
๑ 
 

กลุมรายงานมาตรฐาน -> การเขาถึงบริการ -> ทันตกรรม ป ๒๕๖๒ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

1. ผูปวยนอกที่รับบริการทางทนัตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คน

ตอสถานบริการ) 

  

2. ผูปวยนอกที่รับบริการทางทนัตกรรม รวมทุกสิทธิ์ 

(ครั้ง) 

  

3. ผูปวยนอกที่รับบริการทางทนัตกรรม รวมทุกสิทธิ์ 

(ครั้ง) โดยทนัตบุคลากร 

  

4. รายงานผูปวยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม (ครั้งตอ

คนตอป) แยก 4 สิทธ ิ

  

5. รายงานผูปวยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม ในผูมี

อายุ 15-59 ป แยกรายสิทธ ิ

  

6. ผูปวยในที่รับบบริการทางทนัตกรรม รวมทุกสิทธิ์ 

(visit) 

  

7. กลุมหญิงตั้งครรภ   

 7.1. ตรวจสุขภาพชองปาก ในหญิงตั้งครรภโดยทันต

บุคลากร (คน)(dental) 

  

 7.2. การตรวจชองปากหญิงตัง้ครรภ (นับรวมการตรวจ

ทั้งทันตบุคลากรและเจาหนาที่สาธารณสุขอ่ืน) (คน) 

  



๒ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

 7.3. ฝกแปรงฟนแบบลงมือปฏบิัต ิและฝกแปรงฟนแบบ

ลงมือปฏิบัติ รวมกับ plaque control ในหญิงตั้งครรภ 

(ครั้ง) 

  

เพิ่มรายงาน 

 

7.4. กลุมหญิงตั้งครรภ ไดรับบรกิารทันตกรรม (คน)  

 

- ใชแฟม anc เงื่อนไขเดียวกับขอ 7.3  ไมนับซ้าํ 

(distinct) hoscode+pid  โดยนับคนที่มีรหัส icd10tm 

ทันตกรรม 

- ยกเวนไมนบัคนที่มีเฉพาะ procedcode = 2330010, 

2330011, 2330012, 2330013, 2330014, 2330020, 

2330040, 2330099, 2339920, 2380010    โดยไมมี

รหัสอื่น 

- (คน) ไมนับซ้าํ hospcode + pid 

8. กลุมเด็ก 0-2 ป   

 8.1. การตรวจชองปากเด็ก 0-2 ปโดยทนัตบุคลากร (คน)

(dental) 

  

 8.2. การตรวจชองปากเด็ก 0-2 ป (นับรวมการตรวจทั้ง

ทันตบุคลากรและเจาหนาทีส่าธารณสุขอ่ืน) (คน) 

  

 8.3. ฝกแปรงฟนแบบลงมือปฏบิัต ิในผูปกครองเด็ก 0-2 

ป(คน) 

  

 8.4. เคลือบ/ทา ฟลูออไรดในเด็ก 0-2 ป(คน)   

 8.5. เคลือบ/ทา ฟลูออไรดในเด็ก 0-2 ป(ครั้ง)   



๓ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

เพิ่มรายงาน 8.6. กลุมเด็ก 0-2 ป ไดรับบริการทันตกรรม (คน) - ใชเงื่อนไขเดียวกับขอ 8.4 โดยนับคนที่มีรหัส icd10tm 

ทันตกรรม 

- ยกเวนไมนบัคนที่มีเฉพาะ procedcode = 2330010, 

2330011, 2330012, 2330013, 2330014, 2330020, 

2330040, 2330099, 2339920, 2380010    โดยไมมี

รหัสอื่น 

- (คน) ไมนับซ้าํ hospcode + pid 

9. กลุม 3-5 ป   

 9.1. การตรวจชองปากเด็ก 3-5 ปโดยทนัตบุคลากร (คน)

(dental) 

  

 9.2. เคลือบ/ทา ฟลูออไรดในเด็ก 3-5 ป(คน)   

 9.3. เคลือบ/ทา ฟลูออไรดในเด็ก 3-5 ป(ครั้ง)   

เพิ่มรายงาน 9.4. กลุมเด็ก 3-5 ป ไดรับบริการทันตกรรม (คน) - ใชเงื่อนไขเดียวกับขอ 9.2 โดยนับคนที่มีรหัส icd10tm 

ทันตกรรม 

- ยกเวนไมนบัคนที่มีเฉพาะ procedcode = 2330010, 

2330011, 2330012, 2330013, 2330014, 2330020, 

2330040, 2330099, 2339920, 2380010    โดยไมมี

รหัสอื่น 

- (คน) ไมนับซ้าํ hospcode + pid 

10. กลุม 6-12 ป   



๔ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

 10.1. ตรวจสุขภาพชองปาก ในเด็กอายุ 6-12 ปโดยทันต

บุคลากร (คน) (dental) 

  

 10.2. การเคลือบหลุมรองฟนในเด็กอายุ 6 -12 ป (คน) เพิ่มรหัสหัตถการ ตามประกาศ กยผ.ป๖๓ แฟม procedure_opd ฟลด procedcode  

รหัสเดิม 2377030 2387030 

เพิ่มรหัสหัตถการ 238703A, 238703B, 238703C, 

238703D, 238703E, 238703F, 238703G, 238703H 

 10.3. การเคลือบหลุมรองฟนในเด็กอายุ 6 -12 ป (ครั้ง) เพิ่มรหัสหัตถการ ตามประกาศ กยผ.ป๖๓ แฟม procedure_opd ฟลด procedcode  

รหัสเดิม 2377030 2387030 

เพิ่มรหัสหัตถการ 238703A, 238703B, 238703C, 

238703D, 238703E, 238703F, 238703G, 238703H 

 เพิ่มรายงาน 10.4. กลุมเด็ก 6-12 ป ไดรับบริการทันตกรรม (คน) - ใชเงื่อนไขเดียวกับขอ 10.2 โดยนับคนที่มีรหัส 

icd10tm ทันตกรรม 

- ยกเวนไมนบัคนที่มีเฉพาะ procedcode = 2330010, 

2330011, 2330012, 2330013, 2330014, 2330020, 

2330040, 2330099, 2339920, 2380010  โดยไมมี

รหัสอื่น 

- (คน) ไมนับซ้าํ hospcode + pid 

11. กลุมกอนวัยสูงอายุ (40-59 ป)   

 11.1. การตรวจชองปากกลุมกอนวัยสูงอาย ุโดยทนัต

บุคลากร (คน)(dental) 

  



๕ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

 11.2. ฝกแปรงฟนแบบลงมือปฏิบัติ ในกลุมกอนวัย

สูงอายุ (คน) 

  

 11.3. เคลือบ/ทา ฟลูออไรดในกลุมกอนวัยสูงอายุ (คน)   

 11.4. กลุมกอนวัยสูงอาย ุไดรับบริการทันตกรรม (คน) - ยกเวนผลงานตรวจฟน ไมนับรหัส proceduce code =  

2330010, 2330011, 2330012, 2330013, 2330014 

12. กลุมผูสูงอาย ุ(60 ปขึ้นไป)   

 12.1. การตรวจชองปากผูสูงอายุโดยทนัตบุคลากร (คน)

(dental) 

  

 12.2. ฝกแปรงฟนแบบลงมือปฏิบัติ ในผูสงูอาย ุ(คน)   

 12.3. เคลือบ/ทา ฟลูออไรดในผูสูงอายุ(คน)   

 12.4. กลุมผูสูงอายุ ไดรับบริการทันตกรรม (คน) - ยกเวนผลงานตรวจฟน ไมนับรหัส proceduce code =  

2330010, 2330011, 2330012, 2330013, 2330014 

13. งานบริการทันตกรรม   

 13.1. ตรวจสุขภาพชองปากรวมทุกกลุม ตรวจเพื่อ

วางแผน รักษา และประเมินผลโดยทันตบุคลากร (คน)

(dental) 

  

 13.2. ฝกแปรงฟนแบบลงมือปฏิบัติ และฝกแปรงฟน

แบบลงมือปฏิบัติ และplaque control (ครั้ง) 

  

 13.3. การเคลือบหลุมรองฟน (ครั้ง) เพิ่มรหัสหัตถการ ตามประกาศ กยผ.ป๖๓ แฟม procedure_opd ฟลด procedcode  



๖ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

รหัสเดิม 2377030 2387030 

เพิ่มรหัสหัตถการ 238703A, 238703B, 238703C, 

238703D, 238703E, 238703F, 238703G, 238703H 

 13.4. ใหฟลูออไรด(ครั้ง)   

 13.5. PRR (ครั้ง)   

 13.6. ขูดหินปูน (ครั้ง)   

 13.7. ถอนฟน (ครั้ง)   

 13.8. อุดฟน (ครั้ง)   

 13.9. รักษาคลองรากฟน (ครั้ง) ฟนแท หนา   

 13.10. รักษาคลองรากฟน (ซี่) ฟนแท หนา   

 13.11. รักษาคลองรากฟน (ครั้ง) ฟนแท กรามนอย   

 13.12. รักษาคลองรากฟน (ซี่) ฟนแท กรามนอย   

 13.13. รักษาคลองรากฟน (ครั้ง) ฟนแท กราม   

 13.14. รักษาคลองรากฟน (ซี่) ฟนแท กราม   

 13.15. รักษาคลองรากฟน (ครั้ง) ฟนแท ที่ยุงยาก 

(retreat, root canal obstruction, Internal root 

repair, Apexification) 

  



๗ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

 13.16. รักษาคลองรากฟน (ซี่) ฟนแท ที่ยุงยาก 

(retreat, root canal obstruction, Internal root 

repair, Apexification) 

  

 13.17. รักษาทางปริทนัต (ครั้ง) ปริทันต3-4   

 13.18. รักษาทางปริทนัต (ครั้ง) ปริทันต5-8   

 13.19. ทันตกรรมสําหรับเด็ก (ครั้ง) เด็ก2-5   

 13.20. งาน Indirect Veneer, Inlay, Onlay (ชิ้น) ทนั

ตกรรมหัตถการ 4 

  

 13.21. ทันตกรรมประดษิฐ (ครั้ง) removeableรวม 

ARPD, MRPD, Single Complete Denture, 

Complete Denture, งานซอมฟนเทียมถอดได และงาน

ฟนเทียมถอดไดอื่นๆ 

  

 13.22. ทันตกรรมประดษิฐ (ชิน้) ARPD ไมรวมงานซอม

ฟนเทียม 

  

 13.23. ทันตกรรมประดษิฐ (ชิน้) MRPD ไมรวมงานซอม

ฟนเทียม 

  

 13.24. ทันตกรรมประดษิฐ (ชิน้) Single Complete 

Denture ไมรวมงานซอมฟนเทยีม 

  

 13.25. ทันตกรรมประดษิฐ (ชิน้) Complete Denture 

ไมรวมงานซอมฟนเทียม 

  



๘ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

 13.26. ทันตกรรมประดษิฐ (ครั้ง) แยกสิทธิ UC 

removeableรวม ARPD, MRPD, Single Complete 

Denture, Complete Denture, งานซอมฟนเทียมถอด

ได และงานฟนเทียมถอดไดอื่นๆ 

  

 13.27. ทันตกรรมประดษิฐ (ชิน้) ARPD แยกสิทธ ิUC 

ไมรวมงานซอมฟนเทียม 

  

 13.28. ทันตกรรมประดษิฐ (ชิน้) MRPD แยกสิทธิ UC 

ไมรวมงานซอมฟนเทียม 

  

 13.29. ทันตกรรมประดษิฐ (ชิน้) Single Complete 

Denture แยกสิทธิ UC ไมรวมงานซอมฟนเทียม 

  

 13.30. ทันตกรรมประดษิฐ (ชิน้) Complete Denture 

แยกสิทธิ UC ไมรวมงานซอมฟนเทียม 

  

 13.31. ทันตกรรมประดษิฐ (ครั้ง) fix รวม crown, 

bridge, งานซอมฟนเทียมตดิแนน และงานฟนเทียมติด

แนนอื่นๆ 

  

 13.32. ทันตกรรมประดษิฐ (ซี่) fix รวม crown และ 

bridge ไมรวมงานซอมฟนเทียม 

  

 13.33. ทันตกรรมจัดฟน (ครั้ง) ทันตกรรมจัดฟน 2-9   

 13.34. งานศัลยกรรมชองปาก (ครั้ง) ศัลยกรรมชองปาก 

2-7 

  



๙ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

 13.35. งานทันตกรรมบดเค้ียว (ครั้ง) ทันตกรรมบดเค้ียว 

3-5 

  

เพิ่มกลุมใหม งาน P&P สุขภาพชองปาก ที่มุงเนนการเขาถึงบริการ

บางกลุมวัยเปนการจําเพาะ 

 

เพิ่มรายงาน 

 

14.1 ตรวจสุขภาพชองปาก และขัดทําความสะอาดฟน 

ในหญิงตั้งครรภโดยทันตบุคลากร (คน) (dental) 

 

- ใชแฟม procedure_opd ฟลด procedcode นับรหัส  

   - 2330011, 2330013 (รหัสใดรหัสหนึ่ง) 

และ    

   - 2387010, 2277310, 2277320, 2287310, 

2287320 (รหัสใดรหัสหนึ่ง) 

โดยตองมีรหัสตรวจ และขัดทาํความสะอาดฟน ครบทัง้ 2 

กลุมในปงบประมาณ 

   - provider type = 02, 06 

- แฟม Prenatal ฟลด LMP ดูวาวันที่ ตรวจฟน และขัด

ทําความสะอาดฟน อยูในชวง 0-42 wk -กรณีมีแฟม 

Prenatal หลายหนวยงานใหใชของหนวยที่ใหบริการขัด

ทําความสะอาดฟน 

- (คน) ไมนับซ้าํ hospcode + pid 

เพิ่มรายงาน 

 

14.2 เคลือบ/ทา ฟลูออไรดในกลุมเด็กอายุ 4-12 ป (คน/

ครั้ง) 

- ใชเงื่อนไขเหมือน ขอ 9.2 (คน), 9.3 (ครั้ง) แตเปลี่ยน

อายุเปน 4-12 ป 



๑๐ 
 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

เพิ่มรายงาน 

 

14.3 การเคลือบหลุมรองฟนกรามแท ในกลุมเด็กอายุ 6-

12 ป (คน/ครั้ง/ซี่) 

- ใชแฟม procedure_opd ฟลด procedcode นับรหัส 

238703A, 238703B, 238703C, 238703D, 238703E, 

238703F, 238703G, 238703H 

- (คน) ไมนับซ้าํ hospcode + pid 

- (ครั้ง) ไมนบัซ้ํา hospcode + pid + seq + 

date_serv 

- (ซี่) นับจํานวน procedcode ที่มีรหัส 238703A, 

238703B, 238703C, 238703D, 238703E, 238703F, 

238703G, 238703H ไมนบัซ้ําซี่ ในปงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

กลุมรายงานมาตรฐาน -> ขอมูลตอบสนอง Service Plan -> สาขาสุขภาพชองปาก ป ๒๕๖๒ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

1. OHSP อัตรา (รอยละ) การใชบริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิ เฉพาะเขต

รับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

2. OHSP อัตรา (รอยละ) การใชบริการทันตกรรมสิทธิ UC เฉพาะเขต

รับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

3. OHSP อัตรา (รอยละ) การการใชบริการ P&P เฉพาะเขตรับผิดชอบ 

(คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

4. OHSP อัตรา (รอยละ) การใชบริการทันตกรรมพื้นฐาน เฉพาะเขต

รับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

5. OHSP อัตรา (รอยละ) การใชบริการทันตกรรมเฉพาะทาง เฉพาะเขต

รับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

6. OHSP อัตรา (รอยละ) การใชบริการ P&P ในกลุมหญิงตั้งครรภ เฉพาะ

เขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

7. OHSP อัตรา (รอยละ) การใชบริการ P&P ในกลุมเด็กอายุ 0-2 ป 

เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

8. OHSP อัตรา (รอยละ) การใชบริการ P&P ในกลุมเด็กอายุ 3-5 ป 

เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

9. OHSP อัตรา (รอยละ) การใชบริการ P&P ในกลุมเด็กอายุ 6-12 ป 

เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  



๑๒ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

10. OHSP อัตรา (รอยละ) การใชบริการ P&P ในกลุมผูสูงอายุ เฉพาะเขต

รับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

11. OHSP รอยละ visit ตรวจฟนอยางเดียว ตอ visit ทั้งหมด   

12. OHSP รอยละ visit ตรวจฟนอยางเดียวโดยทันตบุคลากร ตอ visit 

ทั้งหมด 

  

13. OHSP รอยละจํานวนรายบริการสงเสริมปองกันตอบริการทั้งหมด   

14. OHSP รอยละจํานวนรายบริการทันตกรรมพื้นฐานตอบริการทั้งหมด   

15. OHSP รอยละจํานวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางตอบริการ

ทั้งหมด 

  

16. OHSP จํานวนคนไข (ครั้ง) เฉลี่ย ตอทันตบุคลากรตอป   

17. ผลการจัดบริการสุขภาพชองปากตามกลุมเปาหมาย   

 17.1. OHSP รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก เฉพาะ

เขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

 17.2. OHSP รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝกแปรงฟนแบบลงมือปฏิบัติ 

หรือ ไดรับการฝกแปรงฟนแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control เฉพาะ

เขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

 17.3. OHSP รอยละหญิงตั้งครรภไดรับบริการทันตกรรม (คน)   

 17.4. OHSP รอยละเด็ก 0-2 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก เฉพาะ

เขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  



๑๓ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

 17.5. OHSP รอยละเด็ก 0-2 ป ผูปกครองไดรับการฝกแปรงฟนแบบลง

มือปฏิบัติ หรือ ไดรับการฝกแปรงฟนแบบลงมือปฏบิัติ และplaque 

control นับรวมฝกผูปกครองทาํความสะอาดชองปาก เฉพาะเขต 

  

 17.6. OHSP รอยละเด็ก 0-2 ป เคลือบ/ทา ฟลูออไรดเฉพาะที่ เฉพาะ

เขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

 17.7. OHSP รอยละเด็ก 0-2 ป ไดรับบริการทันตกรรม (คน) (ใชแบบ

ความครอบคลุม) 

  

 17.8. OHSP รอยละเด็ก 3-5 ป ไดรับการตรวจชองปาก เฉพาะเขต

รับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

 17.9. OHSP รอยละเด็ก 3-5 ป เคลือบ/ทา ฟลูออไรดเฉพาะที่ เฉพาะ

เขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

 17.10. OHSP รอยละเด็ก 3-5 ป ไดรับบริการทันตกรรม (คน) (ใชแบบ

ความครอบคลุม) 

  

 17.11. OHSP รอยละเด็ก 6-12 ป ไดรับการตรวจชองปาก เฉพาะเขต

รับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

 17.12. OHSP รอยละเด็ก 6 ป ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนแท เฉพาะ

เขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

- เพิ่มรหัสหัตถการ ตามประกาศ กยผ.ป๖๓ แฟม procedure_opd ฟลด procedcode  

รหัสเดิม 2377030 2387030 

เพิ่มรหัสหัตถการ 238703A, 238703B, 

238703C, 238703D, 238703E, 238703F, 

238703G, 238703H 



๑๔ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

 17.13. OHSP รอยละเด็ก 6-12 ป ไดรับบริการทันตกรรม (คน) (ใชแบบ

ความครอบคลุม) 

  

 17.14. OHSP รอยละผูปวยเบาหวานไดตรวจคัดกรองสุขภาพชองปาก 

เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

 17.15. OHSP รอยละผูปวยเบาหวาน ไดรับบริการทันตกรรม (คน) (ใช

แบบความครอบคลุม) 

  

เพิ่มรายงาน 17.1X. OHSP รอยละผูปวยปากแหวงเพดานโหว

อายุ 0-14 ปไดรับบริการสุขภาพชองปาก 

เงื่อนไข เหมือน 17.16. OHSP เพิ่มเงื่อนไข 

อายุ 0 ป–14 ป 11 เดือน 29 วัน  

 17.16. OHSP รอยละผูปวยปากแหวงเพดานโหว ไดรับบริการสุขภาพ

ชองปาก (คน) 

  

เพิ่มรายงาน 17.1X. OHSP รอยละผูพิการอายุ 0-14 ปไดรับ

บริการสุขภาพชองปาก 

เงื่อนไข เหมือน 17.17. OHSP เพิ่มเงื่อนไข 

อายุ 0 ป–14 ป 11 เดือน 29 วัน 

 17.17. OHSP รอยละเด็กพิการไดรับบริการสุขภาพชองปาก (คน)(ใชแบบ

ความครอบคลุม) 

  

 17.18. OHSP รอยละผูมีอายุ 15-59 ป ไดรับบริการทันตกรรม (คน) (ใช

แบบความครอบคลุม) 

  

 17.19. OHSP รอยละของกลุมกอนวัยสูงอายุ ที่มีรอยโรค PMDs (คน)   

เพิ่มรายงาน 17.1X. OHSP รอยละของกอนวัยผูสูงอายทุี่ไดรบั

บริการใสฟนเทียมถอดไดทัง้ปากหรือเกือบทั้งปาก 

เหมือน รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับบริการใสฟน

เทียมถอดไดทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก แตปรบั

เปนกลุมอายุ 40-59 ป 



๑๕ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

 17.20. OHSP รอยละของผูสูงอายุ ที่มีรอยโรค PMDs (คน)   

 17.21. OHSP รอยละผูสงูอาย ุไดรับการตรวจชองปาก เฉพาะเขต

รับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

  

 17.22. OHSP รอยละผูสงูอายใุสฟนเทียม (CD, SD, TP) เฉพาะเขต

รับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

- ปรับชื่อรายงาน เปน รอยละผูสูงอายุใสฟนเทียม 

(CD, SD, TP) ตามความจําเปน เฉพาะเขต

รับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

- ตรวจสอบเงื่อนไขประมวลผล กลุมเปาหมาย 

(ตัวหาร B) ผูที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 60 ปใน

เขตรับผิดชอบ ทีไ่ดรับการตรวจฟน (ลงแฟม 

dental) และระบุวาจําเปนตองใสฟนเทียม 

- แฟม dental ฟลด NPROSTHESIS = 1 หรือ 

2 หรือ 3 

- กรณีมีแฟม dental หลายครั้ง จะนบัเมื่อมี

ครั้งใดคร้ังหนึ่งที่เขาเงื่อนไขฟลด 

NPROSTHESIS = 1 หรือ 2 หรือ 3 

เพิ่มรายงาน 17.1X. OHSP รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับบริการ

ใสฟนเทียมถอดไดทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก 

เงื่อนไข ตัวหารของผูสูงอายุ เหมือน 17.22. 

OHSP  

เงื่อนไข ใสฟนเทียมถอดไดทั้งปาก เหมือน 

เขาถึงบริการ ขอ 13.25. ใชรหัส 2277410, 

2277411, 2277412, 2277413, 2287410, 

2287411, 2287412, 2287413 โดยมี 2 รหัส 

ที่ขึ้นดวยรหัส 227 และ 228 ใน visit เดียวกัน 

เงื่อนไข ใสฟนเทียมถอดไดเกือบทั้งปาก 

กรณีฟนบนทัง้ปาก ฟนลางบางสวน 



๑๖ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

Upper : 2277410, 2277411, 2277412, 

2277413 

Lower : 2287420, 2287421, 2287422, 

2387410 

สามารถทาํคนละ visit แตตองอยูใน

ปงบประมาณเดียวกนั 

กรณีฟนบนบางสวน ฟนลางทัง้ปาก 

Upper : 2287410, 2287411, 2287412, 

2287413 

Lower : 2277420, 2277421, 2277422, 

2387410 

สามารถทาํคนละ visit แตตองอยูใน

ปงบประมาณเดียวกนั 

 17.23. OHSP รอยละผูสงูอาย ุไดรับบริการทนัตกรรม (คน) (ใชแบบ

ความครอบคลุม) 

  

เพิ่มรายงาน 17.1X. OHSP รอยละผูสงูอายุ ที่ติดบาน ติดเตียง

ไดรับการตรวจชองปาก 

เงื่อนไข ตัวหารของผูสูงอายุ ทีต่ดิบาน ติดเตียง 

เหมือน 17.24. OHSP  

ตัวตั้ง คือ ตัวหารที่มีแฟม dental โดยมี 

เงื่อนไขคุณภาพแบบเดียวกับผูสงูอายุ 17.21 

OHSP 



๑๗ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

 17.24. OHSP รอยละผูสงูอาย ุที่ติดบาน ติดเตียงไดรับบริการทันตกรรม 

(คน) 

  

18. ขอมูลสภาวะสุขภาพชองปาก   

 18.1. OHSP รอยละเด็กกลุมอายุ 18 เดือนมีฟนผุในฟนน้าํนม   

 18.2. OHSP รอยละเด็กกลุมอายุ 3 ปมีฟนผุในฟนน้าํนม - ปรับการนําเสนอ แยกกราฟตรวจฟน และ 3 ปมี

ฟนผ ุ

- ปรับเงื่อนไขประมวลผล กลุมตัวหาร B ใชเฉพาะ

จากกลุมประชากร (C) โดยตดัเงื่อนไขวันที่ตรวจ

อายุ ๓ ปออก ตัวตั้ง (A) เหมือนเดิม  (dental 

ลาสุด ในปงบประมาณ) 

- คาเปาหมาย  

ตัวหาร มากกวาเทากับ 40% สีเขียว นอยกวา 

40% สีแดง 

ตัวตั้ง มากกวาเทากับ 44% สีแดง นอยกวา 44% 

สีเขียว 

 

 18.3. OHSP รอยละเด็กกลุมอายุ 6 ปมีฟนผุในฟนแท - ปรับการนําเสนอ แยกกราฟตรวจฟน และ 6 ปมี

ฟนผ ุ

- ปรับเงื่อนไขประมวลผล กลุมตัวหาร B ใชเฉพาะ

จากกลุมประชากร (C) โดยตดัเงื่อนไขวันที่ตรวจ

 



๑๘ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

อายุ 6 ปออก ตัวตั้ง (A) เหมือนเดิม  (dental 

ลาสุด ในปงบประมาณ) 

- คาเปาหมาย  

ตัวหาร มากกวาเทากับ 40% สีเขียว นอยกวา 

40% สีแดง 

ตัวตั้ง มากกวาเทากับ 44% สีแดง นอยกวา 44% 

สีเขียว 

 18.4. OHSP รอยละเด็กกลุมอายุ 9 ปมีฟนผุในฟนแท - ปรับการนําเสนอ แยกกราฟตรวจฟน และ 9 ปมี

ฟนผ ุ

- ปรับเงื่อนไขประมวลผล กลุมตัวหาร B ใชเฉพาะ

จากกลุมประชากร (C) โดยตดัเงื่อนไขวันที่ตรวจ

อายุ 9 ปออก ตัวตั้ง (A) เหมือนเดิม  (dental 

ลาสุด ในปงบประมาณ) 

- คาเปาหมาย  

ตัวหาร มากกวาเทากับ 40% สีเขียว นอยกวา 

40% สีแดง 

ตัวตั้ง มากกวาเทากับ 44% สีแดง นอยกวา 44% 

สีเขียว 

 

 18.5. OHSP รอยละเด็กกลุมอายุ 12 ปมีฟนผุในฟนแท - ปรับการนําเสนอ แยกกราฟตรวจฟน และ 12 ปมี

ฟนผ ุ

 



๑๙ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

- ปรับเงื่อนไขประมวลผล กลุมตัวหาร B ใชเฉพาะ

จากกลุมประชากร (C) โดยตดัเงื่อนไขวันที่ตรวจ

อายุ 12 ปออก ตัวตั้ง (A) เหมือนเดิม  (dental 

ลาสุด ในปงบประมาณ) 

- คาเปาหมาย  

ตัวหาร มากกวาเทากับ 50% สีเขียว นอยกวา 

50% สีแดง 

ตัวตั้ง มากกวาเทากับ 48% สีแดง นอยกวา 48% 

สีเขียว 

 18.6. OHSP คาเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟนแท กลุมอายุ 12 ป  (DMF) - ปรับการนําเสนอ แยกกราฟตรวจฟน และ 12 ปมี

ฟนผ ุ

- ปรับเงื่อนไขประมวลผล กลุมตัวหาร B ใชเฉพาะ

จากกลุมประชากร (C) โดยตดัเงื่อนไขวันที่ตรวจ

อายุ 12 ปออก ตัวตั้ง (A) เหมือนเดิม  (dental 

ลาสุด ในปงบประมาณ) 

- คาเปาหมาย  

ตัวหาร มากกวาเทากับ 50% สีเขียว นอยกวา 

50% สีแดง 

ตัวตั้ง กราฟไมตองแสดงส ี

 

 18.7. OHSP รอยละของเด็กอายุ 12 ป มีฟนดไีมมีผุ (Cavity Free) (คน) - ปรับการนําเสนอ แยกกราฟตรวจฟน และ 12 ป มี

ฟนดีไมมผี ุ

 



๒๐ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

- ปรับเงื่อนไขประมวลผล กลุมตัวหาร B ใชเฉพาะ

จากกลุมประชากร (C) โดยตดัเงื่อนไขวันที่ตรวจ

อายุ 12 ปออก ตัวตั้ง (A) เหมือนเดิม  (dental 

ลาสุด ในปงบประมาณ) 

- คาเปาหมาย  

ตัวหาร มากกวาเทากับ 50% สีเขียว นอยกวา 

50% สีแดง 

ตัวตั้ง มากกวาเทากับ 70% สีเขียว นอยกวา 70% 

สีแดง 

 18.8. OHSP รอยละของกลุมกอนวัยสูงอายุ ที่มฟีนแทใชงานไดไมนอย

กวา 20 ซี ่

  

 18.9. OHSP รอยละของกลุมกอนวัยสูงอายุ ที่มฟีนหลัง (แท หรือเทียม) 

ใชงานที่เหมาะสม (ไมนอยกวา 4 คูสบ) 

  

 18.10. OHSP รอยละของกลุมกอนวัยสูงอายุ ที่มีฟนแทใชงานไดไมนอย

กวา 20 ซี่ และฟนหลัง (แท) ใชงานไมนอยกวา 4 คูสบ 

- ขอเปลี่ยน รอยละของกลุมกอนวัยสูงอายุ ที่มีฟน

แทใชงานไดไมนอยกวา 20 ซี่ และ ฟนหลัง (แท 

หรือเทียม) ใชงานไมนอยกวา 4 คูสบ 

ตัวตั้งปรับเงื่อนไขเปน 

PERMANENT_PERMANENT + 

PERMANENT_PROSTHESIS + 

PROSTHESIS_PROSTHESIS >= 4 

 18.11. OHSP รอยละของผูสูงอายุ ที่มีฟนแทใชงานไดไมนอยกวา 20 ซี ่ - ปรับการนําเสนอ แยกกราฟตรวจฟน และ 

ผูสูงอายุ ที่มฟีนแทใชงานไดไมนอยกวา 20 ซี่- 

ปรับเงื่อนไขประมวลผล กลุมตัวหาร B ใชเฉพาะ

 



๒๑ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

จากกลุมประชากร (C) โดยตดัเงื่อนไขวันที่ตรวจ

ผูสูงอายุออก ตัวตั้ง (A) เหมือนเดิม  (dental 

ลาสุด ในปงบประมาณ) 

- คาเปาหมาย  

ตัวหาร มากกวาเทากับ 25% สีเขียว นอยกวา 

25% สีแดง 

ตัวตั้ง มากกวาเทากับ 60% สีเขียว นอยกวา 60% 

สีแดง 

 18.12. OHSP รอยละของผูสูงอายุ ที่มีฟนหลัง (แท หรือเทียม) ใชงานที่

เหมาะสม (ไมนอยกวา 4 คูสบ) 

- ปรับการนําเสนอ แยกกราฟตรวจฟน และ 

ผูสูงอายุ ที่มฟีนหลัง (แท หรือเทียม) ใชงานที่

เหมาะสม (ไมนอยกวา 4 คูสบ) 

- ปรับเงื่อนไขประมวลผล กลุมตัวหาร B ใชเฉพาะ

จากกลุมประชากร (C) โดยตดัเงื่อนไขวันที่ตรวจ

ผูสูงอายุออก ตัวตั้ง (A) เหมือนเดิม  (dental 

ลาสุด ในปงบประมาณ) 

- คาเปาหมาย  

ตัวหาร มากกวาเทากับ 25% สีเขียว นอยกวา 

25% สีแดง 

ตัวตั้ง กราฟไมตองแสดงส ี

 



๒๒ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

 18.13. OHSP รอยละของผูสูงอายุ ที่มีฟนแทใชงานไดไมนอยกวา 20 ซี่ 

และฟนหลัง (แท) ใชงานไมนอยกวา 4 คูสบ 

- ขอเปลี่ยน รอยละของผูสูงอายุ ที่มีฟนแทใชงาน

ไดไมนอยกวา 20 ซี่ และ ฟนหลัง (แท หรือเทียม) 

ใชงานไมนอยกวา 4 คูสบ 

- ปรับการนําเสนอ แยกกราฟตรวจฟน และ 

ผูสูงอายุ ที่มฟีนหลัง (แท หรือเทียม) ใชงานที่

เหมาะสม (ไมนอยกวา 4 คูสบ) 

- ปรับเงื่อนไขประมวลผล กลุมตัวหาร B ใชเฉพาะ

จากกลุมประชากร (C) โดยตดัเงื่อนไขวันที่ตรวจ

ผูสูงอายุออก ตัวตั้ง (A) เหมือนเดิม  (dental 

ลาสุด ในปงบประมาณ) 

- คาเปาหมาย  

ตัวหาร มากกวาเทากับ 25% สีเขียว นอยกวา 

25% สีแดง 

ตัวตั้ง กราฟไมตองแสดงส ี

ตัวตั้งปรับเงื่อนไขเปน 

PERMANENT_PERMANENT + 

PERMANENT_PROSTHESIS + 

PROSTHESIS_PROSTHESIS >= 4 

 18.14. OHSP รอยละ รพ.สต./ศสม. ผานเกณฑ จัดบริการสุขภาพชอง

ปาก 6 กลุมเปาหมาย 14 กิจกรรมและจัดบริการสุขภาพชองปาก 200 คน

ตอ 1000 ประชากร 

 

  

เพิ่มกลุมใหม งาน P&P สุขภาพชองปาก ที่มุงเนนการเขาถึง

บริการบางกลุมวัยเปนการจําเพาะ 

 



๒๓ 

 

รายงาน ขอเสนอป ๒๕๖๓ เงื่อนไขการประมวลผล 

เพิ่มรายงาน 19.1 OHSP รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการตรวจ

สุขภาพชองปาก และขัดทําความสะอาดฟน 

เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความ

ครอบคลุม) 

เงื่อนไขตาม template 

เพิ่มรายงาน 19.2 OHSP รอยละเด็กอายุ 4-12 ป ไดรับการ 

เคลือบ/ทา ฟลูออไรดเฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) 

(ใชแบบความครอบคลุม) 

เงื่อนไขตาม template 

เพิ่มรายงาน 19.3 OHSP รอยละเด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการ 

เคลือบหลุมรองฟนกรามแท เฉพาะเขตรับผิดชอบ 

(คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

เงื่อนไขตาม template 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

data exchange 

ใหเพิ่ม date serv , hospcode , procedcode, provider type ของการใหบริการสุขภาพชองปาก 

1. กลุมเขาถึงบริการ  

a. 10.2 การเคลือบหลุมรองฟนในเด็กอายุ 6 -12 ป (คน) 

b. 10.3 การเคลือบหลุมรองฟนในเด็กอายุ 6 -12 ป (ครั้ง) 

c. ขอใหม  การเคลือบหลุมรองฟนกรามแท ในกลุมเด็กอายุ 6-12 ป (คน/ครั้ง/ซี)่ 

2. กลุมตอบสนอง OHSP 

a. 17.5 OHSP รอยละเด็ก 0-2 ป ผูปกครองไดรับการฝกแปรงฟนแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ไดรับการฝกแปรงฟนแบบลงมือปฏบิัติ และplaque control นับรวมฝก

ผูปกครองทําความสะอาดชองปาก เฉพาะเขต 

b. 17.6 OHSP รอยละเด็ก 0-2 ป เคลือบ/ทา ฟลูออไรดเฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

c. 17.9 OHSP รอยละเด็ก 3-5 ป เคลือบ/ทา ฟลูออไรดเฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

d. 17.12 OHSP รอยละเด็ก 6 ป ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนแท เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

e. ขอใหม OHSP รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก และขัดทาํความสะอาดฟน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

f. ขอใหม OHSP รอยละเด็กอายุ 4-12 ป ไดรบัการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรดเฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

g. ขอใหม OHSP รอยละเด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการ เคลือบหลุมรองฟนกรามแทเฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 


