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คณะกรรมการจริยธรรมการวิิจัยในมนิษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เอกสารการรักษาความลับ และการขิัดแย้งทางผลประโยชน์
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วัตถุประสงค์
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ความรับผิดชอบ
แผนภูมิขั้นตอน การดาเนินการและผูรับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ
5.1 การอ่านเอกสารการรักษาความลับ/ การขัดแยงทางผลประโยชน์
5.2 การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ/ การขัดแยงทางผลประโยชน์
5.3 การตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความลับ/ การขัดแยงทางผลประโยชน์
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1. วัตถประสงค์
เพื่อใหผูมีส่วนเกี่ยวของไดอ่าน เขาใจ ยอมรับ และลงนาม ในเอกสารการรักษาความลับอันเกี่ยวของกับขอมูล
ในโครงการวิจัยและเพื่อใหการพิจารณาโครงการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมปราศจากการขดแยงทาง ผลประโยชน์้
ของคณะกรรมการฯ
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานจะครอบคลุมถึงการจัดการรักษาความลับและการขัดแยงดานผลประโยชน์เอกสาร
การรักษาความลับ เอกสารประกาศผลประโยชน์ ทับซอนกบการปฏิบัติงานของนักวิจัย การรักษาความลับ ขอมูลของ
คณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัย และการป้องกันการขัดแยงทางผลประโยชน์้ ของ คณะกรรมการฯ
3. ความรับผิดชอบ
กรรมการฯ ทุกคน และเจาหนาที่สานักงานฯ ทุกคนตองอ่านเขาใจ ยอมรับ และลงนามในเอกสารการรักษา
ความลับก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พรอมทั้งยอมรับ และปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุในวิธีดาเนินการมาตรฐานเพื่อป้องกันการ
ขัดแยงทางผลประโยชน์้ของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัย
4. แผนภิูมิิขนั้ ตอนการดาเนิินการและผู้ริับผิดชอบ
ขิั้นตอน
1
2
3

การดาเนิินการ
ผู้รับผิดชอบ
อ้่านเอกสารการรักษาความลับ/การข้ัดแยงทางผลประโยชน์ กรรมการฯ และเจาหนาที่
สำนักงานฯ
ลงนามในเอกสารการรักษาความล้ับ/การข้ัดแยงทาง
กรรมการฯ และเจาหนาที่
ผลประโยชน์
สำนักงานฯ
ตระหนักถึงความสำค้ัญของการรักษาความล้ับ/การข้ัดแยง
ทางผลประโยชน์

กรรมการฯ และเจาหนาที่
สำนักงานฯ

5. หลักการปฏิิบัติ
5.1 การอ่านเอกสารการรักษาความลับ/การขัดแยงทางผลประโยชน์
กรรมการฯ เจาหนาที่สานักงานฯ และผูมีส่วนเกี่ยวของตองไดรับเอกสารการรักษาความลับ และอ่าน ทา
ความเขาใจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
5.2 การลงนามในเอกสารการรักษาความลับ/การขัดแยงทางผลประโยชน์
กรรมการฯ้เจาหนาที่สานักงานฯ และผูมีส่วนเกี่ยวของตองลงนาม และระบุวันที่ที่ลงนาม ในเอกสาร การ
รักษาความลับ ซึ่งจะเก็บรักษาไวที่สานักงานคณะกรรมการ
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5.3 การตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความลับ/การขัดแยงทางผลประโยชน์
กรรมการฯ เจาหนาที่สานักงานฯ และผูมีส่วนเกี่ยวของตองตระหนักถึงความสาคัญของการพิจารณา
โครงการวิจัยใดๆ ทีก่ รรมการฯ คนหนึ่งคนใดมีการขัดแยงทางผลประโยชน์ (เช่น ในฐานะนักวิจัยในเรื่องเดียวกันหรือมี
ส่วนร่วมกับผูใหทุนการวิจัย เป็นตน) กรรมการฯ ท่านนั้นตองเปิดเผยการขัดแยงทางผลประโยชน์ กับโครงการวิจัย
และตองไม่เขาร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในโครงการวิจัยนั้น ๆ รวมทั้ง การรักษาความลับอันเกี่ยวของกับข อมูลใน
โครงการวิจัย การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการฯ และขอมูลอืน่ ๆที่เกี่ยวของ
6. คำนิิยาม
การรักษาความล้ับ
การข้ัดแย้งทางผลประโยชน์

7. ภาคผนวก
7.1 AF 01-04
7.2 AF 02-04
7.3 AF 03-04

การไมเปิดเผยขอมู้ลอ้ันเก้ี่ยวของก้ับขอมู้ลในโครงการว้ิจ้ัย (Confidentiality) การ
พ้ิจารณาของท้ี่ประชุ้มคณะกรรมการฯ และข้อมู้ลอ้ื่นๆ ท้ี่เก้ี่ยวของ
การที่บุคคลมีผลประโยชน์ หรือเป็นผูร่วมในโครงการวิจัยนั้น ๆ การมส่วนไดส่วน
เสีย (Conflict of interest) ของคณะกรรมการฯ ตองมีการเปิดเผยในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ และปฏิบัติตามวิธีดาเนินการมาตรฐานที่กาหนด

เอกสารข้อตกลงรักษาความลับ/การข้ัดแยงดานผลประโยชน์้สำหรับคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชัฏพิบูลสงคราม้
ขอตกลงรักษาความลับสาหรับเจาหนาที่สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชัฏพิบูลสงคราม
ขอตกลงรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวสาหรับแขกรับเชิญผูสังเกตการณ์การหรือผูตรวจ
เยี่ยมของ้PSRU-EC

8. เอกสารอางอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline เวอรชั่นแปลโดย กองควบคุมยา สำน้ักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ้ข ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2552
8.1 แนวทางจริยธรรมการทำว้ิจั้ยในคนแหงชาติ ชมรมจริยธรรมการว้ิจ้ัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
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AF 01-04/2.0

เอกสารข้อตกลงรักษาความลับ/การขิัดแย้งด้านผลประโยชน์ สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิิจัยในมนิษย์ิมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตามที่ขาพเจา……………………………………ซึ่งในเอกสารฉบับ้้้้เรียกว่า้“ผูลงนามขางทาย” ไดรับการแต่งตั้ง
ใหดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีภาระหนาที่ประเมินการศึกษาวิจัย
ที่เกี่ยวของกับมนุษย์อย่างอิสระ ทั้งประเด็นวิชาการและจริยธรรม และตัดสินพรอมใหคาแนะนาอย่างซื่อตรง ใหมั่นใจ
ไดว่าการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ กับมนุษย์ที่ไดรับการรับรองจะดาเนินไปอย่างถูกตองตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และไม่ขัดต่อกฏระเบียบขอบังคับของประเทศ รวมทั้งนโยบายของสถาบันวิจัย เพื่อสราง
คุณค่ากับความไววางใจ และความเชื่อมั่นของชุมชน ในการปกป้องสิทธิและความเป็นอยูท่ ี่ดีของอาสาสมัคร
ด้วยเหตุนี้้ผูลงนามข างทายตกลงว้่าจะใช ขอมูลข่าวสารที่ถือว่าเป็นความลับ หรือความลับทางการคาเพื่อ
การทบทวนพิจารณารับรองเท่านั้น จะไม่นำไปใชเพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือทาการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหร้ือทางอ อม รวมทั้งไม่ทาซ้าหรือ เก็บ ข อมูล ข่าวสารซึ่ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยราชัฏพิบูลสงครามรับไว สำหรับทบทวนพิจารณาไว กับตนเอง นอกจากนผลงนามขางทายยืนยันว่า
การทำข้อตกลงนี้ เป็นไปตามนโยบายของสถาบันและข้อบังค้ับตามส้ัญญาท้ี่สถาบันอาจทำไว้ก้ับบุคคลท้ี่สาม
การขิัดแย้งด้านผลประโยชน้์
เป็นททราบว่าการขดแยงทางผลประโยชน์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไดเสมอแต่เชื่อไดว่าคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชัฏพิบูลสงคราม้และประธานจะจัดการการขัดแยงเพื่อผลลัพธ์ทายสุดคือ การปกป้อง
อาสาสมัคร้เป็นนโยบายของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่จะ ไม่ให
กรรมการผูทีม่ ีการขัดแยงดานผลประโยชน์ เขารวมการทบทวนพิจารณาใหขอคิดเห็น หรือตัดสินรับรองโครงการวิจัย
ในมนษย์ เวนแต่จะใหเพียงขอมูลที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือขายภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามรองขอ
ผู ลงนามข างท ายจะแจ งต้่อ ประธานคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามทันที ถึงการขัดแยงทางผลประโยชน์ทั้งที่มีแนวโนมอาจเกิดขึ้น หรือที่มีอยู่จริงของผลงนามขางทายที่
เกี่ยวของกับโครงการวิจัยใด ๆ ที่เสนอคณะกรรมการเพื่อขอรับการพิจารณาและจะละเวนจากการร้่วมอภ้ิปรายหรือ
ใหการแนะนา้แก้่โครงการท้ี่ยื่นเสนอดังกล้่าว
ถาผูยื่นเสนอโครงการเชื่ อว่ากรรมการท่านใดอาจมี การขัดแยงดานผลประโยชน์ ผูวิจัยสามารถขอไม่ให
กรรมการท่านนั้นทบทวนพิจารณาโครงการวิจั ยได โดยทาคารองเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปที่ประธาน คารอง
ตองแนบหลักฐานเพื่อยืนยันขออางที่ว่ามีการขัดแยงดานผลประโยชน์ กับกรรมการที่ระบุ คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจสอบขอเท็จจริงในขอรองเรียนดังกล่าว
ตัวอย่างการขิัดแย้งด้านผลประโยชน์ ได้แก่
 กรรมการม้ีโครงการว้ิจัย้ ที่อาจแข้่งข้ันก้ัน
 การม้ีช่อ้ งทางการขอรับทุ้นหรือทรัพย์สิน้ ทางปัญญา อาจทาใหการแข่งข้ันไม้่เป็นธรรม
 กรรมการท้ี่มอี คติส่ว้ นตัวอาจส้่งผลใหการตัดส้ินไม้่เป็นธรรม
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ข้อตกลงด้านการรักษาความลับและการขิัดแย้งด้านผลประโยชน์
โปรดลงนามและลงวันที่ในข้อตกลงฉบบนี้ หากผัู้ลงนามข้างท้ายยอมรบข้อกาหนดและเงื่อนไขตามแสดงไว้
ข้างต้น เอกสารตั้นฉบบ (ที่ลงนามและลงวันที่) จะเก็บรกษาไว้ในความดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลยราชภฏพิบูลสงคราม ฉบบสำเนาจะมอบให้ ท้่านไว้เป้็นหลักฐาน
ระหว่างการปฏิ บัติ งานของข าพเจ า ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม้ขาพเจาอาจไดรับขอมูลข่าวสารที่เป็นความลบและเอกสารทั้งหลาย (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า “ขอมูลข่าวสารที่เป็นความลับ) ขาพเจาตกลงทีจ่ ะใชมาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องขอมูล ข่าวสารที่เป็น
ความลับตามกฎหมาย รวมถึงพระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ที่จะไม่เปิดเผย ขอมูลข่าวสารที่
เป็นความลบต่อบุคคลใด ไม่ใช่ขอมูลข่าวสารที่เปนความลับนอกวัตถุประสงค์ตามหนาทีท่ ไี่ ดรับใน ฐานะกรรมการและ
โดยเฉพาะในลักษณะทีจ่ ะส่งใหเกิดผลประโยชน์ของขาพเจาเองหรือบุคคลที่สาม้และจะคนขอมูลข่าวสารทเป็นความ
ลบ (รวมทั้งรายงานการประชุม หรือบจัดทาในขณะทาหนาที่กรรมการ) ต่อ ประธานหลังสิ้นสุดการวาระการดารง
ตาแหน่ง
เมื่อใดที่ขาพเจามีการขัดแยงดานผลประโยชน์ ขาพเจาจะแจงใหประธานทราบทันที ขาพเจาจะไม่มีส่วน
ร่วมในการพิจารณาโครงการวิ จัยที่มีการขัดแยงดานผลประโยชน์ และจะออกจากหองประชุมในขณะที่มี่การลง
ความเห็นในการพิจารณารับรองโครงการวิจัยดังกล่าว
ข้าพเจา ……………………………………………………………………ได้อ้่านและยอมรับข้อกำหนดและเง้ื่อนไขข้างตนท้ี่ระบุไว้ใน
เอกสารฉบับนี้

……………………………………………………..…
(.....................................................)
วันที่........./..................../............

……………………………………………………....
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการฯ
้้้วันที.่ ......../..................../............
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ข้อตกลงรักษาความลับ สาหรับเจ้าหน้าทิี่สานิักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนิษยิ์
ขาพเจา...................................................................................ในฐานะเจ้าหนาท้ี่สำนักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย ในมนุ ษย์ เคร้ือข่ ายภูมิภ าค มหาว้ิทยาลัยราชภัฏ พิบูล สงคราม้เซ็น ลงนามในหนั งสื อ ฉบั บ นี้
และยอมรบ ขอกาหนดและเง้ื่อนไขโดยสมัครใจวาระหว้่างการปฏิบัติหนาที่หรือขณะใดก็ตามหล้ังจากนั้น ในการ
สนับสนุนการ ทำงานของคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ เ ครื อ ข่ า ยภู มิ ภ าค มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ
พิบู ล สงคราม นั กวิ จั ย และ ผู้สนับสนุนการว้ิจ้ัย
1) ข้าพเจ าตกลงที่ จ ะไม่ เ ปิ ด เผยข อมู ล ข่ า วสารอ้ัน เป็ น ความลับ อั น เกิ ด จากการปฏิ บัติ ห น าที่ ร ่้ว มกับ
คณะกรรมการจริยธรรมการว้ิจ้ัยในมนุษย์้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหแก้่บุคคลอ้ื่น
2) ข้าพเจ าจะไม่ทำซ้าหรือดัด แปลงขอมูลข่าวสารอันเป็นความลับอันเกิด จากการปฏิบัติหนาที่ร่้วมกับ
คณะกรรมการจริยธรรมการว้ิจ้ัยในมนุษย์ มหาว้ิทยาล้ัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3)้ขาพเจาจะไม่กระทาโดยวิธีการใดๆ ท้ี่จะมอบขอมูลข่าวสารอันเป็นความลับในโครงการว้ิจัยที่ไ ดรับ
จากผูวิจัย หรือผูสนับสนุนการวิจัย ใหแก่ผูอื่น ยกเวนภายใตเงื่อนไขที่ส้ั่งเป็นลายลักษณ์อักษรโดย ประธาน รอง
ประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขาพเจา...................................................................................ไดอ้่านและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไข
ข้างตนซึง่ ไดอธ้ิบายในหนังส้ือฉบับนี้แล้ว
……………………………………………………….
(……………………..……………………………) เจาหนาท้ี่สำนักงาน
ว้ันที่........................................................

…………………………………………………..……
(......................................................) ประธานคณะกรรมการฯ
ว้ันที่....................................................
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ข้อตกลงรักษาความลับและความเป้็นส่วนติัว
สาหรับแขกรับเชิิญผู้สงั เกตการณ์ หรือผู้ตรวจเยี่ยมของ PSRU-EC
ในระหว้่างการดำเนินก้ิจกรรมในฐานะแขกรับเช้ิญ ผู้ส้ังเกตการณ์ หรือผู้ตรวจเยี่ยมของ PHRU-EC
ขาพเจา ………………………………………………………………..้ในทีน่ ี้เรียกว่า “ผูลงนามขางทาย” เซ็นหนังสือฉบับ
นี้และสมัครใจที่รักษาความลับทุกเรื่องหรอความลับทางการคาและขอมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือเอกสารที่จัดเตรียม้
โดยผูวิจัยและผูสนับสนุนการวิจัยสาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม้
ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคาพูด้ผูลงนามขางทายตกลงที่จะไม่เปิดเผย้ทาซ้า้หรือใชขอมูล้ข่าวสารอันเป็น
ความลับหรืออันเป็นที่ครอบครองและหรือโครงการวิจัยที่พิจารณาแก่บุคคลที่สามไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออม/
ข้อตกลงในการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
หากผูลงนามขางทายตกลงยอมรับขอกาหนดและเงื่อนไขขางตน้โปรดเซ็นลงนามและลงวันที่ในหนังสือฉบับ
นี้้หนังสือตนฉบับจะเก็บไวในแฟ้มภายใตการดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
ขาพเจา...........................................................ไดอ่านและยอมรับเงื่อนไขขางตนตามที่อธิบายไวในหนังสือ

(...................................................)
ผูลงนามขางทาย
วันที.่ ......../..................../............

(...................................................)
ประธานคณะกรรมการฯ้
วันที่........./..................../........
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Pibulsongkram Rajabhat University Ethics Committee PSRU-EC
Confidentiality/Conflict of Interest Agreement
Confidentiality Agreement Form for a Guest, Observer, or Surveyor at PSRU-EC
In the course of my activities as a guest, observer, or surveyor at the PSRU-EC,
I…………………………………………………………….herein referred to as the “Undersigned” sign this
document and voluntarily agree to hold all Confidential or Proprietary Trade Secrets and
Privacy information or materials prepared by the investigators and sponsors for the ethics
committee review either in written or verbal form. The “Undersigned” agrees not to
disclose, reproduce or utilize, directly or indirectly, any Confidential or Proprietary
information and/or research protocols under consideration to a third party in fulfilling this
agreement.
Agreement on Confidentiality and Privacy
Please sign and date this Agreement, if the Undersigned agrees with the conditions set forth
above. The original (signed and dated Agreement) will be kept on file in the custody of the
PSRU-EC.
I, ………………………………………………………………, have read and accept the aforementioned
conditions as explained in this Agreement.
……………………………………………………..
(……………………………………………………)
Undersigned Guest, Observer, Surveyor
Date........./..................../............
…………………………………………………….
(...................................................)
Chairperson of the PSRU-EC
Date........./..................../............

