งาน/กิจกรรม

องคประกอบ

1.ทันตกรรม
ทัว่ ไป

ตรวจ 2
เวชศาสตรชองปาก 1-6

ทันตกรรมหัตถการ 1
ทันตกรรมหัตถการ 2
ทันตกรรมหัตถการ 3
ปริทันต1
ปริทันต2
ทันตศัลยกรรม 1-2

ความหมาย

ตรวจและวางแผนการรักษา
ใหยากอนและหรือหลังการรักษา,.ตรวจวินิจฉัยรอยโรค
ในชองปากและรักษา development condition ติด
เชื้อ เชื้อราเชื้อแบคทีเรีย อื่นๆ, ตรวจวินิจฉัยและรักษา
Orofacial pain
อุดฟนชั่วคราว อุดฟนอมัลกัมหรือสีเหมือนฟน 1ดาน
(ทุกกลุมอายุ)
อุดฟน อุด อุดฟนอมัลกัมหรือสีเหมือนฟน 2ดาน (ทุก
กลุมอายุ)
อุดฟน อุด อุดฟนอมัลกัมหรือสีเหมือนฟน 3ดาน(ทุก
กลุมอายุ)
(OHI)สอนการทําความสะอาดชองปากทุกประเภท
ขูดหินน้ําลายและขัดฟนทั้งปาก
ถอนฟนแท ฟนน้ํานมปกติ ถอนฟนแท ฟนน้ํานม ยาก
หรือมีปญหา

หนวย
นับ
เดิม
งาน
งาน

ซี่

ปริมาณงาน
2556

รวมปริมาณงานและใช
หนวยใหมเปน

รวม

ซี่
ซี่
งาน
งาน
ซี่

(…………)
“ครั้ง”

คําอธิบายการกรอกข้ อมูลทันตกรรม ใน FTE
งาน/กิจกรรม

2.ทันตกรรมเฉพาะ
ทาง

องคประกอบ

ทันตกรรมเด็ก 3
ทันตกรรมเด็ก 4
ทันตกรรมเด็ก 5
ทันตกรรมเด็ก 6
ทันตกรรมเด็ก 7
ทันตกรรมประดิษฐ 5
ทันตกรรมประดิษฐ 6
ทันตกรรมประดิษฐ 7
ทันตกรรมประดิษฐ 8
ทันตกรรมประดิษฐ 9
รักษาคลองรากฟน 5
รักษาคลองรากฟน 6
รักษาคลองรากฟน 7
รักษาคลองรากฟน 8
ปริทันต 4
ปริทันต 5
ปริทันต 6
ปริทันต 7
ศัลยกรรมชองปาก 2

ศัลยกรรมชองปาก 3
ศัลยกรรมชองปาก 4
ศัลยกรรมชองปาก 5
ศัลยกรรมชองปาก 6
ศัลยกรรมชองปาก 7

ความหมาย

หนวยนับ
เดิม

Pulpotomy ฟนน้ํานม (complete case)
pulpectomy, RCTฟนน้ํานม(complete case)
Stainless ,composite crown (complete case)
ใสครื่องมือกันทีต่ ิดแนน(complete case)
ใชยาและดมยาสลบทํา full mouth rehabilitation
ใสฟนT.P.≤ 5ซี่ ,Temp Cr, Br, Jacket Cr (complete case)
ใสฟน≥5ซี่,P.D. ≤ 5ซี่ ใส Maxillofacial Prosthesis อยางงาย,ใสTreatment Denture(complete case)
ใสฟนC.D.,S.D. P.D. ≥ 5ซี่
ใส Post&Core, Cr, Br≤5unite(complete case)
ใส Maxillofacial Prosthesis อยางยาก
อุดคลองรากฟนฟนหนา(complete case)
อุดคลองรากฟนกรามนอย(complete case)
อุดคลองรากฟนกราม(complete case)
อุดคลองรากฟน One visit, Retreat, Remove Broken Instrument , Pulp Obliteration ,Treatment of Traumatized
Teeth
Root Planning ,ใสเหงือกปลอม,Splint ฟน,ถอด Splint
Gingivectomy, Gingivoplasty ,Frenectomy
Flap operation, Mesial /Distal wedge Operation, crown lengthening
free graft, osseous surgery, bone graft
Soft tissue Impaction,ขลิบแตงกระดูกเพื่อใสฟน, torectomy, Biopsy,เจาะหนองภายในชองปาก,เจาะหนองภายนอกชอง
ปากที่งาย, stop bleeding ที่ยาก, Excision of benign tumor lesions หรือควักถุงน้ํา ขนาดเล็ก≤1.25ซม., Minor Oral
Surgery
ผา Embeded, root resection and retrograde,Marsupialization,
Tooth reimplantation, ปด OAC, stop bleeding ยากๆ, Off plate , Minor Oral Surgery ยากๆ
เจาะหนองภายนอกชองปากยากๆ, Close reduction, Surgical splint,SeQuestrectomy, Excision of benign tumor
lesions หรือควักถุงน้ํา ขนาด≥3ซม.,Cald Wall LucOperation, เจาะคอ,ปด OAC ขนาดใหญ,
การรนสันเหงือกรวมกับการทํา Skin Graft ,ทํา Le Fortโดยวิธี Close reduction
การรักษากระดูกขากรรไกรและใบหนาหักวิธี ORIP, Bone Graft, Complication Oral Surgery
Maxillectomy,ผาตัดรักษามะเร็งในชองปาก,Orthonathic Surgery, Complication Oral Surgery ยากๆ
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ปริมาณ
งาน
2556

รวมปริมาณงานและใช
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(.....................)
“จํานวนชิ้นงาน”

3.ทันตกรรมผู้ป่วยใน

ทันตกรรมรากเทียม
จัดฟน 5-9
ผูปวยใน

เฉพาะสวน Surgery
ใสเครื่องมือติดแนน + ส
ใ เครื่องมือถอดได
ผูปวยในที่ทันตแพทยเจาของไข

งาน
งาน
ราย

รวม........ราย

หมายเหตุ หลัก 1. งาน/กิจกรรม องคประกอบ ความหมาย หนวยนับเดิม นํามาจาก DENT 98 และ dent 2000
2. เนื่องจากเพื่อการเก็บขอมูลงาน จําเปนตอง grouping เหลือแค 3รายการ1.ทันตกรรมทั่วไป2.ทันตกรรมเฉพาะทาง3.ทันตกรรมผูปวยใน โดยเฉลี่ยงาน เวลาให
เหมาะสมและเปลี่ยนแปลงหนวยนับใหม
3. ดังนั้น จะเหลือตาราง ตังนี้
ลําดับ งาน/กิจกรรม
6

ทันตกรรมทั่วไป (28นาที)

7

ทันตกรรมเฉพาะทาง (2ชม=120นาที)

เวลาเฉลี่ย

ความหมาย

หนวยนับ

(28นาที)

ตรวจ 2
เวชศาสตรชองปาก
1-6
ทันตกรรมหัตถการ 1
-3
ปริทันต1-2 ทันต
ศัลยกรรม 1-2
ทันตกรรมเด็ก 3 -7
ทันตกรรมประดิษฐ 5
–9
รักษาคลองรากฟน
5-8
ทันตกรรมรากเทียม

ครั้ง

(2ชม=120นาที)

ชิ้นงาน

ปริมาณ

ใชคํานวณ
วิชาชีพ
ทันต
แพทย

ทันต
แพทย

จัดฟน 9
8

ทันตกรรมผูปวยใน (3 ชม.= 180 นาที)

(3 ชม.= 180 นาที)

ผูป วยใน

ราย

ทันต
แพทย

