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ETHICAL PRINCIPLES 
FOR 
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 คําแนะนําน้ีไดรับความเห็นชอบและรับรองจากท่ีประชุมในการประชุมสมัชชาทั่วไปของ
แพทยสมาคมโลก คร้ังที่ 18 ที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด ในเดือนมิถุนายน ป พ.ศ.2507 และได
รับการปรับปรุงแกไขโดยที่ประชุมฯ ในการประชุมฯ คร้ังที่ 29 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน ใน
เดือนตุลาคม ป พ.ศ.2518 ในการประชุมฯ คร้ังที่ 35 ที่นครเวนิซ ประเทศอิตาลี ในเดือนตุลาคม ป 
พ.ศ.2526 ในการประชุมฯ คร้ังที่ 41 ที่ฮองกง ในเดือนกันยายน ป พ.ศ.2532 ในการประชุมฯ คร้ังที่ 
48 ที่นครโซเมอรเซ็ต เวสต ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2539 และลาสุด 
ในการประชุมฯ คร้ังที่ 52 ที่นครเอดินเบอรก ประเทศสก็อตแลนด ในเดือนตุลาคม ป พ.ศ.2543 
 
ก. บทนํา   
1. แพทยสมาคมโลกไดจัดทําคําประกาศเฮลซิงกิขึ้นเพื่อเปนหลักการจริยธรรมที่ใหคําแนะนํา

แกแพทยและบุคคลอ่ืนๆ ที่รวมทําการศึกษาวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวของกับมนุษย ซึ่งการวิจัยดัง
กลาวหมายรวมถึงการศึกษาวิจัยที่กระทําตอสารอ่ืนๆ ของรางกายมนุษยหรือขอมูลที่ทําใหสามารถ
ระบุบุคคลน้ันได 

2. แพทยมีหนาที่สงเสริมและปกปองคุมครองสุขภาพของประชาชน แพทยตองทุมเทความรู
และจิตสํานึกเพื่อใหบรรลุหนาที่น้ี 

3. คําประกาศเจนีวาซึ่งจัดทําโดยแพทยสมาคมโลกไดพันผูกไวกับคํากลาวที่วา “สุขภาพของ          
ผูปวยจะเปนสิ่งที่ขาพเจาตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก” นอกจากน้ี ในหลักจริยธรรมสากลทางการ
แพทยแถลงวา “ใหแพทยกระทําการเพื่อผลประโยชนของผูปวยเทาน้ันเมื่อใหการดูแลรักษาทางการ
แพทย ที่อาจมีผลทําใหสภาพรางกายและจิตใจของผูปวยเสื่อมลง” 
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4. ความกาวหนาทางการแพทยมีพื้นฐานจากการวิจัยซึ่งในที่สุดแลวตองมีบางสวนขึ้นอยูกับ
การทดลองที่เกี่ยวของกับมนุษย 

5. ในการศึกษาวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวของกับมนุษยน้ัน ความเปนอยูที่ดีของผูที่เขารวมการ
วิจัยควรมากอนผลประโยชนทางวิชาการและทางสังคม 

6. จุดมุงหมายหลักของการศึกษาวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวของกับมนุษยคือ เพื่อปรับปรุงขั้น
ตอน วิธีการปองกัน การวินิจฉัย และการบําบัดรักษา รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สมมุติฐานและพยาธิกําเนิดของโรค แมแตวิธีที่ผานการพิสูจนอยางดีที่สุดแลววาสามารถใหการ
ปองกัน การวินิจฉัยและการบําบัดรักษาได ยังคงตองถูกทาทายอยางตอเน่ืองจากการศึกษาวิจัย ทั้งน้ี 
เพื่อยืนยันประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การเขาถึงได ตลอดจนคุณภาพของวิธีการตางๆ ดังกลาว 

7. ขั้นตอนวิธีการสวนใหญที่ใชสําหรับการปองกัน การวินิจฉัย และการบําบัดรักษาที่นํามา
ใชในเวชปฏิบัติในปจจุบันรวมทั้งการศึกษาวิจัยทางการแพทยลวนเกี่ยวของกับความเสี่ยงและเปน
ภาระทั้งน้ัน 

8. การศึกษาวิจัยทางการแพทยตองถูกตองตามมาตรฐานจริยธรรมที่สงเสริมการเคารพใน
มนุษยชนทุกคนและปกปองคุมครองสุขภาพและสิทธิของพวกเขาเหลาน้ัน ประชากรในงานวิจัย
บางกลุมเปนผูออนดอยและจําเปนตองไดรับการปกปองคุมครองเปนพิเศษ อีกทั้งตองคํานึงถึงความ
จําเปนจําเพาะบางอยางสําหรับผูดอยโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและทางการแพทย นอกจากน้ีจําเปน
ตองใหความเอาใจใสเปนพิเศษสําหรับบุคคลที่ไมสามารถใหความยินยอมหรือปฏิเสธการใหความ
ยินยอมสําหรับตัวเอง สําหรับบุคคลที่อาจใหความยินยอมภายใตความกดดันหรือสําหรับบุคคลที่จะ
ไมไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการวิจัยน้ัน รวมทั้งสําหรับบุคคลที่ไดรับการดูแลรักษาทางการ
แพทยควบคูกันไป 

9. นักวิจัยควรตองตระหนักอยูเสมอเกี่ยวกับขอกําหนดทางจริยธรรม กฎหมาย และระเบียบ
ขอบังคับที่มีในประเทศของตนเอง รวมทั้งขอกําหนดของสากลท่ีเกี่ยวของเม่ือดําเนินการศึกษาวิจัย
ในมนุษย ไมควรมีขอกําหนดทางจริยธรรม กฎหมาย และระเบียบขอบังคับของประเทศใดๆ ที่
อนุญาตใหมีการลดหยอนหรือขจัดการปกปองคุมครองใดๆ ที่มีตอผูที่เขารวมการวิจัยตามที่กําหนด
ไวในคําประกาศน้ี 

 
ข. หลักการพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทยทุกประเภท 
10. แพทยที่ดําเนินการวิจัยทางการแพทยมีหนาที่ปกปองคุมครองชีวิต สุขภาพ ความเปนสวน

บุคคล และศักด์ิศรีของผูเขารวมการวิจัย 
11. การศึกษาวิจัยทางการแพทยที่ เกี่ยวของกับมนุษยตองสอดคลองกับหลักการทางวิทยา

ศาสตรที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป ตองต้ังอยูบนพื้นฐานองคความรูอยางละเอียดจากวรรณกรรมทาง
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วิทยาศาสตรและจากแหลงขอมูลความรูอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีผลการศึกษาวิจัยทางหองปฏิบัติ
การอยางพอเพียง รวมท้ังหากเหมาะสมควรมีผลการศึกษาวิจัยในสัตวทดลองดวย 
12. ควรใหความระมัดระวังอยางเหมาะสมในการศึกษาวิจัยที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

นอกจากน้ี ควรคํานึงถึงความเปนอยูที่ดีของสัตวทดลองที่นํามาศึกษาวิจัยดวย 
13. ควรแสดงการออกแบบการวิจัยและการลงมือปฏิบัติในแตละขั้นตอนของการทดลองท่ี

เกี่ยวของกับมนุษยไวอยางชัดเจนในโครงรางการวิจัย ควรยื่นเสนอโครงรางการวิจัยตอคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมที่ไดรับการแตงต้ังเปนพิเศษเพื่อพิจารณา วิจารณ แนะนํา และหาก
เหมาะสม ใหการอนุมัติโครงรางการวิจัยน้ัน คณะกรรมการดังกลาวตองเปนอิสระจากนักวิจัย ผู
สนับสนุนการวิจัย หรืออิทธิพลอ่ืนๆที่ไมเหมาะสม คณะกรรมการอิสระน้ีควรเปนไปตามกฎหมาย
และขอบังคับของประเทศนั้นๆ ที่มีการดําเนินการศึกษาวิจัยอยู คณะกรรมการมีสิทธิที่จะกํากับดูแล
การศึกษาวิจัยที่กําลังดําเนินอยู และนักวิจัยมีหนาที่ใหขอมูลเพื่อการกํากับดูแลแกคณะกรรมการ 
โดยเฉพาะเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรง นอกจากน้ี นักวิจัยควรยื่นเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
แหลงเงินทุนวิจัย ผูใหทุนวิจัย สถาบันที่สังกัด หรือการขัดแยงผลประโยชนอ่ืนๆที่เปนไปได ตลอด
จนคาตอบแทนที่ใหแกผูเขารวมการวิจัยตอคณะกรรมการดวยเพื่อการพิจารณาทบทวน 
14. โครงรางการวิจัยควรประกอบดวยขอความท่ีระบุขอพิจารณาทางจริยธรรมที่เกี่ยวของ

เสมอและควรระบุวามีการปฏิบัติตามหลักการที่กําหนดไวในคําประกาศน้ี 
15. ควรดําเนินการศึกษาวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวของกับมนุษยโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะ

สมทางวิทยาศาสตรเทาน้ัน และอยูภายใตการกํากับดูแลของบุคลากรทางการแพทยที่มีความรูความ
สามารถทางคลินิก ความรับผิดชอบที่มีตอผูเขารวมการวิจัยเปนหนาที่ของบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมทางการแพทยเสมอ และไมจัดเปนความรับผิดชอบของผูเขารวมการวิจัยเด็ดขาด แมวา
บุคคลน้ันจะใหความยินยอมแลวก็ตาม 
16. ควรทําการประเมินทุกๆโครงการศึกษาวิจัยทางการแพทยที่ เกี่ยวของกับมนุษยอยาง

ระมัดระวังกอนเกี่ยวกับความเสี่ยงและภาระท่ีสามารถคาดการณไดเมื่อเปรียบเทียบกับผล
ประโยชนที่ผูเขารวมการวิจัยหรือผูอ่ืนจะไดรับ ทั้งน้ีรวมถึงอาสาสมัครสุขภาพดีที่เขารวมการวิจัย
ทางการแพทย การออกแบบการวิจัยทุกประเภทควรเปดเผยตอสาธารณชนได 
17. แพทยควรละเวนจากการมีสวนรวมในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยถาหากแพทยไม

มั่นใจวาอันตรายท่ีเกี่ยวของไดรับการประเมินอยางพอเพียงและสามารถบริหารจัดการไดอยางเปน
ที่นาพอใจ แพทยควรยุติการสืบคนใดๆถาพบวาความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นมีนํ้าหนักเหนือกวาผล
ประโยชนที่จะไดรับหรือหากมีหลักฐานที่สรุปไดแลวถึงผลการศึกษาที่จัดวาเปนบวกและเปน
ประโยชน 
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18. ควรดําเนินการศึกษาวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวของกับมนุษยตอเมื่อความสําคัญของเปา
ประสงคของการศึกษามีนํ้าหนักเหนือกวาความเสี่ยงและภาระท่ีจะมีตอผูเขารวมการวิจัย ซึ่งใน
กรณีน้ีมีความสําคัญอยางยิ่งเมื่อผูเขารวมการวิจัยเปนอาสาสมัครสุขภาพดี 
19. การศึกษาวิจัยทางการแพทยถือวามีความเหมาะสมก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดอยางสมเหตุ

ผลวากลุมประชากรที่อยูในการศึกษาวิจัยที่ดําเนินการน้ันเปนผูไดรับประโยชนจากผลการวิจัย 
20. ผูเขารวมการวิจัยตองเปนอาสาสมัครและเปนผูเขารวมการวิจัยที่ไดรับการชี้แจงอยางพอ

เพียง 
21. ตองเคารพสิทธิในการปกปองศักด์ิศรีตนเองของผูเขารวมการวิจัยเสมอ ควรดําเนินการ

ตางๆ ดวยความระมัดระวังเพื่อเคารพตอความเปนสวนตัวของผูเขารวมการวิจัย รวมท้ังตอความลับ
เกี่ยวกับขอมูลของผูปวย และเพื่อลดผลกระทบจากการศึกษาวิจัยที่มีตอความสมบูรณทั้งทางราง
กายและจิตใจ ตลอดจนบุคลิกภาพของผูเขารวมการวิจัย 

22. ในการศึกษาวิจัยใดๆที่กระทํากับมนุษย ผูที่มีแนวโนมจะเขารวมการวิจัยแตละคนควรได
รับการชี้แจงอยางพอเพียงเกี่ยวกับวัตถุประสงค วิธีการ แหลงเงินทุนวิจัย ผลประโยชนใดๆที่อาจขัด
แยงกัน สถาบันที่สังกัดของนักวิจัย ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การศึกษา รวมทั้งความไมสะดวกสบายตางๆ ที่อาจจะเปนผลจากการศึกษา ผูเขารวมการวิจัยควรได
รับการชี้แจงถึงสิทธิที่จะไมเขารวมการศึกษาวิจัย หรือเพิกถอนความยินยอมที่จะเขารวมการวิจัย
เมื่อใดก็ไดโดยปราศจากโทษ แพทยควรไดรับความยินยอมจากผูเขารวมการวิจัยโดยเจตนจํานงเสรี
โดยเฉพาะเปนลายลักษณอักษร ภายหลังจากที่มั่นใจวาผูเขารวมการวิจัยเขาใจเน้ือหาขอมูลเปน
อยางดี หากไมสามารถไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรได ตองมีการบันทึกการไดรับความ
ยินยอมที่ไมเปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานอยางเปนทางการและตองมีพยานรูเห็นดวย 

23. ในการขอความยินยอมโดยการชี้แจงสําหรับโครงการวิจัยน้ัน แพทยควรระมัดระวังเปน
พิเศษ ถาผูเขารวมการวิจัยมีความสัมพันธในเชิงพึ่งพากับแพทย หรืออาจใหความยินยอมภายใต
ภาวะความกดดัน ในกรณีเชนน้ี การขอความยินยอมโดยการช้ีแจงควรกระทําโดยแพทยที่ไดรับการ
ชี้แจงอยางดีและเปนผูที่ไมเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยน้ัน รวมท้ังเปนผูที่ไมมีความสัมพันธเชิงพึ่งพา
ดังกลาวอยางสมบูรณ 

24. สําหรับผูเขารวมการวิจัยที่เปนผูไรสมรรถภาพทางกฎหมาย ทุพพลภาพทางรางกายหรือ
ทางจิตใจท่ีไมสามารถใหความยินยอมได หรือเปนผูเยาวที่ไรสมรรถภาพทางกฎหมาย นักวิจัยตอง
ไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวของ บุคคลกลุมน้ีไมควรนําเขารวม
การวิจัยถาการศึกษาวิจัยดังกลาวไมชวยสงเสริมสุขภาพของประชากรที่เปนตัวแทนในงานวิจัยและ
งานวิจัยน้ีสามารถกระทําแทนไดในบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกฎหมาย 
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25. เมื่อผูเขารวมการวิจัยที่จัดวาเปนผูไรสมรรถภาพทางกฎหมาย เชน เด็กผูเยาว ผูซึ่งสามารถ
ใหความเห็นชอบในการตัดสินใจเขารวมการวิจัยได นักวิจัยตองไดรับความเห็นชอบดังกลาวของ
เด็กดวย นอกเหนือจากตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมแลว 

26. การศึกษาวิจัยที่กระทําในบุคคลที่ไมสามารถขอความยินยอมไดเลย รวมถึงความยินยอมที่
ไดมาจากผูที่ไดรับการมอบหมายหรือความยินยอมที่ไดมาลวงหนา ควรจะกระทําก็ตอเมื่อสภาพ
ทางกายและจิตใจที่สกัดกั้นการขอความยินยอมดังกลาวเปนลักษณะจําเปนของประชากรในการ
วิจัยน้ัน ควรระบุเหตุผลที่จําเพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับผูเขารวมการวิจัยที่มีสภาพดังกลาวที่ทําใหบุคคล
เหลาน้ันไมสามารถใหความยินยอมไดในโครงรางการวิจัยเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
ไดพิจารณาทบทวนและใหความเห็นชอบ ในโครงรางการวิจัยควรระบุวาการขอความยินยอมที่จะ
คงอยูในการศึกษาวิจัยตอไปจะกระทําโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได โดยขอความยินยอมจากบุคคล
หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจตามกฎหมาย 

27. ทั้งผูนิพนธและผูตีพิมพตางมีพันธะผูกมัดทางจริยธรรมในการตีพิมพผลงานวิจัย นักวิจัยมี
พันธะท่ีตองคงไวซึ่งความถูกตองของผลการศึกษา ควรตีพิมพผลการวิจัยทั้งที่เปนบวกและเปนลบ
หรือที่เปดเผยตอสาธารณชนได ควรประกาศแจงแหลงเงินทุนการวิจัย สถาบันที่สังกัดของนักวิจัย 
ตลอดจนผลประโยชนขัดกันที่อาจเกิดไดไวในผลงานตีพิมพดวย รายงานการทดลองใดๆที่ไมเปน
ไปตามหลักการที่ระบุในคําประกาศน้ีไมควรไดรับการตอบรับใหตีพิมพ 

 
ค. หลักการเพ่ิมเติมสําหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทยที่ผนวกการดูแลรักษา
รวมดวย 
28. แพทยอาจผนวกการศึกษาวิจัยทางการแพทยรวมกับการดูแลรักษาไดเฉพาะเมื่อขอบเขต

ของการวิจัยมีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาจากคุณคาของการปองกัน การวินิจฉัยและการบําบัด
รักษาที่จะไดรับ เมื่อมีการผนวกการศึกษาวิจัยเขากับการดูแลรักษา แพทยตองนํามาตรฐานอ่ืนๆเพิ่ม
เติมมาใชปกปองผูปวยที่เปนผูเขารวมการวิจัยดวย 

29. ผลประโยชน ความเสี่ยง ภาระ ตลอดจนประสิทธิผลของวิธีการใหมๆ ควรไดรับการ
ทดสอบกับวิธีการตางๆ ที่ผานการพิสูจนอยางดีที่สุดในปจจุบันที่มีการนํามาใชในการปองกัน การ
วินิจฉัยและการบําบัดรักษา แตทั้งน้ี ไมไดแยกวาจะไมสามารถใชสารที่ไมมีฤทธิ์หรือไมใหการ
รักษาใดๆในการศึกษาวิจัยไดหากพบวายังไมมีวิธีการใดๆที่ไดรับการพิสูจนวาสามารถปองกัน
วินิจฉัย และบําบัดรักษาที่ไดผล 

30. เมื่อการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้นผูปวยทุกคนที่เขารวมการวิจัยควรไดรับการประกันใหเขาถึงวิธี
การตางๆที่ผานการพิสูจนอยางดีที่สุดแลวสําหรับการปองกัน การวินิจฉัย และการบําบัดรักษาได
และเปนวิธีการที่ไดระบุไวในการศึกษาวิจัย 
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31. แพทยควรชี้แจงใหผูปวยทราบเปนอยางละเอียดเกี่ยวกับประเด็นตางๆของการดูแลรักษาที่
สัมพันธกับการศึกษาวิจัย การปฏิเสธการเขารวมการวิจัยของผูปวยตองไมขัดขวางความสัมพันธ
ระหวางผูปวยกับแพทย 

32. ในการรักษาผูปวยในขณะที่ยังไมมีวิธีการปองกัน การวินิจฉัย และการรักษาที่ผานการ
พิสูจนแลวหรือยังไมมีประสิทธิผล แพทยพรอมดวยความยินยอมที่ไดรับจากผูปวยตองมีอิสระใน
การใชวิธีการที่ยังไมไดรับการพิสูจนดังกลาวหรือเปนมาตรการใหมที่ใชในการปองกัน การวินิจฉัย
และการบําบัดรักษา หากแพทยพิจารณาแลวเห็นวาเปนความหวังจะชวยชีวิตผูปวยได ทําใหสุขภาพ
ผูปวยดีดังเดิม หรือชวยบรรเทาความทุกขทรมาน หากเปนไปได มาตรการเหลาน้ีควรจัดทําเปนเปา
หมายของการวิจัย และควรไดรับการออกแบบไวเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผล ใน
ทุกๆกรณีควรบันทึกขอมูลใหมที่เกิดขึ้นไว และหากเหมาะสมควรตีพิมพดวย นอกจากน้ี ควรติด
ตามแนวทางอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับคําประกาศน้ี 
 
(แปลและเรียบเรียงโดย ดร.สุชาติ  จองประเสริฐ  กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข) 
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