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The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) has currently issued the statement
regarding the Registration of Clinical trial in Registration of Clinical Trial in Human Beings, be effective on 13
September 2005, which require research methodology, hypothesis, outcome measurements, criteria for sample
selection and volunteer recruitment, the date of research commencement and termination, the last day of
volunteer follow-up, the report of the research, the research funding and the researcher correspondence which
all of these has been clearly stated in research proposal (draft) issued by the National Library of Medicine
(NLM)(1,2).
Previously, the editors of the medical journals were likely to either select or discard the articles for
publication which depends on only positive results or simply innovative treatment. And also unacceptable to
publish the substandard or failed research. Nevertheless, some researches are academically correct for research
methodology but unfortunately highly involved in commerce. These researches won’t be published and cause
so many researchers to unrecognize the vitality and core of researches which have been done.
Providing all data for clinical trial registration might leak all the secrets of research funding companies
and lead to the obstacles in commerce and delay the process of research.
On the other hand, to expose the research methodology will reassure society to gain more confidence
and encourage all the research volunteers to be proud of health promotion in human beings.
The ICMJE statement is still not either popular or well circulated, even the NLM and Network in
America will accept the registration thru www.clincaltrial.gov and for ICMJE will accept the registration thru
www.controlled-trials.com but for researchers in other countries it is still not easy to find the site of registration(3).
“The Journal of Medical Association of Thailand” are deeply concerned that our medical physicians
and colleagues might be gravely affected from the ICMJE statement. In case of one of ours submit the original
article for publication might be turned down because of the new tight rule. Because of “The Journal of Medical
Association of Thailand” are collectively included in Medical Index of National Library of Medicine which will
keep “The Journal of Medical Association of Thailand” in the Arena International Standard(4).
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ท่านคิดอย่างไรกับ “จริยธรรมของบรรณาธิการวารสารทางการแพทย์”
สุขติ เผ่าสวัสดิ,์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, เยือ้ น ตันนิรนั ดร, มานพชัย ธรรมคันโธ, ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์,
วรพงศ์ ภูพ
่ งศ์, เอือ้ ชาติ กาญจนพิทกั ษ์
คณะกรรมการสากลของกลุ่มบรรณาธิการวารสารทางการแพทย์ (ICMJE) ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนก่อนทำวิจยั ในบันทึกการขอทำวิจยั ในมนุษย์และให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548 โดย
ให้งานวิจัยในมนุษย์ทุกชนิด ต้องลงทะเบียนก่อนทำวิจัยแสดงวิธีการ สมมติฐาน วิธีวัดผล ข้อกำหนดในการเลือก
และจำนวนอาสาสมัคร วันเดือนปีท่ี เริม่ -หยุด ปฏิบตั งิ าน และวันสุดท้ายทีต่ ดิ ตามอาสาสมัคร การรายงานผล แหล่งทุน
และให้บอกวิธกี ารทีส่ ะดวกในการติดต่อผูท้ ำวิจยั ซึง่ ข้อความเหล่านีก้ ล่าวไว้ชดั เจนแล้วในร่างแผนงานวิจยั ทีก่ ำหนดโดย
ห้องสมุดทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (NLM)
ที่ผ่านมาบรรณาธิการของวารสารทางการแพทย์มักจะเลือกไว้หรือคัดทิ้งบทความทางวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์
กล่าวกันว่าเลือกไว้แต่รายงานวิจยั หรือการรักษาใหม่ ๆ ทีไ่ ด้ผลดี บอกเลิกทีจ่ ะตีพมิ พ์งานวิจยั ทีไ่ ด้ผลต่ำกว่ามาตรฐาน
หรือได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง นอกจากนี้มีบางรายงานที่ทำได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า
ก็ไม่ได้รบั การตีพมิ พ์ ทำให้นกั วิจยั อืน่ ๆ ไม่มโี อกาสได้รบั รูถ้ งึ ความสำคัญทีเ่ ป็นเนือ้ หาในงานวิจยั เหล่านีท้ ไ่ี ด้ทำไปแล้ว
การลงทะเบียนก่อนทำการวิจัยโดยให้ข้อมูลต่าง ๆ อาจทำให้รู้ถึงความลับของบริษัทที่ให้ทุนเป็นอุปสรรค
ในการค้าและอาจมีผลให้งานวิจัยล่าช้าออกไปด้วย แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งจะเห็นว่าการเปิดเผยแผนงานวิจัยทำให้สังคม
เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นและยังทำให้อาสาสมัครภูมิใจ ว่าได้มีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพของคน
ประกาศนี้ของ ICMJE ไม่เป็นที่แพร่หลายนัก แม้จะรู้กันดีในสหรัฐอเมริกา NLM และเครือข่ายจะยอมรับ
ลงทะเบียนผ่าน www.clinicaltrial.gov และ ICMJE รับลงทะเบียนผ่าน www.controlled-trials.com แล้วก็ตาม
แต่ผู้วิจัยในประเทศอื่น ๆ ก็ยังหาที่ลงทะเบียนได้ไม่สะดวก
“จพสท” มีความเห็นว่าเพื่อนแพทย์ทั้งหลายอาจได้รับผลกระทบจากประกาศของ ICMJE ว่าต่อจากนี้ไป
ถ้าท่านส่งบทความวิจัยในมนุษย์มาลงตีพิมพ์เป็นนิพนธ์ต้นฉบับอาจถูกปฏิเสธด้วยกฎเกณฑ์ นี้เพราะ “จพสท” อยู่ใน
MEDICAL INDEX ทีม่ สี ำนักงานชือ่ NLM (National Library of Medicine) เป็นห้องสมุดทีท่ ำให้ “จพสท” อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานสากล
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