
แผนฉุกเฉินกรณรีะบบ EMR ล่ม 

 เม่ือเกิดเหตุการณ์กรณีระบบ EMR ล่ม ทางงาน IT จะรีบหาสาเหตุและดาํเนินการแกไ้ขใหร้ะบบกลบัมา

ใชง้านไดโ้ดยเร็วท่ีสุด ระหวา่งน้ีทุกหน่วยงานท่ีใชร้ะบบ EMR จะรอจนกวา่ระบบจะกลบัมาใชง้านได ้แต่ถา้

หากเวลาผา่นไป 30 นาที ทางงาน IT ยงัแกไ้ขไม่ไดแ้ละประเมิณสถาณการณ์แลว้วา่จะยงัแกไ้ขไม่ไดโ้ดยเร็ว 

ทางหวัหนา้งาน IT หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจะแจง้ไปยงังานประชาสัมพนั ใหป้ระกาศกรณีฉุกเฉิน ใหเ้ร่ิมใช้

งานระบบ Manual 

ระบบ Manual ของแต่ละหน่วยงาน 

1.งานสิทธิประโยชน์ 

 งานสิทธิสามมารถเช็คสิทธิผา่นระบบ Internet ได ้และออกใบเช็คสิทธิแบบ Manual ใหก้บัผูป่้วยได ้

2.งานเวชระเบียนและสถิติ 

 2.1 กรณีรู้ HN เจา้หนา้สามารถคน้แฟ้มผูป่้วยได ้ผูป่้วยรับแฟ้มแลว้นาํไปเขา้รับการตรวจรักษาท่ี OPD

หรือER  

 2.2 กรณีไม่รู้ HN แต่เป็นผูป่้วยเก่าท่ีมีประวติัการรักษามากกวา่1เดือนข้ึนไป เจา้หนา้ท่ีสามารถคน้แฟ้ม

ผูป่้วยจากระบบสาํรองไดโ้ดยใชช่ื้อผูป่้วย Search จากในระบบสาํรองจะทราบ HN และสามารถคน้แฟ้มผูป่้วย

ได ้ผูป่้วยรับแฟ้มแลว้นาํไปเขา้รับการตรวจรักษาท่ี OPDหรือER 

 2.3 กรณีไม่รู้ HN  ซ่ึงเป็นผูป่้วยเก่าท่ีมีประวติัไม่ถึง1เดือน เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถคน้แฟ้มผูป่้วยได ้  

เจา้หนา้ท่ีจะออก Code ใหใ้หผู้ป่้วยแทน HN   เช่น 9001 นายวรกต ยงุพงษ ์ผูป่้วยจะไดรั้บกระดาษสต๊ิกเกอร์ 1

แผน่สาํหรับเขียน Code  9001 สาํหรับแปะลงบนแฟ้มประวติัการรักษา และแฟ้มสาํรอง 1แฟ้มสาํหรับบนัทึก

ประวติัการรักษา ผูป่้วยนาํแฟ้มสาํรองและกระดาษสต๊ิกเกอร์ เขา้รับการตรวจรักษาท่ี OPDหรือER  และเม่ือแฟ้ม

สาํรองกลบัมาท่ีงานเวชระเบียนเจา้หนา้ท่ีจะนาํแฟ้มสาํรองน้ีเขา้ไปเก็บในแฟ้มประวติัการรักษาตวัจริง  

 2.4 กรณีผูป่้วยใหม่ ไม่มีประวติัการรักษา ผูป่้วยกรอกขอ้มูลลงใบแบบฟอร์มเพื่อขอทาํประวติัจากนั้น

นาํใบแบบฟอร์มท่ีกรอกขอ้มูลแลว้มายื้นท่ีงานเวชระเบียนเจา้หนา้ท่ีจะถ่ายเอกสารเพื่อเก็บสาํเนาไว้1แผน่ 

หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะออก Code ใหใ้หผู้ป่้วยแทน HN   เช่น 9001 นายวนสั ปรีเปรม ผูป่้วยจะไดรั้บกระดาษ

สต๊ิกเกอร์1แผน่สาํหรับเขียน Code  9001 สาํหรับแปะลงบนแฟ้มประวติัการรักษา และแฟ้มสาํรอง1แฟ้มสาํหรับ



บนัทึกประวติัการรักษา ผูป่้วยนาํแฟ้มสาํรองและกระดาษสต๊ิกเกอร์ เขา้รับการตรวจรักษาท่ี OPDหรือER  และ

เม่ือระบบ EMR กลบัมาใชง้านไดเ้จา้หนา้ท่ีจะนาํใบแบบฟอร์มขอทาํประวติัท่ีถ่ายสาํเนาไวม้าออก HNและทาํ

แฟ้มประวติัการรักษาตวัจริง เม่ือแฟ้มสาํรองกลบัมาท่ีงานเวชระเบียนเจา้หนา้ท่ีจะนาํแฟ้มสาํรองน้ีเขา้ไปเก็บใน

แฟ้มประวติัการรักษาตวัจริง 

3. OPDและER  

รับตรวจรักษาผูป่้วยโดยเขียนประวติัการรักษาลงในแฟ้ม ถา้ผูป่้วยมีทาํ LabหรือX-Ray ก็เขียนใบรีเควส

ใหผู้ป่้วยนาํไปชาํระเงินท่ีงานจดัเก็บรายไดแ้ลว้ไปทาํ LabหรือX-Ray ถา้ผูป่้วยตอ้งรับยาก็เขียนใบสั่งยาเพื่อให้

ผูป่้วยไปรับยา  และถา้ผูป่้วยท่ีตอ้งนดัมาตรวจอีกก็เขียนใบนดัใหผู้ป่้วยเพื่อนาํกลบัมาติดต่อรับการตรวจรักษา         

4.หอ้งยา OPD 

 รับใบสั่งยาจากผูป่้วยแลว้ทาํการเช็คยาวา่เป็นยาในหรือยานอกบญัชีซ่ืงสามารถเช็คไดจ้ากระบบสาํรอง 

ถา้เป็นยาในบญัชีก็จะคิดราคาแลว้ส่งใบยาท่ีคิดราคาแลว้ใหผู้ป่้วยนาํไปชาํระเงินท่ีงานจดัเก็บรายไดแ้ละกลบัมา

รอรับยาท่ีหอ้งยาอีกคร้ัง 

แต่ถา้เป็นยานอกบญัชีจะตอ้งถามผูป่้วยก่อนวา่ยนิดีชาํระเงินเองไหมถา้ชาํระเงินเองก็คิดราคายาแลว้ใหผู้ป่้วยนาํ

ใบยาท่ีคิดเงินแลว้ไปชาํระเงินท่ีงานจดัเก็บรายไดแ้ละกลบัมารอรับยาท่ีหอ้งยา  แต่ถา้ผูป่้วยไม่ชาํระเงินเองก็ให้

แจง้ผูป่้วยวา่ใหม้าติดต่อรับยาในวนัถดัไป       

5. งานจดัเก็บรายได ้OPD 

 งานจดัเก็บรายไดส้ามารถเก็บเงินจากผูป่้วยได ้และออกใบเสร็จแบบ  Manual ใหผู้ป่้วย 

6. งาน X-Ray 

 6.1 กรณีผูป่้วยมาจาก OPDหรือER จะตอ้งชาํระเงินท่ีงานจดัเก็บรายไดก่้อน งาน X-Ray ถึงจะทาํการ X-

Ray ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งเช็คทุกคร้ังวา่ผูป่้วยชาํระเงินหรือยงัเช็คจากใบเสร็จท่ีทางงานจดัเก็บรายไดจ้ะออกให้

ผูป่้วยท่ีชาํระเงินแลว้ หลงัจากนั้นก็ดูใบรีเควสท่ีแพทยเ์ขียนมาวา่ผูป่้วยจะมาทาํอะไรบา้งเม่ือ X-Ray เสร็จแลว้

ผลท่ีไดก้็สามารถบนัทึกลงในระบบ Pacs   

 6.2 กรณีผูป่้วยมาจาก Ward  เจา้หนา้ท่ีก็ดูใบรีเควสท่ีแพทยเ์ขียนมาวา่ผูป่้วยจะมาทาํอะไรบา้งเม่ือ X-

Ray เสร็จแลว้ผลท่ีไดก้็สามารถบนัทึกลงในระบบ Pacs  ส่วนผูป่้วยก็ส่งกลบั Ward เพื่อรับการตรวจรักษาต่อ 



7. งาน Lab 

 7.1 กรณีผูป่้วยมาจาก OPDหรือER จะตอ้งชาํระเงินท่ีงานจดัเก็บรายไดก่้อน  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งเช็คทุก

คร้ังวา่ผูป่้วยชาํระเงินหรือยงัเช็คจากใบเสร็จท่ีทางงานจดัเก็บรายไดจ้ะออกใหผู้ป่้วยท่ีชาํระเงินแลว้ หลงัจากนั้น

ก็ดูใบรีเควสท่ีแพทยเ์ขียนมาวา่ผูป่้วยจะมาทาํอะไรบา้งก็ดาํเนินการตามนั้น และเม่ือผล Lab ออกใหผู้ป่้วยมา

ติดต่อรับผลเอง   

 7.2 กรณีผูป่้วยมาจาก Ward  เจา้หนา้ท่ีก็ดูใบรีเควสท่ีแพทยเ์ขียนมาวา่ผูป่้วยจะมาทาํอะไรบา้งก็

ดาํเนินการตามนั้น   

 

8. ศูนยรั์บผูป่้วยใน 

 ลงทะเบียนผูป่้วยในแลว้ส่งข้ึนรับการตรวจรักษาตาม  Ward ต่างๆ โดยจดรายละเอียดลงสมุดบนัทึกไว้

ก่อนเม่ือระบบ EMR กลบัมาใชง้านไดก้็คียข์อ้มูลลงในระบบ 

9. Ward 

 รับผูป่้วยต่อจากศูนยรั์บผูป่้วยใน ถา้ผูป่้วยตอ้งรับยาก็เขียนใบสั่งยาแลว้คนงานนาํไปรับยาท่ีหอ้งยา IPD

ชั้น6 ถา้ผูป่้วยตอ้งทาํ LabหรือX-ray ก็เขียนใบรีเควสไป จะไม่สามารถใหผู้ป่้วยออกจากโรงพยาบาลไดจ้นกวา่

ระบบ EMR จะกลบัมาใชง้านได ้

10. หอ้งยา IPD 

  รับใบสั่งยาจาก Ward จดัยาตามใบสั่งยาแลว้ใหค้นงานนาํกลบัไปท่ี Ward 

 

 

 

 

 



แผนงานเม่ือระบบ emr ล่ม 

 



            แผนงานเม่ือระบบ EMR กลบัมาใช้งานได้ 

 เม่ือระบบกลบัมาใชง้านไดทุ้กหน่วยงานก็จะเร่ิมหยดุระบบ Manual กลบัมาใชร้ะบบ EMR เหมือนเดิม 

ข้ันตอนการกลบัมะใช้ระบบ EMR หลงัจากทีใ่ช้ระบบ Manual 

1.งานสิทธิประโยชน์ 

 เม่ือระบบ EMR กลบัมาใชง้านไดง้านสิทธิประโยชน์ก็เช็คสิทธิใหผู้ป่้วยไดต้ามปกติ 

2. งานเวชระเบียน 

 2.1 กรณีผูป่้วยเก่าท่ีมีประวติัการรักษาทางเจา้หนา้ท่ีจะคียส่์งผูป่้วยไปตาม OPD ต่างๆ  หรือ ER 

 2.2 กรณีผูป่้วยใหม่ไม่มีประวติัการรักษาทางเจา้หนา้ท่ีจะนาํเอาใบแบบฟอร์มสาํหรับขอทาํประวติัท่ีได้

ถ่ายสาํเนาไวม้าออกเลข HN แลว้ทาํแฟ้มประวติัผูป่้วย แลว้คียส่์งผูป่้วยไปตาม OPD ต่างๆ หรือ ER 

3. OPDและER 

 1.กรณีผูป่้วยท่ีเพิ่งเร่ิมเขา้มารับการตรวจรักษาหรือกาํลงัอยูร่ะหวา่งการตรวจรักษาจะสามารถกลบัมาใช้

ระบบ EMR ไดเ้ลยเพราะผูป่้วยจะไดรั้บการลงทะเบียนมาจากงานเวชระเบียน 

 2. กรณีผูป่้วยท่ีรับการตรวจรักษาเสร็จแลว้ก็จะถูกส่งไปจุดรับบริการอ่ืนต่อไปจะไม่นาํกลบัมาคียข์อ้มูล

ลงในระบบเพราะจะเป็นการทาํงานซํ้ าซอ้น 

4.หอ้งยา OPD 

 เม่ือระบบกลบัมาใชง้านไดห้อ้งยาก็สามรถกลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ ถึง มี ใบยา Maualมาก็สามารถคีย์

เขา้ระบบไดเ้ลย ส่วนยานอกบญัชีตอ้งยอ้นกลบัไปใหแ้พทยคี์ยใ์นระบบอีกคร้ัง (ใบสั่งยา Manual ช่วงท่ีระบบ

ล่ม จะนาํมาคียเ์ขา้ระบบ   EMR เพื่อตดัสตอ็คยา ) 

 

 



5. งานจดัเก็บรายได ้OPD  

 เม่ือระบบกลบัมาใชง้านไดง้านจดัเก็บรายได ้ OPD ก็สามรถกลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ (ใบเสร็จManual

ช่วงท่ีระบบล่ม จะนาํมาคียเ์ขา้ระบบ   EMR  ) 

6. งาน X-Ray 

 เม่ือระบบกลบัมาใชง้านไดง้าน X-Ray ตอ้งส่งใบ Request ช่วงระบบล่ม เพื่อใหง้านจดัเก็บรายไดคี้ยเ์ขา้

ระบบ EMR  

7. งาน LAB 

 เม่ือระบบกลบัมาใชง้านไดง้าน Lab ตอ้งส่งใบ Request ช่วงระบบล่ม เพื่อใหง้านจดัเก็บรายไดคี้ยเ์ขา้

ระบบ EMR  

8.  ศูนยรั์บผูป่้วยใน 

 เม่ือระบบกลบัมาใชง้านไดเ้จา้หนา้ท่ีจะนาํขอมูลท่ีจดลงสมุดบนัทึกไวม้าคียล์งระบบ EMR เพื่อ

ลงทะเบียนผูป่้วยไปตาม Ward ต่างๆ 

9. Ward 

 เม่ือระบบกลบัมาใชง้านได ้Ward ต่างๆ  ก็สามรถกลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ 

10.หอ้งยา IPD 

 เม่ือระบบกลบัมาใชง้านไดห้อ้งยา IPD ก็สามรถกลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ 

 

 

 

 



แผนงานเม่ือระบบ emr กลบัมาใช้งานได้ 

 


