
๑ 

 

ชื่อตัวชี้วัด รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก และขัดทําความสะอาดฟน เฉพาะเขต

รับผิดชอบ (คน) (ใชแบบความครอบคลุม) 

วัตถุประสงค   เพื่อใหหญิงมีครรภมีสุขภาพชองปากที่ดี สงผลใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

คํานิยาม ทําความสะอาดชองปาก หมายถึง การขูดหินน้ําลาย รวมถึงการขูดและขัดฟน 

เกณฑเปาหมาย  

ประชากรกลุมเปาหมาย หญิงมีครรภที่อยูในเขตรับผิดชอบ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล หนวยบริการบันทึกขอมูลบริการในโปรแกรมของสถานบริการ และสงออกขอมูลตาม

โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม 

แหลงขอมูล ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ (43แฟม) ที่หนวยบริการบันทึกขอมูล 

รายการขอมูล A1 A1 = จํานวนหญิงมีครรภทีไ่ดรับการตรวจสุขภาพชองปาก และทําความสะอาดชองปาก 

เงื่อนไขรายการขอมูล 

A1 

A1 = ขอมูลจาก B1 ที่ไดรับบริการ  

- ตรวจสุขภาพชองปากจากแฟม dental ฟลด denttype=1 และ 

- ทําความสะอาดชองปากจากแฟม proceduce_opd ฟลด procedcode = “2387010 

,2277310 ,2287310 ,2277320 และ 2287320” 

ทั้งนี้ การตรวจสุขภาพชองปากและทําความสะอาดฟน สามารถทําคนละ visit ได แตตอง

ใหบริการภายในปงบประมาณเดียวกัน  

รายการขอมูล B1 B1 = หญิงที่ไดรับการฝากครรภทุกสิทธิ สะสมในปงบประมาณ ของเขตพื้นที่รับผิดชอบ  

เงื่อนไขรายการขอมูล 

B1 

B1 = นับจํานวนจากแฟม ANC และอายุครรภนอยกวา 32 wk สะสมในปงบประมาณ 

และมี Person Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge = “9” ยังมีชีวิตอยูท่ี

ปรับปรุงขอมูลลาสุด (d_update) , ไมนับซ้ํา (distinct) cid   

สูตรการคํานวณตัวชี้วัด A1/B1*100 

ระยะเวลาประเมินผล  

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

 

ผูประสานงานตัวชี้วัด  
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ชื่อตัวชี้วัด รอยละเด็กอายุ 4-12 ป ไดรับการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด ฟน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) 

(ใชแบบความครอบคลุม) 

วัตถุประสงค   เพื่อใหเด็กอายุ 4-12 ป มีสุขภาพชองปากท่ีดี สงผลใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

คํานิยาม เคลือบ/ทา ฟลูออไรด หมายถึง การใชฟลูออไรดวานิชเฉพาะที่ และการอมฟลูออไรด 

เกณฑเปาหมาย  

ประชากรกลุมเปาหมาย เด็กอายุ 4-12 ป ที่อยูในเขตรับผิดชอบ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล หนวยบริการบันทึกขอมูลบริการในโปรแกรมของสถานบริการ และสงออกขอมูลตาม

โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม 

แหลงขอมูล ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ (43แฟม) ที่หนวยบริการบันทึกขอมูล 

รายการขอมูล A1 A1 = จํานวนเด็กอายุ 4-12 ป ที่ไดรับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด 

เงื่อนไขรายการขอมูล 

A1 

A1 = ขอมูลจาก B1 ที่ไดรับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด  Procedcode = 2377020 

หรือ 2377021 

รายการขอมูล B1 B1 = จํานวนเด็กอายุ 4-12 ป ทุกสิทธิ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  

เงื่อนไขรายการขอมูล 

B1 

B1 = เด็กอายุ 4-12 ป ทุกสิทธิ นับจํานวนจากแฟม Person ที่มี อายุ 4 ถึง 12 ป 11 

เดือน 29 วัน ณ. วันที่ 1 มค. ม ีPerson Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge 

= “9” ยังมีชีวิตอยูท่ีปรับปรุงขอมูลลาสุด (d_update) , ไมนับซ้ํา (distinct) cid 

สูตรการคํานวณตัวชี้วัด A1/B1*100 

ระยะเวลาประเมินผล  

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

 

ผูประสานงานตัวชี้วัด  
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ชื่อตัวชี้วัด รอยละเด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการ เคลือบหลุมรองฟนกรามแท เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) 

(ใชแบบความครอบคลุม) 

วัตถุประสงค   เพื่อใหเด็กอายุ 6-12 ป มีสุขภาพชองปากท่ีดี สงผลใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

คํานิยาม  

เกณฑเปาหมาย  

ประชากรกลุมเปาหมาย เด็กอายุ 6-12 ป ที่อยูในเขตรับผิดชอบ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล หนวยบริการบันทึกขอมูลบริการในโปรแกรมของสถานบริการ และสงออกขอมูลตาม

โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม 

แหลงขอมูล ระบบฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ (43แฟม) ที่หนวยบริการบันทึกขอมูล 

รายการขอมูล A1 A1 = จํานวนเด็กอายุ 6-12 ป ทีไ่ดรับการ เคลือบหลุมรองฟนกรามแท 

เงื่อนไขรายการขอมูล 

A1 

A1 = ขอมูลจาก B1 ที่ไดรับบริการเคลือบหลุมรองฟนกรามแท Procedcode = 

238703A, 238703B, 238703C, 238703D, 238703E, 238703F, 238703G, 

238703H”  

และมเีงื่อนไข ถาเด็กอายุ 6 ป ถึง 9 ป 11 เดือน 29 วัน จะไมนับผลงานหากมีเฉพาะรหัส

Procedcode = 238703B, 238703D, 238703F, 238703H  

รายการขอมูล B1 B1 = จํานวนเด็กอายุ 6-12 ป ทุกสิทธิ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  

เงื่อนไขรายการขอมูล 

B1 

B1 = เด็กอายุ 6-12 ป ทุกสิทธิ นับจํานวนจากแฟม Person ที่มี อายุ 6 ถึง 12 ป 11 

เดือน 29 วัน ณ. วันที่ 1 มค. ม ีPerson Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge 

= “9” ยังมีชีวิตอยูท่ีปรับปรุงขอมูลลาสุด (d_update) , ไมนับซ้ํา (distinct) cid 

สูตรการคํานวณตัวชี้วัด A1/B1*100 

ระยะเวลาประเมินผล  

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

 

ผูประสานงานตัวชี้วัด  

 

 


