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ระเบียบสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
เรื่อง การขอรับทุนเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการตางประเทศ
ของสมาชิกของสมาคมฯ พ.ศ. 2563
ดวยสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ดานโรคติดเชื้อของสมาชิก
ของสมาคมฯ จึงไดกําหนดระเบียบสมาคมฯ เรื่อง การรับทุนเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการตางประเทศของ
สมาชิกฯ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ผูขอรับทุนฯ ตองเปนสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทยมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป (นับจากวันที่
ไดลงทะเบียนเปนสมาชิกสมบูรณจนถึงวันที่ยื่นเอกสารขอรับทุน)
2. ผูขอรับทุนตองสงเอกสารขอรับทุนเสนอผลงานวิจัยฯ ตามแบบที่สมาคมโรคติดเชื้อกําหนด โดยสามารถสงได
ภายในเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกป
3. ผูขอรับทุนฯ มีสิทธิรับทุนเสนอผลงานวิจัยฯ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ป
4. หากผูขอรับทุนฯ เคยไดรับทุนเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการตางประเทศของสมาคมฯ แลว งานวิจัย
นั้นตองไดรับการตีพิมพในวารสารที่มี peer-review เปนที่เรียบรอยกอนที่จะขอรับทุนในรอบตอไป
5. สมาคมฯ จะใหทุนฯ ในลักษณะทุนสมทบเปนจํานวนตามโซนประเทศที่จัดงานประชุม ตามที่จายจริงตาม
หลักฐานใบรับเงิน ดังนี้
ก. ประเทศในโซนเอเชีย ไมเกิน 30,000 บาท
ข. ประเทศในโซนยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และแอฟริกา ไมเกิน 50,000 บาท
ค. ประเทศในโซนอเมริกา อเมริกาใต และอื่น ๆ ไมเกิน 70,000 บาท
6. ผู ข อรั บ ทุ นต อ งเสนอผลงานวิ จั ย ในลั ก ษณะโปสเตอร หรื อ โปสเตอร อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ มี ก ารนํ า เสนอ oral
(e-poster with oral presentation) หรือ oral โดยผูขอรับทุนเปนชื่อแรกในการประชุม ดังตอไปนี้
ก. International Conference on Infectious Diseases (ICID)
ข. Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC)
ค. IDWeek (Combined annual meeting of the Infectious Disease Society of America (IDSA),
the Society of Healthcare Epidemiology (SHEA), the HIV Medical Association (HIVMA), and
the Pediatric Infectious Diseases Society (PIDS)
ง. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)
จ. SHEA Spring Conference
ฉ. International Conference on Prevention and Infection Control (ICPIC)

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

ช. American Society of Tropical Medicine and Hygiene Annual Meeting (ASTMH)
ซ. European Congress of Tropical Medicine and International Health (ECTMIH)
ฌ. International AIDS Conference (AIDS)
ญ. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI)
ฎ. European AIDS Conference
ฏ. IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention
ฐ. American Transplant Congress
ฑ. World Transplant Congress
ฒ. International Congress of the Transplantation Society
ผลงานที่นํามาขอรับทุนตองเปนผลงานประเภทงานวิจัยเทานั้น ไมรวม case report หรือ case series ที่มีขนาดเล็ก
ผลงานที่นํามาขอรับทุนตองไมเคยนําเสนอในงานประชุมระดับนานาชาติมากอน
สมาคมโรคติดเชื้อฯ มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยของสมาชิกที่ปฏิบัติงานอยูนอกโรงเรียนแพทย และ/หรือ สมาชิก
ที่จบการฝกอบรมมาไมเกิน 3 ป เปนลําดับแรก
แพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ ที่มีผลงานวิจัยเขารอบสุดทายของการประกวดของ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย และ/หรือ มีคะแนนสอบวุฒิบัตรฯ ในสวนของผลงานวิจยั สูงเปน 2
อันดับแรกของปนั้น อาจจะไดรับการพิจารณาใหทุนเปนกรณีพิเศษ โดยตองเดินทางไปประชุมภายใน 2 ป
นับตั้งแตวันที่จบการศึกษา
ในกรณีที่ผรู ับทุนไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงอื่นรวมดวย ผูร ับทุนตองแจงใหสมาคมโรคติดเชื้อฯ ทราบโดยที่
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาใหทุนตามความเหมาะสมเทานั้น
หากมีงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับใหนําเสนอแบบ oral และเปนงานวิจัยที่ดีมีประโยชน ใหทาง
คณะอนุกรรมการฝายวิจยั สามารถพิจารณาจัดสรรทุนเพิ่มเติมจากงบประมาณของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ไดเปน
กรณีพิเศษ
หากงานวิจัยไดรับการตอบรับใหนําเสนอในงานประชุมที่ไมไดระบุไวในขอที่ 6 ใหทางคณะอนุกรรมการฝาย
วิจัยพิจารณาเปนกรณีไป
การตัดสินของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ถือวาเปนที่สิ้นสุด

…………………………………………………………………….
(ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกําธร มาลาธรรม)
นายกสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
วาระป พ.ศ. 2563-2564

รายละเอียดการขอรับทุนเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการตางประเทศ
ของสมาชิกของสมาคมฯ พ.ศ. 2563
1. สงเอกสารการขอรับทุนเปน PDF ทางอีเมล idatidthai@gmail.com
โดยรอบพิจารณาคือ วันที่ 31 มกราคม 30 เมษายน 31 กรกฎาคม และ 31 ตุลาคม ของทุกป
2. เอกสารการสมัครขอรับทุน ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ก. ชื่อ-นามสกุล, สถานที่ทํางาน, อีเมล และเบอรโทรศัพท, ปที่เริ่มเปนสมาชิกของสมาคมฯ, ปที่จบการ
ฝกอบรมสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ/ กุมารเวชศาสตรโรคติดเชื้อ (ถามี)
ข. ชื่อการประชุม, สถานที่ และวันเดือนป ของการประชุม
ค. จดหมายตอบรับใหเขารวมนําเสนอผลงาน หากยังไมไดรับการตอบรับจากผูจัดการประชุมใหบอกวัน
เดือนป ที่คาดวาจะไดรับการตอบรับหรือปฏิเสธ
ง. ตัวบทคัดยอฉบับสมบูรณที่สงใหผูจัดการประชุม
3. ขั้นตอนการเบิกจาย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ก. ผูรับทุนตองสงใบเสร็จรับเงินคาเดินทาง และคาลงทะเบียนประชุมฉบับจริง ใหทางสมาคมฯ ภายใน
30 วัน หลังจากเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อทําการเบิกจาย
ข. ในกรณีที่ผูรับทุนไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงอื่นรวมดวย ผูรับทุนตองแจงใหสมาคมฯ ทราบ โดยที่
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาใหทนุ ตามความเหมาะสมเทานั้น
4. ผูที่ไดรับทุนเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ poster หรือ oral presentation ตองระบุในโปสเตอร หรือสไลดของ
ทานดวยวา ไดรับทุนนําเสนอผลงานวิจัยจากสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย "Financially supported by
the INFECTIOUS DISEASE ASSOCIATION OF THAILAND" พรอมถายรูปเพื่อยืนยัน และประกาศใน
เว็บไซตของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ตอไป

