
Endo Star: Endodontic Case Competition 2022 

เง่ือนไขผู้สมัคร 

• นกัศึกษาหลงัปริญญาสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ หรือ ทนัตแพทย์ท่ีเพิ่งจบการศึกษาในระดบัหลงั

ปริญญาสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ไม่เกิน 3 ปี  

• เป็นสมาชิกสมาคมเอ็นโดดอนติกสไ์ทย 

เง่ือนไขของรายงานผู้ป่วยส าหรับแข่งขัน 

• รายงานผู้ป่วยท่ีเกี่ยวข้องกับงานเอ็นโดดอนติกส์ ท่ีมีความยากหรือมีความซบัซ้อนระดบัปานกลางถึง

มาก ท่ีมีการติดตามผลการรักษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

• ข้อมลูของการรักษาครบถ้วน ประกอบด้วย 

o ข้อมลูการตรวจและการรักษาของผู้ป่วยตัง้แต่เร่ิมการรักษาจนเสร็จสิน้การรักษา 

o ภาพรังสีคณุภาพดี อย่างน้อย 4 ภาพ ประกอบด้วย ภาพรังสกี่อนการรักษา ภาพรังสีขัน้ตอน

วดัความยาวฟัน หรือ ภาพรังสีลองกัตตาเพอร์ชาแท่งเอก ภาพรังสีหลงัอดุคลองรากฟัน และ

ภาพรังสีหลงัการรักษาอย่างน้อย 1 ปีหรือมากกว่า  

• ไม่จ ากัดยี่ห้อและชนิดของอปุกรณ์ท่ีใช้ในการรักษา ทัง้นีใ้ห้ระบุยี่ห้อและชนิดอปุกรณ์ให้ชดัเจน 

ขัน้ตอนการสมัครและการเตรียมตัว 

• ผู้สมคัร 1 คน ส่งได้ 1 เคส โดยสมคัรพร้อมยื่นเอกสารในรูปแบบอิเล็กโทรนิคมาทาง  

E-mail: thaiendodontics2022@gmail.com  ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

• ผู้สมคัรเขียน Case report ตาม guideline ท่ีแนบมาเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเบือ้งต้น โดยกรรมการจะ

พิจารณาตามเกณฑ์ท่ีทางสมาคมก าหนด และแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 โดยกรรมการจะคดัเลือกผู้สมคัร 3 ท่าน เพื่อมาน าเสนอรายงานผู้ป่วยในงานประชุม

วิชาการของสมาคม ในวนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมกีรรมการภายนอกเป็นผู้พิจารณาตดัสิน 

mailto:thaiendodontics2022@gmail.com%20ภายใน


ครอบคลมุประเด็นการการน าเสนอและการตอบค าถาม Case ท่ีชนะการประกวด รางวลัท่ี 1-3 จะต้อง

ตีพิมพ์ในวารสารสมาคม (โดยไม่มีค่าตอบแทน) 

• การน าเสนอ เป็นการน าเสนอในรูปแบบอิสระ ครอบคลมุเนือ้หาดงัต่อไปนี ้ 

o Case information 

▪ Procedure category 

▪ Chief complaint 

▪ Medical and Dental history 

▪ Clinical evaluation 

▪ Diagnosis 

▪ Treatment plan and alternatives 

▪ Definitive treatment and Restoration 

▪ Prognosis 

o Clinical procedures ลงรายละเอียดการให้การรักษาเน้นจุดเด่นท่ีความยากของเคสดงักล่าว 

การเลือกวิธีการรักษา การเลือกอปุกรณ์ รวมถึงเทคนิคและการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยมีการ

อ้างอิงหลกัฐานทางวิชาการประกอบ ทัง้นี ้เนือ้หาประเด็นพืน้ฐานควรมีให้ครบถ้วน ได้แก่ 

▪ เทคนิคการฉีดยาชา ชนิดและปริมาณของยาชา  

▪ ชนิดของน า้ยาล้างคลองรากฟัน  

▪ เทคนิคในการเตรียมคลองรากฟัน พร้อมชนิดของอปุกรณ์ท่ีเลือกใช้ 

▪ ชนิดของ intracanal medicament (ถ้ามี) 

▪ ชนิดของวสัดอุดุคลองรากฟันและเทคนิคการอดุ พร้อมภาพรังสีประกอบ 

▪ Post-operative evaluation พร้อมภาพรังสีประกอบ 

o Case analysis วิเคราะห์เคสแบบอ้างอิงหลกัฐานทางวิชาการ โดยสามารถวิเคราะห์รวมไปใน

ขัน้ตอนการรักษาหรือแยกหวัข้อต่างหากได้ตามความเหมาะสม 

• เวลาท่ีใช้ในการน าเสนอ 15 นาที และ ซกัถาม 5 นาที  

 



การตัดสินรางวัล 

• สมาคมจะประกาศผลรางวลัภายในวนัท่ีน าเสนอ โดยมีรางวลั 4 รางวลัได้แก ่

1. ชนะเลิศ จะได้รับรางวลัจากบริษัท Dentsply ดงันี ้

- เคร่ืองขยายคลองรากฟันรุ่น X Smart plus มลูค่า 77,040 บาท 

- เคร่ืองตดัฉีด Gutta Smart มลูค่า 69,650 บาท 

- เคร่ืองวดัความยาวราก Propex pixi รวมมลูค่า 19,795 บาท 

   มลูค่ารางวลัรวม 166,385 บาท 

2. รองชนะเลิศอันดบั 1 จะได้รับรางวลัจากบริษัท Eighteeth ดงันี ้

- เคร่ือง E-connect S motor มลูค่า 54,900 บาท 

- เคร่ือง Ultra X Ultrasonic มลูค่า 18,900 บาท   

  มลูค่ารางวลัรวม 73,800 บาท 

3. รองชนะเลิศอันดบั 2 จะได้รับรางวลัจากบริษัท SDS Kerr ดงันี ้

- เคร่ือง Element free มลูค่า 57,780 บาท 

- ไฟล ์Traverse 6 กล่อง มลูค่า 8,988 บาท 

  มลูค่ารางวลัรวม 66,768 บาท 

4. รางวลั popular vote จะได้รับ 

- Bioroot มลูค่า 7,200 บาท จากบริษัท Septodont 

- Gift set Rotary file มลูค่า 5,500 บาท จากบริษัท Dentsply 

  มลูค่ารางวลัรวม 12,700 บาท 

• ผู้มาน าเสนอ 3 คน จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการฟรี โดยผู้มาน าเสนอรับผิดชอบค่า

เดินทางและค่าท่ีพกัเอง 

 

  



 
ค าแนะน าในการเขียนบทความรายงานผู้ป่วย (case report) 

1. เตรียมบทความเป็นไฟล์ Microsoft Word (.doc หรือ .docx) ด้วยโปรแกรม MS Word 2003 ขึน้ไป 
พร้อมกับแนบไฟล์ PDF (.pdf) มาด้วย 

2. ขนาดหน้ากระดาษ A4 โดยใช้อกัษรรูปแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 (free download ได้จาก 
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/220410) โดยสามารถใช้ตวัหนาส าหรับหวัข้อ หรือตวัเอียงได้
ตามความเหมาะสม 

3. จดัเค้าโครงหน้ากระดาษให้มีระยะห่างจากขอบทุกด้าน 1 นิว้ 
4. ระยะห่างบรรทดัแรกในย่อหน้า (first-line indentation) เท่ากับ 0.5 นิว้ เว้นระยะห่างระหว่างบรรทดั 

(line spacing) เท่ากับ 1 และจดัข้อความแบบ (align) กระจายชิดขอบ (justify or Thai distributed) 
5. ใส่เลขหน้าเป็นตวัเลขอารบิก ตัง้แต่หน้าแรกในบริเวณมมุขวาบน 
 
ทางสมาคมฯ มีนโยบายในการพิจารณาประเมินแบบ double-blinded ดงันัน้เนือ้หาส่วนใดท่ีจะระบุ

ตวัตนของผู้ประพนัธ์ได้ ต้องจดัให้อยู่ในเฉพาะส่วน “หน้าช่ือเร่ือง” เท่านัน้ เช่น กิตติกรรมประกาศ 
(acknowledgement) แหล่งทุน (funding source) หรือ ผลประโยชน์ขดักัน (conflict of interest) ซ่ึง
รายละเอียดของบทความท่ีต้องเตรียม มดีงัต่อไปนี ้

2.1 หน้าชื่อเร่ือง (title page) 
 เตรียมเป็นไฟล์แยกต่างหากจากไฟล์บทความฉบบัเต็ม โดยมีเนือ้หาดงันี ้

o ช่ือเร่ืองของรายงานผู้ป่วย (title of case report)  

o ช่ือเร่ืองแบบย่อ (short running title)  

o ช่ือ-สกุลผู้ นิพนธ์ (authors) และ สถาบนั/ท่ีท างานของผู้นิพนธ์ (institute/workplace) 

ซ่ึงเป็นผู้ รับผิดชอบบทความ (corresponding author) รวมถึงท่ีอยู่ของท่ีท างาน เบอร์ติดต่อ
และอีเมล  

o กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement), แหล่งทุนสนบัสนุน (funding source) และ

ผลประโยชน์ขดักัน (conflict of interest) โดยในแต่ละส่วนถ้าไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี” 

2.2 รายงานผู้ป่วยฉบับเต็ม (full-text manuscript) 

https://oer.learn.in.th/search_detail/result/220410


ส าหรับรายงานผู้ป่วย (case report/case series) รวมถึงการน าเสนอวิธีการรักษา (clinical 
technique) ความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้า (ขนาด A4 ไม่รวมหน้าช่ือเร่ืองข้อ 4.1 และเอกสารอ้างอิง) มีการ
เรียงล าดบัเนือ้หา ดงัต่อไปนี ้

o ช่ือเร่ืองของรายงานผู้ป่วย (title of case report)  

o บทคดัย่อ (abstract) จ านวนค าไม่เกิน 300 ค า โดยไม่มีการแบ่งหวัข้อย่อย แต่ให้มีการระบุ

วตัถุประสงค์ (objective) และสรุปเนือ้หาส าคญัของการรายงานผู้ป่วย/การน าเสนอวิธีการ

รักษา  

o ค าส าคญั (keywords) 3-5 ค า 

o บทน า (introduction) 

o เนือ้หาการน าเสนอรายงานผู้ป่วย หรือวิธีการรักษา โดยอาจจะมีการแบ่งหวัข้อและหวัข้อย่อย

ในเนือ้หาแต่ละส่วนตามความจ าเป็น  

o สรุป (conclusion) 

o เอกสารอ้างอิง (references) วิธีการอ้างอิงให้ใช้ระบบ Vancouver style (ดรูายละเอียดได้

จากhttps://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html) ในส่วนรายการอ้างอิง 

(reference list) จะเรียงตามล าดบัเลขท่ีปรากฏอ้างอิงในส่วนเนือ้หา (in-text citation) เช่น   

1. Taweewattanapaisan P, Jantarat J, Ounjai P, Janebodin K. The Effects of EDTA 

on Blood Clot in Regenerative Endodontic Procedures. J Endod. 2019;45(3):281-6. 

และในส่วนตวัเลขอ้างอิงในส่วนเนือ้หา ให้ระบุเป็นตวัเลขอารบิกในวงเล็บ เช่น (1) ต่อท้าย
ประโยคท่ีต้องการอ้างอิง 

o ตาราง และรูปภาพ ให้แทรกไว้ในส่วนเนือ้หาต่อจากย่อหน้าท่ีอ้างอิงถึงตาราง หรือรูปภาพ

นัน้ๆ และต้องมีการอ้างอิงต่อท้ายประโยคของส่วนเนือ้หาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น (ตารางท่ี 1) หรือ 

(รูปท่ี 1) โดยในส่วนของตารางจะต้องมีค าอธิบายหวัตาราง/และท้ายตาราง (ถ้ามี) และใน

ส่วนของรูปภาพขอให้มีความละเอียดของรูปภาพสงูท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ แต่เมื่อได้รับการตอบ

รับตีพิมพ ์อาจจะมีการขอไฟล์รูปภาพต้นฉบบัในรูปแบบไฟล ์TIFF, JPEG หรืออ่ืนๆ เพื่อใช้ใน

การเตรียมตีพมิพ์เผยแพร่ต่อไป 

3.การส่งต้นฉบับบทความ 
 ส่งบทความในรูปแบบไฟล์ Word (.doc หรือ .docx) พร้อมกบัไฟล ์PDF (.pdf) ตามรูปแบบท่ีก าหนด   

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


ใบสมัคร 

Endo Star: Endodontic Case Competition 2022 
วนัประกาศผลผู้ได้รับคดัเลือกเข้าร่วมการประกวด: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

วนัน าเสนอผลงาน: 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือ ...................................................................,,,....นามสกุล...................................................................................... 
 ที่อยู่ส าหรับการติดต่อ.................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
 เบอร์โทรศพัท์..............................................................E-mail………..............…………………………………………… 
2. นักศึกษาหลงัปริญญา สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ หลกัสตูร 

  ☐ Graduate diploma 

 ☐ Master of Science 

 ☐ Higher Graduate diploma   

 ☐ Residency Training Program 
3. ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

☐ ก าลงัศึกษาอยู่  

☐ ส าเร็จการศึกษาแล้ว ปี พ.ศ. ............................ (กรุณาแนบหลกัฐานการส าเร็จการศึกษา) 
4. Case Title  
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงนาม...………………………….....……..       
ผู้สมคัร 

 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 

ลงนาม...………………………….....……..       
ประธานหลกัสตูร/ผู้อ านวยการหลกัสตูร 
(กรณีที่ผู้สมคัรก าลงัศึกษาอยู่ในสถาบนั) 

 
หมายเหตุ: ผู้สมัคร 1 คน ส่งได้ 1 เคส เท่านัน้ 
ยื่นเอกสารทาง E-mail: thaiendodontics2022@gmail.com  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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