
                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M 1

รำยละเอียด CTC

1. เวร/ผู้ทราบเร่ือง รายงานเหตุการณ์แก่หวัหน้าศูนย์คอมพวิเตอร์

2. หวัหน้าศูนย์ฯ รายงานขึ้นไปตามล าดับชั้น

3. หวัหน้าศูนย์ฯ หรือ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ตัดสินใจประกาศใช้แผนส ารองฯ

4. เฝ้าติดตามสถานการณ์

5. แจ้งทางหน่วยงานต่างๆ วา่ระบบขัดข้อง

6. Standby และบนัทกึรับเร่ืองปญัหาต่างๆ จากหน่วยงานอื่นๆที่แจ้งเข้ามา

7. วิเคราะห์หาสาเหตทุี่ท าให้เกิดปัญหา

8. ด าเนินการกู้ระบบ

9. แจ้งทางหนว่ยงานเม่ือระบบใช้งานได้ตามปกติ

10. ประเมินระยะเวลาในการกู้ ระบบและรายงานผล

      10.1 ในกรณีเหตเุกิดนอกเวลาราชการ

               - แจ้งเวรแพทย์ท าหน้าที่ผู้อ านวยการ

      10.2 ในกรณีเหตเุกิดในเวลาราชการ

              - แจ้งแพทย์ใหญ่ทราบ

11. แก้ปัญหาปัญหาที่ตกค้างตา่งๆที่รับเร่ืองไว้จาก

      ทางหนว่ยงานที่แจ้งเข้ามา

12. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

หน่วยงำนตำ่งๆ
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                         แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                         หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M 2

รำยละเอียด CTC

1. มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.
     ใช้งานไม่ได้

2. ท าบตัร
   2.1 ผู้ปว่ยเก่า
        2.1.1 มีบตัรโรงพยาบาลต ารวจ
            - ใบแทน (ชื่อ, นามสกุล, HN,อาย)ุ
        2.1.2 ไม่มีบตัรโรงพยาบาลต ารวจ
            - ใหก้รอกประวติัเหมือนท าบตัรใหม่
            - แฟม้ส้ม (ส าเนาบตัรประชาชน, ชื่อ, สกุล, อาย)ุ
   2.2 ผู้ปว่ยใหม่
            - ใหก้รอกประวติัท าบตัรใหม่
            - แฟม้ส้ม (ส าเนาบตัรประชาชน, ชื่อ, สกุล, อาย)ุ

3. ตรวจรักษา
   3.1 Lab
        - ชื่อ-นามสกุลในใบLab
   3.2 X-Ray
       - ชื่อ-นามสกุล ในใบ Request

 หน่วยงำน : ห้องฉกุเฉนิ

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

ห้องฉกุเฉนิ

เริ่มต้น

TRIAGE

3

2.1 2.2

2



รำยละเอียด CTC

   3.3 ส่งต่อแผนกอื่น
   3.4 ใบรับรองแพทย์
       - เขียนและออกเลขใบรับรองแพทย์ในสมุดออก
         ใบรับรองแพทย์
   3.5 หอ้งยาและการเงิน
       - ชื่อ-นามสกุลในใบส่ังยา
       - ประสานหอ้งยาและการเงิน
       - สิทธติามการตรวจสอบสิทธทิี่ท าได้

4. จ าหน่าย
   4.1 D/C
   4.2 Admit
        4.2.1 ในเวลาราชการ
                - ประสานหน่วยผู้ปว่ยใน
                - ประสานหอผู้ปว่ยที่รับผู้ปว่ยรับทราบ
                - ส าเนาค่ารักษาไวท้ี่ ER 
        4.2.2 นอกเวลา 
                - ออก AN สมมุติประกอบด้วย ชื่อ-สกุล อายุ HN 
                  เวลา แพทย์ ตึกที่ Admit ของผู้ปว่ย
                - ประสานหอผู้ปว่ยรับทราบ
                - ส าเนาค่ารักษาไวท้ี่ ER

5. ส้ินสุดการท างาน

ห้องฉกุเฉนิ

4.2

4.2.1

4.1

จบ
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                        แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/ 
                        หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M 3

รำยละเอียด คัดกรอง ห้องเวชระเบียน (ห้องบัตร) ห้องตรวจฯ CTC
1.  มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
     ใช้งานไม่ได้

2. คัดกรอง
     - คัดกรองผู้ปว่ยเก่าและผู้ปว่ยใหม่ โดยเขียนใบคัดกรอง +
      Copy รวมเปน็ 3 ชุด
    2.1 บตัรเก่า
          - เขียนใบคัดกรอง+Copy รวมเปน็ 3 ชุดใหผู้้ปว่ยน าใบ
            คัดกรอง 1 ใบมาใหห้อ้งบตัรเพื่อด าเนินการค้นแฟม้
            เวชระเบยีน
    2.2 บตัรใหม่
          - ใหผู้้ปว่ยกรอกแบบแสดงเจตจ านงขอมีเวชระเบยีน
            ผู้ปว่ยโรงพยาบาลต ารวจ + Copy รวมเปน็ 2 ชุด
    2.3 บตัรเก่า (ลืมบตัร รพ.ตร.)
          - ใหผู้้ปว่ยกรอกแบบแสดงเจตจ านงขอมีเวชระเบยีน  
            ผู้ปว่ยโรงพยาบาลต ารวจ + Copy รวมเปน็ 2 ชุดโดย
            เจ้าหน้าที่คัดกรองเก็บไว ้1 ชุด (เจ้าหน้าที่คัดกรอง
            เขียนตรงหวักระดาษวา่เปน็ผู้ปว่ยเก่าลืมบตัร รพ .ตร.)
3. หอ้งเวชระเบยีน (หอ้งบตัร)
   3.1 บตัรเก่า
        - รับเอกสารจากคัดกรอง (ชื่อ-นามสกุล, HN, แผนก)
        - ค้นเวชระเบยีนตามเอกสารที่รับจากคัดกรอง
        - แยกส่งตามแผนกต่างๆ พร้อมลงสมุดรับ – ส่งและลง
          ลายมือชื่อไวเ้ปน็หลักฐาน

 หน่วยงำน : ห้องเวชระเบียน (คัดกรอง)

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

เริ่มต้น

2

2.1 2.2 2.3



รำยละเอียด คัดกรอง ห้องเวชระเบียน (ห้องบัตร) ห้องตรวจฯ CTC
   3.2 บตัรใหม่
        - รับเอกสารจากคัดกรอง (แบบแสดงเจตจ านงขอมี
          เวชระเบยีนผู้ปว่ยโรงพยาบาลต ารวจ)
        - จัดท าชุดแฟม้ผู้ปว่ยใหม่ชั่วคราว (แฟม้สีฟา้)
        - ลงสมุดคุมผู้ปว่ยใหม่ (โดยบนัทกึบง่ชี้ตัวบคุคลเน้นเลข
          บตัรประชาชน 13 หลักเปน็เกณฑ์)
        - เก็บแบบแสดงเจตจ านงขอมีเวชระเบยีนผู้ปว่ย
          โรงพยาบาลต ารวจ (ตัวจริง) ไวท้ี่หอ้งเวชระเบยีน 
          (หอ้งบตัร)
        - แยกส่งตามแผนกต่างๆ พร้อมลงสมุดรับ – ส่งและ
          ลงลายมือชื่อไวเ้ปน็หลักฐาน

   3.3 บตัรเก่า (ลืมบตัร รพ.ตร.)    
        - รับเอกสารจากคัดกรอง (แบบแสดงเจตจ านงขอมี
          เวชระเบยีนผู้ปว่ยโรงพยาบาลต ารวจ)
        - จัดท าชุดแฟม้ผู้ปว่ยใหม่ชั่วคราว (แฟม้สีฟา้) โดยจะ
          ประกอบไปด้วย แบบแสดงเจตจ านงขอมีเวชระเบยีน
          ผู้ปว่ยโรงพยาบาลต ารวจเทา่นั้น
        - ลงสมุดคุมผู้ปว่ย (โดยบนัทกึบง่ชี้ตัวบคุคลเน้นเลขบตัร
          ประชาชน 13 หลักเปน็เกณฑ์)
        - แยกส่งตามแผนกต่างๆ พร้อมลงสมุดรับ – ส่งและลง
          ลายมือชื่อไวเ้ปน็หลักฐาน

4. หอ้งตรวจ 
    - รับเวชระเบยีนเพื่อการรักษาพร้อมและลงลายมือชื่อไวเ้ปน็
      หลักฐาน

5. ส้ินสุดการท างาน

3.1 3.2

3

ส่งเวช
ระเบียน

จบ

4

3.2

ชุดแฟ้มใหม่
ช่ัวคราว



                       แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                       หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M 4

รำยละเอียด CTC

1. มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร. 
    ใช้งานไม่ได้

2. ผู้ปว่ยนอก (OPD) เข้าพบแพทย์

3. ยื่นใบส่ังยา (หอ้งจ่ายยา)

4. ช าระค่ายาหอ้งการเงิน (ออกใบเสร็จมือ)

5. ผู้ปว่ยรับยา

 หน่วยงำน : ผู้ป่วยนอก (OPD)

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

ผู้ป่วยนอก (OPD) : ขั้นตอนกำรออกใบเสร็จรับเงิน
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                       แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                       หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M 5

รำยละเอียด CTC

1.  มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.
     ใช้งานไม่ได้

2. ผู้ปว่ยมาตรงวนั-เวลานัดหรือไม่
     2.1 มาตรงวนั-เวลานัด
          - มีเวชระเบยีนแล้วปฏบิติัตามขั้นตอนของหอ้งตรวจ
     2.2 มาไม่ตรงวนั-เวลานัด
          - ใช้ใบต่อเวชระเบยีนเพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจ

3. จ าหน่าย

4. ด าเนินการ

5. จบการท างาน

 หน่วยงำน : ห้องตรวจโรคอำยุรกรรม

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

ห้องตรวจโรคอำยุรกรรม

เริ่มต้น

2.1

3

2.2

2

รับยา/กลับบ้าน ส่งต่อแผนกอื่น รับตัวไว้ใน รพ.

ติดต่อห้องจ่ายยา ติดต่อแผนกที่
เกี่ยวข้อง

ติดต่อหน่วยรับ
ผู้ป่วยใน

จบ



                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M6A

รำยละเอียด กลุ่มงำนเภสัชกรรม (ของหน่วยจ่ำยผู้ป่วยนอก)

1.  มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร. ใช้งานไม่ได้

2. ประเมินสถานการณ์
     2.1 ระบบไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ในระยะเวลาอันส้ัน
     2.2 ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ในระยะเวลาอันส้ัน

3. กลับมาใช้งานระบบตามปกติ

4. เร่ิมการคิดราคายา และจ่ายยาโดยไม่ใช้ระบบคอมพวิเตอร์      
เมื่อประสานกันการเงิน และหอ้งตรวจแล้ว
   4.1 กรณีไม่สามารถตรวจสิทธไิด้ จ่ายยาตามแพทย์ส่ังไม่เกิน 1 สัปดาห์

5. รับใบส่ังยาโดยออกคิวด้วยมือ
6. คิดราคายาจากฐานข้อมูลที่จัดเตรียมไว้
7. เขียนฉลากยา
8. จัดยาตามฉลากยา
9. ตรวจสอบราคายา ออกใบราคายา และตรวจสอบรายการยา
10. จ่ายยา
11. รวบรวมใบส่ังยาเพื่อคิดราคายาลงในระบบ

12. ส้ินสุดการท างาน

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

 หน่วยงำน : กลุ่มงำนเภสัชกรรม (OPD)

CTC

2.1 2.2

1
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≤ 1 ชม.
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> 1 ชม.
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                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M 6B

รำยละเอียด กลุ่มงำนเภสัชกรรม (ของหน่วยจ่ำยผู้ป่วยใน)
1.  มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
     ใช้งานไม่ได้

2. ประเมินสถานการณ์
     2.1 ระบบไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ในระยะเวลาอันส้ัน    
     2.2  ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ในระยะเวลาอันส้ัน

3. กลับมาใช้งานระบบตามปกติ

4. เร่ิมการคิดราคายา และจ่ายยาโดยไม่ใช้ระบบคอมพวิเตอร์

5. พจิารณา Doctor order sheet

6. ค าส่ังใช้ยาแบบ STAT
7. ผู้ปว่ยรับใหม่
8. ยาส าหรับภาวะวกิฤติ
9. ค าส่ังใช้ยาทั่วไปในผู้ปว่ยรายเก่าที่ไม่ใช่ค าส่ัง STAT, review treatment
   9.1 รอระบบกลับมาใช้งาน
   9.2 ระบบไม่สามารถกลับมาใช้งานได้นานจนมีผลกระทบต่อการรักษา 
        หรือได้รับการประสานจากหอผู้ปว่ย

10. เขียนฉลากยา

11. จัดยาตามฉลาก

12. บนัทกึ จ านวน ชนิดของยาที่จ่าย ชื่อผู้ปว่ย สิทธกิารรักษา 
     หอผู้ปว่ย เพื่อคิดราคากลับเข้าสู่ระบบในภายหลัง

13. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : กลุ่มงำนเภสัชกรรม (IPD)

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล
CTC

2.1

1

จบ
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3

4

5

6 7 8 9

9.1

9.2

10
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12

≤ 3 ชม.> 3 ชม.

2.2



                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M 7

รำยละเอียด หอผู้ป่วย ADMISSION CENTER CTC
1.  มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
     ใช้งานไม่ได้

2. ระยะเวลาในการด าเนินการ
     2.1 โดยระยะเวลา ≤ 30 นาท ี                          
           - แจ้งผู้ปว่ยระบบคอมพวิเตอร์ขัดข้องก าลัง
             ด าเนินการแก้ไขใหผู้้ปว่ยรอสักระยะหนึ่ง
           - ออกเลข AN จากระบบคอมพวิเตอร์ปกติ               
     2.2  โดยระยะเวลา ≥ 30 นาท ี 
           - ออกเลข AN สมติ เร่ิมจาก 1,2... ประกอบด้วย 
             ชื่อ-สกุลผู้ปว่ย, อายุ ,HN ,เวลา ,คร้ังที่ ,แพทย์ ,ตึก
             (รวมของหอ้งฉุกเฉิน)

3. บนัทกึ 3 แหง่ได้แก่                                          
     1. ใบส่งต่อผู้ปว่ยพร้อมปา้ยข้อมือผู้ปว่ย               
     2. ใบปกหลังแฟม้ผู้ปว่ย                                   
     3. สมุดสถิติประจ าวนั น ารายละเอียดส่งให ้CTC แก้ไขตาม
         วนั-เวลาจริงที่ ADMIT ต่อไป

4. ส่งเวรอาการผู้ปว่ยและส่งผู้ปว่ยไปหอผู้ปว่ย

5. ส้ินสุดการท างาน

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

 หน่วยงำน : หน่วยรับผู้ป่วยใน (Admission Center)

เริ่มต้น

2.1

≤ 30 นาที  ≥ 30 นาที

3

จบ

4

sceen
สิทธิเพื่อ Admit

2.2



                            แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                            หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M 8

รำยละเอียด ห้องผ่ำตดั ห้อง PATHO ห้องกำรเงิน CTC
1. มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
    ใช้งานไม่ได้

2. ผู้ปว่ยยื่นใบนัด/ผู้ปว่ยที่รับมา 
    - เร่ืองสิทธิ ์ผู้ปว่ย OPD สอบถาม Pt. โดยตรง/ตรวจ
      จากสต๊ิกเกอร์ล่าสุดในใบ Pre-op evaluation OPD

3. ผู้ปว่ยเข้าหอ้งผ่าตัด
    3.1 แจ้งเจ้าหน้าที่ท าการบนัทกึเอกสาร
         - ใบ peri-operative
         - บนัทกึค่าผ่าตัด และอุปกรณ์ ลงในใบ X-ray for chart

4. คิดค่าใช้จ่ายโดยใช้ใบคิดเงินค่าผ่าตัดผู้ปว่ยนอก ส่งหอ้งการเงิน

5. หลังผ่าตัดเสร็จ
    5.1 ผู้ปว่ยกลับ Ward
    5.2 ผู้ปว่ยกลับบา้น

6. ใบนัดตรวจหลังผ่าตัดแบบ manual

7. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : ห้องผ่ำตดั

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

เริ่ม

จบ

2

3

4

5.1 5.2

6

3.2



                           แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                           หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M 9A

รำยละเอียด กลุ่มงำนรังสีวิทยำ (โดยระบบขดัขอ้งทัง้หมด)

1. มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
   ใช้งานไม่ได้

2. ใหบ้ริการเอกซเรย์ธรรมดาเฉพาะผู้ปว่ยฉุกเฉินเร่งด่วนโดยใช้
    เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนที่ระบบดิจิตอล (DR PORTABLE) ซ่ึงสามารถดู
    ภาพเอกซเรย์จากจอ Monitor ได้โดยตรง

3. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : กลุ่มงำนรังสีวิทยำ

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

CTC

1

2

3



                            แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/ 
                            หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

รำยละเอียด รังสีแพทย์
ห้องตรวจ
รังสีวิทยำ

หน่วย
สำรสนเทศ

ฝ่ำยลงทะเบียน CTC

1. มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
    ใช้งานไม่ได้

2. ส่วนลงทะเบยีนไม่สามารถใช้โปรแกรม HIS บนัทกึข้อมูล
    ผู้รับบริการ
   2.1 เก็บใบ Request ใบสีฟา้ เพื่อเปน็ข้อมูลส าหรับบนัทกึ
        ภายหลังเมื่อ HIS ใช้งานได้แล้ว 
   2.2 ส่งใบ Request สีชมพแูละสีขาว ไปยังหอ้งตรวจทางรังสี
        ตามที่ก าหนด
   2.3 เมื่อระบบสารสนเทศ รพ.ตร. (HIS) ใช้งานได้ ใหบ้นัทกึ
        ข้อมูลผู้รับบริการตามใบ Request และส่งใบ Request 
        (สีฟา้) ใหห้น่วยสารสนเทศ กลุ่มงานรังสีวทิยา 
   
    3. หอ้งตรวจรังสีวทิยา ไม่สามารถดึง Workvlist จาก Modality
   ต่างๆได้
   3.1 ใหท้ าการถ่าย/ ตรวจทางรังสีตามใบ Request
   3.2 บนัทกึข้อมูลผู้รับบริการ ได้แก่ เลขที่โรงพยาบาล ชื่อ-สกุล
        อายุ ส่วนตรวจทางรังสี ในสมุดบนัทกึผู้ปว่ย
   3.3 พมิพภ์าพทางรังสีลงบนแผ่นฟล์ิมเอกซเรย์ พร้อมส่งมอบ
        ใหผู้้รับบริการ เพื่อพบแพทย์

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล (เมื่อระบบ HIS ไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้แตร่ะบบ PACS ใชง้ำนได)้

M 9B  หน่วยงำน : กลุ่มงำนรังสีวิทยำ

เริ่ม

3.2

3.1

2

2.1

3.3

2.2

2.3



รำยละเอียด รังสีแพทย์
ห้องตรวจ
รังสีวิทยำ

หน่วย
สำรสนเทศ

ฝ่ำยลงทะเบียน CTC

4. หน่วยสารสนเทศ กลุ่มงานรังสีวทิยา (ศูนย์ PACS และ ศูนย์
   ภาพรังสี)  
   4.1 เมื่อระบบสารสนเทศใช้งานได้ใหต้รวจสอบข้อมูล
        ผู้รับบริการจากระบบ HIS และ merge ข้อมูลภาพรังสี
        ตามข้อมูลใบ Request

5. รังสีแพทย์ไม่สามารถรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศได้ 
   5.1 กรณีขอรายงานผลด่วน ผู้รับบริการติดต่อศูนย์ภาพรังสี 
        เจ้าหน้าที่ แจ้งแพทย์ใหร้ายงานผลพร้อมพมิพร์ายงานผล
        บน กระดาษ พร้อมส่งมอบผู้รับบริการ

6. ส้ินสุดการท างาน

4

4.1

5.1

5

จบ



                              แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/ 
                              หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

รำยละเอียด รังสีแพทย์ ห้องตรวจรังสีวิทยำ หน่วยสำรสนเทศ CTC
1. มกีารประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
    ใช้งานไมไ่ด้

2. ส่วนลงทะเบยีนไมส่ามารถใช้โปรแกรม HIS บนัทกึข้อมลู
    ผู้รับบริการ
   2.1 เกบ็ใบ Request ใบสีฟา้ เพื่อจัดส่งใหห้นว่ย
        สารสนเทศบนัทกึข้อมลูภายหลังเมื่อระบบ RIS และ 
        PACS ใช้งานได้
   2.2 ส่งใบ Request สีชมพแูละสีขาว ไปยังหอ้งตรวจทาง
        รังสีตามที่ก าหนด

3. หอ้งตรวจรังสีวิทยา ไมส่ามารถดึง Workvlist จาก 
    Modality ต่างๆได้
   3.1 ใหท้ าการถ่าย/ ตรวจทางรังสีตามใบ Request
   3.2 บนัทกึข้อมลูผู้รับบริการ ได้แก ่เลขที่โรงพยาบาล ชื่อ 
        สกลุ อายุ ส่วนตรวจทางรังสี ในสมดุบนัทกึผู้ปว่ย
   3.3 พมิพภ์าพทางรังสีลงบนแผ่นฟล์ิมเอกซเรย์ พร้อมส่ง
        มอบใหผู้้รับบริการ เพื่อพบแพทย์

4. หนว่ยสารสนเทศ (ศูนย์ PACS และ ศูนย์ภาพรังสี) 
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
  4.1 เมื่อระบบสารสนเทศใช้งานได้ใหต้รวจสอบข้อมลู
       ผู้รับบริการจากระบบ HIS และ merge ข้อมลูภาพรังสีตาม
       ข้อมลูใบ Request

5. รังสีแพทย์ไมส่ามารถรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศได้ 
   5.1 กรณีขอรายงานผลด่วน ผู้รับบริการติดต่อศูนย์             
        ภาพรังสี เจ้าหนา้ที่แจ้งแพทย์ใหพ้มิพร์ายงานผลบนกระดาษ
        พร้อมส่งมอบผู้รับบริการ

6. ส้ินสุดการท างาน

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล (เมื่อระบบ PACS, RIS ไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้แตร่ะบบ HIS ใชง้ำนได)้

M 9C  หน่วยงำน : กลุ่มงำนรังสีวทิยำ

เริ่ม

4

3.1

3

2

2.1

3.2

2.2

5.1

5

จบ

3.3

4.1



                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

รำยละเอียด PATHO OPD

1. มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
     ใช้งานไม่ได้

2. แพทย/์ พยาบาล เขียนใบส่งตรวจทางพยาธวิทิยากายวภิาค (ชิ้นเนื้อ)

3. ติดต่อการเงินเพื่อช าระเงินแบบ Manual

4. ส่งใบส่งตรวจพร้อมหลักฐานการช าระเงินและส่ิงส่งตรวจที่พยาธวิทิยา
    กายวภิาค (ชิ้นเนื้อ)

5. เจ้าหน้าที่ชิ้นเนื้อ/ พยาธแิพทย์ ตรวจสอบส่ิงส่งตรวจ

6. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : กลุ่มงำนพยำธิวิทยำ (OPD)

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล ผู้ป่วยนอก

CTC

M 10A

เริ่ม

จบ

3

4

5

2



                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

รำยละเอียด PATHO IPD

1. มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
     ใช้งานไม่ได้

2. แพทย/์ พยาบาล เขียนใบส่งตรวจทางพยาธวิทิยากายวภิาค (ชิ้นเนื้อ)

3. ส่งใบส่งตรวจพร้อมหลักฐานการช าระเงินและส่ิงส่งตรวจที่พยาธวิทิยา
    กายวภิาค (ชิ้นเนื้อ)

4. เจ้าหน้าที่ชิ้นเนื้อ/ พยาธแิพทย์ ตรวจสอบส่ิงส่งตรวจ

5. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : กลุ่มงำนพยำธิวิทยำ (IPD)

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล ผู้ป่วยใน

CTC

M 10B

เริ่ม

3

จบ

2

4



                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

 หน่วยงำน : กลุ่มงำนพยำธิวิทยำ

รำยละเอียด PATHO CTC

1.  มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
     ใช้งานไม่ได้

2. แพทย/์ พยาบาล ท าการขอส่งตรวจโดยโทรนัดล่วงหน้า 1 วนั (ท าการ)

3. แพทย/์ พยาบาล Confirm ทางหอ้งพยาธชิิ้นเนื้อ ในวนัที่ท าการผ่าตัด

4. น าส่งส่ิงส่งตรวจพร้อมไปส่งตรวจที่หอ้งพยาธวิทิยากายวภิาค

5. พยาธแิพทย์ ตรวจภายใน 30-40 นาท ีรายงานผลทางโทรศัพทเ์บื้องต้น

6. ส้ินสุดการท างาน

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

M 10C

กลุ่มงำนพยำธิวิทยำ
(กำรส่งตรวจ Frozen Section)

เริ่ม

3

5

2

4

จบ



                         แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                         หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

 หน่วยงำน : ธนำคำรเลือด

รำยละเอียด ธนำคำรเลือด OPD / Ward CTC
1. มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.
     ใช้งานไม่ได้

2. หน่วยงานเมื่อมีการขอตรวจ/ การขอโลหติ
     - กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ปว่ย
     - รายการตรวจ/ การขอโลหติ ชนิด, จ านวน, ความเร่งด่วน
     - ใช้ใบขอโลหติเดิม/ ใบบนัทกึข้อความ
     - เจาะเลือดผู้ปว่ย

3. ธนาคารเลือด
     3.1 กรณีไม่มีข้อผิดพลาด
            - ตรวจสอบใบส่งตรวจ/ Specimen
            - บนัทกึตามฟอร์มของธนาคารเลือด
     3.2 กรณีมีข้อผิดพลาด
            - ประสานงานกับหน่วยที่ขอ

4. ธนาคารเลือด
            - ท าการตรวจตามขั้นตอนปฏบิติังานของธนาคารเลือด

5. การรับผลตรวจ/ รับเลือด
            - มารับได้ที่ธนาคารเลือด
            - การจ่ายโลหติได้น าสมุดรับเลือดมารับโดยมีชื่อ
              รายละเอียดผู้ปว่ย และชนิดโลหติ จ านวน

6. ส้ินสุดการท างาน

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

M 11

3.1

3.2

จบ

เริ่มต้น

2

4

5

3



                      แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/ 
                      หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M 12A

รำยละเอียด ห้องเวชระเบียน (ห้องบัตร) ศูนย์ประสำนสิทธิ ห้องฉกุเฉนิ (ER) CTC

1.  มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
     ใช้งานไม่ได้

2. ศูนย์ประสานสิทธฯิ
   2.1 บตัรเก่า
        - โทรขอเวชระเบยีนพร้อมลงสมุดขอแฟม้และบนัทกึชื่อ
          ผู้ขอไวเ้ปน็หลักฐาน
   2.2 บตัรใหม่
        - ใหผู้้ปว่ยกรอกแบบแสดงเจตจ านงขอมีเวชระเบยีน
          ผู้ปว่ยโรงพยาบาลต ารวจ 
        - จัดท าชุดผู้ปว่ยใหม่ชั่วคราว (แฟม้สีฟา้)
        - ลงสมุดคุมผู้ปว่ยใหม่ (โดยบนัทกึบง่ชี้ตัวบคุคลเน้นเลข
          บตัรประชาชน 13 หลักเปน็เกณฑ์)
   2.3 บตัรเก่าลืมบตัร รพ.ตร.
        - ใหผู้้ปว่ยกรอกแบบแสดงเจตจ านงขอมีเวชระเบยีน
          ผู้ปว่ยโรงพยาบาลต ารวจ 
        - จัดท าชุดผู้ปว่ยใหม่ชั่วคราว (แฟม้สีฟา้)
        - ลงสมุดคุมผู้ปว่ยใหม่ (โดยบนัทกึบง่ชี้ตัวบคุคลเน้นเลข
          บตัรประชาชน 13 หลักเปน็เกณฑ์)

3. หอ้งเวชระเบยีน (หอ้งบตัร) 
   3.1 บตัรเก่า
        - ค้นเวชระเบยีนตามที่หอ้งฉุกเฉินร้องขอพร้อมลง
          ลายมือชื่อผู้รับ – ส่งไวเ้ปน็หลักฐาน

 หน่วยงำน : ศูนย์ประสำนสิทธิ (ห้องบัตร)

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

เริ่มต้น

2

2.1 2.2

3

ชุดแฟ้มใหม่
ชั่วคราว

2.2



รำยละเอียด ห้องเวชระเบียน (ห้องบัตร) ศูนย์ประสำนสิทธิ ห้องฉกุเฉนิ (ER) CTC
4. หอ้งฉุกเฉิน 
   4.1 บตัรเก่า
        - รับเวชระเบยีนเพื่อการรักษา
   4.2  บตัรใหม่
        - ใช้ชุดแฟม้ผู้ปว่ยใหม่ชั่วคราว (แฟม้สีฟา้) เพื่อการรักษา
   4.3  บตัรเก่าลืมบตัร รพ.ตร.
      - ใช้ชุดผู้ปว่ยใหม่ชั่วคราว (แฟม้สีฟา้) เพื่อการรักษา

5. ส้ินสุดการท างาน จบ

4



                           แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                           หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

รำยละเอียด ห้องตรวจสอบสิทธิ คัดกรอง เวชระเบียน
1.  มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
     ใช้งานไม่ได้

2. ผู้รับบริการ

3. นัด

4. คัดกรอง
   ท าใบคัดกรอง 3 ชุด โดยมีรายละเอียดคือ ชื่อ-สกุล, HN,
   เลขบตัร ปชช. , อาการที่มา, สิทธกิารรักษา, หอ้งตรวจโรค

5. เวชระเบยีน
   ผู้รับบริการน าใบคัดกรองใบที่ 1 ไปติดต่อเพื่อค้นแฟม้เวช 
   ระเบยีน (กรณีผู้ปว่ยเก่า) และท าบตัรใหม่ (กรณีผู้ปว่ยใหม่)

6. รับบตัรคิวหน้าหอ้งตรวจสอบสิทธิ

7. จดบนัทกึข้อมูลผู้รับบริการ

8. ลงเวลาตรวจในใบคัดกรองใบที่ 3 และเก็บใบคัดกรองใบที่ 2 ไว้

9. เจาะเลือด, X-Ray, U/S ฯลฯ
   หมายเหตุ :
    - การลงเวลาเพื่อใหห้อ้งตรวจต่างๆสามารถจัดคิวผู้ปว่ยได้
    - จนท. ตรวจสอบสิทธเิซ็นชื่อด้านหลังใบ LAB เพื่อแสดงวา่ได้
      ผ่านหอ้งตรวจสอบสิทธแิล้ว

10. หอ้งตรวจต่างๆ
หมายเหตุ : ผู้รับบริการน าใบคัดกรองใบที่ 3 ไปติดต่อหอ้งตรวจ

11. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : ศูนย์ประสำนสิทธิ

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล
CTC

M 12B

เริ่ม

จบ

3

4

5

2

ไม่

ใช่

6

7

8

9

10



                              แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                              หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

รำยละเอียด

1.  มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
     ใช้งานไม่ได้

2. ผู้รับบริการ

3. อุบติัเหตุ/ ฉุกเฉิน

4. บนัทกึข้อมูลในแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้ปว่ย กรณีระบบ
    เครือข่ายขัดข้องและไม่สามารถใช้งานได้

5. ส่งหอ้งตรวจตามนัด
     - กายภาพ ชั้น 2, ชั้น 3
     - จิตเวชฯ

6. บตัรโรงพยาบาล

7. กรอกประวติัใหม่
     - แนบใบกรอกประวติัฝใหม่ในแฟม้ส้ม

8. ใช้ OPD CARD ส ารอง (ใบแทน/ แฟม้ฟา้)

9. หอ้งฉุกเฉินและอุบติัเหตุ

10. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : ศูนย์ประสำนสิทธิ

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

CTCห้องตรวจสอบสิทธิ

M 12C

เริ่ม

จบ

3

4

2

ไม่

ใช่

7

8

ไม่

ใช่

11

5

6



                             แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                             หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M 13

รำยละเอียด CTC
1.  มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ 
    รพ.ตร. ใช้งานไม่ได้

2. Admit หรือไม่
     2.1 Admit
          - ออก AN
               - ในเวลาราชการ (Admission center)
               - นอกเวลาราชการ (หอ้งฉุกเฉิน)
          - เบกิอาหาร (โทรศัพทแ์จ้ง)
     2.2 ไม่ Admit
          - Lab (หอ้ง Lab)
          - ยา (หอ้งยา)
          - ค่าใช้จ่าย (การเงิน)

3. คลอดหรือไม่ ?
     3.1 ไม่คลอด
            - Lab (หอ้ง Lab)
            - ค่าใช้จ่าย (ภายหลัง)
            - ส่งแฟม้ (ภายหลัง)
            - ย้ายชื่อ (ภายหลัง)
      3.2 คลอด

 หน่วยงำน : ห้องคลอด

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

ห้องคลอด

2.1

2

เริ่มต้น

2.2

3.1 3.2

3



รำยละเอียด CTC
4. คลอดที่หอ้งคลอดหรือไม่
   4.1 คลอดที่หอ้งคลอด
       4.1.1 มารดา
          - บนัทกึการคลอด (ภายหลัง)
          - ค่าใช้จ่าย (ภายหลัง)
          - ส่งแฟม้ (ภายหลัง)
          - ย้ายชื่อ (ภายหลัง)
       4.1.2 ทารก
          - ออก HN 
                - ในเวลา (หอ้งบตัรเวชระเบยีน)
                - นอกเวลา (หน้าหอ้งฉุกเฉิน)
          - ออก AN (ภายหลัง)

   4.2 คลอดที่หอ้งผ่าตัด
          - Lab (หอ้ง Lab)
          - X match (ธนาคารเลือด)
          - Set ผ่าตัด (ภายหลัง)
          - ค่าใช้จ่าย (ภายหลัง)
          - ส่งแฟม้ (ภายหลัง)
          - ย้ายชื่อ (ภายหลัง)

5. ส้ินสุดการท างาน

ห้องคลอด

4.1

จบ

4

4.1.1 4.1.2

Ward NS/HR

4.2



                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M 14A

รำยละเอียด
กลุ่มงำนชวีเคม ี(เมื่อระบบ HIS ไมส่ำมำรถใชง้ำน

ได ้แตร่ะบบ LIS ใชง้ำนได)้

1. มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
   ใช้งานไม่ได้

2. ประเมินสถานการณ์
     2.1 ปฏบิติังานด้วยระบบ LIS (ถ้าระบบ HIS ไม่สามารถใช้             
           งานได้นานเกิน 30 นาท)ี  
     2.2  ระบบกลับมาใช้งานได้ ปฏบิติังานตามปกติ

3. ปฏบิติังานด้วยระบบ LIS

4. พมิพผ์ลตรวจเพื่อแจกจ่ายใหผู้้ปว่ย
    - OPD รับที่หอ้งเจาะเลือดและรับส่ิงส่งตรวจ
    - IPD รับผลที่หอ้งฏบิติัการ

5. เก็บใบส่งตรวจและผลการตรวจไว ้เพื่อปอ้นข้อมูลเข้าระบบ HIS  
    เมื่อระบบ HIS กลับมาใช้งานได้

6. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : กลุ่มงำนชวีเคมี

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

CTC

2.1

เริ่ม

จบ

2.2

3

4

5

2



                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M 14B

รำยละเอียด
กลุ่มงำนชวีเคม ี(เมื่อระบบ HIS สำมำรถใชง้ำนได้

 แตร่ะบบ LIS ไมส่ำมำรถใชง้ำนได)้

1. มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
   ใช้งานไม่ได้

2. ประสานงานภายในหอ้งปฏบิติัการ
     2.1 ใช้งานไม่ได้ทั้งระบบ  
     2.2  ใช้ไม่ได้เฉพาะงาน

3. หน่วยงานที่พบปญัหาแจ้งบริษทั RAX    
     3.1 ปฏบิติัตามแผนของแต่ละงาน

4. ผู้รับผิดชอบของแต่ละเดือนประสานงานกับบริษทั RAX

5. แจ้ง Operater ประกาศวา่ระบบคอมพวิเตอร์หอ้งปฏบิติัการ LIS 
    ใช้งานไม่ได้

6. รอ 30 นาที
   6.1 ระบบใช้งานไม่ได้ 
   6.2 ระบบกลับมาใช้งานได้ (ปฏบิติังานตามปกติ)

7. ปฏบิติังานด้วยระบบ Manual

8. พมิพผ์ลตรวจเพื่อแจกจ่ายใหผู้้ปว่ย
   - OPD รับที่หอ้งเจาะเลือดและรับส่ิงส่งตรวจ
   - IPD รับผลที่หอ้งปฏบิติัการ

9. เก็บใบส่งตรวจและผลการตรวจไว ้เพื่อปอ้นข้อมูลเข้าระบบ HIS 
    เมื่อระบบ LIS กลับมาใช้งานได้

10. ส้ินสุดการท างาน

หน่วยงำน : กลุ่มงำนชวีเคมี

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

CTC

2.1

เริ่ม

จบ

2.2

4

6

5

2

3

3.1

6.1 6.2

7

8

9



                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

M 14C

รำยละเอียด
กลุ่มงำนชวีเคม ี(เมื่อระบบ HIS และระบบ LIS 

ไมส่ำมำรถใชง้ำนได)้

1. มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
    ใช้งานไม่ได้

2. รอ 60 นาที
     2.1 ใช้งานไม่ได้ทั้งระบบ HIS และ LIS
     2.2  เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติระบบกลับมาใช้งานได้

3. ปฏบิติังานตามปกติ

4. ปฏบิติังานด้วยระบบ Manual

5. พมิพผ์ลตรวจเพื่อแจกจ่ายใหผู้้ปว่ย
   - OPD รับที่หอ้งเจาะเลือดและรับส่ิงส่งตรวจ
   - IPD รับผลที่หอ้งปฏบิติัการ

6. เก็บใบส่งตรวจและผลการตรวจไว ้เพื่อปอ้นข้อมูลเข้าระบบ HIS 
   เมื่อระบบ HIS และ LIS กลับมาใช้งานได้

7. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : กลุ่มงำนชวีเคมี

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อเขำ้สู่ระบบกำรท ำงำนแบบแมนนวล

CTC

2.1

เริ่ม

2.2

4

6

5

2

3

จบ


