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ความเป็นมา: การดแูลผูป่้วยอุบตัเิหตุทีไ่ดร้บับาดเจบ็ทางทรวงอกหรอืช่องทอ้งมคีวามซบัซอ้นใน
การวนิิจฉยัเนื่องจากอาการ และอาการแสดงอาจบดบงัภาวะอนัตรายทีไ่มส่ามารถตรวจพบดว้ยการ
ซกัประวตัติรวจร่างกาย หรอืภาพทางรงัสพีืน้ฐาน ในปัจจุบนัการใชเ้ครือ่งมอืตรวจดว้ยคลื่นความถีส่งู
หรอือุลตราซาวน์มาใชใ้นการตรวจผูป่้วยอุบตัเิหตุฉุกเฉินมากขึน้ ท าใหส้ามารถระบุภาวะอนัตรายหรอื
จดุบาดเจบ็ในช่องทอ้งและทรวงอกไดเ้รว็  และสามารถใชใ้นการตดัสนิใจดแูลผูป่้วยไดร้วดเรว็ขึน้ 
                   ค าว่า FAST ยอ่มาจากค าว่า The Focused Assessment with Sonography in 
Trauma เป็นการท าอลัตราซาวน์ช่องทอ้งในผูป่้วยทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ โดยมจีดุประสงคเ์พื่อตรวจหา
ของเหลวในต าแหน่งทีไ่มค่วรตรวจพบไดใ้นร่างกายทีผ่ดิปกต ิไดแ้ก่ ในช่องทอ้ง ในเยือ่หุม้หวัใจ ซึง่
การตรวจพบ ของเหลวในต าแหน่งเหล่านี้จะท าใหส้ามารถคาดไดว้่ามอีวยัวะทีไ่ดร้บับาดเจบ็ใน
ต าแหน่งนัน้ และของเหลวที ่อลัตราซาวน์ตรวจพบนี้อาจเป็นไดท้ัง้เลอืด ปัสสาวะ ของเหลวใน
ทางเดนิอาหาร หรอืน ้าคร ่าจากการตัง้ครรภ ์ รปูแบบของการตรวจดว้ย ultrasound ถูกน ามาใชใ้น
กลุ่มผูป่้วยบาดเจบ็ของช่องทอ้งแบบปิด (Closed, blunt abdominal trauma) เนื่องจากสามารถตรวจ
คน้หาน ้าหรอืของเหลวในช่องทอ้งไดด้ ี ใชห้ลกัการของน ้าหรอืเลอืดในช่อง ทอ้งจะตกลงในส่วนล่าง
สุดในเยือ่หุม้ช่องทอ้ง หากมคีวามผดิปกตโิดยมขีองเหลวอยูใ่นบรเิวณต่าง ๆจะพบเหน็ anechoic 
stripe ในรอยต่ออวยัวะ 

         จากขอ้มูลท่ีกล่าวมานั้น จะเห็นไดว้า่การท า Ultrasound โดยวธีิ FAST ในผูป่้วยมี
ความส าคญัเป็นอยา่งมากท่ีจะช่วยในการวนิิจฉยัโรคเน่ืองจากอาการ และอาการแสดงอาจบดบงัภาวะ
อนัตรายท่ีไม่สามารถตรวจพบดว้ยการซกัประวติัตรวจร่างกาย โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินท่ีโรงพยาบาล
หรือนอกโรงพยาบาลนั้น ถา้สามารถวนิิจฉยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หรือระบุภาวะอนัตรายท่ีคุกคามต่อชีวิตหรือ
จุดบาดเจบ็ในช่องทอ้งและทรวงอกไดเ้ร็ว  ก็จะช่วยในการตดัสินใจดูแลผูป่้วยไดร้วดเร็วข้ึนดว้ยเช่นกนั 

           อีกทั้งการท า Ultrasound ในประเทศไทยไม่มีการท า FAST ในสถานท่ีเกิดเหตุหรือ
ระหวา่งน าส่งโรงพยาบาลทางผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นวา่ ควรแก่ศึกษาเพื่อศึกษาความสอดคลอ้งของการใช้
เคร่ือง Mobile E-FAST ในการท า Ultrasound ระหวา่งนกัศึกษาพารามิดิก และนกัศึกษาแพทย ์เพื่อพฒันา
ระบบการแพทยฉุ์กเฉินของประเทศไทยสืบไป 



Research question: ศึกษาความสอดคลอ้งของการใชเ้คร่ือง Mobile E-FAST ในการท า Ultrasound 
แบบ FAST ระหวา่งนกัศึกษาพารามิดิกชัน้ปีที ่3 และนกัศึกษาแพทยช์ ัน้ปีที ่5 และ 6 
วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาความสอดคลอ้งของการใช ้mobile E-fast ระหว่างนกัศกึษาพารามดิกิชัน้ปี
ที ่3 และนกัศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่5 และ 6  
รปูแบบการศึกษา: การศกึษาแบบ Experimental study : Randomization 
สถานท่ีศึกษา: โรงพยาบาลรามาธบิด ี
วิธีการศึกษา:  

1. แจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการวจิยั  และขอความยนิยอมจากนกัศกึษาพารามดิกิชัน้ปีที ่3 และ
นกัศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่5-6 ทีเ่ขา้รว่มงานวจิยั 

2. อบรมผูเ้ขา้รว่มการวจิยัเกี่ยวกบัขัน้ตอนการใช ้mobile E-fast โดยใชส้ื่อสารเรยีนการสอน
แบบ VDO 

3. ใหผู้เ้ขา้รว่มงานวจิยักรอกเอกสารขอ้มลู ( เอกสารภาคผนวก ) 
4. แบ่งผูเ้ขา้รว่มการวจิยัเป็น  2 กลุ่ม โดย กลุ่มที ่1 คอื นกัศกึษาพารามดิกิชัน้ปีที ่3 และกลุ่มที ่

2 คอืนกัศกึษาแพทยช์ัน้ปีที ่5 และ 6 
5. ใหผู้เ้ขา้รว่มวจิยัแต่ละกลุ่มท างานทดสอบ Ultrasound โดยแบ่งออกเป็น 4 สถานการณ์ 

( ตามเกณฑต์ารางที ่2 ) 
6. บนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการท า Ultrasound โดยโปรแกรม Microsoft office Excel 2013 และ

วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติโิดยใชโ้ปรแกรม STATA version 14 
7. สรปุผลงานวจิยั โดนเน้นวตัถุประสงคข์องงานวจิยัและประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการ

ศกึษาวจิยั 

Sample size:  จากการศกึษางานวจิยัของ William Heegaard และคณะ เรือ่ง Prehospital 
Ultrasound by Paramedics: Results of Field Trial ทีถู่กน าเสนอในงาน Academic Emergency 
Medicine in 2010 โดยผลงานการวจิยัของเขาไดส้รุปผลไวว้่า Paramedic สามารถท า FAST ไดด้ี
และมปีระสทิธภิาพเป็นอย่างมาก ภายในการก ากบัของแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ โดยมกีารใช ้Paramedic 
จ านวน 15 ในการทดสอบกบัผูป่้วยทัง้หมด 104 คน 
ดงันัน้ทางผูจ้ดัท างานวจิยัเรื่องการศกึษาความสอดคลอ้งในการใช ้Mobile E-FAST ระหว่างนกัศกึษา 
Paramedic และนกัศกึษาแพทย ์โดยใช ้n จ านวน 15 คน  โดยอา้งองิงานวจิยัของคุณ William 
Heegaard และคณะ เรือ่ง Prehospital Ultrasound by Paramedics: Results of Field Trial 
 

 
 
 
 


