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1. ฝึกหายใจเพื่อความผ่อนคลาย

 

หายใจเข้าทางจมูก นับ 1  2 3 

หายใจออกเป่าลมทางปาก นับ 1  2 3 4 

หลักการ 
1. หายใจเข้าและออกช้าๆ ด้วยความผ่อนคลาย ไม่กระชากลมหายใจ 

หรือกลั้นลมหายใจ

2. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ จนรู้สึกตึงพอดี หากมีอาการผิดปกติ ได้แก่ 

เวียนศีรษะ หน้ามืด คลื่นไส้ ใจสั่น ปวดกล้ามเนื้อ และข้อต่อที่ยืด

อยู่นั้น ให้หยุดปฏิบัติ และปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบ�าบัด

3. ควรฝึกเป็นประจ�าทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 รอบ เช้า และเย็น

4. ชุดท่าฝึกนี้เหมาะส�าหรับ 

 ผู้ทีม่ปัีญหาทางระบบกระดูก กล้ามเนือ้ เพือ่เพิม่ความยดืหยุ่น

และก�าลังของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ

 ผู้ท่ีมีปัญหาทางระบบประสาท เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

ควบคุมการทรงตัว

 ผู ้ที่มีปัญหาทางระบบปอด หัวใจ และการไหลเวียนเลือด  

ได้แก่ หอบเหนือ่ย หรือเหนือ่ยง่าย จากการท�ากิจกรรมในชวีติ

ประจ�าวัน



4 5โยคะเก้าอี้ โยคะเก้าอี้

2. ท่าก�า แบมือ 3. ท่าหมุนข้อมือ

 
• นั่งในท่าผ่อนคลาย หลังพิง

พนัก เท้า 2 ข้างวางราบกับ
พื้น

• ส่งมือ 2 ข้างมาด้านหน้า 
เหยียดข้อศอก ผ่อนคลาย
หัวไหล่

• ก�ามือ และ แบมือ 10 ครั้ง

• นั่งในท่าผ่อนคลาย หลังพิง
พนัก เท้า 2 ข้างวางราบกับ
พื้น

• ส่งมือ 2 ข้างมาด้านหน้า 
เหยียดข้อศอก  ก�ามือ ผ่อน
คลายหัวไหล่

• หมุนข้อมือ 10 ครั้ง
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4. ท่างอเหยียดข้อศอก 5. ท่าหมุนหัวไหล่

 

• นั่งในท่าผ่อนคลาย หลังพิง
พนัก เท้า 2 ข้างวางราบกับ
พื้น

• ส่งมือ 2 ข้างมาด้านหน้า 
เหยียดข้อศอก  หงายฝ่ามือ  
ผ่อนคลายหัวไหล่

• งอศอก และเหยียดศอก 10 
ครั้ง

• นั่งในท่าผ่อนคลาย หลังพิง
พนัก เท้า 2 ข้างวางราบกับ
พื้น

• น�ามือ 2 ข้างแตะหัวไหล่ จาก
นั้นหมุนไหล่ 10 ครั้ง

• หากผู ้ฝ ึกมีปัญหาปวดข้อ
ไหล่ หรือน�ามือมาแตะหัว
ไหล่ไม่ได้ ให้ผู้ฝึกวางแขน
ข้างล�าตัวสบาย แล้วยักไหล่
ขึ้นลง 10 ครั้ง 
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6. ท่ายืดต้นคอ ขวา และ ซ้าย 7. ท่ากระดกข้อเท้าขึ้น ลง

• นั่งในท่าผ่อนคลาย หลังพิง
พนัก เท้า 2 ข้างวางราบกับพื้น

• น�ามือข้างขวาจับขอบเก้าอ้ี
ทางด้านข้าง  จากนั้นน�ามือ
ข้างซ้ายจับศีรษะ และค่อยๆ
ดันศีรษะเอียงไปทางด้านซ้าย 
จนรู้สึกตึงต้นคอข้างขวาค้าง

ไว้ 5 ลมหายใจ

• หากผู้ฝึกไม่สามารถน�ามือมา
จบัศรีษะได้ ให้ผูฝ้กึวางแขนไว้
ข้างล�าตัวสบาย และเอียงคอ

ขวา และซ้าย

• นั่งในท่าผ่อนคลาย หลังพิง

พนัก เท้า 2 ข้างวางราบกับพื้น

• น�ามือข้างซ้ายจับขอบเก้าอ้ี
ทางด้านข้าง  จากนั้นน�ามือ
ข้างขวาจับศีรษะ และค่อยๆ
ดันศีรษะเอียงไปทางด้านขวา 
จนรู้สึกตึงต้นคอข้างซ้าย ค้าง

ไว้ 5 ลมหายใจ

• หากผู้ฝึกไม่สามารถน�ามือมา
จบัศรีษะได้ ให้ผูฝ้กึวางแขนไว้
ข้างล�าตัวสบาย และเอียงคอ

ขวา และซ้าย

• นั่งในท่าผ่อนคลาย หลังพิง
พนัก เท้า 2 ข้างวางราบกับ
พื้น

• กระดกข้อเท้าขึ้น และยกส้น
เท้าขึ้น ท�า 10 ครั้ง
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8. ท่าไหว้พระอาทิตย์ ข้างขวา 8. ท่าไหว้พระอาทิตย์ ข้างขวา

• นั่งในท่าผ่อนคลาย หลังพิง
พนัก เท้า 2 ข้างวางราบกับ
พื้นหายใจเข้า ยกแขน 2 ข้าง
ขึ้นเหนือศีรษะ แอ่นหลังเล็ก
น้อย

• หายใจเข้าพยุงตัวนั่งหลัง
ตรง น�ามือกอดเข่าขวาชิด
อก เงยหน้าขึ้น

• หายใจออก ก้มศรีษะใกล้เข่า 
หายใจเข้าคลายท่า อยู่ในท่า
นั่งปกติ

• หายใจออกก้มพับล�าตัวไป
ด้านหน้า มือแตะหลังเท้า 
หรือหน้าแข้ง  (ส�าหรับผู้ฝึก
ทีก้่มแล้วมีอาการเวียนศรีษะ 
หรือมีความตึงตัวของกล้าม
เนื้อมาก ไม่สามารถก้มตัว
ได้ให้น�ามือวางที่หน้าขา ให้
นั่งหลังตรงปกติ หรือก้มตัว
เลก็น้อยเท่าทีท่�าได้ และรูสึ้ก
สบาย )
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9. ท่าไหว้พระอาทิตย์ ข้างซ้าย 9. ท่าไหว้พระอาทิตย์ ข้างซ้าย 

• นั่งในท่าผ่อนคลาย หลังพิง
พนัก เท้า 2 ข้างวางราบกับ
พื้นหายใจเข้า ยกแขน 2 ข้าง
ขึ้นเหนือศีรษะ แอ่นหลังเล็ก
น้อย

• หายใจออกก้มพับล�าตัวไป
ด้านหน้า มือแตะหลังเท้า 
หรือหน้าแข้ง  (ส�าหรับผู้ฝึก
ทีก้่มแล้วมีอาการเวียนศรีษะ 
หรือมีความตึงตัวของกล้าม
เนื้อมาก ไม่สามารถก้มตัว
ได้ให้น�ามือวางที่หน้าขา ให้
นั่งหลังตรงปกติ หรือก้มตัว
เลก็น้อยเท่าทีท่�าได้ และรูสึ้ก
สบาย )

• หายใจเข้าพยุงตัวนั่งหลัง
ตรง น�ามือกอดเข่าซ้ายชิด
อก เงยหน้าขึ้น

• หายใจออก ก้มศรีษะใกล้เข่า 
หายใจเข้าคลายท่า อยู่ในท่า
นั่งปกติ
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10. ท่าบิดล�าตัว ขวา และ ซ้าย 11. ท่าเอียงล�าตัวยืดสีข้าง ขวา ซ้าย

• นั่งในท่าผ่อนคลาย หลังพิง
พนัก เท้า 2 ข้างวางราบกับพื้น

• น�ามือซ ้ายจับเข ่าขวา น�า
มือขวาไปวางไว้พนักพิงด้าน

หลัง  

• หายใจเข้ายืดหลังตรง หายใจ
ออก ค่อยๆบิดล�าตัวไปทาง
ขวา โดยเริ่มบิดจากหน้าท้อง 
หน้าอก และศีรษะเป็นล�าดับ
สุดท้าย ผ่อนคลายศีรษะ ค้าง

อยู่ในท่า 5 ลมหายใจ

• นั่งในท่าผ่อนคลาย หลังพิง
พนัก เท้า 2 ข้างวางราบกับพื้น

• เลื่อนตัวนั่งทางด้านข้างของ
เก้าอี้ ไปทางขวา จัดร่างกาย
ให้สะโพกขวาติดขอบพนักพิง
ทางด้านหลัง น�ามือซ้ายจับ

ขอบพนักพิงทางด้านหลัง

• หายใจเข้า ยืดหลังตรง ส่ง
มือขวาขึ้นเหนือศีรษะ  หายใจ
ออกเอียงล�าตัวไปทางซ้าย จน
รู้สึกตึงสีข้างด้านขวา ค้างใน

ท่า 5 ลมหายใจ

• นั่งในท่าผ่อนคลาย หลังพิง

พนัก เท้า 2 ข้างวางราบกับพื้น

• น�ามือขวาจับเข่าซ้าย น�ามือ

ซ้ายไปวางไว้พนักพิงด้านหลัง  

• หายใจเข้ายืดหลังตรง หายใจ
ออก ค่อยๆบิดล�าตัวไปทาง
ซ้าย โดยเริ่มบิดจากหน้าท้อง 
หน้าอก และศีรษะเป็นล�าดับ
สุดท้าย ผ่อนคลายศีรษะ ค้าง

อยู่ในท่า 5 ลมหายใจ

• นั่งในท่าผ่อนคลาย หลังพิง

พนัก เท้า 2 ข้างวางราบกับพื้น

• เลื่อนตัวนั่งทางด้านข้างของ
เก้าอี้ ไปทางซ้าย จัดร่างกาย
ให้สะโพกซ้ายติดขอบพนักพิง
ทางด้านหลัง น�ามือขวาจับ

ขอบพนักพิงทางด้านหลัง

• หายใจเข้า ยืดหลังตรง ส่งมือ
ซ้ายขึ้นเหนือศีรษะ  หายใจ
ออกเอียงล�าตัวไปทางขวา จน
รู้สึกตึงสีข้างด้านซ้าย ค้างใน

ท่า 5 ลมหายใจ 



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 



  38  คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง   39 

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



เทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก 
(Deep Relaxation Technique)

เพื่อท�าให้ร่างกายผ่อนคลายอย่างลึกท่ัวท้ังร่างกาย นอนหลับ

สบาย บรรเทาอาการเกร็งร่างกายจากความเครียดได้เป็นอย่างดี โดย

ให้ก�าหนดรู้ความรู้สึกไปทั่วทั้งร่างกายอย่างช้าๆ รับรู้ถึงสภาวะกล้าม

เนื้อที่ค่อยๆ คลายตัวออกในแต่ละส่วน และมีสติรับรู้อยู่กับลมหายใจ

เข้า และออกอย่างผ่อนคลาย

โดยเร่ิมจากนัง่บนเก้าอี ้หรือนัง่ขัดสมาธ ิค่อยๆ ก�าหนดความรูส้กึ

ไปในแต่ละส่วนของร่างกาย โดยเร่ิมจาก ผ่อนคลายนิว้เท้า ฝ่าเท้า ส้น

เท้า ข้อเท้า น่อง เข่า ต้นขา สะโพก มาถึงช่วงกลางผ่อนคลายทรวงอก 

กระดูกสันหลังส่วนล่าง กลาง บน ไหล่ทั้ง 2 ข้าง ต้นแขน ข้อศอก ข้อ

มือ ฝ่ามือ นิ้วมือ เคลื่อนไปช้าๆ จนถึงส่วนของศีรษะ ผ่อนคลายคาง 

ริมฝีปาก แก้ม ดวงตา คิ้ว ใบหู หน้าผาก ศีรษะ สุดท้ายผ่อนคลายทั่ว

ร่างกายจนเกิดความรู้สึกสดชื่น แจ่มใส มีความรู้ตัวทั่วพร้อม

ผู้จัดท�าเนื้อหา/เรียบเรียง โดย
 กภ.ธัญญลักษณ์    ธนโรจนวณิช

  กภ. ขวัญตา    ชินวัฒนชัย

  กภ.ชนม์พิสิษฐ์  จันทร์สุข

สาธิตท่าโดย
 กภ.ชนม์พิสิษฐ์    จันทร์สุข  

 ทีมกายภาพบ�าบัด  โรงพยาบาลราชวิถี


