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ปจจุบันแรงกดดันที่ใหทุกหนวยงานและบุคลากรตองผลิตผลงานใหไดตามขอกําหนดไดสงผลกระทบตอการเรงสราง
ผลงานของหนวยงานและบุคลากรโดยวิธีการที่ไมถูกตองขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ซึ่งพบได
บอยขึ้น โดยทั่วไปมักหมายถึง การคัดลอกผลงาน ขโมยความคิด ขอเขียน บทความ แนวทางการวิจัยหรือผลงานวิจัยของผู
อื่น แลวนํามาใชเปนของตนเอง โดยไมไดรบั อนุญาตจากเจาของผลงาน เขาขายผิดตอจริยธรรมอยางรายแรง หากเปนบทความ
ทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่เสนอขอตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ เมื่อถูกตรวจพบจากกองบรรณาธิการหรือผูทรงคุณวุฒิที่
พิจารณาบทความพบวามีการคัดลอกผลงานของผูอื่น บทความดังกลาวจะถูกปฏิเสธทันที และหากไดมีการลงตีพิมพไปแลว
จึงตรวจพบในภายหลัง จะนําไปสูการถอดถอนบทความ (retraction) ออกจากระบบของวารสารและประกาศแจงใหทราบโดย
ทั่วกัน ซึ่งจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอผูวิจัยตอไป หากเปนการคัดลอกผลงานที่นําไปใชในการพิจารณาเลื่อนตําแหนงใดๆ
เมื่อถูกตรวจพบและไดรับการพิสูจนแลว จะนําไปสูการถอดถอนตําแหนงไดเชนกัน การคัดลอกผลงานของผูอื่นจึงเปนขอหาม
ทางวิชาการที่สําคัญและสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือของผูเขียนบทความ ผูเขียนที่กระทําการดังกลาวมักถูกขึ้นบัญชีดําไว
ในระบบของวารสาร ปจจุบันการคัดลอกผลงานจึงถูกตรวจสอบมากขึ้น หากเปนการคัดลอกผลงานของผูอื่นมักถูกตรวจสอบ
ไดงาย อยางไรก็ตาม สําหรับการคัดลอกผลงานของตนเอง (self plagiarism) ยังมีความเขาใจสับสนวาสามารถทําไดหรือไม
หากพิจารณาใหดีจะเห็นวาการคัดลอกผลงานตนเอง ถือเปนการคัดลอกผลงานอยางหนึ่ง เนื่องจากการคัดลอกผลงานที่แมจะ
เปนผลงานของตนเองทีไ่ ดรบั การตีพมิ พไปแลว แลวนํามาตีพมิ พใหม จะไมกอ ใหเกิดองคความรูใ หมใดๆขึน้ อีก ไมเกิดประโยชน
ตอผูอานและสิ้นเปลืองเนื้อที่วารสารโดยไมเกิดประโยชน ตามแนวทางของ COPE (Committee On Publication Ethics)
ถือเปนขอหามและผิดตอจริยธรรมเชนกัน (1) การคัดลอกผลงานของตนเอง ตรวจสอบไดยากกวาการคัดลอกผลงานของผูอ นื่
อยางไรก็ตามอาจจําแนกเปนประเภทตางๆไดอยางนอย 4 ประเภทเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและตรวจสอบ ดังนี้ (2-4)
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1. Duplicate (Redundant) publication

การคัดลอกผลงานของตนเองประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อผูเขียนสงบทความที่เหมือนกันหรือเกือบเหมือนกันทั้งหมดทั้งใน
สวนของขอมูลทั่วไป ผลการศึกษา วิจารณและสรุปผลการศึกษา ไปขอรับการตีพิมพในวารสาร 2 ฉบับพรอมกัน พบไดบอย
มากโดยเฉพาะกับผูเขียนมือใหมที่ตองการผลงานจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น ทั้งๆที่ทุกวารสารมีขั้นตอนกําหนดใหผูเขียน
ตองลงนามในแบบฟอรมเพื่อรับรองวาผลงานทีส่ ง ใหพจิ ารณานัน้ เปนผลงานทีย่ งั ไมเคยตีพมิ พทใี่ ดมากอนและสงมาขอรับการ
พิจารณาจากวารสารเพียงแหงเดียวเทานัน้ ไมไดอยูใ นระหวางการพิจารณาของวารสารอื่น ผูเ ขียนบทความยอมทราบดีวา เปนขอ
หามสําคัญที่ไมพึงปฏิบัติ การคัดลอกผลงานตนเองประเภทนี้ เกือบทั้งหมดเกิดจากเจตนาของผูเขียนเองที่อาจตองการจํานวน
ผลงานมากหรือเปนการสงเผื่อเอาไว เมื่อถูกปฏิเสธจากวารสารฉบับหนึง่ ก็ยงั มีเหลืออีกฉบับหนึง่ สวนใหญสงั เกตไดจากการไม
กลาวถึงและไมอางอิงบทความอีกฉบับหนึ่งไวในบทความ

2. Augmented publication

การคัดลอกผลงานของตนเองประเภทนีเ้ กิดขึน้ เมื่อผูเ ขียนไดตพี มิ พบทความไปกอนแลวในวารสารใดๆ จากนัน้ จึงเพิม่
เติมขอมูลเขาไปในผลงานแรกที่ตีพิมพไปแลวนั้น นําไปวิเคราะหใหไดผลการศึกษาใหม แลวเขียนเปนบทความเรื่องใหมโดยผู
เขียนกลุมเดิม สวนใหญมักไมสงกลับไปยังวารสารฉบับเดิม ประเภทนี้ตรวจสอบไดคอนขางยากแมจะใชโปรแกรมตรวจสอบ
สําเร็จรูปใดๆ เนื่องจากขอมูลและขอความตางๆในบทความไมเหมือนเดิม แตมักตั้งขอสังเกตไดในสวนของวัสดุและวิธีการ
ศึกษาที่เหมือนกัน ตั้งขอสังเกตไดเชนเดียวกับประเภทแรก หากผูเขียนบทความมีเจตนาไมบริสุทธิ์ มักจะไมพบการกลาวอาง
อิงถึงบทความฉบับแรกที่ไดรับการตีพิมพไปแลวในบทความเรื่องใหม

3. Segmented (Salami) publication

การตีพมิ พผลงานประเภทนีพ้ บไดบอ ยเชนเดียวกัน เมื่อผูเ ขียนตองการเพิม่ จํานวนบทความจากการศึกษาวิจยั เรื่องเดียว
ผูเขียนแบงการตีพิมพบทความจากการศึกษาเรื่องเดียวกันออกเปน 2 บทความหรือมากกวาโดยไมมีเหตุผลสมควร สวนใหญ
สงไปตีพมิ พทวี่ ารสารตางชนิดกัน เพื่อหลบเลีย่ งการตรวจสอบ การตรวจสอบทําไดคอ นขางยาก แตสว นใหญมกั ไมกลาวอางอิง
ซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงถึงเจตนาที่ไมบริสุทธิ์ของผูเขียน ขอเสียของการตีพิมพแบบนี้ คือ ทําใหขาดการมองเห็นผลการศึกษา
ในภาพใหญของผลงานวิจัยทั้งหมด ซึ่งอาจมีขอสรุปที่แตกตางจากขอสรุปที่นําเสนอไวในบทความยอย ยกตัวอยางเชน การ
ศึกษาคาดัชนีเม็ดเลือดแดงในผูปวย ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาคา MCV ไวในบทความหนึ่ง และนําเสนอคา MCH ไวในอีก
บทความหนึง่ ทัง้ ๆทีเ่ ปนผลการศึกษาจากกลุม ตัวอยางเดียวกันและไดขอ มูลทัง้ สองอยางออกมาพรอมกันและเปนพารามิเตอร
ที่สัมพันธกัน ที่ถูกตองจึงควรนําเสนอไวในบทความเดียวกัน เปนตน

4. Text recycling

การคัดลอกผลงานของตนเองประเภทนี้ ตรวจสอบไดงายดวยโปรแกรมตรวจสอบสําเร็จรูป เกิดขึ้นเมื่อผูเขียนนํา
ขอความหรือขอมูลสวนใหญที่ไดตีพิมพไปแลวในบทความฉบับกอน มาใชในบทความฉบับใหมอีก จะอางอิงหรือไมอางอิง
บทความเดิมก็ตาม มักเกิดความเขาใจผิดวาบทความทัง้ สองฉบับเปนผลงานของผูเ ขียนกลุม เดียวกัน จึงนาจะนํามาใชไดและทัง้
ยังไดอา งอิงบทความฉบับแรกไวในบทความฉบับหลังดวยแลว ถือเปนความเขาใจทีไ่ มถกู ตอง ผูเ ขียนบทความควรทราบวาเมื่อ
บทความไดรับการตีพิมพในวารสารใดๆไปแลว ลิขสิทธิ์ของบทความดังกลาวตกเปนของสํานักพิมพ ไมใชของผูเขียนบทความ
อีกตอไป การนําไปตีพิมพซํ้าซอนในอีกบทความหนึ่งของอีกสํานักพิมพหนึ่ง จึงถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ และเปนขอหามที่ไม
พึงกระทํา
ทั้งหมดนี้เปนการจําแนกประเภทแบบคราวๆที่อาจไมครอบคลุมการคัดลอกผลงานตนเองไดทั้งหมด แตเปนเพียง
การจําแนกเพื่อใหทําความเขาใจในการพิจารณาเนื้อหาของบทความไดงายขึ้น นโยบายของวารสารที่มีคุณภาพทุกฉบับรวมทั้ง
วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด ไมยอมรับการตีพิมพบทความที่เขาขาย plagiarism และ self-plagiarism ไม
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วาในกรณีใดๆ หากตรวจพบ บทความจะถูกปฏิเสธทันที และหากพบวาผูเขียนบทความดังกลาวมีเจตนาไมบริสุทธิ์ จะถูกขึ้น
บัญชีดําของวารสารและสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือของกลุมผูวิจัยเอง อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ การตรวจสอบเรื่อง
plagiarism และ self-plagiarism ทําไดไมงา ยนักแมจะใชโปรแกรมตรวจสอบสําเร็จรูปก็ตาม จึงมีหลุดลอดไดเสมอ เมื่อตรวจ
พบในภายหลัง แนวปฏิบัติทั่วไปคือนําไปสูการถอดถอนบทความ (retraction) ถือเปนหนาที่ของทุกฝายที่จะชวยปองกันไมให
มีปญหาเรื่อง plagiarism และ self-plagiarism เกิดขึ้นในทุกวงการวิชาชีพ ทั้งตัวผูเขียนบทความเอง ผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณา
บทความ บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร ตลอดจนผูอ า นบทความทีเ่ มื่อตรวจพบ ควรแจงกองบรรณาธิการวารสารให
ทราบเพื่อดําเนินการอยางเหมาะสมตอไป
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