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แนวทางการตรวจทางรังสี ในสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 

 

จัดทําโดยคณะกรรมการ COVID-19 

 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย และ รังสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
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ขอแนะนําแนวทางปฏิบัติสําหรับนักรังสีเทคนิคในการถายภาพเอกซเรยปอด 

กรณีโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 

จัดทําโดยคณะกรรมการ COVID-19  

ราชวิทยาลัยรงัสีแพทยแหงประเทศไทยและ รงัสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

จากสถานการณ การแพรระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ซ่ึงเปนโรคอุบัติใหม ทําใหยัง

ไมมีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนสําหรับนักรังสีเทคนิคในประเทศไทย คณะกรรมการชุดน้ีจึงรวบรวมแนวทางการปฏิบัติงาน

สําหรับนักรังสีเทคนิค จากผูมีความรูและประสบการณ จากหลายหนวยงานในประเทศไทย และขอมูลอางอิงทั้งจากหนวยงาน

ในประเทศไทย และ ตางประเทศ ที่นาเชื่อถือ มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับนักรังสีเทคนิค เพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัยในการทํางานและการดูแลผูปวย 
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การเตรียมความพรอมของ แผนกรังสี ในสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 

จัดทําโดยคณะกรรมการ COVID-19  

ราชวิทยาลัยรงัสีแพทยแหงประเทศไทยและ รงัสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

การดําเนินงานตองสอดคลองกับ 

• นโยบายของประเทศ 

• นโยบายของโรงพยาบาล 

• นโยบายของแผนกรังสี 

 

วัตถุประสงคของการเตรียมความพรอมของแผนกรังสี 

1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน และ ใหการดูแลผูปวยไดอยางตอเน่ืองในภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน 

2. เพื่อสนับสนุนการดูแลผูปวย COVID-19 

3. เพื่อใหระบบการทํางาน และ การดูแลผูปวยในสวนอ่ืนของโรงพยาบาลยังสามารถดําเนินตอไปได 

 

การประสานงานระหวางแผนกตางๆกับแผนกรังสี 

1. การประสานงานจากสวนกลาง ในการเตรียมความพรอมรับมือสถานการณระบาดของ COVID-19 จากหนวย 

Infectious Control กับแผนกรังสี 

2. การตรวจคัดกรองผูปวย COVID-19 กอนเขารับการตรวจรักษาภายในโรงพยาบาล และ แผนกรังสี 

3. การแยกกักกันตัว ผูปวยที่สงสัย COVID-19 จากการตรวจคัดกรอง 

4. การอบรมเจาหนาที่ในแผนก เรื่องมาตรการปองกันตัว ( Personal Protection Control ) 

5. การบริหารจัดการ PPE จากสวนกลาง มายังแผนกตางๆในโรงพยาบาล 

6. การควบคุมการเดินทาง ทั้งในและตางประเทศของเจาหนาที่ ในสวนที่เก่ียวกับงานในหนาที่ 

7. ใชเทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบตางๆมาชวยในการประชุมขององคกร 

 

การเตรียมความพรอมของแผนกรังสี 

1. จัดเตรียม แนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานในการตรวจทางรังสี ของกลุมผูปวย  

COVID-19 และ ผูปวยกลุมเส่ียง COVID-19 

2. ทําการตรวจวินิจฉัยทางรังสีกลุมผูปวย COVID-19 เฉพาะกรณีที่มีผลตอการรักษาเทาน้ัน 

3. จัดสถานที่ในการถายภาพทางรังสีของกลุมผูปวย COVID-19 แยกจากกลุมผูปวยทั่วไป 

4. จัดทํามาตรฐานคูมือการทําความสะอาดหองตรวจทางรังสี โดยเฉพาะหอง CT scanner ภายหลังการตรวจผูปวย 

COVID-19 

5. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพในการอานผล และวินิจฉัย ภาพถายทางรังสีในระยะไกล 

( Teleradiology ) เพื่อลดโอกาสการไดรับเชื้อของเจาหนาที่ และ เพื่อรองรับกรณีผูปวยเพิ่มขึ้นจํานวนมากผิดปกติ 
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แนวทางปฏิบัติงานสําหรับนักรังสีเทคนิค ในการถายภาพเอกซเรยปอด 

ผูปวยท่ีมีความเสี่ยงติดเชื้อ Corona VirusPatient Under Investigation (PUI) (ชุดท่ี 1) 

จัดทําโดยคณะกรรมการ COVID-19  

ราชวิทยาลัยรงัสีแพทยแหงประเทศไทยและ รงัสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. แนวทางปฏิบัติงานสําหรับนักรังสีเทคนิค ในการถายภาพเอกซเรยปอด ผูปวยที่มีความเส่ียงติดเช้ือ Corona Virus 

Patient Under Investigation (PUI) 

1.1 จัดสถานที่สําหรับ การภาพถายภาพเอกซเรยปอด 

 - อยูใน PUI clinic แยกจากจุดใหบริการคนไขทั่วไป มีฉากตะก่ัวหรือผนังคอนกรีตก้ัน โดยเลือกบริเวณที่หางไกล

   จากผูคนหนาแนนจัดใหมีทางเขา- ออก ทางเดียว, มีปายบอกชัดเจนมีระยะทางเดินหางจากคนทั่วไป และ  

   เจาหนาที่ 1 เมตร 

 - อนุญาตใหเขาเฉพาะผูปวยเทาน้ัน 

 - ผูปวยทุกคนตองสวม surgical mask 

 - จัดใหผูปวยเขารอรับการตรวจเปนกลุมเล็กๆ ตามชวงเวลา และ จัดเกาอ้ีน่ังรอใหเวนระยะหางกัน1 เมตร เพื่อ 

   ปองกันความแออัดและ cross infection 

 - งดการพูดคุยกันระหวางรอตรวจ 

 

1.2 เจาหนาที่ นักรังสีเทคนิค 

 - ปฏิบัติงาน 1-2 ทาน โดยจัดตารางเวรหมุนเวียนกัน 

 - ในกรณีไมมีฉากตะก่ัวก้ัน ใหสวมเส้ือตะก่ัว และ thyroid shield กอนสวมชุดPPE 

 - สวมชุดปองกัน PPE 5 ชิ้น 

 - เฝาระวัง อาการไข และ อาการเจ็บปวยของผูปฏิบัติงาน หากมีอาการผิดปกติใหหยุดปฏิบัติงาน และทําการตรวจ 

   คัดกรอง COVID-19 

หมายเหตุ: ทานสามารถศึกษาวิธีสวมใส และ ถอดชุด PPE ไดจากเรื่องคําแนะนําวิธีสวมใส และ ถอดชุด PPE 

 

1.3 อุปกรณถายภาพ และ การปองกัน 

 - ใชเครื่อง portable X-rays 

หมายเหตุ: 

* โรงพยาบาลที่มี portable X-rays หลายเครื่อง แนะนําใหแยกเปน dedicated portable X-rays สําหรับการตรวจผูปวย  

  COVID-19 โดยเฉพาะ 

* โรงพยาบาลที่มี General X-rays เพียงเครื่องเดียว อาจใชวิธี กําหนดเวลาการตรวจ กลุม PUI และ COVID-19 แยกจาก 

  กลุมผูปวยทั่วไป 

- ตําแหนงการวางเครื่อง portable X-rays พิจารณาจากทิศทางของเครื่องดูดอากาศ โดยใหเจาหนาที่อยูเหนือทิศทางลม 

  ภายในหอง 

- คลุม detector ดวยถุงแดง 2ชั้น และ ถอดเปล่ียนเปนระยะเพื่อ load ภาพเขาระบบ PACS 
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หมายเหตุ: 

* กรณีมีผูปวยจํานวนไมมาก แนะนําใหถอดเปล่ียนถุงแดงคลุม Detector ทุกราย 

* กรณีมีผูปวยจํานวนมาก แนะนําใหถอดเปล่ียนถุงแดงคลุม Detector เปนระยะตามความเหมาะสม เพื่อ load ภาพเขา 

  ระบบ PACS  

- เวลาถายภาพใหผูปวยยืนกอด detector 

- หลังการถายภาพ เช็ดทําความสะอาดดวย 70% alcohol หรือ นํ้ายาฆาเชื้อโรคที่แผนกควบคุมโรคติดเชื้อของโรงพยาบาล 

  กําหนด 

 

หมายเหตุ:  

- ขอมูล ณ. วันที่ 23 มีนาคม 2563 

- ขอมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามสถานการณที่เกิดขึ้น 
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แนวทางปฏิบัติงานสําหรับนักรังสีเทคนิค ในการถายภาพเอกซเรยปอด  

กลุมผูปวย COVID-19 (Confirmed cases of COVID-19) (ชุดท่ี 2) 

จัดทําโดยคณะกรรมการ COVID-19  

ราชวิทยาลัยรงัสีแพทยแหงประเทศไทยและ รงัสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. แนวทางปฏิบัติงานสําหรับนักรังสีเทคนิคในการถายภาพเอกซเรยปอด กลุมผูปวย COVID-19 

   (Confirmed cases of COVID-19) 

2.1 สถานที่สําหรับการถายภาพเอกซเรย 

 - ถายภาพเอกซเรยปอดในหองผูปวยที่เปนหองแยก โดยใชเครื่อง portable X-rays และ ฉากตะก่ัวเคล่ือนที ่

 - ปดประตูหองขณะถายภาพเอกซเรยปอด 

 - ผูปวยตองสวม surgical mask (กรณีที่ผูปวยไมไดใสเครื่องชวยหายใจ หรือ อุปกรณชวยหายใจอ่ืนๆ) 

 

2.2 เจาหนาที่นักรังสีเทคนิค 

 - ปฏิบัติงาน 1-2ทาน  โดยจัดตารางเวรหมุนเวียนกัน หรือ มีพยาบาลที่สวมชุด PPE เปนผูชวยในการปฏิบัติงาน 

 - ในกรณีไมมีฉากตะก่ัวก้ัน ใหสวมเส้ือตะก่ัว และ thyroid shield กอนสวมชุดPPE 

 - สวมชุดปองกัน PPE 5 ชิ้น 

 - เฝาระวัง อาการไข และ อาการเจ็บปวยของผูปฏิบัติงาน หากมีอาการผิดปกติใหหยุดปฏิบัติงาน และทําการตรวจ

 คัดกรอง COVID-19 

หมายเหตุ: ทานสามารถศึกษาวิธีสวมใส และ ถอดชุด PPEไดจากเรื่องคําแนะนําวิธีสวมใส และ ถอดชุด PPE 

 

2.3 อุปกรณถายภาพ และ การปองกัน 

 - ใชเครื่อง portable X-rays 

หมายเหตุ: 

* โรงพยาบาลที่มี portable X-rays หลายเครื่อง แนะนําใหแยกเปน dedicated portable X-rays สําหรับการตรวจผูปวย  

  COVID-19โดยเฉพาะ 

* โรงพยาบาลที่มี General X-rays เพียงเครื่องเดียว อาจใชวิธี กําหนดเวลาการตรวจกลุม PUI และ COVID-19 แยกจากกลุม 

  ผูปวยทั่วไป 

- ตําแหนงการวางเครื่อง portable X-rays พิจารณาจากทิศทางของเครื่องดูดอากาศ โดยใหเจาหนาที่อยูเหนือทิศทางลม 

  ภายในหอง 

- คลุม detector ดวยถุงแดง 2 ชั้น 

- หลังการถายภาพ ถอดถุงแดงทิ้งในถังขยะติดเชื้อที่แยกไวโดยเฉพาะ 

- เช็ดทําความสะอาดเครื่อง portable X-rays ดวย 70% alcohol หรือ นํ้ายาฆาเชื้อโรคที่แผนกควบคุมโรคติดเชื้อของ 

  โรงพยาบาลกําหนด 
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หมายเหตุ:  

- ขอมูล ณ. วันที่ 23 มีนาคม 2563 

- ขอมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามสถานการณที่เกิดขึ้น 
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แนวทางปฏิบัติงานสําหรับนักรังสีเทคนิคในการถายภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรปอด 

ผูปวยตองสงสัย COVID-19  และ ผูปวย COVID-19  

(PUI and Confirmed cases of COVID-19) (ชุดท่ี 3) 

จัดทําโดยคณะกรรมการ COVID-19  

ราชวิทยาลัยรงัสีแพทยแหงประเทศไทยและ รงัสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. แนวทางปฏิบัติงานสําหรับนักรังสีเทคนิคในการถายภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรปอด 

   ผูปวยตองสงสัย COVID-19  และ ผูปวย COVID-19 (PUI and Confirmed cases of COVID-19) 

3.1 การนัดหมายสงตรวจ 

- แพทยเจาของไขเปนผูพิจารณาขอบงชี้ในการสงตรวจ ตามนโยบายของแตละโรงพยาบาล 

หมายเหตุ: อางอิงจาก ACR Guidance แนะนําใหสงตรวจเฉพาะ กรณีที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงการรักษาเทาน้ัน และ ไม

แนะนําใหใชในการวินิจฉัยเบื้องตน 

- แพทยเจาของไขแจงขอมูลแกหนวยควบคุมโรคติดเชื้อของโรงพยาบาล ใหประสานงานกับทุกหนวยที่เก่ียวของในการเตรียม 

  ความพรอม 

- แพทยเจาของไขแจงขอมูลแกรังสีแพทย และ นัดหมายเวลาในการสงตรวจ 

- รังสีแพทย แจง แพทย และ เจาหนาที่ทุกคนในแผนกเพื่อเตรียมความพรอม 

- กําหนดเวลา และ เสนทางการเคล่ือนยายผูปวยอยางชัดเจน แจงใหทุกหนวยรับทราบ และ กันผูที่ไมมีสวนเก่ียวของออกจาก 

  พื้นที่ 

- พนักงานเวรแปลสวมชุด PPE เปนผูเข็นเตียงผูปวย  

- พยาบาลสวมหนากากอนามัยคอยดูแลหางๆ หากพยาบาลตองดูแลผูปวยอยางใกลชิด ควรสวมชุด PPE 

- กรณีผูปวยใสทอชวยหายใจ ตองผานเครื่อง transport ventilator ที่มี HEPA Filter และไมบีบ Ambu bag โดยมีแพทย 

  เจาของไขดูแลตลอดการตรวจ  

 

3.2 สถานที่ และ เคร่ืองถายภาพเอกซเรยคอมพิวเตอร 

- โรงพยาบาลที่มีเครื่อง CT scanner หลายเครื่อง และ มี confirmed cases of COVID-19 จํานวนมาก แนะนําใหใชเครื่อง  

  CT scanner หน่ึงเครื่องแยกไวสําหรับตรวจผูปวย COVID-19 โดยเฉพาะ (Dedicated CT scanner) 

- โรงพยาบาลที่มีเครื่อง CT scanner เพียงเครื่องเดียว ใชวิธีใหผูปวยตรวจตอนเย็น หรือ เปนรายสุดทายของวัน เพื่อมิให 

  กระทบตอการใหบริการผูปวยรายอ่ืน 

- เคล่ือนยายอุปกรณที่ไมจําเปนออกไปจากหองตรวจ อุปกรณที่เคล่ือนยายไมไดใหคลุมทับดวยพลาสติก 

- ติดปายหามบุคคลที่ไมเก่ียวของเขามาในบริเวณหองตรวจ 

- กําหนด buffer zone ระหวางหองตรวจ กับ หองควบคุม เพื่อเปนบริเวณถอดชุด PPE 

- คลุมเตียงตรวจ และเครื่อง CT scanner ดวยพลาสติก 2 ชั้น 

- เตรียม อุปกรณทําความสะอาด, 70% แอลกอฮอล, นํ้ายาฆาเชื้อโรค, ถุงขยะ และ ถังขยะติดเชื้อ ไวทําความสะอาดหอง  

  และ เครื่อง CT scanner ภายหลังการตรวจ 
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หมายเหตุ: รายละเอียดอุปกรณทําความสะอาด และ นํ้ายาฆาเชื้อโรค ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของหนวยควบคุมโรคติดเชื้อ

ของโรงพยาบาล 

- กรณีหองตรวจติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มี Air Exchange Rate Per Hour (ACH)>12 และ มีระบบ HEPA Filter ไม 

  จําเปนตองปดเครื่องปรับอากาศในขณะทําการตรวจ ปรับอุณหภูมิภายในหองควบคุมใหต่ํากวาหองตรวจ และปรับทิศทาง 

  ลมไปทางผูปวย 

- กรณีที่ เครื่องปรับอากาศในหองตรวจไมมีระบบ HEPA Filter หรือ เปนระบบ Central airใหปดเครื่องปรับอากาศใน 

  ระหวางการตรวจ  

 

หมายเหตุ: ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเรื่องVentilation for Infection Control in Health-care setting 

 

3.3 การเตรียมตัวสําหรับผูปวย 

- ผูปวยที่ไมมีอาการไอ จามใหสวม surgical mask ขณะเขารับการตรวจ 

- ผูปวยที่มีอาการไอ จามใหสวม surgical mask และ face shield ขณะเขารับการตรวจ 

- ผูปวยที่มีโอกาสแพรเชื้อสูงใหสวมชุด PPE ขณะเขารับการตรวจ 

- พยาบาล อธิบาย และซักซอม ขั้นตอนการตรวจ โดยเฉพาะเรื่องการหายใจ และ การกล้ันหายใจ กับผูปวย กอนการ 

  เคล่ือนยายผูปวยมาทําการตรวจ 

 

3.4 เจาหนาที่นักรังสีเทคนิค 

 - ปฏิบัติงาน 1-2 ทาน 

*** ในกรณี ผูปวยชวยเหลือตัวเองไมได อาจตองใชเจาหนาที่ 2 ทาน หรือ มีพยาบาลที่สวมชุด PPE ชวยในการจัดทาผูปวย 

- สวมชุดหองผาตัดของโรงพยาบาลไวชั้นใน  

- ถอดเครื่องประดับออกใหหมด 

- สวมชุดปองกัน PPE 5-8 ชิ้น พิจารณาตามอาการของผูปวย และ นโยบายของแตละโรงพยาบาล 

 

3.5 ข้ันตอนในการตรวจ 

- เจาหนาที่ปอนขอมูลผูปวย และ เลือกโปรแกรมการตรวจ 

- ผูปวยมาถึงหองตรวจ ใหผูปวยน่ังบนเตียง แลวนอนหันศีรษะเขาไปในอุโมงคตรวจ 

- เม่ือผูปวยอยูในตําแหนงเรียบรอย นักรังสีเทคนิค set scanner อยางถูกตอง รวดเร็ว และไมพูดคุยกับผูปวย 

- สงสัญญาณความพรอมให นักรังสีเทคนิคที่อยูในหองควบคุมอีกทานทราบ ออกจากหองตรวจ ปดประตู เริ่มการ scan 

- ทําการตรวจสอบภาพหลังการ scan สงภาพเขาระบบ PACS 

- แจงใหผูปวยทราบวาการตรวจเสร็จส้ินแลว ลดเตียงลงต่ํา ใหผูปวยลุกน่ัง เปดประตูใหผูปวยเดินออกมาจากหอง 

- ปดเครื่อง CT scanner ภายหลังการตรวจเฉพาะในกรณีที่ปดเครื่องปรับอากาศขณะทําการตรวจเทาน้ัน เพื่อปองกันความ 

  รอนที่เกิดกับเครื่องCT scanner 

 

3.6 การทําความสะอาดหองภายหลังการตรวจ 

- นักรังสีเทคนิคที่สวมชุด PPE หรือ เจาหนาที่จากหนวยควบคุมโรคติดเชื้อของโรงพยาบาลเปนผูทําความสะอาด เครื่อง CT  

  scanner และ หองตรวจทันที หลังจากผูปวยออกจากหอง 

- ถอดพลาสติกที่คลุมเตียง และ tube ทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ 2 ชั้น มัดปากถุงใหแนนหนาทีละชั้น 
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- ใชนํ้ายาฆาเชื้อที่โรงพยาบาลกําหนด หรือ 70% แอลกอฮอล ทําความสะอาดเตียงตรวจ, เครื่อง CT scanner, มือจับประต ู

- ทําความสะอาดพื้นหองดวยนํ้ายาฆาเชื้อ 

- ถอดชุด PPE ออก บริเวณ buffer zone เหลือแตหนาหนากากอนามัย และ ชุดหองผาตัด 

- ทิ้งชุด PPE และ อุปกรณที่สัมผัสผูปวยลงในถุงขยะติดเชื้อ 2 ชัน้ มัดปากถุงใหแนนหนาทีละชั้น (Goggle, Face shield บาง 

  รุน และ รองเทาบูท สามารถนํากลับมาใชไดใหมภายหลังการทําความสะอาด) 

 

หมายเหตุ: ศึกษาเพิ่มเติมไดจากเรื่องการทําความสะอาดอุปกรณ PPE ที่สามารถนํากลับมาใชไดใหม 

- ลางมือดวย 70% แอลกอฮอล 

- ออกจากหองตรวจ ถอดหนากากอนามัยทิ้งในถังขยะติดเชื้อ ลางมือดวย 70% แอลกอฮอล 

- อาบนํ้าทําความสะอาดรางกาย และ สระผม 

- หลังจากทําความสะอาดเครื่อง CT scanner และ หองตรวจเสร็จแลว ปดหองตรวจ  

  เปดเครื่องปรับอากาศทิ้งไวใหเกิด Air exchange เปนเวลา 1 ชั่วโมง จึงเริ่มการตรวจผูปวยรายตอไปได 
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แนวทางการใชอุปกรณปองกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลงอางอิงขอมูล 
    - คูมือ 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 
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การทําความสะอาดอุปกรณ PPE ท่ีสามารถนํากลับมาใชไดใหม 

จัดทําโดยคณะกรรมการ COVID-19  

ราชวิทยาลัยรงัสีแพทยแหงประเทศไทยและ รงัสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

การทําความสะอาดอุปกรณ PPE ที่สามารถนํากลับมาใชไดใหม 

• อุปกรณPPE ที่สามารถนํากลับมาใชไดใหม ไดแก แวนตา ( goggle ), กระจังกันใบหนา ( Face Shield ) และ 

 รองเทาบูท ( Boot ) 

• แชดวยนํ้ายาโซเดียมไฮโปคลอไรด เขมขน 500 ppm นาน 30 นาท ี

• หรือ ลางดวยนํ้าผสม detergent เช็ดใหแหง แลวเช็ดดวย 70% แอลกอฮอล 

 

เอกสารอางอิง 

ขอแนะนําแนวปฏิบัติการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณีโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม 2019  

(Novel Corona virus: nCoV) (ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563) 

จัดทําโดย สํานักงานปองกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล 

สถาบันบําราศนราดูร 
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Ultraviolet Germicidal Irradiation 

จัดทําโดยคณะกรรมการ COVID-19  

ราชวิทยาลัยรงัสีแพทยแหงประเทศไทยและ รงัสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ultraviolet Germicidal Irradiation 

มีหลักฐานทางการแพทยที่แสดงใหเห็นวา การใชรังสี Ultraviolet-C (UV-C) ที่มี spectrum 250-270 nm 

สามารถกําจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่มีการแพรกระจายในอากาศได และมีการนํารังสี Ultraviolet-C มาใชในการกําจัดเชื้อ

ภายในหองตรวจ, หองทําหัตถการ และ อุปกรณทางการแพทย  โดย spectrum 254-nm เปนที่นิยมเน่ืองจากสามารถผลิตได

งายจาก UV lamp ชนิดปรอทและมีคาใกลเคียงกับชวงที่ใหประสิทธิภาพการกําจัดเชื้อสูงสุด  โดยระยะเวลาที่แนะนําใหใช 

UV-C ในการกําจัดเชื้อ อยางนอย 30 นาท ีอยางไรก็ตาม มีขอควรระวัง คือในขณะที่ทําการกําจัดเชื้อจะตองไมมีบุคลากรอยู

ภายในหอง รวมถึงพักการใชหองหลังการกําจัดเชื้อตออีกประมาณ 30 นาท ีเน่ืองจากอาจมีความเส่ียงในการเกิดมะเร็งผิวหนัง

และภาวะตอกระจกจากการไดรับรังสี UV-C ได (1-4) 

ซ่ึงในระยะตอมาไดมีการนําเอารังสี UV-C ที่มีปริมาณและความยาวคล่ืนต่ําลง (222-nm, dose 2 mJ/cm2) ซ่ึง

ยังคงประสิทธิภาพการทําลายเชื้อได  ในขณะที่ไมเปนอันตรายตอเซลลผิวหนังและกระจกตาของมนุษย ทําใหสามารถใชได

อยางตอเน่ือง และ ปลอดภัย (5) 

ขอพึงระวังในการใชรังสี UV-C ในการฆาเชื้อ คือ ประสิทธิภาพอาจลดลงในบริเวณที่อยูหางไกล  หรือมีวัตถุมาบดบัง

ลําแสง ซ่ึงจําเปนจะตองมีการกําจัดเชื้อในบริเวณดังกลาวโดยวิธีอ่ืน เชน การเชด็ดวยนํ้ายาทําความสะอาดรวมดวย (6) 
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Ventilation for Infection Control in Health-care setting 

จัดทําโดยคณะกรรมการ COVID-19  

ราชวิทยาลัยรงัสีแพทยแหงประเทศไทยและ รงัสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ventilation for Infection Control in Health-care setting 

จาการทบทวนวรรณกรรม ขณะน้ียังไมมีการวางแนวทางในเรื่องของการควบคุมการระบายอากาศ ในหองถายภาพ

รังสีที่ชัดเจน เทาที่พบมีเพียง University of Washington Medicine ที่กลาวถึงเรื่องน้ีพอสังเขปวา  

การถายภาพทางรังสีผูปวยตองสงสัย COVID-19 และผูปวย COVID-19 ซ่ึงมีผล RT-PCR เปนบวก ในเบื้องตนจะใช

การปองกันการแพรกระจายเชื้อจากฝอยละอองขนาดใหญ (droplet precaution) เทาน้ัน โดยใหผูปวยสวมหนากาก ดังน้ัน

จึงไมจําเปนตองเพิ่มการระบายอากาศ หลังจากเสร็จส้ินการถายภาพแนะนําใหงดการใชงานหองตรวจเปนเวลาประมาณ 30 

นาทีถึง 1 ชั่วโมง เพื่อทําความสะอาดและเปดหองใหมีการถายเทอากาศตามธรรมชาต ิ

การปองกันการแพรกระจายเชื้อจากฝอยละอองขนาดเล็ก (airborne precaution) จะสงวนไวสําหรับผูปวยหนัก 

หรือ ผูปวยที่จะไดรับการทําหัตถการที่กอใหเกิดละอองฝอยขนาดเล็ก (bronchoscopy, intubation, nebulization, or 

open suction) โดยไมไดระบุวาใหใชการระบายอากาศแบบใด แตสามารถเขาใจไดวาใหเคล่ือนผูปวยไปยังสวนของแผนกรังสี 

ที่เปนหองปลอดเชื้อที่มีการระบายอากาศตามมาตรฐาน 

ในสวนของการจํากัดการแพรของเชื้อระหวางหองควบคุมและเครื่องสแกนผูปวย มีความเห็นใหระงับการกระจายตัว

ของอากาศโดยใชผาใบกันนํ้าแบบมีซิป แตขณะน้ียังอยูในระหวางการศึกษา 
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ขอบงชี้ในการสงตรวจเอกซเรยปอด และ เอกซเรยคอมพิวเตอรปอด 
ในกรณีการแพรระบาดของ COVID-19 

จัดทําโดยคณะกรรมการ COVID-19  

ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทยและ รังสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ขอบงช้ีในการสงตรวจเอกซเรยปอด และ เอกซเรยคอมพิวเตอรปอด ในกรณีการแพรระบาดของ COVID-19 
มีขอจํากัดหลายประการไดแก 

1.  ไมมีเอกสารอางอิงที่ชัดเจนจากทั้งในและ ตางประเทศ เน่ืองจากเปนโรคอุบัติใหม 
2.  ขอบงชี้เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณการแพรระบาดของโรค 
3.  การสงตรวจขึ้นกับความพรอมในดานบุคลากร และเครื่องมือ ของแตละโรงพยาบาล 
4.  ในงานวิจัย ที่ตีพิมพ ของตางประเทศ บางแหงเปนการสงตรวจเพื่อเก็บขอมูลเชิงศึกษาวิจัย โดยมิไดยึดตามขอบงชี ้

  ในการตรวจ 
5.  การกําหนดขอบงชี้ในการตรวจ ควรเปนการตกลงรวมกันของแพทยทุกสาขาที่เก่ียวของ 

ขอบงช้ีในการตรวจที่เคยมีการกําหนดไวมีดังนี ้
1. เคสผูปวยตองสงสัย COVID-19 
   (Patient under investigation :PUI) 

 รอการ confirm จากผล RT-PCR 
 ถาไมมีอาการปอดอักเสบ ( pneumonia )ไมมีขอบงชี้ในการสงตรวจ CXR และ Chest CT 

2. เคสผูปวย COVID-19 
   (Confirmed-cases of COVID-19) 
- ผูปวยที่ไมมีอาการ (asymptomatic)หรือ มีอาการเพียงเล็กนอย (mild case) 
แนะนําใหทํา baseline CXR เน่ืองจากอาจใหขอมูลเพิ่มเติมที่มีผลตอแนวทางการรักษา 
แตไมมีขอบงชี้ในการทํา Chest CT (สามารถศึกษาแนวทางการถายภาพเอกซเรยปอด ไดจากแนวทางคําแนะนําของราช
วิทยาลัยรังสีแพทย และรังสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย) 
 
หมายเหตุ: 
* ในตางประเทศมีการสงตรวจ Chest CT รวมดวย และมีงานวิจัยจากประเทศจีนวาใหผลการตรวจที่แมนยํากวา RT-PCR 
* แนวทางการสงตรวจอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณ การแพรระบาดของโรค 
- ผูปวยที่มีอาการ ปอดอักเสบ (pneumonia) แนะนําใหสงตรวจ CXR เน่ืองจากมีผลตอแนวทางการรักษา 
  (สามารถศึกษาแนวทางการถายภาพเอกซเรยปอด ไดจากแนวทางคําแนะนําของราชวิทยาลัยรังสีแพทย และรังสีวิทยา 
  สมาคมแหงประเทศไทย) 
 
3. การสงตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรปอด 
   (Chest Computed Tomography) 
   การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรปอด 
กรณีผูปวย COVID-19 จะทําในกรณีที่ มีผลตอการเปล่ียนแปลงการรักษาเทาน้ัน 
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(สามารถศึกษาแนวทางการถายภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรปอด ไดจากแนวทางคําแนะนําของราชวิทยาลัยรังสีแพทย และรังสี
วิทยาสมาคมแหงประเทศไทย) 
หมายเหตุ: ในงานวิจัยที่ตีพิมพ ของตางประเทศ บางแหงเปนการสงตรวจเพื่อเก็บขอมูลไวศึกษาและวิจัย 
 
4. การตรวจติดตามอาการผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล 
   (Admitted patient) 
   แนะนําให ตรวจโดย วิธี portable X-rays เฉพาะกรณีที่มีอาการเปล่ียนแปลงในทางที่แยลง และ ภาพถายทางรังสีมีผลตอ 
   การรักษาเทาน้ัน 
 

 


