
ชื่อ-สกุล ...................................................................................................................... อายุ ................................ ปี 

วันที่ใส่บอลลูน ........................................................................................................................................................ 

วันที่ทดสอบ 6 MWT ......................................................................................................................................... 

ระยะทางที่ได้ .................................................. เมตร

งานกายภาพบ�าบัด 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถี

โทร. 02-3548108 ต่่อ 2601, 2604

PCIPCI
ภายหลังการรักษา
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ผ่านสายสวน

การออกก�าลังกาย

วันที่ /
ครั้งที่

แบบบันทึกการเดิน ............... นาที
….......... เมตร

ระดับความเหนื่อย
บันทึก

ก่อนเดิน หลังเดิน

 

ตารางแสดงระดับความเหนื่อย
6

7 รู้สึกสบายดี

8

9 ไม่เหนื่อย

10

11 เริ่มรู้สึกเหนื่อย

12

13 ค่อนข้างเหนื่อย

14

15 เหนื่อย

16

17 เหนื่อยมาก

18

19

20 เหนื่อยมากที่สุด

percutaneous Coronary Intervention, PCI

การ รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary 

 Intervention, PCI) เพื่อท�ำกำรขยำยหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูน และ 

ที่ร่วมกับกำรสอดฝังขดลวดค�้ำยันผนังหลอดเลือด สำมำรถบรรเทำอำกำรเจ็บ 

หน้ำอกได้ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำท่ำนหำยจำกโรคหัวใจ กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ได้แก่ กำรหยุดสูบบุหร่ี รับประทำนอำหำรท่ีมีประโยชน์ รวมถึงกำรออกก�ำลังกำย

อย่ำงสม�่ำเสมอ จะช่วยท�ำให้หัวใจของท่ำนแข็งแรงเหมือนเดิมได้

 กระทรวงสาธารณสุข

การเตรียมตัวก่อนเดิน/ออกก�าลังกาย

1. สวมเสือ้ผ้ำทีไ่ม่รดัแน่น และระบำยควำมร้อนดี
2. ใช้รองเท้ำคูท่ี่สวมสบำย พืน้รองเท้ำมีควำมหนำ

ประมำณ 0.5-1 นิ้ว และมีควำมยืดหยุ่น
3. ออกก�ำลังกำย / เดินก่อนอำหำรหรือ 2 ชั่วโมง

หลังอำหำร
4. ออกก�ำลังกำย / เดินในสถำนท่ีโปร่งและไม่

อบอ้ำว
5. เวลำท่ีเหมำะสมส�ำหรับกำรออกก�ำลังกำย /  

เดิน คือ ตอนเช้ำ (ก่อน 10.00) ตอนเย็น  
(หลัง 17.00 น.)

โทร. 02-206-2900 ต่อ 11305, 11306



ส�าหรับการใส่สายสวนบริเวณข้อมือ

l หลีกเลี่ยงกำรยกสิ่งของที่หนักมำกกว่ำ 1 กิโลกรัม ภำยใน 24 ชั่วโมงภำยหลังใส่สำยสวน
l งดกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวและหยุดอย่ำงเร็ว ภำยใน 2 วัน หลังใส่สำยสวน เช่นกำรตีกอล์ฟ 

เล่นเทนนิส ตีแบด รวมถึงกำรวิ่งเหยำะ
l งดกิจกรรมที่ใช้ข้อมือ เช่น กำรข่ีรถจักรยำนยนต์ กำรบิดหมุนเคร่ืองจักรให้ท�ำงำนด้วยมือ  

ภำยใน 2 ชั่วโมงภำยหลังใส่สำยสวน
l ท่ำนสำมำรถกลับไปท�ำกิจวัตรประจ�ำวันปกติได้  ภำยใน 2 วัน หลังใส่สำยสวน

ควรออกก�าลังกายมากน้อยเท่าใด

l ออกก�ำลังกำยในระดับปำนกลำง คือ ในขณะ

ออกก�ำลงั ควรรูส้กึหำยใจเรว็ขึน้ แต่ยังไม่เหนือ่ย 

(ระดับ 11 เร่ิมรูส้กึเหนือ่ย)  อำจทดสอบด้วยกำร

พูดคุย ถ้ำไม่สำมำรถพูดติดต่อกัน 8 - 10 ค�ำต่อ

เนื่องขณะออกก�ำลังกำย นั่นคือท่ำนออกก�ำลัง

กำยหนักเกินไป
l ควรเร่ิมต้นกำรออกก�ำลังกำยด้วยกำรอุ่นเคร่ือง 

และจบด้วยกำรคลำยอุ่นทุกครั้ง
l กำรออกก�ำลังกำยสัปดำห์ละคร้ังนั้นไม่เพียง

พอท่ีจะท�ำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้ กำรเพิ่ม

กิจกรรมทีละน้อยจนได้เวลำรวม 30 นำทีต่อวัน 

อย่ำงน้อย 5 วัน ใน 1 สัปดำห์ จะดีที่สุด

กิจกรรมที่ต้องระวัง
ภายหลังได้รับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน

ส�าหรับการใส่สายสวนบริเวณขาหนีบ

l หลีกเลี่ยงกำรเบ่งอุจจำระ ภำยหลังกำรใส่สำยสวน 3 - 4 วัน
l งดกิจกรรมประเภทวิ่ง กระโดด หรือมีกำรเคลื่อนไหวขำอย่ำงรวดเร็ว ภำยใน 5 วันหลังใส่

สำยสวน เช่น เทนนิส แบดมินตัน 
l หลีกเลี่ยงกำรยก ผลัก หรือดึงสิ่งของที่หนักมำกกว่ำ 4 กิโลกรัม ใน 1 สัปดำห์ภำยหลังใส่

สำยสวน
l ท่ำนสำมำรถขึ้นและลงบันไดอย่ำงช้ำๆ ได้
l ไม่ควรขับรถใน 1 สัปดำห์ภำยหลังใส่สำยสวน
l ท่ำนสำมำรถกลับไปท�ำกิจวัตรประจ�ำวันปกติได้  ภำยใน 1 สัปดำห์ หลังใส่สำยสวน

PCI
ท่านควรจะหยุดเดิน / 

ออกก�าลังกายเมื่อ
l เหนื่อยหอบ 
l เวียนศีรษะ          
l เจ็บหน้ำอก      
l ใจสั่น  
l ปวดข้อและเม่ือยล้ำ                                                                 

โปรแกรมการเดินออกก�าลังกายที่บ้าน

1. อุน่เครือ่ง ด้วยกำรออกก�ำลังกำยแขน-ขำ เบำๆ 

ประมำณ 5-10 นำที

2. กำรเดินออกก�ำลังกำย
l ใช้เวลำ/ ระยะทำง ............................................................
l ควำมถี่ ....................................................................................

3. คลำยอุ่น ด้วยกำรเดินให้ช้ำลง และยืดกล้ำม 

เนื้อ ประมำณ 5 - 10 นำที

4. ควำมก้ำวหน้ำของกำรเดินออกก�ำลังกำย ...... 

.................................................................................................... 

ข้อควรจ�า
l แพทย์จะให้ยำต้ำนเกล็ดเลอืดเป็นเวลำ

หลำยเดือน ยำเหล่ำนี ้ช่วยป้องกันกำร
อุดตันของขดลวดค�้ำยันผนังหลอด
เลือดหวัใจ อย่ำหยุดยำเองโดยเด็ดขำด

l ท่ำนสำมำรถกลับไปท�ำงำนได้ใน 1 - 2 
สัปดำห์ภำยหลังใส่สำยสวน 

l ท่ำนสำมำรถกลับไปมีเพศสัมพันธ์กับ
คู่สมรสของท่ำนได้ เม่ือท่ำนรู้สึกพร้อม 
หรือประมำณ 1 - 3 สปัดำห์ภำยหลงัใส่
สำยสวน โดยค่อยๆ เริ่มอย่ำงค่อยเป็น
ค่อยไป เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ

l หำกมีอำกำรปวดบริเวณแผลที่ใส่สำย
สวน มีเลือดออก หรือบวมขึ้น ให้รีบ
ไปพบแพทย์

การออกก�าลังกายมีความปลอดภัยเพียงใด
ท่านจะได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการออกก�าลังกายที่ปลอดภัย 

และเหมาะสมกับท่านท่ีสุดก่อนกลับบ้าน ตามระดับความสามารถ

ของร่างกาย ที่ผ่านการประเมินโดยนักกายภาพบ�าบัด


