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คําจํากัดความ (Definition) 

 

1. การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน หมายถึง การผานการพิจารณาวาโครงการวิจัยนั้นไดคํานึงถึงการ

พิทักษสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร รวมท้ังความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีดีของอาสาสมัคร 

2. การวิจัยในคน หมายถึง การศึกษาในคนท่ียังมีชีวิต โดยการศึกษาจากสิ่งสงตรวจท่ีมาจากคน ซ่ึงเจาะจง

ระบุถึงตัวบุคคลท่ีเปนเจาของสิ่งสงตรวจได เชน เลือด, สารคัดหลั่ง, ชิ้นเนื้อ เปนตน การศึกษาโดยใช

ขอมูลเฉพาะบุคคลท่ีทราบวาขอมูลนั้นเปนของผูใด เพ่ือวัตถุประสงคท่ีจะใหความรูใหมในแงมุมตางๆ 

รวมถึงเพ่ือพัฒนาความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของคนใหดีข้ึน  

3. กรรมการฯ หมายถึง กรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจําคณะทันตแพทยศาสตรและ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

4. คณะกรรมการจริยธรรมฯ หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตรและ                 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. โครงการวิจัย หมายถึง โครงการท่ีนักวิจัยเสนอใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณาเพ่ือใหการรับรอง

กอนเริ่มงานวิจัย โดยเสนอในรูปของแบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับการรับรองจากคณะกรรมการ            

จริยธรรมฯ และสามารถสงโครงรางวิจัย (Research Proposal) และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของมา

ประกอบการพิจารณา  

6. คณะอนุกรรมการบริหารฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

ประจําคณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. ประธานฯ หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตรและ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

8. รองประธานฯ  หมายถึง รองประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ                       

ทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

9. เลขานุการ หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตรและคณะ

เภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล  

10. ผูชวยเลขานุการ  หมายถึง ผู ช วย เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ                           

ทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

11. Adverse Events (AE) หมายถึง เหตุการณไมพึงประสงค  

12. Central Research Ethics Committee (CREC), คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสงเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทยท่ีแตงตั้งโดย

คณะกรรมการอํานวยการมูลนิธิสงเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย ซ่ึงเปนคณะกรรมการท่ี

ประกอบดวย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันภาคีท่ีลงนามรวมกับ วช. และการดําเนินการ

ภายใตขอบังคับมูลนิธิ 
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สถาบันภาคี หมายถึง มหาวิทยลัย กรม กระทรวง โรงพยาบาล หรือองคกรท่ีลงนามในขอตกลงความ

รวมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบสหสถาบันกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

13. Close-out report หมายถึง การแจงปดโครงการวิจัย 

14. Continuing review หมายถึง การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยในคนท่ีไดรับการรับรองแลววาสมควร

ท่ีจะใหการรับรองตอเนื่องไปอีกหรือไม 

15. Department of Health and Human Service (DHHS) หมายถึง หนวยงานของรัฐบาลอเมริกัน ท่ี

มีหนาท่ีดูแล และใหบริการสิ่งท่ีจําเปนดานสุขภาพแกชาวอเมริกัน เชน ใหการประกันสุขภาพ ท่ีเรียกวา 

โครงการ Medicare and Medicaid สําหรับในสวนท่ีเก่ียวของกับการวิจัยในคน มีหนวยงานท่ีเปนผูให

ทุนสนับสนุนการวิจัยดานชีวการแพทย เชน National Institute of Health (NIH), Center of Disease 

Control and Prevention (CDC) หนวยงานท่ีดูแลดานความปลอดภัยของอาหารและยา คือ Food and 

Drug Administration (FDA) และ หนวยงานท่ีกํากับดูแลการวิจัยในคนโดยตรง คือ Office of Human 

Research Protection (OHRP) 

16. Exemption Review หมายถึง การพิจารณาโครงการวิจัยในคนท่ีไดรับการยกเวนการพิจารณารับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

17. Expedited review หมายถึง การพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคนประเภทเรงดวนโดยเปน

โครงการวิจัยท่ีมีความเสี่ยงต่ํา โดยกระบวนการวิจัยนั้นมีความเสี่ยงเทียบไดกับเหตุการณท่ีพบไดใน

ชีวิตประจําวัน หรือการตรวจรางกายท่ัวไปหรือการตรวจสภาพจิตท่ัวไป 

18. Expedited reviewer หมายถึง กรรมการฯ ท่ีมีหนาท่ีพิจารณาโครงการวิจัยท่ีมีความเสี่ยงต่ํา ซ่ึงอาจ

เปนประธานฯ หรือ กรรมการฯ ซ่ึงมีประสบการณท่ีไดรับหมายหมายจากประธานฯ ใหทําหนาท่ี 

19. Food and Drug Administration (FDA) หมายถึง หนวยงานท่ีดูแลดานความปลอดภัยของอาหาร

และยาของแตละประเทศ สําหรับประเทศไทยเรียกวา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

20. Full-board review หมายถึง การพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคนท่ีตองมีการประชุม เนื่องจาก

โครงการวิจัยมีความซับซอน และมักมีความเสี่ยงจากการวิจัย 

21. Initial review หมายถึง การพิจารณาโครงการวิจัยใหมท่ียังไมไดรับการรับรอง ซ่ึงอาจเปน Exemption, 

Expedited หรือ Full-board review ข้ึนกับความเสี่ยงของโครงการวิจัย 

22. International Conference on Harmonization: (ICH), Good Clinical Practice: (GCP)  

ICH หมายถึง การประชุมนานชาติเพ่ือวางแนวทางใหมีมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียว สําหรับการศึกษาวิจัย

ทางคลินิกของประเทศไทยในสหภาพยุโรป ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเอ้ือใหหนวยงานควบคุม

ระเบียบกฎหมาย ยอมรับขอมูลทางคลินิกของกันและกัน แนวทางปฏิบัตินี้พัฒนาข้ึนโดยพิจารณาจากการ

ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดีท่ีใชอยูในสหภาพยุโรป ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา รวมท้ังแนวปฏิบัติจาก

ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา กลุมนอรดิค และองคการอนามัยโลก หลักการท่ีกําหนดในแนวปฏิบัตินี้อาจ

ประยุกตใชกับการสืบคนทางคลินิกอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีผลตอความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีดีของอาสาสมัคร 
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GCP, การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี หมายถึง มาตรฐานสําหรับการวางรูปแบบ การดําเนินการ        

การปฏิบัติ การกํากับดูแล การตรวจสอบ การบันทึก การวิเคราะห และการรายงานการวิจัยทางคลินิก ซ่ึง

ใหการรับประกันวาท้ังขอมูลและผลท่ีรายงานนั้นนาเชื่อถือและถูกตอง และรับประกันวาสิทธิ บูรณภาพ 

(integrity) รวมท้ังความลับของอาสาสมัครจะไดรับการคุมครอง 

23. Investigators: Principal Investigator, Co-investigator 

นักวิจัยหลัก (Principal investigator) หมายถึง ผูนํา หรือหัวหนาคณะนักวิจัย เปนผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามแบบเสนอโครงการท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

คน เปนผูท่ีจะติดตอและรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย การปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย การายงาน

เหตุการณไมพึงประสงค และดูแลอาสาสมัครรวมท้ังรับผิดชอบหากเกิดเหตุการณไมพึงประสงค 

นักวิจัยรวม (Co-investigator) หมายถึง ผูท่ีอยูในทีมงานวิจัย ซ่ึงมีหนาท่ีตามท่ีหัวหนาโครงการวิจัย

มอบหมายในการรวมตัดสินใจ และ/หรือดําเนินกระบวนการวิจัย 

24. Lay Person Member หมายถึง กรรมการฯ จากบุคคลท่ัวไปท่ีมิไดเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

แตไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจําคณะทันต

แพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเปนตัวแทนของบุคคลท่ัวไปในการใหความ

คิดเห็นในการพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคน 

25. Multi-center Study หมายถึง โครงการท่ีใชโครงการวิจัยเดียวแตดําเนินการในหลายหนวยวิจัยไป

พรอมกัน โดยมีหัวหนาคณะวิจัยเพียงคนเดียว 

26. Primary reviewer หมายถึง กรรมการฯ ท่ีไดรับหมอบหมายใหทําหนาท่ีพิจารณาโครงการวิจัย เพ่ือ

นําเสนอในท่ีประชุม 

27. Progress report หมายถึง การรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย  

28. Protocol Amendment หมายถึง การปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย 

29. Protocol Deviation หมายถึง การเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย 

30. Serious Adverse Events (SAE) หมายถึง เหตุการณไมพึงประสงคใดๆ ทางการแพทย ท่ีเกิดข้ึนแลว

ทําใหเสียชีวิต เปนอันตรายคุกคามตอชีวิต ตองเขาพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล หรือ ตองอยูท่ีโรงพยาบาล

นานข้ึน เกิดความพิการ/ทุพพลภาพท่ีสําคัญอยางถาวร หรือเกิดความพิการ/ความผิดปรกติแตกําเนิด 

31. Volunteers (Research Volunteers) หมายถึง อาสาสมัครท่ีเขารวมการวิจัยโดยไดรับการปฎิบัติใน

กระบวนการวิจัย ท้ังนี้รวมถึงกลุมควบคุมดวย 


