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2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. ผศ.นพ.วิชิต  ลีละศิธร  (ผู้จัดการความรู้ KM Manager) 
2. ผศ.พญ.วรรณพร  บุรีวงษ์  (คุณอ านวย Facilitator)  
3. นพ.พนิตพงศ์  มารุ่งโรจน์  (คุณกิจ) 
4. พญ.สัณห์สิรี  สุดชื่น  (คุณกิจ)  
5. นพ.อภิชาติ  ท่าช้าง  (คุณกิจ)    
6. นพ.อนุชิต  นิมิตการดี  (คุณกิจ)    

พญ.สุพรรณิกา  มาแตง  (คุณกิจ)     
นางสาวลัดดาวัลย์  เหมือนแย้ม (คุณกิจ) 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญเคลิ้ม (คุณลิขิต Note Taker) 
 

3. หลักการและเหตุผล 
     Focused assessment with sonography for trauma (FAST) ultrasound เป็นการตรวจ
อัลตร้าซาวด์ในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ว่ามีเลือดออกในช่องท้องหรือไม่ จ าเป็นต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์  
ที่มีความรู้ความเข้าใจถึงกายวิภาคของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย ทราบถึงลักษณะความผิดปกติในการ
วินิจฉัยโรคต่างๆ เข้าใจประสิทธิภาพและข้อจ ากัดของเครื่องมือ และมีเทคนิคการตรวจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้
เป็นไปตามประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ข้อ 3.4 การท าหัตถการที่จ าเป็นหรือมีส่วนช่วยในการ
แก้ปัญหาสุขภาพ ระดับหัตถการที่ 1.1 (พ.บ.1) 

   ภาควิชารังสีวิทยา จึงมีแนวทางด าเนินการจัดการเรียนการสอน FAST Ultrasound โดยได้จัดให้
คณาจารย์มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการตรวจ FAST ultrasound ที่ถูกวิธีและมีความแม่นย า 
เพ่ือน ามาสอนและฝึกปฏิบัติแก่นิสิตแพทย์ ซึ่งมีการประเมินความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ รวมถึง
ประเมินได้ว่านิสิตแพทย์สามารถอธิบายข้อบ่งชี้ ขั้นตอนการกระท า และสามารถท าได้ด้วยตนเอง และเพ่ือให้
ตรงกับเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical 
Competency Assessment Criteria for National License) ของแพทยสภา  
 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน............ภาควชิารังสีวิทยา................. 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง เทคนิคการสอนตรวจ FAST Ultrasound ส าหรับนิสิตแพทย์  
 

วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้...วันที่ 2 ธันวาคม 2563.......... 
 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของแพทยสภา เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical Competency Assessment Criteria for National 
License 2012) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 

4.2  เพื่อให้นิสิตแพทย์ทุกคนสามารถตรวจ FAST ultrasound ได้ด้วยตนเอง ก่อนจบหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 
 4.3  เพ่ือให้วงการแพทย์และสังคมเชื่อม่ันได้ว่าในวันแรกของการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะบัณฑิตแพทย์
ทุกคนสามารถอธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ขั้นตอนการกระท า และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดได้ถูกต้อง โดย
สามารถท าได้ด้วยตนเอง 

 
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 สามารถตรวจ FAST ultrasound ได้อย่าง

ถูกต้องและผ่านเกณฑ์การประเมินของ
ภาควิชารังสีวิทยา 

ทุกคน 

2. มีคู่มือหรือวิดิโอการสอนตรวจอัลตร้าซาวด์เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้และเทคนิคการตรวจ 

มีวิดิโอการสอน และสอนฝึกปฏิบัติโดย
อาจารย์รังสีแพทย์ 

มี 

 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Dialog  (คณาจารย์สอนและฝึกปฏิบัติแก่นิสิตแพทย์) 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Café        (คณาจารย์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรวจอัลตร้าซาวด์ของตน) 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ.............................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ................................. 
 

7. กระบวนการจัดการความรู้  
 
ตัวอย่าง : 1 

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
ก าหนดหัวข้อ ภาควิชารังสีวิทยา จัดประชุมหารือ แนวทาง

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การฝึก
ตรวจ FAST Ultrasound ก าหนดหัวข้อและ
วิธีการฝึกปฏิบัติ และเกณฑ์การประเมิน  

ประชุมสัมมนาการเรียนการสอน
ของภาควิชารังสีวิทยา ประจ าปี
การศึกษา 2563 และประชุมหารือ
เพ่ือก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
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กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
ค้นหาสาเหตุ เนื่องจากได้รับข้อเสนอแนะจากบัณฑิตแพทย์ 

ที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ว่า
เห็นควรมีการฝึกตรวจ FAST ultrasound แก่
นิสิตแพทย์ เพ่ือให้สามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วย
ตนเองเมื่อจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของแพทยสภา 
เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน
เพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (Medical Competency Assessment 
Criteria for National License 2012) ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2563 

 

วิธีการด าเนินการตาม
แนวทางของภาควิชา
รังสีวิทยา 

1. คณาจารย์ร่วมมือร่วมใจหาแนวทางจัดการ
เรียนรู้เพื่อสอนตรวจ FAST Ultrasound แก่
นิสิตแพทย์ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค
การตรวจอัลตร้าซาวด์ระหว่างคณาจารย์ 
2. แนะแนวนิสิตแพทย์ศึกษาจาก VDO ที่
อธิบายองค์ประกอบของเครื่องตรวจ วิธีการใช้
งาน และข้อบ่งชี้  
3. สอนนิสิตแพทย์และฝึกปฏิบัติ โดยให้นิสิต
แพทย์แบ่งกลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะต้องมีนิสิต
แพทย์ (ผู้ชาย) เป็นผู้ป่วยจ าลอง 
4. ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ สอบท า FAST 
Ultrasound โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
สอบท าอัลตร้าซาวด์ FAST  

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์ 
- มีการสอนและให้ฝึกปฏิบัติแก่
นิสิตแพทย์ 
- มีเกณฑ์การประเมินผล 
ตามภาพประกอบ 

 
 
ตัวอย่าง  ; 2 แผนภูมิก้างปลา (แนบตัวอย่างแผนภมูิก้างปลา) 
 
 

                     
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

นิสิตแพทย์
สามารถตรวจ 
FAST 

Ultrasound 
ไดด้ว้ยตนเอง
อยา่งถูกตอ้ง 

นิสิตแพทย ์ 
สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 

คณาจารยผ์ูส้อน ฝึกปฏิบติั และประเมิน
ความรู้ให้เป็นไปตามเกณฑข์องแพทยสภา 

อุปกรณ์เคร่ืองตรวจ 
 เป็นไปตามเกณฑท่ี์แพทยสภา
ก าหนด 

ฝึกทกัษะและลงมือปฏิบติัใหเ้ขา้ใจ
ประสิทธิภาพและขอ้จ ากดัของ
เคร่ืองมือ 
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8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  
นิสิตแพทย ์ได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติ เทคนิการใช้เครื่องตรวจอย่างถูกวิธี และสามารถ 
อธิบายและแสดงวิธีการตรวจได้เม่ือพบความผิดปกติภายในช่องท้อง 
คณาจารย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้แก่นิสิตแพทย์ จนสามารถเชื่อมั่นได้ว่านิสิตแพทย์ทุกคนเมื่อจบหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต สามารถตรวจ FAST ultrasound ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 
 
9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 
  คู่มือ 
  แผ่นพับ 
   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ เช่น Website ระบุ..วิดิโอการสอนตรวจอัลตร้าซาวด์....  
 
10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  
  10.1  นิสิตแพทย์มีความรู้และมีเทคนิคการตรวจ FAST ultrasound ที่ถูกต้อง ได้แก่ ความรู้ในการ
ใช้อุปกรณ์การตรวจ เทคนิคการวางภาพ รูปแบบการอัลตร้าซาวด์ที่มีคุณภาพ เทคนิคการสแกนภาพ เป็นต้น 
  10.2  นิสิตแพทย์สามารถเข้าใจถึงภายวิภาคของอวัยวะต่างๆ ภายในช่องท้อง ทราบถึงลักษณะความ
ผิดปกติในการวินิจฉัยโรคต่างๆ และทราบถึงประสิทธิภาพของเครื่องตรวจ   
  10.3  นิสิตแพทย์สามารถท าการตรวจได้เม่ือพบผู้ประสบอุบัติเหตุและสงสัยภาวะเลือดออกในช่องท้อง 
  10.4  คณาจารย์มีเทคนิคการสอนวิธีตรวจ FAST ultrasound ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรวจ FAST ultrasound 
 
11. After Action Review (AAR)  
ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 

- คณาจารย์ให้ความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ของตนให้คณาจารย์ท่านอื่นๆ ได้ทราบ และมีวิธีการใหม่ๆ 
ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- นิสิตแพทยต์ระหนักใคร่รู้ สนใจเรียนรู้ มีความตื่นตัวที่ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจากเครื่องมือจริง 
ได้ลองตรวจ FAST ultrasound ได้เห็นถึงอวัยวะภายในช่องท้องจริง ซึ่งสามารถตรวจ 
 
ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ 

- ไม่มี 
ท่านต้องการปรับขั้นตอนการท างานใดบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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12. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (ในข้อ 5) 
  - นิสิตแพทย์สามารถตรวจ FAST ultrasound ได้ทุกคน และโดยมีการวัดผลด้วยวิธีการสอบตรวจ 
FAST ultrasound และนิสิตแพทย์ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทุกคน 
  - มีวิดิโอการสอนเผยแพร่ความรู้แก่นิสิตแพทย์  
  - นิสิตแพทย์ได้ฝึกตรวจจากอุปกรณ์เครื่องมือจริง โดยมีเพ่ือน (ผู้ชาย) ในกลุ่ม เป็นผู้ป่วยจ าลอง 
จึงได้เรียนรู้และทราบถึงอวัยวะต่างๆ ภายในช่องท้องจริง 
 
13 ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี 
 
14. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
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ข้อ หัวข้อการให้คะแนน 0  1 
คะแนน 

2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ช่ือ…. 
คะแนน 

1. แนะน าตัวและขออนุญาตผู้ป่วย
ท าการตรวจ 

ไม่ท า   ท าอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

 ท าครบทั้งสองอย่าง  

2. อธิบายได้และแสดงวิธีการ 
Orientation probe 
 

ไม่ท า ท า
ไม่ได ้

อธิบายการ
ตรวจได้   
หรือแสดง
การท าแต่
ไม่อธิบาย 

อธิบายและ
แสดงวิธีการ
ตรวจได้ แต่
อธิบายหรือท า
ได้ไม่ครบถ้วน 

อธิบาย
พร้อมแสดง
วิธีการตรวจ
ได้ครบและ
แสดงภาพที่
เหมาะสม 

อธิบายพร้อมแสดง
วิธีการตรวจได้และ
แสดงภาพที่
เหมาะสมในเวลาที่
เหมาะสม 

 

3. อธิบายต าแหน่งทีต่รวจ 
หา pericardial effusion และ
แสดงการตรวจ  

ไม่ท า ท า
ไม่ได ้

อธิบายการ
ตรวจได ้
หรือแสดง
การท าแต่
ไม่อธิบาย  

อธิบายและ
แสดงวิธีการ
ตรวจได้ แต่
อธิบายหรือท า
ได้ไม่ครบถ้วน 

อธิบาย
พร้อมแสดง
วิธีการตรวจ
ได้ครบและ
แสดงภาพที่
เหมาะสม 

อธิบายพร้อมแสดง
วิธีการตรวจได้และ
แสดงภาพที่
เหมาะสมในเวลาที่
เหมาะสม 

 

4. อธิบายต าแหน่งที่ตรวจบริเวณ 
hepatorenal region  และ
แสดงการตรวจ 
 

ไม่ท า ท า
ไม่ได ้

อธิบายการ
ตรวจได ้
หรือแสดง
การท าแต่
ไม่อธิบาย 

อธิบายและ
แสดงวิธีการ
ตรวจได้ แต่
อธิบายหรือท า
ได้ไม่ครบถ้วน 
 

อธิบาย
พร้อมแสดง
วิธีการตรวจ
ได้ครบและ
แสดงภาพที่
เหมาะสม 

อธิบายพร้อมแสดง
วิธีการตรวจได้และ
แสดงภาพที่
เหมาะสมในเวลาที่
เหมาะสม 

 

5. อธิบายต าแหน่งที่ตรวจบริเวณ 
splenorenal region  และ
แสดงการตรวจ 
 

ไม่ท า ท า
ไม่ได ้

อธิบายการ
ตรวจได ้
หรือแสดง
การท าแต่
ไม่อธิบาย 

อธิบายและ
แสดงวิธีการ
ตรวจได้ แต่
อธิบายหรือท า
ได้ไม่ครบถ้วน 
 

อธิบาย
พร้อมแสดง
วิธีการตรวจ
ได้ครบและ
แสดงภาพที่
เหมาะสม 

อธิบายพร้อมแสดง
วิธีการตรวจได้และ
แสดงภาพที่
เหมาะสมในเวลาที่
เหมาะสม 

 

รวมคะแนน (เต็ม 25 คะแนน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subxiphoid 

view 

4-chamber 

view หรือ 
 




