คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ

ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
คูม่ อื มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการ.-- กรุงเทพฯ :
ส�ำนัก, 2558. 48 หน้า.
1. วิจัย. I. ชื่อเรื่อง.
001.4
ISBN 978-974-326-625-6
สงวนลิขสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
จ�ำนวนพิมพ์

พ.ศ. 2558
3,000 เล่ม

จัดพิมพ์โดย
		
		
		

ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 464 โทรสาร 0-2579-9202
เว็บไซต์ www.nrct.go.th

พิมพ์ท		
ี่
		
		
		
		

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [5803-011/3,500(2)]
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-3549-50, โทรสาร 0-2215-3612
เว็บไซต์ www.cuprint.chula.ac.th
อีเมล cuprint@hotmail.com

ค�ำน�ำ
นักวิจยั และนักวิชาการ จ�ำเป็นต้องมีการสือ่ สารเพือ่ เผยแพร่ความรู้
ที่ได้จากงานวิจัย หรือข้อมูลความรู้ทางวิชาการแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ
แหล่งทุน องค์กรภาครัฐและเอกชน และต่อสาธารณชนตลอดเวลา ซึง่ การ
สื่อสารเผยแพร่นี้เป็นกระบวนการที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ซึ่ง
อาจมีขอ้ แตกต่างกันในการเผยแพร่ทสี่ อื่ สารออกไปนักวิจยั และนักวิชาการ
จึงต้องยึดหลักจริยธรรมและมีมาตรฐานที่อ้างอิงการปฏิบัติได้ ทั้งในระดับ
ประเทศและระดับสากล
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึง
ความส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งนี้ จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ มาตรฐานการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยมอบหมาย นายแพทย์กิตติศักดิ์
กุลวิชิต และคณะรับผิดชอบด�ำเนินการจัดท�ำและได้น�ำเสนอเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้น�ำมาปรับปรุงตามล�ำดับจนเห็นว่าสามารถ
น�ำออกเผยแพร่ได้ ซึ่ง วช. หวังว่า คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงาน
วิจัยและผลงานวิชาการจะสามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่นักวิจัยและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อท�ำให้ผลงานวิจัย
และผลงานวิ ช าการของไทยก้ า วไกล เป็ น ที่ ย อมรั บ ระดั บ สากลตาม
มาตรฐานการวิจยั ทีเ่ ป็นบรรทัดฐานของนานาชาติ ทัง้ นี้ หน่วยงานสามารถ
น�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงานได้

ของนานาชาติทั้งนี้ หน่วยงานสามารถนําไปปรับใช้ให้เหม

วช. ขอขอบคุณนักวิจัย คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะท
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้มีสว่ นร่วมในการจัดทํา ให้ความ
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บทน�ำ
จริยธรรมเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับบริบท เมื่อบริบทเปลี่ยนไป หลักปฏิบัติ
อาจเปลี่ยนแปลงไปด้วย อย่างไรก็ตามหลักปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับหลัก
ธรรมาภิบาลและความยุตธิ รรม ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการยากทีจ่ ะเขียนแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้ใช้ได้ในทุกบริบท คณะผู้เขียนจึงเริ่มต้นในแต่ละหัวข้อด้วย
หลักการและเหตุผลก่อนแล้วจึงต่อด้วยแนวทางปฏิบตั ิ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ความยุติธรรม และบริบทที่คิดว่าน่าจะพบได้บ่อยที่สุด ดังนั้นผู้อ่านและผู้น�ำ
ไปปฏิบตั ิ จึงต้องท�ำความเข้าใจกับหลักการและเหตุผลของแต่ละหัวข้อก่อน
จากนัน้ ดูแนวทางปฏิบตั ทิ แี่ นะน�ำในตอนท้ายของหัวข้อนัน้ ๆ และเมือ่ น�ำมาใช้
ในบริบทของตนแล้ว จะเหมาะสมหรือไม่
การเขียนแนวทางปฏิบัติโดยการใช้ถ้อยค�ำให้มีความรัดกุม และ
ครอบคลุมกว้างในทุกบริบทเหมือนกฎหมายนั้น บางครั้งอาจท�ำให้การ
อ่านไม่ลื่นไหล อีกทั้งภาษาที่ใช้อาจเข้าใจยาก คณะผู้เขียนจึงพยายาม
เขียนโดยใช้ภาษาที่อ่านง่ายและกระชับ ผู้อ่านจึงต้องท�ำความเข้าใจใน
ประเด็นนีด้ ว้ ย ยกตัวอย่างเช่น ค�ำว่า “ผูว้ จิ ยั ” ซึง่ หลายๆ แห่งคณะผูเ้ ขียน
จะเลือกใช้คำ� ว่าผูว้ จิ ยั เพราะเหตุการณ์ในกรณีนนั้ ๆ มักจะเกิดกับการเผยแพร่
งานวิ จั ย อย่ า งไรก็ ต าม ถ้ า เหตุ ก ารณ์ นั้ น ๆ เกิ ด กั บ การเผยแพร่ ง าน
วิชาการ เช่น การเขียนต�ำรา ผู้วิจัยก็อาจจะกลายเป็น “ผู้นิพนธ์” เป็นต้น
ผู้น�ำไปปฏิบัติจะต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเข้ากับหลักการ
และเหตุผลของหัวข้อนั้นๆ หรือไม่ ถ้าเป็นหลักการเดียวกัน แนวทางการ
ปฏิบัติก็จะเป็นเช่นเดียวกัน
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สุดท้ายนี้ คณะผู้เขียนใคร่ขอย�้ำว่า คู่มือนี้เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ
ซึ่งประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เข้าใจหลักการ และที่มาของแนวทาง
ปฏิบตั นิ นั้ ๆ ซึง่ จะก่อให้เกิดส�ำนึกในจริยธรรม มากกว่าการยึดติดกับแนวทาง
การปฏิบัติตามตัวอักษรเท่านั้น

						

คณะผู้จัดท�ำ
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มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
1. ความเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship)
1.1 นิยาม
ผู้นิพนธ์ (Authors) หมายความถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในเชิงปัญญา
(substantive intellectual contributions) อย่างส�ำคัญในผลงาน
ซึ่ ง ในที่ นี้ จ ะเน้ น เฉพาะเรื่ อ งของผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการ
ค�ำว่ามีส่วนร่วมในเชิงปัญญาอย่างส�ำคัญตาม Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals ซึ่งเป็นข้อตกลง
ของ International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับกันอย่างกว้างขวาง ได้ให้เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมใน
การเป็นผู้นิพนธ์ว่าจะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1. มีส่วนร่วมในการสร้างโจทย์วิจัยและวางแผนการวิจัย เก็บข้อมูล
หรือวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
2. มีสว่ นร่วมในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจยั อย่างมีสว่ นร่วม
ในเชิงปัญญาของเนื้อหางาน (ไม่ใช่การตรวจเฉพาะภาษาหรือรูปแบบ)
3. ได้อ่านและรับรองต้นฉบับบทความสุดท้ายก่อนส่งไปตีพิมพ์
ผู้ที่มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ ไม่สมควรมีชื่อเป็นผู้นิพนธ์
แต่หากผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงาน เช่น ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิค ด้านการเงิน ด้านทรัพยากร การตรวจสอบภาษาและไวยากรณ์
อาจมีชื่ออยู่ในส่วนที่เป็นกิตติกรรมประกาศแทน
Ghost author หมายความถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นิพนธ์แต่ไม่ได้
ชื่อเป็นผู้นิพนธ์ ซึ่งอาจเป็นการถูกขโมยผลงานโดยผู้ร่วมงานหรือผู้อื่น หรือ
เป็นการสมยอม เช่น เป็นผู้รับจ้างท�ำงานวิจัยและเขียนบทความ เป็นต้น
Gift author Guest author หรือ Honorary author หมายความถึง
ผู้ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นผู้นิพนธ์แต่ได้ชื่อเป็นผู้นิพนธ์ เช่น หัวหน้าภาควิชา
อาจารย์อาวุโส นักวิจัยที่มีชื่อเสียง เจ้าของเงินทุนวิจัย เป็นต้น
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ผู้นิพนธ์หลัก (Senior author หรือ Corresponding author)
หมายความถึง ผูท้ ที่ ำ� หน้าทีป่ ระสานงานกับผูร้ ว่ มนิพนธ์อนื่ ๆ ในการเตรียม
ต้นฉบับบทความ หรือส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และประสานงานในการ
ตอบสนองต่อข้อค�ำถาม ข้อวิจารณ์ จากประชาคม
ผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First author) ในหลายๆ สาขา ชื่อแรกจะถือว่า
เป็นผู้ที่มีส่วนมากที่สุดในผลงานแต่ก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับกันเช่นนั้นเสมอไป
ผูน้ พิ นธ์รว่ ม (Co-author) หมายความถึง ผูน้ พิ นธ์อนื่ ทีไ่ ม่ใช่ผน้ ู พิ นธ์หลัก
Contributorship หมายความถึง การชี้แจงบทบาทของผู้นิพนธ์
แต่ละคนเพื่อแสดงความโปร่งใสเป็นข้อก�ำหนดของบางวารสาร
1.2 หลักการและเหตุผล
ตามค�ำเรียก ผูน้ พิ นธ์คอื ผูเ้ ขียน ผูว้ จิ ยั คือผูท้ ำ� งานวิจยั อย่างไรก็ตาม
ในแวดวงวิชาการและงานวิจัยเราต้องการให้ผู้นิพนธ์เป็นผู้วิจัย และผู้วิจัย
ได้มีโอกาสเป็นผู้นิพนธ์
หลักการของความเป็นผู้นิพนธ์ คือ ผู้นิพนธ์จะต้องมีส่วนร่วมใน
เชิงปัญญาของผลงานอย่างส�ำคัญและทุกคนจะต้องสามารถรับผิดชอบ
ต่อความถูกต้องของเนื้อหาของผลงานนั้น ความเป็นผู้นิพนธ์เป็นสิ่งที่นับ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อความก้าวหน้าของนักวิจยั
ดังนั้นความเป็นผู้นิพนธ์เป็นประเด็นของข้อพิพาทที่พบได้บ่อย เช่น มี
ผู้อ้างสิทธิ์ว่าควรจะได้เป็นผู้นิพนธ์ของผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง หรือมีผู้โต้แย้ง
ว่าบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้นิพนธ์ไม่สมควรจะได้รับสิทธิ์นั้น หลัก 3 ประการ
ของ ICMJE จะช่วยในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้นิพนธ์ได้อย่าง
เป็นระบบ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหา
ทีจ่ ะเกิดกับผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมในเนือ้ งานตามคุณสมบัตขิ อ้ 1 แต่ขาดองค์ประกอบ
ข้ออื่น ทั้งในแบบตั้งใจ เช่น ผู้นิพนธ์หลักจงใจไม่ให้ผู้ร่วมงานบางคน
มี ส ่ ว นร่ ว มในเนื้ อ งานตามคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 1 ร่ ว มเขี ย นและรั บ รอง
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ต้ น ฉบั บ บทความ จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ ร ่ ว มงานคนดั ง กล่ า วไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ข อง
ผู้นิพนธ์ครบถ้วน และแบบไม่ได้ตั้งใจ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาน�ำเนื้อหา
ของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาไปหลายปีแล้ว มาเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์ แต่ไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้ ดังนั้นนักศึกษา
จึงไม่มีคุณสมบัติครบองค์ประกอบของผู้นิพนธ์ทั้ง 3 ข้อดังกล่าวข้างต้น
กรณีเช่นนี้หากอาจารย์ยึดหลักการของ ICMJE นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เป็น
ผู้นิพนธ์ แต่หากไม่ใส่ชื่อนักศึกษา อาจารย์ก็ท�ำผิดจริยธรรมเพราะเอางาน
ของนักศึกษามาเขียนโดยไม่ใส่ชอื่ นักศึกษา การทีผ่ นู้ พิ นธ์หลักและผูเ้ กีย่ วข้อง
รับรูอ้ งค์ประกอบทัง้ สามข้อท�ำให้วางแผนได้ลว่ งหน้าเพือ่ ลดกรณีพพิ าท และ
การท�ำผิดจริยธรรมทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจได้
1.3 แนวทางการปฏิบัติ
1. ผูน้ พิ นธ์ในทุกระดับต้องทราบเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสม
ในความเป็นผู้นิพนธ์ข้างต้น
2. ผู้วิจัยทุกคนควรจะเจรจากันอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่ก่อนเริ่ม
ลงมือท�ำวิจัย (หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มเขียนบทความ) เพื่อให้ได้ข้อตกลง
ร่วมกันว่าจะมีบทความออกมาจากงานวิจัยกี่บทความ ผู้ใดควรจะมีชื่อเป็น
ผูน้ พิ นธ์ในบทความใด ผูใ้ ดสมควรจะอยูใ่ นกิตติกรรมประกาศ โดยผูน้ พิ นธ์หลัก
มีหน้าที่ประสานงานในการเตรียมต้นฉบับบทความ และเมื่อเขียนบทความ
เสร็จแล้วผูน้ พิ นธ์หลักต้องส่งต้นฉบับสุดท้ายให้ผนู้ พิ นธ์รว่ มทุกคนรับรองก่อน
ส่งไปตีพิมพ์
3. ควรตกลงกันก่อนการเขียนงานวิจัยว่าล�ำดับชื่อของผู้นิพนธ์จะ
เป็นอย่างไร จะใช้หลักการใดในการก�ำหนดล�ำดับ เช่น การเรียงล�ำดับตาม
ปริมาณงานทีม่ สี ว่ นร่วม การเรียงล�ำดับตามอักษรละติน หรือการเรียงล�ำดับ
ตามอักษรไทย เป็นต้น และผู้ใดจะเป็น corresponding author
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4. ผูน้ พิ นธ์ทกุ คนควรมีคำ� อธิบายทีส่ ามารถชีแ้ จงกับทุกฝ่ายทีม่ สี ว่ นได้
ส่วนเสียได้ว่า ผู้ที่มีชื่อในผลงานมีคุณสมบัติเป็นผู้นิพนธ์อย่างไร (contributorship) แม้บางวารสารจะไม่ได้ต้องการส่วนนี้ก็ตาม
5. หากเป็นงานวิจัยที่ตนเองมิได้เป็นผู้สร้างข้อมูลนั้นเอง ก่อนเริ่ม
งานวิจัย ผู้วิจัยควรเชิญชวนผู้สร้างข้อมูลเหล่านั้นมาร่วมเป็นคณะผู้วิจัย
โดยโอกาสเป็นผู้นิพนธ์ด้วย หากผู้สร้างข้อมูลนั้นๆ ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมจึง
สามารถด�ำเนินการต่อโดยไม่มีผู้สร้างข้อมูลในทีมวิจัยหรือเป็นผู้นิพนธ์ การ
ปฏิเสธนั้นอาจจะเป็นด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรทางกลุ่มผู้วิจัยควร
พิจารณาตามความเหมาะสม
6. ส�ำหรับ ghost author ที่ถูกละชื่อไปในฐานะผู้นิพนธ์ ต้อง
พิจารณาคุณสมบัตขิ องตนเองตามเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมในการ
เป็นผู้นิพนธ์ข้างต้นก่อน หากมั่นใจว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนให้น�ำหลักฐาน
ไปพูดคุยกับผูน้ พิ นธ์หลักอย่างตรงไปตรงมา เพือ่ ขอเพิม่ ชือ่ ผูน้ พิ นธ์ (ดูขอ้ 9)
7. ผู้ที่ได้รับการใส่ชื่อให้เป็น gift author หากพบก่อนการตีพิมพ์
ควรขอให้ผู้นิพนธ์หลักถอนชื่อออกด้วยเหตุผลว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติของ
ผู้นิพนธ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นการผิดหลักจริยธรรม ถ้าบทความได้ตีพิมพ์ไปแล้ว
อาจขอถอนชื่อออก (ดูข้อ 9)
8. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเรื่องความเป็นผู้นิพนธ์และไม่สามารถแก้
ปัญหาได้ด้วยการพูดคุยกับผู้นิพนธ์หลัก ขั้นตอนต่อไปควรเป็นการเสนอข้อ
พิพาทนัน้ ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยชีข้ าด
ข้อพิพาทนั้น
9. วารสารที่มีมาตรฐาน จะเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขหลังตีพิมพ์ไป
แล้วโดยการเพิม่ หรือถอนชือ่ ผูน้ พิ นธ์หรือแม้แต่ถอนทัง้ บทความได้ แต่ในทุก
กรณีควรกระท�ำผ่านผูน้ พิ นธ์หลัก และควรได้รบั ความยินยอมจากผูน้ พิ นธ์รว่ ม
ทั้งหมด
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10. การกล่าวขอบคุณผูม้ สี ว่ นช่วยในกิตติกรรมประกาศเป็นสิง่ ทีค่ วร
ท�ำ อย่างไรก็ตามมีขอ้ พึงพิจารณาสองประการคือ กิตติกรรมประกาศไม่ควร
ยาวเกินไป และควรขออนุญาตจากผู้ที่นิพนธ์ประสงค์จะขอบคุณเสียก่อน
หากสามารถกระท�ำได้
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2. ความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)
2.1 นิยาม
ข้อมูล (Data) หมายความถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้จากการวิจัย
ซึ่งใช้เป็นฐานของการวิเคราะห์ประมวลผล
การสร้างข้อมูลเท็จ (Fabrication) หมายความถึง การสร้างข้อมูล
ขึ้นโดยมีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองหรือจาก
การเก็บรวบรวมงานวิจัย
การปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อมูล (Falsification) หมายความถึง
การปกปิด บิดเบือน หรือท�ำให้ผิดจากความเป็นจริง โดยการตัดทอน
ดัดแปลง ปรุงแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือการปฏิบตั อิ นื่ ใดในกระบวนการ
วิจัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อสรุปที่ผู้วิจัยต้องการ
2.2 หลักการและเหตุผล
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผู้อ่านย่ อมมี สมมติ ฐานว่ า ผู ้ วิจั ยจะ
รายงานผลตามความเป็นจริง นัน่ คือปราศจากการรายงานข้อมูลทีค่ ลาดเคลือ่ น
จากความเป็ น จริ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น การสร้ า งข้ อ มู ล เท็ จ (fabrication)
หรือการปลอมแปลง หรือบิดเบือนข้อมูล (falsification) ซึ่งรวมถึงการ
ตกแต่ง หรือเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป การกระท�ำ
ดังกล่าวเป็นสิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้ การทีผ่ อู้ า่ นน�ำผลงานวิจยั ทีไ่ ม่ได้อยูบ่ นรากฐาน
ของข้อมูลทีถ่ กู ต้องไปใช้ตอ่ อาจน�ำไปสูก่ ารสูญเสียความน่าเชือ่ ถือของผูว้ จิ ยั
ของวงการวิจัยโดยรวม ทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัย หรือแม้แต่ชีวิต
2.3 แนวทางการปฏิบัติ
1. ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยในทุกระดับต้องมั่นใจว่า กระบวนการเก็บ
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยจะท�ำให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ (reliable) และ
ถูกต้องเหมาะสม (valid) ตามมาตรฐานและจริยธรรมในแต่ละสาขา ซึง่ จะต้อง
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พิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างถี่ถ้วน ตั้งแต่การออกแบบการทดลอง มาตรฐาน
ของสารเคมีและกระบวนการความสามารถในการท�ำซ�ำ้ ได้ (repeatability)
ขีดจ�ำกัดของการตรวจวัดของเครื่องมือหรือวิธีการที่เลือกใช้การประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยหลักสถิติ เป็นต้น
2. หัวหน้าหรือผู้ประสานงานโครงการวิจัยจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความถูกต้องของข้อมูลแก่ผวู้ จิ ยั โดยพึงท�ำตนให้เป็นแบบอย่างและไม่เพิกเฉย
ต่อการปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เช่น การปลอมแปลงข้อมูล การตกแต่งข้อมูล การไม่จดบันทึกข้อมูล การ
น�ำเสนอข้อมูลทีไ่ ม่มหี ลักฐานยืนยันการเลือกก�ำจัดข้อมูลบางส่วน หรือการน�ำ
ตัวอย่างบางตัวอย่างออกจากการทดลอง การเลือกแสดงเฉพาะข้อมูลที่ดี
ทีส่ ดุ หรือทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษว่าเป็นข้อมูลทีเ่ ป็นตัวแทนของการทดลอง ท�ำการ
ทดลองโดยไม่มตี วั เทียบ (control) หรือไม่มกี ารท�ำซ�ำ้ หรือการใช้วธิ กี ารทาง
สถิติที่ไม่เหมาะสมในการวิเคราะห์หรือจัดการข้อมูล
3. ในกรณีทกี่ ารวิจยั นัน้ ท�ำในห้องทดลอง ผูว้ จิ ยั จะต้องเก็บหลักฐาน
การได้มาซึ่งข้อมูล เช่น สมุดบันทึกผลการทดลองที่มีเลขหน้า บันทึก
ด้วยปากกา ไม่ใช้น�้ำยาลบค�ำผิด ถ้าจะมีการขีดฆ่าให้ขีดฆ่าโดยที่ผู้อ่าน
ยังสามารถอ่านข้อความเดิมได้ มีการลงวันที่และมีการลงนามรับรองพร้อม
พยาน ไฟล์รปู ภาพหรือไฟล์ขอ้ มูลต่างๆ ทีไ่ ด้จากเครือ่ งมือในรูปแบบทีไ่ ม่ได้
ผ่านการประมวลผลใดๆ ตัวอย่างเซลล์หรือเนือ้ เยือ่ หลักฐานเหล่านีค้ วรเก็บ
ไว้ในที่ปลอดภัยและสามารถเรียกหาเพื่อตรวจสอบยืนยันได้เมื่อจ�ำเป็น
4. การตกแต่งรูปภาพเพื่อการน�ำเสนอในผลงานวิจัยอาจท�ำได้ใน
ขอบเขตที่เหมาะสม (ดูหัวข้อ image handling ประกอบ) แต่ในทุกกรณี
พึงมีการส�ำรองไฟล์รูปภาพต้นฉบับไว้ด้วย
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5. ข้ อ มู ล วิ จั ย ทุ ก ชนิ ด และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรเก็ บ ไว้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย ไม่ควรท�ำลายทิ้งถึงแม้ว่างานนั้นจะเสร็จและได้รับการตีพิมพ์ไป
แล้วก็ตาม สามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ ถ้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็
ให้ท�ำข้อมูลส�ำรอง (backup data) เอาไว้ด้วย
6. ถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่สงสัยผู้ร่วมวิจัยอาจมีการสร้างข้อมูลหรือ
ปลอมแปลงข้อมูล ไม่ควรเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียว ควรแจ้งผู้บังคับบัญชาใน
ล�ำดับชั้นต่อไป เช่น ถ้าพบว่าเพื่อนร่วมห้องทดลองอาจปลอมแปลงข้อมูล
ก็ให้แจ้งหัวหน้าห้องทดลอง ถ้าสงสัยหัวหน้าโครงการวิจัยก็ให้แจ้งหัวหน้า
องค์กรนัน้ ๆ เช่น คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน อธิการบดี ฯลฯ ทัง้ นี้ การแจ้งควร
เป็นไปอย่างปราศจากอคติ โดยแจ้งข้อเท็จจริงที่ตนพบเห็น
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3. การจัดการรูปภาพ (Image Handling)
3.1 นิยาม
ภาพดิ จิ ต อล (Digital image) หมายความถึ ง ภาพที่ ผ ่ า น
กระบวนการสร้างสรรค์โดยคอมพิวเตอร์ เช่น ผ่านการสแกน การถ่ายภาพ
ด้วยกล้องดิจิตอล หรือการสร้างภาพขึ้นใหม่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นต้นซึง่ แสดงผลภาพในลักษณะสองมิตใิ นหน่วยทีเ่ รียกว่า จุดภาพ (pixel)
การจัดการรูปภาพ (Image handling) หมายความถึง การเปลีย่ นแปลง
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรูปภาพเดิม เช่น การปรับความเข้มของแสง ปรับ
คอนทราสต์ (contrast) ปรับสี การลบหรือเพิ่มส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ
การน� ำ ภาพจากคนละแหล่ ง มาตั ด ต่ อ รวมกั น เป็ น ต้ น ในที่ นี้ ห มายถึ ง
การจัดการรูปภาพเพื่อใช้ประกอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
3.2 หลักการและเหตุผล
ในยุคของโลกดิจิตอล ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่สามารถใช้ตกแต่งหรือ
ดัดแปลงรูปภาพได้อย่างแพร่หลายและง่ายดาย ในบางครั้งผู้วิจัยอาจ
ต้องการท�ำการตกแต่งดัดแปลงรูปภาพ เพื่อให้การสื่อสารด้วยภาพมีความ
ชัดเจนรัดกุมมากขึ้น อย่างไรก็ตามการตกแต่งหรือดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม
อาจก่อให้เกิดปัญหาของการสร้างข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลงหรือ
บิดเบือนข้อมูลได้ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์เพื่อเป็นมาตรฐานแก่
ผู ้ วิ จั ย เพื่ อ ยึ ด เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ โ ดยทั่ ว กั น ดั ง จะเห็ น ตั ว อย่ า งจากคู ่ มื อ ที่
เกีย่ วกับการจัดการรูปภาพในวารสารทางวิทยาศาสตร์หลายๆ ฉบับ นอกจากนี้
บรรณาธิการของวารสารบางวารสารยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพือ่ ตรวจดูการ
จัดการรูปภาพที่ผิดมาตรฐานได้ด้วย ถึงแม้ว่าวารสารบางฉบับไม่ได้มีเกณฑ์
เขียนไว้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยหลักจะต้องรับผิดชอบดูแลการตกแต่งรูปภาพให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และให้ความรู้แก่นักศึกษาหรือผู้ช่วยวิจัยด้วย
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3.3 แนวทางการปฏิบัติ
1. ไม่ควรเน้นหรือท�ำให้สว่ นใดส่วนหนึง่ ของภาพเข้มขึน้ (enhance)
ท�ำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพจางลง (obscure) เปลี่ยนต�ำแหน่งส่วนใด
ส่วนหนึ่งของภาพ (move) ลบส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ (remove) หรือ
เพิ่มส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ (introduce)
2. การปรับความเข้มของแสง คอนทราสต์ (contrast) หรือความ
สมดุลของสี สามารถท�ำได้ต่อเมื่อเป็นการปรับกับภาพทั้งหมดโดยรวม
ไม่เลือกปรับเฉพาะบางส่วนของภาพ และการปรับนั้นจะต้องไม่ท�ำให้ข้อมูล
บางส่วนจางลงหรือหายไปจากภาพต้นฉบับ
3. ไม่น�ำภาพที่ได้จากการทดลองที่ต่างกัน มารวมกันเป็นภาพ
เดียวกัน ถ้าจะน�ำมาเสนอพร้อมกัน ต้องมีเส้นหรือกรอบแบ่ง และบ่งชีค้ วาม
แตกต่างไว้อย่างชัดเจน เช่น ภาพที่มาจากคนละต�ำแหน่งภายในเจล (gel)
เดียวกัน ภาพทีม่ าจากต่างเจลกัน ภาพทีถ่ า่ ยมาจากต่าง field กัน ภาพทีไ่ ด้
มาจากการถ่ายรูปที่ปรับความเข้มของแสงต่างกัน
4. ในทุกกรณี จะต้องมีการส�ำรองไฟล์รูปภาพต้นฉบับไว้เสมอ และ
ทุกขัน้ ตอนในการปรับแต่งรูปภาพให้ผวู้ จิ ยั บันทึกล�ำดับ วิธกี าร ปริมาณ ของ
การปรับแต่ง พร้อมทั้งโปรแกรมที่ใช้ในการปรับแต่งไว้ด้วย
5. เมือ่ ผูว้ จิ ยั ต้องการเผยแพร่รปู ภาพทีผ่ า่ นการเปลีย่ นแปลงมาแล้ว
ให้แจ้งบรรณาธิการด้วยว่า รูปภาพดังกล่าวได้ผ่านการเปลี่ยนแปลง และ
ถ้าบรรณาธิการต้องการทราบรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ
รูปภาพต้นฉบับ ผู้วิจัยต้องสามารถส่งให้บรรณาธิการตรวจสอบได้
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4. การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)
4.1 นิยาม
การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism) หมายความถึง การลอกเลียน
โดยมิชอบ ซึ่งการลอกเลียนดังกล่าวอาจจะเป็นการลอกเลียนความคิด
บทความ ท�ำนองเพลง รูปภาพ หรือข้อมูล หรือสิ่งต่างๆ ที่มีคุณค่าทางการ
สร้างสรรค์
4.2 หลักการและเหตุผล
ในทางกฎหมาย จะมีกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาคุม้ ครองทรัพย์สนิ
ทางปัญญาต่างๆ อยู่แล้ว เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ฯลฯ
ดังนั้นเมื่อเราเอ่ยถึง plagiarism จึงจะหมายถึงสิ่งที่กฎหมายมิได้คุ้มครอง
หรือการลอกเลียนนั้นไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย แต่เนื่องจากการลอกเลียน
ดังกล่าวเป็นการลอกเลียนโดยมิชอบ นักวิชาการและนักวิจยั จึงไม่พงึ ประสงค์
ให้มีการลอกเลียนเช่นนี้ หลักการของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง
ในทางกฎหมายและทางจริยธรรม ก็เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ โดยให้
ผู้สร้างสรรค์ได้มีโอกาสได้ประโยชน์จากการสร้างสรรค์ แต่ในขณะเดียวกัน
ประโยชน์ต่างๆ เหล่านั้น ต้องอยู่ในสมดุลภายใต้เงื่อนไขความยุติธรรมและ
มนุษยธรรม
เนื่องจากในทางปฏิบัติ การลอกเลียนโดยมิชอบที่เกิดขึ้นในการ
เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการลอกเลียนบทความ
(การเขียน) แนวทางปฏิบัติด้านล่างจึงเน้นไปที่การเขียนอย่างเหมาะสม
4.3 แนวทางปฏิบัติ
1. ในกรณีที่ข้อความที่เราเขียนขึ้น เป็นองค์ความรู้หรือข้อมูลจาก
ผู้นิพนธ์ท่านอื่นหรือบทความอื่นและข้อความนั้นผู้อ่านอาจจะต้องการรู้ที่มา
ที่ไป ให้อ้างอิงบทความเดิมไว้ด้วย (ดูหัวข้อ references and citations
ประกอบ)

13

14

คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

2. จากกรณีในข้อแรก ผูเ้ ขียนควรจะต้องพยายามทวนความ (paraphrase) หรือ ย่อความ (summarize) ด้วยวาจา ลีลา และโวหารของ
ตนเองในการเล่าองค์ความรูน้ นั้ ๆ ไม่ควรน�ำลีลาและโวหารของเดิมมาใช้ใหม่
ยกเว้นในกรณีทกี่ ารเล่าความหรือทวนความ ไม่สามารถเล่าใหม่ได้ดว้ ยวาจา
ลีลา และโวหารใหม่ได้
3. ในบางกรณีการทวนความหรือย่อความ อาจท�ำให้ความหมาย
เปลี่ยนไป หรืออรรถรสในการอ่านเปลี่ยนไป เช่น ความเดิมเป็นร้อยกรอง
ความเดิมเป็นการเล่นค�ำและมีความหมายหลายแง่ให้ผอู้ า่ นคิดหรือความเดิม
เป็นประโยคอมตะ ซึ่งผู้อ่านส่วนใหญ่รู้จักดี ในกรณีดังกล่าวผู้เขียนจ�ำเป็น
ต้องยกข้อความเดิมมาทัง้ ชุดให้ผเู้ ขียนใส่ข้อความเดิมไว้ภายในเครือ่ งหมาย
อัญประกาศ พร้อมทั้งอ้างอิงข้อความเดิมด้วย
4. เมื่อเขียนบทความเสร็จทุกครั้งแล้ว ควรตรวจสอบโดยการเทียบ
บทความที่ตนเขียนกับบทความที่ตนใช้อ้างอิง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความ
ใดที่เข้าข่ายการลอกเลียนโดยมิชอบ
5. ในการเขียนบทความ พึงหลีกเลี่ยงการอ่านจากเอกสารอ้างอิง
พร้อมกับเขียนต้นฉบับบทความไปด้วยหรือคัดลอกข้อความจากที่อื่นมา
แปะในต้นฉบับบทความที่ก�ำลังเขียน ถ้าปฏิบัติตามหลักการนี้ได้โอกาสที่จะ
บังเอิญเขียนไปตรงกับข้อความในเอกสารอ้างอิงจนเข้าข่าย plagiarism
จะเป็นไปได้ยาก ในกรณีที่ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่าข้อความที่ตนเขียนนั้น ซ�้ำ
กับข้อความที่ผู้อื่นเขียนก่อนหน้านี้อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ ผู้เขียนอาจจะ
ตรวจสอบโดยโปรแกรมตรวจสอบ plagiarism ต่างๆ ที่มีอยู่ท้องตลาดได้
บางวารสาร (http://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism_detection)
6. ในกรณีที่บทความต้นฉบับที่ผู้เขียนต้องการน�ำมาอ้างอิงเป็น
บทความทีต่ นเขียนเอง หรือข้อความทีผ่ เู้ ขียนต้องการเขียนนัน้ ผูเ้ ขียนได้เคย
เขียนลงบทความอื่นมาแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาการลอกเลียนตนเอง
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โดยมิชอบ (self-plagiarism) ให้ผเู้ ขียนพึงปฏิบตั ติ อ่ ข้อเขียนของตนดัง่ เป็น
ข้อเขียนของบุคคลอืน่ กล่าวโดยย่อคือมีการทวนความหรือย่อความและการ
อ้างอิงอย่างเหมาะสม
7. การที่สองบทความมีข้อความเหมือนกันนั้น ในตัวมันเองมิได้เป็น
plagiarism ไปโดยอัตโนมัติหรือการที่ท�ำการอ้างอิงแล้ว ก็มิใช่เป็นการ
ปฏิเสธว่าข้อความดังกล่าวมิใช่ plagiarism โดยสิ้นเชิง ผู้พิจารณาควร
พิจารณาหลักการและเหตุผลและแนวทางปฏิบัติทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น
โดยรวม
8. หลักการข้างต้นสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในกรณีของรูปภาพหรือ
ข้อมูลอย่างอื่นได้ด้วย ในกรณีของรูปภาพหรือตารางแสดงข้อมูล ถ้ามีการ
เผยแพร่ซำ�้ จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิก์ อ่ นและมีการอ้างอิงอย่าง
เหมาะสมด้วย
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5. เอกสารอ้างอิง (Reference) และ การอ้างอิง (Citation)
5.1 นิยาม
เอกสารอ้างอิง (Reference) หมายความถึง สิ่งที่ใช้อ้างอิงเพื่อ
สนับสนุนข้อมูล ความเห็น ข้อความหรือข้อสรุป ที่ผู้นิพนธ์เขียนไว้ในงาน
วิชาการหรืองานวิจยั เอกสารอ้างอิงนีอ้ าจจะเป็นสิง่ ต่างๆ ต่อไปนี้ เช่น ต�ำรา
บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความจากวารสารทั้งวารสารวิจัยและวารสาร
ทั่วไป ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ข้อกฎหมาย เป็นต้น
5.2 หลักการและเหตุผล
เนือ่ งจากเอกสารอ้างอิงถูกใช้เพือ่ สนับสนุนข้อความทีผ่ นู้ พิ นธ์เขียน
ผูน้ พิ นธ์จงึ ต้องอ่านเอกสารทีต่ นใช้ตามเหมาะสม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้แน่ใจว่าเอกสาร
นั้นสามารถสนับสนุนข้อความที่ตนเขียนได้จริงๆ
5.3 แนวทางปฏิบัติ
1. เมือ่ ผูน้ พิ นธ์คดิ ว่าข้อความทีต่ นเขียนนัน้ ต้องการเอกสารสนับสนุน
ผูน้ พิ นธ์ควรจะเลือกเอกสารทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ มาใช้เพือ่ สนับสนุนข้อความนัน้
2. ผู้นิพนธ์ต้องอ่านเอกสารที่ตนจะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงก่อนเสมอ
3. ไม่ควรอ้างอิงแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (เช่น เว็บไซต์ หนังสือ ต�ำรา
เป็นต้น) หรือบทความทบทวนวรรณกรรม (review article) แต่ควรอ้างอิง
จากเอกสารที่เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ (original article)
4. ควรอ้างอิงเอกสารเท่าที่จ�ำเป็นอย่างเหมาะสม ไม่ควรอ้างอิง
เอกสารที่มากเกินไปจนพร�่ำเพรื่อ
5. ไม่ควรน�ำบทคัดย่อ (abstract) มาเป็นเอกสารอ้างอิง
6. การอ้างอิงเอกสารทีย่ งั ไม่ได้ตพี มิ พ์แต่ได้รบั การตอบรับการตีพมิ พ์
จากวารสารนั้นๆ แล้วควรระบุไว้ว่าเป็น “in press” หรือ “forthcoming”
ผูน้ พิ นธ์ควรได้รบั ค�ำยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรในการอ้างอิงเอกสารชนิดนี้
และจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเอกสารนั้นได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์จริง
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7. การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ แต่เป็นเอกสารที่ได้เคย
ส่งเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์ (submitted) หรือ การอ้างอิงข้อมูลที่ไม่เคยส่ง
ตีพิมพ์ ควรจะระบุไว้ว่าเป็น “unpublished data” หรือ “unpublished
observations” และควรได้รบั ค�ำยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรด้วย อย่างไร
ก็ตามควรใช้การอ้างอิงเอกสารชนิดนีอ้ ย่างระมัดระวังและใช้ในกรณีทจี่ ำ� เป็น
เท่านั้น เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ นอกจากนี้ผู้ท่ีอยู่ใน
ฐานะผู้ประเมินผลงาน (peer reviewer) ไม่ควรน�ำต้นฉบับบทความที่
บรรณาธิการส่งมาให้พิจารณาไปใช้อ้างอิงจนกว่าบทความนั้นจะได้รับการ
ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
8. ควรหลีกเลีย่ งการอ้างอิงจากการพูดคุยส่วนตัว (personal communication) นอกเสียจากว่าข้อมูลนั้นไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นแล้ว
เท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ควรระบุชื่อและวันเวลาของผู้ที่พูดคุยไว้ในวงเล็บ ทั้งนี้
ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและได้รับค�ำยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย
9. เมื่อผู้นิพนธ์ได้ท�ำการทวนความ (paraphrase) หรือย่อความ
(summarize) มาจากบทความอื่นไม่ว่าจะเป็นบทความของตนเองหรือ
บทความของผู้อื่นก็ตาม ผู้นิพนธ์ควรที่จะอ้างอิงเอกสารต้นฉบับนั้นไว้ด้วย
(ดูหัวข้อ plagiarism ประกอบ)
10. ผู้นิพนธ์ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง
ทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา
11. ผู ้ นิ พ นธ์ ไ ม่ ค วรใช้ บ ทความที่ ถู ก ถอดถอน (retracted
publication) ออกไปแล้ ว มาเป็ น เอกสารอ้ า งอิ ง ยกเว้ น ข้ อ ความที่
ต้องการการสนับสนุนนั้นเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถอดถอน
ซึ่งในกรณีเช่นนี้ควรระบุไว้ใน เอกสารอ้างอิงด้วยว่าเป็นเอกสารที่ได้ถูกถอน
ออกไปแล้ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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“การที่ผู้นิพนธ์มีผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่ประกาศแต่แรก อาจเป็นเครื่อง
บ่งบอกถึงเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ใจ และบางครั้งผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นๆ
ก็อาจสร้างแรงจูงใจให้เกิดการประพฤติมิชอบทางวิชาการอย่างร้ายแรง
เช่น fabrication หรือ falsification ได้ ดั่งเช่นในกรณีของงานวิจัยที่
พยายามเชื่อมโยงวัคซีน Measles, Mumps and Rubella (MMR)
เข้ากับ Autism (1) เป็นต้น”
เอกสารอ้างอิง
Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, et al.Ileal-lymphoid-nodular
hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental
disorder in children [retracted in : Lancet. 2004 ; 363(9411) :
750]. Lancet. 1998 ; 351(9103) : 637-641.
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6. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
6.1 นิยาม
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) จะเกิดขึ้นเมื่อความ
สัมพันธ์ของผูว้ จิ ยั อาจก่อให้เกิดอคติกบั กระบวนการวิจยั และหรือกระบวนการ
เผยแพร่งานวิจัย ความสัมพันธ์นี้อาจเป็นความสัมพันธ์ทางด้านบวกหรือลบ
ก็ได้ หรืออาจเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ความ
สัมพันธ์ทางการเงิน ฯลฯ และอคติที่อาจเกิดขึ้นนั้นอาจเกิดขึ้นจริงหรือไม่
เกิดขึน้ ก็ได้ เพียงแต่มคี วามเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดขึน้ และอคตินน้ั ๆ เมือ่ เกิดแล้ว
อาจส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมต่อกระบวนการวิจัยและ/หรือกระบวนการ
เผยแพร่งานวิจัยโดยประโยชน์อาจตกแก่ผู้วิจัยหรือผู้อื่น
6.2 หลักการและเหตุผล
เมื่ อ ผู ้ วิ จั ย ต้ อ งการหาค� ำ ตอบด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย จ� ำ ต้ อ งใช้
กระบวนการที่มีอคติน้อยที่สุดหรือเกิดอคติให้น้อยที่สุด นักวิชาการเมื่อ
ต้องการเผยแพร่งานวิชาการก็จ�ำต้องเผยแพร่โดยปราศจากอคติ ดังนั้นวิธี
การจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์
อันอาจก่อให้เกิดอคติเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์บางประการ
ผู้วิจัยก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเมื่อมีความสัมพันธ์เหล่านี้เกิดขึ้นสิ่งที่ผู้วิจัย
พึงปฏิบัติก็คือการประกาศให้ผู้อ่านทราบ
อนึ่ง ผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น โดยตัวของมันเองมิได้เป็นส่วนของ
การผิดจริยธรรม หากแต่กระบวนการจัดการเมื่อเกิดขึ้นแล้วต่างหากที่
อาจก่อให้เกิดการประพฤติผิดจริยธรรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้วิจัยมี
ความตั้งใจซ่อนผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นไว้มิให้ผู้อ่านทราบ
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6.3 แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้วิจัยควรพยายามหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมิให้เกิดขึ้น
2. ผูว้ จิ ยั พึงตระหนักว่า เป็นหน้าทีข่ องผูว้ จิ ยั ทีต่ อ้ งส�ำรวจตนเองและ
คณะว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
3. เมื่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นแล้ว ผู้วิจัยพึงประกาศให้ผู้อ่าน
ทราบโดยอาจแจ้งให้บรรณาธิการทราบ หรือเขียนประกาศไว้ในบทความเลย
ผูว้ จิ ยั มิควรคิดไปเองว่าผลประโยชน์ทบั ซ้อนนัน้ ๆ มีโอกาสก่อให้เกิดอคตินอ้ ย
มากจนไม่จ�ำเป็นต้องประกาศให้ผู้อ่านทราบ บรรณาธิการควรเป็นผู้ท�ำการ
ตัดสินใจ
4. วารสารส่วนใหญ่จะมีนโยบายเกีย่ วกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนชัดเจน
อยู่แล้ว และบางวารสารอาจแยกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อความชัดเจน ผู้วจิ ัย
มีหน้าทีใ่ นการอ่านและปฏิบตั ติ ามนโยบายของวารสารนัน้ ๆ ก่อนส่งเรือ่ งเพือ่
ขอรับการตีพิมพ์เสมอ
5. ในกรณีที่เป็นคณะผู้วิจัย เป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของ
ผู้วิจัยทุกท่านที่พึงประกาศผลประโยชน์ทับซ้อนของตน โดยมีผู้วิจัยหลัก
ท�ำหน้าที่รวบรวม
6. ในกรณีที่วารสารหรือผู้อ่านเกิดความสงสัยและสอบถามกลับมา
เป็นหน้าทีข่ องผูว้ จิ ยั ทีต่ อ้ งตอบข้อสอบถามเหล่านัน้ ด้วยความบริสทุ ธิใ์ จและ
ปราศจากอคติ
7. ในกรณี ที่ ผู ้ วิ จั ย เกิ ด ความสงสั ย ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ใ ดๆ เป็ น
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือไม่ ให้ถอื ว่าเป็นและปฏิบตั ดิ งั เช่นเป็นเอาไว้กอ่ นเสมอ
8. ในบางกรณีผู้วิจัยอาจเพิ่งทราบว่าตนมีผลประโยชน์ทับซ้อน
หลังจากเผยแพร่งานวิจยั ไปแล้ว ในกรณีเช่นนีใ้ ห้ผวู้ จิ ยั ประกาศตามหลัง โดยอาจ
แจ้งให้วารสารทราบ (ดูหัวข้อ correspondences ประกอบ)
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7. ความลับและความเป็นส่วนตัว (Privacy and Confidentiality)
7.1 นิยาม
ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายความถึง ข้อมูลที่ไม่ควรถูกเปิดเผย
ให้ล่วงรู้ไปถึงบุคคลที่สาม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลหลายประการ เช่น
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย อับอาย ก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็นส่วนตัว
หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือการเงินต่อผู้หนึ่งผู้ใด หรือผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลมีความประสงค์ที่จะไม่เปิดเผย เป็นต้น
ความเป็นส่วนตัว หมายความถึง ขอบเขตทั้งที่จับต้องได้และที่เป็น
สิ่งสมมติที่แยกผู้ใดผู้หนึ่งออกจากผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในบางกรณี
ขอบเขตต่างๆ เหล่านี้อาจต้องอาศัยความลับในการสร้าง
อนึง่ จะเห็นว่าความลับและความเป็นส่วนตัวมิใช่เป็นสิง่ เดียวกันแต่
มีความเกี่ยวพันกันได้ในหลายกรณี
7.2 หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของความลับและความเป็นส่วนตัว เป็นหลักการ
ที่มีอยู่ในทุกสังคมทุกชนชั้นและทุกเชื้อชาติ ซึ่งสะท้อนในเห็นในรูปแบบของ
กฎหมายต่างๆ อย่างไรก็ตามในการท�ำวิจยั บางครัง้ ผูว้ จิ ยั อาจได้อภิสทิ ธิใ์ นการ
รับรู้ข้อมูลบางอย่าง ที่เมื่อถูกเปิดเผยออกไปอาจละเมิดหลักการของความ
ลับและความเป็นส่วนตัวได้ ปัญหาดังกล่าวมักพบบ่อยในกรณีของการวิจัย
ในสาขาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ ในสาขาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพนัน้ ความสัมพันธ์
ระหว่างแพทย์และคนไข้ถกู สร้างขึน้ ด้วยความเชือ่ ถือและเชือ่ มัน่ ซึง่ กันและกัน
ซึ่งความเชื่อถือนี้จะมีการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของคนไข้
เป็นส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญ เมือ่ แพทย์มบี ทบาทเป็นนักวิจยั เพิม่ ด้วย อาจท�ำให้
เกิดความรู้สึกที่ต้องรายงานข้อมูลทั้งหมดต่อประชาคมวิจัยและสาธารณะ
ผู้วิจัยจึงควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อท�ำการวิจัยและเมื่อต้องการ
เผยแพร่งานวิจัย
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7.3 แนวทางปฏิบัติ
1. ในกรณีที่เป็นการวิจัยในสาขาวิชาชีพที่มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เกีย่ วกับความลับและความเป็นส่วนตัวอยูแ่ ล้ว (เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ)
การท�ำงานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยนั้นไม่ควรละเมิดจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ
2. ในกรณีที่การท�ำงานวิจัย และ/หรือ เผยแพร่นั้นๆ จ�ำต้องละเมิด
หลักการแห่งวิชาชีพ (อาจเป็นเพราะประโยชน์ท่ีได้ต่อสังคมส่วนรวมมี
มากกว่า) ผู้วิจัยควรขอความเห็นค�ำขออนุญาตจากทุกฝ่ายรวมทั้งองค์กร
กลาง เช่น คณะกรรมการจริยธรรม (ethics committee, institution review
board) ถึงแม้จะไม่ถูกบังคับด้วยกฎระเบียบให้ขออนุญาตก่อนก็ตาม
3. ผู้วิจัยควรแยกข้อมูลที่สามารถบ่งบอกหรือระบุตัวบุคคล ที่อาจ
น�ำไปถึงการละเมิดความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงานวิจัย
ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ในการระบุตัวบุคคลสามารถระบุตัวบุคคลได้
และเพื่อให้มีระดับความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม
4. ในกรณีที่ผู้วิจัยจ�ำเป็นต้องตีพิมพ์ภาพถ่ายบุคคล เช่น ภาพผู้ป่วย
ผูว้ จิ ยั ควรจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผูป้ ว่ ยด้วยการ เผยแพร่ภาพเฉพาะ
ส่วนทีจ่ ำ� เป็นในการแสดงข้อมูล คาดแถบด�ำบริเวณทีอ่ าจใช้บง่ บอกตัวบุคคล
ได้ เช่น ใบหน้า หรือ ดวงตา ถ้าบริเวณที่ต้องการแสดงข้อมูลนั้นเป็นบริเวณ
ทีส่ ามารถบ่งบอกตัวบุคคลได้ นอกจากผูว้ จิ ยั จะขออนุญาตจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย (ดูข้อ 2) แล้ว ผู้วิจัยยังควรต้องขออนุญาตเผยแพร่ภาพ
และข้อมูลดังกล่าวจากผู้ป่วยอีกทางหนึ่งด้วย
5. เมื่อผู้วิจัยต้องการใช้ข้อมูลจากการสนทนากับบุคคลอื่นหรือ
ระหว่างบุคคลอื่นมาเป็นเอกสารอ้างอิงควรขออนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องก่อน
จะน�ำมาใช้ (ดูหัวข้อเอกสารอ้างอิงและการอ้างอิงประกอบ) และในค�ำขอ
อนุญาตให้ถามอย่างชัดเจนว่าสามารถระบุชื่อได้หรือไม่ หรือจะให้ระบุชื่อ
หรือไม่
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8. การเผยแพร่ซ�้ำ (Redundant Publication)
8.1 นิยาม
การเผยแพร่ซ�้ำ (Redundant Publication) หมายความถึง การ
เผยแพร่งานวิจยั ข้อมูล หรือบทความเดิมซึง่ เคยถูกเผยแพร่ไปแล้ว โดยอาจ
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน การเผยแพร่ก่อนหน้าโดย
ตนเองหรือบุคคลอืน่ การเผยแพร่โดยใช้สอื่ เดียวกันหรือสือ่ แตกต่างกัน การ
เผยแพร่โดยใช้ขอ้ ความโวหารเดียวกันหรือต่างกัน และการเผยแพร่โดยภาษา
เดียวกันหรือแตกต่างกัน เป็นต้นหลักการและเหตุผล
การเผยแพร่ซ�้ำอาจก่อให้เกิดปัญหาได้หลายประการด้วยกัน เช่น
1. การใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรใน
การเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการมีจ�ำกัด เจ้าของทรัพยากรจึงต้องการ
ใช้ทรัพยากรนั้นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และหากเจ้าของทรัพยากรที่
ถูกใช้ในการเผยแพร่ซำ�้ ทราบว่างานชิน้ นัน้ เคยถูกเผยแพร่มาก่อนหน้านีแ้ ล้ว
อาจไม่ยินดีให้ใช้ทรัพยากรของตนในการเผยแพร่ซ�้ำ
2. การละเมิดลิขสิทธิใ์ นกรณีทกี่ ารเผยแพร่งานครัง้ แรกนัน้ มีลขิ สิทธิ์
คุ้มครองอยู่ การเผยแพร่ซ�้ำในบางบริบทอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลซ�ำ้ ในกรณีทเี่ ป็นการเผยแพร่ขอ้ มูลวิจยั ซ�ำ้ และ
ผู้อ่านไม่ทราบว่าข้อมูลจากการเผยแพร่ซ�้ำซ้อนเป็นข้อมูลเดียวกัน อาจ
ก่อให้เกิดการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเข้าใจผิดว่าข้อมูลซ�ำ้ ซ้อนดังกล่าวเป็นข้อมูล
ที่แตกต่างกันได้ เช่น ในกรณีของ systematic review และหรือ meta
analysis เป็นต้น
4. การให้รางวัล การตอบแทน ความน่าเชื่อถือ เกิดความซ�้ำซ้อน
เนื่องจากในแวดวงวิชาการและการวิจัย ยังคงใช้การเผยแพร่เป็นตัวชี้วัด
ตัวหนึ่ง การเผยแพร่ซ้�ำซ้อนอาจก่อให้เกิดการให้ความน่าเชื่อถือ (credit)
ซ�้ำซ้อนขึ้น
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8.2 แนวทางการปฏิบัติ
1. เมื่อจ�ำเป็นต้องเผยแพร่ซ�้ำให้แจ้งให้เจ้าของทรัพยากรครั้งแรก
และครั้งที่สองทราบทั้งคู่ เช่น ถ้าผู้วิจัยได้ลงตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร ก.
ไปแล้ว ต่อมาคิดว่างานนั้นจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านวารสาร ข. ซึ่งอาจจะ
ไม่ได้อ่านวารสาร ก. จะต้องแจ้งให้บรรณาธิการทั้งวารสาร ก. และ วารสาร
ข. ทราบว่างานนี้เคยตีพิมพ์แล้วในวารสาร ก. หรือในกรณีที่ผู้วิจัยได้เคย
น�ำเสนอผลงานนี้ในงานประชุมวิชาการที่ใดที่หนึ่งมาแล้วต่อมาต้องการลงตี
พิมพ์ในวารสาร ควรแจ้งให้วารสารนั้นๆ ทราบว่าเรื่องดังกล่าวเคยน�ำเสนอ
ที่ใดและเมื่อไรมาแล้ว
2. ในการเผยแพร่งานครัง้ ทีส่ องให้อา้ งอิงถึงการเผยแพร่ครัง้ แรกด้วย
3. ในการเผยแพร่ครั้งที่สอง หากใช้สื่อเดียวกับครั้งแรก เช่น
เป็นบทความทัง้ คู่ ให้พยายามสือ่ ด้วยการทวนความ (paraphrase) ให้มากทีส่ ดุ
เท่าที่เป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนโดย
มิชอบ (ดูหัวข้อ plagiarism ประกอบ)
4. หากการเผยแพร่ครั้งแรกเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง ให้ขอ
อนุญาตการใช้งานลิขสิทธิจ์ ากเจ้าของก่อนการใช้ เช่น การเผยแพร่ครัง้ ทีส่ อง
จ�ำเป็นต้องใช้ตารางจากการเผยแพร่ครั้งแรก ให้ขออนุญาตก่อน
5. ในกรณีที่ข้อมูลหรือบางส่วนของข้อมูลในการเผยแพร่ครั้งที่
สองเป็นข้อมูลเดียวกับการเผยแพร่ครั้งแรกให้ระบุให้ชัดเจนว่าส่วนใดเป็น
ส่วนเดียวกัน เช่น ในการเผยแพร่ครั้งแรกมีอาสาสมัครในงานวิจัย 30 คน
ต่อมามีอาสาสมัครเพิ่มขึ้นเป็น 100 คน และผู้วิจัยต้องการเผยแพร่ข้อมูล
เพิ่มเติม ในกรณีนี้ผู้วิจัยควรบอกผู้อ่านให้ชัดเจนว่า ส่วนใดในการวิเคราะห์
ข้อมูลมาจากข้อมูลของอาสาสมัคร 30 คน ในการเผยแพร่ครั้งแรก
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6. ถ้าเป็นไปได้ควรใส่เชิงอรรถ (footnote) ให้ผู้อ่านทราบ เช่น
งานวิจัยนี้เคยน�ำเสนอในการประชุมใดมาก่อนหรืองานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ หรืองานนี้เป็นการแปลจากงานใดในภาษาอื่น
7. เมือ่ ต้องการใช้งานเผยแพร่ทซี่ ำ�้ ซ้อนนีใ้ นการขอรางวัล ผลงานทาง
วิชาการ หรือการตอบแทนต่างๆ ให้แจ้งผู้พิจารณาด้วยว่างานชิ้นใดเป็นงาน
ที่ซ�้ำซ้อนกันอยู่ รวมทั้งแจ้งว่าส่วนใดเป็นส่วนที่ซ�้ำซ้อน หรือในกรณีที่รางวัล
หรือผลตอบแทนต่างๆ ถูกให้มาโดยเจ้าตัวมิได้เป็นผู้ขอ เมื่อทราบว่าได้รับ
ก็ควรแจ้งให้ผู้พิจารณาทราบเช่นเดียวกัน
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9. การตีพิมพ์แบ่งย่อย (Salami Publication)
9.1 นิยาม
การตีพมิ พ์แบ่งย่อย (Salami Publication) หมายความถึง การน�ำ
งานวิจยั ทีม่ คี วามเหมาะสมทีจ่ ะตีพมิ พ์เป็นบทความเดียว น�ำมาซอยแบ่งย่อย
แยกส่งตีพมิ พ์เป็นบทความหลายๆ บทความอย่างไม่เหมาะสมและไม่จำ� เป็น
ซึง่ ในการส่งตีพมิ พ์นนั้ ๆ อาจเป็นการส่งตีพมิ พ์โดยบุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีเ่ ป็น
คนเดียวกันหรือต่างกันก็ได้
9.2 หลักการและเหตุผล
การตีพมิ พ์แบ่งย่อยอาจเป็นพฤติกรรมพึงประสงค์หรือไม่พงึ ประสงค์
ก็ได้ ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ชิน้ ใหญ่และมีขอ้ มูลมาก ไม่สามารถน�ำเสนอได้ใน
บทความเดียว หรือบางครัง้ ข้อมูลมีการเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งท�ำให้มขี อ้ มูลใหม่
มาน�ำเสนอ ผู้วิจัยจ�ำต้องเผยแพร่ในบทความมากกว่าหนึ่งบทความ ในกรณี
เช่นนี้อาจถือเป็นการตีพิมพ์แบ่งย่อยอย่างเหมาะสมได้
ในขณะที่งานวิจัยบางงานสามารถตีพิมพ์ได้ในบทความเดียว แต่
แยกข้อมูลบางอย่างออกมาน�ำเสนอในอีกบทความหนึ่ง ทั้งๆ ที่สามารถน�ำ
ข้อมูลนั้นใส่ในอีกคอลัมน์ของตารางที่มีแล้วในบทความแรกได้ กรณีเช่นนี้
ถือว่าเป็นการตีพิมพ์แบ่งย่อยอย่างไม่เหมาะสม
จะเห็นได้ว่าความเหมาะสมหรือไม่ของการตีพิมพ์แบ่งย่อยนั้นเป็น
อัตวิสัย อย่างไรก็ตามประเด็นที่จะต้องน�ำมาพิจารณาจะเป็นประเด็นเดียว
กับการเผยแพร่ซำ�้ (ดูหวั ข้อ redundant publication ประกอบ) กล่าวคือ
มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสหรือไม่
9.3 แนวทางปฏิบัติ
1. ในกรณีที่งานวิจัยนั้นเป็นงานใหญ่ และผู้วิจัยคิดว่าต้องแบ่ง
ตีพิมพ์เป็นหลายงานตั้งแต่ก่อนท�ำงานวิจัยอยู่แล้ว ผู้วิจัยหรือกลุ่มผู้วิจัย
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ควรตกลงกันตั้งแต่ก่อนท�ำงานวิจัยว่าจะตีพิมพ์กี่บทความ แต่ละบทความ
จะมีข้อมูลอะไรบ้าง และผู้ใดจะเป็นผู้นิพนธ์ของแต่ละบทความ
2. ในกรณีที่งานวิจัยนั้นยังไม่เคยได้รับการเผยแพร่ และผู้วิจัย
ต้องการทีจ่ ะแบ่งย่อยการตีพมิ พ์พร้อมๆ กัน ผูว้ จิ ยั ควรแจ้งบรรณาธิการ (หรือ
เจ้าของทรัพยากร เช่น ผู้จัดประชุม ถ้าการเผยแพร่เป็นการน�ำเสนอในงาน
ประชุม) ว่ามีการเผยแพร่งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในเวลาเดียวกัน โดยมีข้อมูล
ที่แตกต่างกันระหว่างการเผยแพร่ทั้งสอง และควรมีความพยายามในการ
อ้างการเผยแพร่อีกงานซึ่งกันและกันด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้วิจัยแบ่งข้อมูล
ออกเป็นงาน A และ งาน B ส่งไปขอรับการตีพิมพ์ในวารสารสองวารสาร
ในเวลาเดียวกัน นอกจากการแจ้งบรรณาธิการแล้ว ในบทความของงาน A
ผู้วิจัยควรจะอ้างงาน B ด้วย โดยอาจจะเขียนว่า under submission
ต่อมาถ้างาน B ได้รบั การตีพมิ พ์กอ่ นงาน A ผูว้ จิ ยั สามารถเปลีย่ นแปลงข้อมูล
เอกสารอ้างอิงได้
3. ถ้าข้อมูลของงานวิจัยนั้นเคยได้รับการตีพิมพ์ (เผยแพร่) เป็น
บางส่วนไปก่อนหน้าแล้ว เมื่อจะตีพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมก็ควรอ้างถึงงานแรก
ด้วยและแจ้งบรรณาธิการถึงการตีพิมพ์ครั้งแรก นอกจากนั้นในบทความ
หลังควรบ่งบอกให้ผู้อ่านทราบอย่างชัดเจนว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เคย
เผยแพร่ไปแล้ว
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10. การส่งบทความวิจยั ตีพมิ พ์มากกว่าหนึง่ วารสาร (Simultaneous
Submission)
10.1 นิยาม
การส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous
Submission) หมายความถึง การส่งบทความวิจยั เพือ่ การตีพมิ พ์มากกว่าหนึง่
วารสาร โดยอาจส่งในเวลาเดียวกันหรือส่งไปวารสารหนึ่งแล้วยังไม่ได้รับ
ค�ำตอบจึงส่งเรื่องเดียวกันไปยังอีกวารสารหนึ่ง
10.2 หลักการและเหตุผล
วารสารส่วนใหญ่ต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างมากในการพิจารณา
ลงตีพมิ พ์บทความใดบทความหนึง่ ไม่วา่ จะเป็นบุคลากรทีด่ ำ� เนินเอกสาร เวลา
และผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็น (peer reviewer) ดังนัน้ การส่งบทความตีพมิ พ์
มากกว่าหนึง่ วารสาร จึงเป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆ เหล่านีอ้ ย่างไม่เหมาะสม
และหากบทความที่ส่งไปได้รับการตีพิมพ์ทั้งสองแห่งหรือมากกว่าสองแห่ง
โดยมีเนื้อหาเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันอาจก่อให้เกิดปัญหาการละเมิด
จริยธรรมในประเด็นอืน่ ๆ อีก (ดูหวั ข้อ plagiarism, salami publication และ
redundant publication ประกอบ)
อนึ่ง ปัจจุบันได้มีความพยายามในการสร้างระบบขึ้น เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและเอื้อให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างวารสารอย่างยุติธรรม
โดยให้ผนู้ พิ นธ์สามารถส่งตีพมิ พ์ผา่ นระบบนีไ้ ด้มากกว่าหนึง่ วารสาร อย่างไร
ก็ตามระบบนีย้ งั ไม่เกิดขึน้ ดังนัน้ ด้วยหลักการของการใช้ทรัพยากรร่วม การส่ง
ตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสารในเวลาเดียวกันจึงยังเป็นเรื่องไม่ควรปฏิบัติอยู่
10.3 แนวทางการปฏิบัติ
1. เมื่อส่งเรื่องตีพิมพ์ไปยังวารสารใดวารสารหนึ่งแล้ว ควรรอจน
ได้รบั การปฏิเสธจากวารสารนัน้ ก่อนทีจ่ ะส่งไปยังวารสารอืน่ หากกระบวนการ
ประเมินยังไม่เสร็จสิ้นแต่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนวารสาร (เช่น มีข้อมูลเพิ่มเติมที่
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ท�ำให้คุณค่าของผลงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง) ควรแจ้งยกเลิกการส่งตีพิมพ์กับ
วารสารนัน้ และรอจนได้รบั การยืนยันจากบรรณาธิการก่อนจึงพิจารณาส่งไป
ยังวารสารอื่นต่อไป
2. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งผลงานตีพิมพ์ซ�้ำซ้อน ในกรณีที่มี
ผู้นิพนธ์มากกว่าหนึ่งคนซึ่งต่างคนต่างส่งโดยไม่ได้แจ้งผู้ร่วมนิพนธ์ทั้งหมด
ก่อน (เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรท�ำ) คณะผูน้ พิ นธ์ควรยึดหลักการเป็นผูน้ พิ นธ์ (ดูหวั ข้อ
authorship ประกอบ) โดยเคร่งครัด และตกลงร่วมกันว่าใครจะมีหน้าทีเ่ ป็น
ผูส้ ง่ ผลงานตีพมิ พ์และให้ผนู้ นั้ เป็นคนเดียวทีร่ บั ผิดชอบติดต่อประสานงานกับ
บรรณาธิการ ตั้งแต่ส่งผลงานจนถึงการตีพิมพ์ในที่สุด
3. ในการประชุมวิชาการ บางครัง้ ผูจ้ ดั ประชุมจะให้ผนู้ ำ� เสนอผลงาน
ส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารที่ผู้จัดประชุมเป็นเจ้าของอยู่
และในบางกรณีอาจให้ผนู้ พิ นธ์ลงนามโอนลิขสิทธิใ์ ห้ไว้ลว่ งหน้า ในกรณีเหล่านี้
ผู้นิพนธ์ควรปฏิบัติเสมือนตนได้ส่งเรื่องไปให้วารสารพิจารณา กล่าวคือ
หลังการประชุมเมือ่ ผูน้ พิ นธ์ตอ้ งการส่งไปยังวารสารอืน่ ให้แจ้งผูจ้ ดั ประชุมว่าตน
จะส่งไปลงตีพิมพ์ยังวารสารอื่น แล้วรอค�ำตอบจากผู้จัดประชุมก่อนเสมอ
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11. การเลือกข้อมูลส่งตีพิมพ์ (Selective Publication)
11.1 นิยาม
การเลือกข้อมูลส่งตีพมิ พ์ (Selective Publication) หมายความถึง
การเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย โดยคัดเลือกเฉพาะผลที่เป็นไป
ในทิศทางที่ตนต้องการหรือเลือกที่จะไม่เผยแพร่ผลงานโดยมีเจตนาให้ผู้รับ
สื่อเข้าใจหรือแปลผลต่างไปจากการที่ได้รับทราบผลทั้งหมดหรือมีเจตนา
ซ่อนเร้นข้อมูล
11.2 หลักการและเหตุผล
เมื่อผู้วิจัยมีค�ำถามและเลือกที่จะตอบค�ำถามนั้นด้วยกระบวนการ
วิจัยแล้ว เมื่อได้ค�ำตอบออกมาควรเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงกระบวนการใน
การตอบค�ำถามรวมทั้งผลที่ได้ แม้ว่าผลที่ได้อาจไม่เป็นไปตามแนวทางที่ตน
ตั้งสมมุติฐานไว้ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดทางด้านทรัพยากรโดยเฉพาะเนือ้ ที่
ในการตีพิมพ์ ท�ำให้ผู้วิจัยอาจไม่สามารถเผยแพร่รายละเอียดทุกอย่างที่พบ
จากงานวิจยั ได้ และอาจต้องเลือกน�ำเสนอเฉพาะข้อมูลทีค่ ดิ ว่าเป็นประโยชน์
และควรน�ำเสนอ จะเห็นได้ว่าเส้นแบ่งระหว่างการผิดจริยธรรมหรือไม่ ใน
พฤติกรรมอย่างเดียวกันนัน้ อยูท่ เี่ จตนาและผลจากการไม่นำ� เสนอข้อมูลต่างๆ
จะท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดจากที่ควรจะเป็นหรือไม่
บรรณาธิ ก ารก็ มี ส ่ ว นในการคั ด เลื อ กผลงานวิ จั ย ที่ จ ะปรากฏต่ อ
สาธารณชน ดังนั้นบรรณาธิการจึงควรคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์จาก
คุณภาพของงานวิจัยและประโยชน์ท่ีผู้อ่านจะได้รับจากบทความดังกล่าว
เช่น ควรเลือกตีพิมพ์ผลงานที่พบความแตกต่าง (positive trials) และ
ไม่พบความแตกต่าง (negative trials) ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ด้วย มิใช่เลือกตีพิมพ์เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
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11.3 แนวทางการปฏิบัติ
1. ผู้วิจัยพึงรายงานผลของการวิจัยอย่างถูกต้อง ไม่บิดเบือน ตรง
ตามระเบียบวิธีวิจัยทุกครั้งไม่ว่าผลการวิจัยนั้นจะเป็นบวกหรือลบ หรือเป็น
ไปหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมิให้ผลประโยชน์ของผู้ให้ทุน
(sponsor) หรือผลประโยชน์ส่วนตัวมาเป็นเครื่องชี้น�ำ
2. หากเป็นไปได้ กลุ่มผู้วิจัยควรตกลงกันก่อนการท�ำวิจัยว่าจะ
รายงานตัวแปรใดและจะวิเคราะห์ตัวแปรใด ด้วยวิธีการอย่างไร
3. บรรณาธิการพึงพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบ
วิธีวิจัยที่ถูกต้อง และให้ผลที่น่าเชือ่ ถือ โดยน�ำผลของการวิจัยมาเป็นตัวชี้น�ำ
ว่าสมควรตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่
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12. การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้วิจัย (Correspondences)
12.1 นิยาม
การสือ่ สารโต้ตอบระหว่างผูว้ จิ ยั (Correspondence) หมายความถึง
การโต้ตอบหรือการสือ่ สารระหว่างคณะผูว้ จิ ยั หรือผูน้ พิ นธ์กบั บุคคล วารสาร
หรือองค์กรอื่น โดยหัวข้อของการสื่อสารเกี่ยวข้องกับงานวิชาการหรืองาน
วิจัยที่เคยเผยแพร่ไปก่อนหน้านั้น ทั้งนี้การสื่อสารอาจอยู่ในรูปแบบใดก็ได้
เช่น ทางวาจา ทางอีเมล จดหมาย เป็นต้น
12.2 หลักการและเหตุผล
ในการเผยแพร่งานวิชาการหรืองานวิจัย บางครั้งผู้เผยแพร่จ�ำเป็น
ต้องสือ่ สารกับผูอ้ นื่ ไม่วา่ จะเป็นการแก้ไขข้อมูล ตอบค�ำถามค�ำวิจารณ์ ฯลฯ
การสื่อสารนี้ควรมีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นตัวแทนความเห็นหรือค�ำตอบของ
ผู้วิจัยทั้งกลุ่ม และอยู่ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม
12.3 แนวทางปฏิบัติ
1. ในกรณีที่ผู้วิจัยหรือผู้นิพนธ์มีเพียงคนเดียว ผู้นิพนธ์ย่อมต้องท�ำ
หน้าที่นี้โดยอัตโนมัติ แต่เมื่อผู้วิจัยหรือผู้นิพนธ์เป็นคณะที่มีมากกว่าหนึ่งคน
ควรทีจ่ ะตกลงกันให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนกลุม่ ในการสือ่ สารระหว่าง
กลุ่มกับผู้อื่น
2. ตัวแทนกลุ่มในการสื่อสารนี้ ควรจะเป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับงานที่
เผยแพร่เป็นอย่างดี แต่ถ้างานที่เผยแพร่นั้นเป็นงานใหญ่และซับซ้อนมาก
อาจไม่จ�ำเป็นต้องรู้ลึกในทุกๆ ด้าน
3. เมือ่ ตัวแทนกลุม่ จ�ำเป็นต้องสือ่ สารในประเด็นทีเ่ ป็นความเห็นหรือ
ประเด็นทีม่ ใิ ช่ขอ้ เท็จจริง ตัวแทนผูน้ คี้ วรติดต่อผูว้ จิ ยั หรือผูน้ พิ นธ์ทงั้ กลุม่ เพือ่
ตกลงร่วมกันว่าจะสื่อสารอย่างไร
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4. ในกรณีทผี่ วู้ จิ ยั เห็นว่าข้อมูลทีไ่ ด้เคยเผยแพร่ไปก่อนหน้านีม้ คี วาม
ผิดพลาดไม่ครบถ้วน ซึง่ เป็นความผิดพลาดทีม่ ไิ ด้ทำ� ให้เนือ้ หาหลักเปลีย่ นไป
เช่น ข้อความหรือตัวเลขไม่ถกู ต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ชดั เจนพอ ผูว้ จิ ยั ควรติดต่อ
บรรณาธิการของหนังสือหรือวารสารนัน้ ๆ โดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ลงข้อความแก้ไข
(corrections, corrigendum, addendum, etc) อนึง่ การทีข่ อ้ ความแก้ไข
นัน้ จะได้รบั การตีพมิ พ์หรือไม่นนั้ อยูท่ ด่ี ลุ ยพินจิ ของบรรณาธิการ ผูว้ จิ ยั ไม่ควร
อนุมานว่าบรรณาธิการอาจไม่ตีพิมพ์ให้ จึงไม่ติดต่อแจ้งข้อผิดพลาดนั้นๆ
5. ในกรณีทผี่ วู้ จิ ยั ลงบทความในวารสารและมีผวู้ จิ ารณ์ชขี้ อ้ ผิดพลาด
กล่าวค�ำนิยมหรืออืน่ ๆ ผ่านมาทางวารสาร และบรรณาธิการของวารสารนัน้ ๆ
ส่งเรือ่ งเพือ่ ให้ผวู้ จิ ยั ตอบ ผูว้ จิ ยั ควรตระหนักว่าเป็นความรับผิดชอบในฐานะ
นักวิชาการ นักวิจัย ที่ต้องตอบประเด็นต่างๆ เหล่านั้นอย่างปราศจากอคติ
และภายในระยะเวลาอันเหมาะสม
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13. การถอนบทความ (Retraction of Publication)
13.1 นิยาม
Retraction of Publication (การถอนบทความ) หมายความถึง
กระบวนการยกเลิกบทความทีเ่ คยได้รบั การเผยแพร่ไปแล้ว ซึง่ อาจเป็นเพียง
บางส่วนหรือทั้งหมดของบทความ การถอนบทความอาจท�ำได้โดยเริ่มจาก
ผู้นิพนธ์ทุกท่าน บางท่าน หรือบรรณาธิการของวารสารนั้นก็ได้ สิทธิในการ
ถอดถอนนั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับบรรณาธิการ อย่างไรก็ตามกฎหมายไทยมี
การคุ้มครองธรรมสิทธิ์ (moral rights) ไว้แก่ผู้นิพนธ์ด้วยถึงแม้ผู้นิพนธ์จะ
ได้ท�ำการโอนลิขสิทธิ์ของบทความตนไปให้แก่วารสารนั้นๆ แล้ว
13.2 หลักการและเหตุผล
ในการเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการนั้น บางครั้งผู้วิจัยอาจพบ
ว่าข้อมูลที่เผยแพร่นั้นไม่ควรได้เผยแพร่ต่อไป เช่น มีข้อมูลที่ไม่เป็นจริง
บิดเบือน เกิดความผิดพลาด ไม่สามารถท�ำซ�้ำได้ การวิเคราะห์ทางสถิติที่
มีความล�ำเอียง หรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ หรือผู้วิจัยอาจจะมีทัศนคติ
ที่เปลี่ยนไปจากบทความ ข้อสรุปที่ตนเคยตีพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนั้นอาจ
เป็นบทความที่มีการท�ำผิดจริยธรรมการท�ำวิจัย เช่น การปลอมแปลงหรือ
บิดเบือนข้อมูล (falsification) การสร้างข้อมูลเท็จ (fabrication) และ/
หรือ การลอกเลียนโดยมิชอบ (plagiarism) (ดูหัวข้อ data integrity
และ plagiarism ประกอบ) ซึ่งจะเห็นว่าในกรณีต่างๆ เหล่านี้ ท�ำให้มีการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อหาหลักของบทความไปอย่างมาก หรือมีการแก้ไขที่ไม่
เข้าข่ายลักษณะของการแก้ไขบทความ (corrections)จึงจ�ำเป็นต้องยกเลิก
บทความนัน้ ๆ ด้วยการถอนบทความนัน้ ออกโดย อาจถอนเป็นบางส่วน (partial retraction) หรือทั้งบทความก็ได้
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ในเชิงวิชาการ บทความทีถ่ กู ถอนออกไปแล้ว (retracted publication)
มีนยั ว่าข้อมูลและข้อสรุปต่างๆ ของบทความดัง้ เดิมนัน้ ไม่ถกู ต้อง จึงไม่ควรจะ
น�ำไปใช้ในการอ้างอิงหรือเป็นพืน้ ฐานในการท�ำวิจยั เรือ่ งนัน้ ๆ ต่อไป ยกเว้นแต่
ในกรณีทตี่ อ้ งการอ้างอิงนัน้ เกีย่ วข้องกับประเด็นทีท่ ำ� ให้เรือ่ งนัน้ ถูกถอดถอน
(ดูหัวข้อ reference and citation ประกอบ)
13.3 แนวทางการปฏิบัติ
1. กลุ่มผู้วิจัยควรตกลงกันในกลุ่มว่า จะถอนส่วนใดของบทความ
หรือถอนทั้งบทความ หลังจากนั้นจึงเขียนจดหมายแจ้งความประสงค์พร้อม
ทั้งเหตุผลไปยังบรรณาธิการโดยลงชื่อท้ายจดหมายร่วมกัน
2. เมื่อบรรณาธิการตัดสินใจถอนบทความตามความประสงค์ของ
ผู้วิจัยแล้ว ต้องลง“บทความถอดถอน” (retraction of publication หรือ
retraction notice) เพื่อชี้แจงถึงสาเหตุของการถอนบทความนั้นๆ อนึ่ง
ตัวบทความถอดถอนควรมีเลขหน้าของตนเองโดยมิใช่เป็นใบแทรก และให้
อ้างอิงถึงบทความเดิมทีถ่ กู ถอนด้วยในกรณีทวี่ ารสารนัน้ ถูกท�ำดรรชนีในฐาน
ข้อมูล บทความถอดถอนนี้ต้องอยู่ในดรรชนีเช่นเดียวกับบทความเดิมที่ถูก
ถอนออกไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ค้นข้อมูลได้มีโอกาสค้นพบและทราบว่าบทความ
นั้นๆ ได้ถูกถอนออกไปแล้ว
3.“บทความถอดถอน” ควรมีชอื่ เรือ่ ง (title) ชือ่ ผูว้ จิ ยั และค�ำส�ำคัญ
(keywords) เหมือนกับบทความที่ถูกถอน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สืบค้น
ข้อมูลได้มีโอกาสค้นพบว่าบทความนั้นๆ ได้ถูกถอนไปแล้วมากที่สุด
4. ไม่ว่าบทความเดิมจะถูกถอนด้วยสาเหตุใดก็ตาม บทความเดิมที่
ถูกถอนออกไปจะต้องไม่ถกู ท�ำลาย หรือลบทิง้ จากฐานข้อมูลของวารสารนัน้ ๆ
แต่อาจมีข้อความให้ผู้อ่านทราบว่าบทความนี้ได้ถูกถอนออกไปแล้ว เช่น
การใช้ลายน�ำ้ หรือการพิมพ์ทสี่ ว่ นหัวของบทความนัน้ ว่า “retracted” ในทุกๆ หน้า
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5. บรรณาธิการควรให้ความส�ำคัญแก่การถอนบทความและพิจารณาลง
“บทความถอดถอน” โดยเร็วที่สุด
6. ในกรณีที่บรรณาธิการคิดว่าบทความนั้นๆ สมควรจะถูกถอนแต่
ผูว้ จิ ยั ปฏิเสธทีจ่ ะถอน เช่น กรณีการลอกเลียนบทความโดยมิชอบ (plagiarism)
หรือ มีการปลอมแปลงข้อมูล (fabrication) บรรณาธิการสามารถจะด�ำเนิน
การถอนบทความดังกล่าวโดยมิต้องได้รับความยินยอมจากผู้วิจัย ทั้งนี้
เนือ่ งจากบรรณาธิการมีสทิ ธิและความรับผิดชอบเต็มทีก่ บั บทความต่างๆ ใน
วารสารที่ตนรับผิดชอบ

คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

14. การขึน้ ทะเบียนงานวิจยั ทางคลินกิ (Clinical Trial Registration)
14.1 นิยาม
การขึน้ ทะเบียนงานวิจยั ทางคลินกิ (Clinical Trial Registration)
หมายความถึง การน�ำข้อมูลงานวิจยั บันทึกในฐานข้อมูลเปิดทีส่ ามารถเข้าถึง
และค้นหาได้
งานวิจัยทางคลินิก (Clinical Research) หมายความถึง งานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคน (อาสาสมัคร) และมีการน�ำข้อมูลทางคลินกิ มาใช้ประโยชน์
งานวิจยั ทางคลินกิ แบบทดลอง (Clinical Trial) หมายความถึง งาน
วิจยั ทางคลินกิ ทีม่ กี ารให้ยา สารเคมี การรักษา การฟืน้ ฟู อุปกรณ์ และอื่นๆ ให้
กับอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัย และมีการวัดผล (ข้อมูล) จากอาสาสมัคร
มาใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผล
14.2 หลักการและเหตุผล
การขึ้นทะเบียนงานวิจัยทางคลินิก มีประโยชน์และผลพึงประสงค์
หลายประการด้วยกัน คืองานวิจัยทางคลินิกแบบทดลอง เป็นงานวิจัยที่ผล
ของงานวิจัยสามารถน�ำมาใช้เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษา การฟื้นฟูและการ
ดูแลผูป้ ว่ ย แต่เนือ่ งจากงานวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ บางงานวิจยั ให้ผลการศึกษาไม่ตรง
ตามทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการและ/หรือ ผลการศึกษาไม่แสดงว่าการรักษาใหม่มคี วาม
แตกต่างจากการรักษาวิธีเดิม จึงพบว่ามีงานวิจัยจ�ำนวนหนึ่งที่ไม่ลงตีพิมพ์
และ/หรือ เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ บางงานวิจัยเลือกเฉพาะผล
การวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ให้การสนับสนุนแต่ไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
(ดูหัวข้อ selective publication ประกอบ) ดังนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การตีพิมพ์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และองค์การอนามัยโลกจึงมี
การบังคับให้มีการขึ้นทะเบียนงานวิจัยทางคลินิก ก่อนที่จะด�ำเนินการวิจัย
กับอาสาสมัครคนแรก เพื่อให้สาธารณชนและประชาคมวิจัยได้รับทราบถึง
งานวิจัยที่เกิดขึ้นแล้วหรือก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
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นอกจากนี้แล้ว ฐานข้อมูลงานวิจัยทางคลินิกเหล่านี้ ยังสามารถน�ำ
ไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ เช่นแหล่งทุนหรือองค์กรที่ควบคุมนโยบาย สามารถ
เห็นภาพของงานวิจยั โดยรวมทีเ่ กิดขึน้ ผูว้ จิ ยั สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
งานวิจัยและผู้ร่วมวิจัย รวมถึงอาสาสมัครต่างๆ ก็สามารถเข้าถึงงานวิจัยได้
สะดวกขึ้น
14.3 แนวทางการปฏิบัติ
1. ผู้วิจัยมีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนงานวิจัยทางคลินิก
2. ผู้วิจัยควรขึ้นทะเบียนงานวิจัยในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
และการรับรองจากองค์การอนามัยโลก โดยลงทะเบียนในหัวข้อต่างๆ ตาม
ข้อก�ำหนดสากลที่ได้ระบุไว้
3. ผู้วิจัยต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้
4. ผู้วิจัยควรขึ้นทะเบียนงานวิจัยในระยะเวลาที่เหมาะสม และควร
เข้าไปปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัยตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
5. การขึ้นทะเบียนงานวิจัยสามารถกระท�ำได้ผ่านฐานข้อมูลใดก็ได้
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับและการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ฐานข้อมูลงานวิจยั
ทางคลินกิ ทีม่ ขี นาดใหญ่และมีผนู้ ยิ มเข้าไปขึน้ ทะเบียนกันมาก เช่น ฐานข้อมูล
clinicaltrials.gov (http://www.clinicaltrials.gov) และ ฐานข้อมูล current controlled trials (http://www.controlled-trials.com) อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับผูว้ จิ ยั ทีต่ อ้ งการขึน้ ทะเบียนในฐานข้อมูลของประเทศไทย สามารถขึน้
ทะเบียนได้ที่ http://www.clinicaltrials.in.th
6. หลังจากขึน้ ทะเบียนงานวิจยั แล้ว จะได้รบั เลขทะเบียนงานวิจยั ซึง่
จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ฐานข้อมูล เมือ่ ผูว้ จิ ยั ต้องการเผยแพร่งานวิจยั ของตน
เช่น การตีพมิ พ์บทความลงในวารสาร ให้บง่ บอกเลขทะเบียนงานวิจยั ทีไ่ ด้ขนึ้
ทะเบียนไว้ดว้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้างานวิจยั นัน้ เป็นงานวิจยั ทางคลินกิ แบบ
ทดลอง
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ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.พญ.ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.นพ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผู้ประสานงาน :
ฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจยั กองมาตรฐานการวิจยั ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-579-9202 , 02-561-2445 ต่อ 464 โทรสาร 02-579-9202

พิมพ์ที่ :
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [5803-011/3, 500(2)]
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-3549-50, 0-2215-3612
website: http://www.cuprint.chula.ac.th
e-mail: cuprint@hotmail.com

