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ค�ำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
ที่ 06/2556
เรื่อง การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่น ๆ
ค�ำถาม : การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่นๆ สามารถกระท�ำได้
หรือไม่ ?

ค�ำวินิจฉัย
:  وبعد... احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
หลังจากได้พิจารณาศึกษาบทวิจัย หลักศาสนบัญญัติและสถิติการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค
โปลิโอและโรคอื่นๆ แล้ว พบว่า วัคซีนดังกล่าวทั้งชนิดรับประทานและฉีดสามารถป้องกันและลด
อัตราการเป็นโรคโปลิโอและโรคอื่นๆ ในเด็กได้และสภานิติศาสตร์อิสลามนานาชาติ (International
Islamic Fiqh Academy) โดยองค์การที่ประชุมอิสลาม (Organization of the Islamic Conference หรือ OIC) ได้รณรงค์และส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกกว่า 57 ประเทศ ซึ่งมีประชากรรวม
กว่า 1.2 พันล้านคนร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามในการก�ำจัดโรคโปลิโอ
และโรคอื่นๆ ให้หมดสิ้นไป
ดังนัน้ จึงเป็นภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของพ่อแม่และผูป้ กครองในการน�ำลูกหลานของ
ตนไปรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่นๆ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่ง
ความสมบูรณ์ของร่างกายที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ และนับเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่ทรง
สร้างมนุษย์ให้มีสรีระที่งดงามที่สุดกว่าสรรพสิ่งทั้งปวง ดังพระองค์ตรัสว่า

﴾ ٍِنسا َن ِف أ َ ْح َسنِ تَ ْق ِومي
َ ﴿ ل َ َق ْد َخلَ ْقنَا ْال

ความว่า “แท้จริง เราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง” (อัตตีน : 4)
และอั ล ลอฮ์ ท รงใช้ ม นุ ษ ย์ ใ ห้ ดู แ ลตนเองให้ สุ ข ภาพพลานามั ย ที่ ส มบู ร ณ์ แ ละให้ ห ลี ก ห่ า ง
ภยันตราย อย่างสุดความสามารถ ดังพระองค์ตรัสว่า
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ّ يكم إ ِ َل التَّ ْهل َُك ِة َوأ َ ْح ِسنُ َواْ إ ِ َّن
ُ ْ اللَ ُيِ ُّب
﴾ ني
َ ِال ِْسن
ْ ُ ﴿ َوالَ تُ ْل ُقواْ بِأَيْ ِد

ความว่า “และอย่าปล่อยตัวของสูเจ้าลงสู่ความหายนะ จงท�ำดีเถิด เพราะอัลลอฮ์ทรงรักผู้ท�ำดี
เสมอ” (อัล-บะเกาะเราะฮ์ : 195)
และมีปรากฏในวจนะของท่านบีมุฮัมมัด  ว่า

”“الَ َض َر َر َوالَ ِض َر َار

ความว่า “จะต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น” (อิบนุมาญะฮ์ : 2341)
นอกจากนี้ศาสนาอิสลามยังได้ส่งเสริมให้แสวงหาปัจจัยยังชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ดังวจนะของท่านนบีมุฮัมมัด  ว่า

ِ الض ِع
”يف
َّ ِْـم ْؤ ِمن
ُ ْـم ْؤ ِم ُن الْ َقو ُِّى َخ ْيٌ َوأ َ َح ُّب إ ِ َل اهللِ ِم َن ال
ُ “ال

ความว่า “ผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งย่อมดีและเป็นที่รักยิ่ง ณ อัลลอฮ์มากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอ”
(มุสลิม : 2664)
ทัง้ นีอ้ สิ ลามได้กำ� หนดหน้าทีใ่ นการเลีย้ งดูบตุ รหลานให้แก่พอ่ แม่ตอ้ งรับผิดชอบ ตัง้ แต่แรกเกิด
จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ดังวจนะของนบีมุฮัมมัด  ว่า

، اع َو ُه َو َم ْسئُ ْو ٌل َع ْن َر ِعيَّتِ ِه
ٍ  فَاإل َِم ُام َر، اع َوكُ ل ُُّك ْم َم ْسئُ ْو ٌل َع ْن َر ِعيَّتِ ِه
ٍ “كُ ل ُُّك ْم َر
ف بَيْ ِت َز ْو ِج َها َو ِه َي
ْ ِ  َوامل َْرأ َ ُة َرا ِعيَ ٌة،  َو ُه َو َم ْسئُ ْو ٌل َع ْن َر ِعيَّتِ ِه، ف أ َ ْهلِ ِه
ْ ِ اع
ٍ الر ُجلُ َر
َّ َو
”َم ْسئُ ْول َ ٌة َع ْن َر ِعيَّتِ َها
ความว่า “ทุกคนในหมู่พวกท่านเป็นผู้รับผิดชอบและทุกคนในหมู่พวกท่านต้องถูกสอบสวน
ถึงผู้อยู่ใต้ความรับผิดชอบของตน ผู้น�ำเป็นผู้รับผิดชอบและต้องถูกสอบสวนถึงผู้อยู่ใต้ความ
รับผิดชอบของตน  สามีเป็นผู้รับผิดชอบในครอบครัวของตน และต้องถูกสอบสวนถึงผู้อยู่ใต้
ความรับผิดชอบของตน ภรรยาเป็นผู้รับผิดชอบในบ้านสามีของนาง และนางต้องถูกสอบสวน
ถึงผู้อยู่ใต้ความรับผิดชอบของนาง” (อัล-บุคอรีย์ : 853)

และนบีมุฮัมมัด    ได้ส่งเสริมให้มีการเยียวยารักษาด้วยการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ
ดังวจนะของท่านว่า

”“ما أَنْ َزلَ اهلل ُ َد ًاء إ ِ َّل أَنْ َزلَ ل َ ُه ِش َفاء
َ
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ความว่า “อัลลอฮ์มิได้ทรงให้เกิดโรคเพียงอย่างเดียว แต่พระองค์ยังได้ประทานการรักษามา
ให้ด้วย” (อัล-บุคอรีย์ : 5354)
ดังนั้นการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่นๆ ในเด็กจึงเป็นวิธีการป้องกันโรคที่อาจ
เกิดขึ้นในเด็ก หรือปัจจุบันเรียกว่า เวชศาสตร์ป้องกัน ซึ่งเป็นหลักการที่อิสลามยอมรับมาแต่เดิม
ดังวจนะของท่านนบีมุฮัมมัด   ว่า

ٍ “م ْن تَ َصبَّ َح بِ َسبْ ِع َتَر
”ات ِم ْن َع ْج َو ٍة َ ْل يَ ُض َّر ُه َذل ِ َك الْيَ ْو َم ُس ٌّم َو َل ِس ْح ٌر
َ
َ

ความว่า “ผู้ใดเริ่มต้นเช้าตรู่ด้วยการรับประทานอินทผลัมอัจวะห์ 7 ผล พิษและคุณไสยจะไม่
ท�ำอันตรายเขาผู้นั้นได้ในวันนั้น” (อัล-บุคอรีย์ : 356, มุสลิม : 2047)
และการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอหรือโรคอื่นๆ นั้นมิได้หมายความว่าขาดการมอบหมาย
ต่ออัลลอฮ์ (อัต-ตะวักกุล) หากแต่เป็นวิธีการป้องกันที่ด�ำเนินไปพร้อมกับการมอบหมายต่ออัลลอฮ์
และหวังในความเมตตาของพระองค์ที่จะคุ้มครองเด็กให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นวิธีการ
ป้องกันที่ดีกว่าการรักษาภายหลังจากเกิดโรคแล้ว
واهلل اعلم بالصواب
อาศิส พิทักษ์คุมพล
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