ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ. 2000)
หลักการจริยธรรม
สํ าหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ทีเกียวข้ องกับมนุษย์
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย ดร. สุ ชาติ จองประเสริ ฐ
กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และนายแพทย์วิชยั โชควิวฒ
ั น
สถาบันพัฒนาการคุม้ ครองการวิจัยในมนุษย์

ปฏิญญานีได้รบั ความเห็นชอบและรับรองจากทีประชุมสมัชชาใหญ่ ของแพทยสมาคมโลก
ครังที 18 ณ นครเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ เมือเดือนมิถนุ ายน ปี ค.ศ. 1964 ได้รบั การ
ปรับปรุ งแก้ไขและรับรองในการประชุมฯ ครังที 29 ทีนครโตเกียว ประเทศญีปุ่ น เมือเดือน
ตุลาคม ปี ค.ศ. 1975 ในการประชุมฯ ครังที 35 ทีนครเวนิซ ประเทศอิตาลี เมือเดือนตุลาคม
ปี ค.ศ. 1983, ในการประชุมฯ ครังที 41 ทีฮ่องกง เมือเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1989 ในการ
ประชุมฯ ครังที 48 ทีนครซอมเมอร์ เซ็ต เวสต์ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ เมือเดือน
ตุลาคม ปี ค.ศ. 1996 และในการประชุมฯ ครังที 52 ทีนครเอดินเบอร์ ก ประเทศสกอตแลนด์
เมือเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2000
ก. บทนํา
1. แพทยสมาคมโลกได้พฒั นาปฏิญญาเฮลซิ งกิขึนเป็ นคําประกาศหลักการ
จริ ยธรรม เพือเป็ นคําแนะนําแก่แพทย์และบุคคลอืนๆ ทีร่ วมในการศึกษาวิจยั
ทางการแพทย์ทเกี
ี ยวข้องกับมนุษย์ ซึ งการวิจยั ดังกล่าวหมายรวมถึงการ
ศึกษาวิจยั ทีกระทําต่อสารต่างๆ จากร่ างกายมนุษย์หรื อข้อมูลทีเชือมโยงถึงบุคคลได้
2. แพทย์มีหน้าทีส่งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองสุขภาพของประชาชน แพทย์ตอ้ ง
ทุม่ เทอุทศิ ความรู้และจิตสํานึกเพือให้บรรลุหน้าทีนี
3. ปฏิญญาเจนีวาของแพทยสมาคมโลกได้ผกู พันแพทย์ไว้กบั คํากล่าวทีว่า
“สุขภาพของผูป้ ่ วยเป็ นสิ งทีข้าพเจ้าจักต้องคํานึงถึงเป็ นอันดับแรก” นอกจากนี ใน
ข้อบังคับจริ ยธรรมสากลของแพทย์ได้ประกาศว่า “แพทย์จกั ต้องกระทําการเพือ
ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเท่านันเมือให้การดูแลรักษาทางการแพทย์ ทีอาจมีผลทําให้
สภาพร่ างกายและจิตใจของผูป้ ่ วยอ่อนแอลง
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4. ความก้าวหน้าทางการแพทยมีพืนฐานจากการศึกษาวิจยั ซึ งในทีสุดแล้วต้อง
มีบางส่วนขึนอยู่กบั การทดลองทีเกียวข้องกับมนุษย์
5. ในการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ในมนุษย์นนั สุขภาวะของผูท้ เข้
ี าร่ วมการ
ศึกษาวิจยั ควรมาก่อนผลประโยชน์ทางวิชาการและสังคม
6. จุดมุง่ หมายหลักของการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ทเกี
ี ยวข้องกับมนุษย์ คือ
เพือปรับปรุ งกรรมวิธีการป้ องกัน การวินิจฉัย และการบําบัดรักษา รวมทังเพือ
เพิมพูนความรู้ความเข้าใจเกียวกับสาเหตุและพยาธิกาํ เนิดของโรค แม้แต่วิธีที
ผ่านการพิสูจน์อย่างดีทีสุดแล้วว่าสามารถให้การป้ องกัน การวินิจฉัย และการ
บําบัดรักษาได้ ยังคงต้องถูกท้าทายอย่างต่อเนืองโดยการศึกษาวิจยั ในเรื อง
ของประสิ ทธิผล ประสิ ทธิภาพ การเข้าถึงได้ ตลอดจนคุณภาพของวิธีการต่างๆ
ดังกล่าว
7. กรรมวิธีส่วนใหญ่ทีใช้สาํ หรับการป้ องกัน การวินิจฉัย และการบําบัดรักษา
ในเวชปฏิบตั ิและการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ในปัจจุบนั เกียวข้องกับความเสี ยง
และก่อให้เกิดภาระทังสิ น
8. การศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ตอ้ งถูกต้องตามมาตรฐานจริ ยธรรมทีส่งเสริ มการ
เคารพในมวลมนุษย์และปกป้ องคุม้ ครองสุขภาพและสิ ทธิของพวกเขา ประชากร
ในงานวิจยั บางกลุ่มเป็ นผูอ้ ่อนด้อยและจําเป็ นต้องได้รับการปกป้ องคุม้ ครองเป็ น
พิเศษ อีกทังต้องคํานึงถึงความจําเป็ นจําเพาะบางประการสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาสทัง
ทางเศรษฐกิจและทางการแพทย์ นอกจากนียังจําเป็ นต้องให้ความเอาใจใส่เป็ น
พิเศษสําหรับบุคคลทีไม่สามารถให้ความยินยอมหรื อปฏิเสธให้ความยินยอมได้
โดยตนเอง หรื อบุคคลทีอาจต้องให้ความยินยอมภายใต้ความกดดัน รวมทัง
บุคคลทีจะไม่ได้รบั ผลประโยชน์โดยตรงจากการศึกษาวิจยั นัน และบุคคลทีอยู่
ในการศึกษาวิจยั ขณะทีได้รับการดูแลรักษาควบคู่กนั ไป
9 นักวิจยั ควรต้องตระหนักอยูเ่ สมอเกียวกับข้อกําหนดทางจริ ยธรรม กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับทีมีในประเทศของตนเอง รวมทังข้อกําหนดของสากลที
เกียวข้องเมือดําเนินการศึกษาวิจยั ในมนุษย์ ไม่ควรมีขอ้ กําหนดทางจริ ยธรรม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของประเทศใดๆ ทีอนุญาตให้มกี ารลดหย่อน
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หรื อขจัดขัดขวางการปกป้ องคุม้ ครองใดๆ ทีมีต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ตามทีกําหนด
ไว้ในปฏิญญานี
ข. หลักการพืนฐานสํ าหรับทุกการศึกษาวิจัยทางการแพทย์
10. เป็ นหน้าทีของแพทย์ทดํี าเนินการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์จะต้องปกป้ องคุม้ ครอง
ชีวิต สุขภาพ ความเป็ นส่วนบุคคล และศักดิศรี ของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
11. การศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ทเกี
ี ยวข้องกับมนุษย์ตอ้ งสอดคล้องกับหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ทีเป็ นทียอมรับกันทัวไป โดยต้องอยูบ่ นพืนฐานของความรู้แจ้งแทง
ตลอดจากเอกสารวิชาการและจากแหล่งข้อมูลความรู้อนๆ
ื ทีเกียวข้อง ตลอดจน
มีผลการศึกษาวิจยั ทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างพอเพียง รวมทังหากเหมาะสม ควรมี
ผลการศึกษาวิจยั อย่างพอเพียงในสัตว์ทดลองด้วย
12. ควรให้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการศึกษาวิจยั ทีอาจมีผลกระทบต่อ
สิ งแวดล้อม และควรคํานึงถึงสุขภาวะของสัตว์ทดลองทีนํามาศึกษาวิจยั ด้วย
13. ควรแสดงการออกแบบการวิจยั และวิธีดาํ เนินการแต่ละขันตอนของกรรมวิธีการ
ทดลองทีเกียวข้องกับมนุษย์ ไว้อย่างชัดเจนในโครงร่ างการวิจยั ควรยืนเสนอ
โครงร่ างการวิจยั ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมทีได้รับการแต่งตังเป็ นการ
เฉพาะเพือพิจารณา วิจารณ์ แนะนํา และหากเหมาะสม ให้การอนุมตั ิโครง
ร่ างการวิจยั นัน คณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็ นอิสระจากนักวิจยั
ผูส้ นับสนุนการวิจยั หรื ออิทธิพลครอบงําใดๆ คณะกรรมการอิสระนีควร
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศทีดําเนินการ
ศึกษาวิจยั คณะกรรมการมีสิทธิทีจะกํากับดูแลการศึกษาวิจยั ทีกําลังดําเนินอยู่
และนักวิจยั มีหน้าทีให้ขอ้ มูลเพือการกํากับดูแลแก่คณะกรรมการ โดยเฉพาะ
กรณี มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงใดๆ เกิดขึน นอกจากนี นักวิจยั ควร
ยืนเสนอข้อมูลเกียวกับแหล่งเงินทุนผูใ้ ห้ทุนวิจยั สถาบันทีสังกัด และกรณี ทีอาจ
มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนสิ งตอบแทนทีให้แก่ผเู้ ข้าร่ วมการวิจยั ต่อ
คณะกรรมการเพือพิจารณาทบทวน
14. โครงร่ างการวิจยั ควรมีขอ้ ความทีระบุขอ้ พิจารณาทางจริ ยธรรมทีเกียวข้องเสมอ
และควรระบุว่าเป็ นไปตามหลักการทีกําหนดไว้อย่างชัดเจนในปฏิญญานี
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15. การศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ทเกี
ี ยวข้องกับมนุษย์ควรดําเนินการโดยบุคคลทีมี
คุณสมบัติทางวิชาการทีเหมาะสมเท่านัน และต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้
ประกอบวิชาชีพแพทย์ทมีี ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อผูเ้ ข้าร่ วม
การวิจยั ต้องเป็ นหน้าทีของผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์ทมีี คณ
ุ สมบัติเหมาะสมเสมอ
และต้องไม่ถือเป็ นความรับผิดชอบผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั โดยเด็ดขาด แม้ผเู้ ข้าร่ วม
การวิจยั จะให้ความยินยอมแล้วก็ตาม
16. โครงการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ทีเกียวข้องกับมนุษย์ทุกโครงการควรได้รับการ
ประเมินอย่างรอบคอบก่อนในเรื องความเสี ยงและภาระทีคาดว่าจะเกิดขึน
เปรี ยบเทียบกับผลประโยชน์ทผูี เ้ ข้าร่ วมการวิจยั หรื อผูอ้ ืนจะได้รบั ทังนี รวมถึง
อาสาสมัครสุขภาพดีทีเข้าร่ วมการวิจยั ทางการแพทย์ การออกแบบการวิจยั ทุก
โครงการควรเปิ ดเผยได้ตอ่ สาธารณชน
17. แพทย์ควรละเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้องกับมนุษย์ จนกว่า
จะมันใจว่าความเสี ยงต่างๆ ทีเกียวข้องได้รบั การประเมินอย่างพอเพียงและ
สามารถบริ หารจัดการได้จนเป็ นทีน่าพอใจ แพทย์ควรยุติการศึกษาวิจยั ใดๆ
ถ้าพบว่าความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึนมีนาหนั
ํ กเหนือกว่าผลประโยชน์ทีจะได้รับ
หรื อเมือมีหลักฐานทีสรุ ปผลได้ว่าสิ งทีกําลังทําการวิจยั นันพิสูจน์แล้วว่าได้ผล
หรื อมีประโยชน์
18. การศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ทเกี
ี ยวข้องกับมนุษย์ควรดําเนินการเฉพาะกรณี ที
ความสําคัญของเป้ าประสงค์ของการศึกษามีนาหนั
ํ กเหนือกว่าความเสี ยงและ
ภาระทีจะมีต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิงเมือผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ น
อาสาสมัครสุขภาพดี
19. การศึกษาวิจยั ทางการแพทย์จะถือว่ามีเหตุผลสมควรทีจะทําการศึกษาวิจยั ก็
ต่อเมือมีความเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลว่ากลุม่ ประชากรทีอยูใ่ นการศึกษาวิจยั
ทีดําเนินการนันจะได้รับประโยชน์จากผลการวิจยั
20. ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ต้องเป็ นอาสาสมัครและเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ทีได้รบั ข้อมูล
อย่างพอเพียง
21. สิ ทธิในการปกป้ องศักดิศรี ตนเองของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะต้องได้รับการเคารพเสมอ
ควรดําเนินการต่างๆ ด้วยความระมัดระวังในทุกกรณี เพือเคารพต่อความเป็ น
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ส่วนตัวของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั รวมทังต่อการรักษาความลับเกียวกับข้อมูลของ
ผูป้ ่ วยและเพือลดผลกระทบจากการศึกษาวิจยั ทีมีตอ่ ความสมบูรณ์ทงทางร่
ั
างกาย
และจิตใจ ตลอดจนบุคลิกภาพของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
22. ในการศึกษาวิจยั ใดๆ ทีกระทํากับมนุษย์ ผูท้ มีี แนวโน้มจะเข้าร่ วมการวิจยั แต่ละคน
ควรได้รับข้อมูลอย่างพอเพียงเกียวกับวัตถุประสงค์ วิธีการ แหล่งเงินทุนวิจยั การ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ทีอาจมี สถาบันทีสังกัดของผูว้ ิจยั ผลประโยชน์ที
คาดว่าจะได้รับ และความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการศึกษาวิจยั รวมทังความไม่
สะดวกสบายต่างๆทีอาจเกิดขึน ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ควรได้รบั การชี แจงถึงสิ ทธิทจะ
ี
ไม่เข้าร่ วมการศึกษาวิจยั หรื อเพิกถอนความยินยอมทีจะเข้าร่ วมการวิจยั เมือใดก็ได้
โดยปราศจากโทษ หลังจากแน่ใจว่าผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เข้าใจเนือหาข้อมูลเป็ นอย่างดี
แล้วแพทย์ควรได้รับความยินยอมโดยเจตจํานงเสรี จากผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั โดยควร
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากไม่สามารถได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้
ต้องมีการบันทึกการได้รบั ความยินยอมทีไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้เป็ นหลักฐาน
อย่างเป็ นทางการและต้องมีพยานรู้เห็นด้วย
23. ในการขอความยินยอมโดยความเข้าใจอย่างถ่องแท้สาํ หรับโครงการวิจยั แพทย์ควร
ระมัดระวังเป็ นพิเศษถ้าผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั มีความสัมพันธ์ในเชิงพึงพากับแพทย์ หรื อ
อาจให้ความยินยอมภายใต้ภาวะความกดดัน ในกรณี เช่นนี การขอความยินยอมโดย
ความเข้าใจถ่องแท้ควรกระทําโดยแพทย์ผอู้ นที
ื รู้ขอ้ มูลอย่างดีและเป็ นผูท้ ไม่
ี
เกียวข้องกับการศึกษาวิจยั นัน โดยเป็ นผูท้ ไม่
ี มคี วามสัมพันธ์ใดๆ โดยสินเชิงกับ
การวิจยั ดังกล่าว
24. สําหรับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ทีเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถทางกฎหมาย หรื อไร้ความสามารถ
ทางร่ างกายหรื อทางจิตจนไม่สามารถให้ความยินยอมได้ หรื อเป็ นผูเ้ ยาว์ทยัี งไม่
บรรลุนิติภาวะ นักวิจยั ต้องได้รบั ความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรมตาม
กฎหมายทีเกียวข้อง บุคคลเหล่านี ไม่ควรนําเข้าร่ วมการวิจยั เว้นแต่กรณีจาํ เป็ น
เพือการส่งเสริ มสุขภาพของประชากรทีเป็ นตัวแทนในกลุม่ นี และ
งานวิจยั ดังกล่าวไม่สามารถกระทําแทนได้ในกลุม่ บุคคลทีไม่ไร้ความสามารถทาง
กฎหมาย
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25. เมือผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จัดว่าเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถทางกฎหมาย เช่น เด็กทีเป็ นผูเ้ ยาว์
ผูซ้ ึ งสามารถให้ความเห็นชอบ (ascent)ในการตัดสิ นใจเข้าร่ วมการวิจยั ได้ นักวิจยั
ต้องได้รบั ความเห็นชอบดังกล่าวของเด็กด้วยนอกเหนือจากต้องได้รับความยินยอม
จากผูแ้ ทนโดยชอบธรรมแล้ว
26. การศึกษาวิจยั ทีกระทําในบุคคลทีไม่สามารถขอความยินยอมได้เลย รวมถึงความ
ยินยอมทีได้มาจากตัวแทนหรื อความยินยอมทีได้มาล่วงหน้า ควรจะกระทําก็ตอ่ เมือ
สภาพทางกายและจิตใจทีสกัดกันการขอความยินยอมดังกล่าวเป็ นลักษณะทีจําเป็ น
ของประชากรในการวิจยั นัน ทังนี ควรระบุเหตุผลทีจําเพาะเจาะจงเกียวกับผูเ้ ข้าร่ วม
การวิจยั ทีมีสภาพดังกล่าวทีทําให้บคุ คลเหล่านันไม่สามารถให้ความยินยอมได้ไว้ใน
โครงร่ างการวิจยั เพือให้คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมได้พจิ ารณาทบทวนและให้
ความเห็นชอบ ในโครงร่ างการวิจยั ควรระบุวา่ การขอความยินยอมทีจะคงอยูใ่ น
การศึกษาวิจยั ต่อไปจะกระทําโดยเร็ วทีสุดเท่าทีจะทําได้ โดยขอความยินยอมจาก
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั หรื อจากตัวแทนผูท้ ีได้รบั มอบอํานาจตามกฎหมาย
27. ทังผูน้ ิพนธ์และผูต้ ีพมิ พ์ตา่ งมีพนั ธะทางจริ ยธรรม ในการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั
นักวิจยั มีพนั ธะทีจะต้องคงไว้ซึงความถีถ้วนของผลการศึกษาวิจยั ควรตีพมิ พ์
ผลการวิจยั ทังทีเป็ นบวกและเป็ นลบ หรื อให้สาธารณชนขอดูได้ ควรมีการ
ประกาศแจ้งแหล่งเงินทุนการวิจยั สถาบันทีสังกัดของนักวิจยั ตลอดจนกรณี ทอาจ
ี
มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน ไว้ในการตีพมิ พ์ผลงานด้วย รายงานการศึกษาทดลอง
ใดๆ ทีไม่เป็ นไปตามหลักการทีระบุในปฏิญญานีไม่ควรได้รับการตอบรับให้
ตีพมิ พ์
ค. หลักการเพิมเติมสํ าหรับการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ ทผนวกการดู
ี
แลรักษาร่ วมด้วย
28. แพทย์อาจผนวกการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ร่วมกับการดูแลรักษาได้เฉพาะเมือ
ขอบเขตของการศึกษาวิจยั มีหลักการและเหตุผลทีเหมาะสมเมือพิจารณาจาก
คุณค่าของการป้ องกัน การวินิจฉัย และการบําบัดรักษาทีอาจจะได้รับ เมือมีการ
ผนวกการศึกษาวิจยั เข้ากับการดูแลรักษา แพทย์ตอ้ งนํามาตรฐานอืนๆ เพิมเติมมา
ใช้ปกป้ องผูป้ ่ วยทีเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ด้วย
29. ผลประโยชน์ ความเสียง ภาระ และประสิทธิผลของวิธีการใหม่ๆ ควรได้รับการ
ทดสอบเปรี ยบเทียบกับวิธีการต่างๆ ทีผ่านการพิสจู น์อย่างดีทสุี ดในปัจจุบนั ทีมีการ
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นํามาใช้ในการป้ องกัน การวินิจฉัย และการบําบัดรักษา แต่ทงนี
ั มิได้หา้ มว่าจะ
ไม่สามารถใช้ยาหลอกหรื อไม่ให้การรักษาใดๆ ในการศึกษาวิจยั ได้ หากพบว่ายัง
ไม่มีวิธีการใดๆ ทีได้รบั การพิสจู น์วา่ สามารถป้ องกัน วินิจฉัย และบําบัดรักษาที
ได้ผล
30. เมือการศึกษาวิจยั เสร็จสิ น ผูป้ ่ วยทุกคนทีเข้าร่ วมการวิจยั ควรได้รับการประกันให้
เข้าถึงวิธีการต่างๆ ทีผ่านการพิสจู น์แล้วว่าดีทีสุดสําหรับการป้ องกัน การวินิจฉัย
และการบําบัดรักษาทีได้ระบุไว้ในการศึกษาวิจยั
31. แพทย์ควรชี แจงให้ผปู้ ่ วยทราบอย่างครบถ้วนว่าประเด็นใดบ้าง ของการดูแลรักษาที
เกียวข้องกับการศึกษาวิจยั การปฏิเสธการเข้าร่ วมการวิจยั ของผูป้ ่ วยต้องไม่กระทบ
ต่อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูป้ ่ วยกับแพทย์
32. ในการรักษาผูป้ ่ วยในขณะทียังไม่มวี ธิ ีการป้ องกัน การวินิจฉัย และการรักษาทีผ่าน
การพิสจู น์แล้ว หรื อยังไม่มปี ระสิทธิผล แพทย์โดยความยินยอมด้วยความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ทีได้รบั จากผูป้ ่ วยต้องมีอสิ ระในการใช้วธิ ีการทียังไม่ได้รับการพิสจู น์
หรื อเป็ นวิธีการใหม่ทใช้
ี ในการป้ องกัน การวินิจฉัย และการบําบัดรักษา หาก
แพทย์พจิ ารณาแล้วเห็นว่าเป็ นความหวังจะช่วยชีวิตผูป้ ่ วยได้ ทําให้สขุ ภาพผูป้ ่ วยดี
ดังเดิม หรื อช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของผูป้ ่ วย หากเป็ นไปได้ วิธีการเหล่านี
ควรจัดทําเป็ นวัตถุประสงค์ของการวิจยั และควรได้รบั การออกแบบไว้เพือประเมิน
ความปลอดภัยและประสิ ทธิผลต่อไป ในทุกๆ กรณี ควรบันทึกข้อมูลใหม่ที
เกิดขึนไว้และหากเหมาะสมควรตีพิมพ์ดว้ ย นอกจากนี ควรปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
อืนๆ ทีเกียวข้องในปฏิญญานี

บันทึกเพือความชัดเจน(Clarification) ในย่อหน้ าที 29 ในปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก
ณ ทีนีแพทยสมาคมโลกขอตอกยําจุดยืนของสมาคมฯว่าจะต้องมีความระมัดระวังอย่าง
ยิงยวดในการศึกษาวิจยั ทีใช้ยาหลอกเปรี ยบเทียบ และโดยทัวไปควรจะนําระเบียบวิธีวิจยั เช่นนีมา
ใช้เฉพาะกรณี ทไม่
ี มวี ธิ ีการรักษาทีได้รบั การพิสจู น์แล้วเท่านัน อย่างไรก็ตาม การวิจยั ทีใช้ยาหลอก
เป็ นกลุม่ เปรี ยบเทียบอาจยอมรับได้ทางจริ ยธรรม แม้วา่ จะมีวธิ ีการรักษาทีได้รับการพิสูจน์แล้วก็
ตาม ภายใต้สภาวการณ์ดงั ต่อไปนี

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

- เมือมีเหตุผลทีจําเป็ นอย่างยิงและมีระเบียบวิจยั ทีถูกต้องทางวิทยาศาสตร์อย่างยิง ที
จําเป็ นต้องใช้ยาหลอกในการทดสอบประสิ ทธิผล หรื อความปลอดภัยของวิธีการ
ป้ องกัน วินิจฉัย หรื อบําบัดรักษา หรื อ
- เมือทําการศึกษาวิจยั กับวิธีการป้ องกัน วินิจฉัย หรื อบําบัดรักษากับกรณี ความ
เจ็บป่ วยทีเล็กน้อยและผูป้ ่ วยทีได้รับยาหลอกจะไม่มีความเสียงใดๆ เพิมขึนจาก
อันตรายทีร้ายแรงหรื อไม่สามารถรักษาให้กลับคืนมาเป็ นปกติได้
ทังนีจะต้องถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามข้อกําหนดอืนๆทังหมดของปฏิญญาเฮลซิ งกิ
โดยเฉพาะจะต้องมีการทบทวนทางวิทยาศาสตร์ และจริ ยธรรมอย่างเหมาะสม
บันทึกเพือความชัดเจน (Clarification) ในย่อหน้ าที 30 ในปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก
ณ ทีนีแพทยสมาคมโลกขอตอกยําจุดยืนของสมาคมฯว่าในกระบวนการวางแผนการ
ศึกษาวิจยั จําเป็ นต้องระบุเรื องผลประโยชน์ของผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษาวิจยั ทีจะได้เข้าถึงวิธีการป้ องกัน
วินิจฉัย หรื อบําบัดรักษา หรื อการเข้าถึงการดูแลรักษาทีเหมาะสมอืนๆ ภายหลังเสร็ จสิ นการ
ศึกษาวิจยั โดยจะต้องมีการอธิบายเรื องการจัดการให้มีการเข้าถึงภายหลังการศึกษาวิจยั ดังกล่าว
รวมทังเรื องการดูแลรักษาอืนๆ ไว้ในโครงร่ างการศึกษาวิจยั เพือให้คณะกรรมการพิจารณาเรื อง
จริ ยธรรมได้พจิ ารณาการจัดการนันในระหว่างการทบทวนพิจารณาโครงร่ างกายวิจยั ด้วย
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