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คาํจาํกัดความ(Definition) 

 

1. การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน หมายถึง การผ่านการพิจารณาว่าโครงการวิจัยนั้นไดค้าํนึงถึงการ

พิทกัษส์ิทธิและสวสัดิภาพของอาสาสมคัร รวมทัง้ความปลอดภยัและความเป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมคัร 

2. การวิจัยในคน หมายถึง การศึกษาในคนท่ียงัมีชีวิต โดยการศึกษาจากสิ่งส่งตรวจท่ีมาจากคน ซึ่งเจาะจง

ระบุถึงตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของสิ่งส่งตรวจได ้เช่น เลือด, สารคดัหลั่ง, ชิน้เนือ้ เป็นตน้ การศึกษาโดยใชข้อ้มูล

เฉพาะบุคคลท่ีทราบว่าขอ้มลูนัน้เป็นของผูใ้ด เพ่ือวตัถุประสงคท่ี์จะใหค้วามรูใ้หม่ในแง่มมุต่างๆ รวมถึงเพ่ือ

พฒันาความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตของคนใหดี้ขึน้  

3. กรรมการ หมายถงึ กรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน ประจาํคณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณะ

เภสชัศาสตรม์หาวิทยาลยัมหิดล  

4. คณะกรรมการจริยธรรม หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตรแ์ละ                 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

5. คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร ์หมายถงึ คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

6. คณบด ีคณะเภสัชศาสตร ์หมายถงึ คณบดีคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

7. โครงการวิจัย หมายถึง โครงการท่ีนกัวิจัยเสนอใหค้ณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเพ่ือใหก้ารรบัรองก่อน

เริ่มงานวิจัย โดยเสนอในรูปของแบบเสนอโครงการเพ่ือขอรบัการรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรม และ

สามารถสง่โครงรา่งวิจยั (Research Proposal) และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการพิจารณา  

8. คณะอนุกรรมการบริหาร หมายถงึ คณะอนุกรรมการบริหารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน ประจาํ

คณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

9. ประธาน หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละ

คณะเภสชัศาสตรม์หาวิทยาลยัมหิดล  

10. ผู้ช่วยเลขานุการ หมายถงึ ผูช้่วยเลขานกุารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน คณะทนัแพทยศาสตร์

และคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  

11. รองประธาน  ห ม ายถึ ง  รองป ระธาน กรรม การคณ ะกรรม การจริยธรรมการวิจัย ในค น  คณ ะ                       

ทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  

12. เลขานุการ หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตรแ์ละคณะ

เภสชัศาสตรม์หาวิทยาลยัมหิดล  

13. อธิการบด ีหมายถงึ อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล 

14. Adverse Events (AE) หมายถงึ เหตกุารณไ์มพ่งึประสงค ์

15. Central Research Ethics Committee (CREC),คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยไดร้บั

การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทยท่ีแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการอาํนวยการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย ซึ่งเป็นคณะกรรมการท่ี

ประกอบดว้ย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันภาคีท่ีลงนามร่วมกับ วช. และการดาํเนินการ

ภายใตข้อ้บงัคบัมลูนิธิ 
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16. สถาบนัภาคี หมายถึง มหาวิทยลยั กรม กระทรวง โรงพยาบาล หรือองคก์รท่ีลงนามในขอ้ตกลงความร่วมมือ

ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัแบบสหสถาบนักบัสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

17. Close-out reportหมายถงึ การแจง้ปิดโครงการวิจยั 

18. Continuing reviewหมายถงึ การพิจารณาทบทวนโครงการวิจยัในคนท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้วา่สมควรท่ีจะให้

การรบัรองตอ่เน่ืองไปอีกหรือไม ่

19. Department of Health and Human Service (DHHS) หมายถึง หน่วยงานของรฐับาลอเมริกัน ท่ีมีหนา้ท่ี

ดูแล และใหบ้ริการสิ่งท่ีจาํเป็นดา้นสุขภาพแก่ชาวอเมริกัน เช่น ใหก้ารประกันสุขภาพท่ีเรียกว่า โครงการ 

Medicare and Medicaidสาํหรบัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในคน มีหน่วยงานท่ีเป็นผูใ้หท้นุสนบัสนนุการ

วิ จั ย ด้ า น ชี ว ก า ร แ พ ท ย์  เช่ น  National Institute of Health (NIH), Center of Disease Control and 

Prevention (CDC) ห น่ วยงาน ท่ีดูแลด้าน ความ ป ลอดภัยของอาห ารและยา คือ  Food and Drug 

Administration (FDA) และ หน่วยงานท่ีกาํกับดูแลการวิจยัในคนโดยตรง คือ Office of Human Research 

Protection (OHRP) 

20. Exemption Review หมายถึง การพิจารณาโครงการวิจัยในคนท่ีไดร้บัการยกเวน้การพิจารณารบัรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมฯ 

21. Expedited review หมายถึง การพิจารณารบัรองโครงการวิจยัในคนประเภทเรง่ด่วนโดยเป็นโครงการวิจยัท่ีมี

ความเสี่ยงตํ่า โดยกระบวนการวิจยันัน้มีความเสี่ยงเทียบไดก้บัเหตกุารณท่ี์พบไดใ้นชีวิตประจาํวนั หรือการ

ตรวจรา่งกายทั่วไปหรือการตรวจสภาพจิตทั่วไป 

22. Expedited reviewerหมายถึง กรรมการฯ ท่ีมีหน้าท่ีพิจารณาโครงการวิจัยท่ีมีความเสี่ยงตํ่า ซึ่งอาจเป็น

ประธานฯ หรือ กรรมการฯ ซึง่มีประสบการณท่ี์ไดร้บัหมายหมายจากประธานฯ ใหท้าํหนา้ท่ี 

23. Food and Drug Administration (FDA) หมายถึง หน่วยงานท่ีดูแลดา้นความปลอดภัยของอาหารและยา

ของแตล่ะประเทศ สาํหรบัประเทศไทยเรียกวา่ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

24. Full-board reviewหมายถึง การพิจารณ ารับรองโครงการวิจัยในคนท่ีต้องมีการประชุม เน่ืองจาก

โครงการวิจยัมีความซบัซอ้น และมกัมีความเสี่ยงจากการวิจยั 

25. Initial review หมายถึง การพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ท่ียังไม่ไดร้ับการรับรอง ซึ่งอาจเป็น Exemption, 

Expedited หรือ Full-board review ขึน้กบัความเสี่ยงของโครงการวิจยั 

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

ICHหมายถึง การประชมุนานชาติเพ่ือวางแนวทางใหมี้มาตรฐานเพียงหนึ่งเดียว สาํหรบัการศกึษาวิจัยทาง

คลินิกของประเทศไทยในสหภาพยุโรป ญ่ีปุ่ น และสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเอือ้ให้หน่วยงานควบคุมระเบียบ

กฎหมาย ยอมรบัขอ้มลูทางคลินิกของกนัและกนั แนวทางปฏิบติันีพ้ฒันาขึน้โดยพิจารณาจากการปฏิบติัการ

วิจยัทางคลินิกท่ีดีท่ีใชอ้ยู่ในสหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น และสหรฐัอเมริกา รวมทัง้แนวปฏิบติัจากประเทศออสเตรเลีย 

แคนาดา กลุ่มนอรดิ์ค และองคก์ารอนามัยโลก หลักการท่ีกาํหนดในแนวปฏิบัตินีอ้าจประยุกตใ์ชก้ับการ

สืบคน้ทางคลินิกอ่ืนๆ ซึง่จะมีผลตอ่ความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของอาสาสมคัร 

GCP,การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หมายถึง มาตรฐานสาํหรบัการวางรูปแบบ การดาํเนินการการ

ปฏิบติั การกาํกบัดแูล การตรวจสอบ การบนัทกึ การวิเคราะห ์และการรายงานการวิจยัทางคลินิก ซึ่งใหก้าร
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รบัประกนัว่าทัง้ขอ้มลูและผลท่ีรายงานนัน้น่าเช่ือถือและถกูตอ้ง และรบัประกนัวา่สิทธิ บูรณภาพ (integrity) 

รวมทัง้ความลบัของอาสาสมคัรจะไดร้บัการคุม้ครอง 

27. Investigators: Principal Investigator, Co-investigator 

นักวิจัยหลัก (Principal investigator)หมายถึง ผู ้น ํา หรือหัวหน้าคณะนักวิจัย เป็นผู้รับผิดชอบในการ

ดาํเนินการวิจยัใหเ้ป็นไปตามแบบเสนอโครงการท่ีไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 

เป็นผู้ท่ีจะติดต่อและรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย การปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย การายงาน

เหตกุารณไ์มพ่งึประสงค ์และดแูลอาสาสมคัรรวมทัง้รบัผิดชอบหากเกิดเหตกุารณไ์มพ่งึประสงค ์

นักวิจัยร่วม (Co-investigator)หมายถึง ผู ้ท่ีอยู่ในทีมงานวิจัย ซึ่งมีหน้าท่ีตามท่ีหัวหน้าโครงการวิจัย

มอบหมายในการรว่มตดัสินใจ และ/หรือดาํเนินกระบวนการวิจยั 

28. Lay Person Memberหมายถึง กรรมการจากบุคคลทั่วไปท่ีมิไดเ้ป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน ประจาํคณะทันตแพทยศาสตร์

และคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นตัวแทนของบุคคลทั่วไปในการใหค้วามคิดเห็นในการ

พิจารณารบัรองโครงการวิจยัในคน 

29. Multi-center Study หมายถึง โครงการท่ีใชโ้ครงการวิจยัเดียวแต่ดาํเนินการในหลายหน่วยวิจัยไปพรอ้มกัน 

โดยมีหวัหนา้คณะวิจยัเพียงคนเดียว 

30. Primary reviewerหมายถงึ กรรมการท่ีไดร้บัหมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีพิจารณาโครงการวิจยั เพ่ือนาํเสนอในท่ี

ประชมุ 

31. Progress report หมายถงึการรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั  

32. Protocol Amendment หมายถงึ การปรบัเปลี่ยนโครงการวิจยั 

33. Protocol Deviation หมายถงึการเบ่ียงเบนจากโครงการวิจยั 

34. Serious Adverse Events (SAE) หมายถึง เหตกุารณไ์ม่พึงประสงคใ์ดๆ ทางการแพทย ์ท่ีเกิดขึน้แลว้ทาํให้

เสียชีวิตเป็นอนัตรายคกุคามต่อชีวิตตอ้งเขา้พกัรกัษาตวัท่ีโรงพยาบาล หรือ ตอ้งอยู่ท่ีโรงพยาบาลนานขึน้เกิด

ความพิการ/ทพุพลภาพท่ีสาํคญัอย่างถาวร หรือเกิดความพิการ/ความผิดปรกติแตก่าํเนิด 

35. Volunteers (Research Volunteers)หมายถึง อาสาสมัครท่ี เข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการปฎิบัติใน

กระบวนการวิจยั ทัง้นีร้วมถงึกลุม่ควบคมุดว้ย 


