
MEDIA ALERT 
 
 

โรงพยาบาลศริริาช ช่วยชวีติผูค้นไดม้ากขึน้ดว้ย Medical Imaging 

Solution ทีพ่ฒันาและขบัเคลือ่นโดย NVIDIA 
 

โรงพยาบาลทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไทยและโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชยีตะวันออ
กเฉียงใตท้ีใ่ชก้ารถ่ายภาพเอกซเรยท์รวงอกโดยใชซ้อฟตแ์วร ์NVIDIA Clara 

   
ประเทศไทย — ตุลาคม 19, 2020 —NVIDIA ประกาศว่าโรงพยาบาลศริริาช 

ของประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตท้ีต่ดิตัง้ระบบ NVIDIA DGX A100 

สองชดุส าหรับงานวจัิยทางดา้นการแพทยแ์ละใชง้านดา้นการรักษาพยาบาล 

  

ฮารด์แวรข์อง NVIDIA ไดท้ าหนา้ทีใ่นการขับเคลือ่นซอฟตแ์วร ์NVIDIA Clara, 

ทางโรงพยาบาลไดพั้ฒนาโซลูชันการถ่ายภาพเอ็กซเ์รยท์รวงอกส าหรับวัณโรคซึง่ชว่ยลดเวลาทีต่อ้งใชใ้นการ

วเิคราะห ์การสแกน และเร่งการตัดสนิใจเพือ่ชว่ยชวีติคนไดม้ากขึน้ 

  

ในฐานะโรงพยาบาลรัฐบาลทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย โรงพยาบาลศริริาชมเีตยีงมากกว่า 2,500 เตยีง 

และรองรับผูป่้วยนอกกว่า 8,000 คนต่อวัน เป็นโรงพยาบาลของมหาวทิยาลัยมหดิลทีม่คีณะแพทยศาสตร์ 

เนน้การวจัิยทางการแพทย ์ยารักษาโรค และการดูแลสขุภาพ 

  

ความยากในการวเิคราะหข์อ้มูลภาพเอ็กซเ์รยจ์ านวนมหาศาล 

ภาควชิารังสวีทิยาของโรงพยาบาลเป็นแห่งแรกในประเทศไทยทีส่ ารวจงานวจัิยและการประยุกตใ์ช ้AI 

ในภาพรังสวีทิยา ไดแ้ก่ การถ่ายภาพรังสทีั่วไป (General X-ray),  เอกซเ์รยค์อมพวิเตอร ์(CT) 

การถ่ายภาพดว้ยคลืน่สนามแม่เหล็ก (MRI) โดยใชร้ะบบประมวลผล NVIDIA DGX A100  

  

ในแต่ละวันโรงพยาบาลจะมผูีป่้วย X-ray 800-1000 คน, CT 130-150 คน และการ MRI 80-90 

คนในแต่ละวันและปรมิาณขอ้มูลมมีากท าใหย้ากส าหรับรังสแีพทยใ์นการวเิคราะหแ์ละอ่านผลอย่างทันท่วงทเี

พือ่ประสทิธภิาพทางคลนิกิ  

“เราตอ้งใหค้วามส าคัญกับการจ าแนกภาพเพือ่ตรวจสอบร่องรอยของโรคทีเ่ป็นไปไดจ้ากภาพจ านวนมากเพือ่

ชว่ยใหรั้งสแีพทยว์นิจิฉัยไดร้วดเร็วมากขึน้ 

การวัดปรมิาตรของอวัยวะและเน้ืองอกในการประเมนิเบือ้งตน้และการตดิตามผลยังเป็นกระบวนการทีต่อ้งใชเ้ว

https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-a100/
https://developer.nvidia.com/clara
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ลานานและตอ้งใชก้ารวาดภาพดว้ยตนเอง” รศ.นพ. ตรงธรรม ทองด ี

จากภาควชิารังสีวทิยาคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลมหาวทิยาลัยมหดิลกล่าว 

  

โรงพยาบาลศริริาชใชป้ระโยชน์จาก AI ในโซลูชันทีป่ระกอบดว้ยระบบ NVIDIA DGX A100 สองระบบ และ 

NVIDIA V100 เวริค์สเตช่ัน 6 ระบบ และ NVIDIA P6000 GPU รวมถงึ NVIDIA Clara Deploy and Train, CUDA, 

cuDNN และ TensorRT ในการประมวลผล 

  

ออกแบบมาเพือ่เป็นแพลตฟอรม์อเนกประสงคส์ าหรับเวริค์โหลดดา้น AI โดยเฉพาะ, NVIDIA DGX A100 ทีม่ ี

NVIDIA A100 Tensor Core GPU ท าหนา้ทีใ่นการประมวลผล สามารถใหป้ระสทิธภิาพการท างานไดใ้นระดับ 5 

petaFLOPS เพือ่ใหห้น่วยงานต่าง ๆ สามารถรวมการฝึกอบรม การอนุมาน 

และการวเิคราะหไ์วใ้นโครงสรา้งพื้นฐาน AI ทีเ่ป็นหนึง่เดยีว ท าใหง้่ายต่อการปรับใช ้

ซึง่รวมถงึการเขา้ถงึโดยตรงไปยังผูเ้ชีย่วชาญดา้น AI ของ NVIDIA  

  

NVIDIA Clara Train น าเสนอเทคนคิต่าง ๆ เชน่ AutoML 

การเรยีนรูแ้บบรวมศูนยท์ีรั่กษาความเป็นสว่นตัวและถ่ายทอดการเรยีนรูเ้พือ่ชว่ยนักวจัิยสรา้งโมเดล AI 

ทีแ่ข็งแกร่ง NVIDIA Clara Deploy จัดเตรยีมเฟรมเวริค์อา้งองิเพือ่ใชโ้มเดล AI 

และเขยีนเวริค์โฟลวข์องแอปพลเิคชันรอบ ๆ เพือ่เปิดใชง้านการเชือ่มต่อในสภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาล 

  

ตดัสนิใจไดเ้ร็วขึน้ แมน่ย าขึน้ และดขี ึน้ 

AI ไดพ้สิจูน์แลว้ว่ามคีวามแม่นย าสงูส าหรับการแบ่งกลุ่มภาพถ่ายทางการแพทย ์“การฝึกชดุขอ้มูล 3 มติดิว้ย 

NVIDIA V100 ใชเ้วลาเพยีงสองวันเมือ่เทยีบกับ 80 วันดว้ย CPU การท างานของ GPU ชว่ยใหเ้ร็วขึน้ 40 เท่า 

และเพิม่ความแม่นย า ซพียูีไม่สามารถใชง้านไดจ้รงิในการวจัิยและการใชง้านทางการตรวจรักษา” รศ.นพ. 

ตรงธรรม ทองด ีกล่าว “ นอกจากน้ีเน่ืองจาก NVIDIA GPU 

มคีวามสามารถในการรองรับปรมิาณงานทีส่งูท าใหเ้วริค์โฟลวท์างดา้นการตรวจรักษาด าเนนิไปอย่างราบรืน่โด

ยไม่มปัีญหาคอขวด 

ในสถานการณ์ฉุกเฉินการตคีวามภาพทีเ่ร็วขึน้สามารถช่วยใหแ้พทยต์ัดสนิใจในการรักษาไดด้ขี ึน้เพือ่ชว่ยชวีติ

ผูป่้วย” 

  

“NVIDIA Clara ชว่ยใหโ้รงพยาบาลสามารถคดิคน้และเร่งการเดนิทางสูก่ารแพทยท์ีแ่ม่นย า” เดนนสิ อัง 

ผูอ้ านวยการฝ่ายธุรกจิองคก์รส าหรับภูมภิาค SEA และ ANZ ของ NVIDIA กล่าว 

“การตัดสนิใจของโรงพยาบาลศริริาช ในการลงทุนโซลูชันดา้น AI ทีใ่ช ้NVIDIA 

ชว่ยใหรั้งสแีพทยส์ามารถตัดสนิใจไดร้วดเร็วและแม่นย ายิง่ขึน้ ซึง่จะชว่ยชวีติผูค้นไดม้ากขึน้ 

รวมทัง้สรา้งพมิพเ์ขยีวทีส่ถานพยาบาลในภูมภิาคสามารถน าไปเป็นตน้แบบเพือ่ปรับใช ้

โดยเทคโนโลยลี ้าสมัยน้ีจะชว่ยปรับปรุงการดูแลผูป่้วยและเพิม่ผลลัพธท์างการรักษาไดอ้ย่างมาก” 

 

https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-a100/
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/v100/
https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/documents/Quadro-P6000-US-12Sept.pdf
https://developer.nvidia.com/clara-medical-imaging
https://developer.nvidia.com/cuda-zone
https://developer.nvidia.com/cudnn
https://developer.nvidia.com/tensorrt
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เกีย่วกบั NVIDIA 
NVIDIA เป็นบรษัิท ประมวลผลดา้น AI, เป็นผูพั้ฒนา GPU ในปีคุ 2542 จุดประกายการเตบิโตของตลาดเกม
พซีนียิามใหม่ของกราฟิกคอมพวิเตอรส์มัยใหม่และปฏวัิตกิารประมวลผลแบบขนาน เมือ่ไม่นานมาน้ีการเรยีนรู ้
เชงิลกึของ GPU ไดจุ้ดประกาย AI ยุคใหม่ซึง่เป็นยุคถัดไปของการประมวลผลดว้ย GPU ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็น

สมองของคอมพวิเตอรห์ุ่นยนตแ์ละรถยนตท์ีข่ับเคลือ่นดว้ยตัวเองซึง่สามารถรับรูแ้ละเขา้ใจโลกได ้ขอ้มลู
เพิม่เตมิที ่http://nvidianews.nvidia.com/ 
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