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บ ำรงุรำษฎร ์เปิดตวั Radiology AI ปัญญำประดิษฐ์ทำงรงัสีวิทยำ ผู้ช่วยรงัสีแพทยใ์นกำร
วิเครำะห์ และระบุต ำแหน่งภำวะควำมผิดปกติของปอด – มะเรง็เต้ำนม 
 
ปัจจุบนัเรียกไดว้่ากระแสของปัญญาประดษิฐ์ Artificial intelligence (AI) ถือเป็นเทคโนโลยทีี่ผูค้นทัว่โลกต่างให้
ความสนใจและจบัตามอง จนทุกวนัน้ี AI ไดเ้ขา้มามสี่วนส าคญัในการวเิคราะห์ขอ้มูลทีม่อียู่จ านวนมหาศาล เพื่อ
ช่วยพฒันาธุรกจิและอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ และเกี่ยวขอ้งกบัชวีติมนุษยใ์นหลากหลายดา้นมากขึน้ หนึ่งใน
นัน้คอืดา้นการแพทย ์ซึ่งปฏเิสธไม่ไดว้่า AI ถอืเป็นกลไกส าคญัในการยกระดบัทางการแพทยใ์หเ้กดิประสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้     
 
โดยในงานแถลงข่าว The Evolution of Medical Imaging Technology เภสชักรหญิงอำทิรตัน์ จำรกิุจพิพฒัน์ 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โรงพยำบำลบ ำรงุรำษฎร ์ไดก้ล่าวถงึวสิยัทศัน์และทศิทางของบ ารุงราษฎร์ ทีมุ่่งให้
ความส าคัญด้านนวตักรรมทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา บ ารุงราษฎร์ได้เปิดรบัเอา
นวตักรรมเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่หมาะสมเขา้มาใช้ในโรงพยาบาลเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ  ทัง้ในส่วนของการ
ศึกษาวิจยั และการน านวตักรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขัน้สูงเข้ามาใช้ โดยเฉพาะเรื่อง AI, Big Data, 
การศึกษาเกี่ยวกบัยีน (Genomics) และ การส่งเสริมสุขภาพเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Wellness)  เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อทัง้แพทย์ผู้ให้การรักษา บุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ ในการบริบาลผู้ป่วย อย่าง
ครอบคลุมทุกมิติในทุกกระบวนการของการรกัษาเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ที่ดีที่สุด โดยค านึงถึงความปลอดภยัของ
ผูป่้วยเป็นส าคญั 
 
ส าหรบัการน า AI มาใชใ้นดา้นรงัสวีทิยาทีบ่ ารุงราษฎร์นัน้ ถอืว่ามคีวามโดดเดน่มาก เน่ืองจากมกีารน าเทคโนโลยี
มาใช้เป็นแผนกแรก ๆ  ในโรงพยาบาล เรียกไดว้่า ‘รงัสแีพทย’์ เป็นแถวหน้าดา้นการแพทยใ์นยุคดจิิทลั ซึ่งหาก
มองย้อนกลับไปตัง้แต่ ปี 2543 หรือ 22 ปี ก่อน บ ารุงราษฎร์ได้เริ่มใช้งานระบบ Picture Archiving and 
Communication System (PACS) ซึ่งเป็นระบบทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็รูปภาพทางการแพทย ์(Medical Images) หรอื
ภาพถ่ายทางรงัส ีโดยมกีารรบัส่งขอ้มูลภาพในรูปแบบดจิิทลัเป็นครัง้แรก ต่อมาในปี 2544 นับเป็นปีแรกทีเ่ริม่น า
เทคโนโลยกีารถ่ายภาพแบบ Computed Radiography คอืการใชแ้ผ่นรบัภาพหรอืเรยีกว่า image plate แทนการ
ใช้ฟิล์ม โดยมีเครื่องอ่านภาพ (image reader) เพื่ออ่านข้อมูลบนแผ่นก่อนน าส่งผ่านระบบคอมพวิเตอร์ โดย
แพทย์สามารถอ่านผลไดท้ัง้การสัง่พมิพ์ฟิล์มหรอืบนคอมพวิเตอร์และต่อมาในปี 2550 ได้พฒันาเป็นดจิิตลัเตม็
รูปแบบ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์หรือตัวรับภาพขนาดใหญ่ (detector) แทนการใช้แผ่นรับภาพแบบเดิม โดย
ประมวลผลและทราบผลภาพในเวลาเพยีงเสีย้ววนิาทโีดยไม่ต้องมอีุปกรณ์อ่านขอ้มูล  
 



 

นพ. อลงกรณ์ เกียรติดิลกรัฐ รองหัวหน้ำแผนกรังสีวิทยำ และแพทย์ช ำนำญกำรด้ำนรังสีวิทยำ 
โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ เปิดเผยว่า “ล่าสุด บ ารุงราษฎร์ได้มีการน า Radiology AI ปัญญาประดิษฐ์ทางรงัสี
วิทยาเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล เสมือนเป็นผู้ช่วยรงัสแีพทย์ทัง้ในส่วนของการคดักรอง การวิเคราะห์ และการ
วินิจฉัย พร้อมระบุต าแหน่งภาวะความผิดปกตขิองปอด และมะเร็งเต้านมระยะแรกเริม่ โดย Radiology AI ถือ
เป็น Deep Learning AI ซึ่งเป็นโมเดลการเรยีนรู้ในเชิงลึก เป็นอลักอรึทึมที่ใช้โครงข่ายใยประสาทเสมือน ด้วย
การเลียนแบบการท างานระบบประสาทของมนุษยท์ีม่ีเซลล์ประสาทเชื่อมต่อกนั ฉะนัน้ Radiology AI จะสื่อสาร
โดยการประมวลผลทีล่ะเอยีดลกึซึ้งกว่า Machine Learning รวมถงึสามารถประมวลผลต่อไดเ้อง ซึ่งเทคโนโลยนีี้
ไดร้บัการรบัรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรฐัอเมรกิาในปี 2564 ทีส่ าคญั Radiology AI มคีวามล ้าทนัสมยั
ในการวินิจฉัย มีความเสถียร แม่นย า และรวดเรว็ ด้วยการใช้ Microsoft Azure แพลตฟอร์มคลาวด์คอมพวิติ้ง 
ซึ่งเป็นทีย่อมรบัในระดบัโลก   
 
ทัง้นี้ บ ารุงราษฎร์ไดใ้ชเ้ทคโนโลยี Radiology AI ในศูนย์ตรวจสุขภาพ แผนกผู้ป่วยวกิฤต (ICU)  แผนกฉุกเฉิน 
และแผนกอื่น ๆ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 1. Radiology INSIGHT CXR จะใชใ้นการวเิคราะห์ภาพเอก็ซ์เรยท์รวง
อก เฉลีย่ 100,000 ภาพต่อปี และ 2. Radiology INSIGHT MMG จะใชว้เิคราะห์มะเร็งเต้านมจากภาพถ่ายแมม
โมแกรม โดยบ ารุงราษฎร์มุ่งหวงัที่จะส่งมอบการบรกิารแก่ผู้ป่วยอย่างมีคุณค่าที่สุด โดยการตรวจหามะเร็งใน
เวลาที่เหมาะสมเพื่อความส าเรจ็ในการรกัษา ซึ่งนอกจากความช านาญการและประสบการณ์ของรงัสแีพทยแ์ลว้ 
Radiology AI ยงัมีส่วนช่วยสนับสนุนให้บ ารุงราษฎร์ขบัเคลื่อนนวตักรรมทางการแพทย์ทีก้่าวล ้าสู่ระดบัโลกอกี
ดว้ย 
 
พญ. พชัรี ประสิทธ์ิวรนันท์ แพทยช์ ำนำญกำรด้ำนรงัสีวิทยำ โรงพยำบำลบ ำรงุรำษฎร ์กล่าวว่า “จากขอ้มูล
สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิในปี 2563 พบหญิงไทยป่วยดว้ยมะเรง็เต้านมรายใหม่ ประมาณ 18,000 คนต่อปี และมี
ผู้เสยีชีวิตจากมะเร็งเต้านม ประมาณ 4,800 คน หรือเฉลี่ย 13 คนต่อวนั ซึ่งมะเร็งเต้านมเป็นอนัดบัหนึ่งของ
มะเรง็ทีพ่บบ่อยในผูห้ญงิไทยและจากรายงานยงัมแีนวโน้มสูงขึน้ทุกปี ฉะนัน้ผูห้ญงิในวยั 40 ปีขึน้ไป จงึควรเข้า
รบัการตรวจแมมโมแกรมเป็นประจ าทุกปี ปัจจุบนับ ารุงราษฎร์มกีารน าปัญญาประดษิฐ์ส าหรบัแมมโมแกรม หรอื 
Radiology INSIGHT MMG ซึ่งมสี่วนช่วยในการคดักรอง วเิคราะห์ และวนิิจฉัยมะเรง็เต้านมบนภาพถ่ายแมมโม
แกรม โดยก่อนหน้านี้ รงัสแีพทยก์็มีการอ่าน แปลผล วิเคราะห์ และวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายต่างๆ อยู่แล้ว แต่
การน า AI เข้ามาใช้ทางการแพทย์นัน้ ก็เสมือนมีผู้ช่วย มาช่วยวิเคราะห์ โดยในส่วนนี้เองจะช่วยเพิม่ความ
รอบคอบใหก้บัแพทยไ์ดม้ากขึน้ ทัง้นี้ รงัสแีพทยจ์ะน าผลของ Radiology AI มาประกอบการวนิิจฉัย มะเรง็เต้านม
หากได้รบัการวนิิจฉัยตัง้แต่ระยะแรกเริม่ และเริ่มการรกัษาอย่างเหมาะสมทนัท่วงที กจ็ะท าให้ผู้ป่วยมอีตัราการ
รอดชวีิต 5 ปี สูงถึง 99% แต่หากวนิิจฉัยช้า ท าให้อตัราการรอดชีวติ 5 ปี จะลดลงเหลือ 86% ลงมาจนถึง 29% 
ตามระยะของมะเรง็ทีสู่งขึน้ ดงันัน้ หากตรวจพบเรว็จะช่วยเพิม่โอกาสความส าเรจ็ในการรกัษาผูป่้วยไดม้ากขึน้” 
 
ด้ำน นพ. กรุุวินท์ ล้ิมสมุทรเพชร แพทย์ช ำนำญกำรด้ำนรงัสีวิทยำ โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ กล่าวถึง
ปัญญาประดิษฐ์ส าหรบัการเอกซเรย์ปอด หรือ Radiology INSIGHT CXR เสมือนเป็นผู้ช่วยรงัสแีพทย์ในการ



 

ตรวจหาภาวะความผดิปกตขิองภาพเอกซเรยป์อด เช่น ก้อนมะเรง็ปอด ซึ่งรวมถงึจุดเลก็ๆ ในต าแหน่งทีย่ากต่อ
การวนิิจฉัย วณัโรคในระยะทีแ่สดงอาการ รวมถงึช่วยวนิิจฉัยภาวะฉุกเฉินไดต้ัง้แต่เน่ิน ๆ เช่น ภาวะลมรัว่ในปอด 
ซึ่งหากเกดิลมรัว่น้อยๆ ผูป่้วยบางรายอาจยงัไม่แสดงอาการใด ๆ หรอือาจมาดว้ยอาการเจบ็หน้าอก แต่หากรงัสี
แพทยส์ามารถวนิิจฉัยไดเ้รว็และทราบผลตัง้แตเ่น่ิน ๆ  กจ็ะท าใหผู้ป่้วยไม่พลาดโอกาสในการรกัษา โดยมงีานวจิยั
พบว่าผู้ป่วยโรคมะเรง็ปอด หากได้รบัการวินิจฉัยตัง้แต่ระยะแรกเริม่ จะท าให้มีอตัราการรอดชีวติ 5 ปี ถึง 73% 
แต่หากวนิิจฉัยชา้ อตัราการรอดชวีติ 5 ปีจะเหลอืเพยีง 18% เท่านัน้ 
 
อย่างไรก็ตาม Radiology AI  ไม่ได้เข้ามาเพื่อทดแทนที่ร ังสีแพทย์ แต่จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนส าหรับ
กระบวนการวนิิจฉัยและตดัสนิใจของรงัสแีพทย ์โดยจะเป็นรูปแบบการให ้“ความเหน็ที่สอง” (Second Opinion) 
ซึ่งจากผลการส ารวจความคิดเห็นของรงัสีแพทย์ส่วนใหญ่มากกว่า 60% ระบุว่าได้ร ับประโยชน์จากการน า 
Radiology AI  มาใชใ้นการช่วยวเิคราะห์ภาพเอกซเรยป์อด ส าหรบัในส่วนของซอฟต์แวร์ Radiology AI นัน้ ยงัมี
โอกาสการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหต้อบโจทยก์ารท างานที่มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ขณะเดยีวกนั ความคดิเห็น
และข้อเสนอแนะของรังสีแพทย์ของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ มีความส าคัญและมีส่วนช่วยในการปรับปรุง
ประสทิธิภาพการท างานของ Radiology AI ให้ดียิ่งขึ้นแก่บรษิัทผู้พฒันาปัญญาประดษิฐ์ นอกจากนี้ Radiology 
AI นี้ ยงัช่วยเสริมให้การท างานร่วมกนัระหว่างรงัสแีพทย,์ AI และแพทย์ผู้รกัษาผู้ป่วย มีประสทิธิภาพและเกดิ
ประสทิธผิลในการรกัษาสูงสุดต่อผู้ป่วย อีกทัง้ยงัเป็นตวัเร่งการเรยีนรูข้องรงัสแีพทยร์ุ่นใหม่ ๆ ในเวลาจ ากดัได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ   
 
นพ. อลงกรณ์ เกียรติดิลกรฐั กล่าวปิดท้ายถึงความร่วมมือในอนาคต บ ารุงราษฎร์มีแนวโน้มที่จะร่วมมือกบั
บริษัทผู้พฒันา Radiology AI ในประเทศเกาหลีใต้ และโรงพยาบาลชัน้น า 20 แห่งทัว่โลก เพื่อร่วมกนัพฒันา 
Radiology AI เพื่อให้มีความฉลาดมากยิง่ขึ้น ตรวจพบโรคได้เรว็ขึน้ มีความแม่นย ามากขึ้น และสามารถขยาย
ขอบข่ายการท างานในการตรวจวนิิจฉัยโรคใหค้รอบคลุมมากขึน้ โดยแนวทางความร่วมมอืนี้ นับเป็นจุดเริม่ต้นที่
ส าคญัอย่างมากต่อระบบการแพทย์ยุคใหม่ ซึ่ง AI ถือเป็นตวัแปรส าคญัที่จะยกระดบัความส าเร็จให้กบัวงการ
แพทยใ์นทุกภาคส่วน อกีทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิการมคุีณภาพชวีิตทีด่ขีองผูค้นทัว่โลกอกีดว้ย   
 
 ##### 

 
กรณีต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม กรณุำ
ติดต่อ: 
 

 
ฝ่ำยประชำสมัพนัธ์ โรงพยำบำลบ ำรงุรำษฎร ์
คุณภาวนิี ศรปีระพฒัน์  
ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ 
PavineeS@bumrungrad.com 

 


