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Control of 
COVID- 19 
Check List 

นักรงัสีเทคนิค ผูป่้วย เครือ่งมือและอปุกรณ์ ห้องปฏิบติัการรงัสี (X-Ray room) หรือ การ
ปฏิบติังานลกัษณะอปุกรณ์เคล่ือนย้าย 

(Portable x-ray) 

ขัน้เตรียมการ  ทวนสอบความจ าเป็นในการให้บริการถา่ยภาพรังสี 
ว่ามีผลต่อการรักษา หรือเปลี่ยนแปลงการรักษา
หรือไม่ สามารถเล่ือนนัด หรือท าการตรวจใน
ลักษณะอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้าย (Mobile) ได้หรือไม่ 
 
มีบุคลากรสนับสนุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉกุเฉินหรือไม่ 
 
ประเมินความเส่ียงของนักรังสีเทคนิค (ภาวะการ
ตั้งครรภ์ สภาวะภูมิคุ้มกัน สภาพจิตวิทยา เป็นต้น) 
 
มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือตามมาตรฐาน – อา้งอิง
ตารางที ่1 
มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

กรณีทีไ่มส่ามารถใหบ้รกิารดว้ยอุปกรณ์ที่
เคลื่อนย้าย (Mobile x-ray) ได ้และ
จ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ปว่ยมายังแผนกรังสี
วิทยา ให้ท าการป้องกันการแพร่เชื้อจากตัว
ผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือตาม
มาตรฐาน 
 

ทวนสอบวา่สามารถท าการตรวจในลักษณะ
อุปกรณ์ที่เคลื่อนย้าย (Mobile) แทนได้
หรือไม่ 
 
ท าการคลุมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ด้วยพลาสติคหรือวัสดุที่
เหมาะสม 
  

กรณีให้บริการในห้องปฏิบัตกิารรังสีวิทยา ให้น า
อุปกรณ์ที่ไม่มีความจ าเป็นออกจากห้องถ่ายภาพ 
 
มีการจ ากัดการเข้าออกห้องปฏบิัติการรังสีวิทยา 
หรือบริเวณที่ให้บริการผู้ปว่ยด้วยอุปกรณ์
ถ่ายภาพเคลื่อนที่ (Mobile x-ray) 

ขณะให้บริการ มีการสวมชุดและอุปกรณ์การป้องกันการติดเช้ือและ
การป้องกันอันตรายจากรังสีตามมาตรฐาน  
 
ท าการวิเคราะห์ความเส่ียงร่วมกับทีมผู้ให้บริการใน
กรณีมีความจ าเป็นต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภยั
แก่นักรังสีเทคนิค เช่นกรณีมีความจ าเปน็ต้องสัมผัส
ผู้ป่วย confirmed COVID อย่างใกล้ชดิและใช้

ท าการป้องกันการแพร่เชื้อจากตัวผู้ปว่ยโดยใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือตามมาตรฐาน 

 

อ านวยความสะดวกสบายให้ผู้ปว่ยเขา้รบั
บริการการถา่ยภาพรังส ี
  

มีมาตรการการปอ้งกันการติดเช้ือ เช่นการ
คลุมอุปกรณ์ด้วยวัสดุที่เหมาะสม และการใช้
ฉากกันการสัมผัสอุปกรณ์เป็นต้น  
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เวลานานในระหว่างการจัดทา่ผู้ป่วยและบริหาร
จัดการเครื่องมืออุปกรณ์ในการถา่ยภาพรังสี 
 
ปฏิบัติงานในลักษณะ “clean technologist/dirty 
technologist” scenario (มีนักรังสีที่ปฏิบัติงาน
สัมผัสเช้ือและไม่สัมผัสเชื้อในทีม)  

หลังการ
ให้บริการ 

ตรวจสอบคุณภาพของภาพถ่ายรังสีตามมาตรฐาน 
หากพบพยาธิสภาพทีอ่าจจ าเป็นต้องเพิม่การ
ถ่ายภาพใหป้รึกษารังสีแพทย์เพื่อการด าเนินการ 
 
ถอดชุดและเก็บก าจัดอปุกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ
อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน  

ท าการป้องกันการแพร่เชื้อจากตัวผู้ปว่ยโดยใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือตามมาตรฐาน 
 
บริหารจัดการให้มกีารส่งผลการวินจิฉัยได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 
  

ท าการท าความสะอาดและฆา่เช้ืออุปกรณ์
ต่างๆ ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ให้รวมการท าความ
สะอาดระบบระบายอากาศด้วย 
  

ท าการท าความสะอาดและฆา่เช้ืออุปกรณ์ต่างๆ
พื้น ผนังห้อง ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ให้รวมการท า
ความสะอาดระบบระบายอากาศด้วย  

 
 
หมายเหตุ: ในการปฏบิัติงานนักรังสีเทคนิค (ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ผู้ด ารงต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ รวมทั้งบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขในต าแหน่งเจ้าพนกังานรังสีการแพทย์) จะต้อง 
 

- ตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่งตรวจ (Imaging Justification) 

- ท าการยืนยันตัวตนผู้ปว่ย (patient identification) ทุกกรณี 

- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพรวมทั้งให้ปริมาณรังสีอย่างเหมาะสมและท าการป้องกันอันตรายจากรังสี 

- ท าการตรวจสอบคุณภาพของภาพทุกครั้งหลังการถ่ายภาพในขณะที่ผู้ปว่ยยังอยู่ในห้องถ่ายภาพ หรอืสถานที่ที่ให้บรกิารแบบเคลื่อนที่ 

- ตรวจสอบวา่ภาพถา่ยถกูส่งเข้าระบบ PACS อยา่งถูกต้อง 
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ตารางที่ 1 การเลือกชนิดอุปกรณก์ันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเช่ือโควิด19 ส าหรบันักรังสเีทคนิค อ้างอิงตามมาตรฐานกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก 

 
 

ชนิดของอุปกรณ์ 
 

 
กรณีผู้ป่วย PUI 

 
กรณีผู้ป่วย confirmed COVID-19 

หมวกคลุมผม พิจารณาตามความเหมาะสม ใหใ้ช้โดยท าการประเมินความเสี่ยงร่วมกับทีมงานท่ีให้บริการ 
Goggle หรือ Face shield Face shield Face shield 
Surgical Mask หรือ N95 Surgical Mask Surgical Mask หรือ N95 กรณีจ าเป็นต้องสัมผัสและจดัท่า

ผู้ป่วยใกล้ชิดเป็นเวลานานขณะถ่ายภาพรังสีและบริหารจัดการ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ถุงมือ ถุงมือ ถุงมือ 
Isolation gown/Coverall Isolation gown Isolation gown 

รองเท้าบูท/leg cover/foot cover - ใหใ้ช้โดยท าการประเมินความเสี่ยงร่วมกับทีมงานท่ีให้บริการ 
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