
ระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาลของ Medico 
ผสมผสานโซลูชั่นที่พัฒนาและชวยใหรองรับจํานวน
โรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในอินโดนีเซียได 
โดยมีการบริหารจัดการภายใตสภาวะแบบกลุม
ซึ่ง Medico คือผูนําในการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพ 
แบบอิเล็คทรอนิคสในอินโดนีเซีย 
โดยมีฟเจอรที่รองรับการใชงานหลากหลายพื้นที่  
การที่จะสรางระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาลบนคลาวด 
เบสสวนตัวใหลูกคาอยางประสบความสาํเร็จไดนั้น 
Medico ตองมี ศูนยขอมูลโซลูชั่นที่แข็งแกรง 
เมื่อรวมมือกับ Hewlett Packard Enterprise, Medico 
ก็สามารถสรางโครงสรางทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหกับกลุมธุรกิจสุขภาพมายาพาดา เฮลทแคร 
โดยสามารถมีการเติบโตและขยายขนาดไดโดยไมตอง
แลกกับความนาเชื่อถือหรือความปลอดภัย

ระบบฐานขอมูลสาํหรับโรงพยาบาลของ Medico 
ชวยใหโรงพยาบาลสามารถดาํนเนินการเก่ียวกับ
ผูปวยไดอยางสะดวกสบาย 
ท้ังระบบดานการจัดการเอกสารผูปวยและการจายบิล 
ทาํใหสามารถใชเวลาในสวนท่ีจาํเปนสําหรับการรักษา
ดูแลผูปวยไดมากข้ึน
นอกจากน้ี ยังมีระบบฟเจอรรักษาความปลอดภัย 
ท่ีชวยปองกันขอมูลความเปนสวนตัว
ของผูปวยอีกดวย

สําหรับ Medico และลูกคาโรงพยาบาลในกลุมมายาพาดา เฮลทแคร 
การมีทีมที่ชัดเจนหนึ่งทีมสําหรับการสนับสนุน
การเติบโตในอนาคต และการรวมมือ 
ชวยใหทุกอยางงายขึ้นในโลกการทํางานที่ซับซอนของอุตสาหกรรมสุขภาพ 
“เราตองการที่จะมั่นใจไดวาระบบขอมูลของโรงพยาบาลจะสามารถขยาย
ฐานขอมูลใหเติบโตขึ้นไดตามฐานลูกคาที่ขยายจํานวนขึ้น 
เราตองการแบรนดนานาชาติที่นาเชื่อถือมาชวยนําเสนอแนวทางนี้”
Reddy อธิบาย “เมื่อรวมมือกับ HPE, Medico 
ก็พรอมที่จะรับมือกับกาวตอไปในอนาคตได” 

Medico รวมมือกับ HPE 
เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบไอที 
ของโรงพยาบาลมายาพาดา
ศูนยโซลูชั่นขอมูลเครือขาย HPE 
ชวยสนับสนุนระบบขอมูลของโรงพยาบาลบนคลาวด 

เปาหมาย
สรางศูนยขอมูลทีร่องรับ 
คลาวดเบสสวนตัวของระบบขอมูลสําหรับโรง
พยาบาลหลากหลายแหง

การดําเนินการ
Medico รวมมือกับ Hewlett Packard 
Enterprise (HPE) 
ในการสรางระบบขอมูลของโรงพยาบาล 
แบบองครวมใหกับโรงพยาบาลมายาพาดา 
โดยมีทั้งศูนยฐานขอมูลโซลูชั่น เซอรเวอร 
สตอเรจ เครือขาย ใบอนุญาตซอฟตแวร 
และบริการเสริมตางๆ

ดานไอที
• รังสรรคสภาพแวดลอมแบบเสมือนจริง 

(100 VMs ตอเซอรเวอรหนึ่งตัว) 
สําหรับโครงสรางไมโครเซอรวิส 
ซึ่งมีความพรอมในการใชงานสูง 

• มีความยืดหยุนจากขอมูล เอดจ
สู คลาวด สามารถเชื่อมตอขอมูลจาก 
พื้นที่ตางๆในโรงพยาบาลสูศูนยขอมูล 

• มีฟเจอรการลดขนาดขอมูลและลดพื้นที่
การเก็บขอมูลโดยกําจัดขอมูลที่ซํ้าๆ
ออกไปเพื่อใหมีพื่นที่บันทึกขอมูลมากขึ้น
ซึ่งจําเปนอยางมากในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ
โดยขอมูลตองมีประสิทธิภาพ
มีความปลอดภัยและรับประกัน
ดานการลงทุนในฮารดแวร 

• อัพเกรดพื้นที่สตอเรจ โดยไมมีดาวนไทม 
และสามารถเพิ่มจาํนวนไดผานการจัด
กลุมสตอเรจ 

• มีบริการ การวิเคราะหเชิงคาดการณ
บนคลาวด เบส ซึ่งสามารถเปดใชงาน 
AI ได  ทั้งนี้จะมีแดชบอรดมุมมองเดียว
ใหติดตามผล เพื่อประสิทธิภาพที่ดี
ในการบริหารเซอรเวอรและโครงสราง
การจัดเก็บขอมูล รวมถึงอัพไทม ณ 
โรงพยาบาลมายาพาดา 
ทั่วประเทศอินโดนีเซีย

ดานธุรกิจ
• ลดความซับซอนของศูนยขอมูลโซลูชั่น

ดวยผูขายเพียงรายเดียว
• ยกระดับการดูแลผูปวยดวยความเปน

มืออาชีพโดยการบันทึกขอมูล
รายละเอียดในระบบที่เดียว
ตอคนไขหนึ่งคน

• สามารถขยายขนาดไดในพื้นที่
หลากหลายแหง
โดยไมตองใชงบประมาณที่สูงเกินไป

• รังสรรคระบบโครงสรางที่สามารขยาย
ขนาดไดตามที่ธุรกิจตองการ
เมื่อเครือขายมีการเติบโต

กรณีศึกษา



หนาที่ 2กรณีศึกษา
Medico 

อุตสาหกรรม
การดูแลสุขภาพ

คลาวด เบส สวนตัวสาํหรบั 
การบรหิารจดัการดานสขุภาพ 
Medico 
คือโซลูชั่นคลาวดเบสสวนตัวสําหรับการจัดการดานการดูแล 
สุขภาพ ซึ่งชวยใหหมอสามารถเขาถึงขอมูลขอมูลคนไข 
จากฐานขอมูลสวนกลางดวยความรวดเร็วและไมซับซอนเชน 
แบบเดิม ในขณะเดียวกันขอมูลนี้จะถูกเก็บรักษาอยางปลอดภัย 
คุณหมอจะสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพและประวัติการรักษา 
ของคนไขไดอยางครอบคลุม 
เพื่อใหสามารถวินิจฉัยโรคไดถูกตองแมนยํา 
รวมถึงการใหการรักษาและยาที่เหมาะสม

Reddy ตระหนักถึงความทาทายของการปรับใช 
ระบบฐานขอมูลโรงพยาบาลของ Medico
แตโอกาสทางการตลาดนั้นสูงมาก ฉะนั้นเพื่อ 
ที่จะบรรลุผลที่ตั้งใจไวนั้น 
ดานแรกคือการหาแพลตฟอรมเทคโนโลยีเพื่อรังสรรคศูนย 
ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของกลุมมายาพาดา 
เพื่อตอบสนองโจทยความตองการในปจจุบัน 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วสําหรับอนาคต 
“ในปจจุบันกลุมมายาพาดา เฮลทแคร 
ดําเนินกิจการโรงพยาบาล 3 แหง 
และวางแผนที่จะขยายธุรกิจโดยเปดโรงพยาบาลเพิ่มในอนาคต
อันใกลนี้” Reddy อธิบาย 
“เราตองการแพลตฟอรมศูนยกลางขอมูลเพื่อรองรับ 
การดําเนินการของโรงพยาบาล 7 แหงพรอมๆกัน ภายใน 2 ป 

และเราหวังวาการดําเนินงานจะลื่นไหลไมติดขัด”

โซลูช่ันท่ีรวมเปนหน่ึง สามารถ 
เขาถึงไดอยางกวางขวาง
Medico และ กลุมมายาพาดา เฮลทแคร 
เปดรับสมัครเทคโนโลยีจากผูขายรายใหญหลายราย 
เพื่อเฟนหาตัวเลือกที่ลงตัวที่สุด 
โดยใหความสําคัญทั้งดานความคุมคา ประสิทธิภาพการใชงาน 
และการขยายขนาดได 
และในที่สุดทีมงานไดเลือกสรางระบบโครงสรางโดยใชโซลูชั่น 
ของ Hewlett Packard Enterprise “ เราเลือก Hewlett 
Packard Enterprise เพราะ HPE 
สามารถรังสรรคศูนยขอมูลโซลูชั่นแบบครบครัน 
จากเอดจสูคอร 
ซึ่งรองรับการดําเนินการของธุรกิจโรงพยาบาล 
และวิสัยทัศนในการเติบโตของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ” 
Reddy กลาว

แพลตฟอรมสาํหรับ
คอมพิวเตอรเสมือน
เวอรชวลไลเซช่ัน
จุดแข็งของ HPE อยูทีเ่ซอรเวอร HPE ProLiant DL385 เจน 10 
ทีม่าพรอมโปรเซสเซอร AMD EPYC™ 7251 HPE 
เปนเจาแรกทีนํ่าโปรเซสเซอร AMD EPYC 
มาเปดตลาดในประเทศอินโดนีเซีย
“เราใชงานคอมพิวเตอรเสมือนกวา 100 เครือ่งบนเซอรเวอร 
ฉะนัน้ ProLiant DL385 นัน้นาสนใจ เพราะมีราคายอมเยาว 
แตทรงประสิทธภิาพ คุมคาตอโมเดลธรุกิจ” Reddy กลาว
เซอรเวอร HPE ProLiant DL385 เจน10  
ใชประโยชนจากโปรเซสเซอร AMD EPYC อยางเต็มที่ 
ทัง้ดานจํานวนคอร และปริมาณความจุของเมมโมรี่ 
จึงเปนโซลูชัน่ทีเ่หมาะสมสําหรับการปรับแตงและการใชงาน 
เซอรเวอรแบบจําลองของ Medico
ทัง้นีท้ีมไดดําเนินการจัดซือ้ใบอนุญาตซอฟตแวร VMware 
vSphere® และ Veeam® รวมถึง ใบอนุญาตเซอรเวอร 
Microsoft Windows 2016 จาก HPE 

เพือ่ใหขัน้ตอนการจัดซือ้และจัดจางนัน้ดําเนินการไดอยางราบรืน่

การจัดการสตอเรจ
แบบมีวิสัยทัศน
การวางระบบรากฐานภายในของ Medico ดวยเทคโนโลยีขั้นสูง 
ชวยใหสามารถเพิ่มขนาดสเกลและโอกาสในการรองรับลูกคา 
ที่เพิ่มขึ้นได ดังนั้นเมื่อทีมงานคัดเลือกแพลตฟอรมสตอเรจ 
จึงตัดสินใจใช  HPE Nimble Storage AF20 All Flash Dual 
คอนโทรลเลอร อารเรย และ อุปรกรณแบ็คอัพปองกันขอมูล HPE 
StoreOnce Data Protection 
ดวยระบบวิเคราะหประเมินการแบบบิ้วทอิน 
และโครงสรางคลาวดที่พรอมใชงาน
ทําให HPE Nimble สตอเรจ อารเรย เปนตัวเลือกที่เหมาะสม 
สําหรับ Medico และ กลุมมายาพาดา เฮลทแคร 
โดยมีทั้งความลํ้าหนาเหนือชั้น 
ความพรอมใชงานและความเรียบงาย 
“เราตองการสตอเรจที่ใชเวลาดําเนินการรับสงขอมูลนอย 
มีประสิทธิภาพการทํางานไดดี และพรอมใชงาน” Reddy กลาว

“ เราเลือก Hewlett Packard Enterprise เพราะ HPE สามารถรังสรรคศูนยขอมูลโซลูชั่น 
แบบครบครัน จากเอดจสูคอร ซึ่งรองรับการดําเนินการของธุรกิจโรงพยาบาล 
และวิสัยทัศนในการเติบโตของอุตสาหกรรม การดูแลสุขภาพ ” 

– เร็ดดี้ ชานดรา Reddy Chandra, Co-founder และ CTO ของ Medico.

สําหรับศูนยขอมูลโซลูช่ันแบบ
ครอบคลุม  Medico และกลุม 
Mayapada Healthcare
เลือก Hewlett Packard 
Enterprise.

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://amplify.hpe.com/member/post/2b6cfb18-5571-40de-b1c1-d63e03d3d396
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=https://amplify.hpe.com/member/post/2b6cfb18-5571-40de-b1c1-d63e03d3d396
https://twitter.com/intent/tweet?text=Medico and HPE transform IT for Mayapada Hospitals https://bit.ly/2OTN5Cz
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“ เราเลือก HPE Nimble Storage 
เพราะผลิตภัณฑตัวนี้มีประสิทธิภาพการทํางานอยางครบครัน 
และยังสามารถขยายจํานวนการใชงานโซลูชั่นในอนาคตได
อีกดวย” Reddy กลาว “ 
เราตองการความยืดหยุนในการเพิ่มสตอเรจไดอยางไมยุงยาก
เพื่อรองรับปริมาณขอมูลทางการแพทยจํานวนมหาศาล”

ในขณะเดียวกัน HPE StoreOnce 
ยังมีระบบแบ็คอัพขอมูลของโรงพยาบาลในสิ่งแวดลอมแบบ 
แฟลช เบสท ที่มีความปลอดภัยสูง 
มีคาใชจายตํ่าในการเก็บขอมูลถาวรบนคลาวด 
รวมถึงการกูคืนขอมูลหากเกิดเหตุการณภัยพิบัติ “HPE 
StoreOnce คือโซลูชั่นที่เหมาะสมสําหรับการแบ็คอัพขอมูล 
เพื่อรองรับระบบขอมูลทางดานการดูแลสุขภาพบนคลาวด 
เบสของ Medico” Reddy กลาว

ความยืดหยุนของ 
เอดจสูคลาวด
ในการพัฒนาน้ี 
หมอและพยาบาลจะตองมีแอปพลิเคช่ันท่ีสามารถใชงานผานอุปกร
ณเคล่ือนท่ีได ทาง Medico 
จึงใชประโยชนจากเทคโนโลยีไรสายและพัฒนาโมดูลซ่ึงหมอและพยา
บาลสามารถใชงานผานอุปกรณเคล่ือนท่ีได เชน แท็บเล็ต 
ซ่ึงทาํใหบุคลากรทางการแพทยสามารถเขาถึงขอมูลผูปวยผานทาง
อุปกรณเคล่ือนท่ี ในเวลาอัพเดทตามจริงเม่ือเขาตรวจผูปวย
ขอมูลไดรับการจัดเก็บดวยความรวดเร็ว 
จากเอดจสูคลาวดดวย HPE FlexFabric 5700 และ 5900 
Switch Series คอรและเซอรเวอรฟารมสวิตช 
และจุดเชื่อมตอแบบไรสาย Aruba wireless access points 
รวมถึง Aruba access และ สวิตชแบบรวม

“ที่ Medico และ กลุมมายาพาดา เฮลทแคร 
เราใหความสําคัญตอการยกระดับการดูแลผูปวย 
ซึ่งรวมถึงการทําใหหมอและบุคลากรทางการแพทยสามารถเขา
ถึงขอมูลของผูปวยไดอยางสะดวกสบาย 
โดยไมตองเสียเวลาล็อกอินซํ้าหลายๆรอบ” Reddy อธิบาย

“ ดวยจุดเช่ือมตอและสวิตชแบบไรสายของ Aruba 
ชวยใหนางพยาบาลสามารถเขาไปในหองของผูปวย 
ใสขอมูลท่ีสาํคัญในเคร่ือง 
จากน้ันก็นางพยาบาลก็สามารถไปดูแลผูปวยทานตอไป
ในอีกหองได โดยไมตองล็อกอินใหมหรือเปล่ียนจุดเอนพอยท 
เพราะสัญญาณจะอยูท่ีพยาบาล 
แทนท่ีพยาบาลตองตามหาสัญญาณ”

พารทเนอรหลัก
Reddy และทีมยังใชงานบริการของ HPE Pointnext Services 
เพื่อดูแลรักษาฮารดแวรเปนเวลา 3 ป ผานระบบ HPE 
Foundation Care (3-ป) “เราไดรับการดูแลเสมอ”  Reddy 
กลาว

สําหรับ Medico และกลุมลูกคาโรงพยาบาลในกลุมมายาพาดา 
เฮลทแคร การมีทีมที่ชัดเจนหนึ่งทีมสําหรับการสนับสนุน 
การเติบโตในอนาคต และการรวมมือ 
ชวยใหทุกอยางงายขึ้นในโลกการทํางานที่ซับซอนของอุตสาห
กรรมสุขภาพ 
“เราตองการที่จะมั่นใจไดวาระบบขอมูลของโรงพยาบาลจะสาม
ารถขยายฐานขอมูลใหเติบโตขึ้นไดตามฐานลูกคาที่ขยายจํานว
นขึ้น 
เราตองการแบรนดนานาชาติที่นาเชื่อถือมาชวยนําเสนอแนวท
างนี้” Reddy อธิบายเพิ่มเติม “เมื่อรวมมือกับ HPE, Medico 
ก็พรอมที่จะรับมือกับกาวตอไปในอนาคตได”

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
hpe.com/partners/amd

ภาพรวมลูกคา
การแกปญหา
มีความรวดเร็ว, ใชไพรเวท คลาวด เบส 
สวนตัว 
สําหรับระบบจัดการขอมูลสุขภาพของกลุม
มายาพาดา เฮทแคร 

ฮารดแวร
• เซอรเวอร HPE ProLiant DL385 

เจน10 ทีม่าพรอม AMD EPYC 
7601 และ AMD EPYC 7451 
โปรเซสเซอร

• HPE Nimble Storage AF-20 All-
Flash Dual Controller

• อุปกรณแบ็คอัพ ปองกันขอมูล 
HPE StoreOnce Data 
Protection Backup Appliance

• HPE FlexFabric 5700 และ 5900 
Switch Series

• จุดเชือ่มตอแบบไรสาย Aruba 
Wireless Access Points AP 325

• Aruba Access และ Aggregation 
Switches 2930F

ซอฟตแวร
• เซอรเวอร Microsoft Windows 

2016 Reseller Option Kit (ROK)
• VMware vSphere v6.5
• Veeam Backup & Replication 

v9.5

การบริการ HPE Pointnext 
Services

• การดูแลพืน้ฐาน HPE Foundation 
Care

• การบริการติดตัง้สําหรับเซอรเวอร
และสตอเรจ

พารทเนอรที่เราเลือกคือ

สงวนลิขสิทธิ์ 2019 Hewlett Packard Enterprise Development LP 
ขอมูลในเอกสารนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองมีการบอกกลาวลวงหนา การรับประกันตางๆของสินคาและบริการ
Hewlett Packard Enterprise จะมีคําอธิบายเกี่ยวกับการรับประกันซึ่งมาพรอมสินคาและบริการนั้นๆ 
ขอมูลใดใดในเอกสารนี้จะไมถือวาเปนการรับประกันเพิ่มเติมตอสินคาและบริการ Hewlett Packard Enterprise 
ไมมีสวนรับผิดชอบตอการแกไขเปลี่ยนแปลง ความผิดพลาดทางเทคนิคหรือขอมูลที่ไมไดรับการกลาวถึงในเอกสารนี้

AMD และโลโกลูกศร AMD คือเครื่องหมายการคาของ Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft และ Windows Server 
คือเครื่องหมายการคาที่ลงทะเบียนหรือเครื่องหมายการคา Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ 
ประเทศอื่นๆ VMware vSphere คือเครื่องหมายการคาที่ลงทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ VMware, Inc. และบริษัทสาขา 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและพื้นที่อื่นๆ เครื่องหมายการคาของบริษัทบุคคลที่สามที่ไดกลาวถึงถือเปนทรัพยสินของบริษัทเหลานั้น
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แชรเลย

รับขาวสารเพ่ิมเติม

เพือ่การตัดสินใจสัง่ซือ้ทีเ่หมาะสม 
สามารถติดตอพนักงานผูเชีย่วชาญ
ดานpresales specialists ของเราได 

สงขอความ โทรศัพทอีเมล

ตรวจสอบหากมีเอกสารท่ีไดรับ
การแปลแลวในภาษาของคุณ
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