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***คู่มือน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันในการรายงานผลตามเกณฑ์การคัดแยกระดับความผิดปกติจาก
ภาพรังสีทรวงอก เพ่ือใช้สําหรับการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคโควิด 19 ท้ังน้ีการวินิจฉัยและการดูแลรักษา

จําเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา*** 



จากสถานการณ์ปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นวงกว้าง ส่งผลใหม้ีจํานวนผู้ป่วยท่ีติดเช้ือเพ่ิม
มากขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น จํานวนผู้ป่วยที่ติดเช้ือเพ่ิมขึ้นมากกว่าที่ศักยภาพของโรงพยาบาลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ดังน้ันผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด 19 (COVID-19) จากการตรวจหาเช้ือ SAR-CoV-2 ที่ได้จาก
การทํา nasopharyngeal swab ด้วยวิธี RT-PCR แต่ไม่มอีาการ หรือมีอาการน้อย จะถูกรับเข้าไปไว้ใน hospitel  

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยในกลุ่มน้ียังมีโอกาสที่จะมีภาวะปอดอักเสบหรือ pneumonia ได้สูง ดังน้ันผู้ป่วยทุกราย
จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองด้วยการซักประวัติโดยแพทย์ที่ hospitel และได้รับการตรวจด้วยภาพรังสีทรวงอก  

ในกรณีทีผู่้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับมีอาการ (ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บอก ภาวะออกซิเจนในเลอืดต่ํา) หรือพบว่ามี
ภาวะปอดอักเสบจากภาพรังสีทรวงอกในระยะเร่ิมแรก (early COVID-19 pneumonia) แพทย์ที่ hospitel จะสง่
ปรึกษาแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแผนกโรคติดเช้ือหรือโรคปอดต่อเป็นราย ๆ ไป เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุม่น้ีได้รับการดูแล
และรักษาท่ีเหมาะสมและทันท่วงที ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ (ได้แก่ อายุ 40 ปีข้ึนไป 
โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต เป็นต้น) ทีมแพทย์อาจจะพิจารณาเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในขณะที่
ผู้ป่วยเหล่าน้ียังอยู่ที่ hospitel เพ่ือหลีกเลีย่งหรือป้องกันการเกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรงจนถึงข้ันท่ีต้องเข้ารับการ
รักษาในห้องไอซียู หรือใส่ทอ่ช่วยหายใจ   

ปัญหาท่ีเกิดขึน้คือ มีการส่งถ่ายภาพรังสีทรวงอกจํานวนมาก และต้องการผลอ่านที่กระชับและชัดเจนใน
ระยะเวลาที่รวดเร็ว แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าภาพรังสีทรวงอกมีความไวน้อยกว่าการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของ
ทรวงอก เน่ืองจากรอยโรคที่เกิดจากภาวะปอดอักเสบจากโรคโควิด 19 ในระยะเริ่มแรก มักจะมลีักษณะเป็นฝ้าขาว
จาง ๆ อีกท้ังคุณภาพของภาพรังสีทรวงอกที่ถ่ายด้วยเคร่ืองแบบเคล่ือนที่ (portable chest radiography) จะด้อย
กว่าภาพรังสีทรวงอกที่ถ่ายด้วยเคร่ืองเอกซเรย์แบบต้ังพ้ืน ทําให้การรายงานผลในบางครั้งไม่ชัดเจนและหลากหลาย
รูปแบบ ยากต่อการตีความและคัดแยกผู้ป่วย ทําให้มกีารส่งปรึกษาโดยไม่จําเป็นหรือล่าช้า ผู้ป่วยอาจไม่ได้รับการดูแล
รักษาที่เหมาะสมทันท่วงที    
 จากปัญหาดังกล่าว ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ศ. น.ต.หญิง พญ.ฐติิพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ และหน่วย 
Thoracic Imaging ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงกําหนดเกณฑ์การคัดแยกระดับ
ความผิดปกติจากภาพรังสทีรวงอก เพื่อใช้สําหรับการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบในผูป้่วยโรคโควิด 19 ที่ได้รับการ
พิสูจน์ว่าติดเชื้อ SAR-CoV-2 จากการทํา RT-PCR แล้วเท่าน้ัน  

โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ 
1. เพ่ือช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้กบัรังสีแพทย์ในการอ่านและแปลผลภาพรังสีทรวงอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณี

ที่สงสัยว่าเป็นภาวะปอดอักเสบจากโรคโควิด 19 ในระยะเริ่มแรก  
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการรายงานผลภาวะปอดอักเสบในโรคโควิด 19 ที่กระชับ เข้าใจได้ง่ายและตรงกัน  
3. เพ่ือลดความสับสน และเพ่ิมความชัดเจนในการส่ือสารระหว่างรังสีแพทย์และแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย   
4. เพ่ือช่วยเป็นแนวทางให้แพทย์ใน hospitel ทําการคัดแยก (triage) ผู้ป่วยได้ตามระดับความสําคัญ ส่งผล

ให้การบริหารจัดการผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในสภาวะที่จํากัดและเร่งด่วน  



 เกณฑ์การคัดแยกระดับความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอก เพื่อใชส้ําหรับการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบใน
ผู้ป่วยโรคโควิด 19 (เวอร์ชนั 1) โดยแบ่งเป็น 6 categories ดังนี้  

 Category 1: Normal, no abnormality detected. (ภาพที่ 1) 
 Category 2: Low probability of COVID-19 pneumonia. (ภาพที่ 2) 
 Features favoring technical issues (breast implants, suboptimal inspiration, off-center 

exposure).  
 Nonsignificant findings unrelated to COVID-19 pneumonia (e.g., mild cardiomegaly, aortic 

atherosclerosis, anatomical variations, old TB).   
 Category C: Low probability or atypical for COVID-19 pneumonia with other clinically 

significant disease. (ภาพที่ 3) 
 Low probability or atypical for COVID-19 pneumonia with the presence of other 

clinically significant diseases (e.g., bacterial pneumonia, active TB, CHF, pneumothorax, 
pleural effusion, cancer) requiring clinical correlation and further management.  

 Category 3: Equivocal/unsure/indeterminate for COVID-19 pneumonia. (ภาพที่ 4) 
 Features (e.g., subtle poorly defined opacities) indistinguishable between 

early/mild/atypical COVID-19 pneumonia and other causes (e.g., pseudolesions) and 
require clinical correlation and short-interval follow-up of CXR. 

 Category 4: Highly suspicious for early/mild COVID-19 pneumonia. (ภาพท่ี 5 และ 6) 
 Single, unilateral or small poorly defined ground-glass opacity. 

 Category 5: Typical for COVID-19 pneumonia. (ภาพที่ 7 และ 8) 
 Multifocal, bilateral peripheral opacities or opacities with rounded morphology. 

 
หมายเหตุ: การกําหนดเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอก เพื่อใช้สําหรับการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคโควิด 19 
(เวอร์ชัน 1) นี้ ได้จัดทําข้ึนโดยอาศัยหลักการของ CO-RADS: A Categorical CT Assessment Scheme for Patients Suspected of Having COVID-
19—Definition and Evaluation ซึ่งจัดทําขึ้นโดย Dutch Radiological Society (Prokop M, van Everdingen W, van Rees Vellinga T, et al. 
COVID-19 Standardized Reporting Working Group of the Dutch Radiological Society. CO-RADS: A Categorical CT Assessment Scheme 
for Patients Suspected of Having COVID-19-Definition and Evaluation. Radiology 2020;296(2):E97-E104) ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีชว่ยในการวินิจฉัย
ภาวะปอดอักเสบจากโรคโควิด 19 จากการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของทรวงอก ในผู้ป่วยท่ีมีอาการเข้าข่ายหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคโควิด 19 แต่ยัง
ไม่ได้ทําการตรวจหรือยังไม่ทราบผลการตรวจเช้ือ SAR-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR     



    
ภาพท่ี 1: Category 1 ภาพรังสีทรวงอกปกติ  

 

 
ภาพที่ 2: Category 2 ภาพรังสีทรวงอกท่ีมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยและไม่สําคัญ รวมถึงไม่น่าจะเกิดจากภาวะ

ปอดอักเสบจากโรคโควิด 19 



 
ภาพที่ 3: Category C ภาพรังสีทรวงอกที่มีความผิดปกติชัดเจน ที่ไม่น่าจะเกิดจากภาวะปอดอักเสบจากโรคโควิด 19 

แต่จําเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาต่อ   

 
ภาพที่ 4: Category 3 ภาพรังสีทรวงอกที่แสดงฝ้าขาวจาง ๆ ในบริเวณปอด (ลูกศร) แต่ยังสรุปไม่ได้ชัดเจนว่าน่าจะ
เกิดจากภาวะปอดอักเสบจากโรคโควิด 19 เป็นเงาลวง หรือ เกิดจากภาวะอ่ืน ๆ ดังน้ันจําเป็นต้องพิจารณาร่วมกับ
อาการและควรมีการติดตามใกล้ชิด รวมถึงการถ่ายภาพรังสีทรวงอกในวันถัดไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงในรายที่มีปัจจัย

เสี่ยงในการเกิดภาวะปอดอักเสบข้ันรุนแรง  



ภาพท่ี 5: Category 4 ภาพรังสีทรวงอกแสดงความผิดปกติที่น่าสงสัยว่าเกิดจากภาวะปอดอักเสบจากโรคโควิด 19 
โดยเห็นเป็น poorly defined ground-glass opacity ท่ีท่ีตําแหน่งเดียวของปอด (ลูกศร) 

 
 ภาพท่ี 6: Category 4 ภาพรังสีทรวงอกแสดงความผิดปกติที่น่าสงสัยว่าเกิดจากภาวะปอดอักเสบจากโรคโควิด 19 

โดยเห็นเป็น poorly defined ground-glass opacity ท่ีตําแหน่งเดียวของปอด หรือหลายตําแหน่งในปอดข้าง
เดียวกัน (ลูกศร)  

 



 
ภาพที่ 7: Category 5 ภาพรังสีทรวงอกแสดงความผิดปกติท่ีเข้าได้กับภาวะปอดอักเสบจากโรคโควิด 19 มีลักษณะ
ฝ้าขาวหลายอันที่มีลักษณะเป็นป้ืน หรือ รปูร่างกลม กระจายทั่วปอดท้ัง 2 ข้าง (ลูกศร) รวมถึงบริเวณด้านหลังเงา

หัวใจและกะบังลม โดยเฉพาะที่บริเวณ peripheral and lower lung zones  

ภาพที่ 8: Category 5 ภาพรังสีทรวงอกแสดง multifocal, bilateral poorly defined opacities ในชายอายุ 35 
ปี ที่มีอาการป่วยมาแล้ว 7 วัน (day of illness, DOI) ซึง่เข้าได้กับภาวะปอดอักเสบจากโรคโควิด 19 และตรงกับ 

multifocal, bilateral ground-glass opacities ที่เห็นจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของทรวงอกของผู้ป่วย 


