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เทคนคิการประหยดัพลงังาน 

คูมอืการศกึษาการฟนฟสูมรรถภาพของปอด 

 

เจาหนาที่โรงพยาบาล 

คณะกรรมการประสานงานระดับชั้นอาชวีบําบัด 

 

เน้ือหาของบทความน้ีเปนฉบับที่ไดรับการแปลความหมายแตจะใชฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

 

บทนาํ 

คูมือฉบับน้ีรวบรวมโดยนักกจิกรรมบําบัดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางใหกับผูปวยโร

คระบบทางเดินหายใจเรื้อรังเพ่ือจัดการกับปญหาในการดําเนินชวีติประจาํวันโดยใชเทคนิ

คการประหยัดพลังงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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เทคนคิการประหยดัพลงังานและผูปวยทีม่ปีญหาระบบทางเดนิหายใจเรือ้รงั 

ปญหาตอไปน้ีมักพบในผูปวยที่มีภาวะระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง: 

1. 

การทาํงานของปอดลดลงซึ่งจํากัดการใชพลังงานและความสามารถในการทํางานเพ่ือตอ

บสนองความตองการออกแรงในแตละวัน 

2. 

หายใจลําบากอาจกอใหเกิดความกลวัซึ่งจะทําใหหายใจถี่มากขึ้นแมวาผูปวยจะพยายา

มออกแรงเพียงเลก็นอยก็ตาม ผูปวยอาจตองพ่ึงพาอาศัยกันมากขึน้เรื่อยๆ 

เน่ืองจากความทนทานตอกิจกรรมลดลงตามเวลา 

 

การใชเทคนิคการประหยัดพลังงานรวมกับการหายใจท่ีประสานกนัและกลไกของรางกาย

ที่เหมาะสมจะชวยบรรเทาอาการหายใจลําบาก 

และผลดักันจะเพ่ิมความสามารถของผูปวยในการรับมือกับกิจกรรมประจําวัน 

 

หลกัเทคนคิการประหยดัพลงังาน 

เหตุผลเบ้ืองหลังการประหยัดพลังงานคือการลดการใชออกซิเจนท่ีไมจําเปนในรางกาย 

มีหลักการสําคัญ 5 ประการที่สามารถรวมเขากับกิจกรรมประจําวนัได 

หลักการเหลาน้ีมีขึ้นเพ่ือใหเปนนิสัยประจําวัน 

1. วางแผนและจัดลําดับความสําคัญของกจิกรรมของคุณ 
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- วางแผนตารางกิจกรรมประจําวันสลับกบังานหนักและงานเบา 

ลดขั้นตอนที่ไมจําเปนของงานที่ทําเมื่อสามารถทําได 

- รวบรวมและจัดเตรยีมส่ิงของหรือเครื่องมือสําหรับกิจกรรมประจาํวันกอนเริม่งาน 

- พักผอนใหเพียงพอหลังจากเสรจ็ส้ินภารกจิและกอนท่ีจะไปทําภารกิจตอไป 

 

2. การกาํหนดความชวยเหลอืและการปรบัตวั 

- การใชเครื่องใชในครัวเรือนทีทั่นสมัยหรอืเครื่องใชไฟฟาเพ่ือประหยัดพลังงาน เชน 

เครื่องใชไฟฟา เครื่องครัวแบบไมติดกระทะ ท่ีเปดกระปองไฟฟา เตาอบไมโครเวฟ 

ฯลฯ 

- ใชอุปกรณชวยเหลอื เชน ไมเทาที่มีดามจับยาว 

เพ่ือลดความจาํเปนในการกมตวัหรือกมตวัเมื่อดึงวัตถุขึ้นจากพ้ืน 

- ใชรถเข็นแบบมลีอชวยดันและบรรทุกของหนัก 

 

3. จงัหวะ 

- ใหเวลาในการทํากิจกรรมใหเสร็จดวยจังหวะท่ีชาๆอยางมั่นคงและไมเรงรีบ 

- ฟงเสียงของรางกาย พักผอนกอนที่จะหมดแรง 

 

4. การหายใจเพือ่ลดอาการหอบเหนือ่ย 

A) เทคนิคพ้ืนฐาน: 
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ควบคุมจังหวะการหายใจ หายใจเขาชาๆทางจมูกและหายใจออกทางปาก 

ระยะเวลาของการหายใจออกควรเปนสองเทาของการหายใจเขา เชน การหายใจออก 

หายใจเขา 2 วินาที ปลอยใหหายใจออก 4 ถึง 6 วินาท ี

B) ปรับความเร็วและทาทางของรางกายเพ่ือใหเขากับจังหวะการหายใจ: 

หายใจเขาเมื่อเหยียดแขนออกและขยายหนาอก 

เชน ยืดลําตัวหรือยกแขนขึ้น หายใจออกเมือ่เคลื่อนท่ีไปในทิศทางตรงกันขาม เชน 

หมอบหรือขยับแขนกลับไปทางรางกาย 

C) ประสานการหายใจกับการเคลื่อนไหวของรางกาย: 

เรียนรูท่ีจะประสานขัน้ตอนการหายใจออกสําหรับการเคลื่อนไหวออกแรงของกิจกรร

ม หายใจเขาเมื่อเตรียมออกแรง หายใจออกเมื่อออกแรง 
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5. ตาํแหนงและทาทาง 

A) หลกีเลีย่งทาทางที่เหน่ือยและอึดอัดซึ่งอาจทําใหหายใจไมออก 

- น่ังลงสําหรับกิจกรรมของคุณทกุครั้งที่ทําได หลกีเลี่ยงงานที่ตองยืน 

น่ังยองๆหรือกมตัวเปนเวลานาน 

- หลกีเลี่ยงการยกแขนขึ้นสูงเกินระดับไหล 

 

B) การใชกลไกของรางกายที่เหมาะสม 

- รกัษารางกายใหตรงในขณะที่ทํางาน ทาทางท่ีไมดีจะทําตองใชพลังงานมากขึ้น 

- 

กางแขนใหตรงและแนบลําตวัขณะที่ถือของและกระจายนํ้าหนักระหวางแขนท้ังสองขางใ

หเทาๆกัน 

- 
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วางขอศอกของคุณบนโตะหรือบนพ้ืนแข็งขณะปฏิบัติงานเพ่ือหลีกเลี่ยงตาํแหนงท่ีทําใหคุ

ณเหน่ือย เชน ระหวางโกนหนวด 

  
  
 

C) ทาทางที่เหมาะสม 

1. เมื่อน่ังพักผอนใหเอนตัวไปขางหนาเลก็นอย 

ผอนคลายไหลโดยวางมือไวที่ตนขาทั้งสองขางและพักเทาบนพ้ืนอยางสบาย 

ทาน้ีเอ้ือตอการหายใจแบบกะบังลม 

2. การยกแขนสูงเกินไปเปนเวลานานขณะทํางานจะเสียพลงังาน 

หลีกเลีย่งทาน้ีโดยลดความสูงของโตะทํางานใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

3. การกมตัวหรือหมอบจะขัดขวางการหายใจ 

หลีกเลีย่งทาน้ีโดยยกโตะทํางานใหมีความสูงที่เหมาะสม 

4. หลีกเลี่ยงการกมตวัขณะดึงวัตถุขึ้นจากพ้ืน 
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กอนยกใหพยายามรักษารางกายใหตรงโดยงอสะโพกและเขา 

จากน้ันการเหยียดขาจะชวยยกของได 

5. เก็บของหนักไวใกลตัวขณะยกและถือ 

  

 

การประยกุตใชเทคนคิการประหยดัพลงังาน—กจิกรรมการดแูลตนเองเบือ้งตน 

1. การใหอาหาร: 

- ควรจัดทาทางใหดีและหลกีเลีย่งการกมตัวหรือทําตัวเอียง 

- 

ขอศอกควรวางไวบนโตะและควรวางจานทัง้หมดในตําแหนงที่ใกลท่ีสุดในระยะที่เอ้ือมถึง 

- 

การรับประทานอาหารมื้อเบาๆและบอยขึ้นสามารถรับประกันเวลาที่เพียงพอสําหรับความเ

พลิดเพลินไดเพ่ือลดการหายใจถี ่

 

2. การดแูลใบหนาและทรงผม: 

- น่ังหนาอางลางหนาเพ่ือทําความสะอาดใบหนา แปรงฟน โกนหนวด หวผีม 
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- ควรวางขอศอกไวทีข่อบอางขณะที่ทําการดูแลใบหนาและทรงผม 

- ควรใชผาขนหนูผืนเล็กและควรใชการหายใจประสานในขณะทีบิ่ดผาเช็ดตัว 

หามปดจมูกและปากพรอมกันขณะทําความสะอาดใบหนา 

- ควรใชแปรงสีฟนไฟฟาและมีดโกนเพ่ือลดการออกแรงของแขนขาตอนบน 

  

3. การแตงกาย (รวมถงึเสือ้ผาทอนบน, กางเกง, ถงุเทา และรองเทา): 

- หลกีเลี่ยงการใสเส้ือผาท่ีคับแนนและเส้ือผาที่มีซิปหรือกระดุมดานหลัง 

- สวมรองเทาท่ีไมมีเชอืกผกูรองเทาเพ่ือหลกีเลี่ยงการงอลําตวัเมื่อผูกเชือกรองเทา 

- น่ังเมื่อสามารถใสและถอดเส้ือผาได 

 

4. การเขาหองน้าํ: 

- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศและตรวจสอบใหแนใจวาในหองนํ้ามีการระบายอากาศท่ีด ี

- ใชการหายใจประสานกันระหวางเปดลําไสเพ่ือลดการหายใจถี่ 

การรับประทานผกัและผลไมเปนประจําจะชวยสงเสริมการขับถาย 

- 

ปรับความสูงของโถสวมน่ังหรือติดตั้งโถสุขภัณฑแบบยกสูงเพ่ือใหโถสวมมีความสูงเหมาะ

สม 

 

5. การอาบน้าํ 
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การเตรียมตัว: 

1. จัดเวลาอาบนํ้าเมื่อคุณมีความแข็งแกรงและพลังงาน 

2. 

อาบนํ้าหลังจากใชยาขยายหลอดลมและใชออกซิเจนในบานสําหรับผูที่ไดรับการบงชี้หลัง

การประเมิน 

3. จัดเตรยีมและติดตั้งตามความเหมาะสมกอนอาบนํ้า เชน ผาเช็ดตัว สบู 

และเส้ือผาควรพรอม 

4. น่ังลงถาทําได คุณอาจจะน่ังบนเกาอ้ีอาบนํ้า กระดานอาบนํ้า หรือหองนํ้าก็ได 

วางฝกบัวและอุปกรณอาบนํ้าไวใกลๆ 

5. สําหรับผูที่ใชอางเก็บนํ้าสําหรับอาบนํ้าและสระผม ควรยกอางใหสูงพอเหมาะ 

เพ่ือไมใหตองกมตัวหรือน่ังยองมากเกินไป 

การใชเครื่องทํานํ้าอุนเพ่ือสรางฝกบัวนํ้าอุนชวยขจัดความไมสะดวก 

การอาบนํ้าในอางอาบนํ้ายังสะดวกสบายและใชพลังงานนอยลง 

 

สภาพแวดลอมในหองนํ้า: 

1. 

ตรวจสอบใหแนใจวามีการระบายอากาศทีด่ีในหองนํ้าโดยเปดพัดลมดูดอากาศหรือเปดหน

าตางทิ้งไว 
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2. หลีกเลี่ยงไอนํ้าหรอืไอนํ้ามากเกินไป เปดนํ้าเย็นกอน 

จากน้ันนํ้ารอนจะลดการผลิตไอนํ้า 

 

เวลาอาบนํ้า: 

1. ถอดเส้ือผาออกกอนแลวหอตัวดวยผาขนหนูผืนใหญเพ่ือพักผอน 

ปรับอุณหภูมิของนํ้าในเวลาน้ีหากใชเครื่องทํานํ้าอุนในการอาบนํ้า 

2. ใชฟองนํ้าดามยาวและผาขนหนูผืนยาวลางและประสานการหายใจขณะลางรางกาย 

เชน หายใจเขาเพ่ือการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นและหายใจออกเพ่ือการเคลื่อนไหวลง 

3. หากจําเปนตองพักเปนระยะๆ 

ใหคลุมรางกายดวยผาขนหนูผืนใหญเพ่ือใหรางกายอบอุน 

หลังจากลางรางกายสวนบนแลว 

ใหคลุมดวยผาขนหนูผืนใหญเพ่ือพักและลางรางกายสวนลางตอไป 

4. หลังจากอาบนํ้าเสรจ็ ใหหอตัวดวยผาขนหนูผืนใหญเพ่ือเช็ดตัวใหแหง 

ผอนคลายและบรรเทาอาการหายใจลําบากดวยเทคนิคการหายใจท่ีเหมาะสม 

สวมเส้ือผาหลังจากพักผอนหากจาํเปน  
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การประยุกตใชเทคนคิการประหยดัพลงังาน — บรเิวณบาน 

1. การจดัของใชในชวีติประจาํวนั: 

- ควรเก็บเส้ือผาและชดุชั้นในตามฤดกูาลในลิ้นชกัหรือตูเส้ือผาในบริเวณใกลเคียง 

- เครื่องใชในครัวควรวางในราวตากใหแหง 

ชวยประหยดัพลังงานจากการทําใหแหงและเปนระเบียบ 

 

2. การทาํอาหาร: 

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศและเครื่องดูดควันเพ่ือใหแนใจวามีการระบายอากาศท่ีดีในหองค

รัวในชวงเวลาทําอาหาร 

- ขณะทําอาหาร ผัดผกักับปลาน่ึงเขาดวยกนั มันจะทําใหคุณเครยีด 

- การทอดและผัดทําใหเกิดควันและควันที่ทําใหหายใจไมออก 

- น่ังลงเตรยีมงานเชน น่ังห่ันผัก ปอก และหมักอาหาร 

- วางเกาอ้ีภายในหรือภายนอกหองครัวเพ่ือพักผอนเปนระยะๆ 

  

3. การซกัรดี: 

- ใชเครื่องซกัผาและเครื่องอบผา 

- หลกีเลี่ยงการน่ังยองๆ ซกัผาดวยมือ น่ังทุกครั้งที่ทําได 

- หากผาหนักเกินไป ใหถือผาสวนหน่ึงในคราวเดยีว 
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- เมื่อแขวนเส้ือผา ใหน่ังลงและดําเนินการชาๆ 

ฝกการหายใจประสานกันระหวางแขวนเส้ือผา 

 

4. การทาํความสะอาดบาน: 

- ขอความชวยเหลือสําหรับงานบานหนัก 

- น่ังหนาตูเมื่อทําความสะอาดสวนลางของตู 

ใชเทคนิคการหายใจแบบประสานกันเมื่องอลําตวั 

- จัดตารางงานบานใหเทาๆกันกับงานเดียวทุกวันเพ่ือหลกีเลีย่งไมใหตัวเองเหน่ือย เชน 

ทํางานบาน ซักผาในวันจันทร กวาดพ้ืนในวันอังคาร ทําความสะอาดในวันพุธ ฯลฯ 

- สวมหนากากและใชเครื่องดูดฝุนเพ่ือปดฝุนที่บาน 

 

การประยกุตใชเทคนคิการประหยดัพลงังาน—ในบรเิวณกลางแจงและยามวาง 

1. การรบัประทานอาหารนอกบาน: 

- วางแผนเสนทาง เวลาที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงสถานที ่(บันไดหรอืทางลาดใดๆ) 

ไวลวงหนา 

จับคูความตองการกับความสามารถทางกายภาพและความอดทนของคุณเอง 

 

2. เดนิเลนในสวนตอนเชา: 

- ในชวงฤดรูอน จะสะดวกกวาท่ีจะเดินเลนในสวนตอนประมาณ 5-6 
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โมงเชาเพ่ือหลีกเลี่ยงความรอน ในชวงฤดหูนาว 

จัดใหมีการเดินในเวลาประมาณแปดถึงเกาโมงเชา โดยมแีดดจัดและอบอุน 

สวมเส้ือผาที่มีปกสูงขึน้หรือใชผาพันคอเพ่ือใหรางกายอบอุน 

 

3. การชอปปง: 

- วางแผนเสนทางซื้อของไมใหเหน่ือย 

ขอความชวยเหลือจากญาต/ิเพ่ือนสําหรับรานขายของชําท่ีหนักหรือซื้อของหนักเพียงชิ้

นเดียวทกุวัน 

- จัดบริการจัดสงสําหรับของชําท่ีหนัก 

- ใชถุงชอปปงสะพายไหลหรือใชรถเข็นช็อปปง 

 

4. เขารวมการตดิตามผลทางการแพทย: 

- มาถึงสถานทีต่ิดตามผลทางการแพทยทันเวลา 

- ใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินผานพยาบาลเมื่อจําเปน 

-

ขอความชวยเหลือจากตูจําหนายออกซิเจนหรือนักกิจกรรมบําบัดเพ่ือจัดเตรียม/ขอมูล

การขนสงสําหรับผูใชออกซิเจน 

- ซื้อหรือใหยมืรถเข็นคนพิการหากรูสึกวาจัดการการเดินทางไดยาก 
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5. ทรปิทองเทีย่วระยะยาว: 

- นํายาที่เพียงพอพรอมปริมาณเพ่ิมเติมสําหรับสถานการณฉุกเฉิน 

- หลกีเลี่ยงการหมดแรงโดยการวางแผนพักเปนระยะๆสําหรับการเดินทาง 

- จัดทํารายงานทางการแพทยและรายการยาเพ่ือใชในกรณีฉุกเฉิน 

- ใชรถเข็นขนสัมภาระหรือขอความชวยเหลือจากญาติพ่ีนอง 

  

บทสรปุ 

คูมือฉบับน้ีจะแนะนําเทคนิคท่ัวไปและหลกัการประหยัดพลังงานสําหรับผูปวยโรคปอดอุดกั้

นเรื้อรัง 

เปนเพียงขอมูลอางอิงทั่วไปสําหรับการนําไปใชในกิจกรรมในชวีติประจําวันเทาน้ัน 

สําหรับผูที่มขีอซกัถามหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขทางการแพทย 

ควรตดิตอนักกิจกรรมบําบัดท่ีเกี่ยวของเพ่ือขอความชวยเหลือ 

 

ผลติโดยคณะกรรมการประสานงานหนวยงานโรงพยาบาล - ระดบัชั้นอาชวีบําบัด 
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