระทบใดๆ 

(61.0) 80 (39.0) 

9. 
การรับโลหติขณะถือศลีอดทําใหก้ารถือศลีอดนั�นเป�น
โมฆะ 

128 (62.4) 77  (37.6) 

จากตารางที" 1 พบว่า ผูน้ําทางศาสนาในจังหวัดนราธวิาส 
ร้อยละ 81.0 มีความรู ้
ความเขา้ใจว่าอิสลามอนุญาตใหบ้ริจาคโลหติเพื"อช่วยชีวิตเพื"
อนมนุษย์ในยามจําเป�นเท่านั�น  
ตารางที- 2 การบริจาคโลหติ 
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การบรจิาคโลหิต เคย 
(รอ้ยละ) 

ไม่เคย 
(รอ้ยละ) 

  (80.5) (19.5) 
  จากตารางที" 2  พบว่า การบริจาคโลหติ พบว่า 
ผู้นาํทางศาสนาในจังหวัดนราธวิาส ร้อยละ 80.5 
เคยบริจาคโลหติ 
ตารางที- 3 ทัศนคติของผู้นาํทางศาสนาต่อการบริจาคโลหติ 

ป/จจัยด้านทัศนคติต่อการบรจิาคโลหิต  S.
D
. 

ระดับ 

1. ท่านคิดว่าเมื"อท่านบริจาคโลหติแล้ว 
มีความเสี"ยงต่อการติดเชื�อจากอุปกรณต่์างๆ 

3.
1
2 

1.
6
7 

ปานก
ลาง 

2. 
ท่านกลัวหรอืมคีวามเครียดทุกครั�งที"เหน็การ
บริจาคโลหติ 

4.
4
3 

0.
8
2 

มากที"
สุด 

3. 
ท่านคิดว่าขั�นตอนการบริจาคโลหติทําใหเ้สีย
เวลา 

4.
3
0 

1.
7
2 

มากที"
สุด 

4. ท่านรู้สึกอาย เกร็ง เวลาบริจาคโลหติ 4.
1
8 

1.
0
3 

มาก 

5. 
ท่านคิดว่าสถานที"ในการไปบริจาคมีความลํา
บาก 

4.
1
9 

1.
0
1 

มาก 

6. 
ท่านคิดว่าถ้าวันนี�ท่านบริจาคโลหติแล้วจะไ
ม่มีแรงที"จะทํางาน 

4.
3
1 

0.
8
8 

มากที"
สุด 
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7. 
ท่านคิดว่าการบริจาคโลหติจะทําใหส้่งผลกร
ะทบต่อสขุภาพในอนาคต 

4.
2
8 

1.
0
2 

มากที"
สุด 

8. 
ท่านคิดว่าการมีของที"ระลึกทําใหท่้านอยาก
บริจาคโลหติ 

2.
3
6 

1.
3
4 

น้อย 

รวม 3.
9 

1.
1
9 

มาก 

 จากตารางที" 3  พบว่า ป@จจัยด้านทัศนคติต่อการบริจาคโลหติ 
พบว่า 
ป@จจัยด้านทัศนคติต่อการบริจาคโลหติที"มค่ีาเฉลี"ยอยู่ในระดับ
มากที"สุด มีจํานวน 4 ข้อ คือ 
ท่านกลัวหรอืมคีวามเครียดทุกครั�งที"เหน็การบริจาคโลหติ, 
ท่านคิดว่าขั�นตอนการบริจาคโลหติทําใหเ้สียเวลา, 
ท่านคิดว่าถ้าวันนี�ท่านบริจาคโลหติแล้วจะไมม่ีแรงที"จะทํางาน
, 
ท่านคิดว่าการบริจาคโลหติจะทําใหส้่งผลกระทบต่อสขุภาพใน
อนาคต และรองลงมาระดับมาก ปานกลาง น้อย  
อภิปรายผลการวิจัย 
การบริจาคเลือด เมื"อพจิารณาแล้ว 
ถือเป�นสิ"งที"อนุมัติดังนั�นโลหตินั�นเป�นที"อนุมติัใหบ้ริจาคได้ 
เพราะการถ่ายโลหติ เป�นสิ"งที"นาํมาซึ"งผลดีแก่ผู้ใหโ้ลหติ 
และเป�นสิ"งที"กีดขวางภยันตรายที"อาจจะเกิดขึ�นได้ 
ทั�งนี�บทบญัญัติอิสลามนั�นได้สนับสนนุต่อการนําพาซึ"งสิ"งทีดีแ
ละปกปiองภยนัตราย 
และคนอาหรับสมยัก่อนอิสลามได้มีการกรอกเลือดกัน 
และเมื"อถึงประชาชาติท่านเราะสลุมุฮํามัด 
อิสลามจึงได้อนุมัติและสนับสนนุใหก้รอกเลือดตามบทบญัญัติ
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จากหะดิษรายงานโดยอะนัส เบน็ มาลิก ความว่า 
"ท่านเราะสุลได้กรอกเลือดและท่านเราะสลุได้วจนะว่าแท้จริง
การที"พวกเจ้าได้รักษากันซึ"งเป�นแบบอยา่งที"ดียิ"งคือ 
การกรอกเลือด"(อัลบุคอรีย์, 2000 : 5696) 

ดังนั�นการบริจาคโลหติถือว่าเป�นสิ"งที"อนุญาตใหก้ระทําได้โดย
ผู้บริจาคต้องตระหนักว่าการบริจาคจะไม่ทําใหเ้กิดโทษต่อผู้บ
ริจาคไม่ว่าจะเกิดโทษต่อรา่งกายของผู้จากหรือต่อผูอื้"นด้วย  

 2. 
ผู้นาํทางศาสนาในจังหวัดนราธวิาสมีความรู้และความเขา้ใจต่
อบทบญัญัติอิสลามว่าด้วยการบรจิาคโลหติ 
โดยคิดเป�นรอ้ยละ 71.32 มีค่าเฉลี"ย 1.28 
และส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐานอยู่ที" 0.44 
และเคยบรจิาคโลหติคิดเป�นร้อยละ 80.5 มีค่าเฉลี"ย 1.19 
และมีค่าส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐานอยูที่" 0.40  
ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 ผู้วิจัยมขีอ้เสนอแนะว่า 
ควรประชาสมัพนัธค์วามรู้เกี"ยวกับบทบญัญัติอิสลามและควา
มเข้าใจที"ถูกต้องเกี"ยวกับการบริจาคโลหติ 
โดยเชิญผู้นาํศาสนาและแพทยผ์ู้เชี"ยวชาญมาบรรยายเกี"ยวกับ
การบริจาคโลหติใหป้ระชาชนชาวมุสลิมอย่างทั"วถึง 
พร้อมรณรงค์โดยใชส้ื"ออิสลามใหม้ากขึ�น 
และควรเพิ"มเนื�อหาเรื"องการบริจาคโลหติเขา้ไปอยู่ในหลักสูตร
การศกึษาด้านศาสนา 
เพื"อใหม้ีความรู้และสามารถปฏิบติัได้อย่างถกูต้อง 
อีกทั�งทางรัฐบาลควรมีวิธกีารสร้างแรงจูงใจเพื"อใหมุ้สลิมเหน็ค
วามสาํคัญในการบริจาคโลหติ  
เอกสารอ้างอิง 
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