การให้ ทุนวิจัยทางประสาทวิทยา
ประจาปี 2563
***********************************************************
หลักการและเหตุผล
สมาคมประสาทวิท ยาแห่ งประเทศไทย มี น โยบายให้ ทุ น สนับ สนุ น การวิ จัยแก่ ประสาทแพทย์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มและกระตุน้ การทาวิจยั ของประสาทแพทย์ ที่ ปฏิบตั ิงานในสถานที่ ที่มีทรัพยากรและความ
พร้อมในการทาวิจยั ในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการสนับสนุนเบื้องต้นให้ประสาทแพทย์ได้พฒั นาตนเองไปสู่ การเป็ น
นักวิจยั ที่มีคุณภาพของประเทศ และทาให้งานวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิบตั ิงานของประสาทแพทย์ อันจะนาไปสู่
การสร้างองค์ความรู ้ทางด้านประสาทวิทยาที่เป็ นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริ ง
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนประสาทแพทย์ให้สามารถพัฒนาศักยภาพการทางานวิจยั ในสภาพแวดล้อม ทรัพยากร ในระดับของ
ความพร้อมที่เป็ นอยู่ ให้มีผลงานสาเร็ จลุล่วงได้
2. สนับสนุนการทาวิจยั สาขาประสาทวิทยา หรื ออนุสาขาทางประสาทวิทยา หรื อประสาทวิทยาที่เกี่ยวกับสาขา
อื่นๆ ในลักษณะสหสาขาวิชา เพื่อให้ได้องค์ความรู ้ใหม่ หรื อเพื่อนาผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้ในระดับท้องถิ่น
และ/หรื อในระดับประเทศ นอกจากนี้ สมาคมประสาทวิทยาฯ ยังสนับสนุ นการทาวิจยั เพื่อนาไปสู่ การพัฒนา
สมาคมประสาทวิทยาฯ ในด้านต่างๆ
3. สร้ า งความเชื่ อมโยงและความร่ วมมื อ ในการท าวิจัย ระหว่างประสาทแพทย์และแพทย์ในสาขาอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องทัว่ ประเทศที่ทางานในระดับต่าง ๆ
เป้าหมาย
จัดสรรทุนวิจยั ในปี พ.ศ.2563 มีวงเงินสนับสนุนรวมทุกประเภทโครงการ ทั้งหมด 2,000,000 บาทต่อปี โดยให้ทุน
สนับสนุนเป็ น 3 ประเภทดังนี้
1). ทุนแพทย์ประจาบ้าน สาขาประสาทวิทยา (NSTT Fellowship Grant)
2). ทุนสนับสนุ นการเดินทางนาเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติของแพทย์ประจาบ้าน สาขาประสาท
วิทยา (NSTT Travel Grant)
3). ทุนพัฒนาการวิจยั โรคทางระบบประสาทวิทยา (Research Grant)

หลักเกณฑ์ การจัดสรรทุนวิจัย
1). ทุนแพทย์ ประจาบ้ าน สาขาประสาทวิทยา (NSTT Fellowship Grant)
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนแพทย์ประจาบ้าน สาขาประสาทวิทยา ได้มีเงินทุนสนับสนุนการทางานวิจยั ที่เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการสอบเพื่อวุฒิ บตั รสาขาประสาทวิทยา และเป็ นจุ ดเริ่ มต้นให้แพทย์ประจาบ้านที่ อาจจะยังไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการทาวิจยั หรื อการขอทุนวิจยั ได้เริ่ มมีความสนใจที่จะริ เริ่ มทางานวิจยั กับอาจารย์ที่ปรึ กษาในแต่ละ
สถาบัน และเป็ นการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ อนั ดีของสมาคมประสาทวิทยาฯ ในการ่ วมดูแลและสนับสนุ นงานวิจยั ของ
แพทย์ประจาบ้าน
วงเงินทุนวิจยั และระยะเวลาการดาเนิ นงาน การจัดสรรให้กบั แพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ 2 รายละ 5,000 บาท
ต่อ 2 ปี การศึกษา (งบประมาณไม่เกิน 250,000 บาท) ซึ่ งในปั จจุบนั มีแพทย์ประจาบ้าน สาขาประสาทวิทยา เข้ารับการ
อบรมจานวนกว่า 50 ราย โดยทุ นจะมอบให้เมื่อแพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ 2 ยื่นส่ งเอกสารหัวข้องานวิจยั และเอกสาร
จริ ยธรรมการวิจยั ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต้นสังกัดมายังสมาคมประสาทวิทยาฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
2). ทุนสนับสนุนการเดินทางนาเสนอผลงานในการประชุ มระดับนานาชาติของแพทย์ ประจาบ้ าน สาขาประสาทวิทยา
(NSTT Travel Grant)
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุ นแพทย์ประจาบ้าน สาขาประสาทวิทยา ในการนาเสนอผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของ
ผลงานวิจยั เพื่อวุฒิบตั รสาขาประสาทวิทยา ในการนาเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุ น
แพทย์ประจาบ้านจะกาหนดไม่เกิน 1 ครั้ง ในระยะเวลาการเรี ยนจานวน 2 ปี และหากแพทย์ที่จบการศึกษาต้องการนา
ผลงานที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาในการนาเสนอผลงานวิจยั เพื่อขอรับการสนับสนุน จะสามารถกระทาได้หากวันที่
จัดงานประชุมถูกจัดขึ้นภายใน 1 ปี ภายหลังจากที่แพทย์ประจาบ้านเรี ยนจบในปี การศึกษานั้น (กาหนดวันจบการศึกษา
คือวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี
วงเงินทุนวิจยั และระยะเวลาการดาเนิ นงาน วงเงินทุนวิจยั ที่จดั สรรไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยแบ่งให้เป็ น
การสนับสนุ นการนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ รายละ 10,000 บาท และการสนับสนุ นการนาเสนอผลงานด้วยวาจา
รายละ 20,000 บาท แพทย์ประจาบ้าน 1 ท่าน จะสามารถขอทุนได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเรี ยน 2 ปี หาก
แพทย์ประจาบ้านได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอผลงานมากกว่า 1 รายการ สมาคมประสาทวิทยาฯ จะให้การสนับสนุ น
งบประมาณที่มากที่สุดเพียงยอดเดียว
3. ทุนพัฒนาการวิจัยโรคทางระบบประสาทวิทยา (Research Grant)
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนประสาทแพทย์ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ภายในประเทศไทย ในการทาวิจยั เพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นโรคประสาทวิทยา และเพื่อสนับสนุนประสาทแพทย์มีอายุนอ้ ยกว่า 45 ปี ที่เริ่ มมีประสบการณ์ใน
การทาวิจยั และกาลังปฏิบตั ิงานอยู่ภายในประเทศไทย ในการทางานวิจยั เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ทาง
สาขาประสาทวิทยา
วงเงินทุนวิจยั และระยะเวลาการดาเนิ นงาน ระยะเวลาการดาเนินงานไม่เกินรายละ 2 ปี โดยเป็ นการจัดสรรทุน
วิจยั ระบบประสาททุนละ 200,000 บาทไม่เกินละ 3 ทุนต่อปี (งบประมาณรวม 600,000 บาท หากในงบประมาณนั้นมี
แพทย์ที่ขอเข้ามามากกว่าจานวนที่กาหนดให้ คณะกรรมการสามารถลงมติแบ่งทุนให้กบั ผูข้ อได้ตามสมควร (โดยที่มี
ยอดวงเงินทุนวิจยั ที่ทางสมาคมประสาทวิทยาฯ สนับสนุนรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อไป และแพทย์ผขู ้ อจะได้ไม่เกิน
200,000 บาทต่อราย)

5. การทาสั ญญารับทุน
สัญญารับทุนเป็ นการร่ วมลงนาม 3 ฝ่ าย คือ ผูใ้ ห้ทุน (สมาคมประสาทวิทยาฯ) ผูร้ ับทุน (สถาบันต้นสังกัดของ
หัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุน) และหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุน
6. เงื่อนไขต่ อสถาบันต้ นสั งกัด
สถาบันต้นสังกัดจะต้องไม่หักเงินทุนวิจยั นี้ เป็ นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใด ๆ ทั้งสิ้ น และ
สถาบันอาจสนับสนุ นเงินสมทบ (counterpart fund) ซึ่ งอาจเป็ นเงิน (in cash) หรื อเป็ นค่าอานวยความสะดวกเพิ่มเติม
(in kind) ก็ได้
7. เงื่อนไขในการพิจารณาทุนครั้งต่ อไป
ถ้าผูร้ ับทุนไม่สามารถดาเนิ นการวิจยั ได้สาเร็ จหรื อไม่สามารถส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์และนาเสนอผลงานวิจยั ใน
การประชุมวิชาการประจาปี ของสมาคมประสาทวิทยาฯ ได้ จะมีผลต่อการพิจารณาทุนในครั้งต่อไป
8. กาหนดเวลาเสนอโครงการและประกาศทุน
การรับสมัครขอทุนสนับสนุนวิจยั ทางประสาทวิทยา โดยผูข้ อรับทุนยื่นแบบสมัครขอรั บทุนวิจยั ได้ต้ งั แต่บดั นี้
เป็ นตันไป ทั้งนี้ ขอให้ผูข้ อรับทุนจัดทาเอกสารเสนอโครงการวิจยั ซึ่ งประกอบด้วย แบบสมัครขอรับทุน หน้าสรุ ป
โครงการ และโครงการฉบับเต็ม จานวน 6 ชุด พร้อมแนบไฟล์อิเล็กทรอนิ กส์ ส่ งมายังฝ่ ายวิจยั สมาคมประสาทวิทยา
แห่ งประเทศไทย อาคารเฉลิ มพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
***********************************************

