
ที่มา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนกังานสาธารณสขุจังหวัดสกลนคร 

หมวด ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนที่ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที่ โครงการ Smart Hospital 
ระดับการแสดงผล ระดับจังหวัด  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยบริการทีมี่ระบบ Paperless 
คำนิยาม Paperless หมายถึง “การลดใช้กระดาษ” ในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการจัดบริการภายใน
โรงพยาบาล  ลดการรอคอยของผู้ป่วย ลดต้นทุนและความสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการ
ใช้เอกสาร และลดขั้นตอนในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือสามารถรวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนจัดเก็บ จำแนกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ และมีความ
ปลอดภัยสูงในการเข้าถึงเอกสาร 
เกณฑ์การประเมินผล 
  

Paperless 1.มีการ Scan OPD Card ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565)  
2.ไม ่ค้นหา OPD Card (ใช้เฉพาะใบนำทาง) 
3.ไม่ Print OPD Card 
4.แพทย์ต้องบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในระบบ HIS  

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครกำหนดเกณฑ์                  
การประเมินโรงพยาบาลที่มีระบบ Paperless มีการดำเนินงาน คือ 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (อย่างน้อย 3 ข้อ ไม่เรียงลำดับ) 
1.มีการ Scan OPD Card ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี 
2.ไม่ค้นหา OPD Card 
3.ไม่ Print OPD Card 
4.แพทย์ต้องบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในระบบ HIS 

เกณฑ์เป้าหมาย :  

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2-4 
โรงพยาบาลมกีาร
ใช้งานระบบ 
Paperless 

รพ.ทุกแห่งมีการ 
scan opd card 
ย้อนหลังอย่างน้อย 
1 ปี  
(ตั้งแต ่1 มกราคม ถึง 31 
ธันวาคม 2565) 

1.รพ.ทุกแห่งไม่ค้นหา OPD Card 
2.รพ.ทุกแห่งไม่ Print OPD Card 
3.แพทย์ต้องบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในระบบ HIS 
 

 
 
 
 



ที่มา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนกังานสาธารณสขุจังหวัดสกลนคร 

เป้าประสงค์  สนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล  ลดการรอคอยของผู้ป่วย ลดต้นทุนและ
ความสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการใช้เอกสาร และลดขั้นตอนในการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพ่ือสามารถรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนจัดเก็บ จำแนกข้อมูลไว้อย่างเป็น
ระบบระเบียบ และมีความปลอดภัยสูงในการเข้าถึงเอกสาร 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาล 18 แห่งในจังหวัดสกลนคร 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูล 
แหล่งข้อมูล โรงพยาบาล 18 แห่งในจังหวัดสกลนคร 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนข้อที่ผ่านการดำเนินการ paperless ของกลุ่มเป้าหมาย 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนข้อการดำเนินการ paperless ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A / B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (3, 6, 9 และ 12 เดือน) 
ประเมินผลระดับ ระดับโรงพยาบาล 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

รอบ 3 เดือน 
สรุปยอด ณ 31 ธ.ค. 2566 

รอบ 6 เดือน 
สรุปยอด ณ 30 เม.ย. 2567 

รอบ 9 เดือน 
สรุปยอด ณ 31 มิ.ย. 2567 

รอบ 12 เดือน 
สรุปยอด ณ 30 ก.ย. 2567 

ร้อยละ 25 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 50  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

รอ้ยละ 75  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 100  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการประเมินผล :  1.โรงพยาบาล จำนวน 18 แห่ง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบฟอร์ม
ทีส่ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครกำหนด 
2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
โรงพยาบาลทีท่ำได้ดีและโรงพยาบาลที่มีปัญหาอุปสรรค 

การกำหนดช่วงค่าคะแนน 0.00% = 0 คะแนน 
25.00% = 2 คะแนน 
50.00% = 3 คะแนน 
75.00% = 4 คะแนน 
100.00% = 5 คะแนน 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายคมกฤช  แก้วมะ                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 042711157 ต่อ 1122  โทรศัพท์มือถือ : 081-8596264 
สถานที่ทำงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

1.นายคมกฤช  แก้วมะ                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 042711157 ต่อ 1122  โทรศัพท์มือถือ : 081-8596264 
สถานที่ทำงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



ที่มา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนกังานสาธารณสขุจังหวัดสกลนคร 

 


