
การใชง้าน BodiiRay S 
และ BodiiRay R

ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19

27 เม.ย. 2564



BodiiRay R
เครื่อง Retrofit DR

เครือ่ง BodiiRay S และ BodiiRay R

BodiiRay S
เครื่อง Chest Checkup DR
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ซอฟตแ์วร ์BodiiRay และ RadiiView



สรปุการตดิต ัง้และใชง้านเครือ่ง BodiiRay S

• รพ. รามาธบิด,ี กรงุเทพ

• รพ. สนาม วฒันาแฟคตอรีโ่ดย รพ.บา้นแพว้, สมทุรสาคร

• รพ. สนาม ทา่ทราย โดย รพ.สมทุรสาคร

• รพ. สนาม วทิวอเตอร ์โดย รพ.บา้นแพว้, สมทุรสาคร

• รพ. สมทุรสาคร

• รพ. แมส่อด, ตาก

• รพ. สนาม มหาวทิยาลยั การกฬีาแหง่ชาต ิโดย รพ. ชลบรุี

• รพ. สนาม รพ.จติเวชสงขลาราชนครนิทร ์โดย รพ. สงขลา

• รพ. เชยีงราย



สรปุการตดิต ัง้และใชง้านเครือ่ง BodiiRay R

• รพ. บา้นแพว้, สมทุรสาคร

• รพ. สนาม วัดชอ่งลม โดย รพ. บา้นแพว้, 
สมทุรสาคร



BodiiRay S ที ่รพ.รามาธบิด ี

ตดิตัง้ที่ รพ.รามาธบิด ีเมือ่วันที ่29 เม.ย. 63 

พรอ้มอบรมการใชง้านเครือ่งและซอฟตแ์วร์

บรเิวณประชาสมัพันธ ์อาคาร 4 เพือ่คดักรอง

ผูป่้วย COVID-19

ใชง้านวันที ่29 เม.ย. 63 - 23 ก.ย. 63  

จ านวน 237 ครัง้



ตรวจปอดผูส้งสยัตดิเชือ้ COVID-19

7รปูภาพจากโรงพยาบาลรามาธบิดี



BodiiRay S ที ่รพ.สนาม  วฒันาแฟคตอรี่
บรหิารโดย รพ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 

ตดิตัง้ และอบรมการใชง้านเครือ่ง

และซอฟตแ์วร ์(ออนไลน)์ วันที ่8

ม.ค. 64

เพือ่ตรวจคดักรองและตดิตามผลการ

ตดิเชือ้ COVID-19

ใชง้านวันที ่8 ม.ค. 64 – 6 ม.ีค. 64

จ านวน 579 ครัง้



ตรวจปอดผูต้ดิเชือ้ COVID-19

9รปูภาพจากโรงพยาบาล รพ. สนาม วฒันาแฟคตอรี ่โดย รพ. บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร



BodiiRay S ที ่รพ.สนาม ทา่ทราย
บรหิารโดย รพ.สมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 

ตดิตัง้ และอบรมการใชง้านเครือ่ง 
วันที ่1 ก.พ. 64 และซอฟตแ์วร ์
(ออนไลน)์ วันที ่11 ก.พ. 64

เพือ่ตรวจคดักรองและตดิตามผลการ
ตดิเชือ้ COVID-19

ใชง้านวันที่ 1 ก.พ.64 – 2 เม.ย. 64
จ านวน 24 ครัง้



BodiiRay S ที ่รพ.สนาม วทิวอเตอร ์บางกระเจา้
บรหิารโดย รพ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 

ตดิตัง้ วันที่ 6 ม.ีค. 64

เพือ่ตรวจคดักรองและตดิตามผลการ

ตดิเชือ้ COVID-19

เริม่ใชง้านวันที่ 6 ม.ีค. 64

ใชง้าน 132 ครัง้ (ณ 19 เม.ย. 64)



บ.พกิซาเมด น า BodiiRay R ไปตดิตัง้ใชง้าน
กบัเครือ่งเอกซเรยแ์บบเคลือ่นทีไ่ด ้

เพือ่ตรวจคดักรองและตดิตามผลการตดิเชือ้
COVID-19

ตดิตัง้และอบรมการใชง้าน 8 ม.ค. 64

ใชง้าน >127 ครัง้ (ณ 23 ม.ีค. 64)

BodiiRay R ที ่รพ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร
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BodiiRay R ที ่รพ.สนาม  วดัชอ่งลม
รพ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 

สง่มอบใหผู้แ้ทน รพ. น าไปตดิตัง้ วันที่ 26
ม.ค. 64  ตดิตัง้โดย จนท. รพ. และ online 
เขา้ไปชว่ย

เพือ่ตรวจและตดิตามผลผูต้ดิเชือ้ COVID-19

เริม่ใชง้านวันที ่27 ม.ค. 64 – 1 ม.ีค. 64 
จ านวน 171 ครัง้

13


