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การออกกำาลังกายหลังผ่าตัดหัวใจ
การออกก�าลังกายภายหลังผ่าตัดหัวใจ ผู้ป่วยสามารถเพิ่มความสามารถ

ของร่างกายโดยการออกก�าลังกายท่ีปลอดภัยและเหมาะสม ด้วยกายบริหาร

และการเดิน

ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย
1.  เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของหัวใจและปอด

2.  เพิ่มความแข็งแรงของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

3.  สามารถท�ากิจกรรม/กิจวัตรประจ�าวัน ได้อย่างปลอดภัย

4.  ส่งเสริมเจตคติที่ดีในการดูแลตนเองด้วยการออกก�าลังกายอย่างถูกต้อง

สม�่าเสมอ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการเกิดโรคหัวใจซ�้า

หลักการส�าคัญของการออกก�าลังกาย
l  ประเมินอาการ/ ความผิดปกติก่อนออกก�าลังกายทุกครั้ง ได้แก่ อาการ

หอบเหนื่อย บวมตามใบหน้า ล�าตัว และเท้า มึนงง ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน 

อ่อนเพลีย มีไข้ หรือปวดแผล ระบมแผลผ่าตัดที่หน้าอก หรือขา

l  เร่ิมออกก�าลงักายจากง่ายไปยาก หรือออกก�าลังกายท่ีต้องใช้ก�าลังจากน้อย

ไปมาก เช่น เริ่มออกก�าลังกายในท่านอน แล้วจึงท�าในท่านั่ง ยืน และเดิน 

ตามล�าดับ

l  กายบริหารแต่ละท่า ท�า 5 - 10 ครั้ง/ชุด วันละ 3 - 4 ชุด ขณะท�าไม่ควรมี

อาการผิดปกติ

กายบริหารในท่านอน
ท่ำเริ่มต้น 

นอนหงำยบนเตียง

ท่ำที่	1 

กระดกข้อเท้ำขึ้น	-	ลง



4

5

การออกก�าลังกายหลังผ่าตัดหัวใจ

การออกก�าลังกายหลังผ่าตัดหัวใจ

ท่ำที่	2	ลำกเท้ำเข้ำหำสะโพกช้ำๆ	แล้วเหยียดขำกลับสู่ท่ำเดิม	ทนำสลับ

กันทีละข้ำง

ท่ำที่	3	

กำงขำออกทำงด้ำนข้ำง	

หุบขำเข้ำ

ท่ำที่	4	

กนำมือ	แบมือข้ำงลนำตัว

ท่ำที่	5	งอศอกเข้ำ	เหยียดศอกออก
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ท่ำที่	8	พักมือทั้งสองบนหน้ำท้อง	ศอกวำงแนบลนำตัว	จำกนั้นกำงศอก

ออกด้ำนข้ำงลนำตัวช้ำๆ	พร้อมกับหำยใจเข้ำ		แล้วหุบศอกสู่ตนำแหน่ง

เดิมพร้อมกับหำยใจออก

 

ท่ำที่	6 

วำงแขนข้ำงลนำตัว	

ยักไหล่ขึ้นช้ำๆ	

แล้วลดไหล่ลงตนำแหน่งเดิม

ท่ำที่	7	ยกแขนขึ้น

ลูบศีรษะทั้ง	2	ข้ำง	

พร้อมๆ	กับหำยใจเข้ำ	

แล้ววำงแขนลงหำยใจออก
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กายบริหารในท่านั่ง
ท่ำเริ่มต้น 

นั่งห้อยขำข้ำงเตียง	

วำงเท้ำบนพื้น

ท่ำที่	1 

กระดกข้อเท้ำขึ้น-ลง

ท่ำที่	2	เหยียดขำให้ตรงพร้อมกับกระดกปลำยเท้ำขึ้น	ทนำทีละข้ำง	

สลับกัน

ท่ำที่	3	กนำมือ	แบมือ

l  กายบริหารแต่ละท่า ท�า 5 - 10 ครั้ง/ชุด วันละ 3 - 4 ชุด ขณะท�าไม่ควรมี

อาการผิดปกติ
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ท่ำที่	4	งอศอกเข้ำ	เหยียดศอกออก ท่ำที่	5	วำงแขนข้ำงลนำตัว	หมุนหัวไหล่ให้เคลื่อนเป็นวงกลม	ทิศทำง

จำกด้ำนหน้ำไปด้ำนหลัง
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ท่ำที่	6	ยกแขนขึ้นลูบศีรษะพร้อมกันทั้งสองข้ำง ท่ำที่	7	ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกันทั้ง	2	ข้ำง
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ท่ำที่	10	แขนขวำวำงบนเตียงข้ำงลนำตัว	แขนซ้ำยวำงมือบนศีรษะ	

เอียงลนำตัวไปทำงขวำจนรู้สึกตึงเล็กน้อยบริเวณชำยโครงซ้ำย	ทนำเช่น

เดียวกันในด้ำนซ้ำย

ท่ำที่	8	กำงแขนขึ้นสูงเสมอไหล่พร้อมๆ	กันทั้งสองข้ำง

ท่ำที่	9	เอี้ยวตัวไปทำงขวำโดยให้วำงมือทั้งสองข้ำงบนเตียง	

ทนำสลับข้ำง
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กายบริหารในท่ายืน
ระยะแรกควรมีทีเ่กาะทางด้านข้าง หรือทางด้านหน้า เพือ่เพิม่ความม่ันคง

ท่ำที่	1	เดินยน่ำเท้ำอยู่กับที่ช้ำๆ	โดยให้ยกเข่ำสูงขึ้นพอควร

ท่ำที่	2	กำงขำออกด้ำนข้ำง	แล้วหุบขำเข้ำ	สลับกันทีละข้ำง

l  กายบริหารแต่ละท่า ท�า 5 - 10 ครั้ง/ชุด วันละ 3 - 4 ชุด ขณะท�าไม่ควรมี

อาการผิดปกติ
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ท่ำที่	4	แกว่งแขนไปข้ำงหน้ำ	และหลัง	ให้เป็นจังหวะเหมือนลูกตุ้ม

นำฬิกำ

ท่ำที่	3	มือทั้งสองจับพนักเก้ำอี้	ก้ำวขำซ้ำยไปข้ำงหน้ำ	โน้มตัวให้นน้ำ

หนักลงขำซ้ำย	จนรู้สึกตึงนิดๆ	ที่น่องขำขวำ	ทนำสลับกัน
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ท่ำที่	6	แกว่งแขนขณะหมุนตัวไปด้ำนซ้ำย	และขวำ	สลับกันช้ำๆ ท่ำที่	5	ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะทั้ง	2	ข้ำง 
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ท่ำที่	7	แขนขวำอยู่ข้ำงลนำตัว	ยกแขนซ้ำยขึ้นวำงบนศีรษะ	เอียงลนำตัว

ไปด้ำนขวำจนรู้สึกตึงเล็กน้อยบริเวณชำยโครงซ้ำย	ทนำเช่นเดียวกัน

โดยเอียงตัวไปทำงซ้ำย

ข้อควรปฏิบัตหิลังการผ่าตัดหัวใจ 
ในระยะเวลา 3 เดือน

การดูแลตนเอง
l  หลีกเลี่ยงการนั่ง หรือนอนกับพื้น เนื่องจากขณะลุกขึ้นต้องใช้แรงแขนช่วย

ยนัตวัเองให้ลุกขึน้ ส่งผลกระทบต่อแผลบริเวณหน้าอก ท�าให้ได้รบับาดเจบ็

ได้ง่าย

l  ให้นั่งเก้าอี้ หรือนอนบนเตียงท่ีสามารถนั่งห้อยขาได้ ท�าให้สะดวกแก่การ 

ลุกนั่ง ลุกเดิน โดยไม่เจ็บแผลและไม่ส่งผลกระทบต่อแผลบริเวณหน้าอก

l  การนั่งโซฟาที่นุ่มเกินไป หรือการนอนเปลญวนจะยิ่งเสริมให้แผลบริเวณ

หน้าอกยึดตึงมากขึ้น

l  ลักษณะห้องน�้า ควรใช้เป็นแบบชักโครก เพื่อผ่อนแรงและหลีกเลี่ยงการใช้

แขนช่วยดึงตนเองขณะลุกขึ้นยืนเมื่อใช้โถส้วมซึม
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การเดินขึ้นบันได 
 ในระยะ 2 สัปดาห์หลังผ่าตัดแนะน�าให้ผู้ป่วยหลีกเล่ียงการขึ้นบันได

โดยการจัดที่นอนชั้นล่าง หากต้องขึ้นบันไดให้ท�าอย่างช้าๆ เพราะใช้พลังงาน

มากกว่าการเดินปกติมาก ระยะแรกต้องวางแผนกิจกรรม ให้เดินขึ้นลงบันได

ไม่เกินวันละ 1 - 2 ครั้ง ขณะขึ้นบันไดถ้าเหนื่อย แน่นหน้าอก หรือเวียนศีรษะ 

ต้องหยุดพักแล้วหายใจเข้า-ออกยาวๆ สักครู่ อย่าฝืนเดินข้ึนไปจนสุด การ 

เป่าปากผ่อนลมหายใจออก ขณะก้าวข้ึนบันได จะช่วยให้ขึ้นบันไดได้โดยไม่

เหนื่อยง่าย  

การท�างาน
l  ระยะ 2 สปัดาห์แรกหลังจากออกจากโรงพยาบาล คณุอาจท�างานบ้านเบาๆ  

เช่น จัดโต๊ะอาหาร ล้างจาน ปลูกไม้กระถาง 

l  ไม่ควรท�างานทีต้่องออกแรงแม้เป็นระยะสัน้ๆ  เช่น ดูดฝุน่ ถพูืน้ เคล่ือนย้าย

เฟอร์นิเจอร์ ดายหญ้า ขุดดิน พยายามงัดประตูหรือหน้าต่างที่ติดอยู่

l  ไม่ควรลากหรือดึงของหนัก ยกของหนัก 2 - 3 กิโลกรัมขึ้นไป

การขับรถ
ยงัไม่ควรขบัรถใน 6 สัปดาห์แรก เพราะกระดกูหน้าอกยังไม่ตดิกันดี หาก

มีแรงกระแทกอาจได้รบับาดเจบ็ได้ง่าย นอกจากนีใ้นระยะนีร่้างกายมักอ่อนล้า

ท�าให้ปฏิกริยิาตอบสนองต่อสิง่เร้าเป็นไปอย่างเชือ่งช้า ก่อให้เกิดอบัุตเิหตไุด้ง่าย

เซ็กซ์
เป็นธรรมดาที่คุณอาจมีกังวลเร่ืองเพศสัมพันธ์หลังผ่าตัด การมีเพศ

สัมพันธ์ครั้งหนึ่งใช้พลังงานเท่ากับการเดินขึ้นบันได 2 ชั้น (จากชั้น 1 ไป 

ชั้น 3) ดังนั้นเม่ือไหร่ท่ีคุณรู้สึกว่าแข็งแรงพอ คุณสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้  

ไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องรอนานกี่สัปดาห์แต่มีข้อแนะน�าบางประการ คือ 

1)  ถ้ารู้สึกเหนื่อยหรือเครียดอย่าฝืนมีเพศสัมพันธ์

2)  ถ้าท่วงท่าที่คุณใช้อยู่รู้สึกไม่สบาย ตึงหรือเจ็บแผลบริเวณหน้าอก ลอง

เปลี่ยนใช้ท่าอื่นอาจช่วยให้ดีขึ้น

3)  ความกังวลในจิตใจมีผลมาก ควรให้เวลาส�าหรับการเร่ิม ท�าตัวสบายๆ  

อย่าคาดหวังผลเลิศหรือกลัวผิดหวังเกินไป
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การเข้าสังคม...การรับแขก/เพื่อนฝูง
การรับแขกหรือรับโทรศัพท์มากเกินไป (เกินวันละ 2 ราย) กลับเป็นสิ่ง

ไม่ดีส�าหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัด อย่าลังเลที่จะขอตัวจากแขก เมื่อรู้สึกเหนื่อย

และรู้สึกอยากพัก

กลับไปท�างาน
ก่อนกลับไปท�างานควรขอค�าปรึกษาจากแพทย์หรือนักกายภาพบ�าบัด 

โดยทั่วไปจะแนะน�าให้กลับไปท�างานได้หลังผ่าตัด 4 - 6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับ 

ชนิดของงานและสภาพร่างกายที่ตรวจพบก่อนแนะน�าการท�างาน

แข็งแรงก่อนไปท�างาน
การกลับไปประกอบอาชพีหรือท�างานหลังผ่าตดั ควรปรับเปลีย่นลักษณะ

ของงานให้เบาถึงปานกลาง หลีกเลี่ยงการท�างานท่ีออกแรงมาก เช่น งาน

ก่อสร้าง เหวี่ยงถังปูน งานเกษตรกรรม

 

ตัวอย่ำงอำชีพ/กำรทนำงำนระดับเบำและปำนกลำง

l  ระดับเบา ได้แก่ ท�างานนั่งโต๊ะ งานนั่งประกอบชิ้นงาน งานตรวจคุณภาพ

ตามสายงานการผลิต พนักงานเคาเตอร์ธนาคาร เป็นต้น

l  ระดับปานกลาง ได้แก่ ช่างเสริมสวย พนักงานขายสินค้าตามห้าง พนักงาน

เสริฟอาหาร เด็กปั๊มเติมน�้ามัน เป็นต้น

l  ระดับหนกั ได้แก่ ช่างซ่อม(ฟิต)รถยนต์ คนสวน คนงานก่อสร้าง แม่ค้าหาบเร่ 

เป็นต้น

***	รปูแบบกำรออกกนำลงักำยเพือ่ฟ้ืนฟหัูวใจก่อนกลบัไปทนำงำน เช่น 

เดิน  กายบริหาร  ไท้เก็ก  ชี่กง  แอโรบิค  และปั่นจักรยาน เป็นต้น

เลือกกิจกรรมที่ชอบ ง่าย สะดวก ปลอดภัย และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของ

แต่ละคน เพื่อการปฏิบัติเป็นนิสัย
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การเดินเพื่อฟื้นฟูหัวใจ
การเดินจะช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยฟื้นสภาพได้เร็ว และสามารถท�า

กิจวัตรประจ�าวันต่างๆ ได้ดี ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจประเมินร่างกาย และรับ

โปรแกรมการเดินจากนักกายภาพบ�าบัด เพื่อน�าไปปฏิบัติที่บ้าน

การเตรียมตัวก่อนเดิน
1. สวมเสื้อผ้าที่ไม่รัดแน่น และระบายความร้อนได้ดี

2.  ใช้รองเท้าคู่ที่สวมใส่สบาย พื้นรองเท้ามีความหนาประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว และ

มีความยืดหยุ่น

3.  ควรออกก�าลังกายก่อนอาหาร หรือหลังอาหารประมาณ 2 ชั่วโมง

4.  ออกก�าลังกายในสถานที่ที่มีอากาศปลอดโปร่ง ไม่อบอ้าว

5.  เวลาท่ีเหมาะสมส�าหรับการออกก�าลังกายคือ ตอนเช้า (ก่อน 09.00 น.)  

ตอนเย็น (หลัง 17.00 น.)

….งานหนักหรืองานเบา...
 คุณสามารถประเมินความแข็งแรงและความทนทานของตนเองตาม

ระยะเวลาหลังผ่าตัด จากกิจกรรมที่ท�าได้โดยมีอาการเหนื่อยเล็กน้อย ดังนี้

หลังผ่ำตัด	5	-	6	สัปดำห์

l  สามารถเดินทางราบต่อเนือ่งได้ 1500 - 1600 ก้าว หรอื ประมาณ 1 กิโลเมตร 

ใน 30 นาที

l  เดินขึน้บันไดตดิต่อกนั 2 ชัน้หากคุณท�าได้...คณุสามารถกลบัไปท�างานเบา

ถึงปานกลางได้

 

หลังผ่ำตัด	6	-	8	สัปดำห์

l  สามารถวิ่งเหยาะๆ ได้ต่อเนื่องเป็นระยะทาง 600 - 800 เมตร หรือวิ่งขึ้น

บันได 2 ชั้น

l  ปั่นจักรยานด้วยความเร็ว 8 - 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง ได้นาน 30 นาที

l  ยกของหนักได้ประมาณ 7 - 8 กิโลกรัม ถ้า/ไม่รู้สึกเหนื่อย

 

และหำกคุณทนำได้...ร่ำงกำยคุณแข็งแรงพอสนำหรับกำรกลับไปทนำงำน

หนักได้
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ก่อนเดิน  ให้ส�ารวจตนเองว่าไม่มีอาการผดิปกตเิหล่านีไ้ด้แก่ เหนือ่ยหอบ 

เจ็บหน้าอก ปวดข้อ และเมื่อยล้า เวียนศีรษะ ใจสั่น

ขณะเดิน ให้เรียนรู้การตรวจสอบความเหนือ่ยของตนเองด้วยระดับความ

รู้สึกเหนื่อยของบอร์ก กับนักกายภาพบ�าบัด โดย ก่อน ขณะ 

และหลังเดิน ระดับความรู้สึกไม่เกิน 9 (โซนสีเขียวของตาราง

แสดงระดับความเหนื่อยของบอร์ก)

หลังเดิน  ร่างกายควรกลับสู่ภาวะเดิม เหมือนก่อนเดิน ภายในเวลา  

5 - 10 นาที

ตัวอย่ำง โปรแกรมการเดินที่ปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจที่มี

อาการคงที่จะก�าหนดระยะทางหรือระยะเวลาดังนี้

ระยะเวลำ ควรเร่ิมต้นการเดินออกก�าลังประมาณ 5 นาที แล้วเพิ่มเป็น  

7 - 9 - 10 นาที ในวันต่อๆ ไป (เพิ่มวันละ 2 - 3 นาที) จน

สามารถเดินต่อเนื่องได้ 20 - 30 นาที

ระยะทำง เริ่มต้นการเดินที่ 50 - 60 เมตร แล้วเพิ่มระยะทาง 20 เมตร 

ทุก 3 วัน จนได้ระยะทางประมาณ 200 - 300 เมตร

การเพิ่มระยะทาง/ระยะเวลา
* ประเมินจากความรู้สึกเหนื่อย หากมีระดับความเหนื่อยน้อยกว่า 9 หลังการ

เดิน สามารถเพิ่มระยะทาง/ระยะเวลาได้ในวันถัดไป

* ควรเดินออกก�าลังกายอย่างน้อย 4 วัน ใน 1 สัปดาห์

* ขณะเดินให้ใช้การควบคุมการหายใจร่วมด้วย (ฝึกหายใจแบบผ่อนลมหายใจ

ออกทางปาก) เพื่อไม่ให้เหนื่อยง่าย

คุณควรจะหยุดเดินเมื่อ
1.  เหนื่อยหอบ

2.  เจ็บหน้าอก

3.  ปวดข้อและเมื่อยล้า

4.  เวียนศีรษะ

5.  ใจสั่น
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วัน
 

ระยะทำง

ระยะเวลำ

X	ครั้ง

ครั้งที่	1 ครั้งที่	2 ครั้งที่	3
บันทึก

..................... เมตร
....................... นำที

เหนื่อย
ระดับไหน

เหนื่อย
ระดับไหน

เหนื่อย
ระดับไหน

       

      

       

       

      

       

       

      

       

       

      

       

       

      

       

       

      

       

       

ระดับความเหนื่อย (RPE)
(ใช้ประเมินความรู้สึกเหนื่อย)

Borg’s scale

6

7 รู้สึกสบำยดี	Very,	very	light

8

9 ไม่เหนื่อย	very	light

10

11 เริ่มรู้สึกเหนื่อย	Fairly	light

12

13 ค่อนข้ำงเหนื่อย	Somewhat	hard

14

15 เหนื่อย	hard

16

17 เหนื่อยมำก	Very	hard

18

19

20 เหนื่อยมำกที่สุด	Very,	very	hard
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จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

http://www.rajavithi.go.th   E-mailaddress : crm@rajavithi.go.th       Facebook : facebook.com/PR.Rajavithi

เลขที่ 2 ถ.พญาไท ทุ่งพญาไท 
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-354-8108-37 ต่อ 3421, 3422 
โทรสาร 02-3548145

แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital)

อาคาร
นันทนาการ

ตึกพัสดุ

ตึก
เภสัชกรรม

ตึก
ซักฟอก

ตึก
เครื่องใช้
กลาง

ศูนย์อาหาร
Food Centerศูนย์อาหาร

Food Center

หอพัก 3

หอพัก 6 ชั้น

งานช่าง

อาคาร
บ�าบัดน�้าเสีย 

อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์

ม.รังสิต

สถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์

ม.รังสิต

ตึก
ซักฟอก

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ

ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จย่า

A
อาคาร

ศูนย์การแพทย์ราชวิถี
ก�าลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

K
ตึกวาศอุทิศG

ตึกสอาด ศิริพัฒน์
(สถาบันโรคหัวใจ)

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

ประตู 2

ตึกMRI

B
ตึกสิรินธร

ประตู 4

C
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา

A   อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี 
 Rajavithi Medical Center

B   ตึกสิรินธร
 Sirindhorn Building

C อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 His Majesty The King’s 6th Cycle Birthday 

 Anniversary Building

D ตึกอ�านวยการ
 Administrative Building

E ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน EMS
 Emergency Building

F ตึกอายุรกรรม
 Medicine Building

G ตึกสอาด ศิริพัฒน์ (สถาบันโรคหัวใจ)
 Saard Siriphat Building 

 (Institute of Cardiovascular Diseases)

H ตึกหลวงช�านาญเนติศาสตร์
 Luang Chamnan Building

 I ตึกเจริญ พูลวรลักษณ์
 Charoeng Poolvoralak Building

 J ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ
 Cardiological Diagnostic Building

K ตึกวาศอุทิศ
 Was-U-Tit Building

 ศูนย์กู้ชีพนเรนทร 
 Narenthorn EMS Center

 ทางเดินภายใน Walking Path

 ทางรถยนต์ Road Traffic

 ห้องน�้า Toilet

 เอ ที เอ็ม A T M

 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Bank

 ลิฟท์ Lift

 ห้องอาหาร Food center

 เซเว่น-อีเลฟเว่น 7-Eleven

 โทรศัพท์ Telephone

 คอฟฟี่ ช้อป Coffee Shop

 ติดต่อ-สอบถาม Information

 

J
ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ

E
ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

EMS
I

ตึกเจริญ 
พูลวรลักษณ์

F
ตึกอายุรกรรม

D
ตึกอ�านวยการ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument

ประตู 3

สถาบันพยาธิสถาบันโรคผิวหนัง หอพัก
วิทยาลัยพยาบาล เตาเผาขยะ

หอพัก 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

H
ตึกหลวงช�านาญ

เนติศาสตร์

สถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument Station

ลานพระพุทธ
เมตตา

หอพัก 18 ชั้น

ประตู 1

ถน
นร

าช
วิถ

 ีR
aj

av
ith

i R
d.

ถนนพญาไท Phayathai Rd.

ถนนโยธี Yotee Rd.

หอพัก 2

ลานจอดรถ

ลานจอดรถ

จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

ตลาดนัดคนเดิน

ชั้น2

ติดต่อสอบถาม
02-3548108-37 ต่อ 3037

ติดต่อสอบถาม (จองห้องพิเศษ)
02-3548108-37 ต่อ 2115, 2118 
หรือ 02-3548107

ห้องฉุกเฉิน
02-3548108-37 ต่อ 6111, 6115, 6138

ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์
02-3548108-37 ต่อ 2236, 2243
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1

2

3

4

บัตรประจ�ำตัวประชำชน

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน สูติบัตร (เด็กต�่ำกว่ำ 7 ปี)

บัตรประกันสุขภำพแรงงงำนต่ำงด้ำว

หนังสือส่งตัว (ใหม่และเก่ำ)

เอกสารที่ต้องยื่นตรวจสอบสิทธิ
หน่วยทะเบียนรับ-ส่งต่อ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัวท่าน



การให้บริการทั่วไปเพื่อความสะดวกและความพีงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลราชวิถี

ศูนย์อาหาร

ร้ำนสะดวกซื้อ

ธนาคาร

 ให้บริการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น 2 เปิด 08.00 – 15.00 น.

อาคารสิรินธร เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 6.00 น.-20.00 น., 
อาคารอ�านวยการเก่า เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารไทยพาณิชย์

ร้านค้าตลาดนัดสวัสดิการ ร้านกาแฟ เบอร์เกอรี่ ร้านขายของเพื่อสุขภาพ ร้านดอกไม้ 
ร้านขายหนังสือ ร้านถ่ายรูป ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ที่ชั้น 1 อาคารสิรินธร

เวลาเปิดบริการ : คลินิกปกต ิ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น. 

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. 

โทร. 02-3548108 – 37

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 อยู่ข้างร้านนัดเบอร์เกอรี่ 
ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 บริเวณบ่อปลา , ตึกอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน ชั้น 1 , ตึกอายุรกรรม ชั้น 1 บริเวณทางเดินไปห้องยาตึกวาศอุทิศ

ติดต่อสอบถำม
02-3548108-37 ต่อ 3037

ติดต่อสอบถำม (จองห้องพิเศษ)
02-3548108-37 ต่อ 2115,2118 หรือ 
02-3548107

ห้องฉุกเฉิน
02-3548108-37 ต่อ 6111,6115,6138

ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์
02-3548108-37 ต่อ 2236,2243

E-mail address
crm@rajavithi.go.th

Facebook 
facebook.com/PR.Rajavithi

 เชิญรับบริการโรงพยาบาลราชวิถี

สถำนที่เจำะเลือด

  **อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10
  **ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 1   
     (สถาบันโรคหัวใจ)

เอ็กซเรย์ / CT / MRI

  **อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9     
  (เอ็กซเรย์เฉพาะปอด)
  **ตึกสิรินธร ชั้น 1



ระดับการให้บริการ 
คุณภาพ 
- ผู้ป่วยได้รับบริการรักษาถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย 
- ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยม

ไม่น้อยกว่า 85% 
เพิ่มเติมหลังจากชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ช่องทางรับบริการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

2. ช่องทางการร้องเรียน 
- กล่องรับความคิดเห็น, ศูนย์รับร้องเรียน, เว็บไซต์ รพ.ราชวิถี 
- จดหมายร้องเรียนผ่านผู้บริหาร, Facebook, line rajavithi 

และ QR CODE 
 
 
 
 
 
 

3. การขอเลื่อนนัด ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอเลื่อนการนัดหมาย 
โดยโทรศัพท์ติดต่อเบอร ์02-354-8108 ต่อ 3818 ล่วงหน้าก่อน 3 
วันทำการระหว่างเวลา 14.00 – 15.30 น. 

QR CODE 
การลงทะเบียนบัตรใหม่ 

QR CODE 
ตรวจสอบสิทธิล่วงหน้าท่ีบ้าน 

QR CODE 
การจองห้องพิเศษออนไลน์   

 

QR CODE 
ช่องทางการร้องเรียน 
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การจองห้องพิเศษ
และ

อัตราค่าห้องพิเศษ
โรงพยาบาลราชวิถี

แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital)

อาคาร
นันทนาการ

ตึกพัสดุ

ตึก
เภสัชกรรม

ตึก
ซักฟอก

ตึก
เครื่องใช้
กลาง

ศูนย์อาหาร
Food Centerศูนย์อาหาร

Food Center

หอพัก 3

หอพัก 6 ชั้น

งานช่าง

อาคาร
บ�าบัดน�้าเสีย 

อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์

ม.รังสิต

สถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์

ม.รังสิต

ตึก
ซักฟอก

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ

ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จย่า

A
อาคาร

ศูนย์การแพทย์ราชวิถี
ก�าลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

K
ตึกวาศอุทิศG

ตึกสอาด ศิริพัฒน์
(สถาบันโรคหัวใจ)

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

ประตู 2

ตึกMRI

B
ตึกสิรินธร

ประตู 4

C
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา

A   อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี 
 Rajavithi Medical Center

B   ตึกสิรินธร
 Sirindhorn Building

C อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 His Majesty The King’s 6th Cycle Birthday 

 Anniversary Building

D ตึกอ�านวยการ
 Administrative Building

E ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน EMS
 Emergency Building

F ตึกอายุรกรรม
 Medicine Building

G ตึกสอาด ศิริพัฒน์ (สถาบันโรคหัวใจ)
 Saard Siriphat Building 

 (Institute of Cardiovascular Diseases)

H ตึกหลวงช�านาญเนติศาสตร์
 Luang Chamnan Building

 I ตึกเจริญ พูลวรลักษณ์
 Charoeng Poolvoralak Building

 J ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ
 Cardiological Diagnostic Building

K ตึกวาศอุทิศ
 Was-U-Tit Building

 ศูนย์กู้ชีพนเรนทร 
 Narenthorn EMS Center

 ทางเดินภายใน Walking Path

 ทางรถยนต์ Road Traffic

 ห้องน�้า Toilet

 เอ ที เอ็ม A T M

 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Bank

 ลิฟท์ Lift

 ห้องอาหาร Food center

 เซเว่น-อีเลฟเว่น 7-Eleven

 โทรศัพท์ Telephone

 คอฟฟี่ ช้อป Coffee Shop

 ติดต่อ-สอบถาม Information

 

J
ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ

E
ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

EMS
I

ตึกเจริญ 
พูลวรลักษณ์

F
ตึกอายุรกรรม

D
ตึกอ�านวยการ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument

ประตู 3

สถาบันพยาธิสถาบันโรคผิวหนัง หอพัก
วิทยาลัยพยาบาล เตาเผาขยะ

หอพัก 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

H
ตึกหลวงช�านาญ

เนติศาสตร์

สถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument Station

ลานพระพุทธ
เมตตา

หอพัก 18 ชั้น

ประตู 1

ถน
นร

าช
วิถ

 ีR
aj

av
ith

i R
d.

ถนนพญาไท Phayathai Rd.

ถนนโยธี Yotee Rd.

หอพัก 2

ลานจอดรถ

ลานจอดรถ

ทางหนีไฟ
FIRE EXIT

ทางหนีไฟ
ด้านหน้า
อาคาร

ตึกสิรินธร
มีทางหนีไฟ 2 ทาง

ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ
มีทางหนีไฟ 2 ทางทางหนีไฟ

ด้านหน้า
อาคาร

ทางหนีไฟ
ด้านหลัง
อาคาร

ทางหนีไฟ
ด้านหลัง
อาคาร



สายรถประจ�าทางที่ผ่านโรงพยาบาลราชวิถี
29, 34, 59, 503, 510, 522, 26, 513, 536 ทางด่วน 12, 62, 77, 140, 509, 515, 18, 63, 97, 54, 36, 36ก, 204, 551, 39
สายรถประจ�าทางที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
510, 96, 168, 502, 18, 63, 166, 24, 529, 139, 14, 69, 74, 8, 88, 92, 93, 104
รถไฟฟ้า BTS สถานี : อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

โรงพยาบาลราชวิถีไม่มีที่จอดรถ

กรุณาอย่าน�ารถส่วนตัวมา



52 การออกก�าลังกายหลังผ่าตัดหัวใจ

ข้อมูลและเรียบเรียงโดย
งำนกำยภำพบนำบัด	:	คณะทนำงำนระบบหัวใจและหลอดเลือด

	 กภ.ธัญญลักษณ์	 ธนโรจนวณิช			

	 กภ.ขวัญตำ	 			 ชินวัฒนชัย	

	 กภ.พัฒนกร	 			 วิภำทิน	 	

	 กภ.บุษกร	 			 ธนะสำร	

แสดงท่ำออกกนำลังกำยโดย
	 นำยนพปกรณ์		 พรศิริกุล

จัดทนำโดย	.....

ฉบับปรับปรุง
พิมพ์ครั้งที่ 2 (มิ.ย. 61)

จ�านวน 1,000 เล่ม


