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HP thin clients เสริมสรางประสิทธิภาพในการดูแลดวยคุณภาพขั้นสูง

รูปแบบอุตสาหกรรม
อตุสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

จุดมุงหมาย
สนับสนุนธรุกิจดวยชองทางทีห่ลากหลาย โดยใหบริการดแูล 
ผูปวยอยางมีประสทิธิภาพแมในสภาพแวดลอมทีม่ีขอกําหนด
และความทาทายดานการเบกิจายคาชดเชยทางการแพทย

วิธีการ
ใช HP thin clients ในหองผูปวยมีคอมพิวเตอรเดสกท็อปตั้งโตะ 
สําหรับแผนกบริการดูแลสุขภาพผูปวยที่บานและมีโนตบุค 
สําหรับผูปวย

ดานเทคโนโลยี
• มรีะบบมาตรฐานการจัดการในบริบทตางๆ
• เพิม่พนูความปลอดภัยของฐานขอมูลโดยมีระบบ   
  บรหิารจดัการแบบรวมศูนย
• สงมอบระบบการจัดการทีม่ีความปลอดภัยสูง  
  สามารถขยายตัวไดในสายงานธุรกิจตางๆ

ดานธุรกิจ
• ดํารงมาตรฐานการดแูลผูปวยอยางมีประสทิธ-ิ    
  ภาพแมการเบกิจายคาชดเชยทางการแพทย
  จะลดลง
• ลดตนทุนโดยการบริหารจัดการอยางคลองตัว 
  ผานเทคโนโลยสีารสนเทศ
• ปฎิบัติตามกฎเกณฑของรัฐบาล “ความคลองตัวของ HP thin clients ชวยใหเราสามารถ 

วางมาตรฐานการทํางานในสถานการณที่แตกตางได 
โดยมีโมเดลหลักแบบรวมศูนยมาจัดระบบการแสดงผลบันทึก 
เวชระเบียนภายในหองของผูปวยและเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร 
เดสกท็อปตั้งโตะที่แผนกบริการดูแลสุขภาพผูปวยที่บาน”
– ท็อดด คอลลิเวอร (Todd Colliver), ผูจัดการระบบลูกคา, Kindred Healthcare

Kindred Healthcare คือบริษัทยักษใหญที่มีบริการหลากหลายเกี่ยวการดูแลผูปวย
post-acute ในสหรัฐอเมริกา โดยมีสถานที่ใหบริการดานสุขภาพจํานวน 2,169 แหง 
โดยแบงเปน โรงพยาบาลการดูแลระยะเปลี่ยนผาน 116 แหง โรงพยาบาลฟนฟูสําหรับผูปวยใน 
6 แหง สถานดูแลผูพักฟน 204 แหง ศูนยดูแลผูปวยระยะฟนฟู 24 แหง 
สถานที่ดูแลผูปวยระยะสุดทายที่ใกลเสียชีวิต Kindred at Home 
รวมถึงการดูแลสุขภาพผูปวยที่บานและการบริการดูแลที่ไมเกี่ยวของกับการแพทยที่บาน 
จํานวน 101 แหง ศูนยฟนฟูผูปวยใน(ในโรงพยาบาล) 103 แหง และธุรกิจคูสัญญาให  
บริการฟนฟูสมรรถภาพ หรือ RehabCare ที่ใหบริการนอกเหนือจากบริษัทในเครือ              
อีก 1,615 แหง Kindred Healthcare ตั้งอยูที่เมืองหลุยสวิลล รัฐเคนทักกี้ โดยมีพนักงาน 
กวา 76,000 คน กระจายตัวใน 46 รัฐ มีรายไดประจําปประมาณ 6 พันลานดอลลารสหรัฐ 
นอกจากนี้ นิตยสารฟอรบสไดจัดอันดับวา Kindred Healthcare 
คือบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่นายกยองที่สุดแหงหนึ่งถึง 5 ปซอน
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Case study  |  Kindred Healthcare, Inc.

Kindred Healthcare คือองคกรที่ใหบริการอยางหลากหลาย 
ดานสุขภาพ โดยมีสถานที่อํานวยความสะดวกกวาหนึ่งพันแหง 
ทั่วสหรัฐอเมริกา ฉะนั้นเราจึงเผชิญกับความทาทาย 
ทั้งดานธุรกิจ และเชิงเทคนิคในการใหบริการดูแลผูปวย 
คาใชจายคือความทาทายหลัก 
การลดคาใชจายในโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลรวมถึง
การลดการเบิกจายคาชดเชยทางการแพทยทําใหงบประมาณ 
ของ Kindred ถูกตัดไป 100 ลานดอลลารสหรัฐ ในป2013 
และแนวโนมการลดงบประมาณของรัฐบาลอยางตอเนื่องก็สง
ผลชัดเจนมากขึ้น

ท็อดด คอลลิเวอร ผูจัดการระบบลูกคาของ Kindred กลาววา  
“เรามีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงมาก 
ฉะนั้นเราจะรักษามาตรฐานสูงภายใตความกดดันดานงบ- 
ประมาณ ที่สงผลมาจากการลดการเบิกจายคาชดเชยทาง 
การแพทยอยางตอเนื่องไดอยางไร สุดทายแลวเราตอง 
ใชนอยแตไดผลมาก”

ความทาทายดานเทคโนโลยีที่เราเผชิญเกี่ยวกับรายจายที่ 
เหมาะสมในการสนับสนุนธุรกิจในสายงานตางๆที่กระจายตัว 
อยูหลากหลายที่ ทําใหระบบเทคโนโลยีของ Kindred 
ตองสามารถขยายตัวและมีความปลอดภัยสูง 
ในขณะเดียวกันชวยสงเสริมใหบริษัทยกระดับความกาวหนาใน
การชวยชีวิตและการบริการทางการแพทยได คอลลิเวอร 
กลาววา 
“เทคโนโลยีสารสนเทศคือสิ่งที่สามารถแบงปนใชรวมกันในได 
องคกร” และเพิ่มเติมวา 
“เราตองสามารถขยายโซลูชั่นการแกปญหาสูองคกรที่หลาก 
หลายของเรา ทั้งยังตองดําเนินตามกฎความปลอดภัยตางๆ 
เชน HIPAA (The Health Insurance Portability and 
Accountability Act of 1996) 
กฎระเบียบดานความเปนสวนตัวและความปลอดภัยที่ไดจัดทํา 
ขึ้นเพื่อปกปองขอมูลดานการดูแลสุขภาพสวนตัวป 1996 ”

HP t610 Flexible
มาตรฐาน Thin Client 
Kindred เปนลูกคาดั้งเดิมของ HP โดยซื้อสินคาหลากหลาย 
ตั้งแตคอมพิวเตอรเดสกท็อป พีซี จนกระทั่งปริ้นเตอร 
ลาสุดมีการติดตอมาเนื่องดวยเหตุการณสําคัญที่เกี่ยวกับ HP 
thin clients เนื่องจากอุปกรณที่ติดตั้งในหองผูปวยทั่วไป 
ของโรงพยาบาล Kindredทั้ง 122 แหงนั้นคือ HP thin client 
ทั้งสิ้น 

ซึ่งแพทยสามารถเขาถึงขอมูลเวชระเบียนของ Kindred 
ผานแอพพลิเคชั่น ProTouch 
ระบบนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับคนไข ทั้งเรื่องยา 
รายการปญหาและอาการของผูปวย ผลแล็บและรังสี 
รวมถึงขอมูลการหายใจแบบตามเวลาจริง

ขอดีขอหนึ่งของ HP thin clients คือความทนทาน 
อุปกรณของ Kindred มีวงจรชีวิตการใชงานที่ยาวนาน 
และจะเปลี่ยนก็ตอเมื่อเครื่องพังหรือเมื่อระบบเวชระเบียน 
ตองมีการอัพเกรด เชนการเพิ่มจอดิสเพลยวีดีโอ 
โดยอุปกรณลาสุดที่ใชคือ HP t610 Flexible Thin Client 
ซึ่งตอบโจทยของ Kindred ดานความทนทาน 
การแสดงผลมัลติมีเดีย 
และความหลากหลายในการใชงาน 
ซึ่งทําใหบริษัทสามารถคงมาตรฐานโมเดลเดียวกันในการ
รับมือกรณีตางๆไวได นอกจากนี้ Kindred ยังใช HP 
t610 Flexible Thin Client 
สําหรับแผนกบริการดูแลสุขภาพผูปวยที่บานเพื่อให 
พนักงานสามารถเขาถึงแอพพลิเคชั่น Citrix 
XenDesktop ไดตามตองการ 
โดยแอพพลิเคชั่นนี้รวมขอมูลไวทั้งระบบ 
ทั้งการดูแลผูปวยจากที่บานและระบบการทํางานออฟฟศ
ทั่วไปเชนการสงอีเมลล และการปรินทงาน เปนตน 
เพราะอุปกรณที่ Kindred 
เลือกใชมีความคลองตัวสูงในการติดตั้ง 
ฉะนั้นในหองตรวจผูปวย 
จึงสามารถใชทั้งแบบติดผนังหรือแบบมีแขนจอตามแต 
รูปลักษณของหองไดอยางดี 
สําหรับออฟฟศแผนกบริการดูแลสุขภาพผูปวยที่บานนั้น 
จะมีจอมอนิเตอรของ HP ติดตั้งอยูสองจอ 
สําหรับแตละอุปกรณ

“ความทาทายหลักของเราตอนนี้
คือเรื่องคาใชจาย HP thin 
clients ชวยใหเราสามารถคง 
คุณภาพการบริการขั้นสูงไดใน 
ราคาที่คุมคายอมเยา”
– ท็อดด คอลลิเวอร (Todd Colliver), 
ผูจัดการระบบลูกคา, Kindred Healthcare

คอลลิเวอร กลาววา “HP t610 Flexible Thin Client 
สามารถใชงานไดอยางหลากหลาย 
และสามารถคงมาตรฐานการใชงานแบบเดียวกันทั่วทั้ง 
ระบบในสถานการณตางๆได” และเสริมวา  
“ผมสามารถตั้งเครื่องในหองผูปวยแลวใชงานคําสั่ง 
เทอรมินอลหนึ่ง ขอมูลก็กลับเขาไปบันทึกอยูใน 
ระบบเวชระเบียนได 
หรือถาหากผมเอาอุปกรณเดียวกันไปตั้งบนโตะในออฟฟศ
แผนกบริการดูแลสุขภาพผูปวยที่บาน 
ผมสามารถเปดเดสกท็อปแบบเสมือนจริงแลวขอมูลก็จะ 
กลับไปบันทึกอยูในศูนยขอมูล 
เราชื่นชมความคลองตัวและความทนทานของ 
การออกแบบ เราจึงใชงานฮารดแวรนี้เปนจํานวนมาก” 
อันที่จริงแลวในปจจุบัน Kindred เปนเจาของ HP thin 
clients กวา 4,000 ชิ้น
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ขอสําคัญคือสินคานี้มีความคุมคา HP thin clients 
ราคายอมเยาและใชงานงาย คอลลิเวอร กลาววา 
“เราแทบไมตองเปลี่ยนแปลงอุปกรณเลย แคแกะกลอง 
เสียบปลั๊ก แลวผูใชงานก็สามารถเขาถึงขอมูลและใชงาน 
ไดตามปกติ” ขอดีอีกขอหนึ่งคือดานความปลอดภัย 
เพราะไมมีรองรอยตกคางของถิ่นที่อยูขอมูลบนตัวเครื่อง 
ฉะนั้นแมเครื่องจะโดนขโมย ทั้งขอมูลของผูปวยก็ 
จะไมไดรับผลกระทบ Kindred ใชซอฟตแวร HP Device 
Manager ในการจัดการรายการคนไขจากระยะไกล 
แสดงผลผานจอมัลติสกรีน และอัพเกรดการเขาถึงระบบ 
การจัดการบันทึกเวชระเบียน หรือ Citrix

HP mt40 Mobile Client 
ชวยเชื่อมตอครอบครัวกับผูปวย
ศูนยฟนฟูและดูแลผูปวยของ Kindred ทัง้ 204 แหง 
ใหบริการผูปวยระยะเปลีย่นผานอยางใกลชิด 
โดยเฉพาะผูปวยโรคสมองเสือ่ม โรคอัลไซเมอร 
ผูปวยระยะสดุทายของชีวิตหรือผูปวยประคับประคอง 
ดังนัน้เพือ่ใหครอบครัวและผูปวยสามารถติดตอสือ่สาร
กันไดผาน Skype, Facebook, อีเมลลหรือชองทาง 
ออนไลนตางๆ Kindred จึงจัดเตรียมโนตบุค thin 
client จํานวนหนึง่ไวทีศู่นยฟนฟูและดูแลผูปวยทุกแหง 
เพือ่ใหผูปวยสามารถมาใชงานได ตอนแรกเริม่จาก 
โนตบุค thin client แหงละ 5 เครือ่ง 
แตมีความตองการมากขึน้เรือ่ยๆ ทัง้นีข้อมูลตางๆ 
ของผูใชงานจะไมถูกบันทึกอยูในตัวเครือ่งเชนเดียวกับ 
กรณีระบบเวชระเบียนและกรณีออฟฟศแผนกบริการ 
ดูแลสุขภาพผูปวยทีบ่าน ระบบนีส้ามารถขยายไดงาย 
และเมือ่ปดเครือ่งก็จะกลับสูสภาพแรกเริม่ 
ไมจดจําขอมูลใดใดไว

โนตบุก HP thin client รุนที ่Kindred 
เลือกใชในศูนยฟนฟูและดูแลผูปวย คือรุน HP mt40 
Mobile Client โดยมีฟเจอร เทคโนโลยี Intel® Celeron 
มาพรอมความจุหนวยความจํา Flash และ RAM สูง 
อุปกรณนีส้ามารถแสดงผลกราฟฟกดิจิตอลและมีเดีย
ไดอยางดี ทัง้นี ้Kindred ชืน่ชอบทีส่ามารติดตัง้ 
อุปกรณเสริมเปนเว็บแคมเพือ่ใหผูปวยสามารถประชุม 
ทางไกลกับเพือ่นและครอบครัวได อีกทัง้ Windows® 
Embedded Standard (WES) 
มีอินเตอรเฟสทีผู่ปวยคุนเคยสามารถใชงานไดงาย

คอลลิเวอร กลาววา “เรามีความสมัพันธทีด่ีกับทัง้ 
Microsoft และ HP” พรอมเสริมวา 
“เรามัน่ใจในเทคโนโลยีและผูใชงานก็คุนเคยกับอินเตอรเฟ
สทีใ่ชเปนปกติของWindows® 
ทัง้นีโ้นตบุคสําหรับผูปวยประสบความสําเร็จเปนอยางด ี
เปนการเสรมิสรางคุณคาใหแกผูปวยได 
เพราะดวยเหตุนีผู้ปวยสามารถติดตอสือ่สารแบบเหน็หนา
กับเพือ่นและสมาชิกในครอบครัวได 
แมตัวจะอยูหางกันก็ตาม”

พีซี และ ปริ้นเตอรของ HP 
ชวยสงเสริมประสิทธิภาพ
นอกเหนือจาก HP thin clients แลว Kindred 
ยังใชอุปกรณของ HP อีกมากมายทัง้ เดสกท็อปตัง้โตะ 
พีซี ปริน้เตอร เซอรเวอร โดยที ่พีซี HP Compaq 6300 
Pro Business คอืมาตรฐานทีอ่งคกรใช คอลลเิวอร 
กลาววา “ทุกคนทีไ่ดพีซี จะไดรุนนี้ 
ไมวาจะเปนทีศู่นยบริการองคกร ออฟฟศขององคกร 
โรงพยาบาล ศนูยฟนฟูสุขภาพ 
และแมแตสถานบริการดูแลสุขภาพผูปวยทีบ่านสําหรับ
กิจกรรมทีต่องทําทีบ่านไมผานระบบจําลองเสมือนจริง” 
สําหรับพนักงานทีต่องการอุปกรณทีพ่กพาสะดวก 
ทํางานไดจากทุกที ่ก็จะไดรับ พีซี HP EliteBook 
8470p Notebook 
เพราะสมรรถนะสูงและดีไซนทีค่งทนแข็งแรง 
นอกจากนีส้ําหรบัคอมพิวเตอรทีต่ิดบนรถเข็นและ
เคลือ่นทีไ่ด Kindred เลือกใช HP EliteBook 8770w 
Mobile Workstations เวิรกสเตชันเคลือ่นที่  
เพราะความคงทน หนาจอขนาดใหญกวา 17.3 นิว้ 
หนาจอแสดงผลแนวขวาง แบตเตอรรีท่ีใ่ชงานได 
ยาวนาน ทําใหพยาบาลใชงานอุปกรณตอเนือ่งไดถึง 
11.5 ชัว่โมงโดยไมตองชารจแบตเตอรรีเ่พิม่ 
ทัง้นีค้อลลิเวอร อธิบายเพิม่เติมวา     
“เมือ่เราติดตัง้เวิรกสเตชันเคลือ่นที ่ไวบนรถเข็นแลว 
เราตองคํานวณวาแบตเตอรรีจ่ะสามารถทํางานไดนาน
แคไหน เพราะมันจะไมสะดวกนักหากพยาบาลจะตอง 
เสียบชารจทุกครัง้ทีเ่ข็นออกจากหองหนึง่ไปอีกหอง 
หนึง่” คอลลิเวอร เสริมวา “เราสามารถใชงาน HP 
EliteBook 8770w Mobile Workstation ไดหลาย 
กวาทีจ่ะตองชารจไฟอีกรอบหนึง่ 
ทัง้นีห้ากพยาบาลอยากจะชารจไฟทิง้ไวก็ไดเชนกัน 
จึงสะดวกมาก”

HP thin clients  
เสนอระบบการจดัการที่
สามารถขยายตัวไดและ
มีความปลอดภัยสูง 
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ทางการแพทยจะลดลง 
แตคุณภาพการบริการจะคงอยูเชนเดิม 
จริงๆแลว HP ไมไดอยูแคในฐานะของคูคา 
แตยังเปนพันธมิตรหลักทีช่วยให Kindred 
สามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆทีเ่ต็มเปยม
ไปดวยคุณภาพได”
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power management settings. The maximum capacity of the battery will naturally decrease with time and usage. See www.bapco.com for addition details.
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HP แนะนําใหใช Windows
นอกจากนี้   Kindred ก็ไดสั่ง เครื่องปริ้นเตอร HP 
LaserJet จํานวน 10,398 เครื่อง 
สําหรับทั้งองคกร “HP ชวยอํานวยความสะดวกให 
พวกเราตลอดมา โดยชวยสงอุปกรณตางๆ 
ไปยังสถานที่ที่ถูกตอง” คอลลิเวอร กลาว 
“เรามีอุปกรณสําหรับออฟฟศเล็ก อุปกรณสําหรับ 
ทีม สีหรือขาวดํา จับคูไดตามตองการ”

เพราะ HP มีการบริหารจัดการและใหคําปรึกษาเกี่ยว 
กับผลิตภัณฑที่กวางขวางและหลากหลาย 
จึงสามารถชวยสนับสนุนการใหบริการผูปวยของ 
Kindred ไดเปนอยางดี คอลลิเวอร กลาวเสริมวา 
“คนของ HP เขามาและใชเวลาอยูรวมกัน 
ทําความเขาใจเรา และชวยใหเรามีความรูเทาทัน 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเสมอ 
เพราะความทาทายหลักของอุตสาหกรรมการดูแล 
สุขภาพก็คือการสรางนวัตกรรมใหมๆ 
ถึงแมวาการเบิกจายคาชดเชย

Customer at a glance
การใชงาน
ระบบงานเวชระเบียนในหองตรวจผูปวย คอมพิวเตอรเดสกท็อปตั้งโตะสําหรับแผนกบริการดูแลสุขภาพ 
ผูปวยที่บาน และโนตบุคสําหรับผูปวย

Hardware ฮารดแวร
• HP t610 Flexible Thin Client
• HP mt40 Mobile Client
• HP Compaq 6300 Pro Business PC
• HP EliteBook 8470p Notebook PC
• HP EliteBook 8770w Mobile Workstation
• HP servers
• HP LaserJet printers

Software ซอฟตแวร
•HP Device Manager

การบริการของ HP
•HP Care Packs
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