สชท.วิจัย ที่ 1109/2560

ระเบียบการสงผลงานวิจัยดานโรคติดเชื้อเพือ่ นําเสนอและเขาประกวดผลงานวิจัยดีเดน
ในประชุมวิชาการประจําปของสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
__________________________________________________________________________________
เนื่องจากสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยโรคติดเชื้อ ดัง นั้นทางสมาคมขอประกาศ
ระเบียบการสงผลงานวิจัยดานโรคติดเชื้อเพื่อนําเสนอและเขาประกวดผลงานวิจัยดีเดนดังนี้
1. ผลงานวิจัยที่เสนอตองไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพรมากอน โดยแบงประเภทการประกวดเปน 2 ประเภท ดังนี้
I) ประเภท Basic science study
II) ประเภท Clinical study
2. ผูที่มีชื่อเปนผูรวมวิจัยทั้งหมดยินยอมใหนําเสนอผลงานวิจัย
3. ผูที่สงผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอ สามารถสมัครเพื่อประกวดผลงานวิจัยดีเดนรวมดวยได โดยมีเกณฑดังตอไปนี้
a. ผูสมัครเพื่อประกวดผลงานวิจัยดีเดน ตองเปนคนไทย และมีอายุไมเกิน 45 ป นับถึง สิ้นป พ.ศ.2560
และตองเปนผูนิพนธชื่อแรกของผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัล
b. ผลงานวิจัยนั้นตองไมเคยไดรับรางวัลใดๆ มากอน
c. กรรมการจะเปนผูคัดเลือกผลงานวิจัยที่เขารอบ โดยผลงานวิจัยที่เขารอบจะตองนําเสนอในรูปแบบ Oral
presentation และคําตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
d. ผูที่ไดรั บการคั ดเลือ กใหนํา เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral Presentation จะได รับการยกเว น
คาลงทะเบียนการประชุม ไดรับการสนับสนุนที่พักไมเกิน 3 คืน (14 - 17 ตุลาคม 2560) และสนับสนุน
คาเดินทางรายละ 2,000 บาท จํานวน 5 รางวัล ตอประเภทงานวิจัย
e. ผูเสนอผลงานวิจัย 1 คน จะไดรับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเทานั้น โดย แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
I) ประเภท Basic science study
รางวัลชนะเลิศ
15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
10,000 บาท
II) ประเภท Clinical study
รางวัลชนะเลิศ
15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
10,000 บาท
4. ผลงานวิจัยที่ไมไดสมัครเพื่อประกวด หรือสมัครแตไมเขารอบคัดเลือกจะใหนําเสนอในรูปแบบ poster
5. ผลการคัดเลือกทั้งหมด จะแจง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
ผูสนใจกรุณาแจงความจํานงโดยสงไฟลบทคัดยอที่จะนําเสนอในการประชุมใหญวิชาการประจําปของสมาคมฯ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มายัง E-mail: idat_chayawan@hotmail.com โดยทางสมาคมจะมีการสง email ตอบรับ
เพื่อยืนยัน
สมาคมฯ จะดําเนินการประเมินผลงานวิจัย และจะแจง ผลการพิจ ารณาพรอมแจกรางวัล ในการประชุมใหญ
วิชาการประจําปของสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย โดยการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

..........................................................
ศาสตราจารย นายแพทยธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
นายกสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย

รายละเอียดการสงผลงานวิจัยดานโรคติดเชื้อเพื่อนําเสนอและเขาประกวดผลงานวิจัยดีเดน
ในการประชุมใหญวิชาการประจําป ครั้งที่ 43
“Infectious Diseases 2017: Infectious Diseases – Never Ending Stories”
จัดโดยสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี
__________________________________________________________________________________________
ผูที่สงผลงานวิจัยดานโรคติดเชื้อเพื่อนําเสนอและเขาประกวดผลงานวิจัยดีเดนใหเตรียมบทคัดยอ และเตรียมการนําเสนอ
ดังตอไปนี้
I. การเตรียมบทคัดยอ
1. เปนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ structured format ซึ่งประกอบดวย background, methods, results และ
conclusion
2. ความยาวไมเกิน 250 words count พิมพดวยตัวอักษรขนาด 11 Cambria แบบ double space
3. สวนของ title, author และ institution ดูในตัวอยาง
4. ไมควรสงบทคัดยอที่เขียนในสวนของ results วาจะนําเสนอตอไป หรือ to be presented
5. ตัวยอที่ใชควรเปนตัวยอสากล ถาไมเปนสากลใหนําดวยตัวเต็มกอน
II. การสงบทคัดยอ
ระบุใหชัดเจนวาตองการจะเขาประกวดผลงานวิจัยดีเดนดวยหรือไม
สงบทคัดยอทั้งทางจดหมาย ไดที่
งานประชุมใหญวิชาการประจําป ครัง้ ที่ 43
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหมบางกะป กรุงเทพฯ 10310
และทาง E-mail: idat_chayawan@hotmail.com
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
III. การนําเสนอเปน oral presentation
1. กรุณานําเสนอในรูปของสไลดอยางเดียว
2. เวลาของการนําเสนอ 12 นาที ซักถาม 3 นาที
3. นําเสนอเปนภาษาไทย (ยกเวน technical term)
4. ไมมีการฉายสไลดยอนกลับ ทานที่ตองการนําเสนอสไลดเดิมที่ฉายผานไปแลว ตองเตรียมสไลดซ้ํา
5. นําสไลดสงที่หองโสต – ทัศนูปกรณ (จะแจงใหทราบภายหลัง) กอนเวลานําเสนอ 2 ชั่วโมง
6. กรุณาเขาหองเสนอผลงานกอนนําเสนอไมนอยกวา 15 นาที
IV. การนําเสนอ Poster presentation
1. ผูนําเสนอตองจัดทําโปสเตอรในแนวตั้งที่มีขนาดเหมาะสม กวาง x สูง ไมเกิน 80 x 120 เซนติเมตร
2. การนําเสนอโปสเตอร ผูนําเสนอจะตองอยูประจําในเวลาที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโปสเตอรเพื่อนําเสนอ และตอบคําถาม
3. สถานที่จัดโปสเตอร บริเวณหนาหอง Head of State Chamber
4. ผูไดรับคะแนนโหวตมากที่สุด ไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท จํานวน 1 รางวัล

แบบฟอรม
ผูนําเสนอผลงานวิจัยดานโรคติดเชื้อประจําป พ.ศ. 2560
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
วันที่...................เดือน...........................พ.ศ.2560
ชื่อผูทนี่ ําเสนอ (นาย/นาง/นางสาว)

..............................................................................................................

ตําแหนงทางวิชาการ

...............................................................................................................

สถาบัน/ตนสังกัดของผูน ําเสนอผลงาน

...............................................................................................................

ขาพเจาขอนําเสนอผลงานวิจัยดานโรคติดเชื้อประจําป พ.ศ.2560 ในการประชุมใหญวิชาการประจําป ครั้งที่ 43
วันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี โดย
ประสงคจะนําเสนอในรูปแบบ Oral Presentation เทานั้น
ประสงคจะนําเสนอในรูปแบบ Poster Presentation เทานัน้
ประสงคจะนําเสนอในรูปแบบ Oral หรือ Poster Presentation
ที่อยูในการจัดสงเอกสาร/แบบตอบรับ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพทมือถือ*

.....................……..................……….....

เบอรโทรศัพท*

.......................................................... / โทรสาร.........................................................

E-mail*

……………………………………………………………………………….…………………..................…

กรุณาสงบทคัดยอ พรอมแบบฟอรมผูนําเสนอผลงานวิจัยฯ
มายังสํานักงานสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย Fax. 0-2716-6807
หรือ E-mail: idat_chayawan@hotmail.com
* กรุณาระบุใหชัดเจนเพื่อสะดวกในการติดตอกลับ

