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บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงานสารสนเทศ 
 

นายแพทย์อดุลย์  เร็งมา  ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษำ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของโรงพยำบำลยี่งอเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษำ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเข็มมุ่งของโรงพยำบำล รวมทั้ง
แนวทำงในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมมำใช้งำนและกำรพัฒนำคุณภำพ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้ได้มำตรฐำน 

 
 นายยูโซะ   ดือเลาะ  ต าแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยแผนยุทธศำสตร์และบริหำรสำรสนเทศ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดให้มีแผนยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำรเพ่ือพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ได้
มำตรฐำน 
2. น ำข้อมูลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์แล้วไปใช้งำนให้มี
ประสิทธิภำพ ทั้งด้ำนกำรดูแลผู้ป่วยและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
 
นายณัฐพงศ์     อินทองค า  ต าแหน่ง หัวหน้ำงำนสำรสนเทศ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ประสำนงำนระหว่ำงบุคลำกรในศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศกับบุคลำกรผู้ให้บริกำรทำงกำร
แพทย ์
2. ควบคุม ก ำกับ และประเมินผลให้กำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นไปอย่ำง
เหมำะสมและรำบรื่น 

 
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
นายบาฮารี  แม  ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ช ำนำญกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1.  ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP XE 
  - กำรแก้ปัญหำต่ำงๆ 
 2. ดูแลระบบโปรแกรม HOSOffice 
  - ระบบบุคลำกร 
  - ระบบกำรลำ 
  - ระบบพัฒนำบุคลำกร/รำชกำร 
  - ระบบงำนสำรบรรณ 
  - ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
  - ระบบเงินเดือนและค่ำตอบแทน 
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  - ระบบบริหำรยำยพำหนะ 
  - ระบบบริหำรห้องประชุม 
  - ระบบกำรแจ้งซ่อมบ ำรุง 
  - ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
  - ระบบบริหำรวัสดุไปรษณีย์ 
 3. ดูแลระบบโปรแกรมออกแบบงำน  (Report Designer) 
  - HOSxP XE 
  - HOSOffice 
 4. ดูแลระบบข้อมูลกำรระบำดวิทยำ (EPIDEM HOSxP XE) 
 5. ดูแลระบบโปรแกรม VISION2020 
  - ดึงข้อมูล-ส่งข้อมูล 
 6. ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลบริกำรสำธำรณสุข (OP-PP2010) 
  - ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง สปสช. 
  - ส่งข้อมูลของ สปสช. ก่อนวันที่ 30 ของเดือนถัดไป 
  - ส่งข้อมูลของ สนย. ก่อนวันที่ 30 ของเดือนถัดไป 
 7.  ดูแลระบบ Data Center (HDC) 

8. ดูแลระบบ NIS 
 

นายแอนซอรี  อาลี  ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ช ำนำญกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. รับผิดชอบ ดูแล อัพเดท ควบคุมกำรท ำงำนโปรแกรม HIS โรงพยำบำล (HOSxP XE) 
 2. ออกแบบรำยงำน Report design 
 ๓. ประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม 
 4. ดูแล อัพเดท แก้ไขปัญหำโปรแกรม Eclaim 
 ๕. ดูแล แก้ไขปัญหำระบบ Smart Queue  
 ๖. รับผิดชอบดูแลระบบ Smart Hospital 
 ๗. พัฒนำ ดูแล ระบบเว็บไซต์โรงพยำบำล 
 8. ออกแบบ รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์และพัฒนำระบบงำนประยุกต์เพ่ือให้ได้ระบบงำน  
ประยุกต์ที่ตรงตำมคุณลักษณะและควำมต้องกำรของหน่วยงำน (Report design)  
 9. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค ำสั่งระบบปฏิบัติกำร ชุดค ำสั่งส ำเร็จรูป และ 
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ืออ ำนวยกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 10. ดูแลระบบ Hospital Information system (HIS) โปรแกรมให้บริกำรผู้ป่วย HOsXP 
XE  
 11. ประมวลผลข้อมูล ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม เพ่ือส่งรำยงำนไปยัง 
สกส.  
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นายอับดุลวาเฮ็บ  สนิ  ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมกำรท ำงำน และแก้ไขปัญหำของสำยใยแก้วน ำแสงและ 
สำยสัญญำณเช่ำที่เชื่อมโยงทั้งภำยในและภำยนอกโรงพยำบำล ให้ใช้งำนได้  
 2. รับผิดชอบ ดูแล/ซ่อมแซม/แก้ไขปัญหำของระบบเครือข่ำยและระบบรักษำ  ควำม
ปลอดภัยบนระบบเครือข่ำย 
 3. รับผิดชอบ ดูแล/ซ่อมแซม/แก้ไขปัญหำ เครื่องแม่ข่ำย อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์
ในห้องปฏิบัติกำรเครื่องอุปกรณ์แม่ข่ำยที่ให้บริกำรภำยในโรงพยำบำล  
 4. รับผิดชอบ ดูแล/ซ่อมแซม/แก้ไขปัญหำ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต และเชื่อมโยงระบบเครือข่ำย ระหว่ำง รพ กับ รพสต.  
 5. รับผิดชอบ ดูแล/ซ่อมแซม/แก้ไขปัญหำ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์  
 6. ดูแลเกี่ยวกับโปรแกรม HosXP และ HIS ของ รพ.  
 7. ระบบควำมปลอดภัย (CCTV)  
 8. ระบบโทรศัพท์สำยใน (IP PHONE) 

 

นายซอลาฮุดดีน  เบนโน  ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. วำงแผน ออกแบบ วิเครำะห์และพัฒนำระบบสำรสนเทศของโรงพยำบำล 
2. พัฒนำระบบให้รองรับบนแพลตฟอร์ม IOS/Android และเว็บแอปพลิเคชัน 
3. ปรับปรุงและแก้ไขจุดบกพร่องของเทคโนโลยีและเครื่องมือให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
4. ทดสอบและและรำยงำนกำรท ำงำนของระบบที่พัฒนำ 
5. บ ำรุงรักษำระบบที่พัฒนำ และสนับสนุนและให้ควำมรู้แก่บุคลำกรที่ใช้งำน 
 
รายชื่อระบบที่พัฒนา 
Ytime v.1 ระบบสแกนกำรมำท ำงำนด้วยสมำร์ทโฟน 
Ytime v.2 ระบบสแกนกำรมำท ำงำนด้วยสมำร์ทโฟน อัปเดต

ปรับปรุง เวอร์ชัน 
Yingorun ระบบสมัครแข่งวิ่งออนไลน์ 
Yrxstock ระบบเช็กคลังยำด้วย QR Code 
Ynotify3mor ระบบนัดหมำยแจ้งเตือนแบบ 3 หมอ 
Ydashbord v.1 ระบบแดชบอร์ดรำยงำนข้อมูลส ำคัญในโรงพยำบำลแก่

ผู้บริหำร 
Yhosreport ระบบรำยงำนแลปให้ รพ.สต. 
Ywiki ระบบจัดกำรเนื้อและค้นหำเก็บเอกสำร 
YCoordinate ระบบระบุพิกัดหลังคำเรือน 
YTrack ระบบระบุพิกัดติดตำมผู้ป่วยโควิด-19 
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YVaccine ระบบจ้องวัคซีน 
Ydashboard v.2 ระบบแดชบอร์ดรำยงำนข้อมูลส ำคัญในโรงพยำบำลแก่

ผู้บริหำร อัปเดตปรับปรุง เวอร์ชัน 
 

นายเซ็มซู  ยือมะดิง  ต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. ระบบโปรแกรม HOSxP XE 
  ดูแลระบบกำรออกใบรับรองกำรฉีดวัคซีน covid-19  
 2. ดูแลระบบโปรแกรม HOSOffice 
     - ระบบกำรจองห้องประชุม 
     - ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
      - ระบบรำยงำนควำมเสี่ยงด้ำนสำรสนเทศ  
  - งำนซ่อมคอมพิวเตอร์ 
  - งำนซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 
 3. งำนออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
     - งำนสื่อ 
         - ถ่ำยภำพ 
         - ถ่ำยวิดีโอ 
        - ตัดต่องำนวีดีโด ภำพ และออกแบบสื่อทุกชนิด 
  - งำนพิมพ์ 
          - ออกแบบโมเดล 3D  
          - ออกแบบงำนป้ำนต่ำงๆ เช่น ไวนิล งำนป้ำย งำนสติ๊กเกอร์  ฯลฯ 
 4. ซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ภำยในโรงพยำบำล ที่ได้รับจำกกำรแจ้งผ่ำนระบบแจ้ง
ซ่อมคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม HOS-Office 
 5. วิเครำะห์ วำงแผน ระบบควำมเสี่ยงด้ำนสำรสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

นายมูฮ ามัด    อาแซ  ต าแหน่ง เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. ดูแลระบบโปรแกรม E- Claim 
 2. ดูแลโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ UcAuthencation, NHSO Client 
 3. ดูแลระบบโปรแกรม เบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล ผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ของกรมบัญชีกลำง 
 4. ดูแลโปรแกรมรำยงำนค่ำรักษำพยำบำลของผู้ป่วยประกันสังคม SSIP 
 5. ดูแลระบบโปรแกรม Thai Refer  
 6. ดูแลระบบโปรแกรม GIS 
 7. ดูแลระบบโปรแกรม VIS 
 8. ดูแลระบบโปรแกรม กำรฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ำ ( PCEC ) 
 9. ดูแลระบบโปรแกรม HOS - XP ของหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 6 แห่ง 
 10. ดูแลระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภำยในโรงพยำบำล  
 11. บ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องทุกหน่วยงำน 
   
 


