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การซักประวัติทางกายภาพบำาบัดระบบทางเดินหายใจ

และไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยภาวะวิกฤต

บทที่

1

บทนำา
	 วตัถปุระสงค์ของการตรวจประเมนิทางกายภาพบ�าบดัระบบทางเดินหายใจ 
และไหลเวยีนโลหติ	คอื	เพือ่บ่งบอกถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัผูป่้วย	โดยอาศยัทัง้การซกั
ประวัติและการตรวจร่างกายทางกายภาพบ�าบัด	 ซ่ึงการซักประวัติ	 และการตรวจ
ร่างกายทีข่าดความแม่นย�า	อาจท�าให้นกักายภาพบ�าบดัไม่สามารถวางแผนการรกัษา
ได้อย่างถูกต้อง	 ดังนั้น	 ความรู ้ความเข้าใจในเรื่องของการตรวจประเมินทาง
กายภาพบ�าบัดจงึมคีวามส�าคญัต่อการรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ	และสมัพนัธ์กบัปัญหา
ที่แท้จริง	รวมถึงสามารถวางเป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม	



2

การซักประวัติทางกายภาพบำาบัดระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยภาวะวิกฤต
บทที่

1

11 
 

 หายใจมีเสียงหวีด (wheeze) 

 อาการแนนหนาอก (chest pain) 
 โดยสิ่ งที่ตองถามหลังจากไดอาการสําคัญดังกลาวแลว คือ  ระยะเวลา 
(duration) ประกอบดวยผูปวยมีอาการดังกลาวมานานเพียงใด ระดับความรุนแรง 
(severity) โดยเทียบอาการจากอดีตกับปจจุบัน ความถ่ีของอาการ เชน ผูปวยเปนบางครั้ง 
หรือเปนตลอดเวลา และปจจัยรวม (associated factor) คือ สิ่งใดที่ทําใหเกิดอาการหรือ
สิ่งใดที่ทําใหอาการดีข้ึน/ แยลง 
 
อาการหอบเหน่ือย (breathlessness) หรอืหายใจลําบาก (dyspnea) 
 คือ การเพิ่มข้ึนของงานในการหายใจ เปนอาการหลักของโรคระบบทางเดิน
หายใจ และหัวใจ หรืออาจเกิดข้ึนไดจากภาวะเลือดจาง ความผิดปกติของระบบกระดูก
และกลามเน้ือที่มีผลตอกลามเน้ือหายใจ การเผาผลาญผิดปกติที่ทําใหเกิดภาวะกรดค่ัง 
การเพิ่มข้ึนของกระบวนการเผาผลาญจากโรค เชน ตอมไทรอยดเปนพิษ เปนตน อาการ
หายใจลําบากอาจเกิดจากภาวะทางจิตใจ เชน ความวิตกกังวล เปนตน 
 พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดภาวะหายใจลําบาก อาจเกิดจากปจจัยหลายๆ 
อยางเชน ความยาวและความแข็งแรงของกลามเน้ือหายใจ ความผิดปกติของรีเซพเตอร          
ที่ รั บ รู ก าร ยืด ในปอด ( pulmonary stretch receptor)  และความผิ ดปก ติขอ ง
กระบวนการควบคุมการหายใจ เปนตน 
 ระยะเวลาและความรุนแรงในการเกิดภาวะการหายใจลําบาก สามารถประเมิน
ไดจากความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันและระยะเวลาของการมีอาการ เชน ผูปวย
อาจบอกวา เมื่อ 3 ปกอน ผูปวยสามารถข้ึนและลงบันไดได 5 ช้ัน โดยไมหยุดพัก            
แตปจจุบันไมสามารถข้ึนและลงบันไดไดเลย ดังน้ัน นักกายภาพบําบัดควรประเมิน              
ถึงระดับภาวะการหายใจลําบาก โดยดูความสัมพันธกับกิจกรรมที่ผูปวยสามารถทําได           
เปนตน 
 การเปรียบเทียบภาวะการหายใจลําบากระหวางผูปวยทําไดยาก เน่ืองจาก           
เปนความรูสึกที่ประเมินไดจากตัวผูปวย การแบงระดับอาการหายใจลําบาก สามารถ         
แบงได ดังตาราง 1.1 
 
 
 
 
 

10 
 

ขอมูลจากแฟมประวัติผูปวย (patient database) 
 ขอมูล เบื้องตนของผูปวยสามารถหาไดจากแฟมบันทึกผลซักประวัติ             
ตรวจรางกาย การรักษาทางการแพทย โดยรูปแบบของการบันทึกประวัติของผูปวย               
มีความแตกตางกันไปตามแตละโรงพยาบาล ขอมูลที่ไดจากแฟมประวัติในสวนแรก 
ประกอบดวย ช่ือผูปวย วัน เดือน ปเกิด ที่อยูของผูปวย เลขประจําตัวผูปวย และแพทย
เจาของไข ในสวนที่สอง ประกอบดวย ประวัติการรักษาทางการแพทย และการตรวจ
ประเมินทางกายภาพบําบัด โดยแบงไดเปนสวนๆ ดังน้ี 
 ประวัติโดยสรุปของผูปวย และอาการที่ผูปวยมาโรงพยาบาล รวมถึงประวัติ 
การรักษาของผูปวย (history of presenting condition; HPC) 
 ประวัติทางอาการ ประวัติการผาตัดและโรคประจําตัวของผูปวย (previous 
medical history; PMH) 
 ประวัติการรักษาทางยา และยาที่ผูปวยมีอาการแพ (drug history; DH) 
 ประวัติการเปนโรคที่พบวามีคนในครอบครัวเปนมากอน (family history; FH) 
 รูปแบบการใชชีวิตในสังคมของผูปวย (social history; SH) มีความสําคัญตอ
การดูแลผูปวยเมื่อกลับบาน ความคาดหวังของผูปวย อาชีพ งานอดิเรก รูปแบบ             
การดําเนินชีวิต และประวัติการด่ืมสุราและสูบบุหรี่ 
 การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดของผูปวย (patient examination) 
 ผลตรวจทางหองปฎิบัติการ (laboratory test result) เชน ปริมาณกาซใน
เลือดแดง (arterial blood gas; ABG) สมรรถภาพปอด (pulmonary function test) 
ผลเลือด (blood test) เชน ปริมาณเม็ดเลือดแดง (hemoglobin; Hb) เปอรเซ็นต            
ความเขมขนของเม็ดเลือดแดง (hematocrit; Hct) เซลลเม็ดเลือดขาว (white blood 
cell; WBC) เกล็ดเลือด (platelets) หรือผลการเพาะเช้ือในเสมหะ (sputum culture) 
เปนตน 
 
การซักประวัติ (subjective assessment) 
 การซักประวัติจากผูปวย ควรเปนคําถามปลายเปด เชน “ผูปวยมีอาการอะไรมา” 
การวิเคราะหปญหารวมกับผูปวยมีความสําคัญมาก โดยสิ่งตองถาม ไดแก อาการ           
ความรุนแรง และการดําเนินโรค โดยอาการสําคัญทางระบบหายใจ ไดแก 

 อาการหายใจหอบเหน่ือย (breathlessness) หรือหายใจลําบาก (dyspnea) 

 อาการไอ (cough) 

 มีเสมหะค่ังคาง (secretion retention) 
 


