
สรุปรายละเอียดที่จะเก็บข้อมูล 

ข้อมูลทั่วไป 

1.ใช้ข้อมูลย้อนหลังระหวา่งปี 2560-2564
2.ประชากร 4 สิทธิ์ ณ วนัที่ 1 ก.ค.64
3.จำนวนเตียง : ใช้ Active bed ณ มีนาคม
2565 

ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
1 จำนวนผู้ป่วย OP visit รวม ER และ 

extended OPD หรือ PCU ที่เป็นเครือข่าย 
แต่ไม่รวม รพ.สต. 

จำนวนคร้ังที่ผู้ป่วยมารับบริการประเภทผู้ป่วยนอก 
รวมทุกแผนก ในปีงบประมาณ ที่บันทึกในระบบ
ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้รหัสหน่วยบริการของหน่วย
บริการนั้นๆ  (กรณีสถานบริการเครือข่ายแยกบันทึก
ข้อมูลการให้บริการด้วยรหัสหน่วยบริการเครือข่าย 
ถือเป็นผลงานของหน่วยบริการเครือข่าย ไม่ให้นำมา
รวมด้วย) 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 

2 จำนวนผู้ป่วย ER รวม 
จำนวนคร้ังทั้งหมดของผู้ป่วยมารับบริการที่ห้อง
ฉุกเฉินของหน่วยบริการในปีงบประมาณ  

ข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 

3 จำนวนผู้ป่วย ER สีแดง 
จำนวนคร้ังของผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินของ
หน่วยบริการในปีงบประมาณ และได้รับการคัด
กรองว่าเป็นผู้ป่วยระดับสีแดง หรือระดับ 1 ตาม

ข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 

ครั้ง 

ครั้ง 

 

ครั้ง 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
เกณฑ์ในหนังสือ MOPH ED Triage สำนักวิชาการ
แพทย์ กรมการแพทย์ ปี 2561  

4 จำนวนผู้ป่วย ER สีส้ม 

จำนวนคร้ังของผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินของ
หน่วยบริการในปีงบประมาณ และได้รับการคัด
กรองว่าเป็นผู้ป่วยระดับสีส้ม หรือระดับ 2 ตาม
เกณฑ์ในหนังสือ MOPH ED Triage สำนักวิชาการ
แพทย์ กรมการแพทย์ ปี 2561  

ข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 

5 จำนวนผู้ป่วย ER สีเหลือง 

จำนวนคร้ังของผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินของ
หน่วยบริการในปีงบประมาณ และได้รับการคัด
กรองว่าเป็นผู้ป่วยระดับสีเหลือง หรือระดับ 3 ตาม
เกณฑ์ในหนังสือ MOPH ED Triage สำนักวิชาการ
แพทย์ กรมการแพทย์ ปี 2561  

ข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 

6 จำนวนผู้ป่วย ER สีเขียว 

จำนวนคร้ังของผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินของ
หน่วยบริการในปีงบประมาณ และได้รับการคัด
กรองว่าเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียว หรือระดับ 4 ตาม
เกณฑ์ในหนังสือ MOPH ED Triage สำนักวิชาการ
แพทย์ กรมการแพทย์ ปี 2561  

ข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 

7 จำนวนผู้ป่วย ER สีขาว 
จำนวนคร้ังของผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินของ
หน่วยบริการในปีงบประมาณ และได้รับการคัด
กรองว่าเป็นผู้ป่วยระดับสีขาว หรือระดับ 5 ตาม

ข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 

ครั้ง 

ครั้ง 

ครั้ง 

ครั้ง 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
เกณฑ์ในหนังสือ MOPH ED Triage สำนักวิชาการ
แพทย์ กรมการแพทย์ ปี 2561  

8 จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน (IPD) ทั้งหมด วัน จำนวนวันนอนทั้งหมดของผู้ป่วยที่มารับบริการเป็น
ผู้ป่วยใน รวมทุกแผนก ในปีงบประมาณ ที่บันทึกใน
ระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้รหัสหน่วยบริการของ
หน่วยบริการนั้นๆ 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 

9 จำนวนผ่าตัดใหญ่ Major operation ครั้ง จำนวนคร้ังทั้งหมดของการผ่าตัดใหญ่ ที่ต้องใช้
ยาสลบหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (spinal block) 
หรือ นอกไขสันหลัง (Epidural block) หรือต้องใช้
เคร่ืองช่วยหายใจระหว่างผ่าตัด ในปีงบประมาณ 
ของหน่วยบริการนั้นๆ 

ข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 

10 จำนวนทำคลอดรวม (ไม่รวมผ่าตัดคลอด) ครั้ง จำนวนคร้ังทั้งหมดของการทำคลอดทุกวิธี ใน
ปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ ไม่รวมการ
ผ่าตัดคลอด และกรณีคลอดก่อนถึงสถานบริการ 

ข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 

11 จำนวนคร้ังทำหัตถการพิเศษ Colonoscopy ครั้ง 

จำนวนคร้ังทั้งหมดของการทำหัตถการพิเศษ 
Colonoscopy ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการ
นั้นๆ (บันทึกรหัสหัตถการ 45.21, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25) 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 

12 จำนวนคร้ังทำหัตถการพิเศษ ERCP ครั้ง 
จำนวนคร้ังทั้งหมดของการทำหัตถการพิเศษ ERCP  
ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ (บันทึกรหัส
หัตถการ 51.10, 51.11) 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 

13 จำนวนคร้ังทำหัตถการพิเศษ Bronchoscopy ครั้ง 

จำนวนคร้ังทั้งหมดของการทำหัตถการพิเศษ 
Bronchoscopy ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการ
นั้นๆ (บันทึกรหัสหัตถการ 33.21, 33.22, 33.23, 
33.24, 33.27, 32.28, 32.27, 32.21) 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 

14 จำนวนคร้ังทำหัตถการพิเศษ CAG ครั้ง 
จำนวนคร้ังทั้งหมดของการทำหัตถการพิเศษ CAG, 
ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ (บันทึกรหัส
หัตถการ 88.55, 88.56, 88.57) 

ข้อมูล 43 แฟ้ม  

 OPD : งานบริการทันตกรรมพื้นฐาน    
15 งานอุดฟันทันตหัตถการ 1,2,3  ซี่ จำนวนซี่ฟัน ที่ได้รับบริการในปีงบประมาณ ของ

หน่วยบริการนั้นๆ ดังนี้ 
"ทันตกรรมหัตถการ 1" หมายถึง การอุดฟัน 1 ด้าน 
ด้วย Amalgam, Composite, Light Curing 
Material, GI และอื่น ๆ  การอุดฟันชั่วคราว 
(Temporary Stopping or Filling) 
"ทันตกรรมหัตถการ 2" หมายถึง การอุดฟัน 2 ด้าน 
ด้วย Amalgam, Composite, Light Curing 
Material, GI และอื่น ๆ 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ HIS ของ

หน่วยงาน 
ในหัวข้อ ทันตกรรม

หัตถการ 1-3 * 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
"ทันตกรรมหัตถการ 3" หมายถึง การอุดฟันตั้งแต่ 3 
ด้านขึ้นไป, การอุดฟันด้วยการเสริม pin , การอุด
ฟันแบบ Facing  โดย Direct Technique, การอุด 
Diastema Edging, การใส่ Band เพ่ือบูรณะฟัน 
# รายละเอียดรหัสหัตถการ ตามไฟล์แนบ # 

16 งานขูดหินน้ำลาย ปริทันต์ 2 งาน จำนวนคร้ัง ที่ได้รับบริการในปีงบประมาณ ของ
หน่วยบริการนั้นๆ ดังนี้ 
"ปริทันต์ 2" หมายถึง การขูดหินน้ำลายและขัดฟัน
ในผู้รับบริการทันตกรรม 
# รายละเอียดรหัสหัตถการ ตามไฟล์แนบ # 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ HIS ของ

หน่วยงาน 
ในหัวข้อ ทันตกรรม

ปริทันต์ 2 * 
17 งานถอนฟัน ทันตศัลยกรรม 1,2 ซี่ จำนวนซี่ฟัน ที่ได้รับบริการในปีงบประมาณ ของ

หน่วยบริการนั้นๆ ดังนี้ 
"ทันตศัลยกรรม 1" หมายถึง การถอนฟันแท้หรือฟัน
น้ำนมโดยปกติทั่วไป เช่น ใช้คีมถอนฟัน หรือใช้ 
elevator ในกรณีของ R.R.  
"ทันตศัลยกรรม 2" หมายถึง การถอนฟันที่ยาก หรือ
มีปัญหา เช่น รากฟันหัก, การถอนฟันที่ต้องใช้
เคร่ืองกรอตัดกระดูก หรือตัดแบ่งรากฟัน, 
Cementosis, Ankylosis เป็นต้น 
# รายละเอียดรหัสหัตถการ ตามไฟล์แนบ # 
 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ HIS ของ

หน่วยงาน 
ในหัวข้อ ทันตกรรม
ทันตศัลยกรรม 1-2 

* 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
 OPD : งานบริการทันตกรรมเฉพาะทาง    

18 งานรักษาคลองรากฟัน รักษาราก 1,5,6,7,8 ซี่ จำนวนซี่ฟัน ที่ได้รับบริการในปีงบประมาณ ของ
หน่วยบริการนั้นๆ ดังนี้ 
“รักษาคลองรากฟัน 1” เฉพาะ Pulpotomy ฟัน
แท้ การ Bleaching (vital & Non-vital Teeth) 
"รักษาคลองรากฟัน 5" หมายถึง การอุดคลองราก
ฟันหน้า (เฉพาะ Visit ที่อุดรากฟัน) 
"รักษาคลองรากฟัน 6" หมายถึง การอุดคลองราก
ฟันกรามน้อย (เฉพาะ Visit ที่อุดรากฟัน) 
"รักษาคลองรากฟัน 7" หมายถึง การอุดคลองราก
ฟันกราม (เฉพาะ Visit ที่อุดรากฟัน) 
"รักษาคลองรากฟัน 8" หมายถึง การอุดคลองราก
ฟัน ในกรณีดังต่อไปนี้ One-Visit-RCT, 
Retreatment/Close Sinus Opening กรณีที่ใช้
เวลามากกว่า 2  ครั้ง, Removal of Broken 
Instrument, Pulp Obliteration,  Perforation, 
Root Resorption,  Apexification (เฉพาะ Visit 
ที่อุดรากฟัน) 
# รายละเอียดรหัสหัตถการ ตามไฟล์แนบ # 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ HIS ของ

หน่วยงาน 
ในหัวข้อรักษาคลอง
รากฟัน 1 เฉพาะ 
Pulpotomy ฟัน

แท้ การ Bleaching 
รักษาคลองรากฟัน 

5-8 * 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
19 งานรักษาโรคปริทันต์ 4,5,6,7,8 ส่วน/ราย จำนวนส่วนของฟัน หรือจำนวนผู้ป่วย ที่ได้รับ

บริการในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ ดังนี้ 
"ปริทันต์ 4" หมายถึง การทำ Root planning, การ
ทำ Splint ฟัน  
"ปริทันต์ 5" หมายถึง การทำ Gingivectomy, 
Gingivoplasty, subgingival curettage, 
Frenectomy, Excisional New Attactment 
Procedure (ENAP)  
"ปริทันต์ 6" หมายถึง การทำ Flap operation ต่าง 
ๆ, Mesial and Distal Wedge Operation และ/
หรือ ทำร่วมกับ Periodontal Flap อื่น ๆ, Crown 
Lengthening Hard and Soft Tissue, 
Hemisection และ Root Amputation (รวมเปิด 
Flap ด้วย) 
"ปริทันต์ 7" หมายถึง การทำ Mucogingival 
Surgery, Apically/Coronally Positioned Flap 
Procedure, Pedicle Soft Tissue Graft 
Procedure, Free Soft Tissue Graft Procedure 
(รวม Surgery บริเวณ Doner Site ด้วย) 
"ปริทันต์ 8" หมายถึง การทำ Osseous Surgery, 
Bone Graft, Guided Tissue Regeneration 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ HIS ของ

หน่วยงาน 
ในหัวข้อ ปริทันต์ 

4-8 * 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
# รายละเอียดรหัสหัตถการ ตามไฟล์แนบ # 

20 งานทันตกรรมสำหรับเด็ก 3,4,5 ซี่/ราย จำนวนซี่ฟัน หรือจำนวนผู้ป่วย ที่ได้รับบริการใน
ปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ ดังนี้ 
"ทันตกรรมสำหรับเด็ก 3" หมายถึง การทำ 
Pulpotomy ในฟันน้ำนม  
"ทันตกรรมสำหรับเด็ก 4" หมายถึง การทำ 
Pulpectomy หรือ Root Canal Treatment  ใน
ฟันน้ำนมในคร้ังที่อุดรากฟัน  
"ทันตกรรมสำหรับเด็ก 5" หมายถึง การทำ 
Polycarbonate Crown, Stainless Steel Crown
และ Composite Resin Crown 
# รายละเอียดรหัสหัตถการ ตามไฟล์แนบ # 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ HIS ของ

หน่วยงาน 
ในหัวข้อ ทันตกรรม
สำหรับเด็ก 3-5 * 

21 งานทันตกรรมประดิษฐ์ 5,6,7,8,9 ชิ้น จำนวนชิ้นงาน ที่ได้รับบริการในปีงบประมาณ ของ
หน่วยบริการนั้นๆ ดังนี้ 
"ทันตกรรมประดิษฐ์ 5"  หมายถึง การใส่ 
Temporary Plate การใส่ Temporary Crown 
หรือ การใส่ stainless steel crown 
“ทันตกรรมประดิษฐ์ 6" หมายถึง การใส่ Partial 
Denture ชนิดโครงโลหะ หรือ Obturator 
prosthesis  

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ HIS ของ

หน่วยงาน 
ในหัวข้อ ทันตกรรม

ประดิษฐ์ 5-9 * 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
"ทันตกรรมประดิษฐ์ 7"  หมายถึง การใส่ 
Complete Denture การใส่ Single Complete 
Denture 
"ทันตกรรมประดิษฐ์ 8"  หมายถึง การใส่ 
Post&Core การใส่ Crown ชนิดต่างๆ, การใส่ 
Bridge, Removable bridge 
"ทันตกรรมประดิษฐ์ 9"  หมายถึง การใส่ Partial 
Denture อย่างยาก เช่น Magnetic Attachment 
หรือ Precision - Attachment, Swing-lock 
Partial Denture เป็นต้น  การใส่ Maxillo-facial-
prosthesis อย่างยาก เช่น Mandibular 
resection prosthesis, Obturator prosthesis, 
Speed Aid Prosthesis, Palate lift prosthesis 
เป็นต้น   
# รายละเอียดรหัสหัตถการ ตามไฟล์แนบ # 

22 งานศัลยศาสตร์ช่องปาก 2,3,4,5,6,7 ซี่/งาน/ราย จำนวนซี่ฟัน จำนวนงาน หรือจำนวนผู้ป่วย ที่ได้รับ
บริการในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ ดังนี้ 
"ศัลยกรรมช่องปาก 2" หมายถึง การทำ Biopsy, 
การใส่ Surgical Stent, การตัดแต่งสันกระดูก 
(Alveolectomy,Alveoloplasty), Labial 
/Lingual frenectomy, Lingual frenulotomy, 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ HIS ของ

หน่วยงาน 
ในหัวข้อ 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 
2-7 * 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
การผ่าตัด partial bony Impaction, การทำ Root 
Resection และหรือ Retrograde ในฟันหน้า, การ
ตัดเนื้องอกขนาดเล็ก  (<1.25 ซม.), การเจาะหนอง 
ภายนอก/ใน ช่องปาก closed reduction 
alveolar fracture เป็นตน้  
"ศัลยกรรมช่องปาก 3" หมายถึง การทำ 
Marsupialization, การทำ Closed Reduction 
เพ่ือรักษากระดูกขากรรไกรล่างหัก, Excision of 
odontogenic/non - odontogenic lesion, 
Closed (needle) biopsy of salivary gland, 
การทำ Marsupialization, การทำ Tooth 
Reimplantation หรือ Tooth Transplantation, 
การเย็บปิด OAC, การทำ Root Resection หรือ 
Retrograde ในฟันหลัง, การทำ Torectomy of 
mandible Torectomy of maxilla, Surgical 
removal complete bony impaction and of 
permanent teeth (variation of impaction, 
embedded tooth)  closed reduction 
fracture maxilla and mandible เป็นต้น 
"ศัลยกรรมช่องปาก 4"  หมายถึง การทำ 
Destruction of trigeminal nerve, การทำ 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
Sequestrectomy, Open reduction of 
alveolar fracture, Removal of internal 
fixation device, การทำ Cald Well Luc 
Operation, Biopsy of facial bone, Open 
biopsy of salivary gland or duct, 
Sinusectomy, Closure of nasal sinus fistula, 
Dilatation of salivary duct, Incision and 
drainage of fascial space, Partial/ Complete  
glossectomy, excision of lesion or tissue or 
bony palate เป็นต้น 
"ศัลยกรรมช่องปาก 5" หมายถึง การทำ  Ridge 
Augmentation, Sialoadectomy, การผ่าตัดใน  
Cleft Lip/Cleft Palate เป็นต้น 
"ศัลยกรรมช่องปาก 6" หมายถึง การรักษากระดูก
ขากรรไกรและใบหน้าหักโดยวิธี Open Reduction 
and Internal Fixation (ORIF) หรือใช้เครื่องมือ
พิเศษ เช่น External Pin Fixation, การตัดต่อม
น้ำลายขนาดใหญ่, Open removal of calculus 
from salivary duct เป็นต้น 
"ศัลยกรรมช่องปาก 7" หมายถึง การทำ 
Mandibulectomy, Maxillectomy, TMJ 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
Surgery, การทำ Neck Dissection, 
Orthognathic Surgery เป็นต้น 
# รายละเอียดรหัสหัตถการ ตามไฟล์นบ # 

23 งานทันตกรรมจัดฟัน5,6,7,8,9 
 

ราย จำนวนผู้ป่วย ที่ได้รับบริการในปีงบประมาณ ของ
หน่วยบริการนั้นๆ ดังนี้ 
"ทันตกรรมจัดฟัน 5" หมายถึง Inserted Passive 
Removable Appliance, Obtulator/ Feeding 
Plate, Retainer, Raised Bite  
"ทันตกรรมจัดฟัน 6" หมายถึง Inserted Passive 
Fixed Appliance, Nance's Appliance, Palatal 
Bar, Lingual Holding Arch,Transpalatal Bar, 
Stabilizing Splint 
"ทันตกรรมจัดฟัน 7" หมายถึง Inserted Active 
Removable Appliance, Active Obtulator  
"ทันตกรรมจัดฟัน 8" หมายถึง Inserted 
Functional Appliance, Extra Oral Appliance, 
Hydrax, Quadhelix  
"ทันตกรรมจัดฟัน 9" หมายถึง Inserted 
Simple/Complex full Fixed Appliance, 
Limited/Interceptive/Comprehensive 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ HIS ของ

หน่วยงาน 
ในหัวข้อ ทันตกรรม

จัดฟัน 5-9 * 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
orthodontic treatment Partial fixed 
appliance therapy, Orthognathic surgery  
# รายละเอียดรหัสหัตถการ ตามไฟล์แนบ # 

24 งานทันตกรรมหัตถการ 4 ซี่ จำนวนซี่ฟัน จำนวนงาน หรือจำนวนผู้ป่วย ที่ได้รับ
บริการในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ ดังนี้ 
"ทันตกรรมหัตถการ 4" หมายถึง การอุดฟันโดยวิธี 
Indirect Veneer, Inlay, Onlay (เฉพาะ Visit ที่ใส่
ชิ้นงาน) 
# รายละเอียดรหัสหัตถการ ตามไฟล์แนบ # 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ HIS ของ

หน่วยงาน 
ในหัวข้อ ทันตกรรม

หัตถการ 4 * 

25 งานทันตกรรมบดเคี้ยว 3,5 งาน จำนวนงาน ที่ได้รับบริการในปีงบประมาณ ของ
หน่วยบริการนั้นๆ ดังนี้ 
"ทันตกรรมบดเคี้ยว 3" หมายถึง การรักษาทาง
ระบบบดเคี้ยวด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการใส่ 
Occlusal Splint เช่น Physical Therapy, 
Medication, Psychosocial Management, 
Behavior Modification เป็นต้น , Occlusal 
guard 
"ทันตกรรมบดเคี้ยว 4" หมายถึง Fabrication of 
athletic mouthguard 
"ทันตกรรมบดเคี้ยว 5" หมายถึง การกรอแก้ไขความ
ผิดปกติของฟัน (Selective Grinding) 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ HIS ของ

หน่วยงาน 
ในหัวข้อ ทันตกรรม

บดเคี้ยว 3-5 * 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
# รายละเอียดรหัสหัตถการ ตามไฟล์แนบ # 

26 งานเวชศาสตร์ช่องปาก 6 งาน จำนวนงาน ที่ได้รับบริการในปีงบประมาณ ของ
หน่วยบริการนั้นๆ ดังนี้ 
"เวชศาสตร์ช่องปาก 6" หมายถึง การตรวจวินิจฉัย
และรักษา Oro-facial Pain 
# รายละเอียดรหัสหัตถการ ตามไฟล์แนบ # 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ HIS ของ

หน่วยงาน 
ในหัวข้อ เวชศาสตร์

ช่องปาก 6 * 
27 งานทันตกรรมรากเทียม ซี่ จำนวนซี่ฟัน ที่ได้รับบริการในปีงบประมาณ ของ

หน่วยบริการนั้นๆ ดังนี้ 
"รากฟันเทียม" หมายถึง การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม 
การ maintenance (including removal of 
prosthesis, cleansing of prosthesis and 
abutments and reinsertion of prosthesis) 
การรื้อรากฟันเทียม 
# รายละเอียดรหัสหัตถการ ตามไฟล์แนบ # 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ HIS ของ

หน่วยงาน 
ในหัวข้อ รากฟัน

เทียม * 

 IPD    
28 การดูแลผูป้่วยในที่ทันตแพทย์เป็นเจ้าของไข้ ราย จำนวนผู้ป่วยในที่ได้รับรักษาโดยทันตแพทย์ เฉพาะ

รายที่ทันตแพทย์เป็นเจ้าของไข้ ในปีงบประมาณ 
ของหน่วยบริการนั้นๆ 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ HIS ของ

หน่วยงาน 
29 จำนวน Item ยา (รวมผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 

รวม Extended OPD ไม่รวมPCU) 
รายการ จำนวนรายการ (Item) ยา ทั้งหมดที่มีการสั่งใช้

ให้กับผู้ป่วยทุกประเภทในหน่วยบริการใน
ข้อมูล 43 แฟ้ม 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
ปีงบประมาณ ที่มีการบันทึกในระบบข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้รหัสหน่วยบริการของหน่วยบริการ
นั้นๆ 

30 จำนวน Item ยาเคมีบำบัด รายการ จำนวนรายการ (Item) ยาเคมีบำบัดทั้งหมดที่มีการ
สั่งใช้ให้กับผู้ป่วยทุกประเภทในหน่วยบริการใน
ปีงบประมาณ 

ข้อมูลสารสนเทศ 

31 จำนวนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน กลุ่ม 
Musculoskeletal condition 

ครั้ง จำนวนคร้ังที่มีการให้บริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วย
กลุ่มโรค Musculoskeletal condition (ICD10  
รหัส M00-M99) ในผู้ป่วยทุกประเภท ใน
ปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ  

ข้อมูลสารสนเทศ 

32 จำนวนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน กลุ่ม 
Neurological condition 

ครั้ง จำนวนคร้ังที่มีการให้บริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วย
กลุ่มโรค Neurological condition  (ICD10  รหัส 
G00-G99, H00-H99,F01-F99) ในผู้ป่วยทุก
ประเภท ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ  

ข้อมูลสารสนเทศ 

33 จำนวนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน กลุ่ม 
Cardiopulmonary condition 

ครั้ง จำนวนคร้ังที่มีการให้บริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วย
กลุ่มโรค Cardiopulmonary condition (ICD10  
รหัส I00-I99, J00-J99) ในผู้ป่วยทุกประเภท ใน
ปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ  

ข้อมูลสารสนเทศ 

34 จำนวนกายภาพบำบัดผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน 
กลุ่ม Miscellaneous system 

ครั้ง จำนวนคร้ังที่มีการให้บริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วย
กลุ่มโรค Miscellaneous system (ICD10  รหัส 

ข้อมูลสารสนเทศ 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
A00-B99, E00-E89, C00-D89, P00-P96, Q00-
Q99, R00-R99, Z00-Z99) ในผู้ป่วยทุกประเภท ใน
ปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ  

35 งานเก็บตัวอย่างและให้คำแนะนำในการเก็บ
ตัวอย่าง 

ครั้ง จำนวนคร้ังของการเก็บสิ่งส่งตรวจ ในผู้ป่วยทุก
ประเภท ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ 

ข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 
36 งานโลหิตวิทยา Test จำนวนคร้ังของการตรวจทางโลหิตวิทยา ในผู้ป่วย

ทุกประเภท ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ
ในกรณีที่มีการสั่งตรวจเป็นชุดการตรวจ เช่น  CBC  
ให้นับเป็น 1 test ไม่นับรวมกรณีส่งตรวจหน่วยงาน
ภายนอก 

ข้อมูลสารสนเทศ  

37 งานจุลทรรศน์คลินิก Test จำนวนคร้ังของการตรวจทางจุลทรรศน์คลินิกใน
ผู้ป่วยทุกประเภท ในปีงบประมาณ ของหน่วย
บริการนั้นๆในกรณีที่มีการสั่งตรวจเป็นชุดการตรวจ 
เช่น  U/A  ให้นับเป็น 1 test ไม่นับรวมกรณีส่ง
ตรวจหน่วยงานภายนอก 

ข้อมูลสารสนเทศ  

38 งานเคมีคลินิก Test จำนวนคร้ังของการตรวจทางเคมีคลินิก ในผู้ป่วยทุก
ประเภท ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ ไม่
นับรวมกรณีส่งตรวจหน่วยงานภายนอก 

ข้อมูลสารสนเทศ  



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
39 งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก Test จำนวนคร้ังของการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ในผู้ป่วยทุกประเภท ในปีงบประมาณ ของหน่วย
บริการนั้นๆ ไม่นับรวมกรณีส่งตรวจหน่วยงาน
ภายนอก 

ข้อมูลสารสนเทศ  

40 งานจุลชีววิทยาคลินิก Test จำนวนคร้ังของการตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก ใน
ผู้ป่วยทุกประเภท ในปีงบประมาณ ของหน่วย
บริการนั้นๆ ไม่นับรวมกรณีส่งตรวจหน่วยงาน
ภายนอก 

ข้อมูลสารสนเทศ  

41 งานอณูชีวโมเลกุล Test จำนวนคร้ังของการตรวจทางอณูชีวโมเลกุล ใน
ผู้ป่วยทุกประเภท ในปีงบประมาณ ของหน่วย
บริการนั้นๆ ไม่นับรวมกรณีส่งตรวจหน่วยงาน
ภายนอก 

ข้อมูลสารสนเทศ  

 งานธนาคารเลือด    
42 เตรียมเลือดให้ผู้ป่วย unit จำนวนถุงเลือดและส่วนประกอบของเลือดทั้งหมดที่

มีการเตรียมเพ่ือให้แก่ผู้ป่วยทุกประเภท ใน
ปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ 

ข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 
43 รับบริจาคโลหิต & เตรียม สปก.เลือด unit จำนวนถุงเลือดทั้งหมดที่ได้รับบริจาค ใน

ปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ 
ข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
44 ตรวจห่องปฏิบัติการธนาคารเลือด NAT*** unit จำนวนถุงเลือดทั้งหมดที่ได้รับการตรวจ NAT ใน

ปีงบประมาณ ของหน่วยบรกิารนั้นๆ เฉพาะหน่วย
บริการที่มีหนังสือรับรองการตรวจ NAT เท่านั้น 
(แนบเอกสารสำเนา หนังสือรับรองการตรวจ NAT
ด้วย) 

ข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 

45 จำนวน X-ray ทั่วไปและฟนั รวม ARI Clinic/
รพ.สนาม/HI/CI 

ภาพ จำนวนภาพของการตรวจ X-ray ทั่วไปทั้งหมด ใน
ผู้ป่วยทุกประเภท ในปีงบประมาณ ของหน่วย
บริการนั้นๆ ไม่รวม Portable X-ray 

ข้อมูลสารสนเทศ  

46 จำนวน Portable X-ray ภาพ จำนวนภาพของการตรวจ Portable X-ray ทั้งหมด 
ในผู้ป่วยทุกประเภท ในปีงบประมาณ ของหน่วย
บริการนั้นๆ  

ข้อมูลสารสนเทศ  

47 จำนวน Van Radiography ภาพ จำนวนภาพของการตรวจ X-ray นอกสถานที่
ทั้งหมด ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ  

ข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 
48 จำนวน X-ray พิเศษ ครั้ง จำนวนคร้ังของการตรวจ Fluoroscope, 

Myelography, Sialography, Dacryography, 
Venography, Mammography, Barium 
swallowing, Esophagogram, UGI, Barium 
enema, Cholangiography, Fistulography, IVP, 
Retrograde Pyelography, Cystogram, 
Urethrogram, Hysterosalpingography, 

ข้อมูลสารสนเทศ 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
Arthrography, Splenoportography ทั้งหมด ใน
ผู้ป่วยทุกประเภท ในปีงบประมาณ ของหน่วย
บริการนั้นๆ 

49 จำนวน- CT/CTA ไม่รวม outsource 
 

ครั้ง จำนวนคร้ังของการตรวจ CT/CTA ทั้งหมด ในผู้ป่วย
ทุกประเภท ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ 
ไม่นับรวมกรณี Outsource ที่ไม่ใช้บุคลากรของ
หน่วยบริการ 

ข้อมูลสารสนเทศ 

50 จำนวน-  MRI/MRA ไม่รวม outsource ครั้ง จำนวนคร้ังของการตรวจ MRI/MRA ทั้งหมด ใน
ผู้ป่วยทุกประเภท ในปีงบประมาณ ของหน่วย
บริการนั้นๆ ไม่นับรวมกรณี Outsource ทีไ่ม่ใช้
บุคลากรของหน่วยบริการ 

ข้อมูลสารสนเทศ 

51 จำนวนคร้ังทำหัตถการพิเศษ 
Thrombectomy 

ครั้ง จำนวนคร้ังทั้งหมดของการทำหัตถการพิเศษ 
Thrombectomy ในปีงบประมาณ ของหน่วย
บริการนั้นๆ  

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 
52 จำนวนคร้ังทำหัตถการพิเศษ Vascular/ 

Neuro Intervention 
ครั้ง จำนวนคร้ังทั้งหมดของการทำหัตถการพิเศษ 

Vascular/ Neuro Intervention ในปีงบประมาณ 
ของหน่วยบริการนั้นๆ  (ไม่รวม CAG และ 
Thrombectomy) 

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
53 จำนวนคร้ังทำหัตถการพิเศษ Non vascular/ 

Body Intervention 
ครั้ง จำนวนคร้ังของการทำหัตถการ Non vascular/ 

Body Intervention ทั้งหมด ในผู้ป่วยทุกประเภท 
ในปีงบประมาณ ของหน่วยบริการนั้นๆ  

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
หรือ บันทึกข้อมูล

อ่ืนๆ 
54 
 
 
 

จำนวน Bone density ครั้ง จำนวนคร้ังของการทำหัตถการ Bone density 
ทั้งหมด ในผู้ป่วยทุกประเภท ในปีงบประมาณ ของ
หน่วยบริการนั้นๆ  

ข้อมูลสารสนเทศ 

55 จำนวนเครื่อง Simulator เคร่ือง จำนวนเครื่อง Simulator ที่มีในหน่วยบริการ ใน
ปีงบประมาณ 

 

56 จำนวนเครื่อง CT -Simulator เคร่ือง จำนวนเครื่อง CT -Simulator ที่มีในหน่วยบริการ 
ในปีงบประมาณ 

 

57 จำนวนเครื่อง Planning เคร่ือง จำนวนเครื่อง Planning ที่มีในหน่วยบริการ ใน
ปีงบประมาณ 

 

58 จำนวนเครื่อง Linac 2D-3D/IMRT,VMAT เคร่ือง จำนวนเครื่อง Linac 2D-3D/IMRT,VMAT ที่มีใน
หน่วยบริการ ในปีงบประมาณ 

 

59 จำนวนเครื่อง Brachytherapy เคร่ือง จำนวนเครื่อง Brachytherapy ที่มีในหน่วยบริการ 
ในปีงบประมาณ 

 

60 จำนวนเครื่อง Dose calibrator เคร่ือง จำนวนเครื่อง Dose calibrator ที่มีในหน่วยบริการ 
ในปีงบประมาณ  

 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
61 จำนวนเครื่อง Thyroid uptake เคร่ือง จำนวนเครื่อง Thyroid uptake ที่มีในหน่วยบริการ 

ในปีงบประมาณ 
 

62 จำนวนเครื่อง SPECT / SPECT-CT เคร่ือง จำนวนเครื่อง SPECT / SPECT-CT ที่มีในหน่วย
บริการ ในปีงบประมาณ 

 

63 จำนวนเครื่อง PET / PET – CT เคร่ือง จำนวนเครื่อง PET / PET – CT ที่มีในหน่วยบริการ 
ในปีงบประมาณ 

 

64 จำนวน Radiation Counter counter จำนวน Radiation Counter ที่มีในหน่วยบริการ ใน
ปีงบประมาณ 

 

65 จำนวน Cobalt 60 เคร่ือง จำนวน Cobalt 60 ที่มีในหน่วยบริการ ใน
ปีงบประมาณ 

 

66 จำนวนเครื่อง Tissue Processor เคร่ือง จำนวนเครื่อง Tissue Processor ที่มีในหน่วย
บริการ ในปีงบประมาณ 

 

67 จำนวนเครื่อง Cryostat  ( Frozen section ) เคร่ือง จำนวนเครื่อง Cryostat  ( Frozen section ) ที่มี
ในหน่วยบริการ ในปีงบประมาณ 

 

68 จำนวนห้องผ่าตัดหัวใจ ห้อง จำนวนห้องผ่าตัดหัวใจ ที่มีในหน่วยบริการ ใน
ปีงบประมาณ 

 

69 จำนวนห้องสวนหัวใจ ห้อง จำนวนห้องสวนหัวใจ ที่มีในหน่วยบริการ ใน
ปีงบประมาณ 

 

70 จำนวนเครื่อง Echo เคร่ือง จำนวนเครื่อง Echo ที่มีในหน่วยบริการ ใน
ปีงบประมาณ 

 



ลำดับที ่ รายละเอียด หน่วยนับ คำอธิบาย แหล่งข้อมูล 
71 จำนวนเครื่อง EST เคร่ือง จำนวนเครื่อง EST ที่มีในหน่วยบริการ ใน

ปีงบประมาณ 
 

 


