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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการดารงไวซึ่งการรักษาความลับของตนฉบับและสาเนาโครงการวิจัยหรือเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
2. ขอบเขติ
วิธีดาเนินการมาตรฐาน จะครอบคลุมถึงการจัดการกับเอกสารทุกขั้นตอน โดยรวมถึงการแจกจ ายและการ
เก็บรักษาเอกสารตางๆ ไดแก โครงการวิจัย รายงานตางๆ ที่ส งเขามาใหคณะกรรมการฯ รายงานหรือ
จดหมายตาง ๆ ของคณะกรรมการฯ รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และการทาลายเอกสารที่ไม่ใช้ ไม่
ต้องการเก็บ และเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปีแล้ว
3. ความรับผิดชอบิ
การรักษาความลับของโครงการวิจัย เอกสารของคณะกรรมการฯ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนสิ่งสาคัญที่
กรรมการฯ และเจาหนาที่สานักงานฯ ทุกคน ตองตระหนักและเครงครัดในการปฏิบัติตามคาสัญญาใน
เอกสารเพื่อการรักษาความลับ
4. แผนภูมิขั้นตอนิการดาเนินการิิและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การดาเนินการ
1
การเข้าถึงเอกสาร

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานฯ

2

การจัดแบงประเภทของเอกสารและ
จัดเก็บ

เจ้าหน้าที่สานักงานฯ

3

การทาสาเนาเอกสาร

เจ้าหน้าที่สานักงานฯ

4

แบบบันทึกการทาสาเนาเอกสาร

เจ้าหนาทีส่ านักงานฯ

5

เอกสารที่ไม่ใช้และไม่ต้องการเก็บ

เจ้าหนาที่สานักงานฯ

แบบบันทึกการทาลายเอกสาร
(เอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ
3 ปีแล้ว)

เจ้าหน้าที่สานักงานฯ

7

ประธานคณะกรรมการฯ อนุมัติให้
ทาลายเอกสารได้

ประธานคณะกรรมการฯ

8.

ทาลายเอกสารโดยใช้เครื่องตัด
/ย่อยเอกสาร

เจ้าหน้าที่สานักงานฯ
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3
9.

แจ้งคณะกรรมการเต็มชุดเพื่อทราบ

ประธานคณะกรรมการฯ /รองประธานคณะกรรมการฯ /
เลขานุการคณะกรรมการฯ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการฯ

5. หลักการปฏิบัติิ
5.1 การเขาถึงเอกสาร
1) กรรมการคณะกรรมการฯ และเจาหนาที่สานักงานฯ ตองอาน เขาใจ และยอมรับในขอปฏิบัติิิิิิ
ตอไปนี้ ลงนามในเอกสารการรักษาความลับกอนเริ่มการปฏิบัติงาน
2) สามารถเขาถึงเอกสารทุกชนิดของสานักงานฯ
3) สามารถรองขอเพื่อน าตนฉบับและส าเนาของเอกสาร ของสานักงานฯ ไปใชเพื่องานของคณะ
กรรมการฯ
5.2 การจัดแบงประเภทของเอกสารที่ตองรักษาความลับ
เอกสารที่ตองรักษาความลับแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
1) โครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก แบบบันทึกขอมูล เอกสารการใหความยินยอมโดยได
รับขอมูล ความเห็นของที่ปรึกษา เปนตน
2) เอกสารของคณะกรรมการฯ ไดแก รายงานประชุม ผลการพิจารณาหรือคาแนะนาของคณะ
กรรมการฯ เปนตน
3) จดหมายและเอกสารติดตอ ไดแก จดหมายของคณะกรรมการฯ ที่ติดตอกับผูวิจัยผูสนับสนุนแหลงทุน
อาสาสมัคร ที่ปรึกษา ผูตรวจเยี่ยม เปนตน
5.3 การทาสาเนาเอกสารที่ตองรักษาความลับ
1) ผูมีสิทธิในการขอทาสาเนาเอกสาร
(1) การทาสาเนาเอกสารที่ตองรักษาความลับทุกประเภท จะกระทาไดเมื่อนาไปใชในงานของคณะ
กรรมการฯ เทานั้นิ
(2) คณะกรรมการฯ เทานั้น ที่สามารถรองขอเพื่อทาสาเนาเอกสารที่ตองรักษาความลับิ
(3) เจาหนาที่สานักงานฯ เทานั้น ที่สามารถดาเนินการทาสาเนาเอกสารเมื่อกรรมการฯ รองขอิ
(4) นักวิจัยและบุคคลภายนอกถ้าต้องการทาสาเนาเอกสาร จะต้องทาบันทึกขอทาสาเนา เอกสาร
ขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฯ/หรือเลขานุการคณะกรรมการฯเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยระบุเหตุผลและเรื่องที่ต้องการ/หน้าเอกสารที่ต้องการให้ชัดเจน
2) ขั้นตอนดาเนินการ
(1) สาหรับอาจารย์ นักวิจัยภายในคณะ ถ้าต้องการทาสาเนาขอให้ทาบันทึกข้อความตามแบบ AF
01-25
(2) สาหรับบุคคลภายนอก เช่น ผู้สนับสนุนการวิจัย ให้ทาจดหมายตามแบบ AF 02-25
5.4 การทาลายเอกสาร
1) เอกสารที่ไม่ใช้และไม่ต้องการเก็บ
(1) เอกสารโครงการวิจั ย และเอกสารประกอบอื่นๆทั้งหมดที่รวบรวมหลั ง เสร็จสิ้น การประชุม
คณะกรรมการฯ
(2) เอกสารโครงการวิจัยและเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ได้พิจารณาแล้ว ฉบับที่ส่งให้กรรมการทบทวน
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ จะทาการรวบรวมเพื่อทาลายโดยการย่อย
2) การทาลายเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปีแล้ว
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(1) เจ้าหน้าที่สานักงานฯ จะทาการตรวจสอบจากฐานข้อมูลว่าโครงการวิจัยที่ปิดโครงการและปิด
ครบ 3 ปีแล้ว (โครงการวิจัย บันทึกข้อความต่าง ๆ Amendments SAEs ฯลฯ)
(2) เจ้าหน้าที่สานักงานฯ รวบรวมเอกสารจากข้อ 1) และทาบันทึกข้อความขอทาลาย ตาม AF0126 เสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่ออนุมัติ
(3) เจ้าหน้าที่ทาลายเอกสารตามรายการที่ได้รับอนุมัติในแบบฟอร์ม AF01-26 โดยการย่อย
(4) ประธานคณะกรรมการฯ นารายการเอกสารที่ทาลายด้วยการย่อยแล้ว แจ้งในที่ประชุมแจ้ง
คณะกรรมการฯเพื่อทราบ
(5) เก็บแบบบันทึกข้อความขอทาลายเอกสาร AF01-26 เพื่อตรวจสอบ
6. คานิยามิ
เอกสาร เอกสารที่มีขอมูลบันทึกในกระดาษ โทรสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เชน อีเมล) เทป วีดีโอ
หรือซีดี
7. ภาคผนวกิ
7.1 AF 01-26

บันทึกข้อความขอทาลายเอกสาร

8. เอกสารอางอิงิ
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2552
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแหงชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550

AF 01-26/1.0

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สถาบันวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร.7230
ที่ ศธ
วันที่ิ
เรื่อง ขอทาลายเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปีแล้ว
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สิ่งที่แนบมา ตารางรายละเอียดโครงการที่สามารถย่อยทาลายได้
ด้ว ยทางส านั กงานคณะกรรมการจริย ธรรมการวิ จัยในมนุษย์ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พิบู ลสงคราม มี
โครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปีแล้ว ซึ่งสามารถย่อยทาลายได้ ดัง ตารางรายละเอียดโครงการที่สามารถย่อย
ทาลายได้ตามที่แนบมาพร้อมกับบันทึกข้อความนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
...................................................
(...................................................)
เจ้าหน้าที่สานักงาน
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ .............................................................................................................................................
...................................................
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการฯ

AF 01-26/1.0

ตารางรายละเอียดโครงการที่สามารถย่อยทาลายได้
ลาดับ

EC No.

ชื่อโครงการ

วันที่อนุมัติปิดโครงการ
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วันที่ครบกาหนด
ทาลาย

