
 

ข้ันตอนการดำเนินงานการสงเสรมิและกำกับคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 

กอนการเผยแพรของบุคลากรกรมควบคุมโรค (DDC clearance)                              

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

ความเปนมา 

 กรมควบคุมโรคมีภารกิจในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และกำหนดมาตรฐานทางวิชาการและเทคโนโลยี 

รวมทั้งเผยแพรความรูทางวิชาการดานปองกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพใหหนวยงานที่เกี่ยวของและ

ประชาชน โดยกรมควบคุมโรคไดสงเสริมสนับสนนุใหบุคลากรสรางผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตามภารกิจมาอยาง

ตอเนื่อง ทำใหเกิดการพัฒนาเปนนโยบาย มาตรการตาง ๆ ในการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อยางไรก็ตาม

พบวา ผลงานวิชาการของบุคลากรกรมควบคุมโรคบางสวนที ่ ได ร ับการเผยแพรส ู สาธารณะ เช น ตีพิมพ                           

ในวารสารวิชาการ หรือการนำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับนานาชาติ มีการนำผลงานของบุคคลอื่นมาเผยแพร             

โดยท่ีเจาของผลงานไมรับทราบหรือยินยอม และมีการดำเนินงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีไมเก่ียวของกับภารกิจหรือ

บทบาทของกรมควบคุมโรค ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงพยายามใหมีการสงเสริมและกำกับคุณภาพผลงานวิจัย ผลงาน

วิชาการของบุคลากรกรมควบคุมโรค กอนการเผยแพร (DDC clearance) ท้ังในรูปแบบการตีพิมพในวารสารวิชาการ 

หรือการนำเสนอดวยวาจา (Oral presentation) หรือนำเสนอแบบโปสเตอร (Poster presentation) ในงานประชุม

วิชาการ เพ่ือใหการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของบุคลากรกรมควบคุมโรคเปนไปตามมาตรฐานการเผยแพร

ผลงานวิชาการ 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหการเผยแพรผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการโดยบุคลากรกรมควบคุมโรคมีการกำกับใหเปนไปตาม

มาตรฐานการเผยแพรผลงาน และไมละเมิดจริยธรรมการเผยแพรตามหลักมาตรฐานสากล 

นิยาม 

 DDC clearance หมายถ ึง กระบวนการพิจารณาเพ ื ่อกำก ับให การเผยแพร ผลงานของบ ุคลากร                          

กรมควบคุมโรคเปนไปตามมาตรฐานการเผยแพรผลงานวิชาการ และปองกันไมใหเกิดการละเมิดจริยธรรมการ

เผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยกระบวนการดังกลาวจะดำเนินการใหแลวเสร็จกอนการสมัครการเผยแพร

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในรูปแบบการตีพิมพวารสารวิชาการ หรือการนำเสนอในการประชุม หรือการสัมมนา

วิชาการในระดับเขต ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ทั้งในรูปแบบการนำเสนอดวยวาจา (Oral presentation)1

 
1การนำเสนอเรื่องดวยวาจา หมายถึง การพูดเพื่อเสนอขอมูล หรือความรู ความเห็นหรือความตองการตอผูฟงเพื่อใหผูฟงมีความรูและเขาใจในเน้ือหาท่ีนำเสนอ เชน 
นำเสนอโดย Microsoft PowerPoint 
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หรือนำเสนอแบบโปสเตอร (Poster presentation)2 โดยผลงานวิชาการที่ตองเขาสูกระบวนการ DDC clearance 

กอนการเผยแพร ไดแก งานวิจัย บทความวิชาการ3 แตไมนับรวมผลิตภัณฑหลัก4 กรมควบคุมโรค 

 ทั้งนี้ผูนิพนธ5 หรือผูนำเสนอในสังกัดกรมควบคุมโรคมีความประสงคจะเผยแพรผลงานวิชาการตามนิยาม

ขางตน เปนผูดำเนินการตามกระบวนการ DDC clearance ดังตอไปนี้  

มาตรฐานการเผยแพรผลงานตามกระบวนการ DDC clearance6-
6

7  ประกอบดวย 6 หัวขอ ดังนี้ 

 1. ความเปนผูนิพนธ (Authorship) 

 2. การเผยแพรซ้ำ (Redundant publication)  

 3. การตีพิมพแบงยอย (Salami publication) 

 4. การลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism) 

 5. ผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) 

 6. ความลับและความเปนสวนตัว (Privacy and confidentiality) 

คณะทำงาน DDC clearance แบงเปน 2 ระดับ ไดแก 

 1. คณะทำงานระดับหนวยงาน โดยคณะทำงานชุดนี้สามารถบูรณาการกับคณะทำงานอ่ืน ๆ ในหนวยงานได 

ผูเชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกหนวยงาน 

บทบาทและหนาท่ี 

1) พิจารณาความเหมาะสมของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในภาพรวม ใหข อคิดเห็น และหรือ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขผลงานวิจัย ผลงานวิชาการใหถูกตองและเหมาะสม 

2) กำกับผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของผู ปฏิบัติงานในหนวยงาน ในระดับรองผู อำนวยการลงมา          

ใหเปนไปตามมาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และไมละเมิดจริยธรรมการเผยแพรตามหลัก

มาตรฐานสากล 

 2. ระดับกรมควบคุมโรค 

 ผูเชี่ยวชาญภายในกรมควบคุมโรคระดับผูทรงคุณวุฒิ 

 บทบาทและหนาท่ี 

1) พิจารณาความเหมาะสมของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในภาพรวม ใหข อคิดเห็น และหรือ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขผลงานวิชาการใหถูกตองและเหมาะสม 

 
2นำเสนอแบบโปสเตอร หมายถึง การนำเสนอผลงานโดยใชโปสเตอรแสดงเปนขอความ แผนภูมิ กราฟ และสื่อชวยอ่ืน ๆ 
3บทความฟนวิชา (Review articles) นิพนธตนฉบับ (Original articles) รายงานผลการปฏิบัติงาน (Operational reports) รายงานผูปวย รายงานกรณีศึกษา 

(Case report) และการสอบสวนโรค (Outbreak investigation) บทความวิชาการ (Academic article) เวทีทรรศนะ (Viewpoints & perspectives) 
ปกิณกะ (Miscellaneous) การรายงานเบื้องตน (Preliminary report) หรือรายงานสังเขป (Short communication) เรื ่องแปล (Translated 
article)  
4คูมือ แนวทาง หลักสูตร มาตรการและมาตรฐาน  
5ผูนิพนธหลัก (Corresponding author) ผูนิพนธช่ือแรก (First author) ผูนิพนธรวม (Co-author) 
6สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. คูมือมาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย; 2558. 
7สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.). แนวทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการ. ปทุมธาน:ี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ; 2562. 
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2) กำกับผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของบุคลากรในสังกัดกรมฯ ตั้งแตระดับผูอำนวยการขึ้นไป ใหเปนไป

ตามมาตรฐานการเผยแพรผลงานวิชาการ และไมละเมิดจริยธรรมการเผยแพรตามหลักมาตรฐานสากล 

ข้ันตอนการดำเนินงานการสงเสริมและกำกับคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ กอนการเผยแพรของบุคลากร

กรมควบคุมโรค (DDC clearance) คณะทำงานระดับหนวยงาน 

 

 

 

 

 

ผานการพิจารณา 

ผูนิพนธหรือผูนำเสนอยื่นผลงานวิจัย ผลงานวิชาการท่ีตองการเผยแพรพรอมแบบฟอรม                 

DDC clearance 65_01 ลวงหนาตอคณะทำงาน DDC clearance ประจำหนวยงาน อยางนอย 14 วันทำการ

กอนการนำเสนอผลงาน (ขึ้นอยูกับการดำเนินงานแตละหนวยงาน) 

คณะทำงาน DDC clearance พิจารณาความเหมาะสม              

ของเน้ือหาตามแบบฟอรม DDC clearance 65_01 ให

แลวเสร็จภายใน 5 วันทำการ 

ปรับแก 

ผูอำนวยการหนวยงาน หรือประธานฯ พิจารณาอนุมัตใิหเผยแพร 

ภายหลังจากที่มกีารเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการแลว ผูนิพนธหรือผูนำเสนอดำเนินการตอ ดังนี ้

กรณีที่ 1 การตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ ผูนิพนธ
บันทึกขอมูลลงระบบบันทึกขอมูลนักวิจัยกรมควบคุมโรค 
(DDC Researcher Data System: DRDS)  

กรณีที่ 2 การนำเสนอดวยวาจา (Oral presentation) 
หรือนำเสนอแบบโปสเตอร (Poster presentation) ให
ผูนำเสนอแนบหลักฐานตอคณะทำงาน DDC clearance 
หรือกลุมงานท่ีไดรับมอบหมาย  

คณะทำงาน DDC clearance จัดทำบันทึกขอความ รวบรวมขอมูล 

การดำเนินงาน DDC clearance ของบุคลากรในหนวยงานสงให กนว.      

ภายในเดือนสิงหาคม 

กนว. รวบรวมขอมูลรายงานตออธิบดีกรมควบคุมโรค 
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ข้ันตอนการดำเนินการ DDC clearance ระดับหนวยงาน (ผูเผยแพรผลงาน : ในระดับรองผูอำนวยการลงมา)  

ข้ันตอนท่ี 1 ผูนิพนธหรือผูนำเสนอยื่นเสนอ *ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการท่ีตองการเผยแพรพรอมแบบฟอรม 

DDC clearance 65_01 ตอคณะทำงาน DDC clearance ประจำหนวยงาน ลวงหนาอยางนอย 14 วันทำการ           

กอนการเผยแพรผลงาน ตามข้ันตอนท่ีแตละหนวยงานกำหนดไว 

ขั ้นตอนที ่ 2 คณะทำงาน DDC clearance พิจารณาความเหมาะสมของเนื ้อหาตามแบบฟอรม DDC 

clearance 65_01 ในภาพรวม หรือในรูปแบบการประชุม และใหขอคิดเห็น และหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุง

แกไขผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 

ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนการพิจารณา  

• กรณีที่ 1 หากคณะทำงาน DDC clearance มีมติวาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ มีความเหมาะสม

แลวจึงเสนอใหผูอำนวยการหนวยงาน หรือประธานคณะทำงาน DDC clearance พิจารณาอนุมัติให

เผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการได  

• กรณีที่ 2 กรณีคณะทำงาน DDC clearance ลงมติวาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ยังมีขอแกไข 

เพ่ิมเติม ควรใหปรับแกไขภายใน 5 วันทำการ หรือตามท่ีแตละหนวยงานกำหนดไว 

ข้ันตอนท่ี 4 หลังจากเผยแพรผลงานวิชาการแลว ผูนิพนธหรือผูนำเสนอดำเนินการดังตอไปนี้ 

• กรณีที่ 1 เมื่อมีการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ ผูนิพนธตองบันทึกขอมูลในระบบบันทึกขอมูล

นักวิจัยกรมควบคุมโรค (DDC Researcher Data System: DRDS)8 ภายหลังจากที่มีการเผยแพร

ผลงานวิชาการแลว ภายใน 14 วันทำการ 

• กรณีที ่  2 การนำเสนอดวยวาจา (Oral presentation) หรือนำเสนอแบบโปสเตอร (Poster 

presentation) ใหผ ู นำเสนอแนบหล ักฐานการนำเสนอ เช น ใบประกาศต อคณะทำงาน                 

DDC clearance หรือกลุมงานท่ีไดรับมอบหมาย 

ขั้นตอนที่ 5 ผูนิพนธ หรือผูนำเสนอ หรือคณะทำงาน DDC clearance หรือกลุมงานที่ไดรับมอบหมาย 

จัดทำบันทึกขอความเพื ่อรายงานขอมูลการดำเนินงาน DDC clearance ของบุคลากรในหนวยงาน ประจำป

งบประมาณ โดยแนบสำเนาแบบฟอรม DDC clearance 65_01 เสนอใหผูอำนวยการรับทราบ พรอมสำเนาถึง กนว. 

หากเปนการนำเสนอกรณีที่ 2 ขอใหเพิ่มเติมการแนบหลักฐานของการนำเสนอดวยวาจา (Oral presentation) หรือ

นำเสนอแบบโปสเตอร (Poster presentation) ไปยังกองนวัตกรรมและวิจัย ภายในเดือนสิงหาคม 

ขั้นตอนที่ 6 กนว. รวบรวมฐานขอมูลการดำเนินงานสงเสริมและกำกับคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ

กอนการเผยแพรของบุคลากรกรมควบคุมโรค (DDC clearance) และสรุปรายงานผลการดำเนินงานการสงเสริมและ

กำกับคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ กอนการเผยแพรของบุคลากรกรมควบคุมโรค (DDC clearance) ตออธิบดี

กรมควบคุมโรค 
หมายเหตุ : *ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ กรณีการตีพิมพวารสาร ใหเสนอพรอมบทความวิชาการหรือบทความวิจัย กรณีการนำเสนอดวยวาจา             

(Oral presentation) ใหเสนอพรอม abstract หรือ PowerPoint (ถามี) ในการพิจารณา กรณีนำเสนอแบบโปสเตอร (Poster presentation) 

ใหเสนอพรอม abstract ในการพิจารณา 

 
8ผูวิจัยสามารถศึกษาวิธีการลงขอมูล “ระบบบันทึกขอมูลนักวิจัยกรมควบคุมโรค (DDC Researcher Data System: DRDS)”                                        
ไดที่ https://dirrs-ddc.moph.go.th 
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ข้ันตอนการดำเนินงานการสงเสริมและกำกับคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ กอนการเผยแพรของบุคลากร

กรมควบคุมโรค (DDC clearance) ระดับกรม 

 

 

 

 

ผานการพิจารณา 

ผูนิพนธหรือผูนำเสนอยื่นผลงานวิจัย ผลงานวิชาการท่ีตองการเผยแพรพรอมแบบฟอรม                

DDC clearance 65_01 ลวงหนาตอ กนว. อยางนอย 14 วันทำการ กอนการนำเสนอผลงาน                         

(ขึ้นอยูกบัการดำเนินงานของ กนว.) 

ผูรับผดิชอบพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา                    

ตามแบบฟอรม DDC clearance 65_01                             

ใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทำการ 

ปรับแก 

ผูรับผิดชอบพิจารณาอนุมัติใหเผยแพร 

ภายหลังจากที่มกีารเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการแลว ผูนิพนธหรือผูนำเสนอดำเนินการตอ ดังนี ้

กรณีที่ 1 การตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ ผูนิพนธ
บันทึกขอมูลลงระบบบันทึกขอมูลนักวิจัยกรมควบคุมโรค 
(DDC Researcher Data System: DRDS)  

กรณีที่ 2 การนำเสนอดวยวาจา (Oral presentation) 
หร ือนำเสนอแบบโปสเตอร  (Poster presentation)              
ใหผูนำเสนอแนบหลักฐาน ไปยังกลุมจัดการความรูและ
พัฒนามาตรฐานวิชาการ กนว. ภายในเดือนสิงหาคม 

กนว. รวบรวมขอมูลรายงานตออธิบดีกรมควบคุมโรค 
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ขั ้นตอนการดำเนินการ DDC clearance ระดับกรม (ผู เผยแพรผลงานชื ่อแรก : ระดับผู อำนวยการ/               

รองอธิบดี/ผูทรงคุณวุฒิ) 

ขั ้นตอนที่ 1 ผู นิพนธหรือผู นำเสนอยื ่นเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที ่ตองการเผยแพรพรอม

แบบฟอรม DDC clearance 65_01 ตอกลุมจัดการความรูและพัฒนามาตรฐานวิชาการ กองนวัตกรรมและวิจัย 

(กนว.) ลวงหนาอยางนอย 14 วันทำการ กอนการเผยแพรผลงาน 

 ข้ันตอนท่ี 2 กนว. ดำเนินการดังนี้ 

• กรณีผูนิพนธหรือผูนำเสนอเปนผูอำนวยการหนวยงาน หรือผูทรงคุณวุฒิฯ ให กนว. ดำเนินการ

เสนอผลงานวิชาการใหประธานผูทรงคุณวุฒิฯ เปนผูพิจารณา   

• กรณีผูนิพนธหรือผูนำเสนอเปนรองอธิบดี หรือประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ให กนว. 

ดำเนินการเสนอผลงานวิชาการใหอธิบดี หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณา   

ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนการพิจารณา  

• กรณีที ่ 1 หากผู ร ับผิดชอบพิจารณาแลวเห็นควรวา ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ มีความ

เหมาะสมแลว ใหอนุมัติเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการได  

• กรณีที่ 2  หากผูรับผิดชอบพิจารณาแลวเห็นควรวา ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ ยังมี              

ขอแกไขเพ่ิมเติม ควรใหปรับแกไขภายใน 5 วันทำการ หรือตามความเหมาะสม 

ข้ันตอนท่ี 4 หลังจากเผยแพรผลงานวิชาการแลว ใหผูนิพนธ หรือผูนำเสนอดำเนินการดังตอไปนี้ 

• กรณีท่ี 1 การตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ ผูนิพนธบันทึกขอมูลในระบบบันทึกขอมูลนักวิจัย

กรมควบคุมโรค (DDC Researcher Data System: DRDS) 

• กรณีที่ 2 การนำเสนอดวยวาจา (Oral presentation) หรือนำเสนอแบบโปสเตอร (Poster 

presentation) ใหผูนำเสนอสงหลักฐานการนำเสนอ เชน ใบประกาศ ฯลฯ ไปยังกลุมจัดการ

ความรูและพัฒนามาตรฐานวิชาการ กนว. เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลระดับกรม ภายในเดือน

สิงหาคม 

 ขั้นตอนที่ 5 กนว. รวบรวมฐานขอมูลการดำเนินงานสงเสริมและกำกับคุณภาพผลงานวิจัย ผลงาน

วิชาการ กอนการเผยแพรของบุคลากรกรมควบคุมโรค (DDC clearance) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน             

การสงเสริมและกำกับคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ กอนการเผยแพรของบุคลากรกรมควบคุมโรค                

(DDC clearance) ตออธิบดีกรมควบคุมโรค 

 
หมายเหต ุ: *ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ กรณีการตีพิมพวารสาร ใหเสนอพรอมบทความวิชาการหรือบทความวิจยั กรณีการนำเสนอดวยวาจา                

(Oral presentation) ใหเสนอพรอม abstract หรือ PowerPoint (ถามี) ในการพิจารณา กรณีนำเสนอแบบโปสเตอร (Poster 

presentation) ใหเสนอพรอม abstract ในการพจิารณา 
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ภาคผนวก 

 

บทความวิชาการ ตามนิยามของ DDC clearance มีดังนี้ 

 1. บทความฟนวิชา (Review articles) เปนบทความที่ทบทวน หรือรวบรวมความรูเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง 

ความรู ใหม เรื ่องที ่นาสนใจ จากวารสารหรือหนังสือตาง ๆ ทั ้งในและตางประเทศ ประกอบดวย ชื ่อเรื ่อง                 

ชื่อผูนิพนธ สถานที่ทำงาน บทคัดยอภาษาไทยและอังกฤษ คำสำคัญ บทนำ วิธีการสืบคนขอมูล เนื้อหาที่ทบทวน 

บทวิจารณ และเอกสารอางอิงท่ีทันสมัย อาจมีความเห็นของผูรวบรวมเพ่ิมเติมดวย ความยาวไมเกิน 10 หนาพิมพ 

 2. นิพนธตนฉบับ (Original articles) เปนบทความรายงานผลการศึกษา คนควาวิจัย ประกอบดวย               

ชื่อเรื ่อง ชื่อผูนิพนธ สถานที่ทำงาน บทคัดยอภาษาไทยและอังกฤษ คำสำคัญ บทนำ วัสดุและวิธีการศึกษา                 

ผลการศึกษา วิจารณ สรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอางอิง ความยาวไมเกิน 10 หนาพิมพ 

 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน (Operational reports) ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ สถานที่ทำงาน 

บทคัดยอภาษาไทยและอังกฤษ คำสำคัญ บทนำ วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน วิจารณ กิตติกรรมประกาศ 

เอกสารอางอิง 

 4. รายงานผูปวย รายงานกรณีศึกษา (Case report) ที่เปนโรคหรือกลุมอาการโรคใหมที่ไมเคยมีรายงาน

มากอน และตองมีหลักฐานชัดเจนอยางครบถวน ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ สถานที่ทำงาน บทคัดยอ

ภาษาไทยและอังกฤษ คำสำคัญ สถานการณโรค ขอมูลคนไข บันทึกเวชกรรม (Clinic note) ลักษณะเวชกรรม 

(Case description) การดำเนินโรค (Clinic course) สรุปกรณีศึกษา วิจารณหรือขอสังเกต การยินยอมอนุญาต

ของคนไข (informed consent) และเอกสารอางอิง 

 5. รายงานการสอบสวนโรค (Outbreak investigation) เปนรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยา 

นำเสนอขอคิดเห็นแกผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนองคความรูและแนวทางในการสอบสวนโรค ประกอบดวย 

ชื่อเรื่อง ชื่อผูรายงานและทีมสอบสวนโรค สถานที่ทำงาน บทคัดยอภาษาไทยและอังกฤษ คำสำคัญ บทนำ วัสดุ

และวิธีการศึกษา ผลการสอบสวนโรค กิจกรรมการควบคุมปองกันโรค ปญหาและขอจำกัดในการสอบสวนโรค 

วิจารณ สรุป เอกสารอางอิง ความถูกตองของขอมูล (Data integrity) หมายถึง ความถูกตองและความเหมาะสม

ของขอมูลท่ัวไป สถานการณโรค นโยบาย หรือมาตรการท่ีเก่ียวของ 

 6. บทความวิชาการ (Academic article) เปนบทความที่ใหความรูใหม รวบรวมสิ่งที่ตรวจพบใหม หรือ

เรื ่องที ่นาสนใจที ่ผู อานนำไปประยุกต หรือเปนบทความวิเคราะหสถานการณโรคตาง ๆ หรือการรายงาน

ประวัติศาสตรโรคและภัยสุขภาพ ความสำเร็จของการดำเนินงานในอดีต 
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 7. เวทีทรรศนะ (Viewpoints & perspectives) เปนเวทีแหงการแลกเปลี่ยนและเรียนรูขอมูลเชิงวิชาการ

แนวคิดและแนวทางใหม โดยเสนอความคิดเห็น หรือวิพากษเชิงวิชาการของเรื่องที่ทำการศึกษาวิจัยในประเด็น            

ท่ียังไมมีขอยุติท่ีชัดเจน หรือมีความคิดเห็นในแงมุมตาง ๆ ท่ีแตกตางออกไปจากผลการศึกษาวิจัยนั้น ๆ หรือไมตรง

กับแนวคิดท่ีมีอยูเดิม 

 8. ปกิณกะ (Miscellaneous) เปนบทความขนาดยอมที่ลักษณะอาจเขาขาย หรือไมเขาขายบทความ 

ตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน เชน บทความพิเศษ (Special article) บทความประเภทกึ่งบทบรรณนิทัศน บทความ    

ฟนวิชา หรือเปนบทความแสดงขอคิดเห็นเก่ียวโยงกับเหตุการณปจจุบันท่ีอยูในความสนใจของประชาชนเปนพิเศษ 

 9. การรายงานเบื้องตน (Preliminary report) หรือรายงานสังเขป (Short communication) ซึ่งเปน

การนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไมเสร็จสมบูรณ ตองศึกษาตอเพื่อเก็บขอมูลเพิ่มเติม บันทึกเวชกรรม 

(Clinical note) ซ่ึงเปนการรายงานผูปวยท่ีไมธรรมตา หรือท่ีเปนโรคใหม หรือกลุมอาการโรคใหม ท่ีไมเคยรายงาน

มากอน หรือพบไมบอย โดยควรมีหลักฐานอยางครบถวน 

 10. เรื่องแปล (Translated article) เปนบทความที่แปล หรือเรียบเรียงมาจากบทความวิชาการ หรือ

บทความอื่น ๆ ที่เปนเรื่องนาสนใจจากภาษาตางประเทศ โดยจะตองมีการขอลิขสิทธิ์แปลจากเจาของตนฉบับนั้น

กอน 

 11. บทความวิชาการอื่น ๆ ที่คณะทำงาน DDC clearance พิจารณาวาควรเขาสูกระบวนการ DDC 

clearance 

มาตรฐานการเผยแพรผลงานวิชาการตามกระบวนการ DDC clearance  

 1. ผูนิพนธ (Authors) หมายถึง ผูท่ีมีสวนรวมในเชิงปญญา (Substantive intellectual contributions) 

อยางสำคัญในผลงาน ในท่ีนี้จะเนนเฉพาะเรื่องของผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ  

 ผูนิพนธหลัก (Corresponding author) ผูที่ทําหนาที่ประสานงานกับผูอื่นที่มีชื่อในผลงานในการเตรียม

ตนฉบับบทความ หรือสงบทความเพ่ือตีพิมพ และประสานงานในการตอบขอคําถามและขอวิจารณ 

 ผูนิพนธชื่อแรก (First author) ชื่อที่อยูลําดับแรก ในหลายสาขาถือวา ชื่อแรกเปนผูที่มีสวนมากที่สุด             

ในผลงาน แตก็ไมไดเปนเชนนั้นเสมอไป 

 ผูนิพนธรวม (Co-author) ผูท่ีมีชื่อในผลงาน ท่ีไมใชชื่อหลัก  

 คำวา มีสวนรวมในเชิงปญญาอยางสำคัญตาม Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 

to Biomedical Journals ซ ึ ่ ง เป นข อตกลงของ International Committee of Medical Journal Editors 

(ICMJE) ที่เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง ไดใหเกณฑการพิจารณาความเหมาะสมในการเปนผูนิพนธตองมี

องคประกอบครบท้ัง 3 ขอ ดังนี้ 
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1) มีสวนรวมอยางสำคัญในกระบวนการวิจัย เชน การสรางโจทยวิจัย ออกแบบ วางแผนการวิจัย 

ดำเนินการเก็บขอมูล วิเคราะห หรือแปลความหมายขอมูล 

2) มีสวนรวมเชิงปญญาอยางสำคัญในการเขียนหรือตรวจสอบเนื้อหาผลงาน (ไมใชเฉพาะภาษาหรือ

รูปแบบ) 

3) รับทราบและรับรองเนื้อหาผลงานท่ีสงเผยแพร 

 2. การเผยแพรซ้ำ (Redundant publication) หมายถึง การเผยแพรงานวิจัย ขอมูล หรือบทความเดิม 

ซ่ึงเคยถูกเผยแพรไปแลว โดยอาจเปนการเผยแพรขอมูลท้ังหมดหรือเพียงบางสวน การเผยแพรกอนหนาโดยตนเอง

หรือบุคคลอื่น การเผยแพรโดยใชสื่อเดียวกันหรือสื่อแตกตางกัน การเผยแพรโดยใชขอความโวหารเดียวกันหรือ

ตางกัน และการเผยแพรโดยภาษาเดียวกันหรือแตกตางกัน เปนตน หลักการและเหตุผล 

3. การตีพิมพแบงยอย (Salami Publication) หมายถึง การนำงานวิจัยท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะตีพิมพเปน

บทความเดียว นำมาซอยแบงยอย แยกสงตีพิมพเปนบทความหลาย ๆ บทความอยางไมเหมาะสมและไมจำเปน 

ซ่ึงในการสงตีพิมพนั้น ๆ อาจเปนการสงตีพิมพโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเปนคนเดียวกันหรือตางกันก็ได 

การตีพิมพแบงยอยอาจเปนพฤติกรรมพึงประสงคหรือไมพึงประสงคก็ได ตัวอยางเชน งานวิจัยชิ้นใหญ

และมีขอมูลมาก ไมสามารถนำเสนอไดในบทความเดียว หรือบางครั้งขอมูลมีการเกิดข้ึนอยางตอเนื่องทำใหมีขอมูล

ใหมมานำเสนอ ผูวิจัยจำตองเผยแพรในบทความมากกวาหนึ่งบทความ ในกรณีเชนนี้อาจถือเปนการตีพิมพ

แบงยอยอยางเหมาะสมได 

ในขณะท่ีงานวิจัยบางงานสามารถตีพิมพไดในบทความเดียว แตแยกขอมูลบางอยางออกมานำเสนอในอีก

บทความหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่สามารถนำขอมูลนั้นใสในอีกคอลัมนของตารางที่มีแลวในบทความแรกได กรณีเชนนี้ถือวา

เปนการตีพิมพแบงยอยอยางไมเหมาะสม จะเห็นไดว าความเหมาะสมหรือไมของการตีพิมพแบงยอยนั้น                    

เปนอัตวิสัย อยางไรก็ตาม ประเด็นที่จะตองนำมาพิจารณาจะเปนประเด็นเดียวกับการเผยแพรซ้ำ (ดูหัวขอ 

Redundant publication ประกอบ) กลาวคือ มีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและความโปรงใส

หรือไม 

 4. การลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism) หมายถึง การนำสิ่งที่ตนเองไมไดเปนผูคิด หรือสรางสรรคข้ึน

ดวยตนเอง มากลาวอางวาเปนของตน ซ่ึงหมายรวมถึงสิ่งท่ีเปนลายลักษณอักษรและไมไดเปนลายลักษณอักษร 

 5. ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) หมายถึง สถานการณความขัดแยงหรือทับซอนกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม และมีความเปนไปไดที ่จะสงผลใหการตัดสินใจ/

วัตถุประสงค/แผนการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากอคติหรือความไมยุติธรรมท่ีประสงค

ประโยชนหรือความไดเปรียบสวนตัวไมวาทางตรงหรือทางออม ขัดตอประโยชนสวนรวมหรือหนาที่ของตน

ผลประโยชนทับซอนสามารถเกิดขึ้นไดเสมอ ผูที ่เกี ่ยวของควรตระหนัก รับรู ระบุได และมีวิธีการจัดการกับ
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ผลประโยชนทับซอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม ไมสงผลกระทบตอผลประโยชนหลักและผลประโยชนสวนรวม 

เชน การตัดสินที่ไมยุติธรรม หรือนำความเชื่อสวนตัว หรือความเห็นที่แตกตาง มาเกี่ยวของกับการตัดสิน (ทั้งให

ความเห็นชอบและไมเห็นชอบ) การรับหนาท่ีประเมินงานวิจัย หรือ manuscript ของคูแขงหรือผูท่ีทำวิจัยในเรื่อง

เดียวกัน การตัดสินเห็นชอบใหทุนการวิจัย ในเรื่องที่มีการใชเทคโนโลยีที่ตนเองมีสวนเกี่ยวของ (เชน เปนผูผลิต) 

การไดรับทุน/เครื่องมือ/ผลิตภัณฑ/การสนับสนุนเปนพิเศษในการทำวิจัย อาจทำใหเกิดการดำเนินงานวิจัยที่ไม

โปรงใส เชน การแกไข/ปลอมแปลงผลการทดลอง เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอหนวยงานผูใหการสนับสนุน

เหลานั้น 

 6. ความลับและความเปนสวนตัว (Confidentiality and privacy) หมายถึง ขอมูลที่ไมควรถูกเปดเผย           

ใหลวงรูไปถึงบุคคลท่ีสาม ท้ังนี้อาจเปนเพราะเหตุผลหลายประการ เชน มีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับของทาง

ราชการ หรือใชขอความที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของกรมควบคุมโรค หรือเปดเผยขอมูลที่ยังไมไดรับอนุญาต

จากเจาของขอมูล การเผยแพรขอมูลโดยไมไดปกปดขอมูลสวนบุคคล หรือขอมูลที่เปนความลับของอาสาสมัคร 

เปนตน  
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