คําจํากัดความ(Definition)
1. การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน หมายถึง การผ่านการพิ จารณาว่าโครงการวิจัยนั้นได้คาํ นึงถึงการ
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พิทกั ษ์สิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร รวมทัง้ ความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ท่ีดีของอาสาสมัคร
การวิจัยในคน หมายถึง การศึกษาในคนที่ ยงั มีชีวิต โดยการศึกษาจากสิ่งส่งตรวจที่ มาจากคน ซึ่งเจาะจง
ระบุถึงตัวบุคคลที่เป็ นเจ้าของสิ่งส่งตรวจได้ เช่น เลือด, สารคัดหลั่ง, ชิน้ เนือ้ เป็ นต้น การศึกษาโดยใช้ขอ้ มูล
เฉพาะบุคคลที่ทราบว่าข้อมูลนัน้ เป็ นของผูใ้ ด เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีจะให้ความรู ใ้ หม่ในแง่มมุ ต่างๆ รวมถึงเพื่อ
พัฒนาความเป็ นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขนึ ้
กรรมการ หมายถึง กรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน ประจําคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะ
เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการจริยธรรม หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตร์และ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ หมายถึง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ หมายถึง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการวิจัย หมายถึง โครงการที่นกั วิจัยเสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเพื่อให้การรับรองก่อน
เริ่มงานวิจัย โดยเสนอในรู ปของแบบเสนอโครงการเพื่ อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม และ
สามารถส่งโครงร่างวิจยั (Research Proposal) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา
คณะอนุกรรมการบริหาร หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน ประจํา
คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธาน หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตร์และ
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยเลขานุการ หมายถึง ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะทันแพทยศาสตร์
และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11. รอ งป ระธาน หมายถึ ง รองประธานกรรมการคณ ะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน คณ ะ
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ทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขานุ การ หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะ
เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Adverse Events (AE) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
Central Research Ethics Committee (CREC),คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยได้รบั
การแต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ห ารมู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จัย ในคนในประเทศไทยที่ แ ต่ ง ตั้ง โดย
คณะกรรมการอํา นวยการมูล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จัย ในคนในประเทศไทย ซึ่ง เป็ น คณะกรรมการที่
ประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันภาคีท่ี ลงนามร่วมกับ วช. และการดําเนิ นการ
ภายใต้ขอ้ บังคับมูลนิธิ
i

16. สถาบันภาคี หมายถึง มหาวิทยลัย กรม กระทรวง โรงพยาบาล หรือองค์กรที่ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ
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ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั แบบสหสถาบันกับสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
Close-out reportหมายถึง การแจ้งปิ ดโครงการวิจยั
Continuing reviewหมายถึง การพิจารณาทบทวนโครงการวิจยั ในคนที่ได้รบั การรับรองแล้วว่าสมควรที่จะให้
การรับรองต่อเนื่องไปอีกหรือไม่
Department of Health and Human Service (DHHS) หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาลอเมริกัน ที่มีหน้าที่
ดูแล และให้บ ริการสิ่งที่ จาํ เป็ นด้านสุขภาพแก่ชาวอเมริกัน เช่น ให้การประกันสุขภาพที่ เรียกว่า โครงการ
Medicare and Medicaidสําหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ในคน มีหน่วยงานที่เป็ นผูใ้ ห้ทนุ สนับสนุนการ
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) หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลด้ า นความปลอดภั ย ของอาหารและยา คื อ Food and Drug
Administration (FDA) และ หน่วยงานที่กาํ กับดูแลการวิจยั ในคนโดยตรง คือ Office of Human Research
Protection (OHRP)
Exemption Review หมายถึง การพิ จารณาโครงการวิจัยในคนที่ ได้รบั การยกเว้นการพิ จารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ
Expedited review หมายถึง การพิจารณารับรองโครงการวิจยั ในคนประเภทเร่งด่วนโดยเป็ นโครงการวิจยั ที่มี
ความเสี่ยงตํ่า โดยกระบวนการวิจยั นัน้ มีความเสี่ยงเทียบได้กบั เหตุการณ์ท่ีพบได้ในชีวิตประจําวัน หรือการ
ตรวจร่างกายทั่วไปหรือการตรวจสภาพจิตทั่วไป
Expedited reviewerหมายถึง กรรมการฯ ที่ มี ห น้าที่ พิ จ ารณาโครงการวิ จัย ที่ มี ค วามเสี่ ย งตํ่า ซึ่งอาจเป็ น
ประธานฯ หรือ กรรมการฯ ซึง่ มีประสบการณ์ท่ีได้รบั หมายหมายจากประธานฯ ให้ทาํ หน้าที่
Food and Drug Administration (FDA) หมายถึง หน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยของอาหารและยา
ของแต่ละประเทศ สําหรับประเทศไทยเรียกว่า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Full-board reviewหมายถึ ง การพิ จ ารณารับ รองโครงการวิ จั ย ในคนที่ ต ้ อ งมี ก ารประชุ ม เนื่ อ งจาก
โครงการวิจยั มีความซับซ้อน และมักมีความเสี่ยงจากการวิจยั
Initial review หมายถึง การพิ จ ารณาโครงการวิ จัย ใหม่ ท่ี ยังไม่ได้รับ การรับ รอง ซึ่ง อาจเป็ น Exemption,
Expedited หรือ Full-board review ขึน้ กับความเสี่ยงของโครงการวิจยั
International Conference on Harmonization: (ICH),Good Clinical Practice: (GCP)
ICHหมายถึง การประชุมนานชาติเพื่อวางแนวทางให้มีมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียว สําหรับการศึกษาวิจัยทาง
คลินิ กของประเทศไทยในสหภาพยุโรป ญี่ ปุ่ น และสหรัฐ อเมริกา ซึ่งจะเอื อ้ ให้ห น่วยงานควบคุม ระเบี ย บ
กฎหมาย ยอมรับข้อมูลทางคลินิกของกันและกัน แนวทางปฏิบตั ินีพ้ ฒ
ั นาขึน้ โดยพิจารณาจากการปฏิบตั ิการ
วิจยั ทางคลินิกที่ดีท่ีใช้อยู่ในสหภาพยุโรป ญี่ปนุ่ และสหรัฐอเมริกา รวมทัง้ แนวปฏิบตั ิจากประเทศออสเตรเลีย
แคนาดา กลุ่มนอร์ดิค และองค์การอนามัยโลก หลักการที่ กาํ หนดในแนวปฏิ บัตินีอ้ าจประยุกต์ใช้กับการ
สืบค้นทางคลินิกอื่นๆ ซึง่ จะมีผลต่อความปลอดภัยและความเป็ นอยูท่ ่ีดีของอาสาสมัคร
GCP,การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หมายถึง มาตรฐานสําหรับการวางรู ปแบบ การดําเนิ นการการ
ปฏิบตั ิ การกํากับดูแล การตรวจสอบ การบันทึก การวิเคราะห์ และการรายงานการวิจยั ทางคลินิก ซึ่งให้การ
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รับประกันว่าทัง้ ข้อมูลและผลที่รายงานนัน้ น่าเชื่อถือและถูกต้อง และรับประกันว่าสิทธิ บูรณภาพ (integrity)
รวมทัง้ ความลับของอาสาสมัครจะได้รบั การคุม้ ครอง
Investigators: Principal Investigator, Co-investigator
นั ก วิ จั ย หลั ก (Principal investigator)หมายถึ ง ผู้น ํา หรื อ หัวหน้า คณะนัก วิ จัย เป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการวิจยั ให้เป็ นไปตามแบบเสนอโครงการที่ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
เป็ น ผู้ท่ี จ ะติ ด ต่อและรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิ จัย การปรับ เปลี่ ย นโครงการวิ จัย การายงาน
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ และดูแลอาสาสมัครรวมทัง้ รับผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
นั ก วิ จั ย ร่ ว ม (Co-investigator)หมายถึ ง ผู้ท่ี อ ยู่ ใ นที ม งานวิ จั ย ซึ่ ง มี ห น้า ที่ ต ามที่ หั ว หน้า โครงการวิ จั ย
มอบหมายในการร่วมตัดสินใจ และ/หรือดําเนินกระบวนการวิจยั
Lay Person Memberหมายถึง กรรมการจากบุคคลทั่วไปที่ มิได้เป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิ ดล แต่
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน ประจําคณะทันตแพทยศาสตร์
และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่ อเป็ นตัวแทนของบุคคลทั่วไปในการให้ความคิดเห็นในการ
พิจารณารับรองโครงการวิจยั ในคน
Multi-center Study หมายถึง โครงการที่ใช้โครงการวิจยั เดียวแต่ดาํ เนินการในหลายหน่วยวิจัยไปพร้อมกัน
โดยมีหวั หน้าคณะวิจยั เพียงคนเดียว
Primary reviewerหมายถึง กรรมการที่ได้รบั หมอบหมายให้ทาํ หน้าที่พิจารณาโครงการวิจยั เพื่อนําเสนอในที่
ประชุม
Progress report หมายถึงการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจยั
Protocol Amendment หมายถึง การปรับเปลี่ยนโครงการวิจยั
Protocol Deviation หมายถึงการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจยั
Serious Adverse Events (SAE) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ทางการแพทย์ ที่เกิดขึน้ แล้วทําให้
เสียชีวิตเป็ นอันตรายคุกคามต่อชีวิตต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ ต้องอยู่ท่ีโรงพยาบาลนานขึน้ เกิด
ความพิการ/ทุพพลภาพที่สาํ คัญอย่างถาวร หรือเกิดความพิการ/ความผิดปรกติแต่กาํ เนิด
Volunteers (Research Volunteers)หมายถึ ง อาสาสมั ค รที่ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย โดยได้รับ การปฎิ บั ติ ใ น
กระบวนการวิจยั ทัง้ นีร้ วมถึงกลุม่ ควบคุมด้วย
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