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แนวทางการตรวจทางรังสี ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 
 

จัดท าโดยคณะกรรมการ COVID-19 
 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และ รังสวีิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
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ข้อแนะน าแนวทางปฏิบัติส าหรับนักรังสีเทคนิคในการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด 
กรณีโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

จัดท ำโดยคณะกรรมกำร COVID-19  
รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ รังสีวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

จำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคโคโรนำไวรัสสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ท ำให้ยัง
ไม่มีแนวทำงปฏิบัติงำนที่ชัดเจนส ำหรับนักรังสีเทคนิคในประเทศไทย คณะกรรมกำรชุดนี้จึงรวบรวมแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ส ำหรับนักรังสีเทคนิค จำกผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ จำกหลำยหน่วยงำนในประเทศไทย และข้อมูลอ้ำงอิงทั้งจำกหน่วยงำน
ในประเทศไทย และ ต่ำงประเทศ ที่น่ำเช่ือถือ มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนส ำหรั บนักรังสีเทคนิค เพื่อให้เกิดควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนและกำรดูแลผู้ป่วย 
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การเตรียมความพร้อมของ แผนกรังสี ในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
จัดท ำโดยคณะกรรมกำร COVID-19  

รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ รังสีวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
การด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ 
• นโยบำยของประเทศ 
• นโยบำยของโรงพยำบำล 
• นโยบำยของแผนกรังส ี
 
วัตถุประสงค์ของการเตรียมความพร้อมของแผนกรังส ี

1. เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำน และ ใหก้ำรดูแลผู้ป่วยได้อย่ำงต่อเนื่องในภำวะฉุกเฉินทำงสุขภำพที่ไมเ่คยเกิดขึ้นมำก่อน 
2. เพื่อสนับสนุนกำรดูแลผู้ป่วย COVID-19 
3. เพื่อให้ระบบกำรท ำงำน และ กำรดูแลผูป้่วยในส่วนอื่นของโรงพยำบำลยังสำมำรถด ำเนินต่อไปได้ 

 
การประสานงานระหว่างแผนกต่างๆกับแผนกรังส ี

1. กำรประสำนงำนจำกส่วนกลำง ในกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือสถำนกำรณร์ะบำดของ COVID-19 จำกหน่วย 
Infectious Control กับแผนกรังส ี

2. กำรตรวจคัดกรองผูป้่วย COVID-19 ก่อนเข้ำรับกำรตรวจรักษำภำยในโรงพยำบำล และ แผนกรังส ี
3. กำรแยกกักกันตัว ผู้ป่วยที่สงสัย COVID-19 จำกกำรตรวจคดักรอง 
4. กำรอบรมเจ้ำหน้ำท่ีในแผนก เรื่องมำตรกำรป้องกันตัว ( Personal Protection Control ) 
5. กำรบริหำรจัดกำร PPE จำกส่วนกลำง มำยังแผนกตำ่งๆในโรงพยำบำล 
6. กำรควบคุมกำรเดินทำง ท้ังในและต่ำงประเทศของเจ้ำหน้ำท่ี ในส่วนที่เกี่ยวกับงำนในหน้ำท่ี 
7. ใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรรูปแบบตำ่งๆมำช่วยในกำรประชุมขององค์กร 

 
การเตรียมความพร้อมของแผนกรังสี 

1. จัดเตรียม แนวทำงปฏิบตัิที่เป็นมำตรฐำนในกำรตรวจทำงรังสี ของกลุ่มผู้ป่วย  
COVID-19 และ ผู้ป่วยกลุ่มเสีย่ง COVID-19 

2. ท ำกำรตรวจวินิจฉัยทำงรังสีกลุ่มผูป้่วย COVID-19 เฉพำะกรณีที่มผีลต่อกำรรักษำเท่ำนั้น 
3. จัดสถำนท่ีในกำรถ่ำยภำพทำงรังสขีองกลุ่มผู้ป่วย COVID-19 แยกจำกกลุ่มผูป้่วยท่ัวไป 
4. จัดท ำมำตรฐำนคู่มือกำรท ำควำมสะอำดห้องตรวจทำงรังสี โดยเฉพำะห้อง CT scanner ภำยหลังกำรตรวจผู้ป่วย 

COVID-19 
5. เพิ่มและพัฒนำศักยภำพในกำรอ่ำนผล และวินิจฉัย ภำพถ่ำยทำงรังสีในระยะไกล 

( Teleradiology ) เพื่อลดโอกำสกำรไดร้ับเช้ือของเจ้ำหน้ำท่ี และ เพื่อรองรับกรณผีู้ป่วยเพิ่มขึ้นจ ำนวนมำกผิดปกติ 
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แนวทางปฏิบัติงานส าหรับนักรังสีเทคนิค ในการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด 
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ Corona VirusPatient Under Investigation (PUI) (ชุดที่ 1) 

จัดท ำโดยคณะกรรมกำร COVID-19  
รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ รังสีวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. แนวทางปฏิบัติงานส าหรับนักรังสีเทคนิค ในการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด ผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงติดเชื้อ Corona Virus 
Patient Under Investigation (PUI) 
1.1 จัดสถานที่ส าหรับ การภาพถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด 
 - อยู่ใน PUI clinic แยกจำกจุดให้บริกำรคนไข้ทั่วไป มีฉำกตะกั่วหรือผนังคอนกรีตกั้น โดยเลือกบริเวณที่ห่ำงไกล
   จำกผู้คนหนำแน่นจัดให้มีทำงเข้ำ- ออก ทำงเดียว, มีป้ำยบอกชัดเจนมีระยะทำงเดินห่ำงจำกคนท่ัวไป และ  
   เจ้ำหน้ำท่ี 1 เมตร 
 - อนุญำตให้เข้ำเฉพำะผู้ป่วยเท่ำนั้น 
 - ผู้ป่วยทุกคนต้องสวม surgical mask 
 - จัดให้ผู้ป่วยเข้ำรอรับกำรตรวจเป็นกลุ่มเล็กๆ ตำมช่วงเวลำ และ จัดเก้ำอ้ีนั่งรอให้เว้นระยะห่ำงกัน1 เมตร เพื่อ 
   ป้องกันควำมแออัดและ cross infection 
 - งดกำรพูดคุยกันระหว่ำงรอตรวจ 
 
1.2 เจ้าหน้าที่ นักรังสีเทคนิค 
 - ปฏิบัติงำน 1-2 ท่ำน โดยจัดตำรำงเวรหมุนเวียนกัน 
 - ในกรณีไม่มีฉำกตะกั่วกั้น ให้สวมเสื้อตะกั่ว และ thyroid shield ก่อนสวมชุดPPE 
 - สวมชุดป้องกัน PPE 5 ช้ิน 
 - เฝ้ำระวัง อำกำรไข้ และ อำกำรเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงำน หำกมีอำกำรผิดปกติให้หยุดปฏิบัติงำน และท ำกำรตรวจ 
   คัดกรอง COVID-19 
หมายเหตุ: ท่ำนสำมำรถศึกษำวิธีสวมใส่ และ ถอดชุด PPE ได้จำกเรื่องค ำแนะน ำวิธีสวมใส่ และ ถอดชุด PPE 
 
1.3 อุปกรณ์ถ่ายภาพ และ การป้องกัน 
 - ใช้เครื่อง portable X-rays 
หมายเหตุ: 
* โรงพยำบำลที่มี portable X-rays หลำยเครื่อง แนะน ำให้แยกเป็น dedicated portable X-rays ส ำหรับกำรตรวจผู้ป่วย  
  COVID-19 โดยเฉพำะ 
* โรงพยำบำลที่มี General X-rays เพียงเครื่องเดียว อำจใช้วิธี ก ำหนดเวลำกำรตรวจ กลุ่ม PUI และ COVID-19 แยกจำก 
  กลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป 
- ต ำแหน่งกำรวำงเครื่อง portable X-rays พิจำรณำจำกทิศทำงของเครื่องดูดอำกำศ โดยให้เจ้ำหน้ำที่อยู่เหนือทิศทำงลม 
  ภำยในห้อง 
- คลุม detector ด้วยถุงแดง 2ช้ัน และ ถอดเปลี่ยนเป็นระยะเพื่อ load ภำพเข้ำระบบ PACS 
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หมายเหตุ: 
* กรณีมีผูป้่วยจ ำนวนไม่มำก แนะน ำให้ถอดเปลี่ยนถุงแดงคลุม Detector ทุกรำย 
* กรณีมีผูป้่วยจ ำนวนมำก แนะน ำให้ถอดเปลี่ยนถุงแดงคลุม Detector เป็นระยะตำมควำมเหมำะสม เพื่อ load ภำพเข้ำ 
  ระบบ PACS  
- เวลำถ่ำยภำพใหผู้้ป่วยยืนกอด detector 
- หลังกำรถ่ำยภำพ เช็ดท ำควำมสะอำดด้วย 70% alcohol หรือ น้ ำยำฆ่ำเช้ือโรคที่แผนกควบคมุโรคติดเชื้อของโรงพยำบำล 
  ก ำหนด 
 
หมายเหตุ:  
- ข้อมูล ณ. วันที่ 23 มีนำคม 2563 
- ข้อมูลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
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แนวทางปฏิบัติงานส าหรับนักรังสีเทคนิค ในการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด  
กลุ่มผู้ป่วย COVID-19 (Confirmed cases of COVID-19) (ชุดที่ 2) 

จัดท ำโดยคณะกรรมกำร COVID-19  
รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ รังสีวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. แนวทางปฏิบัติงานส าหรับนักรังสีเทคนิคในการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด กลุ่มผู้ป่วย COVID-19 
   (Confirmed cases of COVID-19) 
2.1 สถานที่ส าหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์ 
 - ถ่ำยภำพเอกซเรย์ปอดในห้องผู้ป่วยท่ีเป็นห้องแยก โดยใช้เครื่อง portable X-rays และ ฉำกตะกั่วเคลื่อนที่ 
 - ปิดประตูห้องขณะถ่ำยภำพเอกซเรย์ปอด 
 - ผู้ป่วยต้องสวม surgical mask (กรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้ใส่เครื่องช่วยหำยใจ หรือ อุปกรณ์ช่วยหำยใจอ่ืนๆ) 
 
2.2 เจ้าหน้าที่นักรังสีเทคนิค 
 - ปฏิบัติงำน 1-2ท่ำน  โดยจัดตำรำงเวรหมุนเวียนกัน หรือ มีพยำบำลที่สวมชุด PPE เป็นผู้ช่วยในกำรปฏิบัติงำน 
 - ในกรณีไม่มีฉำกตะกั่วกั้น ให้สวมเสื้อตะกั่ว และ thyroid shield ก่อนสวมชุดPPE 
 - สวมชุดป้องกัน PPE 5 ช้ิน 
 - เฝ้ำระวัง อำกำรไข้ และ อำกำรเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงำน หำกมีอำกำรผิดปกติให้หยุดปฏิบัติงำน และท ำกำรตรวจ
 คัดกรอง COVID-19 
หมายเหตุ: ท่ำนสำมำรถศึกษำวิธีสวมใส่ และ ถอดชุด PPEได้จำกเรื่องค ำแนะน ำวิธีสวมใส่ และ ถอดชุด PPE 
 
2.3 อุปกรณ์ถ่ายภาพ และ การป้องกัน 
 - ใช้เครื่อง portable X-rays 
หมายเหตุ: 
* โรงพยำบำลที่มี portable X-rays หลำยเครื่อง แนะน ำให้แยกเป็น dedicated portable X-rays ส ำหรับกำรตรวจผู้ป่วย  
  COVID-19โดยเฉพำะ 
* โรงพยำบำลที่มี General X-rays เพียงเครื่องเดียว อำจใช้วิธี ก ำหนดเวลำกำรตรวจกลุ่ม PUI และ COVID-19 แยกจำกกลุ่ม 
  ผู้ป่วยท่ัวไป 
- ต ำแหน่งกำรวำงเครื่อง portable X-rays พิจำรณำจำกทิศทำงของเครื่องดูดอำกำศ โดยให้เจ้ำหน้ำที่อยู่เหนือทิศทำงลม 
  ภำยในห้อง 
- คลุม detector ด้วยถุงแดง 2 ช้ัน 
- หลังกำรถ่ำยภำพ ถอดถุงแดงท้ิงในถังขยะติดเช้ือท่ีแยกไว้โดยเฉพำะ 
- เช็ดท ำควำมสะอำดเครื่อง portable X-rays ด้วย 70% alcohol หรือ น้ ำยำฆ่ำเช้ือโรคที่แผนกควบคุมโรคติดเชื้อของ 
  โรงพยำบำลก ำหนด 
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หมายเหตุ:  
- ข้อมูล ณ. วันที่ 23 มีนำคม 2563 
- ข้อมูลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
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แนวทางปฏิบัติงานส าหรับนักรังสีเทคนิคในการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด 

ผู้ป่วยต้องสงสัย COVID-19  และ ผู้ป่วย COVID-19  
(PUI and Confirmed cases of COVID-19) (ชุดที่ 3) 

จัดท ำโดยคณะกรรมกำร COVID-19  
รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ รังสีวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. แนวทางปฏิบัติงานส าหรับนักรังสีเทคนิคในการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด 
   ผู้ป่วยต้องสงสัย COVID-19  และ ผู้ป่วย COVID-19 (PUI and Confirmed cases of COVID-19) 
3.1 การนัดหมายส่งตรวจ 
- แพทย์เจ้ำของไข้เป็นผู้พิจำรณำข้อบ่งช้ีในกำรส่งตรวจ ตำมนโยบำยของแต่ละโรงพยำบำล 
หมายเหตุ: อ้ำงอิงจำก ACR Guidance แนะน ำให้ส่งตรวจเฉพำะ กรณีที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรรักษำเท่ำนั้น และ ไม่
แนะน ำให้ใช้ในกำรวินิจฉัยเบื้องต้น 
- แพทย์เจ้ำของไข้แจ้งข้อมูลแก่หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อของโรงพยำบำล ให้ประสำนงำนกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในกำรเตรียม 
  ควำมพร้อม 
- แพทย์เจ้ำของไข้แจ้งข้อมูลแก่รังสีแพทย์ และ นัดหมำยเวลำในกำรส่งตรวจ 
- รังสีแพทย ์แจ้ง แพทย์ และ เจ้ำหน้ำที่ทุกคนในแผนกเพื่อเตรียมควำมพร้อม 
- ก ำหนดเวลำ และ เส้นทำงกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยอย่ำงชัดเจน แจ้งให้ทุกหน่วยรับทรำบ และ กันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจำก 
  พื้นที ่
- พนักงำนเวรแปลสวมชุด PPE เป็นผู้เข็นเตียงผู้ป่วย  
- พยำบำลสวมหน้ำกำกอนำมัยคอยดูแลห่ำงๆ หำกพยำบำลต้องดูแลผู้ป่วยอย่ำงใกล้ชิด ควรสวมชุด PPE 
- กรณีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหำยใจ ต้องผ่ำนเครื่อง transport ventilator ที่มี HEPA Filter และไม่บีบ Ambu bag โดยมีแพทย์ 
  เจ้ำของไข้ดูแลตลอดกำรตรวจ  
 
3.2 สถานที่ และ เคร่ืองถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
- โรงพยำบำลที่มีเครื่อง CT scanner หลำยเครื่อง และ มี confirmed cases of COVID-19 จ ำนวนมำก แนะน ำให้ใช้เครื่อง  
  CT scanner หนึ่งเครื่องแยกไว้ส ำหรับตรวจผู้ป่วย COVID-19 โดยเฉพำะ (Dedicated CT scanner) 
- โรงพยำบำลที่มีเครื่อง CT scanner เพียงเครื่องเดียว ใช้วิธีให้ผู้ป่วยตรวจตอนเย็น หรือ เป็นรำยสุดท้ำยของวัน เพื่อมิให้ 
  กระทบต่อกำรให้บริกำรผู้ป่วยรำยอื่น 
- เคลื่อนย้ำยอุปกรณ์ที่ไม่จ ำเป็นออกไปจำกห้องตรวจ อุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ำยไม่ได้ให้คลุมทับด้วยพลำสติก 
- ติดป้ำยห้ำมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำมำในบริเวณห้องตรวจ 
- ก ำหนด buffer zone ระหว่ำงห้องตรวจ กับ ห้องควบคุม เพ่ือเป็นบริเวณถอดชุด PPE 
- กำรคลุมพลำสติกที่เครื่อง CT Scanner ท ำเฉพำะในส่วนท่ีผู้ป่วยสัมผัสโดยตรง ได้แก่ เตียงตรวจ และ ส่วนรองรับศีรษะ 
- เตรียม อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด, 70% แอลกอฮอล์, น้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค, ถุงขยะ และ ถังขยะติดเช้ือ ไว้ท ำควำมสะอำดห้อง  
  และ เครื่อง CT scanner ภำยหลังกำรตรวจ 
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หมายเหตุ: รำยละเอียดอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด และ น้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค ให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของหน่วยควบคุมโรคติดเช้ือ
ของโรงพยำบำล 
- กรณีห้องตรวจติดตั้งเครื่องปรับอำกำศท่ีมี Air Exchange Rate Per Hour (ACH)>12 และ มีระบบ HEPA Filter ไม่ 
  จ ำเป็นต้องปิดเครื่องปรับอำกำศในขณะท ำกำรตรวจ ปรับอุณหภูมิภำยในห้องควบคุมให้ต่ ำกว่ำห้องตรวจ และปรับทิศทำง 
  ลมไปทำงผู้ป่วย 
- กรณีที่ เครื่องปรับอำกำศในห้องตรวจไม่มีระบบ HEPA Filter หรือ เป็นระบบ Central airให้ปิดเครื่องปรับอำกำศใน 
  ระหว่ำงกำรตรวจ  
 
หมายเหตุ: ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกเรื่องVentilation for Infection Control in Health-care setting 
 
3.3 การเตรียมตัวส าหรับผู้ป่วย 
- ผู้ป่วยท่ีไม่มีอำกำรไอ จำมให้สวม surgical mask ขณะเข้ำรับกำรตรวจ 
- ผู้ป่วยท่ีมีอำกำรไอ จำมให้สวม surgical mask และ face shield ขณะเข้ำรับกำรตรวจ 
- ผู้ป่วยท่ีมีโอกำสแพร่เช้ือสูงให้สวมชุด PPE ขณะเข้ำรับกำรตรวจ 
- พยำบำล อธิบำย และซักซ้อม ขั้นตอนกำรตรวจ โดยเฉพำะเรื่องกำรหำยใจ และ กำรกลั้นหำยใจ กับผู้ป่วย ก่อนกำร 
  เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยมำท ำกำรตรวจ 
 
3.4 เจ้าหน้าที่นักรังสีเทคนิค 
 - ปฏิบัติงำน 1-2 ท่ำน 
*** ในกรณี ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อำจต้องใช้เจ้ำหน้ำท่ี 2 ท่ำน หรือ มีพยำบำลที่สวมชุด PPE ช่วยในกำรจัดท่ำผู้ป่วย 
- สวมชุดห้องผ่ำตัดของโรงพยำบำลไว้ช้ันใน  
- ถอดเครื่องประดับออกให้หมด 
- สวมชุดป้องกัน PPE 5-8 ช้ิน พิจำรณำตำมอำกำรของผู้ป่วย และ นโยบำยของแต่ละโรงพยำบำล 
 
3.5 ขั้นตอนในการตรวจ 
- เจ้ำหน้ำท่ีป้อนข้อมูลผู้ป่วย และ เลือกโปรแกรมกำรตรวจ 
- ผู้ป่วยมำถึงห้องตรวจ ให้ผู้ป่วยนั่งบนเตียง แล้วนอนหันศีรษะเข้ำไปในอุโมงค์ตรวจ 
- เมื่อผู้ป่วยอยู่ในต ำแหน่งเรียบร้อย นักรังสีเทคนิค set scanner อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และไม่พูดคุยกับผู้ป่วย 
- ส่งสัญญำณควำมพร้อมให้ นักรังสีเทคนิคท่ีอยู่ในห้องควบคุมอีกท่ำนทรำบ ออกจำกห้องตรวจ ปิดประตู เริ่มกำร scan 
- ท ำกำรตรวจสอบภำพหลังกำร scan ส่งภำพเข้ำระบบ PACS 
- แจ้งให้ผู้ป่วยทรำบว่ำกำรตรวจเสร็จสิ้นแล้ว ลดเตียงลงต่ ำ ให้ผู้ป่วยลุกนั่ง เปิดประตูให้ผู้ป่วยเดินออกมำจำกห้อง 
- ปิดเครื่อง CT scanner ภำยหลังกำรตรวจเฉพำะในกรณีที่ปิดเครื่องปรับอำกำศขณะท ำกำรตรวจเท่ำนั้น เพื่อป้องกันควำม 
  ร้อนท่ีเกิดกับเครื่องCT scanner 
 
3.6 การท าความสะอาดห้องภายหลังการตรวจ 
- นักรังสีเทคนิคท่ีสวมชุด PPE หรือ เจ้ำหน้ำท่ีจำกหน่วยควบคุมโรคติดเช้ือของโรงพยำบำลเป็นผู้ท ำควำมสะอำด เครื่อง CT  
  scanner และ ห้องตรวจทันที หลังจำกผู้ป่วยออกจำกห้อง 
- ถอดพลำสติกที่คลุมเตียง และ tube ทิ้งในถุงขยะติดเช้ือ 2 ช้ัน มัดปำกถุงให้แน่นหนำทีละช้ัน 
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- ใช้น้ ำยำฆ่ำเช้ือท่ีโรงพยำบำลก ำหนด หรือ 70% แอลกอฮอล์ ท ำควำมสะอำดเตียงตรวจ, เครื่อง CT scanner, มือจับประตู 
- ท ำควำมสะอำดพื้นห้องด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 
- ถอดชุด PPE ออก บริเวณ buffer zone เหลือแต่หน้ำหน้ำกำกอนำมัย และ ชุดห้องผ่ำตัด 
- ทิ้งชุด PPE และ อุปกรณ์ที่สัมผัสผู้ป่วยลงในถุงขยะติดเช้ือ 2 ช้ัน มัดปำกถุงให้แน่นหนำทีละช้ัน (Goggle, Face shield บำง 
  รุ่น และ รองเท้ำบูท สำมำรถน ำกลับมำใช้ได้ใหม่ภำยหลังกำรท ำควำมสะอำด) 
 
หมายเหตุ: ศึกษำเพิ่มเติมได้จำกเรื่องกำรท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ PPE ที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ได้ใหม่ 
- ล้ำงมือด้วย 70% แอลกอฮอล์ 
- ออกจำกห้องตรวจ ถอดหน้ำกำกอนำมัยทิ้งในถังขยะติดเช้ือ ล้ำงมือด้วย 70% แอลกอฮอล์ 
- อำบน้ ำท ำควำมสะอำดร่ำงกำย และ สระผม 
- หลังจำกท ำควำมสะอำดเครื่อง CT scanner และ ห้องตรวจเสร็จแล้ว ปิดห้องตรวจ  
  เปิดเครื่องปรับอำกำศท้ิงไว้ให้เกิด Air exchange เป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง จึงเริ่มกำรตรวจผู้ป่วยรำยต่อไปได้ 
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แนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 
    - คู่มือ IC COVID-19 
    - Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment 
    - Radiology Department Preparedness for COVID-19: Radiology Scientific Expert Panel 
      https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020200988 
 

 

 

 

 

 

 

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020200988
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การท าความสะอาดอุปกรณ์ PPE ที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ 

จัดท ำโดยคณะกรรมกำร COVID-19  
รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ รังสีวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

การท าความสะอาดอุปกรณ์ PPE ที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ 
• อุปกรณ์PPE ที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ได้ใหม่ ได้แก่ แว่นตำ ( goggle ), กระจังกันใบหน้ำ ( Face Shield ) และ 
 รองเท้ำบูท ( Boot ) 
• แช่ด้วยน้ ำยำโซเดียมไฮโปคลอไรด์ เข้มข้น 500 ppm นำน 30 นำท ี
• หรือ ล้ำงด้วยน้ ำผสม detergent เช็ดให้แห้ง แล้วเช็ดด้วย 70% แอลกอฮอล์ 
 
เอกสารอ้างอิง 

ข้อแนะน ำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ กรณีโรคโคโรนำไวรัสสำยพันธ์ุใหม ่2019  
(Novel Corona virus: nCoV) (ฉบับวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563) 
จัดท ำโดย ส ำนักงำนป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยำในโรงพยำบำล 
สถำบันบ ำรำศนรำดูร 
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Ultraviolet Germicidal Irradiation 

จัดท ำโดยคณะกรรมกำร COVID-19  
รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ รังสีวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ultraviolet Germicidal Irradiation 
มีหลักฐำนทำงกำรแพทย์ที่แสดงให้เห็นว่ำ กำรใช้รังสี Ultraviolet-C (UV-C) ที่มี spectrum 250-270 nm สำมำรถ

ก ำจัดเช้ือไวรัสและแบคทีเรียที่มีกำรแพร่กระจำยในอำกำศได้ และมีกำรน ำรังสี Ultraviolet-C มำใช้ในกำรก ำจัดเช้ือภำยใน
ห้องตรวจ, ห้องท ำหัตถกำร และ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์  โดย spectrum 254-nm เป็นที่นิยมเนื่องจำกสำมำรถผลิตได้ง่ำย
จำก UV lamp ชนิดปรอทและมีค่ำใกล้เคียงกับช่วงที่ให้ประสิทธิภำพกำรก ำจัดเชื้อสูงสุด  โดยระยะเวลำที่แนะน ำให้ใช้ UV-C 
ในกำรก ำจัดเช้ือ อย่ำงน้อย 30 นำที อย่ำงไรก็ตำม มีข้อควรระวัง คือในขณะที่ท ำกำรก ำจัดเช้ือจะต้องไม่มีบุคลำกรอยู่ภำยใน
ห้อง รวมถึงพักกำรใช้ห้องหลังกำรก ำจัดเช้ือต่ออีกประมำณ 30 นำที เนื่องจำกอำจมีควำมเสี่ยงในกำรเกิดมะเร็งผิวหนังและ
ภำวะต้อกระจกจำกกำรได้รับรังสี UV-C ได้ (1-4) 

ซึ่งในระยะต่อมำได้มีกำรน ำเอำรังสี UV-C ที่มีปริมำณและควำมยำวคลื่นต่ ำลง (222-nm, dose 2 mJ/cm2) ซึ่ง
ยังคงประสิทธิภำพกำรท ำลำยเช้ือได้  ในขณะที่ไม่เป็นอันตรำยต่อเซลล์ผิวหนังและกระจกตำของมนุษย์ ท ำให้สำมำรถใช้ได้
อย่ำงต่อเนื่อง และ ปลอดภัย (5) 

ข้อพึงระวังในกำรใช้รังสี UV-C ในกำรฆ่ำเชื้อ คือ ประสิทธิภำพอำจลดลงในบริเวณที่อยู่ห่ำงไกล  หรือมีวัตถุมำบดบัง
ล ำแสง ซึ่งจ ำเป็นจะต้องมีกำรก ำจัดเช้ือในบริเวณดังกล่ำวโดยวิธีอื่น เช่น กำรเช็ดด้วยน้ ำยำท ำควำมสะอำดร่วมด้วย (6) 
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จัดท ำโดยคณะกรรมกำร COVID-19  
รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ รังสีวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ventilation for Infection Control in Health-care setting 
จำกำรทบทวนวรรณกรรม ขณะนี้ยังไม่มีกำรวำงแนวทำงในเรื่องของกำรควบคุมกำรระบำยอำกำศ ในห้องถ่ำยภำพ

รังสีที่ชัดเจน เท่ำที่พบมีเพียง University of Washington Medicine ที่กล่ำวถึงเรื่องนี้พอสังเขปว่ำ  
กำรถ่ำยภำพทำงรังสีผู้ป่วยต้องสงสัย COVID-19 และผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งมีผล RT-PCR เป็นบวก ในเบื้องต้นจะใช้

กำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเช้ือจำกฝอยละอองขนำดใหญ่ (droplet precaution) เท่ำนั้น โดยให้ผู้ป่วยสวมหน้ำกำก ดังนั้น
จึงไม่จ ำเป็นต้องเพิ่มกำรระบำยอำกำศ หลังจำกเสร็จสิ้นกำรถ่ำยภำพแนะน ำให้งดกำรใช้งำนห้องตรวจเป็นเวลำประมำณ 30 
นำทีถึง 1 ช่ัวโมง เพื่อท ำควำมสะอำดและเปิดห้องให้มีกำรถ่ำยเทอำกำศตำมธรรมชำติ 

กำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเช้ือจำกฝอยละอองขนำดเล็ก (airborne precaution) จะสงวนไว้ส ำหรับผู้ป่วยหนัก 
หรือ ผู้ป่วยที่จะได้รับกำรท ำหัตถกำรที่ก่อให้เกิดละอองฝอยขนำดเล็ก (bronchoscopy, intubation, nebulization, or 
open suction) โดยไม่ได้ระบุว่ำให้ใช้กำรระบำยอำกำศแบบใด แต่สำมำรถเข้ำใจได้ว่ำให้เคลื่อนผู้ป่วยไปยังส่วนของแผนกรังสี 
ที่เป็นห้องปลอดเช้ือท่ีมีกำรระบำยอำกำศตำมมำตรฐำน 

ในส่วนของกำรจ ำกัดกำรแพร่ของเชื้อระหว่ำงห้องควบคุมและเครื่องสแกนผู้ป่วย มีควำมเห็นให้ระงับกำรกระจำยตัว
ของอำกำศโดยใช้ผ้ำใบกันน้ ำแบบมีซิป แต่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำ 
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ข้อบ่งช้ีในการส่งตรวจเอกซเรย์ปอด และ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด 

ในกรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 
จัดท ำโดยคณะกรรมกำร COVID-19  

รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ รังสีวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจเอกซเรย์ปอด และ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด ในกรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 
มีข้อจ ำกัดหลำยประกำรได้แก ่

1.  ไม่มีเอกสำรอ้ำงอิงที่ชัดเจนจำกท้ังในและ ต่ำงประเทศ เนื่องจำกเป็นโรคอุบัติใหม่ 
2.  ข้อบ่งช้ีเปลี่ยนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 
3.  กำรส่งตรวจข้ึนกับควำมพร้อมในด้ำนบุคลำกร และเครื่องมือ ของแต่ละโรงพยำบำล 
4.  ในงำนวิจัย ที่ตีพิมพ์ ของต่ำงประเทศ บำงแห่งเป็นกำรส่งตรวจเพื่อเก็บข้อมูลเชิงศึกษำวิจัย โดยมิได้ยึดตำมข้อบ่งช้ี 

  ในกำรตรวจ 
5.  กำรก ำหนดข้อบ่งช้ีในกำรตรวจ ควรเป็นกำรตกลงร่วมกันของแพทย์ทุกสำขำที่เกี่ยวข้อง 

ข้อบ่งชี้ในการตรวจที่เคยมีการก าหนดไว้มีดังนี้ 
1. เคสผู้ป่วยต้องสงสัย COVID-19 
   (Patient under investigation :PUI) 

 รอกำร confirm จำกผล RT-PCR 
 ถ้ำไม่มีอำกำรปอดอักเสบ ( pneumonia )ไม่มีข้อบ่งช้ีในกำรส่งตรวจ CXR และ Chest CT 

2. เคสผู้ป่วย COVID-19 
   (Confirmed-cases of COVID-19) 
- ผู้ป่วยท่ีไม่มีอำกำร (asymptomatic)หรือ มีอำกำรเพียงเล็กน้อย (mild case) 
แนะน ำให้ท ำ baseline CXR เนื่องจำกอำจให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีผลต่อแนวทำงกำรรักษำ 
แต่ไม่มีข้อบ่งช้ีในกำรท ำ Chest CT (สำมำรถศึกษำแนวทำงกำรถ่ำยภำพเอกซเรย์ปอด ได้จำกแนวทำงค ำแนะน ำของรำช
วิทยำลัยรังสีแพทย์ และรังสีวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย) 
 
หมายเหตุ: 
* ในต่ำงประเทศมีกำรส่งตรวจ Chest CT ร่วมด้วย และมีงำนวิจัยจำกประเทศจีนว่ำให้ผลกำรตรวจที่แม่นย ำกว่ำ RT-PCR 
* แนวทำงกำรส่งตรวจอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรค 
- ผู้ป่วยท่ีมีอำกำร ปอดอักเสบ (pneumonia) แนะน ำให้ส่งตรวจ CXR เนื่องจำกมีผลต่อแนวทำงกำรรักษำ 
  (สำมำรถศึกษำแนวทำงกำรถ่ำยภำพเอกซเรย์ปอด ได้จำกแนวทำงค ำแนะน ำของรำชวิทยำลัยรังสีแพทย์ และรังสีวิทยำ 
  สมำคมแห่งประเทศไทย) 
 
3. กำรส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด 
   (Chest Computed Tomography) 
   กำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอรป์อด 
กรณผีู้ป่วย COVID-19 จะท ำในกรณีที่ มผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรรักษำเท่ำนั้น 
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(สำมำรถศึกษำแนวทำงกำรถ่ำยภำพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด ไดจ้ำกแนวทำงค ำแนะน ำของรำชวิทยำลัยรังสีแพทย์ และรังสี
วิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย) 
หมายเหตุ: ในงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์ ของต่ำงประเทศ บำงแห่งเป็นกำรสง่ตรวจเพื่อเก็บข้อมลูไว้ศึกษำและวิจัย 
 
4. กำรตรวจตดิตำมอำกำรผู้ป่วยท่ีเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล 
   (Admitted patient) 
   แนะน ำให้ ตรวจโดย วิธี portable X-rays เฉพำะกรณีที่มีอำกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่แย่ลง และ ภำพถ่ำยทำงรังสีมีผลต่อ 
   กำรรักษำเท่ำนั้น 
 

 


