ที่ รอ. วิจยั 57/2561

24 ตุลาคม 2561
เรื่ อง เชิญแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ส่ งผลงานวิจยั เข้าประกวด ในงานประชุมวิชาการประจําปี
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2562
เรี ยน หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ / หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม / ผูอ้ าํ นวยการกองอายุรกรรม / นายกสมาคมวิชาชีพ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบการประกวดผลงานวิจยั แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด
2. กําหนดการ การประกวดผลงานวิจยั แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด
3. คําแนะนําการเตรี ยมบทคัดย่อ
4. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยฯ / รายละเอียดการ Registration Online
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ งประเทศไทย กําหนดจัดการประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่
25 -27 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รี สอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม
ความรู ้ วิวฒั นาการใหม่ ๆ และแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างสมาชิก
ในการประชุมดังกล่าว ได้จดั ให้มีการประกวดผลงานวิจยั ของแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์ และ
แพทย์ประจําบ้านต่อยอด (เฟลโลว์) โดยการประกวดปี นี้จะแบ่งการประกวดเป็ น 2 รอบ คือ
ขอให้ผปู ้ ระกวดทั้งสองประเภท ส่ งผลงานผ่านระบบ online ทาง www.rcpt.org/conference/2019 ภายใน
รอบ
วันที่ 15 มกราคม 2562 เพือ่ ให้คณะกรรมการฯ ประเมิน ผลงานจากบทคัดย่อ เพือ่ คัดเลือกเรื่ องที่สมควรเข้า
คัดเลือก รับประกวดรอบสุ ดท้าย จํานวน 5 เรื่ อง ส่ วนผลงานที่ไม่ ได้ เข้ ารอบสุ ดท้ าย คณะกรรมการฯ จัดให้ นําเสนอ
ในรูปแบบของ Free papers (Oral หรื อ Poster Presentation)
รอบ
สําหรับงานวิจยั ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบสุ ดท้าย จะมีการประกวดโดยให้มีการนําเสนอผลงาน ในวันศุกร์ ที่
สุ ดท้ าย 26 เมษายน 2562 โดยให้นาํ เสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
หากแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอดมีความสนใจ ต้องการส่ งผลงานวิจยั เข้าร่ วมประกวด
และนําเสนอ กรุ ณาส่ งบทคัดย่อออนไลน์ ทาง www.rcpt.org/conference/2019 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 และจะมี
จดหมายจากระบบออนไลน์ตอบรับการสมัคร หากผูส้ มัครท่านใดไม่ได้รับจดหมายตอบรับจากระบบ กรุ ณาติดต่อกลับมา
ยังโทรศัพท์หมายเลข 08-1450-4719, 0-2716-6744 ต่อ 20
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดประชาสัมพันธ์ให้แพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านต่อยอด และผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
โดยทัว่ กันด้วย จักขอบคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์พลภัทร โรจน์นคริ นทร์)
ประธานคณะอนุกรรมการวิจยั ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ระเบียบการประกวดผลงานวิจยั ของแพทย์ ประจําบ้ าน และแพทย์ ประจําบ้ านต่ อยอด
ประจําปี 2562
1. งานทีจ่ ะเสนอ
- ผลงานทางวิชาการที่ส่งแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุนเทียบเท่าแพทย์ประจําบ้านหรื อแพทย์
ประจําบ้านต่อยอด ณ วันที่ประกวด (คนเดียวหรื อหลายคน) ได้ทาํ เองเป็ นส่ วนใหญ่ โดยที่อาจารย์อาจมีหรื อไม่
มีส่วนร่ วมในผลงานนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตอ้ งแสดงข้อมูลจากผูร้ ่ วมงานรับรองอัตราส่ วนการมีส่วนร่ วมในงานวิจยั ด้วย
- ผลงานที่ส่งจะต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน
- ในกรณี ที่คณะกรรมการฯ ตรวจสอบพบว่า ผลงานมีการทุจริ ตหรื อบิดเบือนข้อมูล จะแจ้งทาง
สถาบันต้นสังกัดพิจารณาและอาจมีผลต่อการสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
- ผลงานของแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ที่ได้รับการคัดเลือกนําเสนอในรอบ
สุ ดท้าย จะต้องส่ ง full papers ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย
2. ผู้มีสิทธิ์ส่งบทคัดย่ อ
1. เป็ นแพทย์ประจําบ้านที่เข้ารับการฝึ กอบรม 3 ปี ได้แก่ สาขาอายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา, โลหิ ตวิทยา
, ตจวิทยา, มะเร็ งวิทยา, เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น และ เวชบําบัดวิกฤต
2. เป็ นแพทย์ประจําบ้านที่เข้ารับการฝึ กอบรมต่อยอด 2 ปี อาทิเช่น อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, อนุ
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ เป็ นต้น
3. การส่ งบทคัดย่ อ
ผูส้ ่ งผลงานจะต้องส่ งบทคัดย่อผ่านระบบ online ทาง www.rcpt.org/conference/2019 ภายในวันที่ 15
มกราคม 2562 พร้อมทั้งลงทะเบียนชําระเงินการประชุมฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
4. เกณฑ์ ในการตัดสิ น
- คณะอนุกรรมการตัดสิ นฯ รอบคัดเลือก จะพิจารณาจากเนื้อหาของเรื่ องที่เสนอ (ความเป็ นมาและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการดําเนินการ และสรุ ป)
- คณะอนุ กรรมการตัดสิ นฯ รอบสุ ด ท้ าย จะพิจารณาจากเนื้ อหาของเรื่ องที่เสนอ (ความเป็ นมาและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการดําเนิ นการและสรุ ป) การนําเสนอผลงาน รวมทั้งพิจารณาให้คะแนนใน
ส่ วน full paper ด้วย
5. การเสนอผลงาน
- แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ที่ผา่ นการคัดเลือกเข้ารอบสุ ดท้าย นําเสนอผลงานเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั้น โดยใช้เวลานําเสนอไม่เกิน 12 นาที ซักถาม 3 นาที รวมเป็ น 15 นาที ขอให้ใช้สไลด์ในการ
ประกอบการบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13:45-15:00 น.
- แพทย์ส่งผลงานที่ไม่ผา่ นเข้ารอบสุ ดท้าย ทางคณะกรรมการฯ มีสิทธิในการตัดสิ นใจที่จะให้นาํ เสนอ
เป็ น Free papers Oral Presentation หรื อ Poster Presentation

6. สิ ทธิ์และรางวัลของผู้ผ่านเข้ ารอบสุ ดท้ ายการประกวด
ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกให้เข้ารอบสุ ดท้าย จะได้รับสิ ทธิ์, เกียรติบตั รจากราชวิทยาลัยฯ, เงินรางวัลจะแยกแต่
ละประเภท ดังนี้
1. รางวัล Best Resident Research Award ประกอบด้วย 5 รางวัล รางวัลที่หนึ่ง มี 1 รางวัล จํานวน
12,000 บาท, รางวัลที่สอง มี 1 รางวัล จํานวน 10,000 บาท, รางวัลที่สาม มี 1 รางวัล จํานวน 8,000 บาท, รางวัล
ชมเชย มี 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท โดยมีการประกาศผล และมอบรางวัล ท้ายรายการ
2. รางวัล Best Fellow Research Award ประกอบด้วย 5 รางวัล รางวัลที่หนึ่ง มี 1 รางวัล จํานวน
12,000 บาท, รางวัลที่สอง มี 1 รางวัล จํานวน 10,000 บาท, รางวัลที่สาม มี 1 รางวัล จํานวน 8,000 บาท, รางวัล
ชมเชย มี 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท โดยมีการประกาศผล และมอบรางวัล ท้ายรายการ
3. ได้รับสิ ทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียน สํ าหรับแพทย์ ทไี่ ด้ รับการสนับสนุนค่ าลงทะเบียนแล้ ว ราชวิทยาลัยฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์เรื่ องการยกเว้ นค่ าลงทะเบียนในส่ วนนี้


สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2.

กําหนดการส่ งผลงานนําเสนอและประกวดผลงานวิจยั
อายุรแพทย์ สมาชิก แพทย์ ประจําบ้ านและแพทย์ ประจําบ้ านต่ อยอด
งานประชุมวิชาการประจําปี 2562
ระหว่ างวันที่ 25 – 27 เมษายน พ.ศ.2562
ณ ศูนย์ ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ ท พัทยา จ.ชลบุรี
1 พฤศจิกายน 2561
15 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
1 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
11 มีนาคม 2562

เปิ ดรับบทคัดย่ อทาง website www.rcpt.org/conference/2019 เมนู Abstract Submission
ปิ ดรับผลงานทุกประเภท (submit Online)
รวบรวม คัดแยกผลงาน ส่ งให้ กรรมการให้ คะแนน
กรรมการส่ งผลคะแนนกลับราชวิทยาลัยฯ
ประชุ มคณะกรรมการ ตัดสิ นผลงาน Research Award / ผลงานสมาคม Research Highlights
ทําจม.แจ้ งผลตัดสิ น Research Award / ผลงานสมาคม Research Highlights
ประชุ มคณะกรรมการ คัดเลือกแยกประเภทผลงาน Resident, Fellow, Member
ทําจม.แจ้ งผล Resident, Fellow, Member (Academic, General) ที่ผ่านเข้ ารอบสุ ดท้ าย
ทําจม.ตอบรับผลงานนําเสนอรายการ Distinguished Oral, Free Papers (Oral/Poster/E-Poster)

*****************************************************

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3.

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ งประเทศไทย
คําแนะนําการเตรียมบทคัดย่ อ
สํ าหรับการประกวด/นําเสนอในงานประชุมวิชาการประจําปี 2562
ขั้นตอนการดําเนินการและคําแนะนําการเตรียมบทคัดย่อ
1. บทคัดย่อเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยจํากัดไม่เกิน 2,500 ตัวอักษร
2. ลําดับในการเขียนบทคัดย่อ (ศึกษาได้จากตัวอย่างทาง www.rcpt.org/conference/2019 เมนู Abstract
Submission Form
 ชื่อเรื่ อง
 ชื่อผูว้ ิจย
ั ผูร้ ่ วมวิจยั (ถ้าผูว้ ิจยั ผูร้ ่ วมวิจยั มาจากหลายหน่วยงาน ให้กาํ กับตัวเลข 1, 2, 3 เป็ นตัวยกไว้ทา้ ย
นามสกุลของผูน้ ้ นั )
 สถานที่ทาํ งาน (ถ้าผูว้ ิจย
ั ผูร้ ่ วมวิจยั มาจากหลายหน่วยงาน ให้กาํ กับตัวเลข 1, 2, 3 เป็ นตัวยกไว้หน้าชื่อ
ของหน่วยงานนั้น)
 เนื้ อความบทคัดย่อ ประกอบด้วย ความเป็ นมาและเหตุผล (Background), วิธีการ (Methods), ผลการ
ดําเนินการ (Results), และสรุ ป (Conclusions)
 กําหนดให้ระบุ Key Words ของเนื้ อหาบทคัดย่อ ไม่ต่าํ กว่า 3 คํา และไม่เกิน 10 คํา
 สําหรับผลงานลักษณะรายงานผูป
้ ่ วย (Case Report) คณะกรรมการฯ อนุโลมให้ในส่ วนของ ความ
เป็ นมาและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการดําเนินการ และสรุ ป
3. ผูส้ ่ งผลงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดก่อนจัดส่ ง เพราะฝ่ ายจัดทําจะไม่ทาํ การพิสูจน์อกั ษรซํ้า
และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
4. ผูส้ ่ งผลงานดําเนินการส่งบทคัดย่อผ่านทางระบบ online ทาง www.rcpt.org/conference/2019 เมนู Abstract
Submission
5. ผลงานที่ส่งมาเพื่อประกวดและนําเสนอ ที่ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จะได้เผยแพร่ เวปไซด์งาน
ประชุมวิชาการประจําปี 2562
6. ผูส้ ่ งผลงานบทคัดย่อและราชวิทยาลัยฯ ตอบรับให้นาํ เสนอ ต้องดําเนินการชําระเงินค่าลงทะเบียนการ
ประชุม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยลงทะเบียนผ่านระบบ Registration Online



สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4.

สิ ทธิประโยชน์ สมาชิก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ลําดับ

สิ ทธิประโยชน์

1.

สิ ทธิในการลงสมัครรับเลือกประธานและกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และการ
ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
สิ ทธิในการรับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นประเภทต่างๆ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
สิ ทธิในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ได้แก่ การประเมินระหว่าง
การฝึ กอบรม , การบรรยายทางวิชาการ (tutorial course) สําหรับแพทย์ประจําบ้าน
สิ ทธิในการได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียม ในการประชุมต่างๆ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
เช่น การประชุมใหญ่ประจําปี , การประชุมวิชาการสัญจร, การอบรมระยะสั้น
สิ ทธิในการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั ทางอายุรศาสตร์
สิ ทธิในการส่ งผลงานวิจยั เข้าประกวด/นําเสนอ ในงานประชุมวิชาการประจําปี ของราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ฯ
สิ ทธิในการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางการแพทย์ในวารสารทางการแพทย์
สิ ทธิในการเข้าเว็บไซต์ ในส่ วนเฉพาะของสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
สิ ทธิในการได้รับส่ วนลดในผลิตภัณฑ์ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เช่น ตําราวิชาการ, เน็คไท,
ผ้าพันคอ
สิ ทธิในการได้รับเอกสารทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ กําหนด
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สามัญ วิสามัญ


































รายละเอียดการ Registration Online ทาง www.rcpt.org/conference/2019
 เปิ ดรับลงทะเบียนออนไลน์ผา่ นเวปไซด์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
 Early registration วันที่ 14 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 Late registration วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 31 มีนาคม 2562
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ ปิ ดระบบการลงทะเบียน และการชําระเงินทั้งหมด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
หากล่ วงเลยจากวันดังกล่ าว ท่ านสามารถ Onsite registration ณ สถานทีจ่ ัดประชุ ม ระหว่ างวันที่ 25-27 เม.ย. 2562
หมายเหตุ

การชําระเงินค่าลงทะเบียน สามารถชําระเงินได้หลายช่องทาง.- Mobile banking application (SCB & ธนาคารอื่นๆ) ผ่าน QR code&Barcode
- ชําระได้ท้ งั รู ปแบบเช็ค & เงินสด ผ่านระบบ Cross-Bank bill payment (SCB)
- ชําระผ่าน SCB ด้วยระบบ CDM/VTM (เครื่ องรับฝากเงินสด), ATM

หมายเลขสมาชิก

ใบสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เลขบัตรประจำตัวประชำชน
นำยแพทย์
ชื่อ

แพทย์หญิง

-

-

-

-

วัน/เดือน/ปี เกิด ………. / ………….. / ……….
อำยุ ......................... ปี
นำมสกุล
สกุลเดิม

รูปถ่ำย 1 นิ้ว
ชื่อภำษำอังกฤษ
นำมเต็ม (พร้อมยศ, ตำแหน่งทำงวิชำกำร, อธิไธย)
จบแพทยศำสตร์บณั ฑิตจำก

วว.อำยุรศำสตร์

สถำบัน ………………..……….……………………………………………. พ.ศ……………………..
จบแพทย์ประจำบ้ำนจำก

อว.อำยุรศำสตร์

ได้เมือ่ พ.ศ………………………… เลขที่ ……………………………………..
วว.อำยุรศำสตร์

สถำบัน ………………..……….……………………………………………. พ.ศ……………………..
จบแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอดจำก
สถำบัน ………………..……….……………………………………………. พ.ศ……………………..
ทีอ่ ยู่ทท่ี ำงำน
รัฐบำล
เอกชน โปรดระบุท่อี ยู่
โทรศัพท์

อว.อำยุรศำสตร์

สำขำ …………………………………………………………………………..
ได้เมือ่ พ.ศ………………………… เลขที่ ……………………………………..

โทรสำร

ทีอ่ ยู่คลินกิ
โทรศัพท์

โทรสำร

ทีอ่ ยู่ทบ่ี ้ำน
โทรศัพท์

โทรสำร

E - mail

มือถือ

ที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก

บ้ำน

ทีท่ ำงำน

คลินิก

ประวัติการทางาน (เรียงจากปัจจุบนั - อดีต)
ตัง้ แต่ / ถึง

สถำนทีป่ ฏิบตั งิ ำนหรือสถำบันฝึ กอบรม

ปฏิบตั งิ ำนอำยุรศำสตร์มำนำน …………………………………………………………..……….. ปี

สังกัดสำขำวิชำ

สถำนภำพ (พบ./เฟลโลว์ / แพทย์ใช้ทนุ )
หรืออืน่ ๆ โปรดระบุ

ตำแหน่งหน้ำทีใ่ นอดีต ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สมำชิกสมำคม / ชมรมฯ

แพทยสมำคม เลขที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………

อืน่ ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สำขำวิชำทีเ่ ชี่ยวชำญเป็ นพิเศษ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สำขำทีเ่ ชี่ยวชำญรองลงไป …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลงำนทีส่ ำคัญ, รำงวัล, เกียรติยศ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้รำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์แห่งประเทศไทยเปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะได้

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชัน้ 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจยั

ลงชื่อ …………………………………………………………………………………

ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

( ……………………………………………………………………………… )

โทร.0-2718-1649-51, 0-2716-6744 โทรสาร.0-2718-1652

วันที่ …………… / ……………….. / ……………

หลักฐานการสมัคร
รู ปถ่ำย 1 นิ้ว 1 รู ป
สำเนำวุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุมตั ิ (กรณียงั ไม่มวี ุฒบิ ตั รให้ใช้ใบรับรองจำกสถำบันฝึ กอบรม)

เจ้าหน้าที่

ค่ำสมัครสมำชิก 4,000 บำท (ตลอดชีพ)

ที่ประชุมมีมติให้เป็ นสมาชิก

กิตติมศักดิ์

ในการประชุมกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

สามัญ
ครัง้ ที่ ………………………….

วิสามัญ
วันที่ …………... / ……………….. / ……………

