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คู่มือผู้ป่วยและญาติ : 
กายภาพบ�าบัด

ส�าหรับผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสุขภาพ
 

โรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั (Chronic obstructive pulmonary disease หรอื 

COPD) เป็นหนึ่งในสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย ซึ่งอาการ

จะค่อยๆ เป็นมากขึน้ ท�าให้ความสามารถในการออกก�าลงักายลดลง ในกรณท่ีี

โรคมีความรนุแรงมาก ผูป่้วยจะมีอาการเหนือ่ยในการท�ากิจวตัรประจ�าวัน หรือ

แม้กระทั่งอยู่เฉยๆ ภาวะเหล่านี้จะน�าไปสู่สภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตที่ลดลง 

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยวิธีทางกายภาพบ�าบัด ช่วยลดอาการหอบ

เหนื่อยและอ่อนเพลีย เพิ่มความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันและความ

ทนทานในการออกก�าลังกาย ซึ่งผลดีของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดจะอยู่นาน

เป็นเวลาหลายเดือนหรือเป็นปีหลังจากหยุดการฝึก แตกต่างกับการใช้ยาซึ่ง

หมดฤทธิ์ไปหลังหยุดยาไม่นาน

ประโยชน์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยวิธีทางกายภาพบ�าบัด

1. ลดอาการเหนื่อยหอบ และไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยๆ

2. ท�าให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

3. ออกก�าลังกายได้ดี และนานขึ้น

4. สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ดีขึ้น

5. ลดความกังวลช่วยให้เกิดการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ
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เทคนิคการควบคุม/บรรเทาอาการเหนื่อย

การหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อย

1. การหายใจแบบห่อริมฝีปาก

l  หายใจเข้าทางจมูกช้าๆ จนเต็มปอด

l  ห่อริมฝีปาก (เหมือนก�าลังผิวปาก)

l  หายใจออกช้าๆ ผ่านทางริมฝีปากที่ยังห่ออยู่ (เป่าลมออกทางปาก) โดย

ใช้เวลาในการหายใจออก นานเป็นสองเท่าของการหายใจเข้า อย่าลืมห่อ

ริมฝีปากตลอดเวลาที่หายใจออก

l  อย่าพยายาม หรือบังคับให้ลมออกจากปอดจนหมด

หายใจเข้า

หายใจออก

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยวิธีทางกายภาพบ�าบัดประกอบด้วย

1. เทคนิคการควบคุม / บรรเทาอาการเหนื่อย

2. เทคนิคการขับเสมหะที่ถูกต้อง 

3. เทคนิคลดอาการเหนื่อยขณะท�ากิจวัตรประจ�าวัน

4. การเพิ่มความแข็งแรงและคงทนของกล้ามเนื้อด้วยการออกก�าลังกาย

***ควรหยุดออกก�าลังกายเมื่อมีอาการดังต่อไปนี้***

	 l เหนื่อยหอบ     

	 l เจ็บหน้าอก               

	 l ปวดข้อและเมื่อยล้า

	 l เวียนศีรษะ                                   

	 l ใจสั่น                                              
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2. การหายใจด้วยกระบังลม

l  ผ่อนคลายหัวไหล่

l  ทาบฝ่ามือข้างหนึ่งลงบนหน้าท้อง

l  สัมผัสการขยายออกของหน้าท้อง ขณะหายใจเข้าผ่านจมูก

l  หายใจออกด้วยวิธีห่อริมฝีปาก หดกล้ามเนื้อหน้าท้อง ท่านจะสัมผัสได้ที่

ฝ่ามือว่าหน้าท้องแฟบลง 

l  ท�าซ�้า 3 - 5 ครั้ง และสามารถหายใจด้วยวิธีนี้หลายๆ รอบต่อวัน

l  หากรู้สึกเวียนศีรษะ ให้หายใจตามปกติ 2 - 3 ครั้ง แล้วเริ่มใหม่

l  สามารถหายใจด้วยวิธีนี้ทั้งในท่านอน นั่ง ยืน หรือขณะเดิน

หายใจเข้า หายใจออก

3. การหายใจด้วยกล้ามเนื้อด้านข้างชายโครง

l  ท�าเช่นเดียวกับขั้นตอนการหายใจด้วยกระบังลม

l  แต่วางมือทั้ง 2 ข้าง บนชายโครงทั้ง 2 ข้าง

l  สัมผัสการขยายออก และเคลื่อนกลับของชายโครงขณะหายใจ โดยชาย

โครงจะขยายออกเมื่อหายใจเข้า และจะเคลื่อนกลับเมื่อหายใจออก

หายใจเข้า หายใจออก
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ท่าที่ 3 ท่าโน้มตัวมาข้างหน้า โดยวางศอกบนตักสองทั้งข้าง

ท่าที่ 4 ท่ายืนท้าวแขนบนขอบระเบียง หรือหน้าต่าง หรือโต๊ะ

ท่าทางที่ช่วย ลดอาการหอบเหนื่อย
การจัดท่าเหล่านี้ จะช่วยให้ลดอาการเหนื่อย หากสามารถหายใจแบบ

ห่อริมฝีปาก (เป่าลมออกทางปาก) ร่วมด้วย 3 - 5 ครั้ง/ชุด อาการเหนื่อยจะ

บรรเทาได้เร็วขึ้น

ท่าที่ 1 ท่านอนตะแคงหนุนหมอนศีรษะสูง (หมอน 3-4 ใบ)

ท่าที่ 2 ท่านั่งฟุบวางแขนบนหมอนที่อยู่บนโต๊ะ
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ท่าที่ 5 ท่ายืนพิงผนัง ปล่อยแขนข้างล�าตัว เทคนิคการขับเสมหะ ที่ถูกต้อง
1. การไอ

l  นั่งที่นั่งสบายๆ 

l  โน้มศีรษะไปข้างหน้าเล็กน้อย

l  วางเท้าทั้ง 2 ข้างลงบนพื้นให้เต็มฝ่าเท้า

l  หายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ โดยใช้กระบังลม

l  กลั้นหายใจ 2 วินาที

l  ให้ไอ 2 คร้ังติดต่อกัน โดยอ้าปากเพียงเล็กน้อย การไอคร้ังแรกช่วย 

ให้เสมหะร่อนตัว ส่วนการไอครั้งที่สองจะท�าให้เสมหะเคลื่อนตัวขึ้นมายัง

ล�าคอ

l  ถ่มเสมหะลงบนกระดาษทิชชู่ 

l  พักสักครู่ หากไม่ได้ผล ให้ท�าซ�้าอีกหนึ่ง หรือสองครั้ง
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2. การพ่นลม

l  นั่งที่นั่งสบายๆ 

l  โน้มศีรษะไปข้างหน้าเล็กน้อย

l  วางเท้าทั้ง 2 ข้างลงบนพื้นให้เต็มฝ่าเท้า

l  หายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ โดยใช้กระบังลม

l  พ่นลมหายใจออกทางปากอย่างแรง และเร็ว ( เป็นเสียง ฮา----- ! )

l  ท�าขั้นตอนทั้งหมดอีกหนึ่ง หรือสองรอบ

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการขับเสมหะออกจากปอด

l  ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง หายใจเข้าลึกๆ และขับเสมหะด้วยวิธีต่างๆ ที่

นกักายภาพบ�าบัดแนะน�า เม่ือท�าถกูต้อง เสมหะจะถกูก�าจดัออกจากปอด 

และท่านจะไอลดลง

l  ฝึกไอขับเสมหะในช่วงเช้า หลังตืน่นอนทุกวนั เพือ่ระบายเสมหะท่ีค่ังค้าง

ตลอดคืน

l  ดื่มน�้าอุ่นก่อนไอ จะช่วยให้เสมหะอ่อนตัวลง ขับเสมหะได้ง่าย

l  อย่าไอทีละเล็กทีละน้อย ( ไอกระแอม ) เพราะจะท�าให้เหนื่อย และเสีย

พลังงานโดยเปล่าประโยชน์

l  หากไม่มีเสมหะ หรือมีเสมหะน้อยมาก อย่าพยายามไอ หรือเค้นให้มี

เสมหะ
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เทคนิคลดอาการเหนื่อยขณะท�ากิจวัตรประจ�าวัน

สิ่งเหล่านี้จะช่วยประหยัดพลังงานของท่าน ท�าให้ท่านท�ากิจกรรมต่างๆ 

ได้มากขึ้น โดยไม่เหนื่อย

l  วางแผนการท�ากิจกรรม / ท�างาน ให้มีระเบียบขั้นตอน ใช้เวลาให้

 เหมาะสม

l  มีช่วงพัก สลับกับช่วงที่ต้องใช้ก�าลังงานมาก

l  อย่าเร่งรีบ

l  พยายามท�ากิจวัตรประจ�าวันในท่านั่งให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 เช่น นั่งบนเก้าอี้ขณะอาบน�้า แปรงฟัน โกนหนวด หรือแต่งหน้าในท่านั่ง 

นั่งรีดผ้า นั่งพับผ้า เป็นต้น

l  จัดวางสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นในระยะที่สามารถหยิบได้ง่าย ใกล้ตัว

l  พักข้อศอกบนโต๊ะขณะแปรงฟัน โกนหนวด หรือแต่งหน้า

l  เวลาแต่งตัว แนะน�าให้นั่งใส่กางเกงก่อน แล้วจึงใส่เสื้อ

l  ปรับกิจกรรมประจ�าวันต่างๆ ให้ท�าได้ไม่ยุ่งยาก พยายามมอบหมายให้ 

ผู้อื่นท�ากิจวัตรที่ต้องใช้ก�าลังมากแทน

การเดิน

l  เดินช้าๆ ด้วยจังหวะสม�่าเสมอ ไม่รีบร้อน

l  ห่อปากเป่าลมออก ทุกครั้งที่เริ่มรู้สึกเหนื่อยหอบขณะเดิน

l  สามารถหยดุพกัเป็นระยะขณะเดิน เพือ่ป้องกันการเกิดอาการหอบเหนือ่ย

การขึ้น-ลงบันได

l  ให้จับราวบันได

l  หยุดพัก และหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ขณะยืนพักที่ขั้นบันได

l  ห่อปากเป่าลมออก ขณะเดินขึ้นบันได 2-3 ขั้น

l  ท�าซ�้าจนกระทั่งขึ้นบันไดเสร็จ

l  ใช้วิธีการเดียวกันนี้เมื่อลงบันได

l  สวมรองเท้าที่ไม่ลื่นล้มง่าย
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การถือหรือหิ้วสัมภาระ

l  ก่อนยกสิ่งของ ให้หายใจเข้าทางจมูก

l  ขณะที่เริ่มก้มตัวลงหยิบสิ่งของ ห่อปากเป่าลมออก

l  ต่อจากนั้น หายใจเข้าทางจมูกขณะที่ยังก้มหยิบของอยู่

l  แล้วห่อปากเป่าลมออกขณะยกสิ่งของนั้นขึ้น

l  หลังจากนั้น หายใจเข้าทางจมูก แล้วห่อปากเป่าลมออกขณะเดินหิ้ว

สิ่งของนั้น

l  ท�าซ�้าทุกขั้นตอนจนวางสิ่งของลง

ควำมรู้สึกเหนื่อยหอบในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นสิ่งคู่กับ

ชีวิตประจ�ำวัน กำรใช้วิธีกำรหำยใจ กำรไอ ท่ำของร่ำงกำย 

และวิธีกำรประหยัดพลังงำนต่ำงๆ จะช่วยให้ท่ำนลดอำกำร

เหนื่อยหอบได้อย่ำงมำก

การออกก�าลังกาย
ส�าหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

แนวทางการออกก�าลังกายที่เหมาะสม

l  ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อย 20 – 30 นาทีต่อครั้ง ; 4 – 5 

ครั้งต่อสัปดาห์

l  นักกายภาพบ�าบัด จะแนะน�ารูปแบบของการออกก�าลังกาย ความหนัก 

และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยประเมินจากความสามารถของท่าน

ท่านควรจะเตรียมตัวก่อนเดิน / ออกก�าลังกาย ดังนี้                         

l  สวมเสื้อผ้าที่ไม่รัดแน่น และระบายความร้อนดี               

l  ใช้รองเท้าคู่ที่สวมสบาย พื้นรองเท้ามีความหนาประมาณ 0.5-1 นิ้ว และ

มีความยืดหยุ่น

l  ออกก�าลังกาย / เดินก่อนอาหาร หรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร                                                                

l  ออกก�าลังกาย / เดินในสถานที่โปร่งและไม่อบอ้าว                                 

l  เวลาท่ีเหมาะสมส�าหรับการออกก�าลังกาย / เดิน คือ ตอนเช้า (ก่อน 10.00) 

ตอนเย็น (หลัง 17.00 น.)

l  ท่านต้องพ่นยาขยายหลอดลมก่อนการออกก�าลังกาย
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ระดับความเหนื่อยของบอร์ก 

(ใช้ประเมินความรู้สึกเหนื่อย)

0 ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแม้แต่น้อย

0.5 แค่เริ่มรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยเท่านั้น

1 เหนื่อยน้อยมาก

2 เหนื่อยเล็กน้อย

3 เหนื่อยพอควร

4 เหนื่อยค่อนข้างมาก

5 เหนื่อยมาก

6

7 เหนื่อยสุดสุด

8

9 เหนื่อยสาหัสสากรรจ์

10 เหนื่อยที่สุดในชีวิต

*** ควรเดิน / ออกก�าลังกายให้อยู่ในระดับ 2 - 3  ***

การออกก�าลังกายโดยใช้ระดับความเหนือ่ย เป็นสิง่ช่วยก�าหนดความหนกั

ของการออกก�าลังกาย ถ้าความเหนือ่ยน้อยเกินไปก็จะท�าให้ไม่ได้รบัประโยชน์ 

และถ้าหากท่านมีอาการเหนื่อยเกินระดับ 4 แสดงว่าท่านออกก�าลังกายหนัก

เกินไป

ท่านควรจะหยุดเดิน / ออกก�าลังกายเมื่อ     

l  เวียนศีรษะ หน้ามืด คล้ายจะเป็นลม

l  เจ็บหน้าอก                                           

l  หายใจเหนื่อยหอบ     

l  หายใจมีเสียงวี้ด

l  ปวดข้อและเมื่อยล้า

l  ใจสั่น                                              

รูปแบบ การออกก�าลังกายที่แนะน�า
1. การยืดคลายกล้ามเนื้อ

การยืดคลายกล้ามเนื้อจะช่วยลดความตึงตัว และเพิ่มความยืดหยุ่นของ

กล้ามเนื้อหายใจ ท่านจะหายใจได้โล่งขึ้น ท�าท่าละ 5-10 ครั้ง/ชุด
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ท่าที่ 1 ท่ายืดสะบัก ประสานมือทั้ง 

2 ยกขึ้นระดับไหล่ พลิกฝ่ามือยืด

แขนไปด้านหน้าจนสุดแขน จนรู้สึก

ถึงการเคลื่อนไหวของสะบักไปด้าน

หน้า ยืดค้างไว้ 10 วินาที

ท่าที่ 2 ท่ายืดแขน ประสานมือทั้ง 2 

เหนือศีรษะ พลิกฝ่ามือยืดแขนให้

สุด ยืดค้างไว้ 10 วินาที

ท่าที่ 3 ท่ายืดสีข้าง ยกแขนซ้ายขึ้นเหนือศีรษะ โยกตัวไปทางขวาจน

รู้สึกตึงสีข้าง ยืดค้างไว้ 10 วินาที จากนั้นท�าสลับอีกข้าง

ท่าที่ 4 ท่ายืดท้องแขน ยกแขนซ้ายไว้ด้านหลังศีรษะ ให้มือซ้ายวางที่

ท้ายทอย แล้วค่อยๆ เลื่อนมือลงไปตามแนวกลางหลังจนรู้สึกตึง ยืด

ค้างไว้ 10 วินาที โดยใช้มือขวาช่วยดันท้องแขนซ้ายไปด้านหลังดังรูป 

จากนั้นท�าสลับอีกข้าง
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ท่าที่ 5 ท่ายืดอก ประสานมือไว้ด้านหลังล�าตัว ค่อยๆ แบะหัวไหล่ออก

พร้อมกับยืดอกขึ้นช้าๆ จนรู้สึกตึงบริเวณหน้าอก ยืดค้างไว้ 10 วินาที

ท่าที่ 6 ท่าหมุนหัวไหล่ วางมือบนหัวไหล่ดังรูป ค่อยหมุนศอกเป็น

วงกลม ไปด้านหน้า 5 ครั้ง และด้านหลัง 5 ครั้ง

ท่าที่ 7 ท่าบิดล�าตัว มือทั้ง 2 จับบริเวณแขนดังรูป ค่อยๆ หมุนตัวไป

ด้านซ้าย และขวา สลับกันช้าๆ ท�าด้านละ 5 ครั้ง
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ท่าที่ 8 ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าขา พับเข่าขวามาด้านหลัง แล้วใช้มือขวา

จับข้อเท้าค้างไว้จนรู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหน้า ยืดค้างไว้ 10 วินาที 

จากนั้นท�าสลับอีกข้าง

ท่าที่ 9 ท่ายืดต้นขาด้านหลัง วางขาขวาบนเก้าอี้ หรือแท่นรองที่มีความ

สูงกว่าระดับเข่า โน้มตัวไปข้างหน้าช้าๆ จนรู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้าน

หลัง ยืดค้างไว้ 10 วินาที จากนั้นท�าสลับอีกข้าง

ท่าที่ 10 ท่ายืดน่อง วางมือทั้ง 2 บนผนัง และวางต�าแหน่งของเท้าทั้ง 

2 ดังรูป ย่อเข่าที่อยู่ด้านหน้า โดยที่ขาด้านหลังยังคงเหยียดตึง ค่อยๆ 

โน้มตัวไปด้านหน้าจนรู้สึกตึงที่น่องของขาด้านหลัง ยืดค้างไว้ 10 วินาที 

จากนั้นท�าสลับอีกข้าง
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2. กายบริหารเพื่อเพิ่มการไหลเวียนอากาศในปอด

ให้ฝึกร่วมกับการฝึกหายใจเข้า และออกช้าๆ ตามจังหวะการเคลื่อนไหว 

จะช่วยลดความตงึตวัของกล้ามเนือ้หายใจ และ เพิม่การไหลเวยีนอากาศภายใน

ปอด ให้ท�าท่าละ 10 ครั้ง

ท่าที่ 1 ท่าแรกแย้ม 

-  นั่งในท่าสบายประสานมือที่ท้ายทอย

-  ก้มศีรษะและล�าตัวลง พร้อมกบัหุบศอกเข้าหากนั ขณะหายใจออกช้าๆ 

-  ยืดตัวขึ้น และกางศอกออก พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ

ท่าที่ 2 ท่ารับตะวัน นั่งในท่าสบาย ก้มตัวลงมาด้านหน้าขณะหายใจ

ออก จากนั้นยืดตัว และยกแขนทั้งสองข้างเหนือศีรษะพร้อมกับหายใจ

เข้าช้าๆ
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ท่าที่ 3 ท่าว่านสามทิศ มือทั้งสองจับเข็มขัด หรือแถบผ้าในระยะห่าง

เท่ากับความกว้างหัวไหล่ ชูแขนเหนือศีรษะทางด้านหน้าพร้อมกับ

หายใจเข้า จากนั้นวางมือลงพร้อมกับหายใจออกช้าๆ จากนั้นบิดล�าตัว

ไปทางซ้ายแล้วท�าเช่นเดิม และต่อด้วยการบิดล�าตัวไปทางขวาแล้วท�า

เช่นเดิมอย่างช้าๆ ดังรูป

1

2

3
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3. การออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน และขา

ก�าหนดน�้าหนัก ....................................................................

จ�านวน .................................................................... ครั้ง/ชุด

ท่าที่ 1 ท่านอนยกลูกเหล็ก นอนหงายถือลูกเหล็กดังรูป แล้วยกขึ้นจน

สุดแขน ท�า 5-10 ครั้ง

ท่าที่ 2 ท่านั่งยกลูกเหล็ก ยกลูกเหล็กในท่านั่ง โดยยกในท่างอข้อศอก

ขึ้น-ลง สลับซ้าย-ขวา ท�า 5-10 ครั้ง

ท่าที่ 3 ท่านั่งชูลูกเหล็ก ยกลูกเหล็กในท่านั่ง โดยยกในท่าเหยียดแขน

ขึ้นเหนือศีรษะ สลับซ้าย-ขวา ท�า 5-10 ครั้ง
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ท่าที่ 4 ท่าก้ามปู ยกลูกเหล็กในท่านั่งดังรูป ยกขึ้น-ลง ให้แขนท่อนบน

กางท�ามุมฉากกับล�าตัว ท�า 5-10 ครั้ง

ท่าที่ 5 ท่าดันก�าแพง ใช้มือทั้ง 2 วางที่ก�าแพงด้านหน้า ระดับหัวไหล่  

งอแขนและโน้มตัวเข้า-ออกจากก�าแพง ท�า 5-10 ครั้ง

ท่าที่ 6 ท่าเกร็งเข่า นั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิง ยกขาขึ้นให้เข่าเหยียด

ตรง ยกค้างไว้ 5 วินาที แล้ววางขาลง ท�าสลับอีกข้าง สามารถเพิ่มแรง

ต้านทานได้ด้วยแผ่นน�้าหนักพันรอบข้อเท้า

ท่าที่ 7 ท่าลุกยืน เริ่มจากท่านั่งบนเก้าอี้ แล้วค่อยๆ ลุกขึ้นยืน แล้วลง

นั่งอีกครั้ง ท�าซ�้า 5-10 ครั้ง
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ท่าที่ 8 ท่านั่งม้า ใช้มือทั้ง 2 จับราวที่มั่นคง ย่อตัวลงช้าๆ คล้ายกับจะ

นั่งเก้าอี้ แล้วค่อยๆเหยียดตัวขึ้น ท�าซ�้า 5-10 ครั้ง

ท่าที่ 9 ท่าย่อตัว ยืนวางเท้าดังรูป ย่อเข่าลงทั้ง 2 ข้างลง แล้วยืดตัวขึ้นสู่

ต�าแหน่งเริ่มต้น ท�าซ�้า 5-10 ครั้ง

ท่าที่ 10 ท่าขึ้นบันได ก้าวขึ้นบันไดช้าๆ ทีละขั้น

  

4. การออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มความทนทาน : 

    การเดินเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอด 

การเดินจะช่วยให้ร่างกายของท่านมีความทนทานมากขึ้น และสามารถ

ท�ากิจวัตรประจ�าวันต่างๆ ได้ดี โดยนักกายภาพบ�าบัดจะท�าการตรวจประเมิน

ร่างกายของท่าน เพื่อให้โปรแกรมการเดินท่ีเหมาะสม ส�าหรับน�าไปปฏิบัติที่

บ้านอย่างถูกต้อง
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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)
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 Rajavithi Medical Center

B   ตึกสิรินธร
 Sirindhorn Building

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

F ตึกอายุรกรรม
 Medicine Building
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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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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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รถไฟฟ้า BTS สถานี : อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

โรงพยาบาลราชวิถีไม่มีที่จอดรถ

กรุณาอย่าน�ารถส่วนตัวมา
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คู่มือผู้ป่วยและญาติ : กายภาพบ�าบัดส�าหรับผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสุขภาพ50

ข้อมูลและเรียบเรียงโดย
งานกายภาพบ�าบัด :  คณะท�างานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 กภ.ธัญญลักษณ์ ธนโรจนวณิช   

 กภ.ขวัญตา    ชินวัฒนชัย 

 กภ.พัฒนกร    วิภาทิน  

 กภ.สราวุธ    จันทร์แสง 

แสดงท่าออกก�าลังกายโดย :
 กภ.ชนม์พิสิฐ  จันทร์สุข

 น.ส.จิดาภา  ไชยเบญจวงศ์

จัดท�าโดย .....

 กระทรวงสาธารณสุข


