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เอกสารนีเ้หมาะส�าหรบัใคร?
เอกสารนีม้ขีึ้นเพื่อให้ขอ้มลูการออกก�าลังกายและค�าแนะน�าขั้นพื้นฐาน แก่ผูป้ว่ยโควิด-19 
ท่ีมอีาการปว่ยหนกัและต้องเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล ซึง่มเีนื้อหาดังต่อไปนี้

  การจัดการอาการหอบเหน่ือย หายใจล�าบาก 2 

  การออกก�าลังกายหลังออกจากโรงพยาบาล 5 

  การจัดการด้านการออกเสยีง 15 

  การจัดการเก่ียวกับการกิน การด่ืม และการกลืน  16 

  การจัดการปญัหาเก่ียวกับสมาธิ ความจ�า ความคิดแจ่มใส 17 

  การจัดการกิจวัตรประจ�าวัน 18 

  การจัดการความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซมึเศรา้ 19 

  เมื่อไหรค่วรติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ 21 

บุคลากรทางการแพทย์อาจเลือกการออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับผู้ ป่วยจาก
เอกสารฉบับนี้ การออกก�าลังกาย และค�าแนะน�าในเอกสารฉบับนีไ้ม่ควรใช้แทน
โปรแกรมการออกก�าลังกายเฉพาะรายบุคคล หรือค�าแนะน�าที่ผู้ป่วยอาจได้จาก 
บุคลากรทางการแพทยเ์มื่อผูป่้วยออกจากโรงพยาบาล

ครอบครัวและเพื่อนของผู้ป่วย สามารถช่วยผู้ป่วยในขณะท่ีก�าลังพักฟื้ นได้ และอาจเป็น
ประโยชนม์ากขึน้ หากผูป้ว่ยแบง่ปนัขอ้มลูในเอกสารนีกั้บครอบครวัและเพื่อน 
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การจัดการอาการหอบเหน่ือย หายใจล�าบาก
เปน็เรื่องปกติท่ีผูป้่วยจะยังคงมอีาการหอบเหนื่อย หายใจล�าบากหลังออกจากโรงพยาบาล 
อาการอ่อนเปล้ียเพลียแรง เนื่องจากเพิง่หายปว่ยของผูป่้วยและจากพยาธสิภาพของโรคเอง 
สามารถท�าใหผู้้ป่วยรู้สกึหอบเหนื่อย หายใจล�าบากได้ง่าย

อาการหอบเหนื่อยอาจท�าให้ผู้ป่วยรู้สึกวิตก ซึ่งความรู้สึกวิตกกังวลนี้อาจจะยิ่งท�าให ้
อาการหอบเหนื่อย หายใจล�าบากแยล่ง พยายามสงบสติอารมณ์และเรยีนรู้วิธีท่ีจะจัดการ 
กับอาการหอบเหนื่อย หายใจล�าบาก จะชว่ยได้ดีกว่า

อาการหอบเหนื่อย หายใจล�าบาก จะเริ่มดีขึ้น เมื่อผู้ป่วยค่อยๆ เพิ่มการเคล่ือนไหวและ
การออกก�าลังกาย ในขณะเดียวกัน การจัดท่าทางท่ีชว่ยใหห้ายใจง่ายข้ึนและเทคนิคการหายใจ
ในล�าดับถัดไป จะชว่ยใหผู้ป้ว่ยรบัมอืกับอาการหอบเหนื่อยได้ดี

 ถ้าผูป้ว่ยเริม่รูส้กึว่ามอีาการหายใจหอบเหน่ือยรุนแรงขึน้ และอาการไมด่ขีึน้หลัง
จัดท่าทางหรอืเทคนิคการหายใจ โปรดติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ 
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การจัดท่าทางทีช่ว่ยใหห้ายใจง่ายขึน้
ท่าเหล่านี้เป็นท่าทางส่วนหน่ึงท่ีช่วยลดอาการหอบเหนื่อย ลองท�าแต่ละท่าเพื่อดูว่า 
ท่าใดท่าหนึ่งหรือหลายท่า ท่ีท�าให้หายใจง่ายขึ้น ผู้ป่วยอาจจะลองใช้เทคนิคการหายใจ 
(ดังมีรายละเอียดด้านล่าง) รว่มกับการจัดท่าทางท่ีจะชว่ยใหห้ายใจง่ายขึน้ 

1. นอนตะแคงศรีษะสงู 
ผูป้ว่ยนอนตะแคง ใชห้มอนรองศรีษะและต้นคอใหส้งู เขา่งอเล็กนอ้ย 

2. น่ังโน้มตัวไปขา้งหน้า 
วางแขนบนโต๊ะ สว่นศรีษะ อาจจะมหีมอน
ชว่ยรองศรีษะหรอืไมก็่ได้ 

3. น่ังโน้มตัวไปด้านหน้า  
(ไมม่โีต๊ะอยูด้่านหน้า)
นัง่บนเก้าอ้ี โนม้ตัวไปด้านหนา้ วางแขน 
บนหน้าขา หรือท่ีเท้าแขนของเก้าอ้ี 

4. ยนืโน้มตัวไปด้านหน้า 
เกาะขอบหนา้ต่าง หรอืวัตถุท่ีมัน่คง เชน่ 
จับพนกัเก้าอ้ี หรอืโต๊ะก็ได้

5. ยนืเอนหลังพงิก�าแพง 
ส้นเท้าห่างจากผนัง 1 ฟุต ขาท้ัง 2 ข้าง
หา่งจากกันตามสมควร มือสองข้างปล่อย
ข้างล�าตัว
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เทคนิคการหายใจ

ควบคมุการหายใจ

วิธกีารนีจ้ะชว่ยใหผู้ป้ว่ยรู้สกึผอ่นคลายและสามารถควบคมุการหายใจได้ โดยมวิีธดัีงนี้

 —  นัง่บนเก้าอ้ีในท่าท่ีสบาย 

 —  วางมอืข้างหนึง่บนทรวงอก มอือีกขา้งวางบนหนา้ท้อง

 —  ผอ่นคลาย (อาจจะท�าใหผ้อ่นคลายง่ายข้ึนถ้าหลับตา) จากนัน้จดจ่อกับลมหายใจ

 —  หายใจเข้าช้าๆ ผ่านจมูก (หากหายใจเข้าทางจมูกไม่สะดวก อาจหายใจเข้าทางปาก)  
จากนัน้ค่อยๆ เปา่ลมออกทางปากให้หมด

 —  ระหว่างหายใจเขา้ ผูป้ว่ยจะรูส้กึว่ามอืท่ีวางอยูบ่นหนา้ท้องจะขยบัมากกว่ามอืท่ีวางอยูบ่น
ทรวงอก 

 —  พยายามผอ่นคลายขณะหายใจ ปล่อยใหล้มหายใจล่ืนไหลตามการหายใจเข้า-ออกช้าๆ

การคมุจังหวะการหายใจ

การคุมจังหวะการหายใจ มีประโยชน์เ ม่ือใช้ร่วมกับการท�ากิจกรรมท่ีต้องออกแรง
หรือท�าให้หายใจหอบเหนื่อย เช่น การเดินขึ้นบันได การเดินขึ้นเนิน พึงระลึกว่าไม่มี 
ความจ�าเปน็ต้องรบีรอ้น 

 —  พยายามซอยยอ่ยกิจกรรม ซึง่จะท�าใหไ้มเ่หนื่อยจนเกินไปเมื่อสิน้สดุกิจกรรม

 —  ใหห้ายใจเขา้ ก่อนจะเริม่ท�ากิจกรรมนัน้ๆ เชน่ หายใจเขา้ก่อนเดินขึน้บนัไดแต่ละขัน้

 —  หายใจออกขณะก�าลังก้าวขึน้บนัได เปน็ต้น

 —  ผูป้ว่ยอาจจะพบว่าการหายใจเขา้ทางจมกูและออกทางปากชา้ๆ จะชว่ยใหห้ายใจได้ดีขึน้
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การออกก�าลังกายหลังออกจากโรงพยาบาล

•  เพิม่สมรรถภาพทางกาย
•  ลดอาการหอบเหนื่อย
•  เพิม่ความแขง็แรงของกล้ามเนื้อ
•  ท�าใหก้ารทรงตัวและการเคล่ือนไหว

ประสานสมัพนัธดี์ขึน้

•  ความคิดความอ่านดีข้ึน
•  ลดความเครยีด ท�าใหอ้ารมณดี์ข้ึน
•  เพิม่ความม่ันใจ
•  ท�าใหก้ระปรีก้ระเปรา่มากขึน้

พยายามหาวิธสีรา้งแรงจูงใจในการออกก�าลังกาย เชน่ การบนัทึกผลการออกก�าลังกายและ
ความก้าวหน้าการออกก�าลังกายของตนเองไว้ใน “แอป” ของโทรศพัท์มอืถือหรอืในนาฬกิา 

การออกก�าลังกายอยา่งปลอดภัย
การออกก�าลังกายอยา่งปลอดภัย มีความส�าคัญ ต้ังแต่ผู้ป่วยยังสามารถเคล่ือนไหว (เดิน) 
และออกก�าลังกายด้วยตนเองก่อนท่ีจะป่วย และยิ่งต้องให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัย 
ในขณะออกก�าลังกายถ้า

 —  ผูป้ว่ยเคล่ือนไหวไมส่ะดวกก่อนเข้าโรงพยาบาล
 —  ผูป้ว่ยมปีระวัติหกล้มก่อนมาโรงพยาบาลหรือระหว่างรกัษาตัวอยูใ่นโรงพยาบาล
 —  มปีญัหาสขุภาพหรอือาการบาดเจ็บอ่ืนๆ ท่ีท�าใหมี้ความเสีย่งในการออกก�าลังกาย
 —  ออกจากโรงพยาบาลโดยท่ีแพทยส์ัง่ให้ใช้ออกซเิจน

กรณดัีงกล่าวขา้งต้น ผูป้ว่ยอาจต้องมผีูด้แูลอยูด้่วยเพื่อความปลอดภัยในขณะการออกก�าลังกาย 
หากผูป้ว่ยจ�าเปน็ต้องใชอ้อกซเิจน ในระหว่างออกก�าลังกาย ต้องปรกึษาบุคลากรทางการแพทย์ 
ก่อนเร่ิมออกก�าลังกาย

กฎขั้นพื้นฐานทีจ่ะชว่ยใหป้ลอดภัยเมื่อออกก�าลังกาย 

 —  มกีารเตรยีมพรอ้มก่อนออกก�าลังกาย และ ผอ่นคลายหลังการออกก�าลังกายเสมอ
 —  สวมใสเ่สื้อผา้หลวมสบายและรองเท้าท่ีเหมาะสม 
 —  ออกก�าลังกายหลังรบัประทานอาหารอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง
 —  ด่ืมน�าใหเ้พยีงพอ
 —  หลีกเล่ียงการออกก�าลังกายในชว่งท่ีอากาศรอ้นจัด
 —  หากอากาศหนาวมาก ใหอ้อกก�าลังกายภายในอาคาร

การออกก�าลังกาย เป็นสว่นส�าคัญของการฟื้ นฟูภายหลังหายป่วยอยา่งรุนแรงจากโควิด-19
ซึง่การออกก�าลังกายชว่ยในเรื่องต่อไปนี้ 
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หากมอีาการดังต่อไปนี ้ไมอ่อกก�าลังกายหรอืหยุดออกก�าลังกาย
และ ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ 

 —  คล่ืนไส้ หรอืรูส้กึไมส่บาย 

 —  วิงเวียนศรีษะ

 —  หายใจหอบเหนื่อยมาก

 —  ตัวเย็นหรือเหง่ือออก

 —  เจ็บแนน่หนา้อก

 —  มอีาการปวดเพิม่มากขึน้ 

ขอ้ควรจ�า เมื่อออกก�าลังกายนอกบา้นควรเว้นระยะหา่งจากผูอ่ื้น

ระดับความหนักของการออกก�าลังกายทีถ่กูต้อง

หากผู้ป่วยอยากทราบว่าความหนักของการออกก�าลังกายท่ีท�าเหมาะสมหรอืไม่ ให้นึกถึง
การพูดเปน็ประโยค

 —  ถ้าสามารถพูดเป็นประโยคโดยไม่หยุดในระหว่างออกก�าลังกายและไม่รู้สึกเหนื่อยหอบ  
ผูป้ว่ยสามารถเพิม่ความหนกัของการออกก�าลังกายได้

 —  ถ้าไม่สามารถพูดเป็นประโยคในระหว่างออกก�าลังกาย หรอื พูดได้เป็นค�า และมีอาการ 
เหนื่อยหอบมาก แสดงว่าผูป้ว่ยออกก�าลังกายหนกัเกินไป

 —  หากสามารถพดูเปน็ประโยคในระหว่างออกก�าลังกายได้ และหยุดพกั 1 หรอื 2 คร้ังเพื่อหายใจ  
อาการหอบเหนื่อยอยู่ในระดับปานกลางถึงเกือบมาก แสดงว่าความหนักของการ 
ออกก�าลังกายเหมาะสม 

ความรูส้กึเหน่ือยหอบในระดับทีเ่หมาะสมในขณะออกก�าลังกายเป็นเรื่องปกติ ไมไ่ด้ท�ารา้ย
หรอืมอัีนตรายต่อสขุภาพของผูป่้วย เมื่อสมรรถภาพทางกายค่อยๆ ดขึีน้ อาการเหน่ือยหอบ 
ระหว่างออกก�าลังกายก็จะลดลง ดังน้ันการออกก�าลังกายเพื่อเพิม่สมรรถภาพของรา่งกาย 
ควรรูส้กึเหน่ือยระดับปานกลางถึงเกือบมาก ในขณะออกก�าลังกาย

หากขณะออกก�าลังกาย รู้สึกเหนื่อย จนพูดไม่ออก ผู้ป่วยควรผ่อนการออกก�าลังกายลง 
หรอืหยุดออกก�าลังกาย และพกั จนกว่าจะสามารถควบคมุการหายใจได้ อาจจะใชเ้ทคนิค 
การจัดท่าทางท่ีชว่ยลดอาการหอบเหน่ือยในหนา้ท่ี 3
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การอบอุ่นรา่งกายก่อนออกก�าลังกาย

การอบอุ่นรา่งกายก่อนออกก�าลังกายเปน็การเตรียมตัวก่อนการออกก�าลังกาย เพื่อปอ้งกัน 
การบาดเจ็บ การอบอุ่นรา่งกาย ควรใชเ้วลาประมาณ 5 นาที สามารถท�าได้ท้ังในท่านัง่หรอืยืน 
โดยหากท�าในท่ายนืควรยืนบนพื้นท่ีม่ันคง มืออาจจับวัตถท่ีุแข็งแรงกันล้ม การอบอุ่นรา่งกาย
ในแต่ละท่า ควรท�าท่าละ 2-4 ครัง้ เมื่ออบอุ่นรา่งกายเสรจ็ควรรูส้กึเหนื่อยเล็กนอ้ย

1. ยกัไหล่

ค่อยๆ ยกัไหล่ขึน้ถึงระดับหู

แล้วค่อยๆ ปล่อยลง

2. หมนุไหล่

นั่ง ปล่อยแขนข้างล�าตัว
ตามสบาย ค่อยๆ หมนุหวั
ไหล่ไปด้านหนา้ แล้วหมนุไป
ด้านหลัง

3. โน้มตัวด้านขา้ง

ปล่อยแขนข้างล�าตัว เล่ือน
แขนตามล�าตัวลงพรอ้มกับ
โนม้ตัวไปด้านซา้ย-ขวา

4. ยกเขา่

ค่อยๆ ยกเขา่ขึน้-ลง

ไมใ่ห้สงูกว่าระดับสะโพก

5. ยนืแตะสน้เท้า-ปลาย
เท้า

เขยง่ปลายเท้า สน้เท้า

ขึน้-ลง

6. หมนุขอ้เท้า

เหยยีดเขา่และหมนุขอ้เท้า
เปน็รูปวงกลม จากนัน้สลับ
มาอีกข้าง



8

การออกก�าลังกาย

ควรออกก�าลังกาย ครั้งละ 20-30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ ตัวอยา่งขา้งล่างเป็นท่าทางท่ีใช้ 
ออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพปอดและหัวใจ ระดับการออกก�าลังกายท่ีเหมาะสมคือ 
ใหรู้สึ้กเหนื่อยปานกลาง ถึงเกือบมาก จับเวลาในขณะท่ีท�า จากนัน้ค่อยๆ เพิม่เวลาเท่าท่ีผูป้ว่ย 
สามารถท�าได้ โดยอาจจะค่อยๆ เพิม่ทีละ 30 วินาที หรือ 1 นาทีต่อท่า ซ่ึงอาจจะใชเ้วลา 
พอสมควร กว่าท่ีผูป้ว่ยจะกลับมาท�าได้เท่ากับชว่งก่อนปว่ย 

ตัวอยา่งของการออกก�าลังกาย

7. ยนืย�าเท้าอยูกั่บที่
 —  สามารถจับเก้าอ้ีหรือโต๊ะท่ีมีความมั่นคง และมีเก้าอ้ีไว้ 
ใกล้ตัวเพื่อใชน้ัง่พกั 

 —  ยกเข่าขึ้นทีละ 1 ข้าง 

การเพ่ิมระดับความยาก
 —  โดยการเพิ่มความสูงของการยกขา เช่น พยายามยกให้สูง
เท่าระดับสะโพกถ้าสามารถท�าได้ 

เมื่อไหรท่ี่ควรออกก�าลังกายท่าน้ี
 —  เมื่อไมส่ามารถเดินออกไปขา้งนอกได้ หรอื ยงัเดินได้ไมไ่กล 
จ�าเป็นต้องนั่งพัก

8. ก้าวขึ้นบันได 
 —  ใชบ้นัไดขัน้ท่ีอยูล่่างสดุ

 —  สามารถจับราวบนัได และมเีก้าอ้ีอยูใ่กล้ตัวเพื่อใชน้ัง่พกั 

 —  ก้าวขาขึ้น-ลง และเปล่ียนขาข้างท่ีใช้ขึ้นก่อนทุกๆ 10 ครั้ง 

การเพ่ิมระดับความยาก
 —  เพิ่มระดับความสูงของขั้นบันได/กล่องสเต็ป หรือ  
เพิม่ความเร็วในการก้าวข้ึน-ลง

 —  หากทรงตัวได้ดี ให้ก้าวขึ้น-ลง โดยท่ีไม่จับราวบันได  
หิ้วตุ้มน�าหนักในขณะก้าวขึ้น-ลง

เม่ือไหร่ท่ีควรออกก�าลังกายท่าน้ี
 —  เมื่อไมส่ามารถเดินออกไปข้างนอกได้ 

 —  ยงัไมส่ามารถเดินได้ไกล จนถึงท่ีนัง่พกั
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9. เดิน
 —  เดินบนทางราบ อาจจะใช้อุปกรณ์เพื่ อช่วยพยุงเดินก็ได้ เช่น ไม้ค�ายันสี่ขา  
ไมค้�ายนัรกัแร้ หรอืไมเ้ท้า 

การเพ่ิมระดับความยาก
 —  เพิม่ความเรว็หรอืระยะทางใหย้าวขึน้ หรอืเดินขึน้เนนิ 

เมื่อไหรท่ี่ควรออกก�าลังกายนี้
 —  เมื่อไมส่ามารถไปออกก�าลังกายขา้งนอกได้ 

10. ว่ิงเหยาะๆ หรอืป่ันจักรยาน
 —  สามารถท�าได้เมื่อไมม่ขีอ้หา้ม/ขอ้ควรระวังทางการแพทยแ์ล้ว 

เมื่อไหรท่ี่ควรออกก�าลังกายประเภทนี้
 —  เมื่อเดินได้ดี ไมเ่หนื่อยหอบ

 —  ถ้าผูป่้วยเคยว่ิงเหยาะๆ หรอืป่ันจักรยานก่อนท่ีจะเจ็บป่วย 

การออกก�าลังกายเพ่ือเพ่ิมความแขง็แรงของกล้ามเน้ือ

การออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยให้กล้ามเนื้อท่ีอ่อนแรงหลังจาก 
การเจ็บป่วยแข็งแรงขึ้น ควรท�า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ออกก�าลังกายชนิดนี้จะไม่ท�าให้รู้สึก 
หอบเหนื่อยเหมอืนการออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบหายใจและไหลเวียน
โลหติ แต่จะท�าใหรู้ส้กึว่ากล้ามเนื้อท�างานมากขึน้

การออกก�าลังกายแต่ละท่า ควรท�าให้ได้ถึง 3 ชุด ชุดละ 10 ครั้ง สามารถพักสั้นๆ  
ระหว่างชุดได้ ผูป้ว่ยไมค่วรกังวลหากรูส้กึว่าค่อนขา้งหนกั ควรเริม่ด้วยจ�านวนครัง้นอ้ยๆ ต่อชุด  
จนกระท่ังถึง 10 ครัง้ต่อชุด เมื่อท�าได้ดีขึน้ สามารถใชอุ้ปกรณ ์ท่ีมนี�าหนกั เชน่ กระปอ๋งอาหาร 
หรอืขวดน�า เพื่อใหก้ล้ามเนื้อท�างานมากขึน้

ท่าออกก�าลังกายดังท่ีอธิบายไว้ด้านล่าง เป็นส่วนหน่ึงของท่าออกก�าลังกายเพ่ือเพิ่ม 
ความแขง็แรงของกล้ามเน้ือท้ังสว่นแขน และขา สามารถท�าได้ท้ังในท่านัง่หรอืยืน ไมจ่�าเปน็
ต้องท�าตามล�าดับดังเชน่ในคู่มือ ในขณะท�า ควรจัดท่าทางให้ถกูต้อง คือ หลังตรง แขมว่ท้อง 
และควรท�าชา้ๆ 

ขอ้ควรจ�า หายใจเขา้ก่อนทีจ่ะเริม่ออกแรงมากทีส่ดุและหายใจออกในขณะออกแรง
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ตัวอยา่งการออกก�าลังกายเพื่อเพิม่ความแขง็แรงของแขน 

1. งอศอก
 —  ถือน�าหนกัไว้ในมอืแต่ละขา้ง โดยหนัฝา่มอืไปด้านหนา้

 —  แขนวางแนบล�าตัว จากนัน้ค่อยๆ งอศอก ยกน�าหนกัขึน้

 —  สามารถท�าได้ท้ังท่าน่ังและท่ายนื

การเพ่ิมระดับความยาก
 —  สามารถเพิม่น�าหนกัท่ียก

2. มอืยนัก�าแพง
 —  วางมือท้ังสองข้างยันก�าแพง โดยความสูงฝ่ามือเท่ากับ
ระดับหวัไหล่ วางเท้าท้ังสองข้างหา่งจากก�าแพงประมาณ 1 
ไมบ้รรทัด

 —  คอยระวังหลังใหต้รงตลอดการเคล่ือนไหว ค่อยๆ งอศอกให้
ล�าตัวโนม้ไปขา้งหนา้เขา้หาก�าแพง และค่อยๆ ดันออกโดย
การเหยยีดศอกชา้ๆ จนกว่าขอ้ศอกจะเหยยีดตรง

การเพ่ิมระดับความยาก
 —  ยนืหา่งจากก�าแพงใหม้ากขึน้

3. กางแขน
 —  ถือน�าหนักไว้ในมือแต่ละข้าง ฝ่ามือหันเข้าหาล�าตัว  
กางแขนออก

 —  ค่อยๆ กางแขนออก จนสูงถึงระดับไหล่ จากนั้นค่อยๆ  
หบุแขนลงชา้ๆ

 —  สามารถท�าได้ท้ังท่าน่ังและท่ายนื

การเพ่ิมระดับความยาก
 —  สามารถเพิ่มความยากโดยการเพิ่มระดับความสูงของการ 
กางแขน แต่ไมค่วรเกินระดับไหล่

 —  สามารถเพิม่น�าหนกัท่ีถือได้
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ตัวอยา่งการออกก�าลังกายเพื่อเพิม่ความแขง็แรงของขา

1. ลกุ-น่ัง
 —  นั่งบนเก้าอ้ี วางเท้าท้ังสองข้างหา่งกันใหก้ว้างเท่ากับระดับ
สะโพก วางแขนแนบล�าตัว หรอืกอดอก 

 —  ค่อยๆ ลุกยืนขึ้น ค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นจึงค่อยๆ นั่งลง 
 โดยใหเ้ท้าสมัผสัพื้นอยูต่ลอดเวลา

 —  หากใช้มือช่วยยัน  แต่ก็ยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้  
ให้ลองใช้เก้าอ้ีท่ีมีความสูงเพิ่มขึ้น ถ้ายังไม่สามารถยืนได้  
อาจใชม้อืชว่ยยนัตัวขึน้

การเพ่ิมระดับความยาก
 —  ท�าชา้ๆ เท่าท่ีจะท�าได้

 —  ใชเ้ก้าอ้ีท่ีเต้ียลง

 —  ถือน�าหนกัไว้ท่ีหน้าอกระหว่างออกก�าลังกาย

2. เหยยีดเข่า
 —  นัง่บนเก้าอ้ี ค่อยๆ เหยยีดเขา่ขา้งใดขา้งหนึง่ เมื่อเขา่เหยยีด
ตรงแล้ว ให้ค้างไว้สกัครู ่จากนัน้จึงค่อยๆ งอเขา่ลง สลับท�า
อีกขา้ง 

การเพ่ิมระดับความยาก
 —  เพิม่เวลาชว่งท่ีเขา่เหยยีดโดยนบั 1-3

 —  ท�าใหช้า้ลง
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3. ยนืยอ่เขา่
 —  ยืนหลังชิดก�าแพงหรือผนังท่ีมั่นคงแข็งแรง โดยให้เท้า
ท้ังสองข้างกางออกจากกันเล็กน้อย เล่ือนเท้าให้ห่างจาก 
ก�าแพงประมาณ 1 ไมบ้รรทัด หรอื อาจยนืแตะเก้าอ้ีท่ีหนกั
ไมเ่ล่ือนไปไหน

 —  ค่อยๆ ยอ่เขา่โดยใหห้ลังชดิก�าแพงตลอดเวลา โดยความสงู
ของสะโพกสงูกว่าเขา่

 —  ค้างไว้สกัครู ่แล้วค่อยๆ เหยยีดเขา่ขึน้ เพื่อกลับไปสูท่่าเริม่ต้น

การเพ่ิมระดับความยาก
 —  โดยการย่อเข่าลงให้มากขึ้น แต่ระดับสะโพกควรสูงกว่า 
ระดับเขา่

 —  เพิ่มช่วงเวลาการค้างให้มากข้ึนโดยนับ 1 ถึง 3 ก่อนท่ีจะ
เหยยีดเขา่

4. ยนืเขยง่เท้า

 —  ยนืตรง ไมโ่น้มตัว มอืจับเก้าอ้ี หรอือุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีมีความ
มัน่คง 

 —  ค่อยๆ เขยง่ปลายเท้าขึน้และลง 

การเพ่ิมระดับความยาก
 —  เขยง่ปลายเท้าแล้วนบั 1 ถึง 3 

 —  ยนืขาเดียว แล้วเขยง่ปลายเท้าขึน้-ลง 
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การผอ่นคลายหลังการออกก�าลังกาย

การผ่อนคลายหลังการออกก�าลังกาย จะช่วยให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติก่อนหยุด 
ออกก�าลังกาย โดยท่ัวไป ชว่งผอ่นคลายหลังออกก�าลังกายใชเ้วลาประมาณ 5 นาที การหายใจ
จะค่อยๆ ลดลงสูร่ะดับปกติเมื่อสิน้สดุการผอ่นคลาย พยายามท�าใหค้รบทกุท่าตามท่ีแนะน�า 
แต่หากท�าไมไ่ด้ ก็เลือกเฉพาะท่าท่ีสามารถท�าได้

1.  เดินให้ช้าลง หรอืค่อยๆ ย�าเท้าอยู่กับที่ ประมาณ 2 นาที

2.  ขยบัขอ้ต่อต่างๆ เหมอืนกับการออกก�าลังกายแบบอบอุ่นรา่งกาย ซึง่ท�าได้ท้ังท่าน่ัง
หรอืยนื 

3. ยดืกล้ามเน้ือ

การยืดกล้ามเนื้อจะชว่ยลดอาการปวดระบมท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลังจากออกก�าลังกาย 1-2 วัน 
การยืดกล้ามเนื้อสามารถท�าได้ ท้ังในท่านัง่และท่ายนื การยืดกล้ามเนื้อแต่ละครัง้ควรค่อยๆ 
ยดืและค้างไว้ประมาณ 15-20 วินาที

ยดืล�าตัวด้านขา้ง

เหยียดแขนขวาขึ้นด้านบน เอนตัวไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย  
ควรรู้สกึตึงบริเวณด้านขวาของล�าตัว จากนัน้จึงค่อยๆ เอียงตัว
กลับมาในท่าเริม่ต้นแล้วค่อยสลับไปท�าอีกข้าง

ยดืหวัไหล่

เหยียดแขนมาด้านหน้าให้สูงเท่ากับระดับหัวไหล่ กวาดแขน 
ไปฝั่ งตรงข้าม ใช้แขนอีกข้างดันแขนข้างท่ีเหยียดตรง 
เขา้หาหนา้อก ใหรู้ส้กึว่ากล้ามเนื้อรอบขอ้ไหล่ถกูยดื จากนัน้จึง
ค่อยๆ ผอ่นกลับไปจุดเร่ิมต้น แล้วสลับท�าอีกข้าง 
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ยดืกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง

นั่งบนขอบเก้าอ้ี หลังตรง (เก้าอ้ีต้องมั่นคง ไม่กระดก) 
เท้าวางแนบกับพื้น เหยียดขาข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้า  
ให้ส้นเท้าแตะพื้น วางมือไว้บนขาอีกข้างหนึ่ง พยายามนั่ง 
ให้หลังตรงมากท่ีสุด จากนั้นจึงค่อยๆ โน้มตัวไปด้านหน้า  
โดยใช้สะโพกเป็นจุดหมุน จนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อขาด้านหลัง  
ของขาขา้งท่ีเหยยีดถกูยดืออก จากนัน้จึงค่อยๆ เอนตัวกลับมา 
แล้วสลับท�าอีกข้าง

ยดืนอ่ง

ยืนตรง กางขาออกเล็กน้อย โน้มตัวไปด้านหน้าใช้มือยัน
ก�าแพง ก้าวขาขา้งหนึง่ไว้ด้านหลัง รักษาล�าตัวให้ตรง ปลายเท้า 
ท้ังสองชี้ไปด้านหน้า ค่อยๆ งอเข่าข้างท่ีอยู่ด้านหน้าโดย
พยายามให้ขาท่ีอยู่ด้านหลังเหยียดตรงและส้นเท้าติดกับพื้น 
จนกว่าจะรู้สกึตึงท่ีกล้ามเน้ือนอ่งของขาท่ีอยูด้่านหลัง จากนัน้
จึงค่อยๆ กลับไปสูท่่าเร่ิมต้น แล้วสลับท�าขาอีกขา้ง

ยดืหน้าขา

ยนืตรง หาท่ีจับท่ีมัน่คง งอขาขา้งใดขา้งหนึง่ใชม้อืขา้งเดียวกันกับ
ขาขา้งท่ีงอ จับข้อเท้าเพื่อชว่ยงอเขา่ใหม้ากขึน้ จากนัน้ปลายเท้า 
กระดกชี้ขึ้นเพดาน จนกว่าจะรู้สึกตึงกล้ามเนื้ อหน้าขา  
โดยพยายามให้เขา่ท้ังสองขา้งชดิกันและหลังต้ังตรง จากนั้น
จึงค่อยๆ ปล่อยขาลง เพ่ือกลับไปสูท่่าเร่ิมต้นแล้วค่อยสลับไป
ท�าขาอีกข้าง

สามารถยืดหน้าขาในท่านั่งได้ โดยนั่งครึ่งหน่ึงของเก้าอ้ี
เล่ือนขาข้างท่ีต้องการยืด ไปด้านหลังให้ชิดขอบเก้าอ้ีมาก
ท่ีสุด โดยให้หัวเข่าชี้ลงด้านล่าง จนกว่าจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อ 
หนา้ขาถกูยดื จึงค่อยๆ กลับไปสูท่่าเริม่ต้นแล้วสลับท�าอีกขา้ง
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การจัดการปญัหาด้านการออกเสยีง
บางครั้งผู้ป่วยอาจมีปัญหาเรื่องการออกเสียงหลังจากใส่ท่อช่วยหายใจ ถ้าหากมีปัญหา
เสียงแหบแหง้ สิง่ส�าคัญคือ

—  พยายามพดูเมื่อรูส้กึสบาย การท่ีพยายามใชเ้สยีงจะท�าใหเ้สยีงดีขึน้ ถ้าระหว่างพดูรูส้กึเหนื่อย 
ใหห้ยุดพกัและบอกเพื่อน และครอบครวัใหท้ราบว่าต้องหยุด หรอืพกัการสนทนา

—  ไม่เค้น/บีบเสียง  ไม่พูดกระซิบเพราะจะท�าให้เส้นเสียงมีความตึงมาก พยายาม 
ไม่ขึ้นเสียงหรอืตะโกน ถ้าหากต้องการให้ผูอ่ื้นสนใจในสิ่งท่ีพูด พยายามใชอุ้ปกรณ์ท่ีท�าให้ 
เกิดเสียงเพื่อเรยีกความสนใจ

—  พัก ถ้าผู้ป่วยหายใจไม่ทันระหว่างท่ีพูด อย่าพยายามฝืนพูด ให้พัก นั่งลง และจดจ่อกับ 
การหายใจ โดยอาจจะใช้วิธกีารหายใจตามท่ีอธบิายไว้ก่อนหนา้นี้ จนกว่าจะดีขึน้แล้วค่อยพดู
อีกคร้ัง

—  ฮัมเสยีงในล�าคอ เพื่อเปน็การฝกึการใชเ้สยีง แต่ระวังไมใ่หเ้กิดการเค้นเสยีงมากเกินไป

—  ใชก้ารสื่อสารรูปแบบอ่ืนๆ เเชน่ การเขยีน พมิพข์อ้ความ หรอืใชท่้าทาง เมื่อรูส้กึว่าพดูล�าบาก 
หรอืรูสึ้กไมส่ะดวกสบาย

—  จิบน�าตลอดวัน เพื่อชว่ยใหอ้อกเสยีงดีขึน้
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การจัดการเรื่องการกิน การด่ืม และการกลืน
ถ้าผูป่้วยหายใจโดยใชท่้อชว่ยหายใจในขณะท่ีอยูโ่รงพยาบาล ผูป้ว่ยอาจสงัเกตว่า กลืนอาหาร
หรอืด่ืมล�าบาก เพราะว่า กล้ามเนื้อท่ีชว่ยในการกลืนอาจมกีารอ่อนแรง การกินและการด่ืม 
ได้ดีมคีวามส�าคัญต่อการฟื้ นตัวของผูป้ว่ย

ใหค้วามสนใจต่อการกลืนเพราะเป็นเรื่องส�าคัญทีจ่ะหลกีเลีย่งการส�าลักและปอดอักเสบ  
ซึง่สามารถเกิดขึน้ได้หากอาหาร เครือ่งด่ืมลงไปผดิทางและเขา้ไปในปอดของผูป่้วยขณะกลืน 

ถ้าผูป้ว่ยรูสึ้กมอีาการกลืนล�าบาก เทคนิคเหล่าน้ีอาจชว่ยได้

—  น่ังหลังตรงกินหรอืด่ืม หา้มกินอาหารหรอืด่ืมในขณะนอน เอนหลัง 

—  ให้ร่างกายอยูใ่นท่าต้ังตรง ซึ่งอาจจะเป็นท่า นั่ง ยืน หรือ เดิน อย่างน้อย 30 นาที  
หลังรับประทานอาหาร

—  ลองรับประทานอาหารที่มหีลากหลายเน้ือสัมผัส (หนืดมากหนืดน้อย) และสังเกตดูว่า 
อาหารชนิดไหนท่ีกลืนง่าย อาจเริ่มจากเลือกอาหารท่ีมีลักษณะนิ่มๆ ล่ืนๆ และ/หรือ 
มคีวามชุม่ชื้น (อาหารอ่อน) หรอืหากเปน็อาหารแขง็ควรบดสบัใหล้ะเอียด

—  มสีมาธิในขณะรบัประทานหรอืด่ืม พยายามรบัประทานอาหารในท่ีเงียบสงบ

—  ค่อยๆ กิน เริม่กินอาหารค�าเล็กๆ จิบน�าทีละนิดในระหว่างท่ีมอีาหารอยูใ่นปาก จากน้ันเค้ียว
ใหล้ะเอียดก่อนกลืน

—  กลืนอาหารใหห้มดก่อนท่ีจะเริม่กินหรอืด่ืมค�าใหม่

—  แบ่งอาหารเป็นมื้อเล็กๆ ทยอยรบัประทานท้ังวัน หากรู้สกึเหน่ือยเมื่อรับประทานอาหาร
ม้ือใหญ่

—  หากไอหรอืส�าลักอาหาร หรอื หายใจล�าบากในขณะกินหรอืด่ืม ควรพักหรือรอจนอาการดีขึน้

การรับประทานอาหารท่ีมปีระโยชน์มีความส�าคัญกับการฟื้ นตัวของผู้ป่วย โดยเฉพาะเมื่อ
ผู้ป่วยไมแ่ข็งแรงหรอืเคยใชเ้ครื่องช่วยหายใจ แปรงฟันทกุครั้งหลังรับประทานอาหารและ
พยายามด่ืมน�าสม�าเสมอเพ่ือสขุภาพท่ีดีของชอ่งปาก

หากยงัคงมอีาการกินหรอืด่ืมล�าบาก โปรดติดต่อบุคลากรทางการแพทย์
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การจัดการปญัหาเกีย่วกับสมาธิ ความจ�า 
ความคิดแจ่มใส
หลังจากท่ีป่วยหนักโดยเฉพาะเมื่ อต้องใส่ท่อช่วยหายใจขณะอยู่ในโรงพยาบาล  
อาจรู้สึกว่าไม่มีสมาธิ ความจ�าไม่ดี ความคิดไม่แจ่มใส อาการเหล่าน้ีอาจจะหายไป 
ภายในสปัดาหห์รอืเดือน แต่ในผูป้ว่ยบางรายอาจนานกว่านี้

สิง่ส�าคัญคือผูป่้วยและครอบครวัควรตระหนักถึงปัญหาเหล่านี ้เน่ืองจากอาจมผีลต่อความ
สมัพนัธ์ในครอบครวั การท�ากิจวัตรประจ�าวัน และการกลับไปท�างานหรอืเรยีนหนังสอื

ถ้าผูป้ว่ยมปีญัหาในเรื่องดังกล่าว วิธดัีงต่อไปนีอ้าจชว่ยได้

—  การออกก�าลังกาย สามารถชว่ยการฟ้ืนตัวของสมอง อาจจะยากหากผู้ปว่ยมอีาการอ่อนเพลีย  
หอบเหนื่อย หรือล้า แต่หากค่อยๆ ออกก�าลังกายเบาๆ ทีละน้อยในชีวิตประจ�าวัน  
การออกก�าลังกายเพื่อเพิม่สมรรถภาพปอดและหวัใจและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท่ีอธบิาย
ในตอนต้นของเอกสารนี้ อาจเปน็จุดเริม่ต้นท่ีดี

—  การออกก�าลังกายสมอง เชน่ งานอดิเรก หรือกิจกรรมใหม่ๆ  ทายปรศินา ทายค�า/ตัวเลข  
การฝึกความจ�าและการอ่านอาจช่วยได้ ควรเริ่มการออกก�าลังกายสมองด้วยการท�าสิ่งท่ี 
ค่อนขา้งท้าทายแต่ไมย่ากจนเกินไป แล้วค่อยๆ เพิม่ความยากตามความสามารถของผูป้ว่ย 
ซึง่เปน็สิง่ส�าคัญท่ีท�าใหเ้กิดแรงจูงใจ

—  เตือนตัวเองด้วยการท�ารายการ จดบันทึกและแจ้งเตือนรายการซึ่งอาจใช้การแจ้งเตือน
จากโทรศัพท์ เพ่ือเตือนในสิ่งท่ีจ�าเป็นต้องท�า

—  ซอยย่อยกิจกรรมที่ ต้องท�า  เพื่ อไม่ให้ รู้สึก ว่ามากจนเกินไป วิธีการบางอย่าง 
ท่ีใช้ในการจัดการชีวิตประจ�าวัน ด้านล่างนี้ อาจช่วยผู้ป่วยจัดการปัญหาเก่ียวกับสมาธิ  
ความจ�าและสมองแจ่มใส เช่น การลดความคาดหวังต่อตนเอง และยอมให้ผู้อ่ืนชว่ยเหลือ
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การจัดการกิจวัตรประจ�าวัน
สิง่ส�าคัญหลังหายปว่ย คือ การกลับมาท�าสิง่ต่างๆ ด้วยตนเองอีกครัง้ แต่อาจจะท�าได้ยาก
เนื่องจาก ผู้ป่วยรู้สึกเหนื่อย หายใจไม่สะดวก หรอือ่อนเพลีย ซึ่งเป็นอาการปกติหลังจาก
ปว่ยหนกั กิจกรรมต่างๆ ท่ีท�า เชน่ การท�าความสะอาดรา่งกาย การแต่งตัว การเตรยีมอาหาร 
ตลอดจนการท�างานหรอืเล่น ล้วนแต่ใชพ้ลังงาน

หลังจากป่วยหนัก ผู้ป่วยอาจรูส้ึกไม่กระปรีก่ระเปร่าเหมือนอย่างเคย งานบางชนิด 
อาจท�าได้ยากขึน้กว่าเมื่อก่อน

หากผูป้ว่ยรูส้กึเชน่นี้ วิธกีารต่อไปนีอ้าจมปีระโยชน์

—  ปรบัเปลีย่นความคาดหวังต่อสิง่ท่ีผูป้ว่ยสามารถท�าได้ในแต่ละวัน ต้ังเปา้หมายท่ีเปน็ไปได้จรงิ 
ตามท่ีผูป้ว่ยรู้สกึ เมื่อรู้สกึเหนื่อยมาก หายใจไมส่ะดวก ไมม่แีรงแมก้ระท่ังลกุออกจากเตียง 
 เปา้หมายอาจจะปรบัเหลือเพยีง ช�าระล้างรา่งกาย แต่งตัว 

—  ประหยดัพลังงาน โดยนัง่ท�ากิจวัตรประจ�าวันต่างๆ เมื่อมโีอกาส เชน่ อาบน�า แต่งตัว หรอื
เตรยีมอาหาร พยายามเล่ียงกิจกรรมท่ีต้องยืน งอตัว เอ้ือมมือเหนือศีรษะ หรอืนั่งยองๆ  
เปน็ระยะเวลานานๆ

—  ควบคุมล�าดับความหนัก-เบา เมื่อต้องท�ากิจวัตรประจ�าวัน พยายามท�ากิจวัตรประจ�าวัน 
เบา-หนกัสลับกัน และในระหว่างวันควรหาเวลาพกัผอ่น 

—  ยอมให้ผู้อ่ืนช่วยเหลือในกิจวัตรประจ�าวันที่ท�าไม่ค่อยได้ เช่น การอุ้มเด็ก การจับจ่าย 
ซื้อของ การเตรยีมอาหาร หรอืการขบัรถ ยอมรับความชว่ยเหลือและบอกใหผู้อ่ื้นทราบว่า 
ผู้ป่วยต้องความช่วยเหลือในเรื่องใด อาจมีประโยชนใ์นระหว่างท่ีผู้ป่วยก�าลังพักฟื้ น เช่น  
จับจ่ายซื้อของ หรอืท�าอาหาร 

—  ค่อยๆ กลับไปใชช้วิีตประจ�าวัน อยา่ฝนืตัวเองหากยงัไมพ่รอ้ม ซึง่รวมถึงการคยุกับเจ้านาย
เรื่องการค่อยๆ กลับไปท�างาน เริ่มบทบาทท่ีง่ายต่อการจัดการ ขอความชว่ยเหลือเก่ียวกับ 
การดแูลเด็ก และค่อยๆ กลับไปท�างานอดิเรก 
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การจัดการความเครยีด ความวิตกกังวล 
และภาวะซมึเศรา้
อาการป่วยหนักในโรงพยาบาลสามารถเป็นประสบการณ์ท่ีท�าให้เกิดความเครยีดอย่างสูง  
ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของผู้ป่วยอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลยท่ีจะรู้สึก เครียด  
วิตกกังวล ซึมเศรา้ ผู้ป่วยมักจะมีความทรงจ�าหรอืความฝันเก่ียวกับช่วงท่ีอยูโ่รงพยาบาล 
แทรกเขา้มา ถึงแมผู้้ปว่ยจะไมไ่ด้ต้องการก็ตาม อาจพบว่า มีความคิดหรอืความรู้สกึท่ีวนเวียน
เก่ียวกับการรอดชวิีต นอกจากนีอ้ารมณ์ของผู้ป่วยอาจได้รบัผลกระทบ จากความคับขอ้งใจ
จากการท่ีไมส่ามารถกลับไปท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ดังใจ ซ่ึงความรู้สึกเหล่านีส้ามารถสง่ผล 
กระทบต่อความอยากท�ากิจวัตรประจ�าวันโดยเฉพาะเม่ือผู้ป่วยมีแรงจูงใจลดลงเนื่องจาก 
ความคาดหวังและ ความสามารถในการท�ากิจกรรมไมไ่ปด้วยกัน

ดังน้ัน การจัดการความเครยีดและวิตกกังวลและภาวะซมึเศรา้ จึงส�าคัญต่อการฟื้ นตัว
ของผูป่้วย

มเีรื่องง่ายๆ ท่ีผูป้ว่ยสามารถท�าได้

ดแูลความต้องการพื้นฐานของตนเอง

—  นอนหลับสนิทให้เพียงพอ ในระหว่างท่ีอยูโ่รงพยาบาล การนอนถูกรบกวนเป็นช่วงๆ  
ท�าใหรู้้สึกเครยีด ซึ่งมีผลต่อการนอนหลับ พยายามกลับไปสูเ่วลานอน-ต่ืนปกติ ต้ังนาฬกิา
ปลุกให้ต่ืน จัดสิ่งแวดล้อมในการนอนให้ปราศจากแสง เสียงรบกวน ลดการใชส้ารนโิคติน  
(เชน่ ท่ีได้จากการสูบบุหร่ี) คาเฟอีน และแอลกอฮอล์ และเพิม่การใช้เทคนคิการผอ่นคลาย  
จะชว่ยใหเ้คล้ิมหลับได้

—  รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ใหเ้พยีงพอ ส�าคัญต่อสขุภาพของผูป้ว่ย ถ้าผูป้ว่ยรูส้กึกิน 
หรอืกลืนล�าบาก ลองท�าตามค�าแนะน�าในคูม่อืนี้ หรอื ค�าแนะน�าของบุคลากรทางการแพทย์ 
ครอบครวัและผูด้แูลของผูป้ว่ยควรแนใ่จมอีาหารเพยีงพอ

—  พยายามขยบัเขยื้อนเคล่ือนไหว เพราะจะชว่ยลดความเครียดและลดโอกาสเกิดภาวะซมึเศรา้ 
ค่อยๆ เพิม่กิจกรรมทางกายทีละนอ้ยเมื่อไมม่อีาการผดิปกติ
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การดแูลตนเอง

—  การติดต่อสื่อสารกับสังคมรอบข้างจ�าเป็นกับสุขภาพจิตของผู้ป่วย การพูดคุยกับ
ผู้อ่ืนสามารถช่วยลดความเครียดและอาจช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาพักฟ้ืน  
หากผู้ปว่ยอยูค่นเดียว พยายามติดต่อสื่อสารกับเพื่อนหรอืครอบครวัผา่นทางโทรศพัท์หรอื
ระบบออนไลนเ์พื่อลดความรูส้กึหว้าเหว่ เพราะผูป้ว่ยอาจไมอ่ยากติดต่อสื่อสาร หรอืพดูคยุ
กับใครเมื่อมอีารมณซ์มึเศรา้ บอกใหค้รอบครวัและเพื่อนทราบว่าสามารถติดต่อผูป้ว่ยในชว่ง
พกัฟื้ นได้

—  ท�ากิจกรรมที่ผ่อนคลาย ท่ีไม่ท�าให้ผู้ป่วยเหนื่อยเกินไป เช่น ฟังดนตรี อ่านหนังสือ 
ฝึกสมาธิ  การหายใจเข้า-ออกช้าๆ จะช่วยลดความเครียด ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่ง 
ของการผ่อนคลายด้วย ในตอนเริ่มอาจจะรู้สึกว่ายาก ควรท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป  
ซึง่สามารถท�าตามวิธีการฝกึควบคุมการหายใจในเอกสารนี้

—  ค่อยๆ เพิม่การท�ากิจวัตรประจ�าวันหรอืงานอดิเรกตามความสามารถของผู้ป่วย เพราะจะ
ชว่ยใหผู้ป้ว่ยอารณดี์ขึน้

ในกรณีที่ผู้ ป่วยได้รับบริการทางสุขภาพจิตอยู่แล้ว ผู้ ป่วยสามารถติดต่อกับ 
สถานพยาบาลทีดู่แลอยูเ่ดิม ครอบครวัและผูดู้แลเป็นสว่นส�าคัญในการประคับประคอง
ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและเพิ่งฟื้ นตัวจากการเจ็บป่วย โดยอาจช่วยพาผู้ป่วย 
ไปรบับรกิารทีผู่้ป่วยจ�าเป็นในเวลาทีผู่้ป่วยต้องการ
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เมื่อไหรค่วรจะติดต่อบุคลากรทางการแพทย์
ผลกระทบจากการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการป่วยหนักอาจแตกต่างกัน 
ในแต่ละบุคคล ผู้ป่วยควรติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง  
กลุม่บุคลากรท่ีชว่ยฟื้ นฟู เมื่อ

 —  มีการเปล่ียนแปลงของอาการหอบเหนื่อยในขณะพักและอาการหอบเหนื่อยก็ไม่ดีข้ึน  
หลังฝกึควบคมุการหายใจ ดังหนา้ท่ี 4 

 —  มอีาการหอบเหนื่อยมากขึน้ในขณะท่ีท�ากิจกรรมเบาๆ และอาการหอบเหนื่อยไมดี่ขึน้แมว่้า
จะท�าการปรบัท่าทางใหห้ายใจง่ายขึน้ดังอธบิายในหนา้ท่ี 3 

 —  มอีาการอยา่งใดอยา่งหนึง่เกิดขึน้ก่อน หรอื ระหว่างการออกก�าลังกาย ดังท่ีอธบิายในหน้าท่ี 6 

 —  สมาธิ ความจ�า ความคิด หรอื อาการเหนื่อยล้าไม่ดีขึ้น ท�าให้มีปัญหาในการท�ากิจวัตร 
ประจ�าวัน หรอื ท�าใหไ้มส่ามารถกลับไปท�างานหรอืด�ารงบทบาททางสงัคมอ่ืนๆ

 —  อารมณไ์มแ่จ่มใส ซมึเศรา้ มากขึน้เปน็เวลาหลายสปัดาห์

หน่วยสนับสนุนการบรกิารฟื้ นฟูในพื้นที่

ชื่อและทีอ่ยู่สถานบรกิาร

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี  
“Doing What Matters in Times of Stress”  
https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927.  
“A guide to preventing and addressing social stigma associated with COVID-19” 
https://www.who.int/publications/m/item/a-guide-to-preventing-and-
addressing- social-stigma-associated-with-covid-19


