ประกาศทุน EGPA 2016
ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ ผ้ สู ู งอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ ไทย
เรื่ อง ทุน EGPA 2016 เพื่อไปนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุ ม
The 2016 IPA Asian Regional Meeting
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559
ณ. กรุ งไทเป, ไต้ หวัน
_______________________________________
ด้วยชมรมจิตเวชศาสตร์ ผูส้ ู งอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ ไทย ได้ตระหนักถึ งความส าคัญในการ
พัฒนาจิตแพทย์ ของประเทศไทยให้มีความรู ้ความสามารถ และมีศกั ยภาพในการทางาน ที่ทนั ต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการในด้านจิ ตเวชศาสตร์ ผูส้ ู งอายุ และประสาทจิตเวชศาสตร์ ที่ พ ฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ ว ชมรมจิ ตเวช
ศาสตร์ ผสู ้ ู งอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ ไทย จึงได้ร่วมกับ บริ ษทั เอไซ (ประเทศไทย) มาร์ เก็ตติ้ง จากัด ในการ
สนับสนุ นจิตแพทย์ไทยให้มีโอกาสไปนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการด้านจิตเวชศาสตร์ ผสู ้ ู งอายุใน
ต่างประเทศ จึงได้จดั ให้มีทุน EGPA (Eisai for Geriatric Psychiatry Award) ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553
สาหรับในปี พ.ศ.2559 ที่จะถึงนี้ ทุน EGPA จะมอบให้กบั จิตแพทย์ไทยที่ไปเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม The
2016 IPA Asian Regional Meeting ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ณ. กรุ งไทเป, ไต้หวัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้ อ 1 รายละเอียดของทุน
เป็ นทุนให้ไปประชุม The 2016 IPA Asian Regional Meeting ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ณ.
กรุ งไทเป, ไต้หวัน ทุนที่ให้จะครอบคลุมค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าลงทะเบียน (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่ วนตัว) และ
หากผูร้ ับทุนนาเสนอผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง dementia และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะผูจ้ ดั
ประชุม ให้นาเสนอในที่ประชุมแล้ว ผูร้ ับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนสาหรับใช้เพื่อเตรี ยมนาเสนอผลงานวิจยั
ดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วย
ข้ อ 2 จานวนทุน
มี 2 ทุน มอบใหก้บัจิตแพทยท์วั่ไปที่เป็ นสมาชิกของชมรมจิตเวชศาสตร์ผสูู้งอายและ
ุ ประสาท
จิตเวชศาสตร์ไทย โดยไม่จากดัอายแุละเพศ
ข้ อ 3 คุณสมบัติของผู้สมัครรั บทุน
3.1 เป็ นจิตแพทย์
3.2 เป็ นสมาชิกของชมรมจิตเวชศาสตร์ผสู ้ ู งอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ ไทย (TSGN )
3.3 มีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่งดังนี้
3.3.1 เป็ นผูท้ ี่มีผลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์ผสู ้ ู งอายุหรื อประสาทจิตเวชศาสตร์ ของ
ผูส้ ู งอายุในแง่มุมใดก็ได้
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3.3.2 เป็ นผูท้ ี่กาลังดาเนิ นการวิจยั เกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์ผสู ้ ู งอายุหรื อประสาทจิตเวชศาสตร์ ใน
ผูส้ ู งอายุในแง่มุมใดก็ได้
3.3.3 เป็ นผูท้ ี่มีโครงการวิจยั ที่เกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์ผสู ้ ู งอายุหรื อประสาทจิตเวชศาสตร์ ใน
ผูส้ ู งอายุ และคณะกรรมการจริ ยธรรมที่ผสู ้ มัครขอรับทุนสังกัดอยูไ่ ด้ยินยอมให้ดาเนินการวิจยั แล้ว
เมื่อชมรมจิตเวชศาสตร์ผสู ้ ู งอายุและประสาทจิ ตเวชศาสตร์ไทย คัดเลือกผูร้ ับทุนได้แล้ว หาก
ผูร้ ับทุนเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติในข้อ 3.3.1 จะต้องส่ งบทคัดย่อที่เสนอขอทุนนั้นไปให้คณะกรรมการดาเนินการจัดประชุม
WCAP 2015 ก่อนวันสิ้ นสุ ดรับสมัครบทคัดย่อของที่ประชุม และหากคณะกรรมการดาเนินการจัดประชุมตอบรับ
(accept) ให้นาเสนอผลงานวิจยั ดังกล่าว ผูร้ ับทุนจะต้องจัดเตรี ยมการนาเสนอผลงานวิจยั ด้วย (ดูรายละเอียดของการ
ประชุมนี้ และวันสิ้ นสุ ดรับบทคัดย่อของผูจ้ ดั ประชุมได้ที่ website: http://www.ipa-online แต่หากผูร้ ับทุนเป็ นผูท้ ี่มี
คุณสมบัติในข้อ3.3.2 หรื อ 3.3.3 เมื่อรับทุนแล้ว จะต้องทารายงานสรุ ปและนาเสนอรายงานดังกล่าวในกิจกรรมที่ทาง
ชมรมฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ข้ อ 5 การสมัครรับทุน
ผูส้ มัครรับทุนต้องกรอกใบสมัครเพื่อขอรับทุนชมรมจิตเวชศาสตร์ผสู ้ ู งอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ ไทย เพื่อไปนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม 2016 IPA Asian Regional Meeting (ทุน EGPA 2016) โดยสามารถ
download ใบสมัครได้ที่ website ของชมรมฯ ที่ www.psychiatry.or.th/TSGN แล้วส่ ง 1) ใบสมัครที่กรอกเรี ยบร้อย
แล้ว และ 2) บทคัดย่อผลงาน วิจยั ที่ประสงค์จะนาเสนอในที่ประชุมดังกล่าว หรื อรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการวิจยั ที่กาลังดาเนิ นการอยู่ หรื อโครงร่ างงานวิจยั ที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรม (ethics committee)
แล้ว ไปยังประธานฝ่ ายตัดสิ นทุน EGPA 2016 ของชมรมจิตเวชศาสตร์ผสู ้ ู งอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย ตามที่อยู่
ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 (หากส่ งมาทางไปรษณี ย ์ จะถือวันที่จดหมายมาถึง)
ผศ.นพ.สุ ขเจริ ญ ตั้งวงษ์ไชย
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2256-4298 โทรสาร 02-2564298
E-mail sookjaroen@gmail.com
ข้ อ 6 การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุน
ชมรมฯ จะพิจารณาผูท้ ี่มีคุณสมบัติในข้อ 3.3.1 ก่อนโดยจะให้ความสาคัญกับประเด็นของคุณภาพงานวิจยั
เป็ นหลัก หากไม่มีผมู ้ ีคุณสมบัติในข้อนี้ จึงจะพิจารณาผูท้ ี่มีคุณสมบัติในข้อ 3.3.2 หรื อ 3.3.3 เรี ยงตามลาดับถัดไป แต่หากมี
ผูผ้ า่ นการพิจารณาหลายท่าน ชมรมฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่ไม่เคยได้รับทุนจากชมรมฯหรื อสมาคมจิตแพทย์ฯในการไป
นาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติมาก่อน
ผลการพิจารณาของชมรมฯ ให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
ประกาศมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์)
ประธานชมรมจิตเวชศาสตร์ผสู ้ ู งอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย

