
                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

R 1

รำยละเอียด CTC

1. ผู้เกี่ยวข้องท ำกำรทดสอบระบบหลังจำกกู้ระบบส ำเร็จ

2. รำยงำนควำมคืบหน้ำแก่หวัหน้ำศูนย์ฯ

3. ตรวจสอบควำมเสียหำยของระบบ
   3.1 ระบบสำมำรถใช้งำนต่อได้
   3.2 ระบบไม่สำมำรถใช้งำนต่อได้

4. รำยงำนผู้บงัคับบญัชำระดับสูง รพ.ตร.
   4.1 กลับไปใช้ระบบ manual

5. หวัหน้ำศูนย์รำยงำนตำมล ำดับชั้น

6. หวัหน้ำศูนย์ฯ หรือ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ตัดสินใจประกำศวำ่ระบบสำมำรถ
   กลับมำใช้ได้เรียบร้อย

7. แจ้งทำงหน่วยงำนต่ำงๆ วำ่ระบบสำมำรถกลับมำแก้ไขได้เรียบร้อย

8. Standby และบนัทกึรับเร่ืองปัญหาตา่งๆ ที่อาจมีตกค้าง

9. ด ำเนินกำรแก้ไขปญัหำที่ตกค้ำง

10. จดัท ารายงานสรุปสาเหตขุองปัญหาที่เกิดขึน้

11. ส้ินสุดกำรท ำงำน

 หน่วยงำน : ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.

ขอ้ปฏิบัตกิำรเมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับมำใชง้ำนไดเ้ป็นปกติ

หน่วยงำนตำ่งๆ

1

2

11

3

3.23.1

5

7

6

9

10

8

4

4.1

5



                         แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                         หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

R 2

รำยละเอียด CTC

1.  มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.
     ใช้งานปกติ

2. เวชระเบยีน
     - Complete เวชระเบยีน, ออก AN
     - เปดิสิทธผู้ิปว่ยตามปกติ

3. พมิพ ์Sticker AN ผู้ปว่ยพร้อมปา้ยข้อมือส่งตามหอผู้ปว่ยที่
    รับไวใ้นโรงพยาบาล(นอกเวลาราชการ) ส่วนในเวลาราชการ
    หน่วยรับผู้ปว่ยในเปน็ผู้พมิพ์

4. รวบรวมส่ง Sticker  AN ผู้ปว่ยพร้อมแก้ไขเวลาวนัที่ถูกต้อง
    ส่งใหศู้นย์ CTC (นอกเวลาราชการ)

5. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : ห้องฉกุเฉนิ  

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกติ

ห้องฉกุเฉนิ

เริ่มต้น

จบ

2

3

4



                      แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/ 
                      หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

R 3

รำยละเอียด คัดกรอง ห้องเวชระเบียน (ห้องบัตร) ห้องตรวจฯ CTC
1. มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
   ใช้งานปกติ

2. คัดกรองและศูนย์ประสานสิทธฯิ 
   2.1 บตัรเก่า
        - ด าเนินการส่งตรวจและส่ังค้นแฟม้ตามระบบ
   2.2 บตัรเก่าที่ผู้ปว่ยลืมบตัร รพ.ตร.
        - ด าเนินการหาเลขประจ าตัวผู้ปว่ย รพ.ตร. ในระบบเมื่อ
          พบ ด าเนินการส่งตรวจและส่ังค้นแฟม้ตามระบบ
        - กรณีค้นแล้วไม่พบและคาดวา่จะเปน็บตัรใหม่
          ด าเนินการติดต่อหอ้งเวชระเบยีนเพื่อเปดิเวชระเบยีน
          ผู้ปว่ยใหม่ 
3. หอ้งเวชระเบยีน (หอ้งบตัร)
   3.1 บตัรเก่า
        - ยิงส่งแฟม้เวชระเบยีนตามค าส่ังค้นแฟม้จากคัดกรอง
          และศูนย์ประสานสิทธฯิ
   3.2 บตัรใหม่
        - จัดท าเวชระเบยีนผู้ปว่ยใหม่ตามแบบแสดงเจตจ านงขอ
          มีเวชระเบยีนผู้ปว่ยโรงพยาบาลต ารวจ 
        - ส่งตรวจผู้ปว่ยตามใบคัดกรองพร้อมยิงส่งแฟม้ไป        
          ยังหอ้งตรวจตามระบบ
   3.3 บตัรเก่าที่ผู้ปว่ยลืมบตัร รพ.ตร.
        - ยิงส่งแฟม้เวชระเบยีนตามค าส่ังค้นแฟม้จากคัดกรอง

 หน่วยงำน : ห้องเวชระเบียน (คัดกรอง)

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกติ
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3.1 3.3
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ส่งเวชระเบียน

2.2

เริ่ม

3.2



รำยละเอียด คัดกรอง ห้องเวชระเบียน (ห้องบัตร) ห้องตรวจฯ CTC

4. หอ้งตรวจ
   4.1 บตัรเก่า
        - ยิงรับแฟม้เวชระเบยีน
        - หลังการตรวจรักษายิงส่งเวชระเบยีนเก่าส่งคืนหอ้งบตัร
          ตามระบบ
   4.2  บตัรใหม่
        - ยิงรับแฟม้เวชระเบยีน
        - หลังการตรวจรักษายิงส่งเวชระเบยีนเก่าส่งคืนหอ้งบตัร
          ตามระบบ
   4.3 บตัรเก่าที่ผู้ปว่ยลืมบตัร รพ.ตร.
        - ยิงรับแฟม้เวชระเบยีน
        - หลังการตรวจรักษายิงส่งเวชระเบยีนเก่าส่งคืนหอ้งบตัร
          ตามระบบ

5. ส้ินสุดการท างาน จบ

4

ยิงรับแฟ้ม
เวชระเบียน

ยิงส่งเวช
ระเบียนคืน
ห้องบัตร



                        แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                        หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

R 4  หน่วยงำน : ผู้ป่วยนอก (OPD)

รำยละเอียด CTC

1. มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.
   ใช้งานได้ปกติ

2. ตรวจสอบภายในระบบ (ฝ่ายการเงิน)

3. บนัทกึเปล่ียนสถานะการช าระเงินด้วยใบเสร็จ

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์ใชง้ำนไดป้กติ

ผู้ป่วยนอก (OPD) : ขั้นตอนกำรออกใบเสร็จรับเงิน
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                        แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                        หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

R 5

รายละเอียด CTC

1. มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.
    ใช้งานปกติ

2. บนัทกึผลทั้งหมดลงสู่ระบบ

3. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงาน : ห้องตรวจโรคอายุรกรรม 

ข้อปฏิบัติเมือ่ระบบคอมพิวเตอร์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ห้องตรวจโรคอายุรกรรม

เริ่มต้น

จบ

2



                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

 หน่วยงำน : กลุ่มงำนเภสัชกรรม

รำยละเอียด CTC
1.  มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.
     ใช้งานปกติ

2. บนัทกึข้อมูลทั้งหมดลงในระบบ

3. ส้ินสุดการท างาน

   R6

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกติ
กลุ่มงำนเภสัชกรรม
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                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

R 7

รำยละเอียด CTC
1.  มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.
     ใช้งานปกติ

2. บนัทกึผลข้อมูลทั้งหมดลงสู่ระบบ

3. พมิพ ์Sticker AN ผู้ปว่ย พร้อมปา้ยข้อมือผู้ปว่ยใหพ้นักงาน
    เปลแจกจ่ายและรวบรวมส่ง Sticker-AN พร้อมแก้ไขวนัที่
    และเวลาจริงไปยัง CTC

4. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : หน่วยรับผู้ป่วยใน

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกติ
OPD

เริ่มต้น

จบ

2

3 3



                            แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                            หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

R 8

รำยละเอียด CTC

1. มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบใช้งานปกติ

2. บนัทกึข้อมูลทั้งหมดกลับลงสู่ระบบ

3. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : ห้องผ่ำตดั

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกติ

ห้องผ่ำตดั

เริ่ม

จบ

2



                             แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                             หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

R 9  หน่วยงำน : กลุ่มงำนรังสีวิทยำ

รำยละเอียด กลุ่มงำนรังสีวิทยำ CTC

1. มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบใช้งานปกติ

2. บนัทกึข้อมูลทั้งหมดกลับลงสู่ระบบ

3. ส้ินสุดการท างาน

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกติ

เริ่ม

จบ

2



                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

R 10A

รำยละเอียด CTC
1. มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.
     ใช้งานปกติ

2. เจ้าหน้าที่ท าการส่งตรวจในระบบคอมพวิเตอร์เพื่อใหเ้กิด
    การคิดเงินและประวติัในการตรวจพยาธแิพทย์ตรวจ
    ใช้เวลา 5-7 วนัท าการ

3. เจ้าหน้าที่พยาธวิทิยากายวภิาค (ชิ้นเนื้อ) น าผลส่งที่ OPD

4. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : กลุ่มงำนพยำธิวิทยำ (OPD)

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกติ
กลุ่มงำนพยำธิวิทยำ

เริ่ม

จบ

2

3



                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

 หน่วยงำน : กลุ่มงำนพยำธิวิทยำ (IPD)

รำยละเอียด PATHO กลุ่มงำนพยำธิวิทยำ CTC
1. มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.
     ใช้งานปกติ

2. เจ้าหน้าที่ท าการส่งตรวจในระบบคอมพวิเตอร์เพื่อใหเ้กิด
    การคิดเงินและประวติัในการตรวจ พยาธแิพทย์ตรวจ
    ใช้เวลา 5-7 วนัท าการ

3. เจ้าหน้าที่พยาธวิทิยากายวภิาค (ชิ้นเนื้อ) น าผลส่งที่ Ward

4. ส้ินสุดการท างาน

R 10B 

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกต ิผู้ป่วยใน

เริ่ม

จบ

2

3



                               แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                               หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

 หน่วยงำน : กลุ่มงำนพยำธิวิทยำ

รำยละเอียด PATHO CTC

1.  มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.
     ใช้งานปกติ

2. เจ้าหน้าที่หอ้งพยาธวิทิยากายวภิาค ท าการส่งตรวจในระบบคอมพวิเตอร์

3. เจ้าหน้าที่พยาธวิทิยากายวภิาค (ชิ้นเนื้อ) น าผลส่งที่ Ward

4. ส้ินสุดการท างาน

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกติ

กลุ่มงำนพยำธิวิทยำ 
(กำรส่งตรวจ Frozen Section)

R 10C

เริ่ม

จบ

2

3



                         แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                         หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

R 11  หน่วยงำน : ธนำคำรเลือด   

รำยละเอียด OPD CTC
1. มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร 
    ใช้งานปกติ

2. ธนาคารเลือด
     - บนัทกึผลทั้งหมดลงสู่ระบบ  
     - มีปญัหาข้อผิดพลาดประสานงานกับศูนย์คอมพวิเตอร์ (CTC) รพ.ตร.

3. ส้ินสุดการท างาน

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกติ

เริ่มต้น

จบ

2



                        แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/ 
                        หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

R 12A

รำยละเอียด ห้องเวชระเบียน (ห้องบัตร) ศูนย์ประสำนสิทธิ ห้องฉกุเฉนิ (ER) CTC
1. มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
   ใช้งานปกติ

2. ศูนย์ประสานสิทธฯิ
   2.1 บตัรเก่า
        - ด าเนินการส่งตรวจและส่ังค้นแฟม้ตามระบบ
   2.2 บตัรใหม่
        - จัดท าเวชระเบยีนผู้ปว่ยใหม่ตามแบบแสดงเจตจ านงขอ
          มีเวชระเบยีนผู้ปว่ยโรงพยาบาลต ารวจ
   2.3 บตัรเก่าที่ลืมบตัร รพ.ตร.
        - ด าเนินการหาเลขประจ าตัวผู้ปว่ย รพ.ตร. ในระบบเมื่อ
          พบ ด าเนินการส่งตรวจและส่ังค้นแฟม้ตามระบบ

3. หอ้งเวชระเบยีน (หอ้งบตัร)
        - ค้นแฟม้และยิงส่งแฟม้เวชระเบยีนตามค าส่ังค้นแฟม้
          จากศูนย์ประสานสิทธฯิ

4. หอ้งฉุกเฉิน
        - รับเวชระเบยีนพร้อมยิงรับในระบบ
        - หลังการตรวจรักษายิงส่งเวชระเบยีนเก่าส่งคืนหอ้งบตัร
          ตามระบบ

5. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : ศูนย์ประสำนสิทธิ (ห้องบัตร)

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกติ

เริ่มต้น

3

จบ

4

2

2.1 2.2 2.3



                         แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                         หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

 หน่วยงำน : ศูนย์ประสำนสิทธิ

รำยละเอียด CTC
1.  มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.
     ใช้งานปกติ

2. ตรวจสอบและอนุมัติสิทธใินระบบ

3. บนัทกึส่งตรวจไปยังหอ้งตรวจต่างๆ

4. ส้ินสุดการท างาน

R 12B

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกติ
ห้องตรวจสอบสิทธิ

เริ่ม

จบ

2

3



                         แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                         หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

รำยละเอียด

1.  มีการประกาศใช้แผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.  
     ใช้งานไม่ได้

2. ผู้รับบริการ

3. อุบติัเหตุ/ ฉุกเฉิน

4. ตรวจสอบและอนุมัติสิทธใินระบบ

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

6. ใบแทน/ แฟม้ฟา้

7. บนัทกึลงทะเบยีนผู้ปว่ยนอก (ผู้ปว่ยใหม)่ ในระบบ

8. พมิพแ์ละจัดท าเวชระเบยีนผู้ปว่ยนอก (แฟม้ส้ม)

9. ตรวจสอบและอนุมัติสิทธใินระบบ

10. ส่งตรวจหอ้งฉุกเฉินและอุบติัเหตุ

11. ส้ินสุดการท างาน

ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกติ

CTC

หน่วยงำน : ศูนย์ประสำนสิทธิR 12C 

ห้องตรวจสอบสิทธิ

เริ่ม

จบ

3

4

5

2

ไม่

ใช่

6

7

8

9

10

ไม่

ใช่

6



                         แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                         หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

R 13

รำยละเอียด CTC

1.  มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.
     ใช้งานปกติ

2. บนัทกึผลทั้งหมดลงสู่ระบบ

3. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : ห้องคลอด  

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกติ

ห้องคลอด

เริ่มต้น

จบ

2



                                แผนส ำรองกรณีระบบสำรสนเทศและ/
                                หรือระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง

R 14

รำยละเอียด CTC
1. มีการประกาศยกเลิกแผนเมื่อระบบคอมพวิเตอร์ รพ.ตร.
   ใช้งานปกติ

2. บนัทกึผลข้อมูลทั้งหมดลงสู่ระบบ

3. ส้ินสุดการท างาน

 หน่วยงำน : กลุ่มงำนชวีเคมี

ขอ้ปฏิบัตเิมื่อระบบคอมพิวเตอร์กลับเขำ้สู่สภำวะปกติ
กลุ่มงำนชวีเคมี

1

3

2


