


เป้าส ารวจ 
ป.1 = 
500 

บันทึก 6-7ปี 
= 800 

ส่งเป้า 
ไม่ได้แยก Type 1,3 

ส่ง21/43 แฟ้ม 
ไม่ได้แยก Type 1,3 

บันทึก 6-7ปี 
= 400 

ถ้านับแค่ 
 Type 1,3 

160% 80% 

เป้าส ารวจ 
ป.1 = 
1000 

ถ้านับเป้า 
6-7 ปี 

80% 40% 



 



ตัวอย่างตาราง dttm ที่ใช้นับ KPI 



• การลงตรวจฟัน Well baby (บญัชี 3) ร่วมกบั กลุ่มเวชฯ  
• การลงตรวจฟันมารดาฝากครรภ ์(บญัชี 2) ร่วมกบั กลุ่มเวชฯ 
• การตรวจฟันผูป่้วยเบาหวาน ความดนั ร่วมกบั คลินิกพิเศษ  

• การตรวจสุขภาพฟันนกัเรียน (บญัชี 5)  (Dental 43 แฟ้ม) 
• การตรวจสุขภาพฟัน (Dental 43 แฟ้ม) ทุกกลุ่มอาย ุ



 

ควรให้สิทธ์ิการเข้าถึงระบบ 
One Stop Service ให้

บุคลากรทนัตกรรมด้วย 



การลงตรวจฟัน Well baby (บัญชี 3) ร่วมกบั กลุ่มเวชฯ  

สามารถบันทกึได้ 2 รูปแบบ  
แตล่ะแบบอาจต้องระวงับ้าง ถ้าหากโรงพยาบาลใด ท่ีท าการบนัทกึการ
ตรวจฟัน ก่อน กลุม่เวชฯ   แตถ้่าโรงพยาบาลใดท าการบนัทึกหลงักลุม่เวชฯ 
จะง่ายหน่อย  เพราะถ้าลงบันทกึก่อนกลุ่มเวชฯ การลงวินิจฉัยจะต้อง
ไม่เป็นวินิจฉัยหลัก หรือ Principle diag  จะต้องลงเป็นวินิจฉยั
เป็นโรคร่วมไว้  ซึง่ลงได้ 2 หน้าจอ ดงันี ้แล้วแตค่วามถนดั 

  1.ลงหน้างานทนัตกรรม ปกติ ท่ีใช้งานปัจจบุนั 

   2.ลงจากหน้า One Stop Service  

    



การลงตรวจฟัน Well baby (บัญชี 3) ร่วมกบั กลุ่มเวชฯ  
1.ลงหน้างานทนัตกรรม ปกต ิที่ใช้งานปัจจุบัน 



การลงตรวจฟัน Well baby (บัญชี 3) ร่วมกบั กลุ่มเวชฯ  
1.ลงหน้างานทนัตกรรม ปกต ิที่ใช้งานปัจจุบัน 



การลงตรวจฟัน Well baby (บัญชี 3) ร่วมกบั กลุ่มเวชฯ  
2.ลงจากหน้า One Stop Service  



การลงตรวจฟัน Well baby (บัญชี 3) ร่วมกบั กลุ่มเวชฯ  
2.ลงจากหน้า One Stop Service  



การลงตรวจฟันมารดาฝากครรภ์ (บัญชี 2) ร่วมกบั กลุ่มเวชฯ 

สามารถบันทกึได้ 3 รูปแบบ  
แตล่ะแบบอาจต้องระวงับ้าง ถ้าหากโรงพยาบาลใด ท่ีท าการบนัทกึการ
ตรวจฟัน ก่อน กลุม่เวชฯ   แตถ้่าโรงพยาบาลใดท าการบนัทึกหลงักลุม่เวชฯ 
จะง่ายหน่อย  เพราะถ้าลงบันทกึก่อนกลุ่มเวชฯ การลงวินิจฉัยจะต้อง
ไม่เป็นวินิจฉัยหลัก หรือ Principle diag  จะต้องลงเป็นวินิจฉยั
เป็นโรคร่วมไว้  ซึง่ลงได้ 3 หน้าจอ ดงันี ้แล้วแตค่วามถนดั 

  1.ลงหน้างานทนัตกรรม ปกติ ท่ีใช้งานปัจจบุนั  

   2.ลงจากหน้า One Stop Service  

   3.ลงหน้า บญัชี 2 

 



การลงตรวจฟันมารดาฝากครรภ์ (บัญชี 2) ร่วมกบั กลุ่มเวชฯ 
สามารถบนัทกึได้ 3 รูปแบบ (วธีิที่ 1 กับ 2 เหมือนข้างต้น) 
3.ลงหน้า บัญชี 2 

 



การลงตรวจฟันมารดาฝากครรภ์ (บัญชี 2) ร่วมกบั กลุ่มเวชฯ 
3.ลงหน้า บัญชี 2 



การลงตรวจฟันมารดาฝากครรภ์ (บัญชี 2) ร่วมกบั กลุ่มเวชฯ 
3.ลงหน้า บัญชี 2 



การลงตรวจฟันมารดาฝากครรภ์ (บัญชี 2) ร่วมกบั กลุ่มเวชฯ 
3.ลงหน้า บัญชี 2 



การตรวจฟันผู้ป่วยเบาหวาน ความดนั ร่วมกบั คลนิิกพเิศษ  
ลงจากหน้า One Stop Service  

 



การตรวจฟันผู้ป่วยเบาหวาน ความดนั ร่วมกบั คลนิิกพเิศษ  
ลงจากหน้า One Stop Service  

 



การตรวจฟันผู้ป่วยเบาหวาน ความดนั ร่วมกบั คลนิิกพเิศษ  
ลงจากหน้า One Stop Service  

 



การตรวจฟันผู้ป่วยเบาหวาน ความดนั ร่วมกบั คลนิิกพเิศษ  
ลงจากหน้า One Stop Service  

 



การตรวจฟันผู้ป่วยเบาหวาน ความดนั ร่วมกบั คลนิิกพเิศษ  
ลงจากหน้า One Stop Service  

 



การตรวจฟันผู้ป่วยเบาหวาน ความดนั ร่วมกบั คลนิิกพเิศษ  
ลงจากหน้า One Stop Service  

 



การตรวจสุขภาพฟันนักเรียน (บัญชี 5)  (Dental 43 แฟ้ม) 



การตรวจสุขภาพฟันนักเรียน (บัญชี 5)  (Dental 43 แฟ้ม) 

ไม่แนะน าให้คย์ีผ่านบัญชี5 
เพราะต าแหน่งการบันทึก ผ่าน
ปุ่ม Vaccine ซ่ึงยงัไม่

เหมาะสมนัก 



การตรวจสุขภาพฟันนักเรียน (บัญชี 5)  (Dental 43 แฟ้ม) 



การตรวจสุขภาพฟันนักเรียน (บัญชี 5)  (Dental 43 แฟ้ม) 
ลงจากหน้า One Stop Service  

 



การตรวจสุขภาพฟันนักเรียน (บัญชี 5)  (Dental 43 แฟ้ม) 
ลงจากหน้า One Stop Service  

 



การตรวจสุขภาพฟันนักเรียน (บัญชี 5)  (Dental 43 แฟ้ม) 
ลงจากหน้า One Stop Service  

 



การตรวจสุขภาพฟันนักเรียน (บัญชี 5)  (Dental 43 แฟ้ม) 
ลงจากหน้า One Stop Service  

 



การตรวจสุขภาพฟัน (Dental 43 แฟ้ม) ทุกกลุ่มอาย ุ
ลงจากหน้า One Stop Service  
หรือหน้าบัญชี 3,4,5 ทีม่ปุ่ีม ตรวจสุขภาพฟัน  เลือกกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้เลย 

 



รายงานทีส่ามารถเรียกดูได้ 





 



 


