
 

 

 

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 
- รังสีแพทย์ 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 สง่ภำพเข้ำระบบ 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 
- ใช้น้ ำยำฆ่ำเช้ือท่ีโรงพยำบำลก ำหนด หรือ 70% แอลกอฮอล์ ท ำควำมสะอำดเตียงตรวจ, เครื่อง CT scanner, มือจับประตู 
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- 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 

 

 


