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บทคัดย่อ 
เอกซเรยป์อดมีบทบาทน าในการวินิจฉัยเพื่อบ่งช้ีความผิดปกติของปอดในผูป่้วยตอ้งสงสัยโรคโควิด-19 การ

เตรียมพร้อมของบุคลากรและเคร่ืองมือเพื่อจ ากดัความเส่ียงในการติดเช้ือและความพร้อมในการใชง้านเคร่ืองเอกซเรย์
เคล่ือนท่ีโดยพิจารณาจากก าลงัของเคร่ืองและระบบการเคล่ือนท่ีเป็นส่ิงส าคญัเพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบติังานและ
การประสานบริการ โดยแสดงขั้นตอนท่ีชดัเจน เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานไม่มีความกงัวลใจในการท างาน 

ค าส าคญั โควิด-19 การตรวจคดักรอง เอกซเรยเ์คล่ือนท่ี 
 
Abstract 
  Chest X-ray play a pivotal role in diagnosis for identification the lung abnormality in patient under 
investigation for COVID-19. The preparedness of staffs and equipment under the minimize the risk of cross-infection 
with the availability of utilizing of power and portability is considering for protocoling the work instruction and 
cooperation process with clear and distinct that decreasing the anxiety of all staff.   
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บทน า 
โรคโควิด-19 คือ โรคติดต่อซ่ึงเกิดจากไวรัสโค

โรนาชนิดท่ีมีการคน้พบล่าสุดในปีค.ศ. 2019 ไวรัสและ
โรคอุบติัใหม่น้ีไม่เป็นท่ีรู้จกัเลย จนกระทัง่มีการระบาด
ในเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ประเทศจีน เม่ือธันวาคม พ.ศ.
2562 จากนั้ นก็ระบาดไปยังเมืองอ่ืน และเกิดภาวะ
ระบาดวงกวา้งไปทัว่โลก  

ส าหรับประเทศไทย มีภาวะระบาดช่วงปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และได้ตั้ งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19)  เม่ือ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 และ
ประกาศใช ้พรก.ฉุกเฉิน เม่ือ 25 มีนาคม พ.ศ.2563  

การแพร่เช้ือโรคโควิด-19 โดยหลกัแล้ว แพร่
จากคนสู่คนผา่นทางฝอยละออกจากจมูกหรือปากซ่ึงขบั
ออกมาเม่ือผูป่้วยไอ จาม ซ่ึงการไดรั้บเช้ือจะเกิดจากการ
หายใจเอาฝอยละอองเหล่าน้ีเขา้ไปในร่างกายหรือจาก
การเอามือไปจบัพื้นผิวท่ีมีฝอยละอองเหล่าน้ีแลว้มาจบั
ตามใบหนา้ ระยะเวลาฟักตวั 1-14 วนั เฉล่ีย 5-6 วนั [1] 

 
อาการของผู้ป่วย 

 อาการท่ีพบของโรคโควิด-19 เรียงตามล าดับ
มากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 

1. ไขสู้ง 37.5 องศา 
2. ไอแหง้ ไอแบบมีเสมหะ 
3. อ่อนเพลีย 
4. หายใจขดั 
5. ปวดขอ้/กลา้มเน้ือ 
6. เจบ็คอ 
7. ปวดศีรษะ 
8. หนาวสัน่ 

9. คล่ืนไส ้อาเจียน 
10. คดัจมูก/จมูกไม่ไดก้ล่ิน 
11. ล้ินไม่รู้รส 
12. ทอ้งเสีย 
13. ไอเป็นเลือด 
14. ตาแดงอกัเสบ 

 
กลุ่มเส่ียงทีมี่โอกาสติดเช้ือโควดิ-19 

1. เดก็เลก็ 
2. วยักลางคนจนถึงกลุ่มผูสู้งอาย ุ
3. ผูท่ี้มีโรคประจ าตวัเช่น โรคหัวใจ เบาหวาน 

โรคปอดเร้ือรัง 
4. ผูท่ี้กินยากดภูมิตา้นทานโรค  
5. ผูท่ี้เดินทางไปในประเทศเส่ียงติดเช้ือ เช่น 

จีน เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น ไตห้วนั ฮ่องกง มาเก๊า 
สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อิตาลี อิหร่าน 
ฯลฯ 

6. ผูท่ี้ต้องท างานหรือเก่ียวขอ้งกับผูป่้วยโรค 
โควิด-19  

7. ผูท่ี้ท าอาชีพท่ีตอ้งพบปะชาวต่างชาติจ านวน
ม าก  เช่ น  คน ขับ แท็ ก ซ่ี  เจ้ าห น้ า ท่ี ใน
โรงพยาบาล ลูกเรือสายการบิน เป็นตน้  

 
แนวทางการตรวจคดักรอง 

โรงพยาบาลศิริาช ไดพ้ิจารณาเลือกใชก้ารตรวจ
สารพนัธุกรรมของไวรัส (RT-PCR) ซ่ึงเป็นมาตรฐาน 
และองคก์ารอนามยัโลกแนะน า เน่ืองจากมีความไวและ 
ความจ าเพาะสูง ทราบผลภายใน 3 -5 ชั่วโมง และ
สามารถตรวจจบัเช้ือไวรัสปริมาณนอ้ยๆ ในรูปแบบของ
สารพนัธุกรรม  วิธีการน้ีสามารถวินิจฉับโรคเพื่อการ
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รักษาท่ีรวดเร็ว ตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค และใช้
ติดตามผลการรักษาได ้ ในกระบวนการวินิจฉัยโรคนั้น
ได้มีรายงานถึงอาการผิดปกติท่ีปอดคือ ภาวะปอด
อกัเสบ (pneumonia) จึงมีการใชเ้อกซเรยป์อด (Chest X-
ray)  ส าหรับประเมินผูป่้วยในภาวะเส่ียงน้ี  เพื่อช่วยให้
วินิจฉยัไดแ้ม่นย  ายิง่ข้ึน ดงัรูป 1  
 
ข้อบ่งช้ีในการตรวจเอกซเรย์ปอด 
        เน่ืองจากโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ จึงไม่มี
เอกสารอา้งอิงท่ีชัดเจนทั้ งในและต่างประเทศ โดยขอ้
บ่ ง ช้ี ใน ก ารตรวจจะ เป็ น ก ารตกลงร่วมกัน ของ
คณะกรรมการแพทยท่ี์ รพ.จดัตั้ ง ทั้ งน้ี ขอ้บ่งช้ีในการ
ตรวจผูป่้วยตอ้งสงสัยโควิด-19 ไดแ้ก่ 

- รอการยนืยนัจากผล RT-PCR 
- มีอาการปอดอกัเสบ   

 

 
รูป 1  Chest X-ray ของผูท่ี้ตอ้งสงสัยและพบภาวะปอดอกัเสบ   
ท่ีมา : สาขาวิชารังสีวินิจฉยั ภาควชิารังสีวิทยา 

 
 

การจัดการการตรวจเอกซเรย์ปอด 
แนวทางเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

ตรวจเอกซเรยป์อดดว้ยเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีแก่ผูป่้วยมีการ
ปรับตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เป็น 2 
ระยะ คือ ก่อน พรก.ฉุกเฉิน ซ่ึงมีอตัราบุคลากรท างาน
ปกติ โดยจดัชุดนักรังสีการแพทย์ (RT) และพนักงาน
การแพทย์และรังสี เทคนิค  (Medical X-ray worker) 
เฉพาะกิจ เพื่อป้องกนัการแพร่เช้ือแก่บุคลากรอ่ืน และ 
หลัง พรก.ฉุกเฉิน  ซ่ึงมีอัตราบุคลากรท างานตาม
แผนงานซ่ึงแบ่งเป้น 3 ชุด แต่ละชุด ท างานไม่ทบัซ้อน
เวลากนั เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด ทั้งน้ี ในการบริการ
เอ ก ซ เร ย์ป อ ด  ณ  ห น่ ว ยคัด ก รอ ง (Patient Under 
Investigation: PUI unit) ตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา 
ชั้น G และไดก้ าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. แพทย์ ณ  หน่วยตรวจคัดกรองต้องการ
เอกซเรยป์อดเพื่อวินิจฉยัผูป่้วยกลุ่มเส่ียง ให้
เขียนใบรีเควส ประสานงานพยาบาลให้แจง้
หน่วยเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี 

2. หน่วยเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีรับเร่ืองจากพยาบาล 
พยาบาลแจง้ code E ท่ีจุดคดักรอง และแจง้
ขอ้มูลผูป่้วย ช่ือ-นามสกุล และ HN  ให้กบั
เจา้หนา้ท่ีหน่วยฯ ท่ีรับเร่ือง 

3. เจา้หนา้ท่ีหน่วยฯ ลงทะเบียนการตรวจผูป่้วย
ในระบบ RIS แจง้ code E ประสานงานกบั
นักรังสีการแพทย์ ผูรั้บผิดชอบปฏิบัติงาน
เอกซเรยจุ์ดคดักรองของช่วงเวลานั้น 

4. นกัรังสีการแพทย ์และ พนกังานการแพทยฯ์ 
ไปท่ีหน่วยตรวจคัดกรอง รายงานตัวกับ
หน่วยตรวจเพื่อเขา้ห้องเอกซเรยใ์นหน่วย
ตรวจฯ  
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5. นกัรังสีการแพทย ์และ พนกังานการแพทยฯ์ 
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานส าห รับ
นกัรังสีเทคนิคในการถ่ายภาพเอกซเรยป์อด 
[2] ใส่ชุดป้องกันการปนเป้ือน (Personal 
Protective Equipment: PPE)  5-9 ช้ิน  ตาม
ขั้นตอนให้ถูกตอ้งตามมาตรฐาน มิดชิด ท่ี
จุดใส่ชุดป้องกัน ก่อนเข้าสู่ห้องเอกซเรย ์
โดยการใส่ชุด PPE ท่ีต้องใส่มี ช้ินส่วนท่ี
จ าเป็นท่ีตอ้งใส่ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  ให้
สวมอุปรณ์ เคร่ืองป้องกันร่างกาย (PPE) 
ต า ม ท่ี ก า ห น ด ใน  contact precautions, 
droplets precautions, airborne precautions 
ไดแ้ก่ leg cover ชุดหมีกนัน ้ า(หรือเส้ือกาวน์
กันน ้ าพ ร้อมกับ  hood) เส้ื อค ลุมกันน ้ า 
รองเทา้บูทถุงมือ disposable 2 ชั้น หน้ากาก 
N95  แวน่ตานิรภยั และ face shield  

6. นกัรังสีการแพทย ์และ พนกังานการแพทยฯ์ 
เข้ า ไ ป ใ น ห้ อ ง เอ ก ซ เร ย์  เพื่ อ เ ปิ ด
เคร่ืองเอกซเรยท่ี์เตรียมไว ้ณ หน่วยตรวจคดั
กรอง  และเพื่อเป็นการป้องกนัการปนเป้ือน 
พนักงานการแพทยฯ์ใช้ถุงแดงห่อหุ้มแผ่น
รับภาพ และใช้ถุงพลาสติกใส คลุมหัว
หลอดเอกซเรย ์[3] 

7. นักรังสีการแพทย์ เรียกข้อมูลผู ้ป่ วยให้
ถูกต้อง ตั้ งโปรโตคอล ให้พร้อมในการ
เอกซเรย ์ พนักงานการแพทยฯ์ วางแผ่นรับ
ภาพไว้กับตัวยึดจับ (stand holding) ปรับ
ความสูงให้พอดีกับตัวผูป่้วย พร้อมเรียก
ผูป่้วยเขา้สู่ห้องเอกซเรย ์ ถามช่ือ นามสกุล 
เพื่อเป็นการระบุตวัผูป่้วย ใหผู้ป่้วยเดินมายนื

ในจุดท่ีก าหนด พยายามจดัท่าผูป่้วยโดยไม่
สัมผสัผูป่้วย หรือ สัมผสัใหน้อ้ยท่ีสุด  ซ่ึงจะ
จัดท่าผูป่้วยในท่า AP ยืนตรงหันหน้าเข้า
หลอดเอกซเรย์ โดย ผู ้ป่วยชายใส่เส้ือยืด 
หรือเส้ือเช้ิต ให้เอกซเรยไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งถอด
เส้ือ ผูป่้วยหญิงให้เปล่ียนชุด ณ ห้องเปล่ียน
ชุด  
ทั้งน้ี แผ่นหลงัผูป่้วยไม่ตอ้งสัมผสักบัแผ่น
รับภาพเอกซเรย ์ พนกังานการแพทยฯ์ ขยบั
ต าแหน่งแผ่นรับภาพข้ึนลงให้พอดีกับตวั
ผู ้ป่วย ถ้าต้องการขยบัตัวผู ้ป่วย ให้แจ้ง
ผูป่้วยขยบัตวัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งการ 
 

 
รูปท่ี 2 ชุดสวมใส่อุปรณ์เคร่ืองป้องกนัร่างกาย (Personal 
Protective Equipment: PPE) แบบ 5 ช้ิน และแบบ 9 ช้ิน 
 

8. นักรังสีการแพทยท์ าการถ่ายเอกซเรยผ์ูป่้วย 
แจง้ให้ผูป่้วยหายใจเขา้ให้เต็มทีและกลั้นใจ
ไวจ้นกว่าจะเอกซเรยเ์สร็จ จึงบอกให้ผูป่้วย
หายใจไดต้ามปกติ เม่ือเอกซเรยเ์สร็จแลว้ให้
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ผู ้ป่วยออกจากห้องเอกซเรย์  ป รับภาพ
เอกซเรย ์แลว้ส่งภาพเขา้ระบบ PACS  

9. ท าความสะอาดอุปการณ์ต่างๆ ตัวยึดจับ 
แผ่นรับภาพเอกซเรย ์ เคร่ืองเอกซเรย ์เช็ด
ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ แลว้ปิดเคร่ืองเอกซเรย ์

10. นกัรังสีการแพทย ์และ พนกังานการแพทยฯ์ 
ไป ท่ี จุดแต่งตัว เพื่ อถอดอุปกรณ์ เค ร่ือง
ป้องกันร่างกาย (PPE) ออก ท าการถอดชุด
ตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานเพื่อลด
การปนเป้ือน เม่ือออกจากหน่วยคัดกรอง
แลว้ ท าความสะอาดร่างกาย  เม่ือส้ินสุดการ
ตรวจดูแลผูป่้วย ถอดอุปกรณ์เคร่ืองป้องกนั
ร่างกาย (PPE) ไดแ้ก่ เส้ือคลุมกนัน ้ าโดยดึง
ออกพร้อม disposable glovesชั้ น ท่ี 1 , face 
shield, ชุดห มีกันน ้ าพ ร้อม ถุงมือชั้ น ใน 
รองเทา้บูท (กรณีสวมกาวน์กนัน ้ าและ hood 
ใหถ้อด hood แลว้ถอดถอดกาวน์กนัน ้ า)  leg 
cover, ท าความสะอาดมือด้วยalcohol hand 
rub ถอดแว่นตา, ถอดmask และท าความ
สะอาดมือดว้ย alcohol hand rub (หากมีการ
ปนเป้ือนเลือดและสารคัดหลั่ง ให้ล้างมือ
ด้วยน ้ ายาท าลายเช้ือ) ตามล าดับ อุปกรณ์ 
disposable ท้ิงในถุงมูลฝอยติดเช้ือ (ถุงแดง)  
แลว้ท้ิงชุดป้องกนัในถงัแดง (ติดเช้ือ) 

 
การจัดการเคร่ืองมืออุปกรณ์พร้อมใช้ 

หน่วยเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีพิจารณาความพร้อมใน
การบริการ โดยจดัเตรียมเป็นเคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ี 
(Portable X-ray) ท่ีใชใ้นหน่วยตรวจฯ  (เคร่ืองเอกซเรย์

เคล่ือนท่ี Samsung GM85)  เน่ืองจากมีคุณสมบติัจ าเพาะ 
คือ  

1. เคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีชนิดเคร่ืองใหญ่ (Full 
size portables)  [4] จะต้องเป็นระบบดิจิทัล 
(mobile Digital Radiography systems) [5] ตาม
ค า แ น ะ น า ข อ ง  the American College of 
Radiology นัน่คือ เป็นเคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีท่ี
มีอุปกรณ์ครบถว้นมีน ้ าหนักไม่มาก สามารถ
ขับ เค ล่ื อน ได้ ง่ าย  (portability) ด้ว ยระบบ 
motor-assisted functions มีแขนหลอดเอกซเรย์
ท่ีสามารถยืดยาว หรือหักงอไดต้ามมุมองศาท่ี
ตอ้งการ มี large generator ท่ีให้ก าลงัได ้15-40 
kW  

2. เคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีท่ีสามารถสร้างภาพรังสี
ท่ี มี คุณ ภ าพ ดี เพี ย งพ อ  (powerful imaging)
ส าหรับการวินิจฉยัพยาธิสภาพของปอดได ้
 
 

 
รูปท่ี 3 full size mobile X-ray machine 
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6 ความพร้อมในการถ่ายเอกซเรยป์อดในผูป่้วยติดเช้ือโรคโควดิ-19 

 

สรุป  
ความพร้อมท่ีจะให้บริการเอกซเรย์ปอดใน

ผูป่้วยตอ้งสงสัยโรคโควิด-19 นั้น จะตอ้งวางแผนโดย
การแสวงหาความรู้ท่ีชดัเจนในระดบัหน่ึงเก่ียวกบัโรค 
การสืบคน้อา้งอิงแนวทางปฏิบติัเพื่อท่ีจะไดก้ าหนดแนว
ทางการปฏิบติังานและการประสานบริการท่ีชัดเจน มี
ล าดบัขั้นตอนการท างานและวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี
หน่วยงานจ าเป็นต้องพิจารณาความปลอดภัยของ
ผูป้ฏิบติังาน การลดความวิตกกังวลใจแก่ผูป้ฏิบติังาน 
และการป้องกนัการแพร่ระบาดเป็นอนัดบัแรก การจดั
ทีมเฉพาะกิจรวมไปถึงการจดัการใหแ้ต่ละชุดปฏิบติังาน
แยกจากกันจะท าให้ เกิดความสบายใจแ ก่ผู ้ร่ วม
ปฏิบติังานอ่ืน ในขณะเดียวกนั ดว้ยมาตรฐานการบริการ
ทางรังสีก็จะต้องดูความเพียงพอของก าลังเคร่ืองท่ีจะ
ช่วยสร้างภาพเอกซเรย์ท่ี มี คุณภาพเพียงพอแก่การ
วินิจฉัยได ้นัน่คือ การเลือกใชเ้คร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีท่ี
มีประสิทธิภาพสูงและใชง้านไดส้ะดวก มีการเช่ือมต่อ
ระบบดิจิทัลและการส่งสัญญาณภาพแบบออนไลน์ 
น าไป สู่การปฏิบัติงาน ท่ี เป็น เลิศในภาวะการณ์ ท่ี
ยากล าบาก 
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