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ค�ำน�ำ

 นกัวจิยัและนกัวชิำกำร จ�ำเป็นต้องมีกำรสือ่สำรเพือ่เผยแพร่ควำมรู้

ที่ได้จำกงำนวิจัย หรือข้อมูลควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่เพ่ือนร่วมวิชำชีพ  

แหล่งทนุ องค์กรภำครฐัและเอกชน และต่อสำธำรณชนตลอดเวลำ ซึง่กำร

ส่ือสำรเผยแพร่นี้เป็นกระบวนกำรที่มีควำมหลำกหลำยและซับซ้อน ซึ่ง

อำจมีข้อแตกต่ำงกันในกำรเผยแพร่ทีส่ือ่สำรออกไปนกัวจิยัและนกัวชิำกำร

จึงต้องยึดหลักจริยธรรมและมีมำตรฐำนที่อ้ำงอิงกำรปฏิบัติได้ ทั้งในระดับ

ประเทศและระดับสำกล

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้ตระหนักถึง

ควำมส�ำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำมำตรฐำนกำรเผยแพร่ 

ผลงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร โดยมอบหมำย นำยแพทย์กิตติศักดิ์ 

กุลวิชิต และคณะรับผิดชอบด�ำเนินกำรจัดท�ำและได้น�ำเสนอเพ่ือรับฟัง

ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้น�ำมำปรับปรุงตำมล�ำดับจนเห็นว่ำสำมำรถ

น�ำออกเผยแพร่ได้ ซึ่ง วช. หวังว่ำ คู่มือมำตรฐำนกำรเผยแพร่ผลงำน

วิจัยและผลงำนวิชำกำรจะสำมำรถใช้เป็นแนวทำงให้แก่นักวิจัยและผู้ที่

เก่ียวข้องทุกภำคส่วนได้รับทรำบและสำมำรถปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้อง

ในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร เพ่ือท�ำให้ผลงำนวิจัย 

และผลงำนวิชำกำรของไทยก้ำวไกล เป็นที่ยอมรับระดับสำกลตำม

มำตรฐำนกำรวิจยัทีเ่ป็นบรรทดัฐำนของนำนำชำติ ทัง้นี ้หน่วยงำนสำมำรถ

น�ำไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงำนได้



 วช. ขอขอบคุณนักวิจัย คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะที่ปรึกษำ ผู้บริหำร

และผู้แทนหน่วยงำนวจิยั และผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง ทีไ่ด้มีส่วนร่วมในกำรจดัท�ำ 

ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ท�ำให้คู่มือมำตรฐำนกำร 

เผยแพร่ผลงำนวจิยัและผลงำนทำงวชิำกำร มีควำมสมบูรณ์ย่ิงข้ึน และ วช. 

หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำคูมื่อมำตรฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนวจิยัและผลงำนวชิำกำร 

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักวิชำกำร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่อไป

  

   (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภำพ)

         เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

 

และต่อสาธารณชนตลอดเวลา ซึ่งการสื่อสารเผยแพร่นี้เป็นกระบวนการที่มีความหลากหลายและซับซ้อน 
ซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในการเผยแพร่ที่สื่อสารออกไปนักวิจัยและนักวิชาการจึงต้องยึดหลักจริยธรรมและ
มีมาตรฐานที่อ้างอิงการปฏิบัติได ้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ 

จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดย มอบหมาย 

นายแพทย์กิตติศักดิ์ กุลวิชิต 

และคณะรับผิดชอบดําเนินการจัดทําและได้นําเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 

จึงได้นํามาปรับปรุงตามลําดับจนเห็นว่าสามารถนําออกเผยแพร่ได้  ซึ่ง วช. หวังว่า 

คู่มือมาตรฐานการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

และผลงานวิชาการจะสามารถใช้เปน็แนวทางให้แก่นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบ 

และสามารถปฏิบตัิตนได้อย่างถูกต้องในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

เพื่อทําให้ผลงานวิจัย 

และผลงานวิชาการของไทยก้าวไกล เป็นที่ยอมรับระดับสากลตามมาตรฐานการวิจัยที่เป็นบรรทัดฐาน 

ของนานาชาตทิั้งนี้ หน่วยงานสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงานได้ 

วช. ขอขอบคุณนักวิจัย คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะที่ปรึกษา ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานวิจัย 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้มีสว่นร่วมในการจัดทํา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ 

ทําให้คู่มือมาตรฐาน 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ วช. 

หวังเปน็อย่างยิ่งว่าคู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
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บทน�ำ

 จริยธรรมเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับบริบท เมื่อบริบทเปลี่ยนไป หลักปฏิบัติ

อำจเปลี่ยนแปลงไปด้วย อย่ำงไรก็ตำมหลักปฏิบัตินั้นจะข้ึนอยู่กับหลัก 

ธรรมำภิบำลและควำมยุตธิรรม ด้วยเหตุนี ้จงึเป็นกำรยำกทีจ่ะเขียนแนวทำง

ปฏิบัติเพ่ือให้ใช้ได้ในทุกบริบท คณะผู้เขียนจึงเริ่มต้นในแต่ละหัวข้อด้วย 

หลกักำรและเหตุผลก่อนแล้วจงึต่อด้วยแนวทำงปฏบัิติ โดยยึดหลกัธรรมำภิบำล 

ควำมยุติธรรม และบริบทที่คิดว่ำน่ำจะพบได้บ่อยที่สุด ดังนั้นผู้อ่ำนและผู้น�ำ

ไปปฏบัิติ จงึต้องท�ำควำมเข้ำใจกับหลกักำรและเหตุผลของแต่ละหวัข้อก่อน 

จำกนัน้ดูแนวทำงปฏิบัติทีแ่นะน�ำในตอนท้ำยของหวัข้อนัน้ๆ และเม่ือน�ำมำใช้

ในบริบทของตนแล้ว จะเหมำะสมหรือไม่

 กำรเขียนแนวทำงปฏิบัติโดยกำรใช้ถ้อยค�ำให้มีควำมรัดกุม และ

ครอบคลุมกว้ำงในทุกบริบทเหมือนกฎหมำยนั้น บำงครั้งอำจท�ำให้กำร 

อ่ำนไม่ลื่นไหล อีกทั้งภำษำที่ใช้อำจเข้ำใจยำก คณะผู้เขียนจึงพยำยำม

เขียนโดยใช้ภำษำที่อ่ำนง่ำยและกระชับ ผู้อ่ำนจึงต้องท�ำควำมเข้ำใจใน

ประเด็นนีด้้วย ยกตัวอย่ำงเช่น ค�ำว่ำ “ผู้วจิยั” ซึง่หลำยๆ แห่งคณะผู้เขียน

จะเลอืกใช้ค�ำว่ำผู้วจิยั เพรำะเหตุกำรณ์ในกรณีนัน้ๆ มักจะเกิดกับกำรเผยแพร่ 

งำนวิจัย อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำเหตุกำรณ์นั้นๆ เกิดกับกำรเผยแพร่งำน

วิชำกำร เช่น กำรเขียนต�ำรำ ผู้วิจัยก็อำจจะกลำยเป็น “ผู้นิพนธ์” เป็นต้น 

ผู้น�ำไปปฏิบัติจะต้องพิจำรณำว่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนนั้นเข้ำกับหลักกำร 

และเหตุผลของหัวข้อนั้นๆ หรือไม่ ถ้ำเป็นหลักกำรเดียวกัน แนวทำงกำร

ปฏิบัติก็จะเป็นเช่นเดียวกัน
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 สุดท้ำยนี้ คณะผู้เขียนใคร่ขอย�้ำว่ำ คู่มือนี้เป็นเพียงแนวทำงปฏิบัติ 

ซึ่งประโยชน์สูงสุดจะเกิดข้ึนเม่ือผู้ใช้เข้ำใจหลักกำร และที่มำของแนวทำง

ปฏิบัตินัน้ๆ ซึง่จะก่อให้เกิดส�ำนกึในจรยิธรรม มำกกว่ำกำรยึดติดกับแนวทำง

กำรปฏิบัติตำมตัวอักษรเท่ำนั้น

              คณะผู้จัดท�ำ
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มำตรฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร

1. ควำมเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship)

 1.1 นิยาม

 ผู้นิพนธ์ (Authors) หมำยควำมถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในเชิงปัญญำ 

(substantive intellectual contributions) อย่ำงส�ำคัญในผลงำน 

ซึ่งในที่นี้จะเน้นเฉพำะเรื่องของผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 

ค�ำว่ำมีส่วนร่วมในเชิงปัญญำอย่ำงส�ำคัญตำม Uniform Requirements 

for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals ซึ่งเป็นข้อตกลง

ของ International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 

ทีเ่ป็นทีย่อมรบักันอย่ำงกว้ำงขวำง ได้ให้เกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมใน

กำรเป็นผู้นิพนธ์ว่ำจะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

 1. มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงโจทย์วิจัยและวำงแผนกำรวิจัย เก็บข้อมูล 

หรือวิเครำะห์และแปลควำมหมำยข้อมูล

 2. มีส่วนร่วมในกำรเขียนหรอืตรวจสอบบทควำมวจิยัอย่ำงมีส่วนร่วม

ในเชิงปัญญำของเนื้อหำงำน (ไม่ใช่กำรตรวจเฉพำะภำษำหรือรูปแบบ)

 3. ได้อ่ำนและรับรองต้นฉบับบทควำมสุดท้ำยก่อนส่งไปตีพิมพ์

 ผู้ที่มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ ไม่สมควรมีชื่อเป็นผู้นิพนธ์  

แต่หำกผู้นั้นมีส่วนเก่ียวข้องกับผลงำน เช่น ให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำน

เทคนคิ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนทรัพยำกร กำรตรวจสอบภำษำและไวยำกรณ์  

อำจมีชื่ออยู่ในส่วนที่เป็นกิตติกรรมประกำศแทน

 Ghost author หมำยควำมถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นิพนธ์แต่ไม่ได้

ชื่อเป็นผู้นิพนธ์ ซึ่งอำจเป็นกำรถูกขโมยผลงำนโดยผู้ร่วมงำนหรือผู้อื่น หรือ

เป็นกำรสมยอม เช่น เป็นผู้รับจ้ำงท�ำงำนวิจัยและเขียนบทควำม เป็นต้น

 Gift author Guest author หรอื Honorary author หมำยควำมถึง 

ผู้ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นผู้นิพนธ์แต่ได้ชื่อเป็นผู้นิพนธ์ เช่น หัวหน้ำภำควิชำ 

อำจำรย์อำวุโส นักวิจัยที่มีชื่อเสียง เจ้ำของเงินทุนวิจัย เป็นต้น
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 ผู้นิพนธ์หลัก (Senior author หรือ Corresponding author) 

หมำยควำมถึง ผู้ทีท่�ำหน้ำทีป่ระสำนงำนกบัผูร่้วมนพินธ์อ่ืนๆ ในกำรเตรยีม

ต้นฉบับบทควำม หรือส่งบทควำมเพ่ือตีพิมพ์ และประสำนงำนในกำร 

ตอบสนองต่อข้อค�ำถำม ข้อวิจำรณ์ จำกประชำคม

 ผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First author) ในหลำยๆ สำขำ ชื่อแรกจะถือว่ำ

เป็นผู้ที่มีส่วนมำกที่สุดในผลงำนแต่ก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับกันเช่นนั้นเสมอไป

 ผู้นพินธ์ร่วม (Co-author) หมำยควำมถึง ผู้นพินธ์อ่ืนทีไ่ม่ใช่ผู้นพินธ์หลกั

 Contributorship หมำยควำมถึง กำรช้ีแจงบทบำทของผู้นิพนธ์

แต่ละคนเพื่อแสดงควำมโปร่งใสเป็นข้อก�ำหนดของบำงวำรสำร

 1.2 หลักการและเหตุผล

 ตำมค�ำเรยีก ผู้นพินธ์คอืผู้เขียน ผู้วจิยัคอืผู้ท�ำงำนวจิยั อย่ำงไรก็ตำม

ในแวดวงวิชำกำรและงำนวิจัยเรำต้องกำรให้ผู้นิพนธ์เป็นผู้วิจัย และผู้วิจัย 

ได้มีโอกำสเป็นผู้นิพนธ์

 หลักกำรของควำมเป็นผู้นิพนธ์ คือ ผู้นิพนธ์จะต้องมีส่วนร่วมใน

เชิงปัญญำของผลงำนอย่ำงส�ำคัญและทุกคนจะต้องสำมำรถรับผิดชอบ 

ต่อควำมถูกต้องของเนื้อหำของผลงำนนั้น ควำมเป็นผู้นิพนธ์เป็นสิ่งที่นับ 

ได้อย่ำงเป็นรปูธรรมและมีควำมส�ำคญัอย่ำงย่ิงต่อควำมก้ำวหน้ำของนกัวจิยั  

ดังนั้นควำมเป็นผู้นิพนธ์เป็นประเด็นของข้อพิพำทที่พบได้บ่อย เช่น มี 

ผู้อ้ำงสิทธิ์ว่ำควรจะได้เป็นผู้นิพนธ์ของผลงำนช้ินใดช้ินหนึ่ง หรือมีผู้โต้แย้ง 

ว่ำบุคคลที่มีช่ือเป็นผู้นิพนธ์ไม่สมควรจะได้รับสิทธิ์นั้น หลัก 3 ประกำร

ของ ICMJE จะช่วยในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของผู้นิพนธ์ได้อย่ำง

เป็นระบบ อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบัติยังมีควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหำ 

ทีจ่ะเกิดกับผู้ทีมี่ส่วนร่วมในเนือ้งำนตำมคณุสมบัติข้อ 1 แต่ขำดองค์ประกอบ

ข้ออ่ืน ทั้งในแบบต้ังใจ เช่น ผู้นิพนธ์หลักจงใจไม่ให้ผู้ร่วมงำนบำงคน

มีส่วนร่วมในเนื้องำนตำมคุณสมบัติตำมข้อ 1 ร่วมเขียนและรับรอง
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ต้นฉบับ บทควำม จึงท�ำให้ผู ้ร ่วมงำนคนดังกล่ำวไม่มีคุณสมบัติของ 

ผู้นิพนธ์ครบถ้วน และแบบไม่ได้ต้ังใจ เช่น อำจำรย์ที่ปรึกษำน�ำเนื้อหำ

ของวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำที่ส�ำเร็จกำรศึกษำไปหลำยปีแล้ว มำเขียน

บทควำมเพื่อตีพิมพ์ แต่ไม่สำมำรถติดต่อนักศึกษำได้ ดังนั้นนักศึกษำ

จึงไม่มีคุณสมบัติครบองค์ประกอบของผู้นิพนธ์ทั้ง 3 ข้อดังกล่ำวข้ำงต้น 

กรณีเช่นนี้หำกอำจำรย์ยึดหลักกำรของ ICMJE นักศึกษำจะไม่มีสิทธิ์เป็น 

ผู้นิพนธ์ แต่หำกไม่ใส่ช่ือนักศึกษำ อำจำรย์ก็ท�ำผิดจริยธรรมเพรำะเอำงำน

ของนกัศกึษำมำเขียนโดยไม่ใส่ช่ือนกัศึกษำ กำรทีผู้่นพินธ์หลกัและผู้เก่ียวข้อง

รบัรูอ้งค์ประกอบทัง้สำมข้อท�ำให้วำงแผนได้ล่วงหน้ำเพือ่ลดกรณีพิพำท และ

กำรท�ำผิดจริยธรรมทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจได้

 1.3 แนวทางการปฏิบัติ

 1. ผู้นพินธ์ในทกุระดับต้องทรำบเกณฑ์กำรพจิำรณำควำมเหมำะสม 

ในควำมเป็นผู้นิพนธ์ข้ำงต้น

 2. ผู้วิจัยทุกคนควรจะเจรจำกันอย่ำงตรงไปตรงมำต้ังแต่ก่อนเริ่ม

ลงมือท�ำวิจัย (หรืออย่ำงช้ำที่สุดก่อนเริ่มเขียนบทควำม) เพื่อให้ได้ข้อตกลง

ร่วมกันว่ำจะมีบทควำมออกมำจำกงำนวิจัยก่ีบทควำม ผู้ใดควรจะมีช่ือเป็น 

ผู้นพินธ์ในบทควำมใด ผู้ใดสมควรจะอยู่ในกิตติกรรมประกำศ โดยผูน้พินธ์หลกั

มีหนำ้ที่ประสำนงำนในกำรเตรียมต้นฉบับบทควำม และเม่ือเขียนบทควำม

เสรจ็แล้วผู้นพินธ์หลกัต้องส่งต้นฉบับสุดท้ำยให้ผู้นพินธ์ร่วมทกุคนรบัรองก่อน

ส่งไปตีพิมพ์

 3. ควรตกลงกันก่อนกำรเขียนงำนวิจัยว่ำล�ำดับช่ือของผู้นิพนธ์จะ

เป็นอย่ำงไร จะใช้หลักกำรใดในกำรก�ำหนดล�ำดับ เช่น กำรเรียงล�ำดับตำม

ปรมิำณงำนทีมี่ส่วนร่วม กำรเรยีงล�ำดบัตำมอักษรละตนิ หรอืกำรเรยีงล�ำดบั

ตำมอักษรไทย เป็นต้น และผู้ใดจะเป็น corresponding author
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 4. ผู้นพินธ์ทกุคนควรมีค�ำอธบิำยทีส่ำมำรถช้ีแจงกับทกุฝ่ำยทีมี่ส่วนได้ 

ส่วนเสียได้ว่ำ ผู้ที่มีชื่อในผลงำนมีคุณสมบัติเป็นผู้นิพนธ์อย่ำงไร (contrib-

utorship) แม้บำงวำรสำรจะไม่ได้ต้องกำรส่วนนี้ก็ตำม

 5. หำกเป็นงำนวิจัยที่ตนเองมิได้เป็นผู้สร้ำงข้อมูลนั้นเอง ก่อนเริ่ม

งำนวิจัย ผู้วิจัยควรเชิญชวนผู้สร้ำงข้อมูลเหล่ำนั้นมำร่วมเป็นคณะผู้วิจัย

โดยโอกำสเป็นผู้นิพนธ์ด้วย หำกผู้สร้ำงข้อมูลนั้นๆ ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมจึง

สำมำรถด�ำเนินกำรต่อโดยไม่มีผู้สร้ำงข้อมูลในทีมวิจัยหรือเป็นผู้นิพนธ์ กำร

ปฏิเสธนั้นอำจจะเป็นด้วยวำจำหรือเป็นลำยลักษณ์อักษรทำงกลุ่มผู้วิจัยควร

พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม

 6. ส�ำหรับ ghost author ที่ถูกละช่ือไปในฐำนะผู้นิพนธ์ ต้อง

พจิำรณำคณุสมบัติของตนเองตำมเกณฑ์กำรพจิำรณำควำมเหมำะสมในกำร

เป็นผู้นิพนธ์ข้ำงต้นก่อน หำกมั่นใจว่ำตนมีคุณสมบัติครบถ้วนให้น�ำหลักฐำน

ไปพดูคยุกับผูน้พินธ์หลกัอย่ำงตรงไปตรงมำ เพ่ือขอเพ่ิมช่ือผูน้พินธ์ (ดูข้อ 9)

 7. ผู้ที่ได้รับกำรใส่ชื่อให้เป็น gift author หำกพบก่อนกำรตีพิมพ์

ควรขอให้ผู้นิพนธ์หลักถอนช่ือออกด้วยเหตุผลว่ำตนเองไม่มีคุณสมบัติของ

ผู้นิพนธ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นกำรผิดหลักจริยธรรม ถ้ำบทควำมได้ตีพิมพ์ไปแล้ว

อำจขอถอนชื่อออก (ดูข้อ 9)

 8. ในกรณีที่มีข้อพิพำทเรื่องควำมเป็นผู้นิพนธ์และไม่สำมำรถแก้

ปัญหำได้ด้วยกำรพูดคุยกับผู้นิพนธ์หลัก ขั้นตอนต่อไปควรเป็นกำรเสนอข้อ

พพิำทนัน้ต่อหน่วยงำนต้นสงักัดหรอืหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีว่นิจิฉัยช้ีขำด

ข้อพิพำทนั้น

 9. วำรสำรที่มีมำตรฐำน จะเปิดโอกำสให้มีกำรแก้ไขหลังตีพิมพ์ไป

แล้วโดยกำรเพิม่หรอืถอนช่ือผู้นพินธ์หรอืแม้แต่ถอนทัง้บทควำมได้ แต่ในทกุ

กรณีควรกระท�ำผ่ำนผู้นพินธ์หลกั และควรได้รบัควำมยินยอมจำกผู้นพินธ์ร่วม

ทั้งหมด 
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 10. กำรกล่ำวขอบคณุผู้มีส่วนช่วยในกิตติกรรมประกำศเป็นสิง่ทีค่วร

ท�ำ อย่ำงไรก็ตำมมีข้อพงึพิจำรณำสองประกำรคอื กิตตกิรรมประกำศไม่ควร

ยำวเกินไป และควรขออนุญำตจำกผู้ที่นิพนธ์ประสงค์จะขอบคุณเสียก่อน 

หำกสำมำรถกระท�ำได้
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2. ควำมถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)

 2.1 นิยาม

 ข้อมูล (Data) หมำยควำมถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้จำกกำรวิจัย

ซึ่งใช้เป็นฐำนของกำรวิเครำะห์ประมวลผล

 การสร้างข้อมูลเทจ็ (Fabrication) หมำยควำมถงึ กำรสร้ำงข้อมูล

ข้ึนโดยมีเจตนำที่จะให้ผู้อ่ืนเข้ำใจว่ำเป็นข้อมูลที่ได้จำกกำรทดลองหรือจำก

กำรเก็บรวบรวมงำนวิจัย

 การปลอมแปลงหรอืบิดเบือนข้อมูล (Falsification) หมำยควำมถึง 

กำรปกปิด บิดเบือน หรือท�ำให้ผิดจำกควำมเป็นจริง โดยกำรตัดทอน 

ดัดแปลง ปรงุแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อควำม หรอืกำรปฏิบัติอ่ืนใดในกระบวนกำร

วิจัย เพื่อให้เป็นไปตำมข้อสรุปที่ผู้วิจัยต้องกำร

 2.2 หลักการและเหตุผล

 ในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ผู้อ่ำนย่อมมีสมมติฐำนว่ำผู้วิจัยจะ

รำยงำนผลตำมควำมเป็นจรงิ นัน่คอืปรำศจำกกำรรำยงำนข้อมูลทีค่ลำดเคลือ่น

จำกควำมเป็นจริง ไม่ว ่ำจะเป็นกำรสร้ำงข้อมูลเท็จ (fabrication) 

หรือกำรปลอมแปลง หรือบิดเบือนข้อมูล (falsification) ซึ่งรวมถึงกำร

ตกแต่ง หรือเลือกแสดงข้อมูลเฉพำะที่สอดคล้องกับข้อสรุป กำรกระท�ำ 

ดังกล่ำวเป็นส่ิงทีย่อมรบัไม่ได้ กำรทีผู่อ่้ำนน�ำผลงำนวจิยัทีไ่ม่ได้อยู่บนรำกฐำน

ของข้อมูลทีถู่กต้องไปใช้ต่อ อำจน�ำไปสู่กำรสูญเสียควำมน่ำเช่ือถือของผู้วจิยั 

ของวงกำรวิจัยโดยรวม ทรัพยำกรที่ใช้ในกำรวิจัย หรือแม้แต่ชีวิต

 2.3 แนวทางการปฏิบัติ

 1. ในกำรเก็บข้อมูล ผู้วิจัยในทุกระดับต้องมั่นใจว่ำ กระบวนกำรเก็บ

ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัยจะท�ำให้ได้ข้อมูลที่มีควำมน่ำเช่ือถือ (reliable) และ 

ถูกต้องเหมำะสม (valid) ตำมมำตรฐำนและจรยิธรรมในแต่ละสำขำ ซึง่จะต้อง
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พิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ อย่ำงถี่ถ้วน ตั้งแต่กำรออกแบบกำรทดลอง มำตรฐำน

ของสำรเคมีและกระบวนกำรควำมสำมำรถในกำรท�ำซ�ำ้ได้ (repeatability) 

ขีดจ�ำกัดของกำรตรวจวัดของเครื่องมือหรือวิธีกำรที่เลือกใช้กำรประเมิน

ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลด้วยหลักสถิติ เป็นต้น

 2. หัวหน้ำหรือผู้ประสำนงำนโครงกำรวิจัยจะต้องให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

ควำมถูกต้องของข้อมูลแก่ผู้วจิยัโดยพึงท�ำตนให้เป็นแบบอย่ำงและไม่เพกิเฉย

ต่อกำรปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อควำมถูกต้องหรือควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 

เช่น กำรปลอมแปลงข้อมูล กำรตกแต่งข้อมูล กำรไม่จดบันทึกข้อมูล กำร 

น�ำเสนอข้อมูลทีไ่ม่มีหลกัฐำนยืนยันกำรเลอืกก�ำจดัข้อมูลบำงส่วน หรอืกำรน�ำ

ตัวอย่ำงบำงตัวอย่ำงออกจำกกำรทดลอง กำรเลือกแสดงเฉพำะข้อมูลที่ดี

ทีสุ่ด หรอืทีเ่ป็นกรณีพเิศษว่ำเป็นข้อมูลทีเ่ป็นตวัแทนของกำรทดลอง ท�ำกำร

ทดลองโดยไม่มีตัวเทยีบ (control) หรอืไม่มีกำรท�ำซ�ำ้ หรอืกำรใช้วธิกีำรทำง

สถิติที่ไม่เหมำะสมในกำรวิเครำะห์หรือจัดกำรข้อมูล

 3. ในกรณีทีก่ำรวิจยันัน้ท�ำในห้องทดลอง ผู้วิจยัจะต้องเก็บหลกัฐำน

กำรได้มำซึ่งข้อมูล เช่น สมุดบันทึกผลกำรทดลองที่มีเลขหน้ำ บันทึก

ด้วยปำกกำ ไม่ใช้น�้ำยำลบค�ำผิด ถ้ำจะมีกำรขีดฆ่ำให้ขีดฆ่ำโดยที่ผู้อ่ำน 

ยังสำมำรถอ่ำนข้อควำมเดิมได้ มีกำรลงวันที่และมีกำรลงนำมรับรองพร้อม

พยำน ไฟล์รปูภำพหรอืไฟล์ข้อมูลต่ำงๆ ทีไ่ด้จำกเครือ่งมือในรปูแบบทีไ่ม่ได้ 

ผ่ำนกำรประมวลผลใดๆ ตัวอย่ำงเซลล์หรอืเนือ้เย่ือ หลกัฐำนเหล่ำนีค้วรเก็บ

ไว้ในที่ปลอดภัยและสำมำรถเรียกหำเพื่อตรวจสอบยืนยันได้เมื่อจ�ำเป็น

 4. กำรตกแต่งรูปภำพเพื่อกำรน�ำเสนอในผลงำนวิจัยอำจท�ำได้ใน

ขอบเขตที่เหมำะสม (ดูหัวข้อ image handling ประกอบ) แต่ในทุกกรณี

พึงมีกำรส�ำรองไฟล์รูปภำพต้นฉบับไว้ด้วย
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 5. ข้อมูลวิจัยทุกชนิดและเอกสำรที่เก่ียวข้องควรเก็บไว้อย่ำง

ปลอดภัย ไม่ควรท�ำลำยทิ้งถึงแม้ว่ำงำนนั้นจะเสร็จและได้รับกำรตีพิมพ์ไป

แล้วก็ตำม สำมำรถตรวจสอบได้เมื่อต้องกำร ถ้ำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็

ให้ท�ำข้อมูลส�ำรอง (backup data) เอำไว้ด้วย

 6. ถ้ำพบเห็นพฤติกรรมที่สงสัยผู้ร่วมวิจัยอำจมีกำรสร้ำงข้อมูลหรือ

ปลอมแปลงข้อมูล ไม่ควรเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียว ควรแจ้งผู้บังคับบัญชำใน

ล�ำดับช้ันต่อไป เช่น ถ้ำพบว่ำเพื่อนร่วมห้องทดลองอำจปลอมแปลงข้อมูล  

ก็ให้แจ้งหัวหน้ำห้องทดลอง ถ้ำสงสัยหัวหน้ำโครงกำรวิจัยก็ให้แจ้งหัวหน้ำ 

องค์กรนัน้ๆ เช่น คณบดี ผู้อ�ำนวยกำรสถำบัน อธกิำรบดี ฯลฯ ทัง้นี ้กำรแจ้งควร

เป็นไปอย่ำงปรำศจำกอคติ โดยแจ้งข้อเท็จจริงที่ตนพบเห็น
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3. กำรจัดกำรรูปภำพ (Image Handling)

 3.1 นิยาม 

 ภาพดิจิตอล (Digital image) หมำยควำมถึง ภำพที่ผ่ำน

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์โดยคอมพิวเตอร์ เช่น ผ่ำนกำรสแกน กำรถ่ำยภำพ

ด้วยกล้องดิจิตอล หรือกำรสร้ำงภำพข้ึนใหม่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เป็นต้นซึง่แสดงผลภำพในลกัษณะสองมิติในหน่วยทีเ่รยีกว่ำ จดุภำพ (pixel) 

 การจดัการรปูภาพ (Image handling) หมำยควำมถึง กำรเปลีย่นแปลง

ทั้งหมดที่เกิดข้ึนกับรูปภำพเดิม เช่น กำรปรับควำมเข้มของแสง ปรับ 

คอนทรำสต์ (contrast) ปรับสี กำรลบหรือเพ่ิมส่วนใดส่วนหนึ่งของภำพ 

กำรน�ำภำพจำกคนละแหล่งมำตัดต่อรวมกัน เป็นต้น ในที่นี้หมำยถึง 

กำรจัดกำรรูปภำพเพื่อใช้ประกอบในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย

 3.2 หลักการและเหตุผล

 ในยุคของโลกดิจิตอล ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่สำมำรถใช้ตกแต่งหรือ

ดัดแปลงรูปภำพได้อย่ำงแพร่หลำยและง่ำยดำย ในบำงครั้งผู้วิจัยอำจ

ต้องกำรท�ำกำรตกแต่งดัดแปลงรูปภำพ เพื่อให้กำรสื่อสำรด้วยภำพมีควำม

ชัดเจนรัดกุมมำกข้ึน อย่ำงไรก็ตำมกำรตกแต่งหรือดัดแปลงที่ไม่เหมำะสม  

อำจก่อให้เกิดปัญหำของกำรสร้ำงข้อมูลเท็จ หรือกำรปลอมแปลงหรือ

บิดเบือนข้อมูลได้ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นมำตรฐำนแก่ 

ผู ้วิจัยเพ่ือยึดเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังจะเห็นตัวอย่ำงจำกคู ่มือที ่

เก่ียวกับกำรจดักำรรปูภำพในวำรสำรทำงวิทยำศำสตร์หลำยๆ ฉบับ นอกจำกนี้

บรรณำธกิำรของวำรสำรบำงวำรสำรยังสำมำรถใช้ซอฟต์แวร์เพือ่ตรวจดูกำร

จัดกำรรูปภำพที่ผิดมำตรฐำนได้ด้วย ถึงแม้ว่ำวำรสำรบำงฉบับไม่ได้มีเกณฑ์

เขียนไว้อย่ำงชัดเจน ผู้วิจัยหลักจะต้องรับผิดชอบดูแลกำรตกแต่งรูปภำพให้

ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และให้ควำมรู้แก่นักศึกษำหรือผู้ช่วยวิจัยด้วย 
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 3.3 แนวทางการปฏิบัติ

 1. ไม่ควรเน้นหรอืท�ำให้ส่วนใดส่วนหนึง่ของภำพเข้มข้ึน (enhance) 

ท�ำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของภำพจำงลง (obscure) เปลี่ยนต�ำแหน่งส่วนใด

ส่วนหนึ่งของภำพ (move) ลบส่วนใดส่วนหนึ่งของภำพ (remove) หรือ

เพิ่มส่วนใดส่วนหนึ่งของภำพ (introduce)

 2. กำรปรับควำมเข้มของแสง คอนทรำสต์ (contrast) หรือควำม

สมดุลของสี สำมำรถท�ำได้ต่อเม่ือเป็นกำรปรับกับภำพทั้งหมดโดยรวม  

ไม่เลือกปรับเฉพำะบำงส่วนของภำพ และกำรปรับนั้นจะต้องไม่ท�ำให้ข้อมูล

บำงส่วนจำงลงหรือหำยไปจำกภำพต้นฉบับ 

 3. ไม่น�ำภำพที่ได้จำกกำรทดลองที่ต่ำงกัน มำรวมกันเป็นภำพ

เดียวกนั ถ้ำจะน�ำมำเสนอพร้อมกัน ต้องมีเส้นหรอืกรอบแบ่ง และบ่งช้ีควำม

แตกต่ำงไว้อย่ำงชัดเจน เช่น ภำพที่มำจำกคนละต�ำแหน่งภำยในเจล (gel) 

เดียวกัน ภำพทีม่ำจำกต่ำงเจลกัน ภำพทีถ่่ำยมำจำกต่ำง field กัน ภำพทีไ่ด้

มำจำกกำรถ่ำยรูปที่ปรับควำมเข้มของแสงต่ำงกัน 

 4. ในทุกกรณี จะต้องมีกำรส�ำรองไฟล์รูปภำพต้นฉบับไว้เสมอ และ

ทกุข้ันตอนในกำรปรบัแต่งรปูภำพให้ผู้วจิยับันทกึล�ำดับ วิธกีำร ปรมิำณ ของ

กำรปรับแต่ง พร้อมทั้งโปรแกรมที่ใช้ในกำรปรับแต่งไว้ด้วย

 5. เม่ือผู้วจิยัต้องกำรเผยแพร่รปูภำพทีผ่่ำนกำรเปลีย่นแปลงมำแล้ว 

ให้แจ้งบรรณำธิกำรด้วยว่ำ รูปภำพดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลง และ

ถ้ำบรรณำธิกำรต้องกำรทรำบรำยละเอียดของกำรเปลี่ยนแปลง และ/หรือ 

รูปภำพต้นฉบับ ผู้วิจัยต้องสำมำรถส่งให้บรรณำธิกำรตรวจสอบได้
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4. กำรลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)

 4.1 นิยาม

 การลอกเลยีนโดยมิชอบ (Plagiarism) หมำยควำมถึง กำรลอกเลยีน

โดยมิชอบ ซึ่งกำรลอกเลียนดังกล่ำวอำจจะเป็นกำรลอกเลียนควำมคิด 

บทควำม ท�ำนองเพลง รูปภำพ หรือข้อมูล หรือสิ่งต่ำงๆ ที่มีคุณค่ำทำงกำร

สร้ำงสรรค์

 4.2 หลักการและเหตุผล

 ในทำงกฎหมำย จะมีกฎหมำยทรพัย์สินทำงปัญญำคุม้ครองทรพัย์สนิ

ทำงปัญญำต่ำงๆ อยู่แล้ว เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ ฯลฯ 

ดังนั้นเมื่อเรำเอ่ยถึง plagiarism จึงจะหมำยถึงสิ่งที่กฎหมำยมิได้คุ้มครอง 

หรือกำรลอกเลียนนั้นไม่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย แต่เนื่องจำกกำรลอกเลียน 

ดังกล่ำวเป็นกำรลอกเลยีนโดยมิชอบ นกัวชิำกำรและนกัวจิยัจงึไม่พงึประสงค์

ให้มีกำรลอกเลียนเช่นนี้ หลักกำรของกำรปกป้องทรัพย์สินทำงปัญญำทั้ง 

ในทำงกฎหมำยและทำงจริยธรรม ก็เพื่อส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงสรรค์ โดยให้

ผู้สร้ำงสรรค์ได้มีโอกำสได้ประโยชน์จำกกำรสร้ำงสรรค์ แต่ในขณะเดียวกัน

ประโยชน์ต่ำงๆ เหล่ำนั้น ต้องอยู่ในสมดุลภำยใต้เงื่อนไขควำมยุติธรรมและ

มนุษยธรรม

 เนื่องจำกในทำงปฏิบัติ กำรลอกเลียนโดยมิชอบที่เกิดข้ึนในกำร 

เผยแพร่งำนวิชำกำรและงำนวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นกำรลอกเลียนบทควำม

(กำรเขียน) แนวทำงปฏิบัติด้ำนล่ำงจึงเน้นไปที่กำรเขียนอย่ำงเหมำะสม

 4.3 แนวทางปฏิบัติ

 1. ในกรณีที่ข้อควำมที่เรำเขียนข้ึน เป็นองค์ควำมรู้หรือข้อมูลจำก

ผู้นิพนธ์ท่ำนอ่ืนหรือบทควำมอ่ืนและข้อควำมนั้นผู้อ่ำนอำจจะต้องกำรรู้ที่มำ

ที่ไป ให้อ้ำงอิงบทควำมเดิมไว้ด้วย (ดูหัวข้อ references and citations 

ประกอบ)
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 2. จำกกรณีในข้อแรก ผูเ้ขียนควรจะต้องพยำยำมทวนควำม (para-

phrase) หรือ ย่อควำม (summarize) ด้วยวำจำ ลีลำ และโวหำรของ

ตนเองในกำรเล่ำองค์ควำมรูน้ัน้ๆ ไม่ควรน�ำลลีำและโวหำรของเดิมมำใช้ใหม่ 

ยกเว้นในกรณีทีก่ำรเล่ำควำมหรอืทวนควำม ไม่สำมำรถเล่ำใหม่ได้ด้วยวำจำ 

ลีลำ และโวหำรใหม่ได้

 3. ในบำงกรณีกำรทวนควำมหรือย่อควำม อำจท�ำให้ควำมหมำย

เปลี่ยนไป หรืออรรถรสในกำรอ่ำนเปลี่ยนไป เช่น ควำมเดิมเป็นร้อยกรอง 

ควำมเดิมเป็นกำรเล่นค�ำและมีควำมหมำยหลำยแง่ให้ผูอ่้ำนคดิหรอืควำมเดิม

เป็นประโยคอมตะ ซึ่งผู้อ่ำนส่วนใหญ่รู้จักดี ในกรณีดังกล่ำวผู้เขียนจ�ำเป็น

ต้องยกข้อควำมเดมิมำทัง้ชดุใหผู้เ้ขยีนใส่ข้อควำมเดมิไว้ภำยในเครือ่งหมำย

อัญประกำศ พร้อมทั้งอ้ำงอิงข้อควำมเดิมด้วย

 4. เมื่อเขียนบทควำมเสร็จทุกครั้งแล้ว ควรตรวจสอบโดยกำรเทียบ

บทควำมที่ตนเขียนกับบทควำมที่ตนใช้อ้ำงอิง เพ่ือให้แน่ใจว่ำไม่มีข้อควำม

ใดที่เข้ำข่ำยกำรลอกเลียนโดยมิชอบ

 5. ในกำรเขียนบทควำม พึงหลีกเลี่ยงกำรอ่ำนจำกเอกสำรอ้ำงอิง

พร้อมกับเขียนต้นฉบับบทควำมไปด้วยหรือคัดลอกข้อควำมจำกที่อ่ืนมำ

แปะในต้นฉบับบทควำมที่ก�ำลังเขียน ถ้ำปฏิบัติตำมหลักกำรนี้ได้โอกำสที่จะ

บังเอิญเขียนไปตรงกับข้อควำมในเอกสำรอ้ำงอิงจนเข้ำข่ำย plagiarism 

จะเป็นไปได้ยำก ในกรณีที่ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่ำข้อควำมที่ตนเขียนนั้น ซ�้ำ

กับข้อควำมที่ผู้อ่ืนเขียนก่อนหน้ำนี้อย่ำงไม่เหมำะสมหรือไม่ ผู้เขียนอำจจะ

ตรวจสอบโดยโปรแกรมตรวจสอบ plagiarism ต่ำงๆ ที่มีอยู่ท้องตลำดได้

บำงวำรสำร (http://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism_detection)

 6. ในกรณีที่บทควำมต้นฉบับที่ผู้เขียนต้องกำรน�ำมำอ้ำงอิงเป็น

บทควำมทีต่นเขียนเอง หรอืข้อควำมทีผู่เ้ขียนต้องกำรเขียนนัน้ ผู้เขียนได้เคย

เขียนลงบทควำมอื่นมำแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่ำวหำกำรลอกเลียนตนเอง
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โดยมิชอบ (self-plagiarism) ให้ผูเ้ขียนพึงปฏบัิตต่ิอข้อเขียนของตนดัง่เป็น

ข้อเขียนของบุคคลอ่ืน กล่ำวโดยย่อคอืมีกำรทวนควำมหรอืย่อควำมและกำร

อ้ำงอิงอย่ำงเหมำะสม

 7. กำรที่สองบทควำมมีข้อควำมเหมือนกันนั้น ในตัวมันเองมิได้เป็น 

plagiarism ไปโดยอัตโนมัติหรือกำรที่ท�ำกำรอ้ำงอิงแล้ว ก็มิใช่เป็นกำร

ปฏิเสธว่ำข้อควำมดังกล่ำวมิใช่ plagiarism โดยส้ินเชิง ผู้พิจำรณำควร

พิจำรณำหลักกำรและเหตุผลและแนวทำงปฏิบัติทั้งหมดดังกล่ำวข้ำงต้น

โดยรวม

 8. หลกักำรข้ำงต้นสำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ในกรณีของรปูภำพหรอื

ข้อมูลอย่ำงอื่นได้ด้วย ในกรณีของรูปภำพหรือตำรำงแสดงข้อมูล ถ้ำมีกำร

เผยแพร่ซ�ำ้จะต้องขออนญุำตจำกเจ้ำของลขิสทิธิก่์อนและมีกำรอ้ำงอิงอย่ำง

เหมำะสมด้วย
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5. เอกสำรอ้ำงอิง (Reference) และ กำรอ้ำงอิง (Citation)

 5.1 นิยาม

 เอกสารอ้างอิง (Reference) หมำยควำมถึง สิ่งที่ใช้อ้ำงอิงเพ่ือ

สนับสนุนข้อมูล ควำมเห็น ข้อควำมหรือข้อสรุป ที่ผู้นิพนธ์เขียนไว้ในงำน

วชิำกำรหรอืงำนวจิยั เอกสำรอ้ำงอิงนีอ้ำจจะเป็นสิง่ต่ำงๆ ต่อไปนี ้เช่น ต�ำรำ 

บทควำมวิจัย วิทยำนิพนธ์ บทควำมจำกวำรสำรทั้งวำรสำรวิจัยและวำรสำร

ทั่วไป ข่ำวจำกหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ข้อกฎหมำย เป็นต้น

 5.2 หลักการและเหตุผล

 เนือ่งจำกเอกสำรอ้ำงอิงถูกใช้เพ่ือสนบัสนนุข้อควำมทีผู้่นพินธ์เขียน 

ผู้นพินธ์จงึต้องอ่ำนเอกสำรทีต่นใช้ตำมเหมำะสม ทัง้นีเ้พ่ือให้แน่ใจว่ำเอกสำร

นั้นสำมำรถสนับสนุนข้อควำมที่ตนเขียนได้จริงๆ

 5.3 แนวทางปฏิบัติ

 1. เม่ือผู้นพินธ์คดิว่ำข้อควำมทีต่นเขียนนัน้ต้องกำรเอกสำรสนบัสนนุ 

ผู้นพินธ์ควรจะเลอืกเอกสำรทีเ่หมำะสมทีสุ่ด มำใช้เพือ่สนบัสนนุข้อควำมนัน้

 2. ผู้นิพนธ์ต้องอ่ำนเอกสำรที่ตนจะใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงก่อนเสมอ

 3. ไม่ควรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (เช่น เว็บไซต์ หนังสือ ต�ำรำ 

เป็นต้น) หรือบทควำมทบทวนวรรณกรรม (review article) แต่ควรอ้ำงอิง

จำกเอกสำรที่เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ (original article)

 4. ควรอ้ำงอิงเอกสำรเท่ำที่จ�ำเป็นอย่ำงเหมำะสม ไม่ควรอ้ำงอิง

เอกสำรที่มำกเกินไปจนพร�่ำเพรื่อ

 5. ไม่ควรน�ำบทคัดย่อ (abstract) มำเป็นเอกสำรอ้ำงอิง

 6. กำรอ้ำงอิงเอกสำรทียั่งไม่ได้ตีพิมพ์แต่ได้รบักำรตอบรบักำรตีพมิพ์

จำกวำรสำรนั้นๆ แล้วควรระบุไว้ว่ำเป็น “in press” หรือ “forthcoming” 

ผู้นพินธ์ควรได้รบัค�ำยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อักษรในกำรอ้ำงอิงเอกสำรชนดินี้ 

และจะต้องตรวจสอบด้วยว่ำเอกสำรนั้นได้รับกำรตอบรับให้ตีพิมพ์จริง



คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 17

 7. กำรอ้ำงอิงเอกสำรที่ไม่ได้รับกำรตีพิมพ์ แต่เป็นเอกสำรที่ได้เคย

ส่งเพื่อพิจำรณำกำรตีพิมพ์ (submitted) หรือ กำรอ้ำงอิงข้อมูลที่ไม่เคยส่ง

ตีพิมพ์ ควรจะระบุไว้ว่ำเป็น “unpublished data” หรือ “unpublished 

observations” และควรได้รบัค�ำยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อักษรด้วย อย่ำงไร

ก็ตำมควรใช้กำรอ้ำงอิงเอกสำรชนดินีอ้ย่ำงระมัดระวังและใช้ในกรณีทีจ่�ำเป็น

เท่ำนั้น เนื่องจำกไม่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ นอกจำกนี้ผู้ที่อยู่ใน

ฐำนะผู้ประเมินผลงำน (peer reviewer) ไม่ควรน�ำต้นฉบับบทควำมที่

บรรณำธิกำรส่งมำให้พิจำรณำไปใช้อ้ำงอิงจนกว่ำบทควำมนั้นจะได้รับกำร 

ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

 8. ควรหลกีเลีย่งกำรอ้ำงอิงจำกกำรพูดคยุส่วนตัว (personal com-

munication) นอกเสียจำกว่ำข้อมูลนั้นไม่สำมำรถหำได้จำกแหล่งอ่ืนแล้ว

เท่ำนั้น ในกรณีเช่นนี้ควรระบุชื่อและวันเวลำของผู้ที่พูดคุยไว้ในวงเล็บ ทั้งนี้

ควรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและได้รับค�ำยินยอมเป็นลำยลักษณ์

อักษรด้วย

 9. เม่ือผู้นิพนธ์ได้ท�ำกำรทวนควำม (paraphrase) หรือย่อควำม 

(summarize) มำจำกบทควำมอ่ืนไม่ว่ำจะเป็นบทควำมของตนเองหรือ

บทควำมของผู้อ่ืนก็ตำม ผู้นิพนธ์ควรที่จะอ้ำงอิงเอกสำรต้นฉบับนั้นไว้ด้วย 

(ดูหัวข้อ plagiarism ประกอบ) 

 10. ผู้นิพนธ์ต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

ทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหำ

 11. ผู ้นิพนธ ์ไม ่ควรใช ้บทควำมที่ ถูกถอดถอน (retracted 

publication) ออกไปแล้วมำเป็นเอกสำรอ้ำงอิง ยกเว้นข้อควำมที่

ต้องกำรกำรสนับสนุนนั้นเป็นข้อควำมที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรถอดถอน 

ซึ่งในกรณีเช่นนี้ควรระบุไว้ใน เอกสำรอ้ำงอิงด้วยว่ำเป็นเอกสำรที่ได้ถูกถอน

ออกไปแล้ว ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
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“กำรที่ผู้นิพนธ์มีผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่ประกำศแต่แรก อำจเป็นเครื่อง

บ่งบอกถึงเจตนำอันไม่บริสุทธิ์ใจ และบำงครั้งผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นๆ

ก็อำจสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรประพฤติมิชอบทำงวิชำกำรอย่ำงร้ำยแรง 

เช่น fabrication หรือ falsification ได้ ด่ังเช่นในกรณีของงำนวิจัยที่

พยำยำมเช่ือมโยงวัคซีน Measles, Mumps and Rubella (MMR)  

เข้ำกับ 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) จะเกิดขึ้นเมื่อควำม

สัมพันธ์ของผู้วจิยัอำจก่อให้เกิดอคติกับกระบวนกำรวจิยัและหรอืกระบวนกำร

เผยแพร่งำนวจิัย ควำมสมัพนัธน์ี้อำจเป็นควำมสมัพนัธท์ำงด้ำนบวกหรือลบ

ก็ได้ หรืออำจเป็นควำมสัมพันธ์ส่วนบุคคล ควำมสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ควำม

สัมพันธ์ทำงกำรเงิน ฯลฯ และอคติที่อำจเกิดข้ึนนั้นอำจเกิดข้ึนจริงหรือไม่

เกิดข้ึนก็ได้ เพียงแต่มีควำมเป็นไปได้ทีจ่ะเกิดข้ึน และอคตินัน้ๆ เม่ือเกิดแล้ว

อำจส่งผลทำงตรงหรือทำงอ้อมต่อกระบวนกำรวิจัยและ/หรือกระบวนกำร 

เผยแพร่งำนวิจัยโดยประโยชน์อำจตกแก่ผู้วิจัยหรือผู้อื่น

 6.2 หลักการและเหตุผล

 เม่ือผู้วิจัยต้องกำรหำค�ำตอบด้วยกระบวนกำรวิจัย จ�ำต้องใช้

กระบวนกำรที่มีอคติน้อยที่สุดหรือเกิดอคติให้น้อยที่สุด นักวิชำกำรเม่ือ

ต้องกำรเผยแพร่งำนวิชำกำรก็จ�ำต้องเผยแพร่โดยปรำศจำกอคติ ดังนั้นวิธี

กำรจัดกำรกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ดีที่สุดก็คือกำรหลีกเลี่ยงควำมสัมพันธ์

อันอำจก่อให้เกิดอคติเหล่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ควำมสัมพันธ์บำงประกำร 

ผู้วิจัยก็ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเม่ือมีควำมสัมพันธ์เหล่ำนี้เกิดข้ึนส่ิงที่ผู้วิจัย 

พึงปฏิบัติก็คือกำรประกำศให้ผู้อ่ำนทรำบ

 อนึ่ง ผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น โดยตัวของมันเองมิได้เป็นส่วนของ

กำรผิดจริยธรรม หำกแต่กระบวนกำรจัดกำรเม่ือเกิดข้ึนแล้วต่ำงหำกที่

อำจก่อให้เกิดกำรประพฤติผิดจริยธรรมได้ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเม่ือผู้วิจัยมี 

ควำมตั้งใจซ่อนผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นไว้มิให้ผู้อ่ำนทรำบ
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 6.3 แนวทางปฏิบัติ

 1. ผู้วิจัยควรพยำยำมหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมิให้เกิดขึ้น

 2. ผู้วจิยัพึงตระหนกัว่ำ เป็นหน้ำทีข่องผู้วิจยัทีต้่องส�ำรวจตนเองและ

คณะว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

 3. เมื่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นแล้ว ผู้วิจัยพึงประกำศให้ผู้อ่ำน

ทรำบโดยอำจแจ้งให้บรรณำธกิำรทรำบ หรอืเขียนประกำศไว้ในบทควำมเลย 

ผู้วจิยัมิควรคดิไปเองว่ำผลประโยชน์ทบัซ้อนนัน้ๆ มีโอกำสก่อให้เกิดอคติน้อย

มำกจนไม่จ�ำเป็นต้องประกำศให้ผู้อ่ำนทรำบ บรรณำธิกำรควรเป็นผู้ท�ำกำร

ตัดสินใจ

 4. วำรสำรส่วนใหญ่จะมีนโยบำยเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซ้อนชัดเจน

อยู่แล้ว และบำงวำรสำรอำจแยกเป็นประเภทต่ำงๆ เพื่อควำมชัดเจน ผู้วจิัย

มีหน้ำทีใ่นกำรอ่ำนและปฏบัิตติำมนโยบำยของวำรสำรนัน้ๆ ก่อนส่งเรือ่งเพ่ือ

ขอรับกำรตีพิมพ์เสมอ

 5. ในกรณีที่เป็นคณะผู้วิจัย เป็นควำมรับผิดชอบและหน้ำที่ของ 

ผู้วิจัยทุกท่ำนที่พึงประกำศผลประโยชน์ทับซ้อนของตน โดยมีผู้วิจัยหลัก 

ท�ำหน้ำที่รวบรวม

 6. ในกรณีที่วำรสำรหรือผู้อ่ำนเกิดควำมสงสัยและสอบถำมกลับมำ 

เป็นหน้ำทีข่องผู้วจิยัทีต้่องตอบข้อสอบถำมเหล่ำนัน้ ด้วยควำมบรสุิทธิใ์จและ

ปรำศจำกอคติ

 7. ในกรณีที่ผู ้วิจัยเกิดควำมสงสัยว่ำควำมสัมพันธ์ใดๆ เป็น 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนหรอืไม่ ให้ถือว่ำเป็นและปฏบัิติดังเช่นเป็นเอำไว้ก่อนเสมอ

 8. ในบำงกรณีผู้วิจัยอำจเพิ่งทรำบว่ำตนมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

หลงัจำกเผยแพร่งำนวจิยัไปแล้ว ในกรณีเช่นนีใ้ห้ผูว้จิยัประกำศตำมหลงั โดยอำจ

แจ้งให้วำรสำรทรำบ (ดูหัวข้อ correspondences ประกอบ)
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7. ควำมลับและควำมเป็นส่วนตัว (Privacy and Confidentiality)

 7.1 นิยาม

 ข้อมูลที่เป็นความลับ หมำยควำมถึง ข้อมูลที่ไม่ควรถูกเปิดเผย

ให้ล่วงรู้ไปถึงบุคคลที่สำม ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะเหตุผลหลำยประกำร เช่น 

ก่อให้เกิดควำมเส่ือมเสีย อับอำย ก่อให้เกิดกำรสูญเสียควำมเป็นส่วนตัว 

หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจหรือกำรเงินต่อผู้หนึ่งผู้ใด หรือผู้เป็น

เจ้ำของข้อมูลมีควำมประสงค์ที่จะไม่เปิดเผย เป็นต้น

 ความเป็นส่วนตัว หมำยควำมถึง ขอบเขตทั้งที่จับต้องได้และที่เป็น

ส่ิงสมมติที่แยกผู้ใดผู้หนึ่งออกจำกผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในบำงกรณี

ขอบเขตต่ำงๆ เหล่ำนี้อำจต้องอำศัยควำมลับในกำรสร้ำง

 อนึง่ จะเหน็ว่ำควำมลบัและควำมเป็นส่วนตัวมิใช่เป็นสิง่เดยีวกันแต่

มีควำมเกี่ยวพันกันได้ในหลำยกรณี

 7.2 หลักการและเหตุผล

 หลกักำรและเหตผุลของควำมลบัและควำมเป็นส่วนตัว เป็นหลกักำร

ที่มีอยู่ในทุกสังคมทุกชนชั้นและทุกเชื้อชำติ ซึ่งสะท้อนในเห็นในรูปแบบของ

กฎหมำยต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำมในกำรท�ำวจิยับำงครัง้ผู้วจิยัอำจได้อภิสทิธิใ์นกำร

รับรู้ข้อมูลบำงอย่ำง ที่เม่ือถูกเปิดเผยออกไปอำจละเมิดหลักกำรของควำม

ลับและควำมเป็นส่วนตัวได้ ปัญหำดังกล่ำวมักพบบ่อยในกรณีของกำรวิจัย

ในสำขำวทิยำศำสตร์ชีวภำพ ในสำขำวทิยำศำสตร์ชีวภำพนัน้ ควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงแพทย์และคนไข้ถูกสร้ำงข้ึนด้วยควำมเช่ือถือและเช่ือม่ันซึง่กันและกัน 

ซึ่งควำมเช่ือถือนี้จะมีกำรรักษำควำมลับและควำมเป็นส่วนตัวของคนไข ้

เป็นส่วนประกอบทีส่�ำคญั เม่ือแพทย์มีบทบำทเป็นนกัวจิยัเพิม่ด้วย อำจท�ำให้

เกิดควำมรู้สึกที่ต้องรำยงำนข้อมูลทั้งหมดต่อประชำคมวิจัยและสำธำรณะ 

ผู้วิจัยจึงควรมีควำมระมัดระวังเป็นพิเศษเม่ือท�ำกำรวิจัยและเม่ือต้องกำร 

เผยแพร่งำนวิจัย



คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ22

 7.3 แนวทางปฏิบัติ

 1. ในกรณีที่เป็นกำรวิจัยในสำขำวิชำชีพที่มีจริยธรรมแห่งวิชำชีพ 

เก่ียวกับควำมลบัและควำมเป็นส่วนตัวอยู่แล้ว (เช่น สำขำวทิยำศำสตร์ชีวภำพ) 

กำรท�ำงำนวิจัยและกำรเผยแพร่งำนวิจัยนั้นไม่ควรละเมิดจริยธรรมแห่ง

วิชำชีพ

 2. ในกรณีที่กำรท�ำงำนวิจัย และ/หรือ เผยแพร่นั้นๆ จ�ำต้องละเมิด

หลักกำรแห่งวิชำชีพ (อำจเป็นเพรำะประโยชน์ที่ได้ต่อสังคมส่วนรวมมี

มำกกว่ำ) ผู้วิจัยควรขอควำมเห็นค�ำขออนุญำตจำกทุกฝ่ำยรวมทั้งองค์กร

กลำง เช่น คณะกรรมกำรจรยิธรรม (ethics committee, institution review 

board) ถึงแม้จะไม่ถูกบังคับด้วยกฎระเบียบให้ขออนุญำตก่อนก็ตำม

 3. ผู้วิจัยควรแยกข้อมูลที่สำมำรถบ่งบอกหรือระบุตัวบุคคล ที่อำจ

น�ำไปถึงกำรละเมิดควำมลับและควำมเป็นส่วนตัวของผู้เข้ำร่วมงำนวิจัย

ได้ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่ไม่มีหน้ำที่ในกำรระบุตัวบุคคลสำมำรถระบุตัวบุคคลได ้

และเพื่อให้มีระดับควำมปลอดภัยในกำรเก็บรักษำข้อมูลที่เหมำะสม

 4. ในกรณีที่ผู้วิจัยจ�ำเป็นต้องตีพิมพ์ภำพถ่ำยบุคคล เช่น ภำพผู้ป่วย 

ผู้วจิยัควรจะปกป้องควำมเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยด้วยกำร เผยแพร่ภำพเฉพำะ

ส่วนทีจ่�ำเป็นในกำรแสดงข้อมูล คำดแถบด�ำบรเิวณทีอ่ำจใช้บ่งบอกตัวบุคคล

ได้ เช่น ใบหน้ำ หรือ ดวงตำ ถ้ำบริเวณที่ต้องกำรแสดงข้อมูลนั้นเป็นบริเวณ

ทีส่ำมำรถบ่งบอกตวับุคคลได้ นอกจำกผู้วิจยัจะขออนญุำตจำกคณะกรรมกำร

จริยธรรมกำรวิจัย (ดูข้อ 2) แล้ว ผู้วิจัยยังควรต้องขออนุญำตเผยแพร่ภำพ

และข้อมูลดังกล่ำวจำกผู้ป่วยอีกทำงหนึ่งด้วย

 5. เม่ือผู้วิจัยต้องกำรใช้ข้อมูลจำกกำรสนทนำกับบุคคลอ่ืนหรือ

ระหว่ำงบุคคลอ่ืนมำเป็นเอกสำรอ้ำงอิงควรขออนุญำตจำกผู้เก่ียวข้องก่อน

จะน�ำมำใช้ (ดูหัวข้อเอกสำรอ้ำงอิงและกำรอ้ำงอิงประกอบ) และในค�ำขอ

อนุญำตให้ถำมอย่ำงชัดเจนว่ำสำมำรถระบุช่ือได้หรือไม่ หรือจะให้ระบุช่ือ

หรือไม่
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8. กำรเผยแพร่ซ�้ำ (Redundant Publication)

 8.1 นิยาม

 การเผยแพร่ซ�้า (Redundant Publication) หมำยควำมถึง กำร

เผยแพร่งำนวจิยั ข้อมูล หรอืบทควำมเดิมซึง่เคยถูกเผยแพร่ไปแล้ว โดยอำจ

เป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วน กำรเผยแพร่ก่อนหน้ำโดย

ตนเองหรอืบุคคลอ่ืน กำรเผยแพร่โดยใช้ส่ือเดียวกันหรอืส่ือแตกต่ำงกัน กำร

เผยแพร่โดยใช้ข้อควำมโวหำรเดียวกันหรอืต่ำงกัน และกำรเผยแพร่โดยภำษำ

เดียวกันหรือแตกต่ำงกัน เป็นต้นหลักกำรและเหตุผล

 กำรเผยแพร่ซ�้ำอำจก่อให้เกิดปัญหำได้หลำยประกำรด้วยกัน เช่น

 1. กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงไม่เหมำะสม ทั้งนี้เนื่องจำกทรัพยำกรใน

กำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนวิชำกำรมีจ�ำกัด เจ้ำของทรัพยำกรจึงต้องกำร

ใช้ทรัพยำกรนั้นอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด และหำกเจ้ำของทรัพยำกรที่

ถูกใช้ในกำรเผยแพร่ซ�ำ้ทรำบว่ำงำนช้ินนัน้เคยถูกเผยแพร่มำก่อนหน้ำนีแ้ล้ว

อำจไม่ยินดีให้ใช้ทรัพยำกรของตนในกำรเผยแพร่ซ�้ำ

 2. กำรละเมิดลขิสิทธิใ์นกรณีทีก่ำรเผยแพร่งำนครัง้แรกนัน้มีลขิสิทธิ์

คุ้มครองอยู่ กำรเผยแพร่ซ�้ำในบำงบริบทอำจเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ได้

 3. กำรวเิครำะห์ข้อมูลซ�ำ้ในกรณีทีเ่ป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลวิจยัซ�ำ้ และ

ผู้อ่ำนไม่ทรำบว่ำข้อมูลจำกกำรเผยแพร่ซ�้ำซ้อนเป็นข้อมูลเดียวกัน อำจ 

ก่อให้เกิดกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยเข้ำใจผิดว่ำข้อมูลซ�ำ้ซ้อนดังกล่ำวเป็นข้อมูล

ที่แตกต่ำงกันได้ เช่น ในกรณีของ systematic review และหรือ meta 

analysis เป็นต้น

 4. กำรให้รำงวัล กำรตอบแทน ควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมซ�้ำซ้อน 

เนื่องจำกในแวดวงวิชำกำรและกำรวิจัย ยังคงใช้กำรเผยแพร่เป็นตัวช้ีวัด 

ตัวหนึ่ง กำรเผยแพร่ซ�้ำซ้อนอำจก่อให้เกิดกำรให้ควำมน่ำเช่ือถือ (credit) 

ซ�้ำซ้อนขึ้น
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 8.2 แนวทางการปฏิบัติ

 1. เม่ือจ�ำเป็นต้องเผยแพร่ซ�้ำให้แจ้งให้เจ้ำของทรัพยำกรครั้งแรก

และครั้งที่สองทรำบทั้งคู่ เช่น ถำ้ผู้วิจัยได้ลงตีพิมพ์งำนวิจัยในวำรสำร ก. 

ไปแล้ว ต่อมำคิดว่ำงำนนั้นจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่ำนวำรสำร ข. ซึ่งอำจจะ

ไม่ได้อ่ำนวำรสำร ก. จะต้องแจ้งให้บรรณำธิกำรทั้งวำรสำร ก. และ วำรสำร 

ข. ทรำบว่ำงำนนี้เคยตีพิมพ์แล้วในวำรสำร ก. หรือในกรณีที่ผู้วิจัยได้เคย 

น�ำเสนอผลงำนนี้ในงำนประชุมวิชำกำรที่ใดที่หนึ่งมำแล้วต่อมำต้องกำรลงตี

พิมพ์ในวำรสำร ควรแจ้งให้วำรสำรนั้นๆ ทรำบว่ำเรื่องดังกล่ำวเคยน�ำเสนอ

ที่ใดและเมื่อไรมำแล้ว

 2.  ในกำรเผยแพร่งำนครัง้ทีส่องให้อ้ำงอิงถึงกำรเผยแพร่ครัง้แรกด้วย

 3. ในกำรเผยแพร่ครั้งที่สอง หำกใช้ส่ือเดียวกับครั้งแรก เช่น 

เป็นบทควำมทัง้คู ่ให้พยำยำมสือ่ด้วยกำรทวนควำม (paraphrase) ให้มำกทีส่ดุ

เท่ำที่เป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงกำรละเมิดลิขสิทธิ์และกำรลอกเลียนโดย

มิชอบ (ดูหัวข้อ plagiarism ประกอบ)

 4. หำกกำรเผยแพร่ครั้งแรกเป็นงำนที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง ให้ขอ

อนญุำตกำรใช้งำนลขิสิทธิจ์ำกเจ้ำของก่อนกำรใช้ เช่น กำรเผยแพร่ครัง้ทีส่อง

จ�ำเป็นต้องใช้ตำรำงจำกกำรเผยแพร่ครั้งแรก ให้ขออนุญำตก่อน

 5. ในกรณีที่ข้อมูลหรือบำงส่วนของข้อมูลในกำรเผยแพร่ครั้งที่

สองเป็นข้อมูลเดียวกับกำรเผยแพร่ครั้งแรกให้ระบุให้ชัดเจนว่ำส่วนใดเป็น

ส่วนเดียวกัน เช่น ในกำรเผยแพร่ครั้งแรกมีอำสำสมัครในงำนวิจัย 30 คน 

ต่อมำมีอำสำสมัครเพิ่มขึ้นเป็น 100 คน และผู้วิจัยต้องกำรเผยแพร่ข้อมูล

เพิ่มเติม ในกรณีนี้ผู้วิจัยควรบอกผู้อ่ำนให้ชัดเจนว่ำ ส่วนใดในกำรวิเครำะห์

ข้อมูลมำจำกข้อมูลของอำสำสมัคร 30 คน ในกำรเผยแพร่ครั้งแรก
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 6. ถ้ำเป็นไปได้ควรใส่เชิงอรรถ (footnote) ให้ผู้อ่ำนทรำบ เช่น 

งำนวิจัยนี้เคยน�ำเสนอในกำรประชุมใดมำก่อนหรืองำนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

วิทยำนิพนธ์ หรืองำนนี้เป็นกำรแปลจำกงำนใดในภำษำอื่น

 7. เม่ือต้องกำรใช้งำนเผยแพร่ทีซ่�ำ้ซ้อนนีใ้นกำรขอรำงวัล ผลงำนทำง

วิชำกำร หรือกำรตอบแทนต่ำงๆ ให้แจ้งผู้พิจำรณำด้วยว่ำงำนชิ้นใดเป็นงำน

ที่ซ�้ำซ้อนกันอยู่ รวมทั้งแจ้งว่ำส่วนใดเป็นส่วนที่ซ�้ำซ้อน หรือในกรณีที่รำงวัล

หรือผลตอบแทนต่ำงๆ ถูกให้มำโดยเจ้ำตัวมิได้เป็นผู้ขอ เม่ือทรำบว่ำได้รับ 

ก็ควรแจ้งให้ผู้พิจำรณำทรำบเช่นเดียวกัน



คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ26

9. กำรตีพิมพ์แบ่งย่อย (Salami Publication)

 9.1 นิยาม

 การตีพิมพ์แบ่งย่อย (Salami Publication) หมำยควำมถึง กำรน�ำ

งำนวิจยัทีมี่ควำมเหมำะสมทีจ่ะตีพิมพ์เป็นบทควำมเดียว น�ำมำซอยแบ่งย่อย

แยกส่งตีพมิพ์เป็นบทควำมหลำยๆ บทควำมอย่ำงไม่เหมำะสมและไม่จ�ำเป็น 

ซึง่ในกำรส่งตีพิมพ์นัน้ๆ อำจเป็นกำรส่งตีพิมพ์โดยบุคคลหรอืกลุม่บุคคลทีเ่ป็น

คนเดียวกันหรือต่ำงกันก็ได้

 9.2 หลักการและเหตุผล

 กำรตีพิมพ์แบ่งย่อยอำจเป็นพฤติกรรมพึงประสงค์หรอืไม่พึงประสงค์

ก็ได้ ตัวอย่ำงเช่น งำนวจิยัช้ินใหญ่และมีข้อมูลมำก ไม่สำมำรถน�ำเสนอได้ใน

บทควำมเดียว หรอืบำงครัง้ข้อมูลมกีำรเกิดข้ึนอย่ำงต่อเนือ่งท�ำให้มีข้อมูลใหม่

มำน�ำเสนอ ผู้วิจัยจ�ำต้องเผยแพร่ในบทควำมมำกกว่ำหนึ่งบทควำม ในกรณี

เช่นนี้อำจถือเป็นกำรตีพิมพ์แบ่งย่อยอย่ำงเหมำะสมได้

 ในขณะที่งำนวิจัยบำงงำนสำมำรถตีพิมพ์ได้ในบทควำมเดียว แต่

แยกข้อมูลบำงอย่ำงออกมำน�ำเสนอในอีกบทควำมหนึ่ง ทั้งๆ ที่สำมำรถน�ำ

ข้อมูลนั้นใส่ในอีกคอลัมน์ของตำรำงที่มีแล้วในบทควำมแรกได้ กรณีเช่นนี้

ถือว่ำเป็นกำรตีพิมพ์แบ่งย่อยอย่ำงไม่เหมำะสม

 จะเห็นได้ว่ำควำมเหมำะสมหรือไม่ของกำรตีพิมพ์แบ่งย่อยนั้นเป็น

อัตวิสัย อย่ำงไรก็ตำมประเด็นที่จะต้องน�ำมำพิจำรณำจะเป็นประเด็นเดียว

กับกำรเผยแพร่ซ�ำ้ (ดหูวัข้อ redundant publication ประกอบ) กล่ำวคอื 

มีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสหรือไม่

 9.3 แนวทางปฏิบัติ

 1. ในกรณีที่งำนวิจัยนั้นเป็นงำนใหญ่ และผู้วิจัยคิดว่ำต้องแบ่ง

ตีพิมพ์เป็นหลำยงำนตั้งแต่ก่อนท�ำงำนวิจัยอยู่แล้ว ผู้วิจัยหรือกลุ่มผู้วิจัย
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ควรตกลงกันต้ังแต่ก่อนท�ำงำนวิจัยว่ำจะตีพิมพ์ก่ีบทควำม แต่ละบทควำม 

จะมีข้อมูลอะไรบ้ำง และผู้ใดจะเป็นผู้นิพนธ์ของแต่ละบทควำม

 2. ในกรณีที่งำนวิจัยนั้นยังไม่เคยได้รับกำรเผยแพร่ และผู้วิจัย

ต้องกำรทีจ่ะแบ่งย่อยกำรตีพิมพ์พร้อมๆ กัน ผู้วจิยัควรแจ้งบรรณำธกิำร (หรอื

เจ้ำของทรัพยำกร เช่น ผู้จัดประชุม ถ้ำกำรเผยแพร่เป็นกำรน�ำเสนอในงำน

ประชุม) ว่ำมีกำรเผยแพร่งำนวิจัยอีกช้ินหนึ่งในเวลำเดียวกัน โดยมีข้อมูล 

ที่แตกต่ำงกันระหว่ำงกำรเผยแพร่ทั้งสอง และควรมีควำมพยำยำมในกำร

อ้ำงกำรเผยแพร่อีกงำนซึ่งกันและกันด้วย ตัวอย่ำงเช่น ผู้วิจัยแบ่งข้อมูล

ออกเป็นงำน A และ งำน B ส่งไปขอรับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรสองวำรสำร

ในเวลำเดียวกนั นอกจำกกำรแจ้งบรรณำธกิำรแล้ว ในบทควำมของงำน A 

ผู้วิจัยควรจะอ้ำงงำน B ด้วย โดยอำจจะเขียนว่ำ under submission  

ต่อมำถ้ำงำน B ได้รบักำรตีพมิพ์ก่อนงำน A ผู้วจิยัสำมำรถเปลีย่นแปลงข้อมูล

เอกสำรอ้ำงอิงได้

 3. ถ้ำข้อมูลของงำนวิจัยนั้นเคยได้รับกำรตีพิมพ์ (เผยแพร่) เป็น

บำงส่วนไปก่อนหน้ำแล้ว เม่ือจะตีพิมพ์ข้อมูลเพ่ิมเติมก็ควรอ้ำงถึงงำนแรก

ด้วยและแจ้งบรรณำธิกำรถึงกำรตีพิมพ์ครั้งแรก นอกจำกนั้นในบทควำม 

หลังควรบ่งบอกให้ผู้อ่ำนทรำบอย่ำงชัดเจนว่ำข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เคย 

เผยแพร่ไปแล้ว
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10. กำรส่งบทควำมวิจยัตีพมิพ์มำกกว่ำหนึง่วำรสำร (Simultaneous 

Submission)

 10.1 นิยาม

 การส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous  

Submission) หมำยควำมถงึ กำรส่งบทควำมวจิยัเพือ่กำรตีพมิพ์มำกกว่ำหนึง่

วำรสำร โดยอำจส่งในเวลำเดียวกันหรือส่งไปวำรสำรหนึ่งแล้วยังไม่ได้รับ 

ค�ำตอบจึงส่งเรื่องเดียวกันไปยังอีกวำรสำรหนึ่ง

 10.2 หลักการและเหตุผล

 วำรสำรส่วนใหญ่ต้องใช้ทรัพยำกรค่อนข้ำงมำกในกำรพิจำรณำ 

ลงตีพมิพ์บทควำมใดบทควำมหนึง่ ไม่ว่ำจะเป็นบุคลำกรทีด่�ำเนนิเอกสำร เวลำ 

และผู้พจิำรณำให้ควำมเหน็ (peer reviewer) ดังนัน้กำรส่งบทควำมตีพิมพ์

มำกกว่ำหนึง่วำรสำร จงึเป็นกำรใช้ทรพัยำกรต่ำงๆ เหล่ำนีอ้ย่ำงไม่เหมำะสม 

และหำกบทควำมที่ส่งไปได้รับกำรตีพิมพ์ทั้งสองแห่งหรือมำกกว่ำสองแห่ง 

โดยมีเนื้อหำเหมือนกันหรือคล้ำยคลึงกันอำจก่อให้เกิดปัญหำกำรละเมิด

จรยิธรรมในประเด็นอืน่ๆ อีก (ดหูวัข้อ plagiarism, salami publication และ 

redundant publication ประกอบ)

 อนึ่ง ปัจจุบันได้มีควำมพยำยำมในกำรสร้ำงระบบข้ึน เพ่ือให้เกิด

ควำมโปร่งใสและเอ้ือให้เกิดกำรแข่งขันกันระหว่ำงวำรสำรอย่ำงยุติธรรม 

โดยให้ผู้นพินธ์สำมำรถส่งตพีมิพ์ผ่ำนระบบนีไ้ด้มำกกว่ำหนึง่วำรสำร อย่ำงไร

ก็ตำมระบบนียั้งไม่เกิดข้ึน ดังนัน้ด้วยหลกักำรของกำรใช้ทรพัยำกรร่วม กำรส่ง

ตีพิมพ์มำกกว่ำหนึ่งวำรสำรในเวลำเดียวกันจึงยังเป็นเรื่องไม่ควรปฏิบัติอยู่

 10.3 แนวทางการปฏิบัติ

 1. เม่ือส่งเรื่องตีพิมพ์ไปยังวำรสำรใดวำรสำรหนึ่งแล้ว ควรรอจน 

ได้รบักำรปฏิเสธจำกวำรสำรนัน้ก่อนทีจ่ะส่งไปยังวำรสำรอ่ืน หำกกระบวนกำร

ประเมินยังไม่เสร็จสิ้นแต่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนวำรสำร (เช่น มีข้อมูลเพิ่มเติมที่
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ท�ำให้คุณค่ำของผลงำนเพิ่มขึ้นหรือลดลง) ควรแจ้งยกเลิกกำรส่งตีพิมพ์กับ

วำรสำรนัน้และรอจนได้รบักำรยืนยันจำกบรรณำธกิำรก่อนจงึพจิำรณำส่งไป

ยังวำรสำรอื่นต่อไป

 2. เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหำกำรส่งผลงำนตีพิมพ์ซ�้ำซ้อน ในกรณีที่มี 

ผู้นิพนธ์มำกกว่ำหนึ่งคนซึ่งต่ำงคนต่ำงส่งโดยไม่ได้แจ้งผู้ร่วมนิพนธ์ทั้งหมด

ก่อน (เป็นสิง่ทีไ่ม่ควรท�ำ) คณะผู้นพินธ์ควรยึดหลกักำรเป็นผู้นพินธ์ (ดูหวัข้อ 

authorship ประกอบ) โดยเคร่งครดั และตกลงร่วมกันว่ำใครจะมีหน้ำทีเ่ป็น

ผู้ส่งผลงำนตีพมิพ์และให้ผูน้ัน้เป็นคนเดยีวทีร่บัผิดชอบตดิต่อประสำนงำนกับ

บรรณำธิกำร ตั้งแต่ส่งผลงำนจนถึงกำรตีพิมพ์ในที่สุด

 3. ในกำรประชุมวชิำกำร บำงครัง้ผู้จดัประชุมจะให้ผู้น�ำเสนอผลงำน

ส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำลงตีพิมพ์ในวำรสำรที่ผู้จัดประชุมเป็นเจ้ำของอยู่ 

และในบำงกรณีอำจให้ผู้นพินธ์ลงนำมโอนลขิสิทธิใ์ห้ไว้ล่วงหน้ำ ในกรณีเหล่ำนี ้

ผู้นิพนธ์ควรปฏิบัติเสมือนตนได้ส่งเรื่องไปให้วำรสำรพิจำรณำ กล่ำวคือ 

หลงักำรประชุมเม่ือผู้นพินธ์ต้องกำรส่งไปยังวำรสำรอ่ืน ให้แจ้งผู้จดัประชุมว่ำตน

จะส่งไปลงตีพิมพ์ยังวำรสำรอื่น แล้วรอค�ำตอบจำกผู้จัดประชุมก่อนเสมอ
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11. กำรเลือกข้อมูลส่งตีพิมพ์ (Selective Publication)

 11.1 นิยาม 

 การเลอืกข้อมูลส่งตีพิมพ์ (Selective Publication) หมำยควำมถึง 

กำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรหรือผลงำนวิจัย โดยคัดเลือกเฉพำะผลที่เป็นไป

ในทิศทำงที่ตนต้องกำรหรือเลือกที่จะไม่เผยแพร่ผลงำนโดยมีเจตนำให้ผู้รับ

ส่ือเข้ำใจหรือแปลผลต่ำงไปจำกกำรที่ได้รับทรำบผลทั้งหมดหรือมีเจตนำ 

ซ่อนเร้นข้อมูล

 11.2 หลักการและเหตุผล

 เม่ือผู้วิจัยมีค�ำถำมและเลือกที่จะตอบค�ำถำมนั้นด้วยกระบวนกำร

วิจัยแล้ว เมื่อได้ค�ำตอบออกมำควรเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงกระบวนกำรใน

กำรตอบค�ำถำมรวมทั้งผลที่ได้ แม้ว่ำผลที่ได้อำจไม่เป็นไปตำมแนวทำงที่ตน

ตั้งสมมุติฐำนไว้ก็ตำม

 อย่ำงไรก็ตำม เนือ่งจำกข้อจ�ำกัดทำงด้ำนทรพัยำกรโดยเฉพำะเนือ้ที่

ในกำรตีพิมพ์ ท�ำให้ผู้วิจัยอำจไม่สำมำรถเผยแพร่รำยละเอียดทุกอย่ำงที่พบ

จำกงำนวจิยัได้ และอำจต้องเลอืกน�ำเสนอเฉพำะข้อมูลทีค่ดิว่ำเป็นประโยชน์

และควรน�ำเสนอ จะเห็นได้ว่ำเส้นแบ่งระหว่ำงกำรผิดจริยธรรมหรือไม่ ใน

พฤตกิรรมอย่ำงเดียวกันนัน้อยู่ทีเ่จตนำและผลจำกกำรไม่น�ำเสนอข้อมูลต่ำงๆ

จะท�ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจผิดจำกที่ควรจะเป็นหรือไม่

 บรรณำธิกำรก็มีส่วนในกำรคัดเลือกผลงำนวิจัยที่จะปรำกฏต่อ

สำธำรณชน ดังนั้นบรรณำธิกำรจึงควรคัดเลือกบทควำมลงตีพิมพ์จำก

คุณภำพของงำนวิจัยและประโยชน์ที่ผู้อ่ำนจะได้รับจำกบทควำมดังกล่ำว 

เช่น ควรเลือกตีพิมพ์ผลงำนที่พบควำมแตกต่ำง (positive trials) และ 

ไม่พบควำมแตกต่ำง (negative trials) ระหว่ำงกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ

ด้วย มิใช่เลือกตีพิมพ์เพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่งเท่ำนั้น
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 11.3 แนวทางการปฏิบัติ

 1. ผู้วิจัยพึงรำยงำนผลของกำรวิจัยอย่ำงถูกต้อง ไม่บิดเบือน ตรง

ตำมระเบียบวิธีวิจัยทุกครั้งไม่ว่ำผลกำรวิจัยนั้นจะเป็นบวกหรือลบ หรือเป็น

ไปหรือไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ โดยมิให้ผลประโยชน์ของผู้ให้ทุน 

(sponsor) หรือผลประโยชน์ส่วนตัวมำเป็นเครื่องชี้น�ำ

 2. หำกเป็นไปได้ กลุ่มผู้วิจัยควรตกลงกันก่อนกำรท�ำวิจัยว่ำจะ

รำยงำนตัวแปรใดและจะวิเครำะห์ตัวแปรใด ด้วยวิธีกำรอย่ำงไร

 3. บรรณำธิกำรพึงพิจำรณำตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยที่มีระเบียบ

วิธีวิจัยที่ถูกต้อง และให้ผลที่น่ำเชือ่ถือ โดยน�ำผลของกำรวิจัยมำเป็นตัวชี้น�ำ

ว่ำสมควรตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่
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12. กำรสื่อสำรโต้ตอบระหว่ำงผู้วิจัย (Correspondences)

 12.1 นิยาม

 การสือ่สารโต้ตอบระหว่างผู้วิจยั (Correspondence) หมำยควำมถึง  

กำรโต้ตอบหรอืกำรส่ือสำรระหว่ำงคณะผู้วจิยั หรอืผู้นพินธ์กับบุคคล วำรสำร 

หรือองค์กรอ่ืน โดยหัวข้อของกำรส่ือสำรเก่ียวข้องกับงำนวิชำกำรหรืองำน

วิจัยที่เคยเผยแพร่ไปก่อนหน้ำนั้น ทั้งนี้กำรสื่อสำรอำจอยู่ในรูปแบบใดก็ได ้

เช่น ทำงวำจำ ทำงอีเมล จดหมำย เป็นต้น

 12.2 หลักการและเหตุผล

 ในกำรเผยแพร่งำนวิชำกำรหรืองำนวิจัย บำงครั้งผู้เผยแพร่จ�ำเป็น

ต้องส่ือสำรกบัผูอ่ื้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรแก้ไขข้อมูล ตอบค�ำถำมค�ำวจิำรณ์ ฯลฯ 

กำรส่ือสำรนี้ควรมีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นตัวแทนควำมเห็นหรือค�ำตอบของ 

ผู้วิจัยทั้งกลุ่ม และอยู่ภำยในระยะเวลำอันเหมำะสม

 12.3 แนวทางปฏิบัติ

 1. ในกรณีที่ผู้วิจัยหรือผู้นิพนธ์มีเพียงคนเดียว ผู้นิพนธ์ย่อมต้องท�ำ

หน้ำที่นี้โดยอัตโนมัติ แต่เมื่อผู้วิจัยหรือผู้นิพนธ์เป็นคณะที่มีมำกกว่ำหนึ่งคน 

ควรทีจ่ะตกลงกันให้ผู้หนึง่ผู้ใดท�ำหน้ำทีเ่ป็นตัวแทนกลุม่ในกำรส่ือสำรระหว่ำง

กลุ่มกับผู้อื่น

 2. ตัวแทนกลุ่มในกำรส่ือสำรนี้ ควรจะเป็นผู้ที่รู ้เก่ียวกับงำนที่ 

เผยแพร่เป็นอย่ำงดี แต่ถ้ำงำนที่เผยแพร่นั้นเป็นงำนใหญ่และซับซ้อนมำก 

อำจไม่จ�ำเป็นต้องรู้ลึกในทุกๆ ด้ำน

 3. เม่ือตัวแทนกลุม่จ�ำเป็นต้องส่ือสำรในประเด็นทีเ่ป็นควำมเหน็หรอื

ประเดน็ทีมิ่ใช่ข้อเทจ็จรงิ ตัวแทนผู้นีค้วรติดต่อผู้วจิยัหรอืผู้นพินธ์ทัง้กลุม่ เพือ่

ตกลงร่วมกันว่ำจะสื่อสำรอย่ำงไร
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  4. ในกรณีทีผู้่วิจยัเหน็ว่ำข้อมูลทีไ่ด้เคยเผยแพร่ไปก่อนหน้ำนีมี้ควำม

ผิดพลำดไม่ครบถ้วน ซึง่เป็นควำมผิดพลำดทีมิ่ได้ท�ำให้เนือ้หำหลกัเปลีย่นไป 

เช่น ข้อควำมหรอืตัวเลขไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจนพอ ผู้วิจยัควรติดต่อ

บรรณำธกิำรของหนงัสอืหรอืวำรสำรนัน้ๆ โดยเรว็ทีสุ่ด เพ่ือลงข้อควำมแก้ไข 

(corrections, corrigendum, addendum, etc) อนึง่ กำรทีข้่อควำมแก้ไข

นัน้จะได้รบักำรตพิีมพ์หรอืไม่นัน้อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของบรรณำธกิำร ผู้วจิยัไม่ควร

อนุมำนว่ำบรรณำธิกำรอำจไม่ตีพิมพ์ให้ จึงไม่ติดต่อแจ้งข้อผิดพลำดนั้นๆ

 5. ในกรณีทีผู้่วจิยัลงบทควำมในวำรสำรและมีผู้วจิำรณ์ช้ีข้อผิดพลำด 

กล่ำวค�ำนยิมหรอือ่ืนๆ ผ่ำนมำทำงวำรสำร และบรรณำธกิำรของวำรสำรนัน้ๆ 

ส่งเรือ่งเพือ่ให้ผู้วจิยัตอบ ผูว้จิยัควรตระหนกัว่ำเป็นควำมรบัผิดชอบในฐำนะ

นักวิชำกำร นักวิจัย ที่ต้องตอบประเด็นต่ำงๆ เหล่ำนั้นอย่ำงปรำศจำกอคติ

และภำยในระยะเวลำอันเหมำะสม
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13. กำรถอนบทควำม (Retraction of Publication)

 13.1 นิยาม

 Retraction of Publication (การถอนบทความ) หมำยควำมถึง 

กระบวนกำรยกเลกิบทควำมทีเ่คยได้รบักำรเผยแพร่ไปแล้ว ซึง่อำจเป็นเพียง

บำงส่วนหรือทั้งหมดของบทควำม กำรถอนบทควำมอำจท�ำได้โดยเริ่มจำก 

ผู้นิพนธ์ทุกท่ำน บำงท่ำน หรือบรรณำธิกำรของวำรสำรนั้นก็ได้ สิทธิในกำร

ถอดถอนนั้นสุดท้ำยจะข้ึนอยู่กับบรรณำธิกำร อย่ำงไรก็ตำมกฎหมำยไทยมี

กำรคุ้มครองธรรมสิทธิ์ (moral rights) ไว้แก่ผู้นิพนธ์ด้วยถึงแม้ผู้นิพนธ์จะ

ได้ท�ำกำรโอนลิขสิทธิ์ของบทควำมตนไปให้แก่วำรสำรนั้นๆ แล้ว

 13.2 หลักการและเหตุผล

 ในกำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนวิชำกำรนั้น บำงครั้งผู้วิจัยอำจพบ

ว่ำข้อมูลที่เผยแพร่นั้นไม่ควรได้เผยแพร่ต่อไป เช่น มีข้อมูลที่ไม่เป็นจริง 

บิดเบือน เกิดควำมผิดพลำด ไม่สำมำรถท�ำซ�้ำได้ กำรวิเครำะห์ทำงสถิติที่

มีควำมล�ำเอียง หรือไม่เป็นไปตำมที่ตกลงกันไว้ หรือผู้วิจัยอำจจะมีทัศนคติ

ที่เปลี่ยนไปจำกบทควำม ข้อสรุปที่ตนเคยตีพิมพ์ เป็นต้น นอกจำกนั้นอำจ

เป็นบทควำมที่มีกำรท�ำผิดจริยธรรมกำรท�ำวิจัย เช่น กำรปลอมแปลงหรือ

บิดเบือนข้อมูล (falsification) กำรสร้ำงข้อมูลเท็จ (fabrication) และ/

หรือ กำรลอกเลียนโดยมิชอบ (plagiarism) (ดูหัวข้อ data integrity 

และ plagiarism ประกอบ) ซึ่งจะเห็นว่ำในกรณีต่ำงๆ เหล่ำนี้ ท�ำให้มีกำร

เปลี่ยนแปลงของเนื้อหำหลักของบทควำมไปอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไขที่ไม่

เข้ำข่ำยลกัษณะของกำรแก้ไขบทควำม (corrections)จงึจ�ำเป็นต้องยกเลกิ

บทควำมนัน้ๆ ด้วยกำรถอนบทควำมนัน้ออกโดย อำจถอนเป็นบำงส่วน (par-

tial retraction) หรือทั้งบทควำมก็ได้
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 ในเชิงวชิำกำร บทควำมทีถู่กถอนออกไปแล้ว (retracted publication) 

มีนยัว่ำข้อมูลและข้อสรปุต่ำงๆ ของบทควำมด้ังเดิมนัน้ไม่ถูกต้อง จงึไม่ควรจะ

น�ำไปใช้ในกำรอ้ำงอิงหรอืเป็นพ้ืนฐำนในกำรท�ำวิจยัเรือ่งนัน้ๆ ต่อไป ยกเว้นแต่

ในกรณีทีต้่องกำรอ้ำงอิงนัน้เก่ียวข้องกับประเด็นทีท่�ำให้เรือ่งนัน้ถูกถอดถอน 

(ดูหัวข้อ reference and citation ประกอบ)

 13.3 แนวทางการปฏิบัติ

 1. กลุ่มผู้วิจัยควรตกลงกันในกลุ่มว่ำ จะถอนส่วนใดของบทควำม

หรือถอนทั้งบทควำม หลังจำกนั้นจึงเขียนจดหมำยแจ้งควำมประสงค์พร้อม

ทั้งเหตุผลไปยังบรรณำธิกำรโดยลงชื่อท้ำยจดหมำยร่วมกัน

 2. เม่ือบรรณำธิกำรตัดสินใจถอนบทควำมตำมควำมประสงค์ของ 

ผู้วิจัยแล้ว ต้องลง“บทควำมถอดถอน” (retraction of publication หรือ 

retraction notice) เพื่อช้ีแจงถึงสำเหตุของกำรถอนบทควำมนั้นๆ อนึ่ง

ตัวบทควำมถอดถอนควรมีเลขหน้ำของตนเองโดยมิใช่เป็นใบแทรก และให้

อ้ำงอิงถงึบทควำมเดิมทีถู่กถอนด้วยในกรณีทีว่ำรสำรนัน้ถูกท�ำดรรชนใีนฐำน

ข้อมูล บทควำมถอดถอนนี้ต้องอยู่ในดรรชนีเช่นเดียวกับบทควำมเดิมที่ถูก

ถอนออกไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ค้นข้อมูลได้มีโอกำสค้นพบและทรำบว่ำบทควำม

นั้นๆ ได้ถูกถอนออกไปแล้ว

 3.“บทควำมถอดถอน” ควรมีช่ือเรือ่ง (title) ช่ือผู้วจิยั และค�ำส�ำคญั 

(keywords) เหมือนกับบทควำมที่ถูกถอน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกำสให้ผู้สืบค้น

ข้อมูลได้มีโอกำสค้นพบว่ำบทควำมนั้นๆ ได้ถูกถอนไปแล้วมำกที่สุด

 4. ไม่ว่ำบทควำมเดิมจะถูกถอนด้วยสำเหตุใดก็ตำม บทควำมเดิมที่

ถูกถอนออกไปจะต้องไม่ถูกท�ำลำย หรอืลบทิง้จำกฐำนข้อมูลของวำรสำรนัน้ๆ 

แต่อำจมีข้อควำมให้ผู้อ่ำนทรำบว่ำบทควำมนี้ได้ถูกถอนออกไปแล้ว เช่น 

กำรใช้ลำยน�ำ้หรอืกำรพิมพ์ทีส่่วนหวัของบทควำมนัน้ว่ำ “retracted” ในทกุๆ หน้ำ
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 5. บรรณำธกิำรควรให้ควำมส�ำคญัแก่กำรถอนบทควำมและพิจำรณำลง 

“บทควำมถอดถอน” โดยเร็วที่สุด

 6. ในกรณีที่บรรณำธิกำรคิดว่ำบทควำมนั้นๆ สมควรจะถูกถอนแต่   

ผู้วจิยัปฏิเสธทีจ่ะถอน เช่น กรณีกำรลอกเลยีนบทควำมโดยมิชอบ (plagiarism) 

หรอื มีกำรปลอมแปลงข้อมูล (fabrication) บรรณำธกิำรสำมำรถจะด�ำเนนิ

กำรถอนบทควำมดังกล่ำวโดยมิต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้วิจัย ทั้งนี้

เนือ่งจำกบรรณำธกิำรมสีทิธแิละควำมรบัผิดชอบเตม็ทีกั่บบทควำมต่ำงๆ ใน

วำรสำรที่ตนรับผิดชอบ
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14. กำรขึน้ทะเบียนงำนวิจยัทำงคลนิกิ (Clinical Trial Registration)

 14.1 นิยาม

 การข้ึนทะเบียนงานวจิยัทางคลนิกิ (Clinical Trial Registration) 

หมำยควำมถงึ กำรน�ำข้อมลูงำนวจิยับันทกึในฐำนข้อมูลเปิดทีส่ำมำรถเข้ำถึง

และค้นหำได้

 งานวิจัยทางคลินิก (Clinical Research) หมำยควำมถึง งำนวิจัย

ทีเ่ก่ียวข้องกับคน (อำสำสมัคร) และมีกำรน�ำข้อมูลทำงคลนิกิมำใช้ประโยชน์

 งานวจิยัทางคลนิกิแบบทดลอง (Clinical Trial) หมำยควำมถึง งำน

วจิยัทำงคลนิกิทีมี่กำรให้ยำ สำรเคม ีกำรรกัษำ กำรฟ้ืนฟ ูอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ให้

กับอำสำสมัครที่เข้ำร่วมงำนวิจัย และมีกำรวัดผล (ข้อมูล) จำกอำสำสมัคร

มำใช้ในกำรวิเครำะห์และสรุปผล

 14.2 หลักการและเหตุผล

 กำรข้ึนทะเบียนงำนวิจัยทำงคลินิก มีประโยชน์และผลพึงประสงค์

หลำยประกำรด้วยกัน คืองำนวิจัยทำงคลินิกแบบทดลอง เป็นงำนวิจัยที่ผล

ของงำนวิจัยสำมำรถน�ำมำใช้เปลี่ยนแปลงวิธีกำรรักษำ กำรฟื้นฟูและกำร

ดูแลผู้ป่วย แต่เนือ่งจำกงำนวจิยัทีเ่กิดข้ึนบำงงำนวจิยัให้ผลกำรศกึษำไม่ตรง

ตำมทีผู้่วจิยัต้องกำรและ/หรอื ผลกำรศกึษำไม่แสดงว่ำกำรรกัษำใหม่มีควำม

แตกต่ำงจำกกำรรักษำวิธีเดิม จึงพบว่ำมีงำนวิจัยจ�ำนวนหนึ่งที่ไม่ลงตีพิมพ์ 

และ/หรือ เผยแพร่ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ บำงงำนวิจัยเลือกเฉพำะผล

กำรวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ให้กำรสนับสนุนแต่ไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด 

(ดูหัวข้อ selective publication ประกอบ) ดังนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ

กำรตีพิมพ์งำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ และองค์กำรอนำมัยโลกจึงมี

กำรบังคับให้มีกำรข้ึนทะเบียนงำนวิจัยทำงคลินิก ก่อนที่จะด�ำเนินกำรวิจัย

กับอำสำสมัครคนแรก เพื่อให้สำธำรณชนและประชำคมวิจัยได้รับทรำบถึง

งำนวิจัยที่เกิดขึ้นแล้วหรือก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนำคต
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 นอกจำกนี้แล้ว ฐำนข้อมูลงำนวิจัยทำงคลินิกเหล่ำนี้ ยังสำมำรถน�ำ

ไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ เช่นแหล่งทุนหรือองค์กรที่ควบคุมนโยบำย สำมำรถ

เหน็ภำพของงำนวจิยัโดยรวมทีเ่กิดข้ึน ผู้วจิยัสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลู

งำนวิจัยและผู้ร่วมวิจัย รวมถึงอำสำสมัครต่ำงๆ ก็สำมำรถเข้ำถึงงำนวิจัยได้

สะดวกขึ้น

 14.3 แนวทางการปฏิบัติ

 1. ผู้วิจัยมีหน้ำที่ในกำรขึ้นทะเบียนงำนวิจัยทำงคลินิก

 2. ผู้วิจัยควรข้ึนทะเบียนงำนวิจัยในฐำนข้อมูลที่ได้รับกำรยอมรับ 

และกำรรับรองจำกองค์กำรอนำมัยโลก โดยลงทะเบียนในหัวข้อต่ำงๆ ตำม

ข้อก�ำหนดสำกลที่ได้ระบุไว้

 3. ผู้วิจัยต้องรับผิดชอบต่อควำมถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่ได้ข้ึน

ทะเบียนไว้

 4. ผู้วิจัยควรขึ้นทะเบียนงำนวิจัยในระยะเวลำที่เหมำะสม และควร

เข้ำไปปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัยตำมสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

 5. กำรข้ึนทะเบียนงำนวิจัยสำมำรถกระท�ำได้ผ่ำนฐำนข้อมูลใดก็ได้  

ทีไ่ด้รบักำรยอมรบัและกำรรบัรองจำกองค์กำรอนำมัยโลก ฐำนข้อมูลงำนวจิยั

ทำงคลนิกิทีมี่ขนำดใหญ่และมีผู้นยิมเข้ำไปข้ึนทะเบียนกันมำก เช่น ฐำนข้อมูล 

clinicaltrials.gov (http://www.clinicaltrials.gov) และ ฐำนข้อมูล cur-

rent controlled trials (http://www.controlled-trials.com) อย่ำงไรก็ตำม 

ส�ำหรบัผู้วิจยัทีต้่องกำรข้ึนทะเบียนในฐำนข้อมูลของประเทศไทย สำมำรถข้ึน

ทะเบียนได้ที ่http://www.clinicaltrials.in.th

 6. หลงัจำกข้ึนทะเบียนงำนวจิยัแล้ว จะได้รบัเลขทะเบียนงำนวจิยั ซึง่

จะแตกต่ำงกันไปแล้วแต่ฐำนข้อมูล เม่ือผู้วจิยัต้องกำรเผยแพร่งำนวิจยัของตน 

เช่น กำรตีพิมพ์บทควำมลงในวำรสำร ให้บ่งบอกเลขทะเบียนงำนวจิยัทีไ่ด้ข้ึน

ทะเบียนไว้ด้วย โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงถ้ำงำนวจิยันัน้เป็นงำนวจิยัทำงคลนิกิแบบ

ทดลอง
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