ประกาศสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
เรื่อง การให้ทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564
สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยมีนโยบายจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้สมาชิกในสมาคม
โรคตับแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการวิจัยที่นำไปสู่ก ารค้นพบความรู้ใหม่ เพื่อนำความรู้ ไ ป
ประยุก ต์ใ ช้ ให้เกิด ประโยชน์ จึงกำหนดระเบีย บการให้ทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมโรคตับ
แห่งประเทศไทย ดังนี้
แหล่งที่มาของทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
กองทุนวิจัยของสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
ลักษณะของโครงการวิจัยที่จะขอรับทุน
โครงการวิจัยที่จะขอรับทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
1. โครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย โดยมีการทบทวนวารสารที่ถูกตีพิมพ์แล้วอย่าง
ครบถ้วนและครอบคลุม เพื่อสนับสนุนว่าผลงานที่ได้จากโครงการวิจัยที่เสนอ จะเป็นการ
สร้างองค์ความรูใ้ หม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนหรือคล้ายคลึงอย่างมากกับงานวิจัยที่เคยถูกรายงานไว้แล้ว
2. โครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถาบัน
ต้นสังกัดของผู้เ สนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการวิจัยที่ได้ร ับ ทุน
ด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ทำวิจัย เป็นต้น
3. โครงการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย สามารถเสนอโครงการวิจัยเข้ารับการพิจารณาทุน
ก่อนได้ แต่โครงการนั้นจะได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน ก็ต่อเมื่อโครงการวิจัยนั้นได้ผ่านการ
พิจารณาและถูกอนุมัตใิ ห้ทำการวิจัยได้ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่จะทำวิจัย และทำการลงทะเบียนงานวิจัยให้เหมาะสม ก่อนเริ่มทำการวิจัย
4. โครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการสนับสนุนกับ สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ
การขอทุนจากแหล่งทุนอื่น
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ประเภทของทุน
ทุนวิจัยประเภทที่ 1
ทุนสนับสนุนการวิจัย ในรูปแบบที่ก ระทำโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้วในอดีต ซึ่งหมายถึง
รู ป แบบการวิ จ ั ย เชิ ง ศึ ก ษาย้ อ นหลั ง (retrospective study design) ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม ี ก ารตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการหรือทางพยาธิวิทยาหรือทางพันธุกรรมเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวอย่างตรวจ
ของผู้ป่วยที่เก็บไว้ในคลังเลือดและเนือ้ เยื่อ
รายละเอียดของทุน
1) ทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการละไม่เกิน 30,000 บาท
2) ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี
3) ไม่มีค่าตอบแทนผูช้ ว่ ยและหัวหน้าโครงการวิจัย
ทุนวิจัยประเภทที่ 2
ทุนสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบที่กระทำโดยอาศัยข้อมูลที่เก็บตั้งแต่ปัจจุบันต่อไปในอนาคต
ซึ่งหมายถึงรูปแบบการวิจัยเชิงศึกษาไปข้างหน้า (prospective study design) และ รูปแบบการวิจัยที่
กระทำโดยอาศัยข้อมูล ณ จุดหนึ่งของเวลาหรือระยะเวลาหนึ่งซึ่งหมายถึงรูป แบบการวิจัยแบบ
ตัดขวาง (cross sectional study design) และการวิจัยในรูปแบบที่กระทำโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
ในอดีตซึ่งหมายถึงรูปแบบการวิจัยเชิงศึกษาย้อนหลัง (retrospective study design) ที่มีการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการหรือทางพยาธิวิทยาหรือทางพันธุกรรมเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวอย่าง
ตรวจของผู้ป่วยที่เก็บไว้ในคลังเลือดและเนือ้ เยื่อ
รายละเอียดของทุน
1) ทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งโครงการไม่เกิน 100,000 บาท
2) ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 ปี
3) ไม่มีค่าตอบแทนผู้ช่วยและหัวหน้าโครงการวิจัย
ทุนวิจัยประเภทที่ 3
ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าตามนโยบายของสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุน
งานวิจัยทางคลินกิ ในเรื่องที่เกี่ยวกับโรคตับ ซึ่งพิจารณาตามความสำคัญของปัญหาในแต่ละปี หรือ
ทุนสนับสนุนการวิจัยที่แพทย์ต่างสถาบันตั้งแต่ 3 แห่งขึน้ ไป (multicenter study) ร่วมวิจัยที่มี
การออกแบบงานวิจัยแบบไปข้างหน้า (prospective study) หรือเป็นงานวิจัยทางคลินิก (clinical trial)
หรือ งานวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลระดับชาติ (national registry study) ที่มีขนาดตัวอย่างประชากรใน
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งานวิจัยเพียงพอที่จะตอบโจทย์ เพื่อชี้นำแนวทางการดูแลรักษาหรือการป้ องกันเชิงรุกด้านสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคตับที่มปี ระโยชน์ต่อประเทศหรือภูมิภาคอย่างแท้จริง
รายละเอียดของทุน
1) ทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งโครงการไม่เกิน 200,000 บาท
2) ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 ปี
3) ไม่มีค่าตอบแทนผูช้ ่วยและหัวหน้าโครงการวิจัย

หมายเหตุ
ผู้วิจัยต้องระบุในส่วนของ “กิ ตติกรรมประกาศ” (Acknowledgments) ของการเสนอผลงาน
ในที่ประชุม ต่าง ๆ และผลงานตีพ ิมพ์ ต้องระบุ ว่าได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสมาคมโรคตับ
แห่งประเทศไทย ภาคภาษาอังกฤษ “This study is supported by Thai Association for the Study of
the Liver”
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
สำหรับโครงการวิจัยประเภทที่ 2 และ 3 ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสมาคมโรคตับแห่ง
ประเทศไทย สามารถยื่นขอเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (original article) ที่มคี ่าใช้จ่าย
สำหรับ article processing charge ซึ่งเงินทุนสนับสนุนนี้จะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ภาพสีหรือ
ภาพบนปกวารสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
อนุมัติจ่ายไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นานาชาติที่มี impact factor ในฐานข้อมูล ISI, Scopus หรือ
PubMed ทั้งนี้ ผู้ว ิจัย ต้องระบุใ นส่ว นของ “กิตติก รรมประกาศ” ของผลงานตีพิมพ์ ว่าได้รับ ทุ น
สนับสนุนการวิจัยจากสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินยืนยันการชำระเงิน
จากสำนักพิมพ์ ทั้งนี้จะพิจารณาให้ article processing charge เฉพาะโครงการวิจัยที่สถาบันของ
ผูว้ ิจัย ไม่มีการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยเท่านั้น หรือได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์จาก
ต้นสังกัดไม่เพียงพอ ทั้งนี้ต้องแนบหลักฐานข้อจำกัดดังกล่าว และ/หรือ หนังสือรับรองจากหัวหน้า
หน่วยงานของผู้ทำวิจัยมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา
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คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
1. ผูว้ ิจัยหลักหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ต้องเป็นสมาชิกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
2. ผู ้ ว ิ จ ั ย หลั ก หรื อ หั ว หน้ า โครงการวิ จ ั ย สามารถดำเนิ น งานวิ จ ั ย ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
3. ในกรณีที่ผู้วิจัยเคยได้รับทุนวิจัยของสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยมาแล้ว จะสามารถ
ขอทุนวิจัยได้ ก็ต่อเมื่องานวิจัยที่ได้รับทุนสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ก่อนหน้านี้ต้องทำเสร็จ
และมีหลักฐานยืนยันการส่งต้นฉบับไปขอรับการตีพิมพ์ (submitted) ในวารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI, Scopus หรือ PubMed อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 เรื่องต่อทุน โดยต้อง
เป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก, ชื่อสุดท้าย หรือ corresponding หรือมีผลงานที่ได้ หรือหลักฐานการขอรับการ
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 1 ทุน
กำหนดเวลาเสนอโครงการและประกาศทุน
การรับ สมัค รขอทุนสนับ สนุนวิจัย ของสมาคมโรคตับ แห่งประเทศไทย จะมีป ีละ 1 รอบ
โดยยื่นแบบสมัครขอรับทุนวิจัย ได้ตงั้ แต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ในปีนนั้
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนในวันประชุมสามัญประจำปีของสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย หรือ
ภายใน 31 มีนาคม ของปีถัดไป
การยื่นขอรับทุน
ผูข้ อรับทุน ต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หรือส่ง E-mail มาที่สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย โครงการประกอบด้วย แบบสมัครขอรับทุน
โดยมีความเห็นของผู้บังคับบัญชาต่อท้ายข้อความในใบสมัครด้วย หน้าสรุปโครงการ และโครงการ
ฉบับเต็ม ส่งมายังฝ่ายวิจัย
การพิจารณาตัดสิน
คณะกรรมการสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย เป็นผู้พิจารณาโครงการ ตัดสินให้ทุน และติดตามผลการดำเนินการ
ของโครงการวิจัย
คณะกรรมการสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ถือเป็นที่สิ้นสุด
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จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

(นายแพทย์พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์)
นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
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