The Association of Operative Dentistry (Thailand)

Clinical Case Contest
นับตังแต่
% การก่อตังสมาคมทั
%
นตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) ที=เปลีย= นมาจากชมรมทันตกรรมหัตถการ
แห่งประเทศไทยที=ดําเนินการมายาวนานกว่า EF ปี ทางสมาคมฯ ได้ จดั โครงการจัดประชุมสามัญประจําปี และการ
ประชุมวิชาการด้ านทันตกรรมหัตถการขึ %นในวันที= 19-20 ตุลาคม EFTF นี %
ภายในงานนี %มีแผนที=จะจัดประกวดเคสทางคลินิกโดยเฉพาะการบูรณะส่วนฟั นหน้ าที=ต้องการสวยงาม
จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที=สนใจ มีวตั ถุประสงค์เพื=อส่งเสริ มการบูรณะฟั นหน้ าที=ต้องการความสวยงาม
และถูกต้ องตามหลักวิชาการ โดยวิธีการเข้ าร่วมโครงการของนักศึกษาระดับหลังปริ ญญาให้ สง่ รูปถ่ายของเคสที=
ได้ รับการบูรณะในฟั นหน้ ามาที=สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)
รูปถ่ายที=สง่ เข้ าประกวดควรมีรูปถ่ายก่อนการรักษา รูปถ่ายขันตอนการรั
%
กษา รูปถ่ายหลังการบูรณะ
และรูปถ่ายการ recall อย่างน้ อย f สัปดาห์ ผลการแข่งขันจะตัดสินโดยคณะกรรมการบริ หารสมาคมทันตกรรม
หัตถการ (ประเทศไทย)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมบูรณะ หรื อสาขาที=เกี=ยวข้ อง
สามารถเข้ าร่วมการประกวดครัง% นี %ได้
เกณฑ์ ในการเข้ าร่ วม
• นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนในสาขาทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมบูรณะ หรื อสาขาที=เกี=ยวข้ องมีสทิ ธิhเข้ า
ร่วมการแข่งขัน
• แบบฟอร์ มลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมและรูปถ่ายเคสต้ องส่งไม่เกินวันที= ij กันยายน พ.ศ. EFTF ถึงสมาคมทันตกรรม
หัตถการ (ประเทศไทย)
• อนุญาตให้ มีจํานวน case สูงสุดที=สง่ เข้ าประกวดได้ i case ต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 ท่าน
• สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) ขอสงวนลิขสิทธิh case กรณีศกึ ษาที=มีการส่งเข้ าร่วม
• ผู้ชนะตกลงที=จะเขียนรายงานกรณีศกึ ษาและเผยแพร่บน website ของสมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)
• เนื=องจากเหตุผลในการปกป้องข้ อมูล ทันตแพทย์จําเป็ นต้ องได้ รับ "แบบฟอร์ มยินยอมของผู้ป่วย" (เอกสารแยก
ต่างหาก) แบบฟอร์ มนี %ยังคงอยูก่ บั ทันตแพทย์
• มี 3 ทุนสนับสนุนการศึกษาโดยบริ ษัท 3M ซึง= จะมอบให้ แก่นกั ศึกษาที=เข้ าร่วมและชนะกิจกรรมการประกวดเคส
ทางคลินิก
ภาพกรณี case เพื8อการประกวด
• กรณี case ต้ องส่งผ่านเทมเพลต power point ที=ได้ มาตรฐานและจัดทําเป็ นภาษาอังกฤษ

• ทุกกรณี case ต้ องบูรณะด้ วยคอมโพสิต เรซิน โดยวิธี direct
• ภาพกรณีเพื=อนําเสนอไม่ควรเกิน 10 ภาพ รวมถึงภาพก่อนการรักษา ภาพหลังการรักษา ภาพการ recall และ
ภาพแสดงขันตอนการบู
%
รณะและใช้ วสั ดุที=เหมาะสม
• ต้ องมีคําอธิบายอธิบายภาพถ่ายแต่ละภาพและเอกสารประกอบการใช้ วสั ดุทงหมด
ั%
• อนุญาตให้ ใช้ รูปภาพเพียงภาพเดียวสําหรับคําอธิบาย/ขันตอนเดี
%
ยว
• ไม่อนุญาตให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ แก้ ไขภาพดิจิทลั เพื=อเปลีย= นเนื %อหา
• แนะนําให้ ใช้ แผ่นยางกันนํ
% %าลายร่วมในการบูรณะ
• รูปภาพต้ นฉบับจะต้ องมีความละเอียดสูง ijj dpi
• รายการทังหมดจะต้
%
องส่งทางอิเล็กทรอนิกส์มาที=สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)
thaioperdent@gmail.com
ทุนการศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที=เข้ าร่วมและชนะการแข่งขันทางคลินิกสามอันดับแรกจะได้ รับ
ทุนการศึกษา สนับสนุนโดยบริ ษัท 3M
อันดับที= f Ej,jjj บาท
อันดับที= E fj,jjj บาท
อันดับที= i F,jjj บาท
การนําเสนอผลงานที8ได้ รับรางวัลและมอบรางวัล
จะจัดขึ %นในงานประชุมของสมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) ในเดือนตุลาคม 2565 ผู้ได้ รับ
รางวัลจะได้ รับการยกเว้ นค่าสมัครในการเข้ าร่วมการประชุมวิชาการของทางสมาคมฯ ที=จดั ขึ %นในเดือนตุลาคม
2565

สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)
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ใบสมัคร
ชื$อ..............................................................นามสกุล....................................................................................
สถาบันที$กําลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.......................................................................................................
หลักสูตร.......................................................................................................................................................
ขอสมัครเข้ าร่วมการการประกวด Clinical Case Contest ที$จดั ขึ Sนโดยสมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) ซึง$ ได้ สง่
เอกสารต่างๆพร้ อมใบสมัครนี Sมาทาง thaioperdent@gmail.com ประกอบด้ วย
ใบสมัครพร้ อมลายเซ็นต์ผ้ สู มัครและอาจารย์ที$รับรอง

สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา

ไฟล์ Power Point ของ Clinical Case ตามทข้ อกําหนดการประกวด

สําเนาเอกสารแสดงความยินยอมของคนไข้ ในการให้ ใช้ ข้อมูลเพื$อการนําเสนอทางวิชาการ
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบรายละเอียดการเข้ าร่วมประกวด Clinical Case Contest และยินดีนําเสนอผลงานและรับรางวัลเป็ น
เงินสนับสนุนการศึกษาตามประกาศของสมาคมฯ ในกรณีที$ได้ รับรางวัลจากการประกวด ที$งานประชุมของสมาคมฯที$จะ
จัดขึ Sนในวันที$ 19-20 ตุลาคม 2565 ตามกําหนดการที$ทางสมาคมฯ แจ้ งไว้
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(...................................................................)
ลงชื$อ............................................................................(อาจารย์ที$ให้ การรับรอง)
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