
EMG 

ผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ :  

- Resident junior ท่ีสุดในสาย 

เช้า : (ก่อนท า) 

- Resident check สายดูว่าครบหรือไม่ 

# ถ้ามีปัญหาสายหาย ของช ารุด ให้จดของที่หาย หรือ ช ารุด / จ านวน + เซ็นชื่อก ากับไว้ในแฟ้ม

เช็คของในช่องของวันน้ัน 

# ถ้าจะขอสายส ารองมาใช้ก่อน ให้แจ้งพยาบาล OPD* 

(หมายเหตุ : *** ถ้าสายหาย Resident ท่ีเซ็นชื่อในสมุดคนสุดท้ายเป็นผู้รับผิดชอบ) 

 

เม่ือท าเสร็จ : 

- Resident ท าความสะอาดสาย + Check ลงสมุด/เซ็นชื่อ+เก็บอุปกรณ์ใส่กล่องให้เรียบร้อย 

- Save และ print report ให้เรียบร้อย จากน้ันให้กลับไปอยู่ในหน้า Desktop ท้ังน้ีให้เสร็จ

ภายใน 13.00 น. 

- ห้ามน า thumb drive เสียบกับเคร่ือง EMG 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



หมายเหตุ :  

1. กล่อง EMG ท้ังหมด 2 กล่อง (nicolet / cadwell) 

****ให้ใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับเครื่อง*** 

2. ***ถ้าใครต้องการขอใช้อุปกรณ์นอกจากตารางท่ีก าหนด ให้ขอกุญแจจาก OPD พร้อมเซ็นชื่อ 

วันท่ี เวลา (ท่ี OPD) --> ใช้เสร็จแล้วท าความสะอาดอุปกรณ์ให้เรียบร้อย น าไปคืน + เซ็นชื่อท่ี 

OPD*** 

3. กรณีเข็มใหม่ ถ้าจะ Resterile ให้แช่เข็มในชามรูปไต และเอาสายต่อเข็มออกก่อนส่งเข็มน่ึงทุก

คร้ัง  

4. ส่วนเข็ม Reuse หรือ เข็มที่ใช้กับ Case precaution ถ้าใช้เสร็จแล้วให้ท้ิงได้เลย  

(*ให้ท้ิงเข็มลงในกล่องท้ิงเข็มเท่าน้ัน*) 

5. ถ้านัดเคสนอกตาราง (ไม่ว่าจะเป็นเคส EMG หรือ spastic block) 

ให้แจ้ง OPD ล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 1 วัน เพ่ือให้ OPD เอากล่องอุปกรณ์มาให้  

กรณีถนัดเคสนอกตารางแล้วไม่ได้แจ้งล่วงหน้าทาง OPD จะไม่เอากล่องอุปกรณ์ออกมาให้ จึงให้ 

Resident ผู้รับผิดชอบแจ้ง OPD เพ่ือขอกล่องอุปกรณ์ เสร็จแล้วเช็คของ + ส่งคืนท่ี OPD ให้

เรียบร้อย 

 

 

 

 

 



Clinic ESWT  

 

ผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ : Resident2 / Resident OPD ท่ีใช้เครื่องในวันน้ัน 

1. Resident 1 ถ้าจะใช้เครื่อง ให้แจ้งอาจารย์ท่ีรับ Consult OPD ก่อนเพ่ือช่วยควบคุมทุกครั้ง

หรือ สามารถนัดคนไข้ลงสมุดคลินิก ESWT ได้ 

- กรณี Senior resident ท่ีเคย Consult อาจารย์ หรือ ผ่านการใช้งานท่ี Clinic ESWT มาก่อน

สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องปรึกษาอาจารย์ก่อนได้ แต่ท้ังน้ีต้องสามารถระบุข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควร

ระวัง 

 

 

 

หมายเหตุ 

*ทุกเคสท่ี resident จะท า ESWT ต้องแจ้ง OPD ก่อนท าทุกคร้ัง  

*ห้ามน าเคสในเวลามาท า ESWT หลัง 16.00 น. 

*Resident2 และ 3 : ถ้าจะท า ESWT ในวันท่ีออก OPD หลังจากใช้เครื่องให้ท าความสะอาดหัว 

probe ให้เรียบร้อย ก่อน13.00น. โดยไม่ต้องปิดเครื่อง 

 

 

 

 



- การนัดผู้ป่วยลงคลินิก ESWT 

ผู้รับผิดชอบคลินิก : Resident2 (ทุกวันพุธ เวลา 13.00 -16.00) 

1. Resident ผู้ส่งปรึกษาให้เขียน Diagnosis รวมถึงปัญหาท่ีจะให้ส่งท า ESWT ในคร้ังน้ี : 

ต าแหน่ง / plan (parameter ยังไม่ต้องเขียนก็ได้) 

เช่น Chronic right bicipital tendinitis 

Plan : F-ESWT at right bicipital area 

R-ESWT at right middle deltoid, IFS 

เป็นต้น 

***กรณีเขียนไม่ชัดเจน จะส่งผู้ป่วยคืนให้แพทย์เจ้าของไข้*** 

 

2. ผู้ป่วยจะได้รับการท า ESWT 1 course (1 คร้ัง/สัปดาห์ × 3 ครั้ง) หลังจากน้ันให้นัดกลับคืน

แพทย์เจ้าของไข้คนเดิม (ยกเว้นแพทย์เจ้าของไข้ระบุว่าขอท ามากกว่า 3 ครั้ง ให้ F/U หลังจาก

ท า ESWT คร้ังสุดท้าย เรียบร้อยแล้ว) 

(หมายเหตุ : สามารถเช็ควันนัดในสมุดที่ OPD ได้ เพ่ือก าหนดวัน F/U) 

 

3. คลินิก ESWT ท าโดย Resident2 ตามชื่อในตารางที่ก าหนดไว้ 

- กรณีแลกกัน ให้แจ้งชื่อท่ี OPD ล่วงหน้า  

*กรณีตามไม่ได้ ผู้ท่ีมีชื่ออยู่ในตารางเดิมต้องเป็นคนรับผิดชอบ 

- ถ้ามีประชุม หรือจะงดนัดให้แจ้ง OPD ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ เพ่ือท าการเล่ือน

หรืองดนัดคนไข้ 



 

****ให้ดูแลรักษาเครื่องมือ***** 

- ห้ามท าหัว shock wave หล่น 

- อย่าเข็นเครื่องทับสายไฟ หรือสายของ r-swt 

- หลังใช้เสร็จให้เช็ดเจลออกจากหัว Shock wave ด้วยผ้าสะอาดข้างเครื่อง แล้วแขวนไว้ใน

ลักษณะคว่ าลง 

 

 

Ultrasound MSK 

- ถ้าจะใช้เครื่องให้แจ้ง OPD หรือ อาจารย์ท่ีรับ Consult ในวันน้ัน (วิธีเปิด - ปิด และการใช้งาน

เบ้ืองต้นตามใบ instruction ข้างเครื่อง) 

หมายเหตุ 

*** ให้เช็ดเจลออกจากหัว Probe ultrasound ให้เรียบร้อยทุกครั้งด้วยผ้าสะอาดหลังใช้งาน

เสร็จ**** 

- ห้ามให้หัว probe โดน alcohol povidine  

- ห้ามท าหัว probe ตก หรือท าให้เป็นรอย 


