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ค�ำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
ที่ 08/2557
เรื่อง การฉีดสารอาหาร
ค�ำถาม : การฉีดสารอาหาร เช่น การให้น�้ำเกลือ เป็นต้น หรือการฉีดสารน�้ำทาง
เส้นเลือด (Intravebous Fluid Infusion) การฉีดยา (Injections) และการฉีดยา
เฉพาะที่ (Local anaesthisia) แก่คนไข้ที่อยู่ในระหว่างการถือศีลอดท�ำให้เสีย
การถือศีลอดหรือไม่?

ค�ำวินิจฉัย
:  وبعد... احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง กล้ามเนื้อและข้อต่อ หรือการฉีดยาเข้าสู่เส้นเลือด นักวิชาการสังกัด
มัซฮับอัล-ฮะนะฟีย์มีทัศนะว่า ไม่ท�ำให้เสียการถือศีลอด (1)   นักวิชาการสังกัดมัซฮับอัล-มาลิกีย์
มีทัศนะว่า หากตัวยาซึ่งเป็นของเหลวถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายไปถึงกระเพาะอาหาร ก็ถือว่าท�ำให้เสีย
การถือศีลอด (2)   ในกรณีที่ตัวยาถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการฉีดเข้าสู่กล้ามเนื้อหรือเข้าสู่
เส้นเลือดเพื่อการรักษาหรือไม่ก็ตาม และตัวยานั้นไม่ได้เข้าไปถึงกระเพาะอาหาร ก็ไม่ท�ำให้เสียการ
ถือศีลอด (3)
ส่วนนักวิชาการสังกัดมัซฮับ อัล-ฮัมบะลีย์มีทัศนะว่าอนุญาตให้ท�ำการรักษาด้วยการฉีดยา
เข้าสู่กล้ามเนื้อและเส้นเลือดส�ำหรับผู้ถือศีลอดในช่วงเวลากลางวันของเดือนเราะมะฎอนได้และ
ไม่ถือว่าการฉีดยาในลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท�ำให้เสียการถือศีลอด (4) ส�ำหรับนักวิชาการสังกัด
(1) อัล-ฟิกฮุลอิสลามีย์ วะอะดิลละตุฮู; ดร.วะฮ์บะฮ์ อัซ-ซุฮัยลีย์ : 2/658, อะห์สะนุลกะลาม ฟิลฟะตาวา วัลอะห์กาม; ชัยค์ อะฏียะฮ์ ศอกร์ : 1/190 ภาคที่ 2
(2) อัล-ฟิกฮุลอิสลามีย์ วะ อะดิลละตุฮู; ดร.วะฮ์บะฮ์ อัซ-ซุฮัยลีย์ : 2/660
(3) อัล-ฟิกฮุลวาฎิห์; ดร.มุฮัมมัด บักร์ อิสมาอีล : 1/558
(4) ฟะตาวา อัล-ลัจญ์นะฮ์ อัด-ดาอิมะฮ์ ลิลบุหูษ อัล-อิสลามียะฮ์ วัล-อิฟตาอ์ : 10/249 ฟัตวาเลขที่ 6131, 3929
และ 5176
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มัซฮับอัช-ชาฟิอีย์มีทัศนะในกรณีของการฉีดยาเข้าสู่เส้นเลือดหรือกล้ามเนื้อเป็น 2 ทัศนะ ฝ่าย
หนึ่ ง ระบุ ว ่ า การฉี ด ยาเข้ า สู ่ เ ส้ น เลื อ ดไม่ ท�ำ ให้ เ สี ย การถื อ ศี ล อด เพราะเส้ น เลื อ ดมิ ใ ช่ ท วารเปิ ด
ตามธรรมชาติ (1) อีกฝ่ายหนึ่งมีทัศนะว่าการฉีดยาเข้าสู่กล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังหรือการฉีดยาใน
ลักษณะที่ทราบกัน ไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาเพื่อการรักษาหรือเพื่อให้เกิดความแข็งแรงก็ตามเป็นสิ่งที่
ท�ำให้เสียการถือศีลอด (2) ดร.ยูซุฟ อัล-กอรฎอวีย์ ระบุว่า การฉีดยาเข้าสู่ใต้ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อ
หรือฉีดยาเข้าสู่เส้นเลือด หากเป็นการฉีดยาเพื่อการรักษาและเป็นการให้ยาแก่ผู้ป่วย เช่น เพื่อลด
อาการตัวร้อนเนื่องจากอาการไข้หรือเพื่อลดความดัน เป็นต้น นักวิชาการร่วมสมัยเห็นตรงกันว่า
ไม่ท�ำให้เสียการถือศีลอด ในท�ำนองเดียวกันการฉีดยาเพื่อให้เกิดความแข็งแรง เช่น การฉีดสาร
วิตามินชนิดต่างๆ หรือแคลเซียม เป็นต้น   ก็ไม่ท�ำให้เสียการถือศีลอด เนื่องจากสารที่ถูกฉีดไม่ได้
เข้าสู่ภายในร่างกายจากช่องทวารเปิดตามธรรมชาติ และในสารหรือตัวยาดังกล่าวไม่มีสารอาหาร
ส�ำหรับหล่อเลี้ยงร่างกาย (3)
พิจารณาแล้ว จึงวินิจฉัยว่า การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง กล้ามเนื้อและข้อต่อ ตลอดจนการ
ฉีดยาเข้าทางเส้นเลือด ไม่ท�ำให้เสียการถือศีลอดตามทัศนะของปวงปราชญ์ (ญุมฮูรอัล-อุละมาอ์)
ไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาในลักษณะทั่วไปหรือเป็นการฉีดยาชาเฉพาะที่ อย่างไรก็ตามหากผู้ที่ถือศีลอด
หลีกเลี่ยงการฉีดยาในกรณีดังกล่าวขณะท�ำการถือศีลอดก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่า ทั้งนี้ เพื่อออกจาก
การขัดแย้งของนักวิชาการที่มีความเห็นต่างในเรื่องนี้
ส่วนการฉีดสารอาหาร เช่น การให้น�้ำเกลือ เป็นต้น หรือการฉีดสารน�้ำจ�ำพวกกลูโคส หรือ
สารวิตามินชนิดต่างๆ เข้าทางเส้นเลือดให้แก่ผู้ที่อยู่ในระหว่างการถือศีลอดนั้น นักวิชาการมีความ
เห็นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่าท�ำให้เสียการถือศีลอด ส่วนหนึ่งจากนักวิชาการ
ฝ่ายนี้คือ ชัยค์อะฏียะฮ์ ศอกร์ (4) และนักวิชาการใน อัล-ลัจญ์นะฮ์ อัด-ดาอิมะฮ์ ลิล บุหูษ
อัล-อิสลามียะฮ์ วัล-อิฟตาอ์ (5) นักวิชาการฝ่ายที่สองมีความเห็นว่าไม่ท�ำให้เสียการถือศีลอด

(1) อัล-ฟิกฮุลมันฮะญีย์ : 2/84
(2) ดู เชิงอรรถ หน้า 345 จากอัล-มัจญ์มูอ์ ชัรฮุลมุฮัซซับ เล่มที่ 6 อ้างถึงบทความในวารสาร อัล-อิอ์ติศอม ฉบับ
ประจ�ำเดือนเราะมะฎอน ปี ฮ.ศ. 1390
(3) ฟิกฮุศศิยาม; ดร.ยูซุฟ อัล-กอรฎอวีย์ : หน้า 85
(4) อะห์สะนุลกะลาม ฟิลฟะตาวา วัล-อะห์กาม : 1/190 ภาคที่ 2
(5) ฟะตาวา อัล-ลัจญ์นะฮ์ อัด-ดาอิมะฮ์ : 10/252 ค�ำฟัตวาเลขที่ 5176
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ส่วนหนึ่งจากนักวิชาการฝ่ายที่ 2 นี้คือ ชัยค์ มุฮัมมัด บะคีต อัล-มุฏีอีย์ อดีตมุฟตียฺประเทศอียิปต์
และชัยคฺอับดุรเราะห์มาน ตาจญ์ อดีตชัยคุลอัซฮัร และ ดร.ยูซุฟ อัล-กอรฎอวีย์ให้น�้ำหนักแก่ทัศนะ
ของนักวิชาการฝ่ายที่ 2 นี้ (1)
واهلل اعلم بالصواب
อาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี
*

(1) ฟิกฮุศศิยาม : หน้า 86
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