
 

 

 

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 

- ใชนํ้ายาฆาเชื้อที่โรงพยาบาลกําหนด หรือ 70% แอลกอฮอล ทําความสะอาดเตียงตรวจ, เครื่อง CT scanner, มือจับประต ู
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- 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 
 

 


