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วางแผน Capacity Management ให้ครอบคลุมเรื่อง Hardware, Software, Network ระยะกลางและระยะ
ยาว ก าหนดแผนตามความต้องการในอนาคต ต่อไปในระยะ 3-5 ปี  (ฉบบัเผยแพร่) 

ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ประเมินการใช้ทรัพยากรในปัจจุบัน วิเคราะห์ทรัพยากรที่เหลือ คาดการณ์เวลาที่จะใช้งานจนเต็ม 
วางแผนการจัดการทรัพยากรในอนาคต เช่นจัดหาเพิ่มเติมในระยะ 3-5 ป ี
 
ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ประชุมร่วมกับงานพัสดุ  ในวันที่  9  มกราคม  2560  ที่ผ่านมา  
เรื่องปรึกษาเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  โดยผลการประชุมร่วม  
ทางหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ  ได้ช่วยสรุปรายละเอียดของครุภัณฑ์ให้แก่งานพัสดุเพ่ือปรับปรุงข้อมูล  โดยมีคุณเปมิกา พันธุศิริ  
หัวหน้างานพัสดุรับทางเรื่อง  และได้มีข้อตกลงการท างานและทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ  ขั้นตอนการส่ง
ซ่อม  การ Upgrade  และจ าหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ฐานข้อมูลครุภัณฑ์อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบและปรับปรุง  โดยมีคุณขวัญใจ  พลบูลณ์  เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูล  ภายใต้การก ากับดูแลของคุณจ าเรียง เหล่าเทพ 
 
ประเมินการใช้ทรัพยากรในปัจจุบัน วิเคราะห์ทรัพยากรที่เหลือ คาดการณ์เวลาที่จะใช้งานจนเต็ม 

หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้วิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปัจจุบันของ โรงพยาบาลหนองบัวล าภู  เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ  ซึ่งได้มีการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพขององค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้ 

 
การวิเคราะหส์ถานภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 
จากการศึกษาวิเคราะห์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของข้อมูลที่มี  ดังภาพ 2.1  และ ภาพ  2.2  ด้านอายุการใช้งาน

และมูลค่าการซ่อม  พอสรุปได้ดังนี้ 
ด้านอายุการใช้งาน  
จากการศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในโรงพยาบาลหนองบัวล าภู  มีทั้งหมด  272  เครื่อง  เครื่องปริ้นเตอร์มี

ทั้งหมด  363  เครื่อง  ตามมาตรฐานอายุการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ก าหนดให้มีอายุการใช้งาน  3  ปี  แต่หน่วย
คอมพิวเตอร์เห็นควรมีอายุการใช้งาน  4  ปี  เมื่อดูจากสถิติงานซ่อม  และเครื่องที่มีอายุการใช้งาน  มากกว่า  4  ปี  เครื่อง
คอมพิวเตอร์มีทั้งหมด  138  เครื่อง  คิดเป็น  50.74%  ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  และเครื่องปริ้นเตอร์มีทั้งหมด  
180  เครื่อง  คิดเป็น  49.59%  ของเครื่องปริ้นเตอร์ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 



                                                    วางแผน Capacity Management                                                2 

 

 

วิเคราะห์ปัญญา ป้องกัน / แก้ไข 

1. คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งาน
มากกว่า 4  ปี  อะไหล่ไม่มีเปลี่ยน 

1. ต้องอัพเกรดเครื่อง  เท่านั้น 

2. อัตราการซ่อมเพ่ิมขึ้นเมื่ออายุการใช้
งานมากกว่า  4  ปี 

2. หาความคุ้มค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ใน
การซ่อมของเครื่อง 

 
 

ภาพ 2.1 สัดส่วนอายุการใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
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ด้านมูลค่าการซ่อม  
จากการศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในโรงพยาบาลหนองบัวล าภู  มีประวัติการส่งซ่อมทั้งหมด  127  เครื่อง  

คิดเป็น  46.69%  มีมูลค่าการซ่อม  293,179  บาท  เครื่องปริ้นเตอร์มีประวัติการส่งซ่อมทั้งหมด  78  เครื่อง  คิดเป็น  
21.49%  มีมูลค่าการซ่อม  45,785  บาท 

วิเคราะหปั์ญญา ป้องกัน / แก้ไข 
1. ค่าซ่อมปริ้นเตอร์ ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 4 ปี จะ
เริ่มมีการซ่อมโดยการเปลี่ยนอะไหล่ 

1. หาความคุ้มค่าของเครื่องปริ้นเตอร์ ว่าควรมีอายุการใช้
งาน เท่าไหร่จึง สมควรแทงจ าหนา่ย 

2. ค่าซ่อมเครื่องในบางยี่ห้อ เมื่อเทียบต่อหน่วย ต่อครั้ง 
มีมูลค่าสูงมาก 

2. ลดการจดัซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ยีห่้อน้ันๆ ลง และซื้อ
ยี่ห้อท่ีมีความคุ้มค่ามากกว่า 
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ภาพ 2.2 สัดส่วนมูลค่าซ่อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์ เมื่อเทียบกับอายุการใช้งาน 
 
 
 

การวิเคราะหส์ถานเคร่ือง  Server 

 

ตู้ Rack Server หลัก 

 

Sub Swich main 

(A) HOSxP Main 

 (B) ReferLink & 

DSR 

 

(C) Image 

 (D) VM Web#2 

 (E) VM Web#1 

(F) RMC 

(G) Internet 

Firewall 

(H) HOSxP 

Slave#1 

(I) E-Office & 

P4P 
Switch Backup 

Switch Main 

LIS 

ตู้ Rack Server & Monitor 

 

Monitor 

EKG 

Internet Load balance  

ReferLink Sync & 

LIS Gateway & 

PACs Gateway 
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ภาพ 2.4  เคร่ือง  Server  ที่ใช้งาน 

 

ตู้ Rack Server & Monitor 

 

 

Router TOT 

Switch TOT 

Switch 3BB 

Router 3BB 

Server  

Router AIS 

Switch AIS 

UPS  

ตู้ Rack Server & Monitor 

 

 

UPS  

UPS  
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ภาพ 2.5  อัตราการเพ่ิมของข้อมูลจัดเก็บ 
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 โรงพยาบาลหนองบัวล าภู  เริ่มต้นใช้งานระบบ  HOSxP เมื่อปี  พ.ศ. 2551  ปัจจุบันพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลเครื่อง  
Server HOSxP  มีทั้งหมด  547  GB  ใช้งานแล้ว  170  GB  มีพ้ืนที่เหลือ  377  คิดเป็น  31.08%  เมื่อ  เดือน เมษายน  
2560 ท าการลบข้อมุลในตาราง kskLog ของระบบ  HOSxP  ของปี  พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ.  2557  ส่งผลให้ใช้เวลาในการ
ส ารองฐานข้อมูล  ลดลงจาก 9 ชั่วโมงลดลงเหลือ 7 ชั่วโมง  และท าให้พื้นที่ใช้งานลดลง  เป็นจ านวนถึง 15.36  GB 
 จากข้อมูลดังกล่าว  เมื่อค านวนขนาดเนื้อทีใ่ช้งานเพ่ิมข้ึน 0.11% (192MB) ต่อวัน  3.20% (5.44GB) ต่อเดือน  ซ่ึง
จะมีเวลาเหลือใช้อกีประมาณ 20 เดือน 
 
วางแผนการจัดการทรัพยากรในอนาคต เช่นจัดหาเพิ่มเติมในระยะ 3-5 ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพย์สิน แผนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส านักงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้
งาน เกิน 4 ปี  จ านวน 56  เครื่อง / 2 ปี 
(คิดตามค่าเสื่อม) 

นายครึ่งท่อน  ชามนตรี 896,000 บาท * 3 
ครั้ง เป็นเงิน 
2,688,000 

ปีงบประมาณ 61, 
63,  65 

เครื่องละ 
16,000 บาท  

เครื่องปริ้นเตอร ์ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  10  เครื่อง / 2 ปี 
(คิดตามการขออนุมัติจ าหน่าย) 

นายครึ่งท่อน  ชามนตรี 35,000  บาท  * 3 
ครั้ง  เป็นเงิน  
10,500  บาท 

ปีงบประมาณ 61, 
63,  65 

เครื่องละ 
3,500  บาท 

HDD  Server   จัดซื้อ  HDD  Server  จ านวน  4  ลูก 
(คิดตามอัตราการเพ่ิมข้ึนของข้อมูล) 

นายครึ่งท่อน  ชามนตรี 76,000  บาท ปีงบประมาณ 64 ลูกละ 
19,000 

 


