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3. ท่ายกขาตรง

   นอนหงาย งอเข่าข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งเหยียด 

   ยกขาข้างที่เหยียดขึ้น – ลง 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

 

4. ท่าเหยียดเข่า

   นอนหงาย ขาข้างหนึ่งวางบน quadriceps board หรือ หมอน 

   เหยียดเข่าขึ้น ค้างไว้ นับ 1-5 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

1.ท่ากระดกข้อเท้า 

 

   นอนหงาย

   กระดกข้อเท้าขึ้น - ลง  

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

2. ท่างอ-เหยียดขา

   นอนหงาย

   งอเข่างอสะโพก แล้วเหยียดออก 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง
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5. ท่ายกก้น

 

   นอนหงาย ชันเข่าทั้ง 2 ข้าง 

   ยกก้นขึ้น ค้างไว้ นับ 1-5 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

6. ท่าโยกสะโพก

   นอนหงาย ชันเข่าทั้ง 2 ข้าง เข่าชิดกัน  

   โยกเข่าทั้งสองข้างไปด้านซ้ายและขวา 

   ท�าซ�้าด้านละ 10 ครั้ง

7. ท่ากางขา (1)

   นอนหงาย ขา 2 ข้างชิดกัน 

   กางขาข้างหนึ่งออกทางด้านข้าง แล้วชิดขากลับ 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

8. ท่ากางขา (2)

   นอนตะแคง ขาด้านล่างงอเข่าพอสบาย ขาด้านบนเหยียดตรง  

   ยกขาด้านบนขึ้น เฉียงไปทางด้านหลัง 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง



คู่มือท่าออกก�าลังกายส�าหรับผู้ป่วยฝึกเองที่บ้าน คู่มือท่าออกก�าลังกายส�าหรับผู้ป่วยฝึกเองที่บ้าน6 7

9. ท่ากางขา (3)

        นอนคว�่า 

        ยกขาขึ้นเล็กน้อย 

         กางขาออกทางด้านข้าง 

        ท�าซ�้า 10 ครั้ง

10. ท่าเหยียดสะโพก (1) 

   นอนตะแคง ขาด้านล่างงอเข่าพอสบาย ขาด้านบนเหยียดตรง  

   ยกขาด้านบนขึ้นขนานกับล�าตัว เหยียดไปทางด้านหลัง 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

11. ท่าเหยียดสะโพก (2) 

   นอนคว�่า งอเข่า 90° 

   ยกขาข้างที่งอเข่า ขึ้น-ลง 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

12. ท่าเหยียดสะโพก (3) 

   นอนคว�่า ขาทั้ง 2 ข้างเหยียดตรง 

   เท้าเหยียดตรง ยกขาขึ้น ค้างไว้ นับ 1-5

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง
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13. ท่างอเข่า 

   นอนคว�่า 

   งอเข่า-เหยียดเข่า 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

14. ท่าวิดพื้น 

   นอนคว�่า วางมือ 2 ข้างระดับไหล่ 

   ดันล�าตัวขึ้น แขนเหยียดตรง 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

15. ท่ากระดกข้อมือ 

   นั่งบนเก้าอี้ งอศอกชิดล�าตัว 

   กระดกข้อมือขึ้น-ลง

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

 

16. ท่าคว�่า-หงายมือ

   นั่งบนเก้าอี้ งอศอกชิดล�าตัว 

   คว�่ามือ-หงายมือ

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง
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17. ท่างอข้อศอก 

        นั่งบนเก้าอี้ แขน 2 ข้าง วางข้าง 

         ล�าตัว ศอกเหยียดตรง

        งอข้อศอกขึ้น-ลง 

        ท�าซ�้า 10 ครั้ง

      

18. ท่ายกแขน 

        นั่งบนเก้าอี้ แขน 2 ข้าง วางข้าง 

         ล�าตัว ศอกเหยียดตรง

        ยกแขนขึ้น-ลง ทางด้านหน้า

        ท�าซ�้า 10 ครั้ง

19. ท่ากางแขน 

   นั่งบนเก้าอี้ กางแขนทั้ง 2 ข้าง ระดับไหล่ 

   ประกบมือทั้ง 2 ข้างเข้าหากันทางด้านหน้า แล้วยกแขน ขึ้นเหนือศีรษะ

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

20. ท่าหมุนไหล่ 

   นั่งบนเก้าอี้ งอศอกมือจับไหล่

   ยกศอกขึ้นมาด้านหน้า แล้วหมุนไปด้านหลัง 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง
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21. ท่าเหยียดแขนไปด้านหลัง 

   นั่งบนเก้าอี้ แขน 2 ข้าง วางข้างล�าตัว ศอกเหยียดตรง

   เหยียดแขนไปด้านหลัง 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

22. ท่าเหยียดศอก 

   นั่งบนเก้าอี้ ยกแขนขึ้น มือแตะไหล่

   เหยียดศอกตรง 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

23. ท่ากระดกข้อเท้า 

   นั่งบนเก้าอี้ 

   กระดกข้อเท้าขึ้น-ลง  ยกส้นเท้าขึ้น-ลง 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

24. ท่าเหยียดเข่า 

   นั่งบนเก้าอี้ 

   เหยียดเข่าขึ้นตรงค้างไว้ นับ 1-5 อาจใช้ขาอีกข้างกดลง เพื่อเพิ่มแรงต้าน

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง
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25. ท่าหนีบลูกบอล  

   นั่งบนเก้าอี้     วางลูกบอลระหว่างเข่าทั้ง 2 ข้าง 

   ออกแรงบีบลูกบอลค้างไว้นับ 1-5   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

 

26. ท่าลุกขึ้นยืน 

   นั่งบนเก้าอี้ 

   โน้มตัวมาข้างหน้า ลุกขึ้นยืน 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

27. ท่ายืนกางขา 

   ยืนตรง กางขาเล็กน้อย 

   กางขาออกด้านข้าง 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง

28. ท่างอเข่าด้านหน้า

    ยืนตรง กางขาเล็กน้อย 

   งอเข่า งอสะโพกขึ้น 

   ท�าซ�้า 10 ครั้ง
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29. ท่าเตะขาด้านหน้า

        ยืนตรง กางขาเล็กน้อย 

        เตะขาไปด้านหน้า  

        ท�าซ�้า 10 ครั้ง

30. ท่าเตะขาด้านหลัง

        ยืนตรง กางขาเล็กน้อย 

        เตะขาไปด้านหลัง  

        ท�าซ�้า 10 ครั้ง

31. ท่าเขย่งเท้า

        ยืนตรง กางขาเล็กน้อย

        เขย่งส้นเท้าขึ้นทั้งสองข้าง  

        ท�าซ�้า 10 ครั้ง

32. ท่างอเข่าด้านหลัง

        ยืนตรง กางขาเล็กน้อย 

        งอเข่าข้างหนึ่งไปด้านหลัง  

        ท�าซ�้า 10 ครั้ง
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33. ท่าก้าวขาย่อเข่า

 

        ยืนตรง กางขาเล็กน้อย 

        ก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหน้า ย่อเข่า  

        ท�าซ�้า 10 ครั้ง 

34. ท่ายืนย่อเข่า

        ยืนตรง กางขาเล็กน้อย ยกแขน  

         ตรงไปทางด้านหน้า 

        ย่อเข่าลงทั้งสองข้าง ให้เข่าไม่เลย 

         ปลายเท้า

        ท�าซ�้า 10 ครั้ง

35. ท่าก้าว-ย่อ 5 ทิศ

   ท่าเริ่มต้น  ก้าวขาย่อด้านหน้า  ก้าวขาย่อด้านหลัง

   ก้าวขาย่อด้านข้าง  ก้าวขาย่อเฉียงด้านหน้า  ก้าวขาย่อเฉียงด้านหลัง

  ท�าซ�้าท่าละ 5 ครั้ง



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)
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B   ตึกสิรินธร
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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
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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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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

 เชิญรับบริการ
โรงพยาบาลราชวิถี
สถำนที่เจำะเลือด

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

เอ็กซเรย์ / CT / MRI

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





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

*โรงพยาบาลราชวิถีมีที่จอดรถไม่เพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าน�ารถส่วนตัวมา*



จัดท�าโดย .....

ข้อมูลและเรียบเรียงโดย

 กภ.ธรรมนูญ ปรีชาเวชกุล

 กภ.สายสุรีย์ วงศ์เจริญชัย

 กภ.สุคนธ์ วังบุญคง

 กภ.ณัฏฐพร มั่นไทรทอง

แสดงท่าออกก�าลังกายโดย

 กภ.อัจจิมา แสนศิริ


