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การต้ังค�าข6อมลูพ้ืนฐาน 

การต้ังค�ารหัส ICD 10TM สําหรับหัตถการทันตกรรม โปรแกรม HOSxp PCU 

ผมได�รับข�อมูลการต้ังค�ารหัส ICD10TM สําหรับหัตถการ ท่ีมีความถูกต�องในระดับหน่ึง 

ได�แนะนํามาครับ หลังจากท่ีผมเสาะหามานาน.... เพราะในอําเภอ-ชุมแพของเราน้ัน พบป2ญหาการต้ังค�า 

ต�างๆใน Hosxp PCU มาต้ังแต�เริ่มใช�งาน เช�น หัตถการการรักษา  หัตถการทันตกรรม รหัสโรค ฯลฯ 

จริงๆแล�ว ป2ญหาของ Hosxp PCU ในบ�านเรายังมีอีกหลายป2ญหาท่ีต�องแก�ไขกันต�อไป เพราะ มันไม�ได� 

เหมือนโปรแกรมใช�งานท่ัวๆไป โดยผู�ลงข�อมูลจะต�องมีความรู� ความเข�าใจ นิยาม การรักษา การให�บริการ 

เสียก�อน ถึงจะสามารถบันทึกข�อมูลได�อย�างถูกต�อง  แต�ก็ต�องเข�าใจว�า ต�อให�ลงข�อมูลได�ถูกต�องแค�ไหน 

 แต�ถ�า Hosxp PCU ของท�านต้ังค�าได�ไม�ถูกต�อง ผลลัพธDออกมาก็แย�พอๆกัน.. 

 ข6อบ�งช้ีในการกรอกข6อมูลหัตถการ 

- เราจะลงข�อมูลหัตถการ ก็ต�อเมื่อมีการรักษาเท�าน้ัน 

- ถ�ามีการต้ังรหัส ICD9CM ให�ทําการลบออก ไม�เช�นน้ัน การส�งออกจะเปFนรหัส ICD9CM ซึ่งทําให�ผิดได� 

 

ขั้นตอนการจัดการงานทันตกรรม  
การจัดการหัตถการทันตกรรม 
1.ไปท่ีเมนูTools >>  System Setting  >>   ตาม 1 และ 2 

 

 

1   

2   



2.การจัดการระบบ 
 หัตถการทันตกรรม >>  เลือกรายการหัตถการทันตกรรมท่ีสามารถได�ทําในหน�วยบริการ ดังรูปท่ี1 เลือกเมนูแก�ไข
แล�วแก�ไขที่ละหัตถการดังรูป 2 
รูปที่1 

 
รูปที่ 2  ตัวอย�างการจัดการรายการหัตถการทันตกรรม  

 
หลังจากเรากําหนด หัตถการทันตกรรมเสร็จแล�วให�เราไปท่ี ค�าบริการเพื่อให�ลิงคDกับหัตถการทันตกรรมในการออกรายการ
ค�าบริการ มีข้ันตอนการทําดังน้ี 

 

 



ไปที่หน�า ค�าบริการ 1    คลิกเพิ่ม 2 

 

ให�เราทําการคัดลอกช่ือหัตถการทันตกรรมที่ทําก�อนหน�าน้ี มาใส�รวมถึงราคา เพื่อที่เราจะได�ลิงคDหน�าหัตถการทันตกรรม กับ
ค�าบริการ ครับ ตามรูปท่ี 1 

รูปที่ 1 คัดลอกหัตถการมาใส�ที่ช่ือ 1 

 

 2 

 1 

 1 



หน�าหัตถการทันตกรรม ให�ทําการเลือก  ช่ือค�าบริการ ที่เราได�ไปกําหนดไว�ที่ ค�าบริการให�ตรงกันเพื่อที่จะออกในหน�า one 
stop service ตามรูปท่ี 2  

รูปที่ 2 

 

รูปที่ 3 หน�าสรุปค�าใช�จ�าย ถ�าเราต้ังค�าลิงคDกันระหว�างค�าบริการกับหัตถการทันตกรรม สังเกตได�ว�าช่ือค�าบริการจะอยู�ในหน�า 
สรุปค�าใช�จ�าย ใน onestop service 

 

 2 



รายการหัตถการทันตกรรมทั้งหมดที่ รพ.สต.ต�องดําเนินการเพื่อให�สามารถออกรายงาน kpi และผลการให�บริการทันตกรรม   

มีรายการดังต�อไปน้ี   

 

รายการหัตถการทันตกรรม ที่มีใน รพ.สต. 

รายการ
หัตถการ 

รหัส
ICD10TM 

กลุ�ม ประเภทหมวด
รายงานทันตกรรม 

รหัสโรค ICD10 ราคา
ค�าบริการ 

ถอนฟ2นแท� 2382770 ศัลยกรรม
ช�องปาก 1 

งานรักษา - ถอน
ฟ2น 

K040-047, 
K050-053 

170 

ถอนฟ2นนํ้านม 2372700 ศัลยกรรม
ช�องปาก 1 

งานรักษา - ถอน
ฟ2น 

K05--,K04.-- K0.83รากฟ2นตกค�าง, 
K00.63 ฟ2นนํ้านมหลุดช�า 

170 

เคลือบฟ2นด�วย
ฟลูออไรดDใน
เด็ก (รวมขัด

ฟ2น) 

2377021 ทันตกรรม
ปcองกัน 1 

เคลือบฟลูออไรดD Z298 190 

ตรวจช�องปาก
หญิงมีครรภD 

2330011 ตรวจ 1 ตรวจวินิจฉัย / ลง
บันทึกสุขภาพช�อง

ปาก 

Z012 กรณีถ�ามีการทําหัตถการ
ใดๆ เช�น ขูดหินปูน อุดฟ2น ถอนฟ2น 

ให�เพิ่ม DIAG O99.6 หลัก   

50 



เคลือบหลุมร�อง
ฟ2นนํ้านม 

2377030 ทันตกรรม
ปcองกัน 3 

ทํา Sealant Z298 200 

เคลือบหลุมร�อง
ฟ2นแท� 

2387030 ทันตกรรม
ปcองกัน 3 

ทํา Sealant Z298 200 

สอนวิธีทํา
ความสะอาด
ฟ2นและช�อง

ปาก(ฝmกทักษะ
การแปลงฟ2น) 

2338610 ตรวจ 1 ให�ทันตสุขศึกษา/
แจกแปรงสีฟ2น/ฝmก
แปรงฟ2น แก�มารดา
เด็ก / ตรวจฟ2นเด็ก
ท่ีมารับวัคซีนหัด 

Z298 คียDคู�กับตรวจ Z012 50 

ให�ทันตสุข
ศึกษาร�วมกับ
การรักษาโรค

ปริทันตD 
OHI 

2338611 ตรวจ 1 ฝmกปฏิบัติแปรงฟ2น/
ย�อมสีฟ2น สําหรับ
ประชาชนที่มารับ
บริการขูดหินปูน 

Z298 140 

ตรวจฟ2น(ท้ัง
ปาก) 

2330011 ตรวจ 1 ตรวจวินิจฉัย / ลง
บันทึกสุขภาพช�อง

ปาก 

Z012 50 

ตรวจฟ2น
(เฉพาะท่ี) 

2330010 ตรวจ 1 ตรวจวินิจฉัย / ลง
บันทึกสุขภาพช�อง

ปาก 

Z012 50 

การขูดหิน
นํ้าลาย(เฉพาะ

ฟ2นบน) 

2277310 ปริทันตD 2 งานรักษา - ขูด
หินปูนท้ังปาก 

K03.64 หินนํ้าลายเหนือเหงือก 
K03.61 คราบบุหรี่ K03.62 คราบ

หมาก 

140 

การขูดหิน
นํ้าลาย(เฉพาะ

ฟ2นล�าง) 

2287310 ปริทันตD 2 งานรักษา - ขูด
หินปูนท้ังปาก 

K051 200 

การขูดหิน
นํ้าลายใน

ผู�ใหญ� 
ทั้งปาก 

2387010 ปริทันตD 2 งานรักษา - ขูด
หินปูนท้ังปาก 

K051 เหงือกอักเสบ  280 

อุดฟ2นช่ัวคราว 2387179 ทันตกรรม
หัตถการ 1 

งานรักษา – อุดฟ2น K021 200 

อุดฟ2นแท� ฟ2น
หน�า ด�วยวัสดุสี
เหมือนฟ2น 1  

23871B1 ทันตกรรม
หัตถการ 1 

งานรักษา – อุดฟ2น K021 300 



เมื่อทําการจัดการรายการหัตถการทันตกรรมเรียบร�อยแล�วเมื่อ รพสต. ให�บริการทันตกรรมสามารถดูสรุปผลงานทันตกรรม
รายเดือนได�ที่เมนู>>ระบบงานอ่ืน>>สรุปผลงานรายเดือน>>สรุปผลงานทันตกรรม ดังรูปท่ี 1และรูปที่ 2 

อุดฟ2นแท� ฟ2น
หน�า ด�วยวัสดุสี
เหมือนฟ2น 2 

ด�าน 

23871B2 ทันตกรรม
หัตถการ 2 

งานรักษา – อุดฟ2น K021 450 

การบรูณะฟ2น
ด�วยเรซินเพื่อ
ปcองกัน(อุดฟ2น

PRR) 

2387040 ทันตกรรม
ปcองกัน 4 

งานรักษา – อุดฟ2น K021 ฟ2นผุท่ี............ 
(K021.0,K021.1,K021.3) 

340 

การบูรณะฟ2น
นํ้านมด�วยเรซิน
เพื่อปcองกัน(อุด

ฟ2นPRR) 

2377040 ทันตกรรม
หัตถการ 2 

งานรักษา – อุดฟ2น K021 ฟ2นผุท่ี............ 
(K021.0,K021.1,K021.3) 

340 

อุดฟ2นแท� 
Amalgam 1

ด�าน 

23871A1 ทันตกรรม
หัตถการ 1 

งานรักษา – อุดฟ2น K021 270 

อุดฟ2นแท� 
Amalgam 2 

ด�าน 

23871A2 ทันตกรรม
หัตถการ 2 

งานรักษา – อุดฟ2น K021 370 

อุดฟ2นแท� 
Amalgam 3 

ด�าน 

23871A3 ทันตกรรม
หัตถการ 3 

งานรักษา – อุดฟ2น K021 370 

ตัดไหมที่ปาก 2331170 ศัลยกรรม
ช�องปาก 1 

งานรักษา – ทันตก
รรมหัตถการ 

Z480 50 

ล�างแผลในช�อง
ปาก 

2338370 ศัลยกรรม
ช�องปาก 1 

งานรักษา – ทันตก
รรมหัตถการ 

Z48.0 150 

เย็บแผลในปาก 2333970 ศัลยกรรม
ช�องปาก 1 

งานรักษา – ทันตก
รรมหัตถการ 

S01.50,S01.51,S01.57S00.59+v
wxy 

50 

เปล่ียนผ�าอุด
ฟ2น 

2381200 ศัลยกรรม
ช�องปาก 1 

งานรักษา – ทันตก
รรมหัตถการ 

 50 

จ�ายยา    K04—K05 อักเสบเฉียบพลัน 
K01.16 ฟ2นกรามบนคุด K01.17 
ฟ2นกรามล�างคุด K08.80 ปวดฟ2น 

 



รูปที่ 1 

 

รูปที่ 2 เลือกปu พ.ศ.ตามรูปท่ี 1 เลือกเดือน ตาม 2 เลือกแสดงข�อมูลตาม 3 เลือก Recalc ตาม 4 

 

1 
2 3 4 



KPI : ระบบข
อมูลตัวช้ีวัดสําคัญ @ KKPHO 
กลุ�มเด็กปฐมวัย 0-5 ป+ 

ร6อยละเด็กปฐมวัย 3 ป+ มฟีQนผุไม�เกิน ร6อยละ 70    กลุ�มวัยเดก็ปฐมวัย (0 – 5 ป+) / สตรี 

ฐานข6อมูล 50 แฟ9ม procedure_opd ในการกรองดูใน 43 แฟ9ม  
ร6อยละเด็กอายุตํ่ากว�า 3 ป+ ได6รับการตรวจสุขภาพช�องปาก ไม�น6อยกว�า 70  
รหัสโรค kpi ตรวจสอบ  'K02%' 
 

ร6อยละเด็กอายุต่ํากว�า 3 ป+ ได6รับการตรวจสุขภาพช�องปาก กลุ�มวัยเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปu) / สตรี 
ฐานข6อมูล 50 แฟ9ม procedure_opd ในการกรองดูใน 43 แฟ9ม  
ร6อยละเด็กอายุตํ่ากว�า 3 ป+ ได6รับการตรวจสุขภาพช�องปาก ไม�น6อยกว�า 70  (ผลงาน) : จํานวนเด็ก 0-2 ปu 11 เดือน 
(ตํ่ากว�า 3 ปu)  
(เป9าหมาย) : จํานวนเด็ก 0-2 ปu 11 เดือน (ตํ่ากว�า 3 ปu) ทั้งหมด ที่อยู�ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1 และ 3  

      (รหัสหัตถการ 7 หลัก ที่ใช6ตรวจสอบ =2330011) 
 
ร�อยละเด็กอายุต่ํากว�า 3 ปu ได�รับฟลอูอไรดDทุกรูปแบบ  กลุ�มวัยเด็กปฐมวัย (0 – 5 ป+) / สตรี 

ฐานข6อมูล 50 แฟ9ม procedure_opd ในการกรองดูใน 43 แฟ9ม  
ร6อยละเด็กอายุตํ่ากว�า 3 ป+ ได6รับฟลูออไรด_ทุกรูปแบบ ไม�น6อยกว�า 50  
รหัสหัตถการ 7 หลัก ที่ใช6ตรวจสอบ ('2337010','2377020','2377021') 

 
 เป็นกิจกรรมส่งเสริมป้องกนัทางทนัตกรรมในเดก็กลุ่มอาย ุ3 – 5ปี การบนัทึกขอ้มูลแยกเป็น 

 - กิจกรรมที.เกิดจากใหบ้ริการในศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนหรือนดัมารับบริการในรพ.สต.  

 บนัทึกในระบบงาน เชิงรับ >>Onestop service   

 -กิจกรรมที.เกิดขึAนในสถานบริการในวนัที.มีกิจกรรมการให้วคัซีน บนัทึกในบญัชี4  

วิธีการบนัทึกขอ้มูลการให้บริการทนัตกรรมใน Onestop service  ดงัรูปที. 1 – รูปที. 3 ส่วนการบนัทึกผลการตรวจฟันเพื.อให้

ส่งออก43แฟ้มนัAนสามารถบนัทึกไดด้งัรูปที. 4 



 

หลงัจากบนัทึกขอ้มูลดงัรูปที. 1 แลว้ก็ไปลงบนัทึกรายการหตัถการทนัตกรรมในเมนูทนัตกรรม ดงัรูปที. 2 

 

ลงบนัทึกผลการตรวจฟันเพื.อใหส่้งออก 43แฟ้มในหนา้ Onestop servic เมนู ทนัตกรรม>> ตรวจสุขภาพฟัน  แลว้จึงบนัทึก

ขอ้มูลการตรวจฟัน ดงัรูปที. 3 และรูปที. 4 

รูปที�  1 

รูปที� 2 



 

 

หลงัจากบนัทึกผลการตรวจฟันแลว้ก็ใหส้รุปผลงานดงัรูปที. 5 และรูปที. 6  แลว้สรุปค่าใชจ่้ายและบนัทึกกเ็สร็จเรียบร้อย 

รูปที� 4 

รูปที� 3 



 

 

วิธีบนัทึกกิจกรรมส่งเสริมป้องกนัทนัตกรรมที.เกิดขึAนในสถานบริการในวนัที.มีกิจกรรมการให้วคัซีน บนัทึกในบญัชี 4 

หลงัจากที.บนัทึกขอ้มลูการใหบ้ริการวคัซีนในเดก็แลว้ตอ้งบนัทึกการให้บริการทนัตกรรมเพื.อส่งออก  43แฟ้มไดด้งัรูปที.7 

รูปที�5 

รูปที�6 



 

 

สรุปรหัสหัตถการทันตกรรมในกลุ�มเด็กอายุ3-5ป+  
 ตรวจช�องปาก ������� 

 เคลือบฟ2นด�วยฟลูออไรดDในเด็ก (รวมขัดฟ2น) 2377021 

 สอนวิธีทําความสะอาดฟ2นและช�องปาก(ฝmกทักษะการแปรงฟ2น)  ������� 

 ถอนฟ2นนํ้านม  2372700  

กรณีพบฟQนผุ ให6ใส�รหัสพบฟQนพุทุกประเภท k021 ในหนา้ Onestop service 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที�7 



กลุ�มเด็ก 5-14 ป+ 
ร6อยละเด็ก ป.1 ได6รับการตรวจสุขภาพช�องปาก  กลุ�มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ป+) 
ฐานข�อมูล 50 แฟcม procedure_opd ร�อยละเด็ก ป.1 ได�รับการตรวจสุขภาพช�องปาก ไม�น�อยกว�า 85  
(ผลงาน) : จํานวนเด็ก 6 - 7 ปu ที่รับบริการ และ ได�รับการตรวจสุขภาพช�องปาก 
(เป9าหมาย) : จํานวนเด็ก 6 - 7 ปu ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ ( Typearea = 1,3) 
(รหัสหัตถการ 7 หลัก ที่ใช6ตรวจสอบ =2330011) 

 

ร6อยละเด็ก ป.1 ได6รับการเคลือบหลุมร�องฟQน   กลุ�มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ป+) 
ฐานข�อมูล 50 แฟcม procedure_opd ร�อยละเด็ก ป.1 ได�รับการเคลือบหลุมร�องฟ2น ไม�น�อยกว�า 30  
(ผลงาน) : จํานวนเด็ก 7 ปu ท่ีรับบริการ และ ได�รับการเคลือบหลุมร�องฟ2น 
(เป9าหมาย) : จํานวนเด็ก 7 ปu ท้ังหมด ในเขตรับผิดชอบ ( Typearea = 1,3) 
(รหัสหัตถการ 7 หลัก ที่ใช6ตรวจสอบ=2387030) 
 
เป็นกิจกรรมส่งเสริมป้องกนัและรักษาทางทนัตกรรม การบนัทึกขอ้มลูสามารถบนัทึกไดที้.ระบบงาน เชิงรับ >>Onestop 
service  วิธีการบนัทึกขอ้มูลการให้บริการทนัตกรรมใน Onestop service  บนัทึกเหมือนกนั ตามรูปที. 1-3 
 

 

หลงัจากบนัทึกขอ้มูลดงัรูปที. 1 แลว้ก็ไปลงบนัทึกรายการหตัถการทนัตกรรมในเมนูทนัตกรรม ดงัรูปที. 2 

รูปที�  1 



 

ลงบนัทึกผลการตรวจฟันเพื.อใหส่้งออก 43แฟ้มในหนา้ Onestop servic เมนู ทนัตกรรม>> ตรวจสุขภาพฟัน  แลว้จึงบนัทึก

ขอ้มูลการตรวจฟัน ดงัรูปที. 3 และรูปที. 4 

 

ดงัรูปที.1 – รูปที.3 ส่วนการบนัทึกผลการตรวจฟันเพื.อให้ส่งออก43แฟ้มนัAนสามารถบนัทึกไดด้งัรูปที. 4 

รูปที� 2 

รูปที� 3 



รูปที. 4 

 

หลงัจากบนัทึกผลการตรวจฟันแลว้ก็ใหส้รุปผลงานดงัรูปที. 5  แลว้สรุปค่าใชจ่้ายและบนัทึกกเ็สร็จเรียบร้อย 
รูปที่ 5 

 

 

 



สรุปรหัสหัตถการทันตกรรมในเด็กป.1 –ป.6 (5-14 ปี) 

  ตรวจช�องปาก ������� 

  เคลือบฟ2นด�วยฟลูออไรดDในเด็ก (รวมขัดฟ2น) 2377021 

  สอนวิธีทําความสะอาดฟ2นและช�องปาก(ฝmกทักษะการแปลงฟ2น)  ������� 

ในกรณไีด้ทําส่วนไหนให้ใส่หัตถการตามรายการนั0นครับ 

  ถอนฟันนํA านม  ��3�3�� 

  ถอนฟันแท ้ 2382770 

 เคลือบหลุมร่องฟันแท ้2387030 

  เคลือบหลุมร่องฟันนํA านม  ��33��� 

 การขดูหินนํA าลาย(เฉพาะฟันบน)  2277310 

 การขดูหินนํA าลาย(เฉพาะฟันล่าง) 2287310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มตรวจสุขภาพฟัน หญิงตั0งครรภ์ ,  เบาหวาน/ความดนั 

ร6อยละหญิงตั้งครรภ_ได6รับการตรวจสุขภาพช�องปากอย�างน6อย 1 คร้ัง คุณภาพบริการ 

ฐานข�อมูล 50 แฟcม procedure_opd 
ร�อยละหญิงต้ังครรภDได�รับการตรวจสุขภาพช�องปากอย�างน�อย 1 คร้ัง ไม�น�อยกว�า  
หัตถการท่ีใช�  ตรวจช�องปาก ������� 
 

ร6อยละหญิงตั้งครรภ_ได6รับบริการขูดหินนํ้าลาย  คณุภาพบริการ 
ฐานข�อมูล 50 แฟcม procedure_opd 
ร�อยละหญิงต้ังครรภDได�รับบริการขูดหินนํ้าลาย ไม�น�อยกว�า 20  
หัตถการท่ีใช� 
การขดูหินนํA าลาย(เฉพาะฟันบน)  2277310 
การขดูหินนํA าลาย(เฉพาะฟันล่าง) 2287310 

 
ร�อยละผู�ป{วยเบาหวานความดันได�รับการตรวจสุขภาพช�องปาก 
วิธีการบนัทึกขอ้มูลการให้บริการทนัตกรรมใน Onestop service  เพื.อตรวจฟันผูป่้วยเบาหวานความดนั  เลือกแผนก  ใส่ 
Chef complaint   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มหญิงตั0งครรภ์ 

เป็นกิจกรรมส่งเสริมป้องกนัทางทนัตกรรมสามารถบนัทึกขอ้มูลการใหบ้ริการที.ระบบงาน บัญช ี2 

 
 

 เลือก การให�บริการตรวจก�อนคลอด 

 
 



เลือกตรวจฟ2น   คียDหัตถการ  ตรวจช�องปาก การขูดหินนํ้าลาย(เฉพาะฟ2นบน)  การขูดหินนํ้าลาย(เฉพาะฟ2นล�าง)  
สังเกต ลําดับท่ีสองลําดับที่ 1 เสมอ กด +  
คลิกตรวจฟ2น   คลิกต้ังครรภD  คลิกสรุปผลงาน ตามลําดับ  กดบันทึกเปFนอันเสร็จข้ันตอน 
 

 
 

วิธีการบนัทึกขอ้มูลการให้บริการทนัตกรรมใน Onestop service  เพื.อใส่ รหัสโรค Z012  เลือกแผนก  ใส่ Chef 
complaint  ดว้ยนะครับ

 
 

 



สรุปหัตถการหญงิตั0งครรภ์ 
หัตถการท่ีใช�   
       -ตรวจช�องปาก ������� 

-การขดูหินนํA าลาย(เฉพาะฟันบน)  2277310 
-การขดูหินนํA าลาย(เฉพาะฟันล่าง) 2287310 

 รหสัโรค O996 โรคแทรกซ้อนทางระบบทางเดินอาหาร type 1   
  
 
 

 

 

 

 

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดัน 

วิธีการบนัทึกขอ้มูลการให้บริการทนัตกรรมใน Onestop service  เพื.อตรวจฟันผูป่้วยเบาหวานความดนั  เลือกแผนก  ใส่ 
Chef complaint  ดว้ยนะครับ 

 
 



 

 



 

 



สรุปหัตถการตรวจสุขภาพช่องปาก เบาหวานความดนั 
หัตถการท่ีใช�   
       -ตรวจช�องปาก ������� 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบแฟ9มที่เก่ียวข6องกับการให6บริการทันตกรรมในแต�ละกลุ�มอายจุะถูกส�งออกมาในรูป 43 แฟ9ม  

 
 



 

 



 

สรุปรายงานตาม KPI งานทนัตกรรม 

create 17/09/2557 


