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ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำาวิจัยของสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

สำาหรับแพทยประจำาบานตอยอดสาขากุมารเวชศาสตรโรคเลือดและมะเร็งวิทยา

และอายุรศาสตรโรคเลือด

1. คุณสมบัติของผูรับทุน

1.1 เปนแพทยประจำาบานตอยอดสาขากุมารเวชศาสตรโรคเลือดและมะเร็งวิทยาปที่ 1 หรืออายุรศาสตรโรคเลือดปที่ 2

1.2 เปนผูมีความประพฤติดี

1.3 ปฏิบัติตามขอผูกพันของทุน

2. ขอผูกพันของทุน

2.1 โครงรางงานวิจัยถูกตองตามหลักเกณฑการวิจัย

2.2 ไดรับความเห็นชอบโครงรางการวิจัยจากคณะอนุกรรมการจัดฝกอบรมและสอบ

2.3 คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ จะมอบทุนสนับสนุนการทำาวิจัยงวดที่ 1 หลังโครงรางงานวิจัยไดรับความเห็นชอบแลว 

2.4 นำาเสนอผลงานการวิจัยในงานประชุมสมาคมฯ

2.5 สงผลงานการวิจัยตีพิมพในวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  หรือลงในวารสารทางวิชาการ (ระดับชาติหรือ

นานาชาติ) อื่นๆ ภายใน 2 ป หลังจบการฝกอบรม

3. รายละเอียดของทุน:จำานวนทุนละไมเกิน 40,000 บาท โดยแบงจายเปน 3 งวด งวดแรก 15,000 บาท เมื่อโครงงานวิจัยไดรับความ

เห็นชอบ งวดที่สอง 10,000 หรือ 5,000 บาท เมื่อนำาเสนอผลงานการวิจัยเปน oral presentation  หรือ poster presentation 

ในงานประชุมประจำาปของสมาคมโลหิตวิทยาฯ ตามลำาดับและไดรับอีก 5,000 บาท เมื่อนำาเสนอผลงานแกคณะอนุกรรมการฝาย 

ฝกอบรมและสอบฯ งวดที่สาม 10,000 บาท เมื่อผลงานวิจัยไดการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ ทั้งนี้บทความนั้นตองม ี

เนื้อหาเปนเรื่องเดียวกับที่เสนอโครงงานวิจัยตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ผูวิจัยตองมีชื่อเปน first author  โดยผูรับ

ทุนตองสงโครงรางงานวิจัยที่แกไขแลว หลักฐานการนำาเสนอ และ หลักฐานการตีพิมพ มายังสมาคมฯเพื่อขอรับเงินงวดที่ 1, 2 

และ 3 ตามลำาดับ

4. การระงับทุน: อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นสมควรใหระงับการใหทุน

5. การขอรับทุน: ขอแบบฟอรมการขอรับทุนที่เลขาธิการสมาคมฯ  หรือที่อาจารยที่ปรึกษา
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6. ผูขอรับทุน

 ชื่อ-สกุล ผูขอรับทุน ................................................................................................................................................................

 สถานที่ทำางาน .........................................................................................................................................................................

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

 ชื่อโครงการวิจัย ......................................................................................................................................................................

 รายชื่อผูวิจัย ...........................................................................................................................................................................

 โทรศัพท ...................................................................................  โทรสาร................................................................................

                             ขอรับรองวาขอความที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ 

                      ลงชื่อผูขอรับทุน.........................................................................

                             (                                                        )

         วันที่...................................................

7. ความเห็นของหัวหนาหนวยโลหิตวิทยากุมารเวชศาสตรโรคเลือดและอายุรศาสตรโรคเลือด

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

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

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

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

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

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

                                ลงชื่อ..........................................................................

                             (                                                      )

               หัวหนาหนวยโลหิตวิทยา 

        กุมารเวชศาสตรโรคเลือด /อายุรศาสตรโรคเลือด

             วันที่...................................................
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ใบสมัครขอรับทุนวิจัยสำาหรับสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

1. คุณสมบัติของผูรับทุน

1.1 เปนสมาชิก สลท.ประเภทสามัญหรือวิสามัญ

1.2 ไมเคยกระทำาผิดทางจริยธรรมทางการวิจัย

2. ขอผูกพันของทุน

2.1 โครงรางงานวิจัยถูกตองตามหลักเกณฑการวิจัย และสามารถทำาวิจัยไดสำาเร็จภายในเวลา 3 ป

2.2 ไดรับความเห็นชอบโครงรางการวิจัยจากคณะอนุกรรมการฝายวิจัย

2.3 รายงานความกาวหนาของงานวิจัยใหคณะอนุกรรมการฝายวิจัยทราบ ภายหลังไดรับทุนวิจัยงวดแรกภายใน 1 ป

2.4 สงนิพนธตนฉบับเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใหแกคณะอนุกรรมการฝายวิจัยภายในเวลา 1-2 ป หลังไดรับทุนวิจัย

 งวดที่ 2 แลว

2.5 นำาเสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการสมาคมโลหิตวิทยาฯ

2.6 สงผลงานการวิจัยตีพิมพในวารสารโลหิตวิทยา หากตองการสงวารสารระดับนานาชาติเลมอื่น ขอใหแจงคณะอนุกรรมการ

 ฝายวิจัยทราบดวย

  *ในผลงานวิจัยที่ตีพิมพตองใสชื่อสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทยผูใหทุนในกิตติกรรมประกาศ(Acknowledgement)*

2.7 คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ จะจายทุนวิจัยงวดที่ 2 หลังไดประเมินรายงานความกาวหนา และจะจายทุนวิจัยงวดที่ 3

 เมื่อไดสงนิพนธตนฉบับ และนำาเสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ

2.8 สมาชิก สลท.ประเภทสามัญหรือวิสามัญ ขอรับทุนไดครั้งละ 1 ทุน

3. รายละเอียดของทุน:จำานวน 2 ทุนตอป  ไมเกินทุนละ 100,000 บาท โดยแบงจายเปน 3 งวด

 งวดแรก  รอยละ 40 ของทุน

 งวดที่ 2  รอยละ 40 ของทุน โดยประเมินจากรายงานความกาวหนาของงานวิจัย

 งวดที่ 3  รอยละ 20 ของทุน โดยประเมินจากการสงนิพนธตนฉบับ และการนำาเสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation

     ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ

4. การระงับทุน: คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นควรใหระงับทุน
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5. ผูขอรับทุน

 ชื่อ-สกุล ผูขอรับทุน ................................................................................................................................................................

 สถานที่ทำางาน .........................................................................................................................................................................

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

 ชื่อโครงการวิจัย ......................................................................................................................................................................

 รายชื่อผูวิจัย ...........................................................................................................................................................................

 โทรศัพท ...................................................................................  โทรสาร................................................................................

                             ขอรับรองวาขอความที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ 

                      ลงชื่อผูขอรับทุน.........................................................................

                             (                                                        )

         วันที่...................................................

6. ความเห็นของคณะอนุกรรมการฝายวิจัย

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

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

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

                                ลงชื่อ..........................................................................

                             (                                                      )

             ประธานฝายวิจัย สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

             วันที่...................................................
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ใบสมัครขอรับทุนวิจัยMulticenterStudy

สำาหรับสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

1. คุณสมบัติของผูรับทุน

 1.1 เปนสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย  ประเภทสามัญหรือวิสามัญ

 1.2 ไมเคยกระทำาผิดทางจริยธรรมทางการวิจัย

2. ขอผูกพันของทุน

 2.1 มีสถาบันที่เขารวมการวิจัยอยางนอย 3 สถาบันหรือโรงพยาบาล

 2.2 โครงรางวิจัยมีความชัดเจน  ถูกตองตามหลักเกณฑการวิจัย และสามารถทำาวิจัยใหสำาเร็จภายใน 3 ป

 2.3 ไดรับความเห็นชอบโครงรางวิจัยจากคณะอนุกรรมการฝายวิจัย

 2.4 รายงานความกาวหนาของงานวิจัยใหคณะอนุกรรรมการฝายวิจัยทราบ ภายหลังไดรับทุนวิจัยงวดแรกภายใน 1 ป

 2.5 สงนิพนธตนฉบับเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใหแกคณะอนุกรรมการฝายวิจัยภายในเวลา 1-2 ป หลังไดรับทุนวิจัย

  งวดที่ 2 แลว

 2.6 นำาเสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการสมาคมโลหิตวิทยาฯ

 2.7 สงผลงานการวิจัยตีพิมพในวารสารโลหิตวิทยา หากตองการสงวารสารระดับนานาชาติเลมอื่น ขอใหแจงคณะอนุกรรมการ

  ฝายวิจัยทราบดวย

  *ในผลงานวิจัยที่ตีพิมพตองใสชื่อสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทยผูใหทุนในกิตติกรรมประกาศ(Acknowledgement)*

 2.8 คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ จะจายทุนวิจัยงวดที่ 2 หลังไดประเมินรายงานความกาวหนา และจะจายทุนวิจัยงวดที่ 3 

  เมื่อไดสงนิพนธตนฉบับ  และนำาเสนอผลงานวิชาการเปน oral presentation ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ

 2.9 สมาชิก สลท.ประเภทสามัญหรือวิสามัญ ขอรับทุนไดครั้งละ 1 ทุน

3. รายละเอียดของทุน:จำานวน 2 ทุนตอป ไมเกินทุนละ 400,000 บาท โดยแบงจายเปน 3 งวด

 งวดแรก  รอยละ 40 ของทุน

 งวดที่ 2   รอยละ 40 ของทุน โดยประเมินจากรายงานความกาวหนาของงานวิจัย

 งวดที่ 3   รอยละ 20 ของทุน โดยประเมินจากการสงนิพนธตนฉบับ และการนำาเสนอผลงานทางวิชาการเปน oral presentation

    ในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ

4. การระงับทุน: คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นควรใหระงับทุน
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5. ผูขอรับทุน

 ชื่อ-สกุล ผูขอรับทุน ................................................................................................................................................................

 สถานที่ทำางาน .........................................................................................................................................................................

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

 ชื่อโครงการวิจัย ......................................................................................................................................................................

 รายชื่อผูวิจัย ...........................................................................................................................................................................

 โทรศัพท ...................................................................................  โทรสาร................................................................................

                             ขอรับรองวาขอความที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ 

                      ลงชื่อผูขอรับทุน.........................................................................

                             (                                                        )

         วันที่...................................................

6. ความเห็นของคณะอนุกรรมการฝายวิจัย

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

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

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

                                ลงชื่อ..........................................................................

                             (                                                      )

             ประธานฝายวิจัย สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

             วันที่...................................................
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สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

เรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลแกผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการระดับสากล

เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย ตลอดจนสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับสากล คณะกรรมการบริหารของ 

สมาคมฯ จึงกำาหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลแกผูมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับสากล ดังตอไปนี้

1. ผูสมัคร

 ผูสมัครขอรับเงินรางวัลจะตองมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เปนสมาชิกสามัญหรือวิสามัญของ สลท.ณ วันที่ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ

 2. มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับสากลคือ มีการอางอิงในฐานขอมูล Medline CINAHL,

  PsycINFO หรือ EMBASE

 3. เปนผูนิพนธชื่อแรกหรือ corresponding author หรือชื่อรองในกรณีผลงานเปนงานวิจัยที่เกิดขึ้นโดยเปนผูควบคุม

  งานวิจัยของนักศึกษา แพทยประจำาบาน หรือแพทยผูชวยอาจารย

 4. เปนผูขอรับทุนวิจัยจากสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

 5. ผลงานวิจัยตองใสชื่อสมาคมโลหิตแหงประเทศไทย ผูใหทุนในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

2. ผลงานวิจัย

 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพมีลักษณะเปนผลงานวิจัยชนิด original article, case report, case series, brief 

communication หรือ review article ในวารสารฉบับปกติ ไมรวมวารสารฉบับ supplement

 ผลงานวิจัยที่เปนงานศึกษาทดลองในมนุษยตองผานการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

คนกอนเริ่มดำาเนินการวิจัย

3. เงินรางวัล พิจารณาตาม impact faclor สำาหรับ original article ดังนี้

 >4  ใหเงินรางวัลไมเกิน 60,000 บาท 

 >3-4 ใหเงินรางวัลไมเกิน 50,000 บาท 

 >2-3 ใหเงินรางวัลไมเกิน 40,000 บาท 

 >1-2 ใหเงินรางวัลไมเกิน 30,000 บาท 

 0.5-1 ใหเงินรางวัลไมเกิน 20,000 บาท 

สำาหรับ case report, case series, brief communication หรือ review article ใหเงินรางวัลเพียงครึ่งหนึ่งของ original 

article

เงินรางวัลนี้มีใหแกผูที่เปนสมาชิกสามัญหรือวิสามัญของ สลท. โดยคิดตามสัดสวนรอยละของความมีสวนรวมในผลงานฉบับนั้น

4. การสมัครรับเงินรางวัล

 ผูสมัครสามารถสมัครขอรับเงินรางวัลไดตลอดทั้งป โดยการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

 - แบบฟอรมแจงความจำานง

 - แบบฟอรมแสดงรอยละของความมีสวนรวมในผลงานของผูนิพนธทุกทาน และมีลายมือชื่อกำากับรายละเอียดของ

  ความมีสวนรวมในงานวิชาการตองตรงกับเอกสารฉบับที่จะใชเพื่อพิจารณาตำาแหนงทางวิชาการ

 - Reprint หรือสำาเนาผลงานที่ไดรับการตีพิมพ

 - เอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
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หลักเกณฑในการใหทุนสงเสริมการเรียนรูและประสบการณในตางประเทศ

ตามโครงการของฝายวิเทศนสัมพันธสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

โครงการที่1 ทุนสงเสริมการเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นในตางประเทศ

จุดมุงหมาย เพื่อสงเสริมให สมาชิกที่กำาลังอยูระหวางการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขาอายุรศาสตรโรคเลือด  และสาขากุมารเวชศาสตรโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก  และสมาชิกที่เปน 

staff แพทยในสถาบันทางการแพทยตางๆ ไดมีโอกาสเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ

ในตางประเทศ  อันจะเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณในระดับสากล  

คณุสมบตัขิองผูรบัทนุ 1) เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย หรือ

2) เปนผูที่กำาลังอยูระหวางการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาอายุรศาสตรโรคเลือด หรือสาขากุมารเวชศาสตรโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก   

เงื่อนไขการรับทุน 1) ผูขอรับทุนจะตองไดรับหนังสือตอบรับจากผูจัดงานประชุมใหเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมเปน Oral 

Presentation หรือ Poster Presentation 

กรณีที่เปน Oral Presentation ผูขอรับทุนจะตองเปนผูนำาเสนองานนั้นดวยตัวเอง (อาจไมไดมีชื่ออยูใน

อันดับแรกของรายชื่อคณะผูวิจัยในงานวิจัยนั้น)   กรณีที่เปน Poster Presentation ผูขอรับทุนจะตัองมี

ชื่อเปนอันดับแรกของผูวิจัยงานที่จะไปเสนอ

2) ผลงานที่จะนำาเสนอตองผานการพิจารณาจากที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาฯ

3) ตองสง manuscript เปนภาษาอังกฤษพรอมตีพิมพให สลท. ภายใน 2 เดือน หลังเดินทางกลับมาแลว

4) นำาเสนอผลงานวิจัยอีกครั้งในงานประชุมวิชาการประจำาปของ สลท. ในเดือนมีนาคม

5) ตองไมรับทุนจากองคกร หรือสถาบันอื่น

6) ใหจายเงินทุนลวงจำานวน 50% กอนเดินทาง และ 50% ที่เหลือหลังจากสง manuscript ให สลท.manuscript ให สลท.ให สลท.

จำานวนทุน ปีละ 4 ทุน และจายตามจริงโดยมีเกณฑดังนี้ 

- ทุนละไมเกิน 120,000 บาท สำาหรับการประชุมในทวีปอเมริกา   

- ทุนละไมเกิน 100,000 บาท สำาหรับการประชุมในทวีปยุโรป   

- ทุนละไมเกิน 80,000 บาท สำาหรับประเทศญี่ปุนและ ออสเตรเลีย  80,000 บาท สำาหรับประเทศญี่ปุนและ ออสเตรเลีย  บาท สำาหรับประเทศญี่ปุนและ ออสเตรเลีย   สำาหรับประเทศญี่ปุนและ ออสเตรเลีย  สำาหรับประเทศญี่ปุนและ ออสเตรเลีย  

- ทุนละไมเกิน 50,000 บาท สำาหรับการประชุมในทวีปเอเชีย (ยกเวนญี่ปุน)

เงินทุน จำานวนเงินที่สนับสนุนในแตละทุนประกอบดวย

1) คาบัตรโดยสารชั้นประหยัด ตามเกณฑที่สมาคมโลหิตวิทยาฯ กำาหนด

2) คาที่พัก และอาหาร (จายเปนยอดเงินซึ่งขึ้นอยูกับประเทศที่ไป)

3) คาลงทะเบียนเขารวมประชุม
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รายชื่องานประชุม

ที่อยูในขายพิจารณา

ใหทุน

1) American Society of Hematology (ASH)

2) European Hematology Association (EHA)

3) American Society of Blood and Marrow Transplantation (ASBMT)

4) European Blood and Marrow Transplantation (EBMT)

5) International Society of Hematology (ISH)

6) World Federation of Hemophilia (WFH)

7) International Society of Pediatric Oncology (SIOP)

8) American Society of Clinic Oncology (ASCO)

9) European Society of Medical Oncology (ESMO)

10) International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH)

11) อื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

โครงการที่2 ทุนสนับสนุนFellowshipinTrainingเพื่อไปElectiveในต่างประเทศ

จุดมุงหมาย เพื่อเป็นการสรางโอกาสและสงเสริมประสบการณในการเรียนรูและปฏิบัติงานใหแกแพทยที่อยูระหวางการฝกอบรม

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตรโรคเลือด และสาขาโลหิต

วิทยาและมะเร็งในเด็ก 

คณุสมบตัขิองผูรบัทนุ ตองเปนผูอยูระหวางการฝกอบรมในปสุดทายของหลักสูตร

(resident ปี 3  หรือ fellow ปี 2)

เงื่อนไขของการรับทุน 1) ผูรับทุนเปนผูติดตอหาสถาบันที่จะไป elective เอง และตองมีหนังสือตอบรับจากสถาบันที่จะไป

2) ไดรับอนุมัติจากตนสังกัดใหเดินทางไป elective

3) นายกสมาคม และคณะอนุกรรมการฝายวิเทศสัมพันธสมาคมโลหิตวิทยาฯ  เปนผูสอบสัมภาษณผูสมัคร

ขอรับทุน

4) ผูรับทุนจะตองทำารายงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารของสมาคมโลหิตวิทยาฯ เมื่อกลับจากการไป 

elective แลว

จำานวนทุน ปีละไมเกิน 4  ทุน โดยมีระยะเวลาในการ elective 1 เดือน

จำานวนเงินทุนที่

สนับสนุน

ประเทศในเอเชีย (ยกเวนประเทศญี่ปุน) ทุนละ 50,000  บาท

ประเทศญี่ปุน ทุนละ 80,000 บาท

ประเทศที่อยูนอกเอเชีย  ทุนละ 100,000 บาท

ทั้งนี้สมาคมโลหิตวิทยาฯ จะมอบทุนสำาหรับโครงการนี้ไดปละไมเกิน 400,000 บาท

สมาชิกที่สนใจติดตอขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย  โทรศัพท 02 716 5977


