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***คูมือนี้จัดทําขึน้เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในการรายงานผลตามเกณฑการคัดแยกระดับความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอก 

เพ่ือใชสําหรับการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบในผูปวยโควิด 19 ท้ังนี้การวินิจฉัยและกระบวนการดูแลรักษาจําเปนตองอาศัยดุลยพินิจ

ของแพทยผูรักษา และบริบทของแตละสถานพยาบาล*** 
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หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณปจจบุันที่การแพรระบาดของโควิด 19 เปนวงกวาง สงผลใหมีจํานวนผูปวยติดเชื้อเพิ่มมากข้ึนอยาง

รวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้ จาํนวนผูปวยติดเชื้อเพิ่มข้ึนมากกวาศักยภาพของโรงพยาบาลหลักในปจจุบนั ดงันัน้ผูปวยทีไ่ดรับการ

วินิจฉัยวาเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (COVID-19) ดวยการตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-2 ดวยวิธี Reverse 

transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) แตไมมีอาการ หรือมีอาการนอย จะถูกเขารับการรักษาในหอผูปวย

เฉพาะกิจ (hospitel) หรือ โรงพยาบาลสนาม  

อยางไรก็ตาม ผูปวยในกลุมนี้ยังมีโอกาสที่จะมีภาวะปอดอักเสบหรือ pneumonia ไดสูง ดังนัน้ผูปวยทุกรายจะตองผาน

กระบวนการคัดกรองโดยแพทยหรือพยาบาลที ่ hospitel หรือ โรงพยาบาลสนาม โดยการซักประวัตถึิงอาการตางๆ (เชน ไข ไอ 

เจ็บคอ ปวดหัว จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส เหนื่อย หอบ แนนหนาอก ภาวะออกซิเจนในเลือดตํ่า เปนตน) วันที่เร่ิมมีอาการหรือ

วันที่ตรวจพบเชื้อ (กรณีไมมีอาการ) เพื่อระบุ days of illness (DOI) และปจจัยเสี่ยงตาง ๆ (เชน อายุ >60 ป ภาวะอวน 

เบาหวานที่ควบคุมไมได โรคไตเร้ือรัง ตับแข็ง โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง (COPD) โรคปอดเร้ือรังอ่ืน ๆ เปนตน) รวมถึงไดรับการ

ถายภาพรังสีทรวงอก (chest X-ray) หากสงสัยหรือตรวจพบวามีภาวะปอดอักเสบจากโควิด 19 ระยะเร่ิมแรก (early COVID-19 

pneumonia) รวมกับมีอาการหรือปจจัยเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดภาวะปอดอักเสบข้ันรุนแรง แพทยหรือพยาบาลที่ hospitel หรือ 

โรงพยาบาลสนาม จะสงปรึกษาแพทยหรือผูเชี่ยวชาญตอ หรือสงผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแล

รักษาที่เหมาะสมทนัทวงที ซึ่งอาจชวยลดหรือปองกันการเกิดภาวะปอดอักเสบข้ันรุนแรงจนตองเขารับการรักษาในหองไอซียู หรือ

ตองใสทอชวยหายใจ   

แตอยางที่ทราบกันดีวา รอยโรคที่เกิดจากภาวะปอดอักเสบจากโควิด 19 ในระยะเร่ิมแรก จะมีลักษณะเปนเพียงฝาขาว

จาง ๆ ซึ่งเห็นไดยากจากภาพรังสีทรวงอกเมื่อเทียบกับภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรทรวงอก (computed tomography (CT) of 

the chest) โดยเฉพาะอยางยิง่ภาพรังสีทรวงอกที่ถายดวยเคร่ืองเอกซเรยแบบเคลื่อนที ่ (portable X-ray machine) ทําใหการ

รายงานผลภาพรังสีทรวงอกในบางคร้ังไมชัดเจนและมีรูปแบบที่หลากหลาย ยากตอการตีความและคัดแยกผูปวย จึงอาจมกีารสง

ปรึกษาโดยไมจําเปน หรือสงปรึกษาลาชา ทําใหผูปวยไมไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสมทันทวงที    

 จากปญหาดังกลาว ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 คณาจารยหนวยภาพวินิจฉัยโรคทรวงอกและระบบทางเดนิหายใจ 

(Thoracic Imaging) ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี จึงกําหนด เกณฑสําหรับการคัดแยกระดับ

ความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอก เพ่ือเปนแนวทางในการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบในผูปวยโควิด 19 ที่ทราบผลการตรวจ

เชื้อ SAR-CoV-2 จากหองปฏิบัติการดวยวิธี RT-PCR แลวเทาน้ัน* โดยมีจุดมุงหมาย คือ 

1. เพื่อชวยเพิ่มความมั่นใจใหแกรังสีแพทยในการอานและแปลผลภาพรังสทีรวงอก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่สงสัย

วาเปนภาวะปอดอักเสบจากโควดิ 19 ในระยะเร่ิมแรก  

2. เพื่อเปนแนวทางในการรายงานผลภาวะปอดอักเสบ จากโควิด 19 ที่กระชับ เขาใจงายและตรงกัน ทาํใหเกิดความ

ชัดเจนในการสื่อสารระหวางรังสีแพทยและแพทยที่ดูแลผูปวย   

3. เพื่อชวยในการคัดแยก (triage) ผูปวยที ่ hospitel หรือ โรงพยาบาลสนาม ไดตามระดบัความสําคัญสงผลใหการ

บริหารจัดการผูปวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนในสภาวะที่จํากัดและเรงดวน  
 

*การนําเกณฑนี้ไปรับใชกับผูปวยกลุมอืน่ เชน patients under investigation (PUI) จําเปนตองอาศัยดุลยพินิจของรังสีแพทยและแพทยที่ดูแลผูปวย   
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เกณฑการคัดแยกระดับความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอก เพ่ือใชสําหรับการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบในผูปวย

โควิด 19 หรือ Rama Co-RADS แบงเปน 6 categories ดังนี้ 

Rama Co-RADS* Description on chest X-ray 

Category 1 Normal chest X-ray or no abnormality detected. (ภาพท่ี 1) 

Category 2 Minor abnormalities unrelated to COVID-19 pneumonia. (ภาพท่ี 2) 

 Anatomical variants, including breast implants and scoliosis. 

 Features favoring technical issues (e.g. suboptimal inspiration, off-center exposure, 

etc.) but not affecting film interpretation. 

 Irrelevant abnormalities, e.g. old TB, mild cardiomegaly, aortic atherosclerosis, etc. 

Category C** 

  

Low probability of or atypical for COVID-19 pneumonia, but with other clinically 

significant diseases requiring clinical correlation and further management (ภาพท่ี 3) 

 Other clinically significant diseases, e.g. bacterial pneumonia, active TB, congestive 

heart failure, pneumothorax, pleural effusion, malignancy, etc.  

Category 3*** Equivocal/unsure/indeterminate for COVID-19 pneumonia. (ภาพท่ี 4) 

 Some features (e.g. subtle, poorly defined opacities) that can be due to 

early/mild/atypical COVID-19 pneumonia or other causes (e.g. pseudolesions, other 

diseases) requiring clinical correlation and follow-up or repeated chest X-ray. 

Category 4 Suspicious for early/mild COVID-19 pneumonia. (ภาพท่ี 5 และ 6) 

 Single or multifocal unilateral poorly defined ground-glass opacities. 

Category 5 Typical for COVID-19 pneumonia. (ภาพท่ี 7 และ 8) 

 Multifocal bilateral peripheral opacities or opacities with rounded morphology. 

 

หมายเหต:ุ  

*การกาํหนดเกณฑการคัดแยกผูปวยตามระดับความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอก เพือ่ใชสําหรับการวินจิฉัยภาวะปอดอักเสบในผูปวยโควิด 19 (ฉบบัที่ 1) นี้ ได

จัดทําขึ้นโดยอาศัยหลักการของ CO-RADS: A Categorical CT Assessment Scheme for Patients Suspected of Having COVID-19—Definition and 

Evaluation ซ่ึงจัดทําขึ้นโดย 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.) ซ่ึงเปนเกณฑที่ชวยในการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบจากโควิด 19 จาก

การตรวจดวยเอกซเรยคอมพิวเตอรทรวงอก ในผูปวยที่มีอาการเขาขายหรอืสงสัยวาจะเปนโควิด 19 แตยงัไมไดทําการตรวจหรือยังไมทราบผลการตรวจหา

เชื้อ SAR-CoV-2 จากหองปฏิบตัิการในขณะที่ไดรบัการตรวจดวยเอกซเรยคอมพิวเตอรทรวงอก 

**หมายถึงกรณีที่พบความผิดปกติชัดเจนแตลักษณะไมเขากับภาวะปอดอักเสบจากโควิด 19 อยางไรก็ตามความผิดปกตินั้นมีความสําคัญทางคลินิก สมควรไดรับ

การดูแลรักษา และหาสาเหตุอื่น ๆ ตอไป 

***รวมถึงกรณีมี severe artifacts ที่เปนปญหาจากการถายเอกซเรย จนรบกวนการอานและแปลผลภาพรังสีทรวงอก 
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Category 1: Normal chest X-ray or no abnormality detected 

               
         20-year-old man                                                 25-year-old woman 

ภาพที่ 1: Category 1 ภาพรังสีทรวงอกปกต ิ

 

Category 2: Minor abnormalities unrelated to COVID-19 pneumonia  

    
               25-year-old woman                       24-year-old man                           48-year-old woman                        

       Breast implants          Mild spinal scoliosis         Mild aortic atherosclerosis             

ภาพที่ 2: Category 2 ภาพรังสีทรวงอกแสดงความผิดปกติเพยีงเล็กนอยที่ไมเก่ียวของกับภาวะปอดอักเสบจากโควิด 19 

ยกตัวอยางเชน anatomical variants (รวมถึง breast implants และ scoliosis) ปญหาจากเทคนิคถายเอกซเรยเล็กนอยที่ไม

รบกวนการอานและแปลผลภาพรังสีทรวงอก หรือ โรคอ่ืน ๆ ที่ไมเก่ียวของกับโควิด 19 และยังไมจําเปนตองไดรับการดูแลรักษา

ในขณะนี ้ 
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Category C: Low probability of or atypical for COVID-19 pneumonia, but with other clinically 

significant diseases requiring clinical correlation and further management 

               
     Spiculated RUL nodule suspicious for lung cancer      Right pleural effusion       

ภาพที่ 3: Category C ภาพรังสีทรวงอกแสดงความผิดปกตชิัดเจน แตลักษณะความผิดปกตทิีพ่บไมเขากับภาวะปอดอักเสบจาก

โควิด 19 อยางไรก็ตามความผิดปกตินั้นยงัคงมีความสําคัญทางคลินิก สมควรไดรับการดูแลรักษาและหาสาเหตุตอไป 

 

Category 3: Equivocal/unsure/indeterminate for COVID-19 pneumonia 

                 
       29-year-old obese woman (DOI 5)                                       27-year-old woman 

ภาพที่ 4: Category 3 ภาพรังสีทรวงอกแสดงฝาขาวจาง ๆ ในบริเวณปอด (ลูกศร) ซึ่งเปนไปไดวาอาจเกิดจากภาวะปอดอักเสบ

จากโควิด 19 หรือเปน pseudolesions จาก overlapping structures หรือเกิดจากภาวะอ่ืน จึงจําเปนตองพิจารณารวมกับ 

days of illness (DOI) และอาการทางคลนิิก รวมถึงควรติดตามดูอาการและการเปลี่ยนแปลงของภาพรังสีทรวงอกอยางใกลชดิ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะปอดอักเสบข้ันรุนแรง 
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Category 4: Suspicious for early/mild COVID-19 pneumonia 

                 
                 23-year-old man                                                      21-year-old woman 

ภาพที่ 5: Category 4 ภาพรังสีทรวงอกแสดงความผิดปกติทีน่าสงสัยวาเกิดจากภาวะปอดอักเสบจากโควิด 9 มีลักษณะเปน 

poorly defined ground-glass opacity ที่ตําแหนงเดียวของปอด (ลูกศร) 

 

Category 4: Suspicious for early/mild COVID-19 pneumonia 

                
         27-year-old man                         42-year-old woman (DOI 7) 

 ภาพที่ 6: Category 4 ภาพรังสีทรวงอกแสดงความผิดปกตทิีน่าสงสัยวาเกิดจากภาวะปอดอักเสบจากโควิด 19 มีลักษณะเปน 

เปน single poorly defined ground-glass opacity ที่ตําแหนงเดียวของปอด หรือ multifocal poorly defined ground-

glass opacities ในปอดขางเดยีว (ลูกศร) 
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Category 5: Typical for COVID-19 pneumonia 

               
     43-year-old woman (DOI 11)                                      42-year-old woman (DOI 8) 

            (เปนรายเดียวกับผูปวยรูปขวาในภาพท่ี 6) 

ภาพที่ 7: Category 5 ภาพรังสีทรวงอกแสดงฝาขาวเปนปน หรือ รูปรางกลมหลายอันกระจายทั่วปอดทัง้ 2 ขาง (ลูกศร) โดย

เฉพาะที่บริเวณ peripheral และ lower lung zones รวมถึงบริเวณดานหลังเงาหัวใจและกะบังลม ซึ่งความผิดปกติที่พบเขาได

กับภาวะปอดอักเสบจากโควิด 19 

 

Category 5: Typical for COVID-19 pneumonia 

                
                   Chest X-ray                                                          Chest CT 

ภาพที่ 8: Category 5 ภาพรังสีทรวงอกของชายอายุ 35 ป (DOI 7) แสดง multifocal bilateral poorly defined opacities 

(ลูกศร) ซึ่งเขาไดกับภาวะปอดอักเสบจากโควิด 19 และตรงกับ multifocal bilateral ground-glass opacities ที่เห็นจากภาพ

เอกซเรยคอมพิวเตอรทรวงอก (chest CT) ของผูปวย  


