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Declaration of Helsinki

ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2564

คานา
ปฏิญญาเฮลซิงกิเป็ นหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ที่สุดทัว่ โลก นั บตั้งแต่การประกาศครั้งแรกโดยสมัช ชาของแพทยสมาคมโลกที่ก รุงเฮลซิงกิ ประเทศ
ฟิ นแลนด์ เมื่อปี พ.ศ.2507 ปฏิญญาดังกล่าวมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง . เมื่อมีประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบตั ิการวิจยั ที่ดีของไอซีเอช เมื่อปี พ.ศ.2539 ซึ่งหลักเกณฑ์ดงั กล่าวแม้ริเริ่มและยอมรับกันเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศสหรัฐ อเมริก า สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ในตอนเริ่มต้น แต่ต่อมาหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ก็ ไ ด้รับการยอมรับอย่างกว้า งขวางรวมทั้งประเทศไทย. ในหลัก เกณฑ์ดังกล่ าวได้ประกาศยอมรับ
ปฏิญญาเฮลซิงกิไว้อย่างชัดเจน. สาหรับประเทศไทย แพทยสภาได้ยอมรับปฏิญญานี้ อย่างเป็ นทางการ
ในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ในหมวดว่าด้วยการทดลองในมนุ ษย์ ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2543 ปฏิญญาเฮลซิงกิจึงสมควรได้รับการเผยแพร่อย่ างกว้างขวาง ไม่จากัดเฉพาะในแวดวง
นักวิจยั เท่านั้น แต่ควรเป็ นที่แพร่หลายในหมู่ผูเ้ กี่ยวข้องกับการวิจยั ในมนุ ษย์ท้งั หมด ได้แก่ ผูใ้ ห้ทุนวิจยั
กรรมการจริยธรรม ทีมงานวิจยั สถาบันวิจยั ผูม้ ีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
อาสาสมัครวิจยั รวมทั้งประชาชนทัว่ ไป
สานั กพัฒนาการคุ ม้ ครองการวิจัยในมนุ ษย์ได้แปลและตีพิมพ์ปฏิญ ญาเฮลซิ งกิ ขึ้นเผยแพร่
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยแปลจากฉบับ ปี ค.ศ.2000. ต่อมาปฏิญญาเฮลซิงกิได้รบั การปรับปรุง
แก้ไขและได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของแพทยสมาคมโลกอีก 4 ครั้ง ครั้งล่าสุดที่กรุง
ฟอร์ตาเลซา ประเทศบราซิล เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 สานักพัฒนาการคุม้ ครองการวิจยั ในมนุ ษย์
จึงได้แปลและพิมพ์เผยแพร่ฉบับที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดขึ้ น โดยได้เผยแพร่ผ่านเวบไซต์ของสานักฯ เมื่อ
เดือนสิงหาคม 2559 แทนการตีพิมพ์เป็ นเล่มเหมือน 2 ครั้งก่อน ทั้งนี้ ฉบับนี้ ยังคงไม่มีการแก้จนถึง
ปั จจุบนั
หวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ แก่ผูส้ นใจตามสมควร หากท่านพบข้อบกพร่องหรือมี
ข้อแนะนาประการใด ผมขอน้อมรับด้วยความยินดี และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

นายแพทย์วิชยั โชควิวฒ
ั น
สานักพัฒนาการคุม้ ครองการวิจยั ในมนุ ษย์
ตุลาคม 2564

ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ.2013)
หลักการจริยธรรม
สาหรับการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
แปลโดย
นายแพทย์วิชยั โชควิวฒ
ั น
สานักพัฒนาการคุม้ ครองการวิจยั ในมนุ ษย์
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

ปฏิญญานี้ ได้รบั การรับรองครั้งแรกจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ของแพทยสมาคมโลก ครั้งที่ 18
ณ นครเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.1964, ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขและ
รับรองในการประชุมฯ ครั้งที่ 29 ที่นครโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ เมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1975, ในการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 35 ที่นครเวนิ ซ ประเทศอิตาลี เมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1983, ในการประชุมฯ ครั้งที่
41 ที่ฮ่องกง เมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ.1989, ในการประชุมฯ ครั้งที่ 48 ที่ นครซอมเมอร์เซ็ต เวสต์
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1996, ในการประชุมฯ ครั้งที่ 52 ที่
นครเอดินเบอร์ก ประเทศสกอตแลนด์ เมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2000, ในการประชุมครั้งที่ 53 ที่
กรุงวอชิงตัน เมื่อปี ค.ศ.2002 (มีการเพิ่มเติมบันทึกเพื่อความชัดเจนสาหรับข้อ 29), ในการประชุม
ครั้งที่ 55 ที่กรุงโตเกียว เมื่อปี ค.ศ.2004 (มีการเพิ่มเติมบันทึกเพื่อความชัดเจนสาหรับข้อ 30), ใน
การประชุมครั้งที่ 59 ที่กรุงโซล เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.2008 และในการประชุมครั้งที่ 64 ที่กรุง
ฟอร์ตาเลซา ประเทศบราซิล เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.2013
บทนา
1. แพทยสมาคมโลกได้พฒ
ั นาปฏิญญาเฮลซิงกิขึ้นเป็ นคาประกาศหลักการจริยธรรม
การศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ ซึ่งหมายรวมถึงการศึกษาวิจยั ที่
กระทาต่อสารต่างๆ จากร่างกายมนุ ษย์หรือข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงบุคคลได้
คาประกาศนี้ มุ่งประสงค์ให้อ่านเต็มทั้งฉบับ และแต่ละข้อไม่ควรนาไปใช้โดยมิได้
พิจารณาข้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย
2. โดยพันธกรณีของแพทยสมาคมโลก ปฏิญญานี้ จะมุ่งเสนอต่อแพทย์เป็ นเบื้ องต้น แต่
แพทยสมาคมโลกสนับสนุ นให้บุคคลอื่นๆ ที่ร่วมในการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ยอมรับในหลักการเหล่านี้ ด้วย
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หลักทั ่วไป
3. ปฏิญญาเจนี วาของแพทยสมาคมโลกได้ผูกพันแพทย์ไว้กบั คากล่าวที่วา่ “สุขภาพของ
ผูป้ ่ วยเป็ นสิ่งที่ขา้ พเจ้าจักต้องคานึ งถึงเป็ นอันดับแรก” นอกจากนี้ ในข้อบังคับ
จริยธรรมสากลของแพทย์ได้ประกาศว่า “แพทย์จกั ต้องกระทาการเพื่อผลประโยชน์
ของผูป้ ่ วยเท่านั้นเมื่อให้การดูแลรักษาทางการแพทย์”
4. แพทย์มีหน้าที่ส่งเสริมและปกป้ องคุม้ ครองสุขภาพ สุขภาวะ และสิทธิต่างๆ ของผูป้ ่ วย
รวมทั้งผูท้ ี่เข้าร่วมในการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์. แพทย์ตอ้ งทุ่มเทอุทิศความรูแ้ ละ
จิตสานึ กเพื่อให้บรรลุหน้าที่นี้
5. ความก้าวหน้าทางการแพทย์มีพื้นฐานจากการศึกษาวิจยั ซึ่งในที่สุดแล้วต้องมีการ
ศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์.
6. จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ คือ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในสาเหตุ พัฒนาการ และผลของโรค และเพื่อปรับปรุงกรรมวิธี (วิธี
ขั้นตอนดาเนิ นการ และวิธีการรักษาต่างๆ) ในการป้ องกัน การวินิจฉัย และการ
บาบัดรักษา. แม้แต่วิธีที่ดีที่สุดแล้ว ยังคงต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่ องโดยการ
ศึกษาวิจยั ในเรื่องของความปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การเข้าถึงได้ และ
คุณภาพ
7. การศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ตอ้ งถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมที่ส่งเสริมการเคารพ
ในอาสาสมัครวิจยั ทุกคนและปกป้ องคุม้ ครองสุขภาพและสิทธิต่างๆ ของพวกเขา.
8. แม้จุดมุ่งหมายเบื้ องต้นของการวิจยั คือ การสร้างความรูใ้ หม่ แต่เป้ าหมายนี้ จะต้องไม่
เหนื อกว่าสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ ของอาสาสมัครวิจยั แต่ละคน
9. เป็ นหน้าที่ของแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ที่จะต้องปกป้ องชีวิต
สุขภาพ ศักดิ์ศรี เกียรติยศ สิทธิอตั วินิจฉัย ความเป็ นส่วนตัว และความลับของข้อมูล
ส่วนบุคคลของอาสาสมัครวิจยั . ความรับผิดชอบในการปกป้ องอาสาสมัครวิจยั จะต้อง
เป็ นของแพทย์หรือบุคลากรวิชาชีพอื่นที่ดูแลสุขภาพและจะต้องไม่เป็ นหน้าที่ของ
อาสาสมัคร แม้อาสาสมัครจะได้ให้ความยินยอมแล้ว
10. แพทย์ตอ้ งพิจารณาปทัสถานและมาตรฐานทางจริยธรรม กฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับสาหรับการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ที่มีในประเทศของตนเอง รวมทั้ง
ปทัสถานและมาตรฐานของสากลที่เกี่ยวข้อง. ไม่ควรมีขอ้ กาหนดทางจริยธรรม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของประเทศหรือระดับสากลใดๆ ที่อนุ ญาตให้มีการ
ลดหย่อนหรือขจัดขัดขวางการปกป้ องคุม้ ครองใดๆ ที่มีต่ออาสาสมัครวิจยั ตามที่
กาหนดไว้ในปฏิญญานี้
11. การวิจยั ทางการแพทย์ควรดาเนิ นการในลักษณะที่ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้ นกับ
สิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
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12. การวิจยั ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ตอ้ งดาเนิ นการโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติ
และได้รบั การศึกษาและฝึ กอบรมทางด้านจริยธรรมและวิชาการอย่างเหมาะสม. การ
วิจยั ในผูป้ ่ วยและอาสาสมัครสุขภาพดีตอ้ งอยูภ่ ายใต้การดูแลของแพทย์หรือผูป้ ระกอบ
วิชาชีพที่มีความรูค้ วามสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม
13. กลุ่มบุคคลที่มีโอกาสน้อยในการเข้าร่วมเป็ นอาสาสมัครวิจยั ทางการแพทย์ ควรได้รบั
โอกาสอย่างเหมาะสมในการเข้าร่วมเป็ นอาสาสมัครวิจยั
14. แพทย์ผูผ้ นวกการวิจยั ทางการแพทย์เข้ากับการดูแลรักษาผูป้ ่ วย ควรให้ผูป้ ่ วยเข้าร่วม
การวิจยั เฉพาะในขอบเขตที่มีเหตุผลสมควรว่า การวิจยั นั้นจะมีคุณค่าต่อการป้ องกัน
วินิจฉัย และรักษาโรค และในกรณีที่แพทย์มีเหตุผลที่ดีที่จะเชื่อถือได้ว่า การเข้าร่วม
ในการศึกษาวิจยั จะไม่ก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพของผูป้ ่ วยที่เข้าเป็ น
อาสาสมัครวิจยั
15. อาสาสมัครที่ได้รบั อันตรายอันเป็ นผลจากการเข้าร่วมการวิจยั จะต้องมัน่ ใจว่าจะได้รบั
การชดเชยและรักษาอย่างเหมาะสม
ความเสี่ยง ภาระและประโยชน์
16. ในเวชปฏิบตั ิและการวิจยั ทางการแพทย์ กรรมวิธีส่วนใหญ่ที่ใช้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
และภาระ
การวิจยั ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ อาจกระทาได้เฉพาะเมื่อความสาคัญของ
วัตถุประสงค์มีน้ าหนักเหนื อความเสี่ยง และภาระต่ออาสาสมัครวิจยั
17. โครงการวิจยั ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ทุกโครงการต้องได้รบั การประเมิน
ล่วงหน้าอย่างรอบคอบในเรื่องความเสี่ยงและภาระต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นกับบุคคล
และกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมการศึกษาวิจยั เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้ นกับพวกเขา และกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ทาการวิจยั
จะต้องมีมาตรการในการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด. จะต้องมีการกากับดูแล
ประเมิน และบันทึกความเสี่ยงอย่างต่อเนื่ องโดยผูว้ ิจยั
18. แพทย์ไม่อาจเข้าร่วมในการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ เว้นแต่จะมัน่ ใจได้ว่า ความ
เสี่ยงต่างๆ ได้รบั การประเมินอย่างเหมาะสมและสามารถบริหารจัดการได้อย่างน่ า
พอใจ
เมื่อพบว่าความเสี่ยงต่างๆ มีน้ าหนักเหนื อประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น หรือเมื่อได้ผล
ที่ชดั เจนเป็ นข้อสรุปที่สมบูรณ์แล้ว แพทย์ตอ้ งประเมินว่า จะทาการศึกษาต่อไป หรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษา หรือหยุดการศึกษาทันที
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กลุ่มและบุคคลเปราะบาง
19. บางกลุ่มและบางบุคคลมีความเปราะบางเป็ นพิเศษ และอาจเพิ่มโอกาสในการกระทา
สิ่งที่ผิดหรือก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้ น
กลุ่มและบุคคลเปราะบางทั้งหมด ควรได้รบั การพิจารณาให้ความคุม้ ครองเป็ นพิเศษ
20. การวิจยั ทางการแพทย์ในกลุ่มเปราะบางกระทาได้เฉพาะเมื่อการวิจยั นั้นตอบสนองต่อ
ความจาเป็ นทางสุขภาพ หรืออยูใ่ นลาดับความสาคัญของกลุ่มนั้นๆ และไม่สามารถ
วิจยั ได้ในกลุ่มที่ไม่เปราะบาง. นอกจากนั้น กลุ่มเปราะบางนี้ ควรได้รบั ประโยชน์จาก
ความรู ้ เวชปฏิบตั ิ และมาตรการ ซึ่งเป็ นผลจากการวิจยั
ข้อกาหนดทางวิชาการและโครงร่างการวิจยั
21. การศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ตอ้ งสอดคล้องกับหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป โดยต้องอยูบ่ นพื้ นฐานของความรูแ้ จ้งแทงตลอด
จากเอกสารวิชาการและจากแหล่งข้อมูลความรูอ้ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีผลการ
ศึกษาวิจยั ทางห้องปฏิบตั ิการอย่างเพียงพอ รวมทั้งในกรณีที่เหมาะสม ควรมีผลการ
ศึกษาวิจยั ในสัตว์ทดลอง. จะต้องเคารพในสวัสดิภาพของสัตว์ทดลองที่ใช้ในการวิจยั
ด้วย
22. การศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ทุกการศึกษาจะต้องแสดงการออกแบบและ
วิธีดาเนิ นการโดยแสดงเหตุผลไว้อย่างชัดเจนในโครงร่างการวิจยั
โครงร่างการวิจยั จะต้องมีหวั ข้อแสดงข้อพิจารณาด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง และควร
บ่งชี้ ว่า ได้ปฏิบตั ิตามหลักการตามปฏิญญานี้ อย่างไร. โครงร่างการวิจยั ควรมีขอ้ มูล
เกี่ยวกับการให้ทุน ผูส้ นับสนุ นการวิจยั สถาบันที่สงั กัด ผลประโยชน์ทบั ซ้อนต่างๆ ที่
อาจมี สิ่งจูงใจสาหรับอาสาสมัครและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้การรักษา และ/
หรือการชดเชยแก่อาสาสมัครที่ได้รบั อันตรายอันเป็ นผลจากการเข้าร่วมในการศึกษา
วิจยั
ในการวิจยั ทางคลินิก โครงร่างการวิจยั ต้องอธิบายเรื่องการจัดให้มีสิ่งต่างๆ ภายหลัง
การวิจยั อย่างเหมาะสมด้วย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
23. ต้องยื่นเสนอโครงร่างการวิจยั ต่อคณะกรรมการจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
วิจารณ์ แนะนา และอนุ มตั ิก่อนเริ่มทาการศึกษาวิจยั .
คณะกรรมการดังกล่าว จะต้องทาหน้าที่อย่างโปร่งใส จะต้องเป็ นอิสระจากผูว้ ิจัย
ผูส้ นับสนุ นการวิจยั และอิทธิพลครอบงาใดๆ และต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม.
จะต้องพิจารณาดาเนิ นการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศต่างๆ ที่
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โครงการวิจยั เข้าไปดาเนิ นการ รวมทั้งต้องพิจารณาดาเนิ นการตามปทัสถานและ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปทัสถานและมาตรฐานเหล่านี้ จะต้องไม่ยอมให้มีการ
ลดหย่อน หรือขจัดขัดขวางการปกป้ องอาสาสมัครวิจยั ข้อใดๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
ปฏิญญานี้
คณะกรรมการมีสิทธิที่จะกากับดูแลการศึกษาวิจยั ที่กาลังดาเนิ นอยู่. ผูว้ ิจยั ต้องให้
ข้อมูลเพื่อการกากับดูแลแก่คณะกรรมการ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์รา้ ยแรงทุกเหตุการณ์. จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงร่างการวิจยั
โดยไม่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ. หลังสิ้ นสุดการวิจยั ผูว้ ิจยั
จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีสรุปย่อของผลและข้อสรุปการศึกษาต่อ
คณะกรรมการ
ความเป็ นส่วนตัวและความลับ
24. จะต้องดาเนิ นการตามข้อพึงระวังทุกข้อเพื่อคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของอาสาสมัคร
วิจยั และความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา
ความยินยอมจากความเข้าใจถ่องแท้
25. การเข้าร่วมเป็ นอาสาสมัครของการวิจยั ทางการแพทย์ของบุคคลที่สามารถให้การ
ยินยอมได้ดว้ ยตนเอง ต้องเป็ นไปโดยสมัครใจ. แม้อาจเป็ นการเหมาะสมที่จะ
ปรึกษาหารือสมาชิกในครอบครัวหรือผูน้ าชุมชน จะไม่มีผูท้ ี่สามารถให้ความยินยอม
ด้วยตนเองคนใดถูกคัดเลือกเข้าเป็ นอาสาสมัครในการศึกษาวิจยั ได้ เว้นแต่จะสมัคร
ใจโดยอิสระ
26. ในการวิจยั ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครที่สามารถให้การยินยอมด้วย
ตนเอง ผูท้ ี่อาจเป็ นอาสาสมัครแต่ละคนจะต้องได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอในเรื่อง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการศึกษา แหล่งทุน ผลประโยชน์ทบั ซ้อนใดๆ ที่อาจมี
สถาบันที่สงั กัดของผูว้ ิจยั ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้ น
จากการศึกษา และความไม่สะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้ น รวมทั้งสิ่งที่จะจัดให้ภายหลัง
การวิจยั เสร็จสิ้ น และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจยั . ผูท้ ี่อาจเป็ น
อาสาสมัครจะต้องได้รบั แจ้งถึงสิทธิที่จะปฏิเสธไม่เข้าร่วม หรือถอนการยินยอมเมื่อใด
ก็ได้โดยจะไม่ถูกตอบโต้ใดๆ. ควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษในเรื่องข้อมูลข่าวสาร
เฉพาะที่ผูอ้ าจเป็ นอาสาสมัครจาเป็ นต้องได้รบั รวมทั้งวิธีนาส่งข้อมูลข่าวสารนั้นแก่
อาสาสมัคร
หลังจากแน่ ใจได้แล้วว่า ผูอ้ าจเป็ นอาสาสมัครเข้าใจข้อมูลข่าวสารดีแล้ว แพทย์หรือผูม้ ี
คุณสมบัติเหมาะสมคนอื่นจะต้องมีการดาเนิ นการขอความยินยอมโดยสมัครใจอย่าง
แท้จริงจากผูท้ ี่อาจเป็ นอาสาสมัคร โดยควรเป็ นการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร. ถ้า
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ไม่สามารถให้การยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การยินยอมโดยไม่เป็ นลายลักษณ์
อักษรจะต้องมีการบันทึกเป็ นหลักฐานไว้พร้อมพยาน
อาสาสมัครวิจยั ทางการแพทย์ทุกรายควรได้รบั ข้อเสนอทางเลือกในการได้รบั แจ้งผล
โดยทัว่ ไปและผลลัพธ์ของการศึกษา
27. ในการขอความยินยอมจากอาสาสมัครผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาวิจยั แพทย์ตอ้ งระมัดระวัง
เป็ นพิเศษ หากผูท้ ี่อาจเป็ นอาสาสมัครมีความสัมพันธ์เชิงพึ่งพิงกับแพทย์ หรืออาจ
ต้องยินยอมภายใต้การบังคับข่มขู่. ในสถานการณ์ดงั กล่าว การขอความยินยอม
จะต้องกระทาโดยบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมคนอื่น ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์เชิงพึ่งพิง
โดยสิ้ นเชิงกับผูท้ ี่อาจเป็ นอาสาสมัคร
28. สาหรับผูท้ ี่อาจเป็ นอาสาสมัครซึ่งไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเอง แพทย์ตอ้ งขอ
ความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรม. บุคคลเหล่านี้ จะต้องไม่ถูกคัดเลือกเข้าสู่การ
ศึกษาวิจยั ที่ไม่มีแนวโน้มที่จะมีประโยชน์โดยตรงแก่พวกเขา เว้นแต่มีความตั้งใจจะ
ส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มที่มีบุคคลเหล่านี้ เป็ นตัวแทน โดยที่การวิจยั ไม่สามารถกระทา
ได้ในบุคคลที่สามารถให้ความยินยอมได้ดว้ ยตนเอง และการวิจยั ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ตา่ สุดและภาระตา่ สุดเท่านั้น
29. เมื่อผูท้ ี่อาจเป็ นอาสาสมัครจัดอยูใ่ นกลุ่มไม่สามารถให้ความยินยอม (consent) ด้วย
ตนเอง แต่สามารถให้ความยอมรับ (assent) การตัดสินใจในการเข้าร่วมการเป็ น
อาสาสมัครวิจยั แพทย์ตอ้ งขอการยอมรับเพิ่มเติมจากความยินยอมที่ให้โดยผูแ้ ทน
โดยชอบธรรม. การไม่ยอมรับ (dissent) ของผูท้ ี่อาจเป็ นอาสาสมัครควรได้รบั ความ
เคารพ
30. การวิจยั ในอาสาสมัครที่ไร้ความสามารถในการให้ความยินยอมจากสภาพร่างกาย
หรือจิตใจ ตัวอย่างเช่น ผูป้ ่ วยที่หมดสติ อาจกระทาได้เฉพาะกรณีที่ภาวะทางร่างกาย
และจิตใจที่ทาให้ไม่สามารถให้ความยินยอมนั้น เป็ นลักษณะที่จาเป็ นที่จะต้อง
ทาการศึกษาวิจยั . ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น แพทย์จะต้องขอความยินยอมจากผูแ้ ทน
โดยชอบธรรม. ถ้าไม่มีผูแ้ ทนโดยชอบธรรมให้ขอความยินยอมได้ และการวิจยั ไม่
สามารถรอได้ อาจทาการศึกษาไปได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั การยินยอม ถ้าหากมีเหตุผล
พิเศษที่จะต้องคัดเลือกผูป้ ่ วยนั้นเข้าสู่การวิจยั ถ้าภาวะที่ทาให้ผูป้ ่ วยไม่สามารถให้
ความยินยอมได้น้ ันได้ระบุไว้แล้วในโครงร่างการวิจยั ซึง่ คณะกรรมการจริยธรรมได้
อนุ มตั ิไว้แล้ว. ทั้งนี้ จะต้องมีการขอความยินยอมให้อาสาสมัครอยูใ่ นโครงการวิจยั
ต่อไปโดยเร็วที่สุดจากตัวอาสาสมัครหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
31. แพทย์ตอ้ งให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วนแก่ผูป้ ่ วยว่า มีดา้ นใดของการรักษาของแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจยั . การปฏิเสธของผูป้ ่ วยที่จะไม่เข้าร่วมการศึกษาหรือการตัดสินใจ
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ที่จะถอนตัวจากการศึกษาจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ใดๆ ต่อความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผูป้ ่ วยกับแพทย์
32. สาหรับการวิจยั ทางการแพทย์ที่ใช้วสั ดุหรือข้อมูลที่เชื่อมโยงตัวบุคคลได้ เช่นการวิจยั
กับวัสดุหรือข้อมูลที่อยูใ่ นธนาคารชีววัตถุ หรือแหล่งข้อมูลลักษณะเดียวกัน แพทย์ตอ้ ง
ขอความยินยอมเพื่อการ เก็บ รักษา และ/หรือ ใช้. อาจมีกรณียกเว้น หากการขอ
ความยินยอมเป็ นไปไม่ได้ หรือปฏิบตั ิไม่ได้ ในกรณีเช่นนั้น การวิจยั อาจกระทาได้
เฉพาะเมื่อได้รบั การพิจารณาและอนุ มตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
การใช้ยาหลอก
33. ประโยชน์ ความเสี่ยง ภาระ และประสิทธิผลของวิธีการใหม่ๆ จะต้องทดสอบ
เปรียบเทียบกับวิธีการที่ดีที่สุดที่พิสูจน์แล้ว ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ :
เมื่อยังไม่มีวิธีการที่พิสูจน์แล้ว การใช้ยาหลอกหรือไม่มีวิธีการรักษาเป็ นตัว
เปรียบเทียบสามารถยอมรับได้ หรือ
เมื่อมีเหตุผลทางด้านระเบียบวิธีวิจยั ที่มีน้ าหนักมากและน่ าเชื่อถือทางวิชาการที่จะใช้
วิธีการรักษาอื่นที่มีประสิทธิผลน้อยกว่าวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าดีที่สุด ว่าการใช้ยาหลอก
หรือไม่มีวิธีรกั ษาเป็ นตัวเปรียบเทียบ เป็ นความจาเป็ นเพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลหรือ
ความปลอดภัยของวิธีวิจยั ใหม่น้ัน
และผูป้ ่ วยที่ได้รบั วิธีการรักษาอื่นที่มีประสิทธิผลน้อยกว่าวิธีการที่ดีที่สุด หรือยา
หลอก หรือไม่ให้การรักษาจะไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้ นที่จะได้รบั อันตรายร้ายแรง
หรือไม่สามารถแก้ไขให้คืนดีได้ อันเป็ นผลจากการไม่ได้รบั วิธีการรักษาที่ดีที่สุด
จะต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่ที่จะหลีกเลี่ยงไม่นาทางเลือกนี้ ไปใช้ในทางที่ผิด
สิ่งที่จดั ให้หลังการวิจยั เสร็จสิ้ น
34. ก่อนการวิจยั ทางคลินิก ผูส้ นับสนุ นการวิจยั ผูว้ ิจยั และรัฐบาลของประเทศเจ้าบ้าน
ควรกาหนดสิ่งที่จะจัดให้หลังการวิจยั เสร็จสิ้ นให้อาสาสมัครวิจยั ทุกคนที่ยงั จาเป็ นต้อง
ใช้วิธีการรักษาที่ระบุวา่ เป็ นสิทธิประโยชน์ในการวิจยั สามารถเข้าถึงได้. ข้อมูล
ข่าวสารนี้ ต้องเปิ ดเผยต่อผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ในระหว่างกระบวนการขอความยินยอม
การลงทะเบียนการวิจยั และการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลการวิจยั
35. การศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ทุกโครงการจะต้องลงทะเบียนกับฐานข้อมูลที่
สาธารณะสามารถเข้าถึงได้ ก่อนการคัดเลือกอาสาสมัครคนแรก
36. ผูว้ ิจยั ผูน้ ิ พนธ์ ผูส้ นับสนุ นการวิจยั บรรณาธิการ และผูพ้ ิมพ์ ล้วนมีพนั ธะทาง
จริยธรรมในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลการวิจยั . ผูว้ ิจยั มีหน้าที่ตอ้ งนาผลวิจยั ที่
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เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ของตนให้สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยจะต้อง
รับผิดชอบต่อความสมบูรณ์และถูกต้องของรายงานของตน. ทุกฝ่ ายควรปฏิบตั ิตาม
แนวทางที่เป็ นที่ยอมรับในการรายงานอย่างมีจริยธรรม. ผลทั้งที่เป็ นลบหรือสรุปไม่ได้
จะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ หรือให้สาธารณะสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยวิธีอื่น
เช่นเดียวกับผลที่เป็ นบวก. แหล่งทุน สถาบันที่สงั กัด และผลประโยชน์ทบั ซ้อน
จะต้องมีการเปิ ดเผยในการตีพิมพ์. รายงานการวิจยั ใดๆ ที่ไม่ปฏิบตั ิตามหลักการ
ต่างๆ ในปฏิญญานี้ ไม่ควรรับไว้ตีพิมพ์.
วิธีการที่ยงั ไม่ผ่านการพิสูจน์ในเวชปฏิบตั ิ
37. ในการรักษาผูป้ ่ วยแต่ละราย เมื่อยังไม่มีวิธีการที่พิสูจน์แล้ว หรือวิธีการอื่นๆ มีการ
พิสูจน์แล้วว่า ไม่มีประสิทธิผล หลังจากได้ปรึกษาหารือผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว และได้รบั
ความยินยอมจากผูป้ ่ วยหรือผูแ้ ทนโดนชอบธรรมแล้ว แพทย์อาจเลือกใช้วิธีการที่ยงั ไม่
ผ่านการพิสูจน์ได้ หากแพทย์มีดุลพินิจว่า จะมีความหวังในการช่วยชีวิตผูป้ ่ วย หรือ
ช่วยฟื้ นฟูสุขภาพ หรือลดความทุกข์ทรมานของผูป้ ่ วยลง. และวิธีการดังกล่าวนี้ ควร
นาไปเป็ นวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยออกแบบเพื่อประเมินผลด้านความปลอดภัย
และประสิทธิผลต่อไป. ในทุกราย ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ จะต้องได้รบั การบันทึก และ
ในกรณีที่เหมาะสม ควรเผยแพร่ต่อสาธารณะ

อนุ ญาตให้นาไปใช้อา้ งอิงหรือเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ หรือเพื่อส่งเสริมการคุม้ ครอง
การวิจยั ในมนุ ษย์ได้ โดยขอความร่วมมือในการอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย
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