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การโจรกรรมทางวชิาการ

• คืออะไร
• ควรจัดการอย่างไร



การโจรกรรมทางวชิาการ
คือ Plagiarism



นิยาม
Plagiarism is the act of presenting the words, ideas, or images

of another as one’s own; it denies authors credit  where credit is due.

Whether deliberate or unintentional, plagiarism  violates ethical standards

in scholarship.

APA Publication Manual

(APA : American Psychological Association)



การลอกเลยีน  คือ การน าเสนอถอ้ยค า , ความคิด หรือภาพของบุคคลอ่ืน      
มาเป็นของตน โดยปฏิเสธการใหเ้ครดิตแก่เจา้ของตามท่ีควร.

ไม่วา่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ การลอกเลียนเป็นการละเมิดมาตรฐานจริยธรรม
ทางวชิาการ



Plagiarism occurs when a researcher borrows or steals the ideas , methods 
and / or result of another person without getting the appropriate permission 
or proper acknowledging the source of this information .



Plagiarism can occurs by not appropriately citing  someone else’s research, 
or by copying someone else’s work or wording. 

(NIH : National Institutes of Health)  



การลอกเลยีน  เกิดเม่ือนกัวจิยั “หยบิยมื” หรือ “ขโมย”  ความคิด , วธีิการ , 
และ / หรือ ผลการศึกษาของบุคคลอ่ืน , โดยมิไดข้ออนุญาตอยา่งถูกตอ้ง    
หรือ การขอบคุณแหล่งขอ้มูลอยา่งเหมาะสม



การลอกเลยีน  อาจเกิดข้ึนโดยมิไดอ้า้งอิงการวจิยัของบุคคลอ่ืนอยา่งถูกตอ้ง , 
หรือโดยลอกเลียนงานหรือถอ้ยค าของบุคคลอ่ืน

(สถาบนัสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐ)



Self- Plagiarism is the act of presenting one’s own previously published 
work as original ; it misleads readers and falsely inflates the member of 
publication on a topic.  Like plagiarism , self- plagiarism is unethical. 

(Publication Manual of
the American Psychological Association) 



การลอกเลยีนงานของตนเอง คือ การน าเสนองานของตนเอง
ท่ีเคยตีพิมพแ์ลว้มาเป็นนิพนธ์ตน้ฉบบั  ; ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจผดิ 
และเป็นการเพิ่มผลงานตีพิมพอ์ยา่งผดิๆ .  
การลอกเลียนงานของตนเอง เป็นความผดิจริยธรรม
เช่นเดียวกบัการลอกเลียนงานของบุคคลอ่ืน



ผลที่อาจเกดิขึน้จาก
Plagiarism 



1.  อาจถูกปฏเิสธมใิห้ตพีมิพ์
(Rejection from publication)

2.  อาจถูกลงโทษจากองค์กรวชิาชีพ
(Sanction by professional bodies)



3.  อาจถูกลงโทษจากหน่วยงาน
(Censure in their  place
of employment) 



4.  ถูกปฏเิสธจากแหล่งทุน
หรือถูกขึน้บัญชีด า 

5.  งานทีต่พีมิพ์แล้ว ถูกถอนออก
(Retraction) 



6.  นักศึกษาซ่ึงถูกพบว่า
ผดิกรณกีารลอกเลยีน

• อาจถูกให้สอบตก
• อาจถูกพกัการเรียน หรือให้ออกจากการศึกษา



ควรจัดการกบั
Plagiarism
อย่างไร



Plagiarism
เป็นประเดน็หน่ึงใน

Research Misconduct
(การปฏิบัติผดิจริยธรรมการวจิัย)



การจัดการกบั  Plagiarism
ต้องมองภาพใหญ่ของ
มาตรฐานทางวชิาการของการวจิัย 
(Standard of Research) 



เรียนรู้จาก
ตัวอย่างที่ดีของ

มาตรฐานทางวชิาการ



ICH GCP Guideline 
International Conference  (Council)

on Harmonization
Good Clinical (Research) Practice Guideline

หลกัเกณฑ์การวจิัยทางคลนิิกที่ดขีองไอซีเอช



หลกัเกณฑ์นีเ้ป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ท าให้เราได้ยาและชีววตัถุมาใช้
ได้รวดเร็วและทั่วถึงยิง่ขึน้



ตวัอย่างทีด่ทีีสุ่ด
คือ  COVID-19  Vaccine



Spanish Flu ใช้เวลาราว  20 ปี
จึงได้ vaccine  ชนิดแรก

AIDS Vaccine ใช้เวลากว่า 40 ปี ยงัไม่ได้วคัซีน
Malaria ใช้เวลาราว 100 ปี ได้วคัซีนชนิดแรก
Vaccine ทีเ่ร็วทีสุ่ดในอดตี คือ Mumps Vaccine

ใช้เวลา  4  ปี



COVID-19  Vaccine  ชนิดแรก
ใช้เวลาเพยีง  10 เดือน

เพราะท า Multicenter Study
ใน  6  ประเทศ รวม  110  Centers

แต่น าข้อมูลมาวเิคราะห์รวมกนัได้
เพราะทุก Center ปฏิบัตติาม ICH GCP Guideline อย่างเคร่งครัด



ICH  GCP  Guideline
ม ี 14  Principles
และมเีป้าหมายส าคญั  2 ข้อ คือ
1.  การวจิัยถูกหลกัจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์
2.  ข้อมูล (Data) จากการวจิัยเช่ือถือได้ (Credible) 



หลกัการส าคญัของ ICH  GCP

• มีโครงร่างการวจัิยที่ด ีและได้รับอนุมัติจาก EC
• ผู้วจิัยมีความรู้ความสามารถ มีเวลาเพยีงพอ
• ทีมวจิัย เข้มแข็ง
• คุ้มครองผู้เข้าร่วมวจิัยอย่างถูกต้อง เหมาะสม



• การด าเนินการวจิัยถูกต้อง อย่างเคร่งครัด ตาม Protocol ที่ได้รับอนุมัติจาก EC ทั้งตัว
โครงร่าง วธีิด าเนินการ และเคร่ืองมือทุกอย่าง

- การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Collection)
- การเกบ็รักษาข้อมูล (Storage)
- การวเิคราะห์ข้อมูล (Analysis)
- การบันทึก (Recording)
- การรายงาน (Reporting)

• การตีพมิพ์ (Publication) ถูกต้อง



ข้อเสนอโครงร่างการวจิัยที่ด ี(Decent Proposal) 
• หลกัการเหตุผล ( Rationale)
• วตัถุประสงค์ (Objectives)
• การออกแบบวจิัย (Research Design) 
• ระเบียบวธีิวจิัย (Research Methodology)
• ขั้นตอนวธีิด าเนินการ
• จุดส้ินสุดการวจัิย (End Points)
• เคร่ืองมือวจิัย (SOPs, Manual or Guide, CRF : Case Report Form, 

Consent Documents, Questionaires, etc.)



Standards  ที่ต้องยดึถือ
• Ethical  (จริยธรรม)
• Legal (กฎหมาย)
• Professional (วชิาชีพ)



ข่าวส าคญั
เดมิ ICH  GCP  Guideline
ใช้เฉพาะกบัการวจิัยยาส าหรับมนุษย์
ปัจจุบัน NIH ขยายนิยาม
ให้ Clinical Research ครอบคลุม
Social and Behavioral Research ด้วย



Research Misconduct อกี  2 เร่ือง
นอกเหนือจาก Plagiarism 

1. Fabrication
2. Falsification



Fabrication  refers to the creation of results and/or data out of thin             
air — or in other words, “making up” data or results.  Perhaps a study 
coordinator is pressured to enroll 15 participants in a specific time period to 
meet the study aims, and he is only able to enroll  13 participants in this 
time period.  If the coordinator  chooses to make up data for two participants 
in order to meet the target  of 15 participants, this is misconduct.  He has 
fabricated participants and their data.  Other examples of fabrication can 
include filling in data or answeres for participants that were not given. 



การสร้างข้อมูลเทจ็  หมายถึงการสร้างผล และ/หรือ ขอ้มูลจากความ           
วา่งเปล่า ‒ หรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึง ‒ การสร้างขอ้มูลหรือผลเทจ็.  เช่น          
ผูป้ระสานงานวจิยัถูกกดดนัใหค้ดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 15 คน ในเวลาท่ีก าหนด 
แต่คดัเลือกจริงไดแ้ค่ 13 คน.  ถา้ผูป้ระสานงานวจิยัคนนั้นเลือกสร้างขอ้มูล
เทจ็ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 2 คน เพื่อใหต้ามเป้าหมาย 15 คน, น้ีเป็นการผดิ
จริยธรรมการวจิยั. เขาสร้างผูเ้ขา้ร่วมวจิยัและขอ้มูลเทจ็ข้ึน 2 ราย.  ตวัอยา่งอ่ืน
อาจไดแ้ก่การกรอกขอ้มูลหรือค าตอบเขา้ไปเองโดยผูเ้ขา้ร่วมวจิยัมิไดค้  าตอบ 



Falsification  refers to the manipulation of materials, equipment or 
processes of a study in order to get desired results.  It also includes the 
omission of data that would result in a discrepancy between data that are 
truly recorded and data that are reported at the end of a study.  Removing  
data that do not support your hypothesis — for instance, to make your  
result look better — is an example of data falsification.  Changing data, 
manipulating graphs or chart, or intentionally  leading participants to the    
answers you want are all other examples of falsification 



การปรับแต่ง  หมายถึงการปรับแต่งวสัดุ, เคร่ืองมือหรือกระบวนการของการ
วจิยัเพื่อใหไ้ดผ้ลตามท่ีตอ้งการ.  ทั้งการตดัขอ้มูลท้ิงท่ีจะท าใหเ้กิดความ
แตกต่างระหวา่งขอ้มูลท่ีบนัทึกกบัท่ีรายงานเม่ือส้ินสุดการวจิยัท้ิง. การลบ
ขอ้มูลท่ีไม่สนบัสนุนสมมุติฐานของการวจิยั — เพื่อใหผ้ลดูดีข้ึน — เป็น
ตวัอยา่งหน่ึงของการปรับแต่งขอ้มูล.  การเปล่ียนขอ้มูล, การปรับแต่งกราฟ
หรือชาร์ต, หรือจงใจชกัจูงผูเ้ขา้ร่วมวจิยัใหต้อบค าถามตามท่ีตอ้งการ     
กเ็ป็นตวัอยา่งของการตกแต่งขอ้มูล



ควรจัดการอย่างไร



ส าหรับนักวจิัย  และทีมวจิัย
• ต้องไม่ท า
• ถ้าพบต้องรายงาน ไม่ปกปิด



ส าหรับผู้ให้ทุนวจิยั รวมทั้งนักวจิัย

• ต้องป้องกนั และแก้ไข



การป้องกนัและแก้ไข
1.  วางระบบและจัดท า SOPs
ในการเกบ็รวบรวม (Collection) 
และการวเิคราะห์ (Analysis) ข้อมูล
โดยมีการเขียนข้ันตอนทุกข้ันตอนอย่างชัดเจน
ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล, ป้อนข้อมูล, บันทึกข้อมูล, รายงานข้อมูล, 
การรายงานกรณีสงสัยว่ามี Research misconduct 



2.  มกีารประชุมอภปิรายอย่างเปิดเผย
การน าเสนอข้อมูลควรเสนอข้อมูลดบิ
และแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา



3.  มรีะบบการควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพ
(Quality Control and Quality Assurance System) 

• มกีารบันทึก designated server location ของ Research data files
• มรีะบบ double data entry หรือ secondary data review 

เพ่ือ monitor และตรวจจับ errors 
ทีอ่าจน าไปสู่ misconduct 



4.  มีการทบทวน source data
คู่ขนานกบั final figures
และ aggregate data



ถาม – ตอบ 


