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ทองผูกพบไดบอยแคไหน
อาการทองผูกเปนอาการที่พบไดบอย ในคนไทยมีการศึกษาพบวา 24% ของประชาชนชาวไทยคิดวา
ตนเองมีปญหาทองผูก แตเมื่อสอบถามในรายละเอียดแลวพบวาคนไทยประมาณ 8% มีปญหาในการเบง
อุจจาระลําบาก และ 3% มีปญหาถายอุจจาระไดนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห ดังนั้นอาการทองผูกจึงถือเปน
ปญหาที่สําคัญอยางหนึ่ง แมวาอาการทองผูกสวนใหญมักจะไมทําใหผูปวยไดรับอันตรายถึงชีวิต แตก็มีผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูปวยมากโดยเฉพาะในรายที่เปนรุนแรง
ผูปวยที่มีอาการทองผูกรุนแรงเรื้อรังประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่งมีสาเหตุที่สามารถแกไขได แตใน
ปจจุบันผูปวยทองผูกสวนใหญมักจะไดรับการละเลยเนื่องจากเห็นวาเปนปญหาที่ไมฉุกเฉินและรุนแรง แพทย
สวนใหญจึงมักจะรักษาผูปวยตามอาการดวยยาระบาย
ทําใหผูปวยทองผูกจํานวนหนึ่งที่สามารถรักษาให
อาการดีขึ้นไดไมไดรับการรักษาที่เหมาะสม
ทองผูกคืออะไร
โดยทั่วไปอาการทองผูก หมายถึง ภาวะที่มีความถี่ในการถายอุจจาระนอยกวาปกติ ในคนปกติจะถาย
อุจจาระตั้งแตวันละ 3 ครั้ง ถึง 3 ครั้งตอสัปดาห ดังนั้นถาผูใดถายอุจจาระนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาหก็จะถือวา
ผิดปกติ อาการทองผูกอาจสัมพันธกับการถายอุจจาระลําบาก ตองใชเวลาเบงนานมากกวาปกติ หรือมีอาการ
เจ็บทวารหนักเวลาถาย คนที่มีอาการทองผูกเกิดขึ้นนานติดตอกันเกิน 3 เดือน จะถือวามีอาการทองผูกเรื้อรัง
สําหรับความหมายของอาการทองผูกที่ใชกันทางการแพทยในปจจุบัน แพทยจะใชเกณฑของ Rome III
criteria โดยมีหลักเกณฑในการวินิจฉัยดังนี้
1. ถายอุจจาระนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห
2. ตองเบงมากกวาปกติ
3. อุจจาระเปนกอนแข็ง (lumpy or hard stool)
4. รูสึกถายอุจจาระไมสุด
5. มีความรูสึกวาถายไมออกเนื่องจากมีสิ่งอุดกั้นบริเวณทวารหนัก
6. ตองใชนิ้วมือชวยในการถายอุจจาระ
โดยถามีอาการครบเกณฑดังกลาวขางตนตั้งแตสองอาการขึ้นไป เปนมานานมากกวา 3 เดือน และเริ่ม
มีอาการครั้งแรก (ไมจําเปนตองครบเกณฑ) นานกวา 6 เดือน จะถือวาผูปวยมีปญหาทองผูก ถายไดบอยแตถาย
อุจจาระลําบากก็เปนปญหา
จากเกณฑดังกลาวขางตน จะเห็นวาในผูปวยบางรายที่สามารถถายอุจจาระไดมากกวาหรือเทากับ 3
ครั้งตอสัปดาห แตถาในการถายอุจจาระแตละครั้งถายดวยความยากลําบาก เชน ตองเบงมาก หรือ รูสึกถายไม
สุด แพทยก็ถือวาผูปวยมีปญหาทองผูกเชนกัน ผูปวยกลุมนี้มักมีปญหาเกี่ยวกับทวารหนักและการควบคุม
กลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการขับถาย ซึ่งสามารถที่จะรักษาใหดีขึ้นได ดังนั้นผูปวยที่มาปรึกษาดวยอาการทองผูก

แมวาจะถายอุจจาระมากกวา 2 ตอสัปดาหก็ไมไดหมายความวาเขาจะไมมีปญหาเกี่ยวกับการขับถาย การ
สอบถามอาการเกี่ยวกับการขับถายลงไปในรายละเอียดจะทําใหเราเขาใจปญหาของผูปวยมากขึ้น
ทองผูกเกิดจากสาเหตุอะไรไดบาง
สาเหตุของอาการทองผูกแบงไดเปน 4 กลุมใหญๆ คือ
1. สาเหตุที่เกิดจากโรคทางกาย
โรคทางกายที่สามารถเปนสาเหตุของอาการทองผูกเรื้อรังไดแก
1.1 เบาหวาน
1.2 ตอมไทรอยดทํางานนอยกวาปกติ
1.3 ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง
1.4 โรคทางระบบประสาทตางๆ เชน ไดรับบาดเจ็บหรือมีโรคที่สมองหรือไขสันหลัง, โรค parkinson’s,
หรือโรค multiple sclerosis
2. สาเหตุจากยาที่รับประทานประจํา
มียาหลายชนิดที่ทําใหเกิดอาการทองผูก ดังนั้นผูปวยที่มีอาการทองผูกควรไดรับการซักประวัติเกี่ยวกับ
ยาที่ไดรับวามียาที่อาจทําใหเกิดอาการทองผูกหรือไม ยาที่สามารถทําใหเกิดอาการทองผูกไดมีดังตอไปนี้
1. กลุมยาทางจิตเวช ที่สําคัญและพบบอยไดแก ยาที่รักษาอาการซึมเศรา โดยเฉพาะยากลุม
tricyclic antidepressant เชน amitryptyline หรือ nortryptyline
2. ยาที่มีฤทธิ์ anticholinergic ซึ่งจะทําใหการบีบตัวของทางเดินอาหารนอยลง ยาในกลุมนี้ไดแก ยา
ลดการบีบเกร็งของลําไสที่ใชแกปวดทอง เชน buscopan ยารักษาโรค parkinson’s เชน
levodopa และยาแกแพบางชนิด เชน chlorpheniramine
3. ยากันชัก เชน dilantin
4. ยาลดความดันโลหิต ไดแก diltiazem, verapamil, clonidine
5. ยาแกปวดที่มีสวนผสมของ morphine หรือ อนุพันธของ morphine เชน paracetamol ชนิดที่มี
สวนผสมของ codeine
6. เหล็ก ที่มีอยูในยาบํารุงเลือด
7. ยาลดกรดที่มีสวนผสมของ calcium หรือ aluminium
8. ยาแกปวดกลุม NSAIDs เชน diclofenac, piroxicam และ indomethacin
9. ยาอื่นๆ เชน cholestyramine
3. การอุดกั้นของลําไส
การอุดกั้นของทางเดินอาหารสามารถทําใหเกิดอาการทองผูกได ซึ่งภาวะดังกลาวไดแก
1. มะเร็งหรือเนื้องอกของลําไสใหญและทวารหนัก
2. ลําไสตีบตัน (stricture)
3. ลําไสบิดพันกัน (volvulus)
4. ความผิดปกติที่ทวารหนัก เชน rectocele, rectal prolapse, anal stenosis
5. การลดนอยลงของปมประสาทบริเวณลําไสใหญสวนปลาย (Hirschprung’s disease)
4. สาเหตุที่เกิดจากการทํางานของลําไสหรือกลามเนื้อที่ควบคุมการขับถายผิดปกติ

1. การบีบตัวของกลามเนื้อหูรูดทวารหนักไมประสานกับการเบง (anorectal dysfunction หรือ
anismus)
2. การเคลื่อนไหวของลําไสใหญนอยกวาปกติหรือมีการเคลื่อนไหวไมประสานกันทําใหอุจจาระ
เคลื่อนไหวภายในลําไสใหญชากวาปกติ (colonic inertia)
3. ภาวะลําไสแปรปรวน (irritable bowel syndrome)
ปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหทองผูกไดงาย ไดแก การที่ผูปวยเคลื่อนไหวนอย รับประทานอาหารที่มีกากนอย
และมีนิสัยในการขับถายที่ไมดี
ในบรรดาสาเหตุของอาการทองผูกที่กลาวมาขางตนพบวามีผูปวยเปนจํานวนนอยเทานั้นที่อาการ
ทองผูกมีสาเหตุมาจากโรคทางกาย ยา หรือโรคของลําไส สวนใหญของผูปวยที่มีอาการทองผูกเรื้อรัง (>90%)
จะหาสาเหตุไมพบ ซึ่งถานําผูปวยกลุมนี้มาตรวจดูการเคลื่อนไหวของลําไสและการทํางานของกลามเนื้อบริเวณ
หวารหนักจะพบวาผูปวยในกลุมนี้ประมาณครึ่งหนึ่งจะมีการเคลื่อนไหวของลําไสหรือกลามเนื้อที่ควบคุมการ
ขับถายผิดปกติ ซึ่งสาเหตุของความผิดปกติในผูปวยกลุมนี้ยังไมเปนที่ทราบกันชัดเจน แตเปนภาวะที่สามารถ
รักษาได การรูจักและเขาใจเกี่ยวกับความผิดปกติในผูปวยกลุมนี้และแนวทางการดูแลรักษาจึงเปนประโยชนตอ
ผูปวยมาก
เมื่อไรที่ผูปวยอาการทองผูกควรไปพบแพทย
สวนใหญของผูปวยที่มีอาการทองผูกจะตรวจไมพบโรคทางกาย มีเพียงสวนนอยไมถึงรอยละ 10 ที่จะ
พบสาเหตุ มีการศึกษาวิจัยพบวาผูปวยทองผูกเรื้อรังที่ไมมีอาการผิดปกติ (อาการหรือลักษณะเตือน) มีโอกาส
เปนมะเร็งหรือเนื้องอกในลําไสไมตางจากคนปกติในวัยเดียวกัน ดังนั้นผูปวยทองผูกเรื้อรังสวนใหญจึงไม
จําเปนตองพบแพทยถาอาการไมรบกวนมาก
ผูปวยที่ควรไปพบแพทยคือผูปวยที่มีลักษณะและอาการเตือนดังตอไปนี้
1. มีอาการซีดจากขาดธาตุเหล็ก
2. ถายอุจจาระเปนเลือด
3. น้ําหนักลดผิดปกติโดยไมทราบสาเหตุ
4. มีอายุมากกวาหรือเทากับ 50 ป
5. มีประวัติครอบครัวเปนมะเร็งลําไสใหญ
6. ทองผูกจนมีอาการของลําไสอุดตัน (ปวดทองมาก อึดอัดแนนทอง คลื่นไสอาเจียน)
7. ทองผูกรบกวนมาก รับประทานยาระบายแลวไมไดผล
มีอาการทองผูกเรื้อรังแตไปพบแพทยตรวจแลวไมพบโรคทางกายหรือสาเหตุ แลวทําไมยังมีอาการ
ทองผูกอยู
ดังที่กลาวมาแลววาผูปวยทองผูกเรื้อรังมากกวารอยละ 90 จะตรวจไมพบสาเหตุจากโรคทางกายหรือ
จากยา ดังนั้นผูปวยทองผูกที่ตรวจโดยแพทยทั่วไปแลวหาสาเหตุไมพบจึงเปนผูปวยสวนใหญ แตถาทําการตรวจ
การทํางานของลําไสหรือกลามเนื้อหูรูดหวารหนักแลวจะพบวามีความผิดปกติ จากการเคลื่อนไหวของลําไสหรือ
กลามเนื้อที่ควบคุมการขับถายผิดปกติ (functional constipation) ซึ่งความผิดปกติดังกลาวไดแก

1. การบีบตัวของกลามเนื้อหูรูดทวารหนักไมประสานกับการเบงหรือเบงไมเปน (anorectal
dysfunction หรือ anismus)
2. การเคลื่อนไหวของลําไสใหญนอยกวาปกติหรือมีการเคลื่อนไหวไมประสานกันทําใหอุจจาระ
เคลื่อนไหวภายในลําไสใหญชากวาปกติ (colonic inertia)
3. ภาวะลําไสแปรปรวน (irritable bowel syndrome)
ทองผูกทีเ่ กิดจากการบีบตัวของกลามเนื้อหูรูดทวารหนักไมประสานกับการเบงหรือเบงไมเปน
(anorectal dysfunction หรือ anismus) คืออะไรและมีแนวทางในการวินจิ ฉัยและรักษาอยางไร
ประมาณ 1 ใน 3 ถึงครึ่งหนึ่งของผูปวยที่มีอาการทองผูกรุนแรงเรื้อรังโดยไมทราบสาเหตุ มีสาเหตุมา
จากการบีบตัวของกลามเนื้อหูรูดทวารหนักไมประสานกับการเบง (anorectal dysfunction) ในการขับถายปกติ
กลามเนื้อหนาทองและกระบังลมจะบีบตัวทําใหเกิดแรงดันเพิ่มขึ้นในชองทอง ขณะเดียวกันกลามเนื้อบริเวณหู
รูดทวารหนักจะคลายตัวทําใหอุจจาระสามารถเคลื่อนผานทวารหนักออกมาได ในผูปวยที่มีภาวะผิดปกตินี้
ขณะที่ผูปวยเบงกลามเนื้อบริเวณทวารหนักแทนที่จะคลายตัวกลับบีบรัดตัวมากขึ้นทําใหไมสามารถถายอุจจาระ
ออกได
ผูปวยที่มีปญหานี้มักใหประวัติวายังมีความรูสึกอยากถายอุจจาระเปนปกติ แตเมื่อเขาหองน้ําไปถาย
แลวไมสามารถเบงใหอุจจาระออกมาไดแมวาอุจจาระจะไมแข็งและกอนไมใหญมากก็ตาม ผูปวยบางรายตองใช
เวลาอยูในหองน้ําเปนเวลานานมากกวาครึ่งชั่วโมง บางรายตองใชนิ้วมือชวยลวงหรือสวนอุจจาระจึงจะสามารถ
ถายออกมาได ผูปวยอาจมีอาการเจ็บ, ปวดหรือปวดเบงบริเวณทวารหนัก และมักจะรูสึกถายอุจจาระไมสุด
ผูปวยบางรายอาจใหประวัติวาแมจะรับประทานยาระบายก็ไมสามารถถายออกได
สาเหตุของภาวะนี้ยังไมทราบกันแนชัด 31% ของผูปวยเปนมาตั้งแตเด็ก 29% ของผูปวยใหประวัติวามี
เหตุการณบางอยางสัมพันธกับการเริ่มเกิดอาการทองผูก เชน หลังคลอด หรือหลังไดรับบาดเจ็บบริเวณกระดูก
สันหลัง ประมาณ 40% ไมสามารถหาสาเหตุที่สัมพันธกับการเกิดอาการได
การวินิจฉัยแยกโรค
ภาวะนี้ควรวินิจฉัยแยกโรคจากความผิดปกติบริเวณทวารหนักที่ทําใหเกิดอาการเบงอุจจาระไมออกได
เชนเดียวกัน ไดแก
1. ลําไสกลืนกันบริเวณทวารหนัก (Rectal intussusception)
2. ทวารหนักแลบโผลยื่นออกมาจากทวารหนัก (Rectal prolapse)
3. ทวารหนักยื่นโปงเขาไปในชองคลอดหรืออวัยวะขางเคียง (Rectocele)
4. ทวารหนักอักเสบ
5. มะเร็งของทวารหนักหรือลําไสใหญสวนปลาย (Anorectal/colonic cancer)
6. การตีบของทวารหนัก (Anal stenosis)
ภาวะแทรกซอน
การเบงอุจจาระแรงๆและบอยๆ เปนเวลานานจะทําใหเกิดการหยอนยานของเนื้อเยื่อรอบๆทวารหนัก
(excessive pelvic floor descent) ถามีการหยอนยานมากๆจะทําใหเกิดการดึงรั้งของเสนประสาทที่ควบคุมการ
บีบตัวของกลามเนื้อหูรูดทวารหนัก และเสนประสาทที่รับความรูสึกบริเวณทวารหนักและผิวหนังรอบๆ ทําใหเกิด

อาการกลั้นอุจจาระไมไดตามมาภายหลังได ในผูปวยบางรายอาจทําใหเกิดแผลขนาดใหญภายในทวารหนัก
(solitary rectal ulcer syndrome)
การรักษา
ในผูปวยที่มีอาการมากและไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาระบาย การฝกใหผูปวยรูจักการเบงใหถูก
วิธีโดยใชเครื่องมีพิเศษ(biofeedback training) สามารถทําใหอาการของผูปวยมีอาการดีขึ้นหรือหายจากภาวะ
ทองผูกประมาณ 60-70 % ของผูปวยที่มีอาการทองผูกจากสาเหตุนี้
ทองผูกทีเ่ กิดจากการเคลื่อนไหวของลําไสใหญนอยกวาปกติหรือมีการเคลื่อนไหวไมประสานกันทําให
อุจจาระเคลื่อนไหวภายในลําไสใหญชากวาปกติ (colonic inertia) พบไดบอยแคไหนและมีแนวทางใน
การวินิจฉัยและรักษาอยางไร
ปกติลําไสใหญจะเคลื่อนไหวไมสม่ําเสมอและไมเปนรูปแบบที่แนนอน การบีบตัวของลําไสใหญโดย
ปกติจะไมทําใหเกิดการอยากถายอุจจาระ แตมีการบีบตัวของลําไสชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิด
ความรูสึกอยากถายได การบีบตัวชนิดนี้จะเกิดขึ้นไมบอย มีลักษณะพิเศษคือมีแรงบีบตัวมากกวาการบีบตัว
ตามปกติมาก และการบีบตัวมักเริ่มจากลําไสใหญสวนตนมาที่ลําไสใหญสวนปลาย ทางการแพทยเรียกการบีบ
ตัวของลําไสใหญชนิดนี้วา high amplitude propagated contraction หรือเรียกยอๆวา HAPC มีรายงานวา
ผูปวยทองผูกมีการบีบตัวของลําไสใหญชนิดนี้เฉลี่ยเพียง 2 ครั้งตอวัน นอยกวาในคนปกติที่มีเฉลี่ย 6 ครั้งตอวัน
ปกติการบีบตัวชนิดนี้มักเกิดหลังตื่นนอนตอนเชาและหลังอาหาร ดังนั้นผูปวยทองผูกจึงมีโอกาสเลือกเวลาใน
การถายไดนอยกวาคนปกติ (เฉลี่ย 2 ครั้ง) ถาผูปวยพลาดการถายเมื่อรูสึกอยากถายจากการบีบตัวของลําไส
ชนิดนี้เนื่องจากสิ่งแวดลอมไมเอื้ออํานวยใหถายมักจะตองรอไปในวันถัดไปจึงจะเกิดความรูสึกอยากถายมาใหม
ตางกับคนปกติซึ่งมีเวลาที่จะเลือกถายไดเฉลี่ย 6 ครั้งตอวัน
ผูปวยทองผูกรุนแรงเรื้อรังโดยไมทราบสาเหตุประมาณ 13-37% พบวาเปนผลมาจากการเคลื่อนไหว
ของอุจจาระภายในลําไสใหญชากวาปกติ ซึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวชาอาจเกิดจากการเคลื่อนไหวของ
ลําไสไมประสานกัน หรือเกิดจากการที่มีการบีบตัวไลอุจจาระอยางแรงของลําไสใหญ (HAPC) นอยลงหรือไมมี
เลยทําใหอุจจาระเคลื่อนตัวภายในลําไสใหญชา ทางการแพทยเราเรียกภาวะนี้วา slow transit constipation
หรือ colonic inertia ผูปวยมักใหประวัติวาไมคอยมีความรูสึกอยากถายอุจจาระ และมีความถี่ในการถาย
อุจจาระนอย อุจจาระมักจะแข็งเนื่องจากคางอยูในลําไสนานทําใหน้ําถูกดูดซึมออกไปจากกอนอุจจาระ ซึ่งการมี
อุจจาระแข็งทําใหผูปวยถายลําบากหรือเจ็บขณะถายมากขึ้น
การวินิจฉัยแยกโรค
ภาวะนี้ตองแยกจากภาวะทองผูกที่เกิดจากสาเหตุหรือภาวะอื่นๆที่อาจทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของ
อุจจาระภายในลําไสชากวาปกติและเกิดอาการทองผูกไดเชนกัน เชน ยาตางๆ ที่ทําใหเกิดอาการทองผูก โรคทาง
กายตางๆ และ การมีการอุดกั้นของลําไสใหญ ดังที่กลาวมาขางตน
การรักษา
ในรายที่มีอาการไมมากมักไดผลดวยการใชยาระบาย แตในรายที่มีอาการมากใหยาระบายแลวไม
ไดผล ยังมีลําไสเคลื่อนไหวชาอยูแมไดยาระบายอาจจําเปนที่จะตองตัดลําไสใหญออก

ทองผูกที่มีสาเหตุจากภาวะลําไสแปรปรวน (irritable bowel syndrome) คืออะไร มีแนวทางในการดูแล
รักษาอยางไร
ภาวะลําไสแปรปรวนเปนภาวะที่พบบอย จากการศึกษาในตางประเทศพบวาภาวะลําไสแปรปรวน
สามารถพบไดประมาณ 15-20 % ของประชากร ผูปวยที่มีปญหานี้มักมีปญหาปวดทอง อึดอัดแนนทองหรือไม
สบายทอง ซึ่งอาการมักจะสัมพันธกับการขับถายที่ไมปกติ เชนถายเหลว หรือทองผูก หรือในผูปวยบางคนอาจมี
ทั้งอาการทองเสียและทองผูก การวินิจฉัยภาวะนี้ทางการแพทยอาศัยอาการของผูปวยเปนสําคัญรวมกับการ
ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษตางๆ แลวไมพบโรคทางกายอื่นที่อาจใหอาการ
คลายๆกับภาวะนี้โดยเฉพาะมะเร็งลําไสใหญ
ผูปวยลําไสแปรปรวนที่มีทองผูกเปนอาการเดน มักมาพบแพทยดวยปญหาทองผูกเนื่องจากผูปวย
มักจะรูสึกวาถาไมถายหรือถายไมหมดแลวจะอึดอัดแนนทอง ทําใหมาหาแพทยดวยอาการทองผูกได
การใชอาการของผูปวยในการวินจิ ฉัยลําไสแปรปรวนอาศัยเกณฑในการวินิจฉัยดังนี้ คือ
ผูปวยตองมีอาการปวดทองหรือไมสบายทอง เชน อืดแนนหรืออึดอัดทอง มากกวาหรือเทากับ 3 วันใน
1 เดือนใน 3เดือนที่ผานมา รวมกับอาการสองในสามอยางตอไปนี้
1. อาการดีขึ้นหลังถายอุจจาระ
2. อาการที่เปนสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของจํานวนครั้งของการถาย โดยอาจถายนอยกวาปกติ
หรือถายบอยกวาปกติ
3. อาการที่เปนสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะของอุจจาระ โดยอาจจะมีลักษณะแข็งขึ้น
หรือเหลวขึ้นก็ได
นอกจากนั้นอาการเหลานี้อาจสัมพันธกับการเบงอุจจาระลําบาก ปวดเบงอยากถายอุจจาระมาก รูสึก
ถายอุจจาระไมสุด ถายมีมูกปน หรือรูสึกมีลมมากรวมดวยก็ได และเริ่มมีอาการเปนมาอยางนอย 6 เดือน ซึ่ง
อาจจะยังไมครบหลักเกณฑใน 3 เดือนแรกก็ได
ผูปวยทองผูกที่เปนลําไสแปรปรวนมักจะใหประวัติวาอาการทองผูกเปนๆ หายๆ มานานเปนป และมัก
มีอาการอื่นๆ ของระบบทางเดินอาหารรวมดวยไมใชเฉพาะอาการทองผูกอยางเดียว ที่สําคัญคือ ปวดทอง อึดอัด
แนนทอง มีแกสหรือลมมาก ซึ่งอาการเหลานี้มักเปนมากขึ้นเมื่อเริ่มมีอาการทองผูกและดีขึ้นเมื่อถายได
การวินิจฉัยแยกโรค
ภาวะนี้ตองแยกจากภาวะทองผูกที่เกิดจากสาเหตุหรือภาวะอื่นๆ ดังกลาวมาแลวขางตน เชน ยาตางๆ
ที่ทําใหเกิดอาการทองผูก โรคทางกายตางๆ และ การมีการอุดกั้นของลําไสใหญ โดยเฉพาะมะเร็งลําไสใหญ
การรักษา
ในรายที่ผูปวยมีอาการไมมาก การอธิบายใหผูปวยเขาใจธรรมชาติของภาวะนี้ก็นาจะเพียงพอ ในรายที่
มีอาการมากอาจจําเปนที่จะตองรับประทานยาเพื่อควบคุมอาการ
ถาผูปวยทองผูกไปตรวจกับแพทย แพทยจะทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของอาการทองผูกโดย
วิธีอะไรไดบาง
การวินิจฉัยผูปวยที่มปี ญหาทองผูก จะตองอาศัยขอมูลจากทั้งการซักประวัติ ตรวจรางกายและการ
ตรวจพิเศษตางๆ
การซักประวัติผูปวยอาการทองผูก

การซักประวัติผูปวยอาการทองผูก ควรซักเพื่อใหไดขอมูลตางๆ ดังนี้
1. ความรุนแรงของอาการ คําถามที่งายที่สุดที่จะประเมินความรุนแรงของอาการทองผูกคือถาม
ผูปวยวา ผูปวยคิดวาอาการทองผูกของเขารบกวนการดําเนินชีวิตประจําวันของเขามากนอย
เพียงใด คําถามอื่นที่สามารถบอกความรุนแรงของอาการทองผูกไดแก ความถี่ในการถายอุจจาระ
ความยากงายในการเบง ระยะเวลาที่ใชในการถายแตละครั้ง อาการเจ็บทวารหนัก ความถี่และ
การตอบสนองตอการใชยาระบายหรือสวนอุจจาระ ผูปวยที่มีอาการรุนแรงควรที่จะไดรับการตรวจ
พิเศษเพื่อหาสาเหตุของอาการเพื่อการรักษาที่ถูกตอง สวนผูที่มีอาการไมรุนแรงการตรวจเพื่อ
ยืนยันวาผูปวยไมเปนโรครายแรงตางๆ และใหการรักษาตามอาการก็นาจะเพียงพอ
2. การดําเนินของอาการ ควรถามวาผูปวยเริ่มมีอาการตั้งแตเมื่อไร ระยะเวลาที่มีอาการทองผูก
เปนมานานแคไหน การมีอาการทองผูกตั้งแตเด็กบงบอกวาผูปวยอาจเปนโรคที่เปนมาแตกําเนิด
ถาเปนในผูสูงอายุ มีระยะเวลาที่เริ่มมีอาการมาไมนาน และอาการเปนมากขึ้นเรื่อยๆภายใน
ระยะเวลาอันสั้นบงวาผูปวยอาจจะมีมะเร็งหรือเนื้องอกภายในลําไสใหญ
3. ผูปวยมียาที่รับประทานเปนประจําหรือไม รวมทั้งโรคประจําตัวตางๆ ที่กลาวมาขางตน
4. ผูปวยมีอาการอื่นๆ ที่บงวาอาการทองผูกของผูปวยอาจมีภาวะตางๆที่สามารถเปนสาเหตุของ
อาการทองผูกดังรวมดวยหรือไม เชน เชื่องชา ขี้หนาว ในผูปวยตอมไทรอยดทํางานนอย หรือ
น้ําหนักลด ถายเปนมูกเลือดในผูปวยที่เปนมะเร็งลําไสใหญ
5. ในกรณีที่ไมพบสาเหตุที่อาจทําใหเกิดอาการทองผูก ควรซักประวัติวาอาการที่ผูปวยเปนนั้นนาจะ
มีสาเหตุมาจากสาเหตุใดระหวางอุจจาระเคลื่อนตัวภายในลําไสใหญชาจากการเคลื่อนไหวของ
ลําไสใหญผิดปกติ (colonic inertia) กับการบีบตัวของกลามเนื้อหูรูดทวารหนักไมประสานกับการ
เบง (anorectal dysfunction) ถาผูปวยไมคอยรูสึกอยากถายและมีความถี่ของการถายอุจจาระ
นอยเปนอาการเดน ผูปวยรายนั้นนาจะทองผูกจากอุจจาระเคลื่อนตัวภายในลําไสใหญชาจากการ
เคลื่อนไหวของลําไสใหญผิดปกติ ในขณะที่ผูปวยที่มีความรูสึกอยากถายเปนปกติแตเวลาถาย
อุจจาระแลวเบงไมออกตองใชเวลาในการถายนานมากมักจะเปนผูปวยที่มีการบีบตัวของ
กลามเนื้อหูรูดทวารหนักไมประสานกับการเบง อยางไรก็ตามผูปวยทองผูกที่มีอาการรุนแรงสวน
ใหญมักใหประวัติที่ก้ํากึ่งระหวางสองภาวะนี้ทําใหการซักประวัติไมสามารถบอกความผิดปกติที่
นาจะเปนสาเหตุของอาการทองผูกไดแนนอน
การตรวจรางกายผูปวยที่มาดวยอาการทองผูก
การตรวจรางกายทั่วไป
การตรวจรางกายผูปวยที่มาดวยอาการทองผูกของแพทยมีวัตถุประสงคเพื่อหาหลักฐานที่บงบอก
สาเหตุที่ทําใหผูปวยมีอาการทองผูก เชน บวม ผิวแหง เชื่องชา ซึ่งเปนลักษณะของตอมไทรอยดทํางานต่ํา และ
การมีความผิดปกติของระบบประสาทซึ่งบงถึงโรคทางระบบประสาทที่อาจเปนสาเหตุของทองผูกได เปนตน
การตรวจทวารหนัก (rectal examination)
ในการตรวจทวารหนักแพทยมักจะใหผูปวยนอนตะแคงซายและงอเขาขึ้นชิดหนาอก ในชวงแรกจะเปน
การตรวจดูลักษณะผิวหนังรอบๆ ทวารหนัก วามีอักเสบหรือมีแผลหรือไม แพทยอาจใหผูปวยเบงซึ่งจะทําให
สังเกตุเห็นความผิดปกติของทวารหนักไดงายขึ้น โดยเฉพาะริดสีดวงหรือการมีทวารหนักยื่น (rectal prolapse)

หลังจากนั้นจะเปนการตรวจโดยการใชนิ้วมือ โดยการสอดนิ้วชึ้เขาไปภายในทวารหนัก ในกรณีที่มีกอนเนื้องอก
ภายในทวารหนักหรืออวัยวะใกลเคียงแพทยก็จะสามารถคลําได นอกจากนั้นแพทยสามารถที่จะรูไดถึงแรงบีบตัว
ของทวารหนักทั้งขณะพัก และขณะที่ผูปวยออกแรงขมิบกน ที่สําคัญในผูปวยที่มีอาการทองผูกการขอใหผูปวย
เบงขณะตรวจจะทําใหสามารถประเมินคราวๆไดวาผูปวยมีปญหาการทํางานของกลามเนื้อหูรูดทวารหนักไม
ประสานกับการเบงหรือไม
การตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษในผูปวยที่มีอาการทองผูก
การตรวจเลือด
อาการทองผูกอาจเปนอาการแรกของผูปวยที่ปวยเปนโรคตอมไทรอยดทํางานต่ํา (hypothyroid) หรือ
แคลเซียมในเลือดสูง ดังนั้นแพทยอาจสั่งตรวจดูระดับไทรอยดฮอรโมนหรือระดับแคลเซียมในเลือดในรายที่มี
อาการนาสงสัย
การสองกลองตรวจภายในลําไสใหญ
ในผูปวยที่มีอาการทองผูก โดยเฉพาะผูปวยสูงอายุ การมีเนื้องอกภายในลําไสใหญสามารถทําใหเกิด
อาการทองผูกไดดังนั้นในกรณีที่สงสัยเนื่องจากมีลักษณะเตือน เชน ซีด น้ําหนักลด ถายอุจจาระมีเลือดปน อายุ
มากกวา 50 ป หรือมีประวัติครอบครัวเปนมะเร็งลําไสใหญ แพทยอาจทําการสองกลองตรวจดูภายในลําไสใหญ
(colonoscopy) เพื่อใหแนใจวาอาการทองผูกที่เปนอยูไมไดมีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งลําไสใหญ
การตรวจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลําไสใหญและการทํางานของทวารหนัก
ในกรณีที่ผลการตรวจรางกายและการตรวจตางๆไมพบโรคทางกายที่เปนสาเหตุของอาการทองผูก
การตรวจเพื่อหาความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลําไสใหญและการทํางานของทวารหนักจะชวยแบง
ผูปวยไดเปน 3 กลุมคือ
1. กลุมที่มีการบีบตัวของกลามเนื้อหูรูดทวารหนักไมประสานกับการเบง
2. กลุมที่มีการเคลื่อนไหวอุจจาระภายในลําไสใหญชาเนื่องจากการเคลื่อนไหวของลําไสใหญ
ผิดปกติ และ
3. กลุมที่มีปญหาลําไสแปรปรวน
การตรวจเพื่อหาความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลําไสใหญและการทํางานของทวารหนัก
ประกอบดวย
1. การตรวจดูการเคลื่อนผานของอุจจาระภายในลําไสใหญ (colon transit test)
การตรวจชนิดนี้เปนการตรวจเพื่อดูความเร็วในการเคลื่อนตัวของอุจจาระภายในลําไสใหญซึ่งสามารถ
ทํางายๆ โดยใหผูปวยกลืนเม็ดยาที่ภายในมีวัสดุทึบรังสีขนาดเล็กๆ (marker) จํานวน 20 ชิ้น ซึ่งสามารถเอ็กซเรย
เห็นได โดยระหวางการตรวจผูปวยตองหยุดการใชยาระบายทุกชนิดและรับประทานอาหารตามปกติ หลังจาก
รับประทานเม็ดยาดังกลาวไป 5 วัน ผูปวยจะไดรับการทําเอ็กซเรยดูภายในชองทองถามีจํานวน marker อยู
ภายในลําไสใหญเกิน 20% ของที่รับประทานเขาไป (มากกวา 4 ชิ้น) บงวาผูปวยมีการเคลื่อนผานของอุจจาระ
ภายในลําไสใหญชากวาปกติ
2. การตรวจดูการทํางานของทวารหนักและกลามเนื้อที่ควบคุมการขับถาย (anorectal manometry)

การตรวจชนิดนี้ใชเครื่องมือพิเศษที่เรียกวา manometry ซึ่งสามารถตรวจวัดแรงบีบและคลายตัวของ
กลามเนื้อหูรูดทวารหนัก รวมทั้งแรงดันภายในทวารหนักที่เกิดจากแรงเบง ในขณะที่ผูปวยเบงในคนปกติแรงดัน
ในทวารหนักจะสูงขึ้นในขณะที่กลามเนื้อหูรูดทวารหนักจะคลายตัวแตในผูปวยที่มีการบีบตัวของกลามเนื้อหูรูด
ทวารหนักไมประสานกับการเบง อาจพบวาแรงเบงนอยกวาหรือเปนปกติแตกลามเนื้อหูรูดทวารหนักไมคลายตัว
หรือกลับบีบตัวแรงขึ้นทําใหไมสามารถถายออกไดดังแสดงในรูปที่ 2
นอกจากนั้นในผูปวยบางรายอาจมีความไวในการรับความรูสึกของอุจจาระภายในทวารหนักนอยกวา
ปกติ ทําใหเมื่อมีอุจจาระมาที่ทวารหนักแลวก็ยังไมรูสึกอยากถายทําใหเกิดอาการทองผูก การทํา anorectal
manometry สามารถตรวจดูความไวของทวารหนักตอการรับรูสึกกระตุนโดยการใสลมเขาไปในลูกโปงที่อยูที่
ปลายของสายตรวจเพื่อกระตุนควารรูสึกภายในทวารหนัก
3. การทดสอบการเบงลูกโปง (balloon expulsion test)
การทดสอบดูวาผูปวยมีปญหาเกี่ยวกับการเบงหรือไมทํางายๆ โดยการใชลูกโปงขนาดเล็กซึ่งตอกับ
สายขนาดเล็กใสเขาไปภายในทวารหนักหลังจากนั้นจึงใสน้ําเขาไปในลูกโปงตามสาย 50 CC แลวใหผูปวยเบง
ลูกโปง คนปกติสามารถเบงลูกโปงออกมาไดภายใน 1 นาที ถาไมสามารถเบงออกไดถือวามีความผิดปกติในการ
เบง
การแปลผลการตรวจเพื่อหาความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลําไสใหญและการทํางานของ
ทวารหนัก
1. ถาการเคลื่อนผานของอุจจาระชากวาปกติแตการตรวจดูการทํางานของทวารหนักและกลามเนื้อที่
ควบคุมการขับถาย และการเบงลูกโปงปกติ บงวาผูปวยมีอาการทองผูกจากการเคลื่อนไหวของ
ลําไสใหญชาผิดปกติ (colonic inertia)
2. ถาการเคลื่อนผานของอุจจาระปกติแตการตรวจดูการทํางานของทวารหนักและกลามเนื้อที่
ควบคุมการขับถายรวมทั้งการเบงลูกโปงผิดปกติดวย บงวาผูปวยนาจะมีอาการทองผูกจากมีการ
บีบตัวของกลามเนื้อหูรูดทวารหนักไมประสานกับการเบง
3. ถาการเคลื่อนผานของอุจจาระชากวาปกติและการตรวจดูการทํางานของทวารหนักและกลามเนื้อ
ที่ควบคุมการขับถายรวมทั้งการเบงลูกโปงผิดปกติดวย บงวาผูปวยนาจะมีอาการทองผูกจากมี
การบีบตัวของกลามเนื้อหูรูดทวารหนักไมประสานกับการเบง และอาจจะมีการเคลื่อนไหวของ
ลําไสใหญชาผิดปกติรวมดวยได
4. ถาการเคลื่อนผานของอุจจาระปกติและการตรวจดูการทํางานของทวารหนักและกลามเนื้อที่
ควบคุมการขับถายปกติ แตการเบงลูกโปงผิดปกติ บงวาอาการทองผูกของผูปวยไมนาจะเกิดจาก
มีการบีบตัวของกลามเนื้อหูรูดทวารหนักไมประสานกับการเบง หรือการเคลื่อนไหวของลําไสชา
แตนาจะเกิดจากความผิดปกติทางกายวิภาคของทวารหนักทําใหเกิดการอุดกั้นขึ้นขณะถาย ซึ่ง
ตองอาศัยการตรวจโดยวิธีพิเศษอื่นตอไป
5. ถาการตรวจทั้งสามชนิดปกติ บงวาผูปวยนาจะเปนภาวะลําไสแปรปรวน

ผูปวยทองผูกทีไ่ มมีโรคทางกายมีแนวทางในการรักษาอยางไร
ในกรณีที่ตรวจพบวาโรคทางกายเปนสาเหตุของอาการทองผูก แพทยก็จะใหรักษาตามสาเหตุ เชน
ตอมไทรอยดทํางานนอยก็ใหฮอรโมนทดแทน เปนตน ในกรณีที่หาสาเหตุไมพบจะมีแนวทางในการดูแลรักษา
ดังตอไปนี้
การดูแลรักษาทั่วไป
1. การสรางความมั่นใจใหแกผูปวย
ผูปวยบางคนสามารถถายอุจจาระไดปกติแตเขาใจวาตัวเองมีอาการทองผูก ผูปวยกลุมนี้มักให
ความสําคัญกับสุขภาพตนเองมาก และเชื่อวาการถายปกติตองถายไดทุกวันทําใหเกิดความกังวลเมื่อตนเองไม
สามารถถายไดอยางสม่ําเสมอ การใหความมั่นใจกับผูปวยวาถาสามารถถายไดมากกวาสองครั้งตอสัปดาหและ
การถายนั้นไมไดยากลําบากหรือเจ็บปวดก็ถือวาเปนการถายที่ปกติ
2. การถายใหเปนเวลาและตอบสนองตอความรูสึกอยากถาย
ดังที่กลาวมาขางตนวาการเคลื่อนไหวของลําไสใหญที่จะกระตุนใหเกิดอาการอยากถายนั้นเกิดแควัน
ละประมาณ 2 ครั้งในผูปวยทองผูกเรื้อรัง ดังนั้นถาผูปวยไมสามารถตอบสนองตอความรูสึกอยากถายได อาจจะ
ตองรอไปจนถึงวันตอไปที่จะมีความรูสึกอยากถายมาใหม ในผูปวยบางคนมีตารางการประกอบกิจวัติประจํา
วันที่มีเวลาไมสอดคลองกับเวลาที่เกิดความรูสึกอยากถายทําใหตองกลั้นอุจจาระไวตลอดเกือบทุกวันจนกระทั่ง
ถึงวันหยุดจึงจะไดถาย ซึ่งก็จะทําใหเกิดปญหาการถายลําบากตามมาเนื่องจากอุจจาระที่คางอยูในลําไสนานๆ
จะใหญและแข็ง
โดยปกติความรูสึกอยากถายอุจจาระมักเกิดหลังจากผูปวยตื่นนอนในตอนเชาและชวงเวลาหลังอาหาร
ในทางปฏิบัติหลังตื่นนอนตอนเชาจะเปนเวลาที่เหมาะที่สุดสําหรับการถายอุจจาระ ผูปวยที่มีอาการทองผูกควร
ตื่นแตเชาใหมีเวลาเพียงพอที่จะดื่มนมสักหนึ่งแกวเพื่อกระตุนใหเกิดความอยากถาย และมีเวลาพอที่จะสามารถ
ถายไดโดยไมตองรีบเรง ผูปวยควรตระหนักวาผูปวยทองผูกจะมีการเคลื่อนไหวของลําไสที่ชวยทําใหมีโอกาส
ถายไดวันละเพียง 1-2 ครั้งเทานั้นซึ่งนอยกวาคนปกติ หรือในบางคนอาจมีมาเพียงอาทิตยละแค 2-3 ครั้งเทานั้น
ดังนั้นผูปวยควรระลึกอยูเสมอวาถากลั้นอุจจาระไวไมยอมถายเมื่อเกิดความรูสึกอยากถายไมวาดวยสาเหตุใดก็
ตามจะเปนการซ้ําเติมอาการทองผูกใหเปนมากยิ่งขึ้น
3. อาหาร น้ําดื่มและเกลือแร
อาหารที่มีกากหรือไฟเบอรมากจะทําใหปริมาณอุจจาระมากขึ้นและเคลื่อนตัวภายในลําไสใหญเร็วขึ้น
แตการรับประทานอาหารที่มีกากมากขึ้นจะไดผลเฉพาะในผูปวยที่มีอาการทองผูกไมรุนแรงในกรณีที่ผูปวยมี
อาการทองผูกรุนแรงการเพิ่มปริมาณกากอาหารหรือไฟเบอรในอาหารที่รับประทานอาจทําใหมีอาการทองอืด
หรือปวดเกร็งทองได
การขาดน้ําและเกลือแรทําใหลําไสใหญดูดน้ํากลับมากขึ้นทําใหอุจจาระมีกอนแข็งมากและถายลําบาก
การดื่มน้ํามากขึ้นจะทําใหอุจจาระออนนุมถายงาย
4. การออกกําลังกายและการเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหวและออกกําลังกายจะทําใหการเคลื่อนไหวของลําไสดีขึ้นทําใหถายไดบอยขึ้น ผูปวยที่ไม
คอยเคลื่อนไหวนอนอยูกบั เตียงตลอดเวลาจะทําใหเกิดอาการทองผูกได

การใชยาระบาย
ยาระบายมีอยูมากมายหลายชนิดแตอาจแบงเปนกลุมตางๆ ไดดังนี้
1. ยาระบายที่ออกฤทธิ์โดยการทําใหปริมาณอุจจาระมากขึ้น (bulk-forming laxative)
ยาในกลุมนี้ที่มีขายในทองตลาดไดแก Fybogel®, Forlax®, และ Metamucil® ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนไฟ
เบอร จะไมถูกยอยและดูดซึมจากทางเดินอาหารจึงสามารถอุมน้ําไดมากขึ้นเปนการเพิ่มปริมาณอุจจาระและทํา
ใหอุจจาระเปนกอนออนนุมขึ้น นอกจากนั้นยังกระตุนการบีบตัวของลําไสทําใหอุจจาระเคลื่อนผานภายในลําไส
ใหญไดเร็วขึ้น
ยาระบายกลุมนี้สามารถใชไดในหญิงมีครรภที่อาการทองผูกไมรุนแรง การออกฤทธิ์ของยาจะไมออก
ฤทธิ์ทันที อาจจะตองใชเวลาประมาณหนึ่งสัปดาหจึงจะเห็นผล ในผูปวยที่ทองผูกรุนแรงยาระบายกลุมนี้มักไม
คอยไดผล และไฟเบอรอาจยอยสลายโดยแบคทีเรียภายในลําไสเกิดเปนแก็สทําใหเกิดอาการทองอืด หรือปวด
บีบทองได นอกจากนั้นผูปวยที่รับประทานยาระบายชนิดนี้ควรดื่มน้ําใหเพียงพอ การดื่มน้ําไมเพียงพอจะทําให
อุจจาระแข็งและถายยาก ควรระวังในผูปวยที่รับประทานยาอื่นๆ รวมดวย ยาระบายกลุมนี้อาจมีผลทําใหยาอื่นๆ
ที่ผูปวยรับประทานอยูดูดซึมไดนอยลงจึงควรรับประทาน2 ชั่วโมงกอนหรือ2 ชั่วโมงหลังรับประทานยาอื่น
2. ยาที่ออกฤทธิ์โดยการดูดน้ํากลับเขามาในลําไสมากขึ้น (osmotic laxative)
ยากลุมนี้จะเปนสารโมเลกุลเล็กๆ ซึ่งไมสามารถดูดซึมไดภายในลําไส ทําใหสามารถดูดซึมน้ํากลับเขา
มาภายในลําไสดวยแรงออสโมซิส ทําใหปริมาณอุจจาระมากขึ้นและเหลวขึ้น ยาในกลุมนี้ที่มีขายในทองตลาด
ไดแก มิลคออฟแมกนีเซีย (milk of magnesia, MOM), น้ําตาลแลคตูโลส (Duphalac®), แลคติทอล (Importal®)
แลคทูโลสมีคุณสมบัติเปนน้ําตาลที่ไมสามารถดูดซึมไดโดยลําไสเล็ก ตัวยาจึงเคลื่อนไปถึงลําไสใหญในรูปเดิม
แลวถูกยอยโดยแบคทีเรียในลําไสใหญ เกิดเปนกรดอินทรีย ซึ่งจะดูดน้ําเขามาในอุจจาระเปนผลใหอุจจาระออน
ตัวขึ้นและยังสามารถกระตุนใหลําไสใหญมีการเคลื่อนไหวตัวดีขึ้น ยากลุมนี้เหมาะสําหรับทารก เด็ก ผูปวย
โรคเบาหวาน ผูปวยโรคตับ สตรีมีครรภ สตรีใหนมบุตร สวนมิลคออฟแมกนีเซีย (MOM) เปนยาที่ชวยดูดน้ําเขา
มาในอุจจาระและลําไสทําใหมีประสิทธิภาพในการเปนยาระบาย แตมีขอเสียคือ สารแมกนีเซียม อาจสะสมใน
รางกายทําใหเกิดอันตราย จึงหามใชในผูปวยโรคไตและเด็ก
3. ยาที่ทําใหอุจจาระออนนิ่ม เชน น้ํามันพาราฟน (ELP co.) การใชยานี้นานๆ จะรบกวนการดูดซึม
ของวิตามิน A, D, E, K โดยเฉพาะวิตามิน D เมื่อขาดจะมีผลตอการดูดซึมของแคลเซียมและฟอสฟอรัส จึงหาม
ใชในสตรีมีครรภและเด็กเล็ก เนื่องจากมีสวนประกอบของน้ํามันสามารถทําใหเกิดปอดอักเสบรุนแรงไดถาสําลัก
ยาระบายนี้เขาปอด จึงหามใชในเด็กเล็กและผูปวยที่อาจมีปญหาดานการกลืน เชน ผูปวยสูงอายุ ผูปวยมีปญหา
ของระบบประสาท และผูปวยโรคปอดเรื้อรัง
4. ยาที่กระตุนการบีบตัวของลําไส (Irritant laxatives) ยากลุมนี้ออกฤทธิ์คอนขางแรงและเร็ว เชน
มะขามแขก บิสาโคดิล ควรใชยากลุมนี้เมื่อรักษาดวยยากลุมอื่นแลวไมไดผลโดยเฉพาะผูที่มีอาการทองผูก
รุนแรง ขอเสียของยากลุมนี้คือ อาจทําใหเกิดอาการปวดทอง ควรระมัดระวังในการใชยากลุมนี้เปนเวลานานๆ
อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและการทํางานของลําไสได
5. ยาระบายชนิดสวน

การสวนดวยยาระบายจะทําใหลําใสใหญสวนปลายโปงพองเกิดการกระตุนการบีบตัวของลําไส
รวมกับการทําใหอุจจาระออนนุมลง จึงสามารถกระตุนใหถายได ภาวะแทรกซอนที่รุนแรงเกิดจากการสวนไมถูก
วิธีทําใหน้ํายาที่ใชสวนรั่วซึมเขาไปในผนังลําไสใตชั้นเยื่อบุผิว และอาจทําใหเกิดแผลได ยาระบายชนิดสวนที่มี
ขายทั่วไปในทองตลาดคือ Unison® ซึ่งเปนน้ําเกลือเขมขน (15% NaCl) ซึ่งพบวาสามารถทําใหเกิดการทําลาย
ของเยื่อบุผิวลําไสใหญไดบอยแตมักหายไดเอง ยาสวนบางชนิดมีสวนผสมของ sodium phosphate เขมขนอาจ
ทําใหระดับ phosphate ในเลือดสูงและแคลเซียมในเลือดต่ํา เกิดอันตรายถึงแกชีวิตได มักเกิดขึ้นในเด็กที่สวน
อุจจาระแลวไมสามารถถายออกมาได ดังนั้นถาไมแนใจวาผูปวยจะสามารถถายอุจจาระออกมาไดหรือไมไมควร
ทําการสวนอุจจาระ โดยเฉพาะดวยยาที่มีสวนผสมของ sodium phosphate เขมขน
6. ยาระบายชนิดเหน็บ
ยาระบายชนิดเหน็บที่ใชไดผลดีและปลอดภัยคือ กลีเซอรีน (glycerin) สวน bisacodyl หรือ
Dulcolax® ชนิดเหน็บจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุลําไสและพบวาถาใชในขนาดสูงจะทําใหเยื่อบุผิว
ลําไสถูกทําลายไปได จึงไมควรใชประจําและควรใชภายใตคําแนะนําจากแพทยเทานั้น
การฝกการขับถาย (Biofeedback training)
ประมาณหนึ่งในสามของผูปวยทองผูกเรื้อรัง มีสาเหตุมาจากการที่ผูปวยไมสามารถควบคุมให
กลามเนื้อที่ควบคุมการขับถายคลายตัวไดขณะถายอุจจาระ ทําใหเกิดอาการทองผูก ในรายที่เปนมากจะไม
ตอบสนองตอยาระบาย ตองใชนิ้วมือชวยในการขับถาย หรือการสวนอุจจาระ การวินิจฉัยทําไดโดยการตรวจดู
การทํางานของกลามเนื้อที่ใชในการถายอุจจาระโดยแพทย การสอนใหผูปวยรูจักเทคนิคในการถายที่ถูกวิธีโดย
ใชเครื่องมือที่แสดงถึงการทํางานของกลามเนื้อที่ควบคุมการขับถาย (biofeedback) จะทําใหอาการทองผูกดีขึ้น
ประมาณ 60-70% ของผูปวย ซึ่งการรักษาโดยวิธีนี้มีเฉพาะสถาบันแพทยขนาดใหญ เชน ที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ
การตัดลําไสใหญออก
ผูปวยที่ทองผูกจากลําไสเคลื่อนไหวชาและรับประทานยาแลวไมไดผลยังมีลําไสใหญเคลื่อนไหวชาอยู
การตัดลําไสใหญออกไปอาจทําใหอาการดีขึ้นได แตกอนการผาตัดควรแนใจวาการเบงอุจจาระปกติดี ลําไสเล็ก
และกระเพาะอาหารเคลื่อนไหวปกติดี ถาการเบงและลําไสเล็กเคลื่อนไหวผิดปกติจะทําใหการผาตัดไดผล
นอยลง กอนการพิจารณาตัดลําไสใหญออกจึงควรใหแพทยผูเชี่ยวชาญที่มีประสพการณในการดูแลผูปวย
ทองผูกเปนผูพิจารณา
นอกจากนั้นยังมีการรักษาอื่นๆ เชน การฉีดยา botulinum toxin เขาที่กลามเนื้อหูรูดทวารหนักในผูที่
ฝกเบงแลวไมไดผล หรือการผาตัดเปดลําไสที่ผนังหนาทองแทนการถายทางทวารหนัก ซึ่งอาจมีความจําเปนใน
ผูปวยบางรายและควรอยูภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญ
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