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จากกองบรรณาธิการ
จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับสงทายป 2545 ในโอกาสนี้ทาง
FERCIT ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ชวยดลบันดาลใหสมาชิก
FERCIT ทุกทานประสบความสุข และความสําเร็จในป 2546 ที่จะ
มาถึงนี้
นิมิตร มรกต
บรรณาธิการ

Authorship

Authorship-ปญหายังคงอยู
วารสาร JAMA ฉบับที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 อุทิศทั้ง
ฉบับในเรื่องเกี่ยวกับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร โดย
คัดเลือกบางบทความจากที่นําเสนอใน The Fourth International
Congress on Peer Review in Biomedical Publication ที่กรุงบาร

เซโลนา ประเทศสเปน ระหวางวันที่ 14 ถึง 16 กันยายน พ.ศ.
2545 มีบางบทความที่เสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการปฎิบัติตนไม
เหมาะสมของนักวิจัยในการแสดงความเปนเจาของผลงานที่ตีพิมพ
(authorship) ไมวาจะเปนการใสชื่อผูอื่นที่ขาดคุณสมบัติลงไป, ให
ผูอื่นเขียนใหโดยไมปรากฏชื่อ หรือมีรายชื่อผูรวมวิจัยจํานวนมาก
เกินพอดี การประชุมเปนระยะๆ แสดงใหเห็นวา รายชื่อผูนิพนธยัง
เป น ป ญหาที่ วารสารวิชาการให ความสนใจอยูอยางตอเนื่องและดู
เหมือนวายังไมมมี าตรฐานใดๆ ทีจ่ ะจัดการไดอยูหมัด
ในการฝกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ FERCAP และ
FERCIT จะมีเรื่องนี้ในหัวขอ Scientific Misconduct ทําไมเราจึง
ตองเรียนรูเรื่องนี้เพราะไมเห็นจะเกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยตรงไหน?
จริยธรรมเปนเรื่องกวางที่ครอบคลุมสิ่งที่เกี่ยวพัน ในแงของ
มนุษยที่มาเปนอาสาสมัครใหผูวิจัยทําวิจัยนั้น ผูวิจัยตองสํานึกเสมอ
วาเขาเปนมนุษยที่มีเลือดเนื้อและจิตใจจึงตองปฎิบัติตอเขาอยาง
เหมาะสมโดยยึดตาม Ethical principle 3 ขอ, ในแงของการวิจัยใน
สัตวทดลอง ผูวิจัยก็ตองสํานึกวาสัตวทดลองทุกขทรมานจากการวิจัย
จึงตองทําใหสัตวมีความเปนอยูที่ดีระหวางการวิจัยตามจรรยาบรรณ
การใชสัตวทดลองของสภาวิจัยแหงชาติ และสุดทาย ในแงของผูรวม
งานหรือผูชวยเหลือ ควรใหเกียรติโดยการใสชอื่ ในผลงานตีพมิ พเผย
แพรตามความเหมาะสม
อะไรที่เรียกวา “เหมาะสม” นั่นคือขอถกเถียงมากันยาวนานและ
ยังไมมีทีทาวาจะมีขอยุติ นอกจากนั้นยังมีปญหาตอไปอีกวา ใครจะ
เปนผูบอกวา เหมาะสมหรือไมเหมาะสม และจะมีบทลงโทษอยางไร
ลองเริ่มขั้นแรกกอนวา เมื่อจะเขียนผลงานวิจัยลงตีพิมพในวารสาร
นักวิจัยหลัก (Principal investigator) ควรใสชื่อผูใดในรายชื่อ
ผูนิพนธบาง
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ตามขอแนะนําของ International Committee of Medical Journal
Editors แตละคนที่มีชื่ออยูในรายชื่อผูนิพนธควรมีภาระงานที่เพียง
ตอตอการรับผิดชอบในเนื้อหาบางสวนตอสาธารณชน ผูนิพนธหนึ่ง
คนหรือหลายคนควรรับผิดชอบตอความสมบูรณของผลงานโดยรวม
ตั้งแตเริม่ ตนเขียนจนตีพมิ พเสร็จเรียบรอย สวนการใหชอื่ อยูใ นรายชือ่
ผูน พิ นธอาศัยหลักการดังนี้ (1) ความมีสวนรวมในความคิด การ
ออกแบบ การไดมาซึ่งขอมูล การวิเคราะหผล และการประเมินผล,
(2) รางบทรายงานที่จะเสนอลงตีพิมพ, (3) เห็นชอบในรางฉบับ
สุดทายที่จะเสนอลงตีพิมพ. การที่จะมีชื่อเปนผูนิพนธจะตองครบ
ทั้ง 3 ขอ การหาทุนสนับสนุนการวิจัย การรวบรวมขอมูล การให
คํ าปรึกษาทั่วไป ยังไมเขาขายภาระเพียงพอที่จะเปนผูนิพนธ ดู
เหมือนวาขอแนะนํ าจะดี แตยากในทางปฏิบัติ มีผูพูดวา คณะ
บรรณาธิการวารสารใน ICMJE ไมใชนักวิจัยจึงตั้งมาตรฐานสูงเกิน
ไป โดยทฤษฎีแลวเปนเรื่องไมยากถานักวิจัยหลักเริ่มคุยกับผูรวมงาน
และรางโครงการแบงภาระหนาที่ตั้งแตตน แตในทางปฏิบัติมักจะ
เปนผูวิจัยหลักเพียงคนเดียวที่ศึกษาและเตรียมโครงการวิจัย และ
เขียนเมื่อจะตีพิมพ นอกจากนั้นยังมีปจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวของ ไดแก
• ความเกรงใจหรือเกรงกลัวผูบังคับบัญชา เชน แพทยใชทุนกับหัว
หนาหนวยงาน หรือประโยชนตางตอบแทน เชน คราวนี้เธอใสชื่อ
ฉัน คราวหนาฉันใสชื่อเธอ จะไดมีผลงานทุกป หรือนักวิจัยรุน
เยาวขอชื่อนักวิจัยอาวุโสใสดวยโดยหวังผลการรับตีพิมพ เปน
เหตุใหมีชื่อผูไมมีคุณสมบัติอยูในรายชื่อผูนิพนธ แบบนี้ เรียกวา
Honorary หรือ Guest หรือ Gift authorship ซึ่งพบบอยจน
แทบถื อ เปนเรื่ อ งปกติในวงการแมแตการวิจัยเชิงเอกสารคือ
Cochrane Review ก็ยังพบแววของ Honorary authors ถึงรอยละ
39 ของผลงานที่ตีพิมพ และพบไดรอยละ 19 ของรายงานวิจัย
ทั่วไป
• กลัววารสารไมรับผลงานลงตีพิมพ จึงแอบใสชื่อนักวิจัยอาวุโสใน
หนวยงานลงไปดวยโดยเจาตัวไมรูเรื่องเรียกวา Planted authorship
ั เสร็จแลวไมใสชอื่ ใหเขา หรือใสไปแลว บรรณาธิ
• ขอเขามารวมวิจย
การขอใหลดจํานวนชื่อผูนิพนธ ก็ไปตัดชื่อเขาออกโดยไมบอกเจา
ตัว แบบนี้เรียกวา Denial of Authorship แบบนี้อาจเขาขาย
“ขโมยผลงาน (plagiarism)” ได
• บริ ษั ท ยาบางแห ง จ า งมื ออาชีพมาเขียนบทความใหนักวิจัยของ
บริษัท หรือบางหนวยงานอาจมีผูเชี่ยวชาญเขียนให แตไมใสชื่อ
นักวิจัย แบบนี้เรียกวา Ghost authorship ซึ่งพบในรอยละ 9
ของผลงานใน Cochrane Review และพบไดรอยละ 11 ของราย
งานวิจัยทั่วไป
• นักวิจัยที่พนหนาที่รับผิดชอบไปแลว เชน เกษียณอายุหรือลา
ออก ไปมอบสิทธิ์ใหผูรวมงานคนอื่นซึ่งไมมีสวนรวมใดๆ ในการ
ทําวิจัยนั้นใสชื่อแทน แบบนี้เรียกวา Relinquished authorship

นอกจากการจะใสชื่อผูเกี่ยวของผูใดบางลงในรายชื่อแลวยังมี
เรื่องเกี่ยวกับลําดับรายชื่ออีก โดยทั่วไปแลว การใสชื่อนักวิจัยอาวุโส
ที่สุดเปนชื่อแรกนั้น ไมใชมาตรฐาน หากเปนผูที่ริเริ่มโครงการ, ทํา
วิจัย และเขียน Manuscript เพื่อสงตีพิมพ ชื่อลําดับตอไป เรียงตาม
ภาระงาน ปญหาดูเหมือนจะตกหนักที่นักศึกษาปริญญาโท-เอก กับ
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาว า จะเรี ย งอย า งไรและจะนั บ ภาระงานอย า งไร
แนนอนวานักศึกษาตองเปนชื่อแรกหากผลงานวิจัยคือหัวขอวิทยา
นิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาควรบอกนักศึกษาเกี่ยวกับสิทธิและ
กฎเกณฑเกี่ยวกับ Authorship และรวมกันตกลงจัดสรรภาระและ
เรียงลําดับชื่อผูนิพนธใหเหมาะสม
สิ่งที่นักวิจัยจะพบอีกประการคือเจาหนาที่ที่ใหความชวยเหลือ
ตางๆ อาจขอมีชื่ออยูดวยในรายชื่อผูนิพนธเผื่อจะนําไปใชไตระดับใน
อนาคต หากผูวิจัยอธิบายตามเกณฑ ICMJE แลวเขาอาจไมพอใจ
และคราวหนาอาจไมชวยอีกก็ได ในกรณีสุดโตงคือถาใสคนหนึ่ง
ทําไมไมใสหมด เชน คนลางเครื่องแกว คนพิมพ คนสงไปรษณีย
หรือใสใหครบทั้งภาควิชา? ดังนั้นการกําหนดกรอบหรือเกณฑโดย
หนวยงานนาจะสรางความเขาใจที่ถูกตองกับเจาหนาที่และลดปญหา
ความขัดแยงในหนวยงาน

การหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงเกี่ยวกับรายชื่อผูนิพนธ
เพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงกันภายหลัง คณะผูวิจัยควร
ดําเนินการดังนี้ (ดัดแปลงจาก Sehu และ Abraham)
1. เมือ่ เขียนขอเสนอโครงการวิจยั เสร็จ ใหตกลงรวมกันกอนดําเนิน
การวิจัยวาหากตีพิมพจะมีชื่อใครบางอยูในรายชื่อผูนิพนธ เรียง
ลําดับอยางไร ใครทําหนาที่อะไร แลวเซ็นชื่อกํากับ
2. ตรวจสอบใหแนใจวาไมลืมใสชื่อใครที่ภาระงานเหมาะสม
3. ถาใชขอมูลผูอื่น ตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร
4. เมื่อตกลงแลว ภายหลังอยาเปลี่ยนแปลงลําดับชื่อ เติมชื่อ หรือ
ลบชื่อผูใดโดยไมปรึกษาหรือขอความยินยอม
5. ผูที่ภาระงานไมถึง ควรใสในรายชื่อในกิตติกรรมประกาศโดยขอ
อนุญาตเจาของชื่อดวย
นอกจากปญหารายชื่อผูนิพนธแลว บรรณาธิการยังพบเรื่องอื่นๆ
อีก ที่ไมเหมาะสม เชน
• เรื่องเดียวตีพิมพซํ้าซอน (Duplicate or Redundant Publication)
โดยปฏิ บั ติ ห มายถึ ง เรื่ อ งที่ ตี พิ ม พ ห ลายแห ง โดยมี ส มมุ ติ ฐ าน
ลักษณะกลุม ตัวอยาง วิธกี าร ผลการวิจยั และสรุป เหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกัน
• แบงตีพิมพ (Salami Slicing หรือ Fragmentation) เชน ผูปวย
เปนโรคพยาธิในสมอง เขียนรายงานสองเรื่อง เรื่องหนึ่งเปนภาพ
รังสีของสมองลงตีพิมพในวารสารทางรังสี สวนอีกเรื่องเปนการ
ผาตัดเอาพยาธิออก สงตีพมิ พในวารสารทางประสาทศัลยศาสตร
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•
•

Overlapping publication เชน ตีพมิ พผลการวิจยั ไปแลว แตมกี าร
ขยายวิจัยไปอีกและตีพิมพอีกเรื่องโดยไมรวมกลุมตัวอยางเดิม
การมีผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ระหวางผูวิจัย
กับผูส นับสนุนงบประมาณหรือบุคคลอืน่ อันอาจกออคติกบั ผลวิจยั

6. Kempers RD. Ethical issues in biomedical publications. Fertil Steril
2002;77:883-8.
7. Lee KP, et al. Association of journal quality indicators with
methodological quality of clinical research articles. JAMA 2002;287:
2805-8.
8. Meakins JL, Waddell JP. Authorship. Can J Surg 2002;45:84-5.
9. Mowatt G, et al. Prevalence of honorary and ghost authorship in
Cochrane Reviews. JAMA 2002;287:2769-71.
10. Sahu DR, Abraham P. Authorship: rules rights, responsibilities and
recommendations. J Postgrad Med 2000;46:205-10.

บทลงโทษ
บรรณาธิการเปนดานแรกที่พบการกระทําดังขางตนและบรรณาธิ
การวารสารแตละแหงมีการตอบสนองของตนเอง เชน
1. สงหนังสือตักเตือนไมใหกระทําผิดตอไป
2. สงหนังสือแจงหัวหนาสถาบันหรือผูสนับสนุนงบประมาณ
3. ตีพิมพเผยแพรในวารสารวามีผลงานซํ้าซอนและถอนเรื่องออก
จาก Medical Literature
4. สงขาวใหกบั บรรณาธิการวารสารอืน่ ๆ รวมถึงหนวยงานทีท่ าดั
ํ ชนี
5. งดรับเรื่องจากนักวิจัยคนนั้น หรือหนวยงาน/สถาบันนั้นโดย
กําหนดชวงเวลา
6. รายงานถึงแพทยสมาคมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

บทสรุป
นักวิจัยหรือผูอยูในวงการควรถือคุณธรรมในขอสันโดษ คือ ดี
ใจกับชื่อเสียงที่ไดมาตามภาระกิจที่ตนเองไดลงแรงไป ไมควรไปขอ
เกิ นสิทธิหรือประโยชนเกินภาระที่ลงไปจนกลายเปนความละโมบ
หรือโลภจนเบียดเบียนผูที่เหมาะสมกวา ในขณะเดียวกัน การใหชื่อ
แบบ Honorary หรือ Gift Authorship จะวาเปนการแสดงความ
กตัญู หรือเมตตาก็คงไมได เพราะขาดอุเบกขาที่มากํากับ มีนักวิจัย
ที่กลาววา นักวิจัยยอมรูวาใครทําอะไรเทาไร ไมใชบรรณาธิการที่รู
ดังนั้นนักวิจัยเปนผูตัดสินตนเองในที่สุดวาจะเอาอะไรระหวางความ
เปนจริงกับประโยชนอื่นๆ นักวิจัยเองก็ตัดสินยากวาอะไรที่เรียกวา
“ความเปนธรรม” จึงควรติดตามเกณฑหรือกติกาหรือแนวทางที่
ประเทศอื่นใชกันอยูที่เปนรูปธรรม
ในภาวะปจจุบันที่มีการประกันคุณภาพและการเตรียมการออก
นอกระบบ ทําใหบุคลากรตองตีพิมพผลงานวิจัยอยางสมํ่าเสมอ หาก
จํานวนผลงานตีพมิ พเปนขอกําหนดอยางเชนในปจจุบนั ยอมยากทีจ่ ะ
หลีกเลีย่ ง Gift authorship, Ghost authorship และ Multiple
authorship นาจะมุงคุณภาพมากกวาปริมาณโดยเฉพาะการใช Impact
Factor หรือ Citation rate เปนดัชนีบงชี้คุณภาพ
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บทความ
กวาจะมาเปน
“จริยธรรมการวิจัยในคน” ในวันนี้

รศ.พญ.จุฬาภรณ พฤกษชาติคุณากร
นักวิจัยหลายทานสงสัยวา ทําไมตองมีจริยธรรมการวิจัย การ
คิด เขียนโครงการวิจัยและขอทุนก็เปนสิ่งลําบากอยูแลว ยังตองผาน
การพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยอีก ดูเปนสิ่งยุงยาก แตกอนแตไร
ไมมีจริยธรรมการวิจัย ใครกันเปนผูคิดคนความซับซอนนี้ คิดตั้งแต
เมื่อไร คิดไดอยางไรฯลฯ
การวิจัยหรือเดิมอาจเรียกวา “การทดลอง” เปนสิ่งที่มีมานาน
ตั้งแตมนุษยผูมีความอยากรูอยากเห็น เฝาสังเกต จนพัฒนาสูวิทยา
ศาสตรตามลําดับ สิ่งที่ผลักดันใหวงการวิจัยตองกําหนดขอบเขตของ
การวิจัยเนื่องจากเหตุการณตอไปนี้
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 แพทยชาวเยอรมันไดทํ าการ
ทดลองวิจัยในคนหลายโครงการอาทิเชน โครงการสภาวะอุณหภูมิตํ่า
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในคนอยางไร ผูถูกวิจัยถูกให
สวมชุดคลายชุดของนักบิน แลวถูกนําไปลดอุณหภูมิของรางกายโดย
ลอยคออยูในอางนํ้าที่มีนํ้าและนํ้าแข็งเปนเวลาหลายชั่วโมง ในขณะที่
ยังลอยคออยูในอางนํ้านั้น ผูถูกวิจัยถูกบังคับใหสูบบุหรี่ ดื่มเครื่อง
ดื่ม กินยา และถูกเจาะเลือดที่ใบหูทุก 15 นาที ผูถูกวิจัยรูสึกหนาว
มากจนทนไมไหวและไดรองขอใหหยุดทําเชนนี้ แตแพทยผูทําการ
ทดลองมิไดหยุดทําการทดลองและไมไดแสดงความเห็นใจผูถูกวิจัย
จนผูถูกวิจัยหมดสติไปในที่สุด
โครงการไขมาลาเรีย โดยยุงที่มีเชื้อมาลาเรียกัดมือของผูถูกวิจัย
ตอมาผูถูกวิจัยมีอาการและอาการแสดงของไขมาลาเรีย ผูวิจัยไดฉีด
ยาหลายขนานแกผูถูกวิจัย ยาบางอยางมีผลขางเคียงสูงทําใหผูถูก
วิจัยรูสึกเจ็บปวดรางกายมาก ผูถูกวิจัยไดรองขอใหหยุดฉีดยา แต
แพทยผูทําการทดลองมิไดหยุดทําการทดลองและไมไดเห็นใจ นอก
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จากนี้ผูถูกวิจัยยังถูกทําใหเกิดไขมาเลเรียกลับซํ้าหลายครั้งและถูกฉีด
ยาทดลองอีก
นอกจากตัวอยางขางตนแลว ยังมีอีกหลายโครงการรวมถึงโครง
การทําหมันชายโดยตัดลูกอัณฑะ เอาเชื้อวัณโรคเขาไปในรางกายของ
ผูถูกวิจัยที่รางกายปกติเพื่อศึกษาการเกิดโรควัณโรคในคน เปนตน
การทดลองเหลานี้เปนผลใหมีผูถูกวิจัยเสียชีวิตเปนจํานวนหลายพัน
คน และพิการทางรางกายและจิตใจบอบชํ้าอีกจํานวนมาก
ปลายป ค.ศ.1946 สิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพพันธมิตรที่
ชนะสงครามนํ าโดยกองทั พ สหรั ฐ อเมริ ก าได ส อบสวนอาชญากร
สงครามที่เมือง Nuremberg ประเทศเยอรมัน อาชญากรสวนหนึ่ง
เป น แพทย ช าวเยอรมัน ที่ ท ดลองวิจัยในคนหลายโครงการรวมทั้ง
โครงการดังกลาว พบวาการทดลองเหลานี้มีสิ่งที่เหมือนกันคือ ผูถูก
วิจัยเปนนักโทษสงคราม (รวมถึงพระ) กอนเขาโครงการผูวิจัยไม
บอกผูถูกวิจัยวาจะทําอะไร ไมไดขอความยินยอมและผูถูกวิจัยไมได
สมัครใจอยางแทจริง ผูถูกวิจัยเขารวมโครงการเพราะหวังวาจะได
อาหารที่ดี ไดรับการดูแลทางการแพทยที่ดีตลอดจนงานไมหนักเชน
เดิม เมื่อเขารวมโครงการแลวผูถูกวิจัยกลับพบวาไมเปนดังที่หวังไว
นอกจากรางกายถูกทดลองในการวิจัยแลว เมื่อผูถูกวิจัยทนสภาพที่
ทรมานเหลานั้นไมไหว ผูถูกวิจัยไมไดรับการตอบสนองตอการรอง
ขอใหหยุดทดลองจากผูวิจัยเยี่ยงมนุษย การพิจารณาคดีนี้จึงเปนจุด
เริ่ ม ต น ของจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน นั่ น คื อ ทํ าให มี ก ารกํ าหนด
ขอบเขตของการวิจัยในคนหรือเกณฑจริยธรรมการวิจัยในคนเปน
ครั้งแรกในป ค.ศ. 1947 ที่เรียกวา “Nuremberg Code” ประกอบ
ดวยสาระสําคัญ 10 ประการซึ่งเนนประเด็นที่สําคัญคือการยินยอม
ของอาสาสมัครเปนสิ่งที่จําเปนในการวิจัยในคน (รายละเอียดอยูใน
ประเด็นจริย-ธรรมนารู สารชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศ
ไทย 2545; 1(2): 1 กลาวโดยสรุป ประวัติศาสตรหนาแรกของจริย
ธรรมการวิจัยในคนเริ่มมาเมื่อประมาณ 55 ปกอน เกณฑจริยธรรม
การวิจัยในคนเกิดขึ้นจากการพิจารณาคดีอาชญากรสงครามหลังสิ้น
สุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งพบวาไดมีการนําเอานักโทษสงคราม
ไปทํ าการทดลองในโครงการทางการแพทยอยางทารุณทั้งรางกาย
และจิตใจโดยมิไดคํานึงถึงมนุษยธรรม ผลจากพิจารณาคดีทําใหมี
การกําหนดเกณฑจริยธรรมการวิจัยในคนคือ Nuremberg Code ซึ่ง
ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
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