คําจํากัดความ (Definition)
1. การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน หมายถึง การผานการพิจารณาวาโครงการวิจัยนั้นไดคํานึงถึงการ
พิทักษสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร รวมทั้งความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัคร
2. การวิจัยในคน หมายถึง การศึกษาในคนที่ยังมีชีวิต โดยการศึกษาจากสิ่งสงตรวจที่มาจากคน ซึ่งเจาะจง
ระบุถึงตัวบุคคลที่เปนเจาของสิ่งสงตรวจได เชน เลือด, สารคัดหลั่ง, ชิ้นเนื้อ เปนตน การศึกษาโดยใช
ขอมูลเฉพาะบุคคลที่ทราบวาขอมูลนั้นเปนของผูใด เพื่อวัตถุประสงคที่จะใหความรูใหมในแงมุมตางๆ
รวมถึงเพื่อพัฒนาความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของคนใหดีขึ้น
3. กรรมการฯ หมายถึง กรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจําคณะทันตแพทยศาสตรและ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
4. คณะกรรมการจริยธรรมฯ หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตรและ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
5. โครงการวิจัย หมายถึง โครงการที่นักวิจัยเสนอใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณาเพื่อใหการรับรอง
ก อ นเริ่ ม งานวิ จั ย โดยเสนอในรู ป ของแบบเสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ และสามารถสงโครงรางวิจัย (Research Proposal) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของมา
ประกอบการพิจารณา
6. คณะอนุกรรมการบริหารฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ประจําคณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ประธานฯ หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตรและ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
8. รองประธานฯ หมายถึ ง รองประธานกรรมการคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน คณะ
ทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
9. เลขานุการ หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตรและคณะ
เภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล
10. ผู ช ว ยเลขานุ ก าร หมายถึ ง ผู ช ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน คณะ
ทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
11. Adverse Events (AE) หมายถึง เหตุการณไมพึงประสงค
12. Central Research Ethics Committee (CREC), คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสงเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทยที่แตงตั้งโดย
คณะกรรมการอํ า นวยการมูล นิ ธิส งเสริมการศึกษาวิจัย ในคนในประเทศไทย ซึ่งเปน คณะกรรมการที่
ประกอบดวย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันภาคีที่ลงนามรวมกับ วช. และการดําเนินการ
ภายใตขอบังคับมูลนิธิ
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สถาบันภาคี หมายถึง มหาวิทยลัย กรม กระทรวง โรงพยาบาล หรือองคกรที่ลงนามในขอตกลงความ
รวมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบสหสถาบันกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
Close-out report หมายถึง การแจงปดโครงการวิจัย
Continuing review หมายถึง การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยในคนที่ไดรับการรับรองแลววาสมควร
ที่จะใหการรับรองตอเนื่องไปอีกหรือไม
Department of Health and Human Service (DHHS) หมายถึง หนวยงานของรัฐบาลอเมริกัน ที่
มีหนาที่ดูแล และใหบริการสิ่งที่จําเปนดานสุขภาพแกชาวอเมริกัน เชน ใหการประกันสุขภาพ ที่เรียกวา
โครงการ Medicare and Medicaid สําหรับในสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัยในคน มีหนวยงานที่เปนผูให
ทุนสนับสนุนการวิจัยดานชีวการแพทย เชน National Institute of Health (NIH), Center of Disease
Control and Prevention (CDC) หนวยงานที่ดูแลดานความปลอดภัยของอาหารและยา คือ Food and
Drug Administration (FDA) และ หนวยงานที่กํากับดูแลการวิจัยในคนโดยตรง คือ Office of Human
Research Protection (OHRP)
Exemption Review หมายถึง การพิจารณาโครงการวิจัยในคนที่ไดรับการยกเวนการพิจารณารับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
Expedited review หมายถึ ง การพิ จ ารณารั บ รองโครงการวิ จั ย ในคนประเภทเร ง ดว นโดยเป น
โครงการวิ จัย ที่มีความเสี่ ยงต่ํ า โดยกระบวนการวิจัยนั้น มีความเสี่ย งเทียบไดกับเหตุการณที่พบไดใน
ชีวิตประจําวัน หรือการตรวจรางกายทั่วไปหรือการตรวจสภาพจิตทั่วไป
Expedited reviewer หมายถึง กรรมการฯ ที่มีหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ํา ซึ่งอาจ
เปนประธานฯ หรือ กรรมการฯ ซึ่งมีประสบการณที่ไดรับหมายหมายจากประธานฯ ใหทําหนาที่
Food and Drug Administration (FDA) หมายถึง หนวยงานที่ดูแลดานความปลอดภัยของอาหาร
และยาของแตละประเทศ สําหรับประเทศไทยเรียกวา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Full-board review หมายถึง การพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคนที่ตองมีการประชุม เนื่องจาก
โครงการวิจัยมีความซับซอน และมักมีความเสี่ยงจากการวิจัย
Initial review หมายถึง การพิจารณาโครงการวิจัยใหมที่ยังไมไดรับการรับรอง ซึ่งอาจเปน Exemption,
Expedited หรือ Full-board review ขึ้นกับความเสี่ยงของโครงการวิจัย
International Conference on Harmonization: (ICH), Good Clinical Practice: (GCP)
ICH หมายถึง การประชุมนานชาติเพื่อวางแนวทางใหมีมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียว สําหรับการศึกษาวิจัย
ทางคลิ นิ กของประเทศไทยในสหภาพยุโรป ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเอื้อใหห นว ยงานควบคุม
ระเบียบกฎหมาย ยอมรับขอมูลทางคลินิกของกันและกัน แนวทางปฏิบัตินี้พัฒนาขึ้นโดยพิจารณาจากการ
ปฏิบั ติการวิจัยทางคลินิกที่ดีที่ใชอยูในสหภาพยุโรป ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งแนวปฏิบัติจาก
ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา กลุมนอรดิค และองคการอนามัยโลก หลักการที่กําหนดในแนวปฏิบัตินี้อาจ
ประยุกตใชกับการสืบคนทางคลินิกอื่นๆ ซึ่งจะมีผลตอความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัคร
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GCP, การปฏิบัติ การวิจั ยทางคลิ นิ กที่ดี หมายถึง มาตรฐานสําหรับ การวางรูป แบบ การดําเนิน การ
การปฏิบัติ การกํากับดูแล การตรวจสอบ การบันทึก การวิเคราะห และการรายงานการวิจัยทางคลินิก ซึ่ง
ใหการรับประกันวาทั้งขอมูลและผลที่รายงานนั้นนาเชื่อถือและถูกตอง และรับประกันวาสิทธิ บูรณภาพ
(integrity) รวมทั้งความลับของอาสาสมัครจะไดรับการคุมครอง
Investigators: Principal Investigator, Co-investigator
นักวิจัยหลัก (Principal investigator) หมายถึง ผูนํา หรือหัวหนาคณะนักวิจัย เปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแบบเสนอโครงการที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน เปนผูที่จะติดตอและรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย การปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย การายงาน
เหตุการณไมพึงประสงค และดูแลอาสาสมัครรวมทั้งรับผิดชอบหากเกิดเหตุการณไมพึงประสงค
นักวิจัยรวม (Co-investigator) หมายถึง ผูที่อยูในทีมงานวิจัย ซึ่งมีหนาที่ตามที่หัวหนาโครงการวิจัย
มอบหมายในการรวมตัดสินใจ และ/หรือดําเนินกระบวนการวิจัย
Lay Person Member หมายถึง กรรมการฯ จากบุคคลทั่วไปที่มิไดเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
แต ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น กรรมการของคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน ประจํ า คณะทั น ต
แพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปนตัวแทนของบุคคลทั่วไปในการใหความ
คิดเห็นในการพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคน
Multi-center Study หมายถึง โครงการที่ใชโครงการวิจัยเดียวแตดําเนินการในหลายหนวยวิจัยไป
พรอมกัน โดยมีหัวหนาคณะวิจัยเพียงคนเดียว
Primary reviewer หมายถึง กรรมการฯ ที่ไดรับหมอบหมายใหทําหนาที่พิจารณาโครงการวิจัย เพื่อ
นําเสนอในที่ประชุม
Progress report หมายถึง การรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย
Protocol Amendment หมายถึง การปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย
Protocol Deviation หมายถึง การเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย
Serious Adverse Events (SAE) หมายถึง เหตุการณไมพึงประสงคใดๆ ทางการแพทย ที่เกิดขึ้นแลว
ทําใหเสียชีวิต เปนอันตรายคุกคามตอชีวิต ตองเขาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ ตองอยูที่โรงพยาบาล
นานขึ้น เกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่สําคัญอยางถาวร หรือเกิดความพิการ/ความผิดปรกติแตกําเนิด
Volunteers (Research Volunteers) หมายถึง อาสาสมัครที่เขารวมการวิจัยโดยไดรับการปฎิบัติใน
กระบวนการวิจัย ทั้งนี้รวมถึงกลุมควบคุมดวย
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