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•Scope of Talk 

•Law vs ethics 

•Selected ethical Issues for Research 

•Laws Related to Health Professionals in 
Thailand 

•Regulations, policies, and guidelines 

•Draft of Human Research Act BE ….. (AD …..) 

 



• Law (กฎหมาย):  

•A system of rules that are created and enforced 
through social or governmental institutions to regulate 
behaviour 

•Ethics (จริยธรรม-moral philosophy):   

•A branch of philosophy that involves systematising, 
defending, and recommending concepts of right and 
wrong conduct 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Law , accessed: 03/06/18 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics#cite_note-iep.utm.edu-1,  accessed: 03/06/18  

Laws vs. Ethics 
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Clinical Research and Medical Care 

•The purpose of clinical research is to generate 
generalisable knowledge useful for future patients 

•Medical care aims to promote the well-being of 
individual patients 

•The integration of both activities requires addressing 
important ethical and methodological challenges 

• Sacristán JA.  Clinical research and medical care: towards effective and complete integration.  BMC Med Res Methodol. 2015; 
15: 4. Published online 2015 Jan 9.  doi: 10.1186/1471-2288-15-4.  

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4323129/ , accessed: 20/03/2019 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4323129/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4323129/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4323129/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4323129/
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•Health-related Research 

•The term "research" refers to a class of activities designed 
to develop or contribute to generalisable health knowledge 
within the more classic realm of research with humans,  
such as observational research, clinical trials, bio-banking 
and epidemiological studies 

•Generalisable health knowledge consists of theories, 
principles or relationships, or the accumulation of 
information on which they are based related to health, 
which can be corroborated by accepted scientific 
methods of observation and inference 

https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf, accessed: 30/03/2019 

https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
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• International Ethical Guidelines for  
Health-related Research Involving Humans 

• The ethical justification for 
undertaking health-related 
research involving humans is its 
scientific and social value 

• Therefore, researchers, sponsors, 
research ethics committees, and 
health authorities, must ensure 
that proposed studies are 
scientifically sound, build on an 

adequate prior knowledge base, 
and are likely to generate valuable 
information 

https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf, accessed: 30/03/2019 
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• ICH/GCP*

•  * International 
Conference on 
Harmonisation of 
Technical Requirements 
for Registration of 
Pharmaceuticals for 
Human Use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Hu
man/ICH_GCP_ThaiVer.pdf, accessed 01/04/2019  

https://en.wikipedia.org/wiki/Good_clinical_practice, accessed: 27/03/2019  

http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Good_clinical_practice
https://en.wikipedia.org/wiki/Good_clinical_practice


8 

•Good Clinical Practice (GCP) 

•A standard for clinical studies which 
encompasses the design, conduct, monitoring, 
termination, audit, analyses, reporting and 
documentation of the studies and which 
ensures that the studies are scientifically and 
ethically sound and that the clinical properties 
of the pharmaceutical product (diagnostic, 
therapeutic or prophylactic) under investigation 
are properly documented 

WHO:  Guidelines for Good Clinical Practice (GCP) for Trials on Pharmaceutical Products.  WHO Technical Report Series, No. 850, 1995.  Geneva: WHO 

Center for Drug Evaluation and Research (CDER). Guidance for Industry E6 Good Clinical Practice: Consolidated Guidance, 1996. Rockville, MD: US FDA. 

 
 International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use.  ICH Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical 
Practice E6(R1), 1996. 
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•Purposes of GCP 

•The purpose of the Guidelines for Good 
Clinical Practice (GCP) for Trials on 
Pharmaceutical Products is to set globally 
applicable standards for the conduct of such 
biomedical research on human subjects   
• They are based on provisions already promulgated in a number of 

countries, including Australia, Canada, European Community 
countries, Japan, Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, 
Norway and Sweden) and the United States 

WHO:  Guidelines for Good Clinical Practice (GCP) for Trials on Pharmaceutical Products.  WHO Technical Report Series, No. 850, 1995.  Geneva: WHO 
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•Research Protocol  
 

• To be efficient and precise, research 
needs a ‘road map’, called the 
‘research protocol’, which follows a 
standard format 

* Enarson DA, Kennedy SM, Miller DL.  Getting started in research: the research protocol.  Int 
J Tuberc Lung Dis. 2004; 8:1036-40.  

http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/rud.html, 
accessed: 07 Jun 13  

http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/rud.html
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/rud.html
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/rud.html
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/rud.html
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/rud.html
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•What is a Protocol? 

• A research protocol is a blueprint, laying out 
the objectives and purpose of a study for 
review by the institutional review board 
(IRB)* 

• In it, the principal investigator (PI) must explain the criteria that will be 
used for selecting human subjects and offer a detailed description of 
the study design 

• Also included:  

• a discussion of dosage (when a test drug is involved), as well as 
a description of clinical procedures or laboratory tests that will 
be used to monitor the effects of the drug and to minimise 
risks. A copy of the study's informed consent form is also 
included. 

 

Keiger D, De Pasquale S.  Trials and Tribulation.  Johns Hopkins Magazine 2002; 
http://www.jhu.edu/~jhumag/0202web/trials.html, accessed: 20/03/19 

* or by the Ethics Committee-EC) 

 

http://www.jhu.edu/~jhumag/0202web/trials.html
http://www.jhu.edu/~jhumag/0202web/trials.html
http://www.jhu.edu/~jhumag/0202web/trials.html
http://www.jhu.edu/~jhumag/0202web/trials.html
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• Typical Format and Elements 
of the Research Protocol 

1. Abstract 

2. Study description 

a) Study question 

b) Rationale, previous studies on the subject 

c) Objectives, hypotheses and aims 

d) Design and methods 

I. Study design 

II. Study population 

III. Sample size and statistical power 

IV. Subjects: selection and definitions 

V. Data collection methods: measurement, definitions 

VI. Data management and statistical analysis 

e) Project management 

I. Personnel required 

II. Duration of the study (timeline) 

III. Follow-up procedures (if needed) 

f) Strengths and limitations 

g) References 

3. Ethical considerations 

4. Significance (or expected impact) 

5. Budget 

6. Investigators: role of each and curriculum vitæ 

Enarson DA, Kennedy SM, Miller DL.   

* Getting started in research: the research protocol.  Int J Tuberc Lung Dis. 2004; 8:1036-40.  
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• What are components of good research 
questions? (FINER)* 

• Feasible: 
• Adequate number of subjects. 
• Adequate technical expertise 
• Affordable in time and money 
• Manageable in scope 

• Interesting: 
• To the investigators 

• Novel: 
• Confirms or refutes previous findings 
• Extends previous findings  
• Provides new findings 

• Ethical 
• Relevant: 

• To scientific knowledge 
• To clinical and health policy 
• To future research directions 

Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB.  Designing Clinical Research. 3rd Ed., Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007.  Cited 
from: http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj-
363QiKTNAhVGO48KHV0rDDMQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kau.edu.sa%2FGetFile.aspx%3Fid%3D240104%26fn%3DDesigning%2520Research.pd
f&usg=AFQjCNGL8PB5SrnaCZGlKpbSJWf4bLbHCQ&sig2=V-62GG8EyWm9tNnlYSwSdw  accessed 02/04/2019 

• According to this concept of "clinical 
equipoise,“ the requirement is satisfied 
if there is genuine uncertainty within 
the expert medical community--not 
necessarily on the part of the individual 
investigator--about the preferred 
treatment.**  

**Freedman, B .  NEJM 1987; 317:141-
145.  Cited from 
http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/317/3
/141, accessed 25/03/2019  

http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/317/3/141
http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/317/3/141
http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/317/3/141
http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/317/3/141
http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/317/3/141
http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/317/3/141
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•Scope of Talk 

•Law vs ethics 

•Selected ethical Issues for Research 

•Laws Related to Health Professionals in 
Thailand 

•Regulations, policies, and guidelines 

•Draft of Human Research Act BE ….. (AD …..) 

 



• Ethical Principles for Practice and Research 

• Respect for persons 

• Beneficence 

• Non-maleficence 

• Justice 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Belmont_Report, accessed: 16/06/17 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Belmont_Report
https://en.wikipedia.org/wiki/Belmont_Report


•Respect for Persons 

• Incorporates at least principles, namely: 

•autonomy, which requires that those who are capable of 
deliberation about their personal goals should be 
treated with respect for their capacity for self-
determination; and 

•Protection of persons with impaired or diminished  
 autonomy, which requires that those who are  
 dependent or vulnerable be afforded security against  
 harm or abuse 

https://en.wikipedia.org/wiki/Belmont_Report, accessed: 16/06/17 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Belmont_Report


• Beneficence & Non-maleficence 

• Beneficence  

• is the ethical obligation to maximise possible benefits and to 
minimise possible harms and wrongs.  This principle gives rise 
to norms requiring that the risks of research be reasonable in 
the light of the expected benefits, that the research design be 
sound, and that the investigators be competent both to 
conduct the research and to assure the well-being of the 
research subjects 

• Non-maleficence 

• holds a central position in the tradition of medical ethics, and 
guards against avoidable harm to research subjects 

https://en.wikipedia.org/wiki/Belmont_Report, accessed: 16/06/17 
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Primum non nocere: First, do 
no harm 

https://en.wikipedia.org/wiki/Belmont_Report
https://en.wikipedia.org/wiki/Belmont_Report


• Justice 

• Refers to the ethical obligation to treat each person in 
accordance with what is morally right and proper, to give each 
person what is due to him or her.  When the principle of justice is 
applied to dependent or vulnerable subjects, its main concern is 
with the rules of distributive justice 

• Studies should be designed to obtain knowledge that benefits 
the class of persons of which the subjects are representative: the 
class of persons bearing the burden should receive an 
appropriate benefit, and the class primarily intended to benefit 
should bear a fair proportion of the risks and burdens of the 
study 

18 

https://en.wikipedia.org/wiki/Belmont_Report, accessed: 16/06/17 

   ** คนที่ลงแรงควรได้อิ่มหน า  http://www.thairath.co.th/news.php?section=politics03&content=76548  accessed 26/01/08-เหมา เจ๋อ ตุง (毛泽东; 毛澤東) 

*** http://www.istockphoto.com/stock-photo-11038708-weight-scale-imbalanced.php, accessed: 16/06/17 
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•Benefit 

•A valued or desired outcome; an advantage 

•Risk 

•The probability of harm or injury (physical, 
psychological, social, or economic) occurring as a 
result of participation in a research study 

•Both the probability and magnitude of possible 
harm may vary from minimal to significant 

•Definitions 

http://research.uci.edu/compliance/human-research-protections/irb-members/assessing-risks-and-benefits.html, accessed: 18/06/17.  
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• Although in some instances scientific review precedes ethical review, 
research ethics committees must always have the opportunity to 
combine scientific and ethical review in order to ensure the social 
value of the research 

• The ethical review must consider, among other aspects: the study 
design; provisions for minimising risk; an appropriate balance of risks in 
relation to potential individual benefits for participants and the social 
value of the research; safety of the study site, medical interventions, 
and monitoring safety during the study; and the feasibility of the 
research 

• Scientific and Ethical Review I/II 
(Commentary on Guideline 23) 

http://cioms.ch/ethical-guidelines-2016/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf, accessed: 18/06/17.  
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• Scientifically unsound research involving humans is unethical in 
that it may expose them to risk or inconvenience for no 
purpose 

•Even if there is no risk of injury, involving persons’ and 
researchers’ time in unproductive activities wastes valuable 
resources 

•Research ethics committees must therefore recognise that 
the scientific validity of the proposed research is essential 
for its ethical acceptability 

• Scientific and Ethical Review II/II 
(Commentary on Guideline 23) 

http://cioms.ch/ethical-guidelines-2016/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf, accessed: 18/06/17.  
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• Research participants should be reasonably reimbursed for costs 
directly incurred during the research, such as travel costs, and 
compensated reasonably for their inconvenience and time spent 

• Compensation can be monetary or non-monetary 

•  The latter might include free health services unrelated to the research, 
medical insurance, educational materials, or other benefits 

• Compensation must not be so large as to induce potential 
participants to consent to participate in the research against their 
better judgement (“undue inducement”) 

• A local research ethics committee must approve reimbursement and 
compensation for research participants 

• Reimbursement and Compensation for Research Participants 
(Guideline 13) 

http://cioms.ch/ethical-guidelines-2016/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf, accessed: 18/06/17.  
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https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=beneficence+no
nmaleficence+autonomy+and+justice&imgrc=Z-xjqrQKk9QimM:&spf=1497787196967, accessed: 18/06/17 

https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB
&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970, accessed: 18/06/17. 
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https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
https://www.google.co.th/search?q=beneficence+nonmaleficence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiioPv9q8fUAhXKu48KHQRAAeoQ_AUIBigB&biw=1821&bih=799&dpr=0.75#tbm=isch&q=risk+benefit&imgrc=1sQ36jNVCXzaBM:&spf=1497787196970
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•Scope of Talk 

•Law vs ethics 

•Selected ethical Issues for Research 

•Laws Related to Health Professionals in 
Thailand 

•Regulations, policies, and guidelines 

•Draft of Human Research Act BE ….. (AD …..) 

 



• National Health Act BE 2550 (AD 2007), Amended BE 2553 (AD 2010)
พรบ.สขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

•Mental Health Act BE 2551 (AD 2008) พรบ. สขุภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 

•Medical Profession Act BE 2525 (AD 1982) พระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
๒๕๒๕ 

• Dental Profession Act BE 2537 (AD 1994), Amended BE 2559 (AD 2016) 
พรบ. วิชาชีพทนัตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• Pharmaceutical Profession Act BE 2537 (AD 1994), Amended BE 2558 
(AD 2015) พรบ. วิชาชีพเภสชักรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

Laws Related to Health Professionals in Thailand 
(I/II) 

25 
http://asean-law.senate.go.th/en/, accessed: 02/06/18  

http://asean-law.senate.go.th/en/
http://asean-law.senate.go.th/en/
http://asean-law.senate.go.th/en/
http://asean-law.senate.go.th/en/


• Professional Nursing and Midwifery Act BE 2528 (AD 1985), Amended BE 
2540 (AD 1997) พรบ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

• Practice of Medical Technology Act BE 2547 (AD 2004) พรบ. วิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

• Physiotherapy Professional Act BE 2547 (AD 2004) พรบ. วิชาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

• Healing Arts Practice Act BE 2542 (AD 1999) พรบ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

• Thai Traditional Medical Professions Act BE 2556 (AD 2013) พรบ. วิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

26 
http://asean-law.senate.go.th/en/, accessed: 02/06/18  

Laws Related to Health Professionals in Thailand  
(II/II) 

http://asean-law.senate.go.th/en/
http://asean-law.senate.go.th/en/
http://asean-law.senate.go.th/en/
http://asean-law.senate.go.th/en/


• Each law titles are translated as appear in the 

ASEAN* Legal Database Website 

• http://asean-law.senate.go.th/en/  

• Contents of each presented law have no official 
English translation 

• Of these 10 cited, only three have 
sections/articles specific for human research 

• The rest regard research as a matter to be supported 
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Remarks 

• http://asean-law.senate.go.th/en/, accessed: 02/06/18 
• By Vectorized by Commons:User:Sodacan, based on [1] and Image:Flag of ASEAN.svg, 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=22587205, accessed: 03/06/18  
• By Vectorized by Commons:User:Madden from http://www.asean.org/7095.htm, Fair use, 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=22558629, accessed: 03/06/18  

  

* Association of Southeast Asian Nations 

http://asean-law.senate.go.th/en/
http://asean-law.senate.go.th/en/
http://asean-law.senate.go.th/en/
http://asean-law.senate.go.th/en/
http://asean-law.senate.go.th/en/
http://asean-law.senate.go.th/en/
http://asean-law.senate.go.th/en/
http://asean-law.senate.go.th/en/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=22587205
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=22587205
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=22587205
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=22558629
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=22558629
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=22558629


•National Health Act BE 2550 (AD 2007) 

•Mental Health Act BE 2551 (AD 2008) 

•Medical Profession Act BE 2525 (AD 1982) 

28 

The Three Applicable Laws for Health Professionals Research 

Disclaimer:  
• The following Thai to English translation (unless otherwise noted in citations) 

summarises the essence of each item and is not a word-by-word translation 
• The footnotes in Thai state the actual legal/official statements of each 

article/section.   
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• National Health Act BE 2550 (AD 2007) I/II 

• § 12 * Allows an individual to express 
his/her written refusal for health care 
that will extend his/her last moment 
of life or to stop sufferings from 
illnesses 

•  “Living will” (passive euthanasia) 

• § 9 ** Requires only written informed 
consent in advance prior to initiating 
an experiment in humans 

•  It requires that consent must be in 
advance 

•  An “ambiguous” term 
“experiment” is used 

 

• * มาตรา ๑๒ บคุคลมีสิทธิท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสขุท่ีเป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสดุท้าย
ของชีวิตตน หรือเพ่ือยตุิการทรมานจากการเจ็บป่วยได้  

•  การด าเนินการตามหนงัสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึง่ 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในฎกระทรวง 

•  เม่ือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสขุได้ปฏิบตัิตาม
เจตนาของบคุคลตามวรรคหนึง่แล้วมิให้ ถือว่าการกระท านัน้
 เป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทัง้ปวง 

• ** มาตรา ๙ ในกรณีท่ีผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสขุประสงค์
จะใช้ผู้ รับบริการเป็นส่วนหนึง่ของการทดลองในงานวิจยั ผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสขุต้องแจ้งให้ผู้ รับบริการทราบ
ล่วงหน้าและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากผู้ รับบริการ
ก่อนจงึจะด าเนินการได้ ความยินยอมดงักล่าวผู้ รับบริการจะเพกิ
ถอนเสียเม่ือใดก็ได้ 
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• National Health Act BE 2550 (AD 2007) II/II 

•  § 7* Regards health data as personal 
and confidential information which 
cannot be released with the risk of 
causing damages in the absence of 
the person’s consent 

• But contains statements that are 
confusing whether ones can do 
retrospective studies or not 

•  § 49 ** Violations of § 7 & 9 could 
result in up to six months 
imprisonment and/or a ten thousand 
baht fine 

•  The offence, however, can be 
compoundable 

 

 

 

 

 

• * มาตรา ๗ ข้อมลูด้านสขุภาพของบคุคล เป็นความลบั
สว่นบคุคล ผู้ใดจะน าไปเปิดเผยในประการท่ีน่าจะท าให้
บคุคลนัน้เสียหายไมไ่ด้ เว้นแต่การเปิดเผยนัน้เป็นไปตาม
ความประสงค์ของบคุคลนัน้โดยตรง หรือมีกฎหมาย
เฉพาะบญัญตัิให้ต้องเปิดเผย แต่ไมว่่าในกรณีใด ๆ ผู้ใด
จะอาศยัอ านาจหรือสทิธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลู
ข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือขอเอกสาร
เก่ียวกบัข้อมลูด้านสขุภาพของบคุคลท่ีไมใ่ช่ของตนไมไ่ด้ 

• ** มาตรา ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ต้อง
ระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

•  ความผิดตามมาตรานีเ้ป็นความผิดอนัยอม
ความได้ 

 



• Deprive the “vulnerable” rights to access possible beneficial research 

• Unconscious subject 

• Children  

• Mental Illness subject (?)  see next slide 

• etc. 

• No provision is made for legally authorised representative (LAR) 

• Does not provide the option that the “vulnerable” regain their 
consent when they become capable 

• Confusing sentences are used and hard to interpret if access to 
health data for health research is permissible or not 
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National Health Act BE 2550 (AD 2007) 
Issues raised 
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• Mental Health Act BE 2551 (AD 2008)* 

• § 20, 21, 22 Require written 
informed consent and approval of 
the relevant  ethics committee 
prior to initiation of the study in 
mental health patients 

•  Use of informed consent by proxy 
is allowed when the subject is less 
than 18 years old or is mentally 
incapacitated 

•  The informed consent form 
must be in the format 
promulgated in the Royal 
Gazette 

 

• * พระราชบญัญตัิสขุภาพจิตพ.ศ. ๒๕๕๑. 

• มาตรา ๒๐ การวิจยัใด ๆ ท่ีกระท าตอ่ผู้ ป่วย*จะกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับความยินยอม
เป็นหนงัสอืจากผู้ ป่วย และต้องผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีด าเนินการ
เก่ียวกบัจริยธรรมการวิจยัในคนของหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และให้น าความใน
มาตรา ๒๑ วรรคสาม มาใช้บงัคบักบัการให้ความยินยอมโดยอนโุลม 

• ความยินยอมตามวรรคหนึง่ผู้ ป่วยจะเพิกถอนเสยีเมื่อใดก็ได้ 

• มาตรา ๒๑ การบ าบดัรักษาจะกระท าได้ตอ่เมื่อผู้ ป่วยได้รับการอธิบายเหตผุลความ
จ าเป็นในการบ าบดัรักษา รายละเอียดและประโยชน์ของการบ าบดัรักษาและได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ป่วยเว้นแตเ่ป็นผู้ ป่วยตามมาตรา ๒๒** 

• ถ้าต้องรับผู้ ป่วยไว้ในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบ าบดัรักษา ความ
ยินยอมตามวรรคหนึง่ต้องท าเป็นหนงัสอื และลงลายมือช่ือผู้ ป่วยเป็น
ส าคญั 

• ในกรณีที่ผู้ ป่วยมีอายไุมถ่ึงสบิแปดปีบริบรูณ์ หรือขาดความสามารถใน
การตดัสนิใจให้ความยินยอมรับการบ าบดัรักษา ให้คูส่มรส ผู้บพุการี 
ผู้สบืสนัดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทกัษ์ ผู้อนบุาล หรือผู้ซึง่ปกครองดแูลบคุคล
นัน้ แล้วแตก่รณี เป็นผู้ให้ความยินยอมตามวรรคสองแทน 

• หนงัสอืให้ความยินยอมตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามแบบที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

 

 



• Give definitions of medical practice and research  

• Define the responsibilities of physicians conducting medical 
research in the case of harms, including compliance with 
research ethics 

• Requires obtaining of informed consent; and approval by the 
ethics committee  (EC) prior to its initiation 
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Medical Profession Act BE 2525 (AD 1982) and the Medical Council 
Regulations on Medical Ethics Preservation, BE 2549 (AD 2006)* I/IV 

*พระราชบัญญัตวิิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙  
  http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf; accessed: 17/06/18  

 

http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
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• Medical Profession Act BE 2525 (AD 1982) and the Medical Council 
Regulations on Medical Ethics Preservation, BE 2549 (AD 2006) II/IV 
 

• "Medical profession" means  

•  Any profession that performs 
to humans activities of 
examination, diagnosis, 
treatment, disease prevention, 
midwifery, visual correction by 
contact lens insertion, 
acupuncture for therapeutic or 
anaesthetic purpose, and shall 
include surgical act, radiation 
use, injection of medicine or 
any substance, insertion of any 
object into the body for birth 
control, beautification, and 
fitness 

 

• “วิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพที่
กระท าตอ่มนษุย์เก่ียวกบัการตรวจโรคการ
วินิจฉยัโรค การบ าบดัโรค การป้องกนัโรค 
การผดงุครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์
สมัผสัการแทงเข็มหรือการฝังเข็มเพ่ือบ าบดั
โรคหรือเพ่ือระงบัความรู้สกึและหมายความ
รวมถงึการกระท าทางศลัยกรรม การใช้รังสี 
การฉีดยา หรือสสาร การสอดใสว่ตัถใุดๆ เข้า
ไปในร่างกาย ทัง้นีเ้พ่ือการคมุก าเนิด การ
เสริมสวย หรือการบ ารุงร่างกายด้วย 

 

http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf; accessed: 17/06/18  
 
 

http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
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• Medical Profession Act BE 2525 (AD 1982) and the Medical Council 
Regulations on Medical Ethics Preservation, BE 2549 (AD 2006) III/IV 

•  "Research study and 
experiment on human" means  

• Any research study and 
experiment of medicinal 
product and medical 
equipment, study of the 
nature of disease, diagnosis, 
treatment, health restoration, 
and disease prevention that is 
performed on a human 
subject, and shall include any 
research study of medical 
record and specimen 
collected from human body 

 

• “การศกึษาวิจยัและการทดลองในมนษุย์” 
หมายความว่าการศกึษาวิจยั และการทดลอง
เภสชัผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ การศกึษา
ธรรมชาติของโรค การวินิจฉยั การรักษา การ
สง่เสริมสขุภาพ และการป้องกนัโรคท่ีกระท า
ตอ่มนษุย์ รวมทัง้การศกึษาวิจยัจากเวช
ระเบียนและสิ่งสง่ตรวจตา่งๆ จากร่างกายของ
มนษุย์ด้วย 

 

http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf; accessed: 17/06/18  
 

http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
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• Medical Profession Act BE 2525 (AD 1982) and the Medical Council 
Regulations on Medical Ethics Preservation, BE 2549 (AD 2006) IV/IV 

• Define the responsibilities of 
physicians conducting medical 
research in the case of harms, 
including compliance with research 
ethics, the obtaining of informed 
consent; and approval by the ethics 
committee (EC) prior to its 
initiation* 

 

• * ข้อ ๔๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการศกึษาวิจยั
และการทดลองในมนษุย์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้
ถกูทดลองและต้องพร้อมท่ีจะป้องกนัผู้ถกูทดลองจาก
อนัตรายท่ีเกิดขึน้จากการทดลองนัน้ 

•  ข้อ ๔๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบตัิต่อผู้ถกู
ทดลองเช่นเดียวกบัการปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตาม หมวด ๔ โดยอนโุลม 

•  ข้อ ๔๙ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรับผดิชอบต่อ
อนัตรายหรือผลเสียหายเน่ืองจากการทดลองท่ีบงัเกิด
ต่อผู้ถกูทดลองอนัมใิชค่วามผิดของผู้ถกูทดลองเอง 

•  ข้อ ๕๐ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วม
ท าการศกึษาวิจยัหรือการทดลองในมนษุย์สามารถท า
การวิจยัได้เฉพาะเมื่อโครงการศกึษาวิจยัหรือการ
ทดลองดงักลา่วได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด้านจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องแล้วเท่านัน้ 

 

 

http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf; accessed: 17/06/18  
 
 

http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf
http://tmc.or.th/En/assets/files/file_BE2549.pdf


• Dental Profession Act BE 2537 (AD 1994), Amended BE 2559 (AD 2016) 

• Pharmaceutical Profession Act BE 2537 (AD 1994), Amended BE 2558 (AD 
2015) 

• Professional Nursing and Midwifery Act BE 2528 (AD 1985), Amended BE 
2540 (AD 1997) 

• Practice of Medical Technology Act BE 2547 (AD 2004) 

• Physiotherapy Professional Act BE 2547 (AD 2004) 

• Healing Arts Practice Act BE 2542 (AD 1999) 

• Thai Traditional Medical Professions Act BE 2556 (AD 2013)  
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Laws for Health Professionals that  
Regard Research as a Matter to be Supported 



§ 323 of the Criminal Code BE 2499  (AD 1956)* stipulates the duties of 
certain health and some other professions to maintain confidentiality 
of their clients.  It also covers offence made by trainee. 

 The offence could result up to six months imprisonment and/or a one 
thousand baht fine but is compoundable (§ 325) 

• § 323 Whoever, knows or acquires a private secret of 
another person by reason of his functions as a  
competent  official  or  his  profession  as  a  medical  
practitioner,  pharmacist,  druggist, midwife,  nursing  
attendant,  priest,  advocate,  lawyer  or  auditor,  or  
by  reason  of  being  an assistant  in  such  profession,  
and  then  discloses  such  private  secret  in  a  manner  
likely  to cause injury to any person, shall be  punished 
with imprisonment not  exceeding six months or fined 
not exceeding one thousand Baht, or both. 

• A  person  undergoing  training  and  instruction  
in  the  profession  mentioned  in  the  first 
paragraph has  known  or  acquired  the  private  
secret  of  another person in the  training and 
instruction in such profession, and discloses 
such private  secret in a  manner likely to cause 
injury to any person, shall be liable to the same 
punishment. 

 

• * มาตรา ๓๒๓ ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึง่ความลบัของผู้ อ่ืน 
โดยเหตท่ีุเป็นเจ้าพนกังานผู้ มีหน้าท่ี โดยเหตท่ีุประกอบ
อาชีพเป็นแพทย์ เภสชักร คนจ าหน่ายยา นางผดงุครรภ์ ผู้
พยาบาล นกับวช หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบ
บญัชี หรือโดยเหตท่ีุเป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนัน้ 
แล้วเปิดเผยความลบันัน้ ในประการท่ีน่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึง่ผู้ ใด ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่พนับาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

*  ผู้ รับการศกึษาอบรมในอาชีพดงักล่าวใน
วรรคแรก เปิดเผยความลบัของผู้ อ่ืน อนัตนได้ล่วงรู้หรือ
ได้มาในการศกึษาอบรมนัน้ ในประการ
 ท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึง่ผู้ ใด ต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกนั 
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• Thailand Criminal Code BE 2499 (AD 1956) 
Offence of Disclosure of Private Secrets (§ 322 – 325)** I/II 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf, accessed: 13/06/18  
https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#263, accessed: 12/06/18  
National Research Council of Thailand (NRCT).  National Policy and Guidelines for Human Research2015.  
Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2015. 
** Several amendments after the first promulgation 
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•§ 324 Requires those who learn about scientific secrets and releasing them 
causing damages will also be guilty of a criminal offence 

• The offence could result up to six months imprisonment and/or a one 
thousand baht fine but is compoundable (§ 325) 

• § 324 Whoever,  on  the ground  that  
oneself  having  the  duty,  professing  to  
call  the  trust, having known  or  
acquired  the  secret  according  to  
industry,  discovery  or  scientific  
invention, disclosing or using such 
secret for the benefit of oneself or other 
person, shall be imprisoned not out of 
six months or fined not out of one 
thousand Baht, or both 

• § 325 The offences in this Chapter are 
compoundable offences (§ 322 – 325) 

 

 

• * มาตรา ๓๒๔ ผู้ใด โดยเหตทุี่ตนมีต าแหนง่หน้าที่วิชาชีพ 
หรืออาชีพอนัเป็นท่ีไว้วางใจ ลว่งรู้หรือได้มาซึง่ความลบัของ
ผู้อื่น เก่ียวกบัอตุสาหกรรม การค้นพบ หรือการนิมิตใน
วิทยาศาสตร์ เปิดเผยหรือใช้ความลบันัน้เพื่อประโยชน์ตนเอง
หรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึง่พนับาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

• มาตรา ๓๒๕ ความผิดในหมวดนีเ้ป็นความผิดอนัยอมความ
ได้ (มาตรา ๓๒๒ – ๓๒๕)  
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• Thailand Criminal Code BE 2499 (AD 1956) 
Offence of Disclosure of Private Secrets (§ 322 – 325)** II/II

http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf, accessed: 13/06/18  
https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#263, accessed: 12/06/18  
National Research Council of Thailand (NRCT).  National Policy and Guidelines for Human Research2015.  
Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2015. 
** Several amendments after the first promulgation 
 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf
https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#263
https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#263
https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#263
https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#263
https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#263
https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#263
https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#263
https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#263
https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#263
https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#263


•§ 420 of the Civil and Commercial Code BE 2468  (AD 1925) states that 
anyone who intentionally or carelessly carries out illegal acts causing loss of 
life, damage to health, freedom, property, or any rights are regarded as 
culpable and have to pay compensation to cover those acts  
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Thailand Civil and Commercial Code BE 2468 (AD 1925)** 

Liability for Wrongful Acts (Title V, Chapter I) 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB03/%BB03-20-9999-update.pdf, accessed: 13/06/18  
https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-civil-code-part-1.html#V  accessed: 13/06/18  
National Research Council of Thailand (NRCT).  National Policy and Guidelines for Human Research2015.  
Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2015. 

• ลักษณะ ๕ หมวด ๑ 
• * มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ ท าตอ่บคุคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้ เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี 

อนามยัก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอยา่งหนึง่อยา่ง ใดก็ดี ทา่นวา่ผู้นัน้ท าละเมิดจ าต้องใช้คา่สินไหมทดแทนเพ่ือ
การนัน้ 

• § 420. A person who, willfully or negligently, unlawfully injures the life, body, 
health, liberty, property or any right of another person, is said to commit a 
wrongful act and is bound to make compensation therefore. 

• ** Several amendments after the first promulgation 
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•Scope of Talk 

•Law vs ethics 

•Selected ethical Issues for Research 

•Laws Related to Health Professionals in 
Thailand 

•Regulations, policies, and guidelines 

•Draft of Human Research Act BE ….. (AD …..) 

 



•  Clinical trials on stem cells have to be approved by the local EC and the 
Medical Council prior to their initiation 

• Considers clinical research studies on stem cells, progenitor cells, or cells 
cultured from stem cells under its jurisdiction, except approved 
haematological diseases which have their own regulations 
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The Medical Council in its Rule of Medical Council on the 
Observance on Medical Ethics on Stem Cell Transplantation 

for Therapeutic Purposes BE 2552  (AD 2009)* 

• ข้อบงัคบัแพทยสภาวา่ด้วยการรักษาจริยธรรมแหง่วิชาชีพเวชกรรมเร่ือง การปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• “การปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเพื่อการรักษา” หมายความวา่ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เก่ียวกบัการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดซึง่อาจ

เป็นเซลล์ต้นก าเนิด หรือ โพรเจนิเตอร์เซลล์ (progenitor cell)หรือเซลล์ที่เจริญมาจากการเพาะเลีย้งเซลล์ต้นก าเนิด เพื่อการรักษาโรคใน
คน แตไ่มห่มายความรวมถึงการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตในการรักษาโรคโลหิตวิทยา ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัวา่ด้วยการนัน้” 

• * ราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓ ง ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ 



• Defines what “medicine” means 

• No provision is made for investigational products (IP) 

• No specific laws for drug development 
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 Medicine Act BE 2510 (AD 1967)* 

• ๕  Several amendments 

• พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (แก้ไขฯ) 
 มาตรา ๔* ในพระราชบัญญัตินี ้
 "ยา" หมายความว่า 
  (๑) วัตถุที่ รับรองไว้ในต ารายาที่รัฐมนตรีประกาศ 
  (๒) วัตถุที่ มุ่งหมายส าหรับใช้ในการวินิจฉัย บ าบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของ
  มนุษย์หรือสัตว์ 
  (๓) วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภณัฑ์หรือเภสัชเคมีภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูป หรือ 
  (๔) วัตถุที่ มุ่งหมายส าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระท าหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของ
  มนุษย์หรือสัตว์ 
   วัตถุตาม (๑) (๒) หรือ (๔) ไม่หมายความรวมถงึ 
   (ก) วัตถุที่ มุ่งหมายส าหรับใช้ในการเกษตร หรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีระกาศ 
   (ข) วัตถุที่ มุ่งหมายส าหรับใช้เป็นอาหารส าหรับมนุษย์เคร่ืองกีฬา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
   ในการส่งเสริมสุขภาพ เคร่ืองส าอาง หรือเคร่ืองมือ และส่วนประกอบของเคร่ืองมือที่
   ใช้ในการประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม 
   (ค) วัตถุที่ มุ่งหมายส าหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ส าหรับการวิจัยการวิเคราะห์หรือการ
   ชันสูตรโรคซึ่งมิได้กระท าโดยตรงต่อร่างกายของมนุษย์ 



• The Thai FDA made an announcement in October 2013 about its criteria for 
certifying EC that meets their requirements to allow importation of IP for 
human clinical research 

• Allows certified public and private EC to review and approve ethical issues to 
obtain the importation permit for IP  
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Certified Ethics Committees to Approve Importation of 
Investigational Products* 

• * ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคนท่ี
พิจารณาโครงการวิจยัทางคลนิิกเก่ียวกบัยา ประกาศ ณ วนัท่ี ๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (เลม่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง ราชกิจจานเุบกษา ๑๔ 
ตลุาคม ๒๕๕๖ หน้า ๑๒) 
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• Patient Rights & Responsibilities BE 2558 (AD 2015)* 

ค าประกาศสิทธิและข้อพงึปฏบิัตขิองผู้ป่วย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• 7. Patients have the rights 
to be completely informed 
before making a decision to 
participate in human 
subject research 

• 9. A parent or legal guardian 
may exercise the rights on 
behalf of the patient who is 
under 18 years old or 
physically or mentally 
incompetent 

 

• https://www.bumrungrad.com/medical-travel-guides/patient-rights-responsibilities ; accessed: 17/06/18 
• http://www.tmc.or.th/privilege.php; accessed: 17/06/18  

* Jointly promulgated by 
• The Medical Council 

of Thailand 
• Thailand Nursing and 

Midwifery Council 
• The Pharmacy 

Council of Thailand 
• Ministry of Public 

Health 
• The Dental Council 
• Medical Technology 

Council 
• Physical Therapy 

Council 
 

https://www.bumrungrad.com/medical-travel-guides/patient-rights-responsibilities
https://www.bumrungrad.com/medical-travel-guides/patient-rights-responsibilities
https://www.bumrungrad.com/medical-travel-guides/patient-rights-responsibilities
https://www.bumrungrad.com/medical-travel-guides/patient-rights-responsibilities
https://www.bumrungrad.com/medical-travel-guides/patient-rights-responsibilities
https://www.bumrungrad.com/medical-travel-guides/patient-rights-responsibilities
https://www.bumrungrad.com/medical-travel-guides/patient-rights-responsibilities
https://www.bumrungrad.com/medical-travel-guides/patient-rights-responsibilities
https://www.bumrungrad.com/medical-travel-guides/patient-rights-responsibilities
https://www.bumrungrad.com/medical-travel-guides/patient-rights-responsibilities
http://www.tmc.or.th/privilege.php
http://www.tmc.or.th/privilege.php
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กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 ICH Good Clinical Practice Guideline ฉบับภาษาไทย 

พมิพ์ครัง้ที่ ๓ นนทบุรี: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๓ 

ฉบับปรุงใหม่ ๒๕๕๒ (AD 2019-revised Thai version) 

http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf, accessed 17/05/18  

http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf


• International Ethical Guidelines for  
Health-related Research Involving Humans 

• The ethical justification for 
undertaking health-related 
research involving humans is its 
scientific and social value 

• Therefore, researchers, sponsors, 
research ethics committees, and 
health authorities, must ensure 
that proposed studies are 
scientifically sound, build on an 

adequate prior knowledge base, 
and are likely to generate valuable 
information 

https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf, accessed: 16/05/18  

https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
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•International 
Ethical Guidelines 
on Epidemiological 
Studies (2009) 

https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/International_Ethical_Guidelines_LR.pdf; accessed: 21/06/18  

• US:  
• Health Insurance Portability and 

Accountability Act (HIPAA) 
• EU:  

• General Data Protection 
Regulation (GDPR) 

• Thailand: 
• Official Information Act, BE 2540 

(AD 1997) 
• Electronic Transactions Act, BE 

2544 (AD 2001) 
• Draft of Personal Data 

Protection Act BE ..... 

https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/International_Ethical_Guidelines_LR.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/International_Ethical_Guidelines_LR.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/International_Ethical_Guidelines_LR.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/International_Ethical_Guidelines_LR.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/International_Ethical_Guidelines_LR.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/International_Ethical_Guidelines_LR.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/International_Ethical_Guidelines_LR.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/International_Ethical_Guidelines_LR.pdf
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•The Ethical 
Guidelines for 
Research on 
Human Subject in 
Thailand, 2007 

http://www.fercit.org/file/Guideline_English_version.pdf; accessed: 21/06/18  

http://www.fercit.org/file/Guideline_English_version.pdf
http://www.fercit.org/file/Guideline_English_version.pdf
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•National Policy and 
Guidelines for 
Human Research 
BE 2558 (AD 2015), 
Thai & English 
versions 
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•The Ethical 
Guidelines for 
Research in 
Children (Thai) 

http://www.fercit.org/publish.php; accessed: 21/06/18  

http://www.fercit.org/publish.php
http://www.fercit.org/publish.php
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•Achieving Guidance 
in Clinical Trial 
Safety Information 
among Stakeholder 
(Thai), 2011 

http://www.fercit.org/publish.php; accessed: 21/06/18  

http://www.fercit.org/publish.php
http://www.fercit.org/publish.php
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• Ministry of Public Health (MoPH) Policy about Protection and 
Management of Personal Health Data BE 2561 (AD 2018)* (I/III)

• Defines “‘data controller” 
as organisations within 
the MoPH and includes 
health facilities under the 
Health Facility Act BE 
2541 (AD 1998) and 
other public entities 
collaborating with the 
MoPH utilising health 
data 

 

• “ผู้ควบคมุข้อมลู” หมายความว่า สว่น
ราชการ หน่วยงาน โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล 
สถานีอนามยัในสงักดักระทรวง
สาธารณสขุและหมายความรวมถงึ
สถานพยาบาลตามพระราชบญัญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
หน่วยงานของรัฐอื่นท่ีประสงค์เข้าร่วม
ใช้ข้อมลูด้านสขุภาพร่วมกบักระทรวง
สาธารณสขุซึง่เป็นผู้จดัท า เก็บรวบรวม 
ใช้หรือเปิดเผยข้อมลูด้านขภาพของ
บคุคล 
 

* ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกจิจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๕ ตอนพเิศษ ๑๒๔ ง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 



54 

• Ministry of Public Health (MoPH) Policy about Protection and 
Management of Personal Health Data BE 2561 (AD 2018)* (II/III)

•Defines 

• “Personal health 
data” as confidential 
and cannot be 
released without the 
owner’s consent 

•Who are authorised 
to access the data 

• etc.  
 

• ข้อ ๑๓ ข้อมลูด้านสขุภาพของบคุคลเป็นความลบัสว่นบคุคล จะเปิดเผย
ได้ตอ่เม่ือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูหรือผู้ มีอ านาจกระท าการ
แทนตามข้อ ๑๔ (๒) - (๕) และตามที่กฎหมายบญัญัติไว้เทา่นัน้ และการ
เปิดเผยจะท าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมลูและผู้ครอบครอง
ข้อมลูไมไ่ด้ 

• ข้อ ๑๔ บคุคลดงัตอ่ไปนี ้มีสิทธิขอให้เปิดเผยข้อมลูด้านสขุภาพของ
บคุคล 

• (๑) ผู้ เป็นเจ้าของข้อมลู 

• (๒) ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ เป็นเจ้าของข้อมลู 

• (๓) ผู้ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ เป็นเจ้าของข้อมลู 

• (๔) ผู้ มีอ านาจกระท าการแทนเจ้าของข้อมลู คือ ผู้แทนโดยชอบธรรม 
กรณีเจ้าของข้อมลูเป็นเด็กหรือผู้ เยาว์ ผู้อนบุาล กรณีเจ้าของข้อมลูเป็น
คนไร้ความสามารถหรือผู้พิทกัษ์ กรณีเจ้าของข้อมลูเป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ ทัง้นี ้ถ้าผู้ เยาว์อาย ุ๑๕ ปีบริบรูณ์แล้วต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ เยาว์นัน้กอ่น 

• (๕) ทายาท ในกรณีผู้ เป็นเจ้าของข้อมลูเสียชีวิต 

• ทายาทตาม (๕) หมายถึง สามีหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
บตุรหรือผู้สืบสนัดานตามความเป็นจริง บตุรบญุธรรมตาม
กฎหมาย บิดาหรือมารดาตามความเป็นจริง 

• ข้อ ๑๕ บคุคลดงัตอ่ไปนีมี้อ านาจขอให้ผู้ควบคมุข้อมลู เปิดเผยข้อมลู
ด้านสขุภาพของบคุคลโดยไมจ่ าต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมลูหรือผู้ มีอ านาจกระท าการคือ ศาล พนกังานสอบสวน เจ้าหน้าที่
ต ารวจ คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการและเจ้าหน้าที่
ที่มีกฎหมายให้อ านาจในการเรียกเอกสารข้อมลูด้านสขุภาพของบคุคล
ได้ ทัง้นี ้ต้องอยูภ่ายใต้หลกัการไมเ่ป็นการน าข้อมลูไปใช้ในทางให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมลูหรือทายาท 
 

* ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกจิจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๕ ตอนพเิศษ ๑๒๔ ง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
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* Ministry of Public Health (MoPH) Policy about Protection and 
Management of Personal Health Data BE 2561 (AD 2018)* (III/III)

• Item 21 allows  

• “Data controller” to request 
consent in advance for 
certain circumstances, e.g., 
use of anonymous data for 
research 

• The last paragraph, 
however, is controversial 
allowing data controller to 
release data for research to 
develop health care 
activities of “data 
controller” without consent 
(?) since it is the operation 
under the duty and 
authority of “data 
controller” 

 

• ข้อ ๒๑ ผู้ควบคมุข้อมลู อาจขอให้เจ้าของข้อมลูให้ความ
ยินยอมลว่งหน้าในการเปิดเผยข้อมลูด้านสขุภาพของบคุคล 
ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

• (๑) ตอ่บคุลากรทางการแพทย์ของผู้ควบคมุข้อมลูใน
การปฏิบตัิงานในหน้าที่ หรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าของ
ข้อมลู 

• (๒) เพื่อประโยชน์ในการศกึษาวิจยัโดยไมร่ะบช่ืุอ หรือ
สว่นท่ีท าให้รู้วา่เป็นข้อมลูด้านสขุภาพของบคุคลใด 

• (๓) เป็นการจ าเป็นเพื่อการป้องกนั หรือระงบัอนัตราย
ตอ่ชีวิต หรือสขุภาพของบคุคล 

• (๔) มีเหตจุ าเป็นอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมลู 
(ถ้ามี) 

• ในการด าเนินการตามวรรคหนึง่ ต้องอธิบายให้
เจ้าของข้อมลูทราบและเข้าใจด้วย 

• ในกรณีเป็นการศกึษา วิเคราะห์ วิจยัเพื่อการ
พฒันางานด้านสขุภาพของผู้ควบคมุข้อมลูถือ
เป็นการปฏิบตัิงานในหน้าที่และอ านาจของผู้
ควบคมุข้อมลูให้สามารถด าเนินการได้โดยไมต้่อง
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู 

 
* ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกจิจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๕ ตอนพเิศษ ๑๒๔ ง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
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• Do we need a law specific for human research? 

• There is no specific law to regulate human research 

• The National Health Act   

• Problem of written informed consent requirement only (deprive 
the “vulnerable” rights to access possible beneficial research) 

• Confusing sentences are used and hard to interpret if access to 
health data for health research is permissible or not 

• No provision is made for legally authorised representative (LAR) 
• Does not provide the option that the “vulnerable” regain their consent when 

they become capable 

•  Age of legal consent vs. age of legal majority 

• Consent is not a juristic action! 

• etc. 
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•Scope of Talk 

•Law vs ethics 

•Selected ethical Issues for Research 

•Laws Related to Health Professionals in 
Thailand 

•Regulations, policies, and guidelines 

•Draft of Human Research Act BE ….. (AD …..) 
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• History of Drafts of Human Research Act I/II 

• First attempt was on 8 March 1985 by the 
Department of Medical Services (DMS), Ministry of 
Public Health (MoPH) 

• Endorsed by the Cabinet and reviewed with 
amendments by the Council of State and the passed 
onto the House of Representatives on 27 July 1993 

• Several queries were made and then failed because of 
Parliament Dissolution on 18 December 1996 

• The DMS once again reviewed the draft and no 
conclusion was made on 13 March 1997 

• นส. ดว่นท่ีสดุ ท่ี นร ๐๑๑๒ (ปสส.)/๑๑๕๙ ลงวนัท่ี  ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๓๖  
• นส. ดว่นท่ีสดุ ท่ี สธ ๐๓๒๔/๓๙๘๑ ลงวนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๓๗ 
• นส. ท่ี นร ๐๒๑๔/๓๙๓๔ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘ 

• บนัทกึฯ ท่ี สธ ๐๒๐๘/๔/๒๕๑๐  ลงวนัท่ี ๑๘  ธนัวาคม ๒๕๓๙ 

The contents were obtained from  academic presentations and may not be accurate.  They are presented here  for lecturing purpose only. 
เนือ้หาได้จากการน าเสนอทางวิชาการและอาจไมถ่กูต้อง การน าเสนอทนีม้ีเพื่อจดุประสงค์ทางการบรรยายเทา่นัน้  
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• History of Drafts of Human Research Act II/II 

• The DMS reconsidered the issue again on 19 December 2005 

• Several meetings, public hearings were made  

• The National Research Council of Thailand (NRCT) 

• Modified the DMS draft and underwent processes  

• Several meetings, public hearings were made (2014-2015) 

• Draft submitted to the Council of State 

• Current version after revision by the Council of State (2016) is 
now in the hand of the NRCT and to be submitted to the Cabinet 
in the legislative process 

 

 • ค าสัง่กรมการแพทย์ท่ี ๔๐๐/๒๕๔๘ ลงวนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๔๘ 

The contents were obtained from  academic presentations and may not be accurate.  They are presented here  for lecturing purpose only. 
เนือ้หาได้จากการน าเสนอทางวิชาการและอาจไมถ่กูต้อง การน าเสนอทนีม้ีเพื่อจดุประสงค์ทางการบรรยายเทา่นัน้  
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• Draft Human Research Act BE .... I/VIII 

• Defines human research: 

• Systematic design and finding 
conclusion leading to 
generalisable knowledge 
 Include human body and 
mind, cells and their 
components, genetic materials, 
specimens, tissues, secretions, 
medical records 
Leading to knowledge in the 
areas of biomedical research, 
public health, health sciences, 
socio-behavioural aspects of 
health, including deceased 
persons 
 Exclude disease investigation 
by health personnel 
 

• “การวิจยัในมนษุย์” หมายความวา่ ..... 
….. กระบวนการศกึษาท่ีออกแบบอยา่งเป็นระบบและ
หาข้อสรุปในลกัษณะท่ีเป็นความรู้ท่ีน าไปใช้ได้ทัว่ไปใน
มนษุย์หรือท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ โดยกระท าตอ่ร่างกาย 
จิตใจ เซลล์ สว่นประกอบของเซลล์ สารพนัธุกรรม สิ่ง
สง่ตรวจ เนือ้เย่ือ สารคดัหลัง่ และจากข้อมลูท่ีบนัทกึ
ในเวชระเบียนหรือข้อมลูด้านสขุภาพของผู้ รับการวิจยั 
เพ่ือให้ได้มาซึง่ความรู้ซึง่ความรู้ด้านชีวเวชศาสตร์ทาง
การแพทย์และด้านการสาธารณสขุ ด้านวิทยาศาสตร์
สขุภาพ  หรือด้านสงัคมศาสตร์หรือพฤตกิรรมศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้องกบัสขุภาพ และให้หมายความรวมถึงการวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ท่ีเสียชีวิตแล้วด้วย แตท่ัง้นีไ้มร่วมถึง
การสอบสวนโรคโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์
และสาธารณสขุ  
 
 

ข้อความข้างบนนีเ้ป็นข้อความที่ผู้บรรยายเห็นวา่เป็นสาระส าคญัและใช้เพื่อประกอบการบรรยายนีเ้ทา่นัน้ ทัง้นีถ้้อยค าอาจไมต่รงกบัถ้อยค าในร่างพรบ.ฯ และยงัมี
โอกาสที่จะเปลีย่นแปลงได้อีกตามกระบวนการร่างกฎหมาย 
English translation is used for the purpose of the lecture and extracts only the essence of the Thai texts and may not be verbatim as in the Draft.  
 The wordings are subject to change in the legislation processes.   
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• Draft Human Research Act BE .... II/VIII

• Establish at national level a “Human 
Research Committee” whose 
members are from 

• Appointments by positions 

• Experts  

• Scope of duties are defined 

• Requires registration of institutions 
carrying research activities 

• Requires that human research must 
be based on scientific or academic 
reasons that create more benefits 
than risks to subjects or public and 
conforming with the international 
scientific and ethical principles 

 

• ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่เรียกวา่ 
“คณะกรรมการการวิจยัในมนษุย์” ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการโดยต าแหนง่ 
 (๒) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 

• ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี..... 
• สถาบนัใดมีความประสงค์ด าเนินการโครงการวิจยั

ในมนษุย์ให้ด าเนินการจดแจ้งการขึน้ทะเบียนรายช่ือ
คณะกรรมการจริยธรรมตอ่เลขาธิการ 

• การวิจยัในมนษุย์ต้องมีเหตผุลทางวิทยาศาสตร์หรือ
ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องท่ีคาดวา่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์มากกวา่ความเส่ียงตอ่ผู้ รับการวิจยัหรือตอ่
สว่นรวม โดยปฏิบตัติามหลกัการทางวิทยาศาสตร์
และหลกัการทางจริยธรรมการวิจยัสากล 
 

 

ข้อความข้างบนนีเ้ป็นข้อความที่ผู้บรรยายเห็นวา่เป็นสาระส าคญัและใช้เพื่อประกอบการบรรยายนีเ้ทา่นัน้ ทัง้นีถ้้อยค าอาจไมต่รงกบัถ้อยค าในร่างพรบ.ฯ และยงัมี
โอกาสที่จะเปลีย่นแปลงได้อีกตามกระบวนการร่างกฎหมาย 
English translation is used for the purpose of the lecture and extracts only the essence of the Thai texts and may not be verbatim as in the Draft.  
 The wordings are subject to change in the legislation processes.   
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• Draft Human Research Act BE .... III/VIII.

• Researchers must have approval from the 
institution’s ethics committee (EC) to perform 
research activities 

• Once the study protocol is approved, 
researchers must carry out research 
according to what have been approved 
and conditions set forth by the EC 

• Human research must have consent from 
subjects who have been correctly and sufficiently 
informed about the research that free informed 
decision can be made 

• Informed consent process and consent 
must be in written format and must 
conform with rules, methods, or 
conditions set forth by the Committee 

• Informed consent process and consent as 
mentioned above may be waived  when it 
deems extremely necessary and  must 
conform with rules, methods, or 
conditions set forth by the Committee 

 

• ผู้วิจยัจะด าเนินการโครงการวิจยัในมนษุย์ในสถาบนัใดต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมในสถาบนันัน้  

• ผู้วิจยัท่ีได้รับความเห็นชอบแล้วต้องท าการวิจยัไปตาม
โครงการวิจยัในมนษุย์ท่ีได้รับความเห็นชอบและตาม
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการจริยธรรมก าหนด 

• การวิจยัในมนษุย์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ รับการวิจยัซึง่
ได้รับการบอกกลา่วข้อมลูเก่ียวกบัการวิจยัท่ีถกูต้องและเพียง
พอท่ีจะตดัสินใจได้ด้วยตนเองอยา่งอิสระแล้ว 

• กระบวนการขอความยินยอมและการให้ความยินยอมใน
วรรคหนึง่ต้องท าเป็นหนงัสือ และต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด  

• การให้ความยินยอมและวิธีการให้ความยินยอมตามท่ี
บงัคบัไว้ในมาตรานี ้ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งอาจ
ก าหนดยกเว้นไว้ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

ข้อความข้างบนนีเ้ป็นข้อความที่ผู้บรรยายเห็นวา่เป็นสาระส าคญัและใช้เพื่อประกอบการบรรยายนีเ้ทา่นัน้ ทัง้นีถ้้อยค าอาจไมต่รงกบัถ้อยค าในร่างพรบ.ฯ และยงัมี
โอกาสที่จะเปลีย่นแปลงได้อีกตามกระบวนการร่างกฎหมาย 
English translation is used for the purpose of the lecture and extracts only the essence of the Thai texts and may not be verbatim as in the Draft.  
 The wordings are subject to change in the legislation processes.   
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• Draft Human Research Act BE ..... IV/VIII

• If the consent capacity of the 
vulnerable is temporarily 
incapacitated but later becomes 
capable, the rights of giving or 
withdrawing consent become of that 
person 

• An individual whose age is at least 18 
years can give consent by him/herself 

• A legally authorised 
representative of the minors 
aged less than 18 years old must 
give consent to research on their 
behalf.  But minors who are 7 
years and over must give their 
assent unless there are no other 
options that may be beneficial to 
the minors’ health 

• หากการขาดความสามารถในการตดัสินใจให้ความ
ยินยอมได้ของผู้ รับการวิจยัท่ีมีความเปราะบางเป็น
ภาวะชัว่คราว และความสามารถในการตดัสินใจให้
ความยินยอมได้กลบัมาเป็นปกต ิให้เป็นสิทธิของ
บคุคลนัน้ในการให้ความยินยอมและเพิกถอนความ
ยินยอม 

• บคุคลซึง่มีอายตุัง้แตส่ิบแปดปีบริบรูณ์สามารถให้
ความยินยอมในการเข้ารับการวิจยัในมนษุย์ได้ด้วย
ตนเอง 

• ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ เยาว์ซึง่มีอายตุ ่า
กวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ต้องให้ความยินยอม
ในการเข้ารับการวิจยัในมนษุย์แทนผู้ เยาว์ 
แตห่ากผู้ เยาว์มีอายเุจ็ดปีบริบรูณ์ขึน้ไป
ผู้ เยาว์ต้องให้ความยินยอมร่วมด้วย เว้นแต่
ไมมี่ทางเลือกอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพ
ผู้ เยาว์เหลืออยู ่

 
ข้อความข้างบนนีเ้ป็นข้อความที่ผู้บรรยายเห็นวา่เป็นสาระส าคญัและใช้เพื่อประกอบการบรรยายนีเ้ทา่นัน้ ทัง้นีถ้้อยค าอาจไมต่รงกบัถ้อยค าในร่างพรบ.ฯ และยงัมี
โอกาสที่จะเปลีย่นแปลงได้อีกตามกระบวนการร่างกฎหมาย 
English translation is used for the purpose of the lecture and extracts only the essence of the Thai texts and may not be verbatim as in the Draft.  
 The wordings are subject to change in the legislation processes.   
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• Draft Human Research Act BE .... V/VIII.

• Researchers, sponsors, and 
institutions must provide measures to 
prevent, correct, and mitigate 
damages incurred to life, body, or 
health of the research subjects 
resulted from participating in 
research according to the standard of 
care and must have measures to 
handle anomalies in reasonable 
manners as set forth by the 
Committee 

• Individuals have rights to freely 
accept or refuse participation in 
human research 

• Consent withdrawal from human 
research does not cause such 
individual any  liability or affect 
any rights   

• ผู้วิจยั ผู้จดัให้มีการวิจยั และสถาบนัต้องจดัให้มี
มาตรการป้องกนั แก้ไข เยียวยาความเสียหายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของผู้ รับการวิจยัอนัเป็น
ผลเน่ืองจากการเข้าร่วมวิจยัตามมาตรฐานการ
รักษาและมีมาตรการรองรับความผิดปกติอย่าง
เหมาะสมตามควรแก่กรณี ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

•  บคุคลย่อมมีสทิธิตดัสนิใจรับหรือปฏิเสธไมรั่บ
การวิจยัในมนษุย์ได้โดยอิสระ  
• การเพิกถอนความยินยอมในการรับการ

วิจยัในมนษุย์ ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ เพิกถอน
ความยินยอมต้องรับผิด หรือมีผลกระทบ
ต่อสทิธิประโยชน์อ่ืนใดที่มีอยู่ทัง้สิน้ 

 

ข้อความข้างบนนีเ้ป็นข้อความที่ผู้บรรยายเห็นวา่เป็นสาระส าคญัและใช้เพื่อประกอบการบรรยายนีเ้ทา่นัน้ ทัง้นีถ้้อยค าอาจไมต่รงกบัถ้อยค าในร่างพรบ.ฯ และยงัมี
โอกาสที่จะเปลีย่นแปลงได้อีกตามกระบวนการร่างกฎหมาย 
English translation is used for the purpose of the lecture and extracts only the essence of the Thai texts and may not be verbatim as in the Draft.  
 The wordings are subject to change in the legislation processes.   
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• Draft Human Research Act BE .... VI/VIII.

• Individuals have rights to receive 
correct and sufficient information 
about research to decide in 
participation 

• During the course of research, subjects 
have rights to receive any additional or 
changed information related to the 
research to decide whether to continue 
or withdraw from research and have 
rights to learn about data about the 
finished research  

• Subjects have rights for protection of 
their related personal health data or 
obtained from human research 

• Any access or revelation of personal 
data that may damage to the subjects 
cannot be done unless consent is 
obtained from the subject, his/her heir, 
or consent giver, or by criteria set forth 
by the Committee  

• บคุคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัใน
มนษุย์ท่ีถกูต้องและเพียงพอ เพื่อประกอบการตดัสินใจรับ
การวิจยั 
• ในระหวา่งการด าเนินการวิจยัในมนษุย์ ผู้ รับการวิจยัมีสิทธิ

ท่ีจะได้รับทราบข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมลูเดิมทกุครัง้ เพ่ือใช้ในการ
ตดัสินใจวา่จะรับการวิจยันัน้ตอ่หรือถอนตวัเม่ือใดก็ได้ 
รวมทัง้มีสิทธิรับทราบข้อมลูผลการศกึษาวิจยัเม่ือเสร็จสิน้
การวิจยั 

• ผู้ รับการวิจยัมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคลท่ีเก่ียวข้องหรือได้มาจากการวิจยัในมนษุย์ 
• การเข้าถงึและเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลในประการท่ี

น่าจะท าให้บคุคลนัน้เสียหายตามวรรคหนึง่จะกระท า
มิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากผู้ รับ
การวิจยั ทายาท หรือผู้ให้ความยินยอมให้รับการวิจยัใน
มนษุย์ หรือตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อความข้างบนนีเ้ป็นข้อความที่ผู้บรรยายเห็นวา่เป็นสาระส าคญัและใช้เพื่อประกอบการบรรยายนีเ้ทา่นัน้ ทัง้นีถ้้อยค าอาจไมต่รงกบัถ้อยค าในร่างพรบ.ฯ และยงัมี
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• In the event that there is petition that the researchers do not 

conform or have reasonable doubts to believe that they do not 
conform with human research ethical standards, the EC can 
investigate and the verdict can be any one of the following: 

• Withdraw the petition if there is no proof of wrong doing 

• Penalise in case of wrongdoing by any of the following: 

• Warning  

• Probation 

• Order for corrective actions within given time frame 

• Temporary suspension of the research for 
improvement within given time frame 

• Withdraw approval 

• Prohibit human research activities as set forth by the 
Committee not more than three years  

• Life-long prohibition of human research 

• Investigation and trial of the violation from the human 
research  ethical  standards should follow criteria set forth 
by the Committee 

• Fine 

• ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนวา่ผู้วจิยัไม่ปฏิบตัติามมาตรฐานจริยธรรมการวจิยัในมนษุย์หรือมี
เหตอุนัควรเช่ือได้วา่มีการไม่ปฏิบตัติามมาตรฐานดงักล่าว ให้คณะกรรมการจริยธรรม
ตรวจสอบข้อเทจ็จริง และมีอ านาจวนิิจฉยัชีข้าดอย่างใดอย่างหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

• (๑) ยกข้อร้องเรียนในกรณีท่ีเหน็วา่ผู้ถูกร้องเรียนมิได้กระท าความผิดตามข้อ
ร้องเรียน 

• (๒) ลงโทษอย่างใดอย่างหนึง่ ในกรณีท่ีเหน็ว่าผู้ถกูร้องเรียนได้กระท าผิดจริงตามข้อร้องเรียน 

• (ก) วา่กล่าวตกัเตือน 

• (ข) ภาคทณัฑ์ 

• (ค) สัง่แก้ไขปรับปรุงให้ถกูต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

• (ง) สัง่ให้ระงบัการวจิยัในมนษุย์เป็นการชัว่คราว เพ่ือแก้ไขปรับปรุง
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

• (จ) เพิกถอนความเหน็ชอบโครงการวจิยัในมนษุย์ 

• (ฉ) ห้ามท าการวจิยัในมนษุย์ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด ทัง้นีไ้ม่เกินสามปี 

• (ช) ห้ามท าการวจิยัในมนษุย์ตลอดชีวติ 

• การตรวจสอบข้อเทจ็จริงและพิจารณาวนิิจฉยัเก่ียวกบัการไม่ปฏิบตัติามมาตรฐาน
จริยธรรมการวจิยัในมนษุย์ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

• ระวางโทษปรับ 

• บทเฉพาะกาล 
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(Pending Discussion)
 

• Fine of up to ฿ 100,000 for 

• Research not carried out by qualified research team 

• Violating the rights of research subject to get correct and sufficient information 

• Fine of up to ฿ 200,000 for 

• Institution not register its EC 

• Researcher for carrying out research without EC approval 

• Institution without its own EC does not get EC approval from other EC 

• Researcher not giving correct and sufficient informed consent to subjects 

• Fine of up to ฿ 300,000 for 

• Carrying out research of new technology that may affect human genetics or may cause 
serious ethical issues in the absence of qualified research team 

• Fine of up to ฿ 400,000 for 

• Not providing measures to mitigate research harms 

• Note: The Animals  for Scientific Purposes  Act BE 2558 (AD 2015) has imprisonment penalty 
(http://talas-thailand.org/files/ASP_-_English.pdf, accessed: 28/06/18  
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