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คำนิยม คำนิยม 

 Constipation เปนปญหาที่พบบอยมาก การ approach, work ups และ treatments 
ของคนไขกลุมนี้ยังคอนขางจะข้ึนกับความพอใจของแพทยแตละทาน Guidelines นี้จะมีประโยชน
สำหรับแพทยทุกทานที่ดูแลและรักษาคนไข Constipation 
 
 Guidelines นี้เปนผลงานของแพทยหลายทานในสมาคมประสาททางเดินอาหารและการ
เคลื่อนไหว (ไทย) ที่มีประสบการณในการดูแลและรักษาคนไข Constipation Guidelines นี้ 
กวาจะออกมา ไดผานการกลั่นกรอง discuss และแกไขจนทุกคนพอใจ โรงพยาบาลเกือบทุกระดับมี
ศักยภาพที่จะใช Guidelines นี้ได 
 
 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ขอขอบคุณอาจารยผูทรงคุณวุฒิ
ทุกทานที่สละเวลามาชวยราง Guidelines นี้  

ศาสตราจารยนายแพทยสิน อนุราษฎร 
นายกสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) 



คำนำ คำนำ 

 ภาวะทองผูกเรื้อรังเปนภาวะที่พบบอยในเวชปฏิบัติ แพทยจำนวนมากยังเขาใจวาเปนภาวะ
ที่รักษาไมหาย และใหเพียงการรักษาตามอาการโดยละเลยขอเท็จจริงท่ีวาผูปวยประมาณรอยละ 40 
มีสาเหตุที่สามารถแกไขใหหายขาดได โดยมีตนเหตุมาจากการเบงท่ีไมถูกวิธี ดังนั้นการสืบคนหาสาเหตุ
ของอาการทองผูกจึงมีความจำเปนในผูปวยทองผูกรุนแรงท่ีมีอาการรบกวนชีวิตประจำวันมาก 
ดังปรากฏอยูในแนวทางการดูแลรักษาผูปวยทองผูกเรื้อรังฉบับนี้ 
 
 อนึ่งแนวทางการรักษานี้ไมไดจัดทำขึ้นเพื่อใชเปนสิ่งตัดสินความถูกหรือผิดของแพทยใน
การดูแลรักษาผูปวยทองผูกเรื้อรัง เนื่องจากในชีวิตความเปนจริงท้ังผูปวยและแพทยแตละทานมักมี
ขอจำกัดและสภาวะที่เอื้ออำนวยตอการวางแผนการดูแลรักษาที่อาจตางออกไปจากแนวทางการใหการ
ดูแลรักษาผูปวยทองผูกเรื้อรังฉบับนี้ได  
 
 แนวทางการรักษาทองผูกเรื้อรังนี้ไดดำเนินการจัดทำโดยใชเวลาทั้งส้ินนานกวา 2 ป โดย 
อาจารยวานิช ปยนิรันดร เปนหัวหนาคณะในการจัดทำรวมกับแพทยทานอื่นๆ ดังมีรายนามในทาย
เอกสารเลมนี้  
 
 กระผมหวังวาแนวทางการดูแลรักษาผูปวยทองผูกเรื้อรังฉบับน้ีจะเปนประโยชนแกแพทย
ทุกระดับในการใหการดูแลรักษาเบื้องตนและการสงผูปวยรับการดูแลรักษาตออยางเหมาะสม และขอ
ขอบพระคุณคณะแพทยทุกทานที่ไดรวมกันจัดทำแนวทางการรักษาทองผูกเรื้อรังฉบับนี้จนเสร็จ
สมบูรณ 

รศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย 
เลขานุการสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) 

กรกฎาคม 2552 



...............................................................................................................................1 

..............................................................................................2 

.................................................................3 

........................................................................4 

..........................................................................................................8 

 

...........................................................................................9 

...........................................................................................10 

................................................................11 

.........................................................................................12 

..............................................................................................................13 

 

....................................................................................................................................14 

 

...........................................................................................................................15 

.......................................................17 

สารบัญ สารบัญ 

คำจำกัดความ 

ชนิดของทองผูกเรื้อรังท่ีไมพบสาเหตุ 

แผนภูมิแสดงแนวทางการดูแลรักษาผูปวยทองผูกเรื้อรัง 

การซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยทองผูกเรื้อรัง 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

การดูแลรักษาทองผูกเรื้อรังโดยการปรับเปลี่ยนอาหาร, ปริมาณกากใยอาหาร, 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการขับถาย 

สารเพิ่มปริมาณอุจจาระและยาระบาย 

การตรวจการเคลื่อนตัวของกากอาหารภายในลำไสใหญ 

การตรวจความผิดปกติของการขับถาย 

การรักษาโดยการฝกเบง  

การตรวจเพิ่มเติมในผูปวยทองผูกเรื้อรังจากลำไสเคลื่อนไหวชาซ่ึงไมตอบสนองตอ

การรักษา 

การรักษาโดยการฝกเบงรวมกับการใชยาระบายในผูปวยที่มีลำไสเคลื่อนไหวชารวม

กับเบงไมถูกวิธี 

รายนามผูรวมจัดทำแนวทางการดูแลรักษาภาวะทองผูกเรื้อรัง 

 

 



ภาวะทองผูกเรื้อรัง 

 เปนอาการที่พบไดบอยในประชากรทั่วไป สวนมากไมทราบสาเหตุ แตบางรายอาจเกิดจาก
โรคทางกายทั่วไป (systemic diseases) หรือการมีรอยโรคในลำไส ซ่ึงผูปวยสวนมากจะใชวิธีตางๆ 
หรือรับประทานยาระบายเองเพ่ือบรรเทาอาการ สวนผูปวยท่ีรูสึกวามีอาการมากจนรบกวนคุณภาพชีวิต 
(quality of life) กังวลวาจะมีโรครายแรง หรือมีอาการแทรกซอน เชนเลือดออกจากริดสีดวงทวาร 
มักจะมาพบแพทย Guideline นี้จัดทำข้ึนเพื่อเปนแนวทางแกแพทยในการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหา
ทองผูกเรื้อรังอยางเปนระบบ โดยพยายามใหกระชับ ไดใจความ และเขาใจงาย อยางไรก็ตามแพทย
อาจปรับเปลี่ยนแนวทางไดตามความเหมาะสมของแตละสถาบันและของผูปวยแตละรายไป 
 อาการทองผูกในผูปวยเหลานี้แมวาสวนใหญจะไมพบสาเหตุแนชัด แตแพทยสามารถจะ
ชวยรักษาอาการของผูปวยใหดีขึ้นได สวนในบางรายท่ีเปนมากและไมตอบสนองตอการรักษาท่ัวไป 
จำเปนตองการการดูแลจากผูเชี่ยวชาญตอไป 

คำจำกัดความ 

 ภาวะทองผูก (constipation) ในที่นี้หมายถึงภาวะ 
ทองผูกเร้ือรัง ผูปวยจะอธิบายอาการทองผูกของตนแตกตางกันไป  
สวนมากจะรูสึกวามีอาการตอไปนี้ อุจจาระแข็ง ไมคอยรูสึกปวดถาย 
(นิยมใชวา ถายนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห) ตองเบงมาก รูสึกวาถายได
ไมสุด ใชเวลาในการถายนานมาก หรือ ถายไมสำเร็จ สำหรับการศึกษา
ทางระบาดวิทยาบางคร้ัง “ภาวะทองผูก” หมายถึง การท่ีไมสามารถปวด
ขับเองถายไดสุดหรือหมด อยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห สำหรับ 
definition ของ functional constipation ใน Rome III criteria 
นั้นดูไดใน  ตารางท่ี 1 (References) 

ตารางท่ี 1: ROME III criteria for functional constipation 
Must include 2 or more of the following: 
1. Straining in >/=25% of defecations 
2. Lumpy or hard stools in >/= 25% of defecations 
3. Sense of incomplete evacuation for >/=25%of defecations 
4. Sensation of anorectal obstruction/blockage for >/=25% of defecations 
5. Manual maneuvers to facilitate >/=25% of defecations (e.g., digital evacuation, support of the pelvic floor) 
6. <3 defecations per week 
 •  Loose stools rarely present without the use of laxatives 
 •  Insufficient criteria for IBS 
 •  Criteria fulfilled for the last 3 months with symptom onset at least 6 months prior to diagnosis 

แนวทางการดูแลรักษาภาวะทองผูกเรื้อรัง 1 



  แพทยจำเปนตองแยกโรค หรือ การใชยาตางๆ ที่อาจกอใหเกิดอาการทองผูกได (secondary, 
organic, or structural causes) ออกไปเสียกอน ซ่ึงภาวะเหลานี้ตองการการรักษาที่จำเพาะเจาะจง 
ไดแก สำหรับในกลุมที่ไมพบสาเหตุ อาจแบงออกตามลักษณะความผิดปกติของการทำงานของ
ลำไสใหญและทวารหนัก (colorectal motility/physiology) ออกเปนกลุมยอย (subgroups) 
ตางๆ กัน 

 เปนการแบงผูปวยทองผูกที่ไมพบสาเหตุ 
ออกตามความผิดปกติของสรีรวิทยาในการขับถาย 
ซ่ึงทราบจากการตรวจ โดย physiologic tests 
ตางๆ ซ่ึงมักทำในกลุมผูปวยท่ีมีอาการทองผูก
รุนแรง (severe constipation) (ซ่ึงไมตอบสนอง
ตอการรักษา) การแบง subgroups เหลานี้จะมี
ประโยชนในการรักษาเพิ่มเติมตอไป ซ่ึงไดแก 

 • Normal transit constipation (NTC) : คือกลุมที่การเคลื่อนตัวของ
กากอาหารภายในลำไสใหญ (colonic transit time) และการเบง (anorectal function) เปนปกติ 
ผูปวยกลุมนี้บางรายพบวาเปน constipation predominance irritable bowel syndrome (IBS-C) 
 
 • Slow transit constipation (STC) :  กลุมนี้พบวามีการเคลื่อนตัวของ
กากอาหารภายในลำไสใหญชากวาปกติ (slow colonic transit time) ซ่ึงบงบอกวามีการเคลื่อนตัว
ของ colonic content จาก proximal colon ไปยัง distal colon และ rectum ไดชากวาปกติ 
พบไดบอยใน เพศหญิง อายุไมมาก มีการปวดถายไมบอยและนอยกวาปกติ เชน นอยกวา 1 ครั้งตอ
สัปดาห เปนตน สำหรับ “colonic inertia” มักหมายถึงภาวะที่รุนแรงกวา คือไมมีการเพิ่มของ 
colonic motor activity หลังรับประทานอาหาร หรือ หลังการใหยากระตุน เชน bisacodyl, 
cholinergic agents, หรือ anticholinesterases เชน neostigmine 
 
 • Defecatory disorder (DD) : หรือ pelvic floor dysfunction (PFD) 
หรือเบงไมเปน เกิดจากการทำงานไมประสานกันของแรงเบงในทวารหนักและแรงตานอุจจาระบริเวณ
หูรูดทวารหนัก ทำใหแรงเบงท่ีเกิดขึ้นในทวารหนักไมเพียงพอที่จะเอาชนะแรงตานบริเวณหูรูดทวาร
หนักที่เกิดจากการหดเกร็งของกลามเนื้อหูรูดทวารหนักสวนนอก (external anal sphincter) 

2 Guideline for Management of Choronic Constipation 

ชนิดของทองผูกเรื้อรังที่ไมพบสาเหตุ (ชนิดของทองผูกเรื้อรังที่ไมพบสาเหตุ (Clinical Subgroups) 



และกลามเนื้อ levator ani ภาวะนี้มีชื่อเรียกไดหลายอยาง เชน pelvic 
floor dysfunction, pelvic floor dyssynergia, anismus หรือ 
anorectal dysfunction ซ่ึงมีผลทำใหไมสามารถขับถายอุจจาระออกจาก
ทวารหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 Severe constipation :  มีนิยามหลายแบบ สวนมาก
หมายถึง อาการทองผูกที่ไมตอบสนองตอการรักษาเบื้องตน ซ่ึงไดแก 
life style modification, dietary changes, fiber supplement 
และ traditional laxatives 

แผนภูมิแสดงแนวทางการดูแลรักษาผูปวยทองผูกเรื้อรัง แผนภูมิแสดงแนวทางการดูแลรักษาผูปวยทองผูกเรื้อรัง 

(ตอแผนภูมิที่ 2) 

แนวทางการดูแลรักษาภาวะทองผูกเรื้อรัง 3 

แผนภูมิที่ 1 

แผนภูมิที่ 2 

Normal transit 
(ตอแผนภูมิที่ 3) 

Slow transit 
(ตอแผนภูมิที่ 4) 



แผนภูมิที่ 3 

แผนภูมิที่ 4 

4 Guideline for Management of Choronic Constipation 

คำอธิบายตามแผนภูมิ (algorithm) 

 คำอธิบายตอไปนี้จะใช หมายเลข ที่ตรงกับในแผนภูมิ ดังท่ีปรากฏใน guideline ฉบับนี ้

1. การซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยทองผูกเรื้อรัง 1. การซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยทองผูกเร้ือรัง 
(History and Physical examination) (แผนภูมิที่ 1)(History and Physical examination) (แผนภูมิที่ 1) 

 
 โดยทั่วไปแลว การซักประวัติและตรวจรางกายอยางละเอียดและเปนระบบ จะชวยใหเรา
สามารถแยกโรคหรือภาวะตางๆ หรือ การรับประทานยาบางชนิดที่อาจเปนสาเหตุของ constipation  
(organic หรือ secondary constipation) ออกไปได  



แนวทางการดูแลรักษาภาวะทองผูกเรื้อรัง 5 

 1.1 การซักประวัติ 
 ควรถามผูปวยใหแนวา อาการทองผูกในความหมายของผูปวยคืออะไร ซ่ึงมีไดตางๆกัน
เชน ถายไมบอย (infrequency), ตองเบงมากกวาปกติ (straining), อุจจาระแข็งมากกวาปกติ 
(hard stool), รูสึกไมพอใจตอการถายอุจจาระ (unsatisfied defecation) หรือรูสึกถายไมสุด 
(sense of incomplete evacuation) กรณีที่มีอาการปวดทอง (pain) หรือทองอืด มีลมมาก 
(bloating) ที่ดีขึ้นหรือแยลงสัมพันธกับอาการทองผูก อาจตองคิดถึงภาวะ irritable bowel 
syndrome ไวดวย  
 

 เมื่อแพทยพิจารณาวาผูปวยมีอาการทองผูก
จริงๆ ควรถามประวัติวาผูปวยมีโรคประจำตัวใดๆ 
หรือไม เชนโรคเบาหวาน ไทรอยด โรคทางระบบ
ประสาทกลามเนื้อ และเปนมานานเทาใด ลักษณะของ
อาหารท่ีรับประทานประจำเปนเชนไร และรับประทาน
ยาประจำชนิดใดบาง ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้อาจเปนตนเหตุ
ของทองผูกได ประวัติที่สำคัญตอมาคือ ผูปวยใชยา
ระบายประจำหรือไม ใชยาระบายชนิดใด และปริมาณ
เทาใด ใชยาเหน็บหรือสวนอุจจาระประจำหรือไม 
ตอบสนองตอยาดีหรือไม ตองใชมือชวยในการถาย
หรือไม ประวัติอื่นๆ ที่สำคัญ เชน ประวัติการคลอดยาก 
หรือตองใชหัตถการชวยคลอด 

 
 ในผูที่ไมคอยมีความรูสึกปวดถาย เพศหญิงและเปนตั้งแตอายุนอย อาจจะทำใหคิดถึง
ภาวะ slow transit constipation (STC) ประวัติของลักษณะความเหลวหรือแข็งของอุจจาระ 
(stool form) ก็อาจชวยบงช้ี colonic transit time ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ความแข็งหรือเหลวของ
อุจจาระจะมีความสัมพันธคอนขางดีกับความชาหรือเร็วของการเคลื่อนไหวของกากอาหารจากลำไส
ใหญสวนตนมาที่สวนปลาย โดยอุจจาระแข็งบงวาลำไสใหญเคลื่อนไหวชาในขณะที่อุจจาระเหลวบงวา
ลำไสใหญเคลื่อนไหวเร็ว 
 
 สำหรับผูที่มีความรูสึกปวดถายอุจจาระเปนปกติ แตเบงอุจจาระออกยากและใชเวลานาน
ตองใชทาทางตางๆ เพื่อทำใหถายงายขึ้น ใชนิ้วชวยใหอุจจาระออกมา เชน ลวง กดหรือดัน perineum 
หรือ ใชนิ้วกดดานหลังชองคลอดเพ่ือชวยการขับถาย ใชยาเหน็บหรือสวนอุจจาระ ผูปวยที่มีประวัติ 
psychological or eating disorders หรือมีประวัติ physical or sexual abuse ในอดีตมากอน 
อาจทำใหคิดถึงภาวะท่ีเปน defecatory disorders (DD) หรือ pelvic floor dysfunction (PFD) 



 อยางไรก็ตามอาการตางๆ ขางตนนั้น ไมสามารถใชแบงผูปวยออกเปน clinical subgroups 
ตางๆ ไดอยางแมนยำ เนื่องจากอาการบางอยางอาจซ้ำซอนกัน และในผูปวยบางรายอาจมีความผิด
ปกติทั้ง slow transit constipation รวมกับ defecatory disorder ก็ได ดังนั้นในรายที่มีปญหาจึง
อาจจำเปนตองมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติมตอไป 
 
 1.2 การตรวจรางกาย 
 ในกรณีที่การตรวจรางกายทั่วไปไมพบโรคอื่นๆ แลว การตรวจตอไปที่สำคัญคือ การตรวจ
ทวารหนัก (rectal examination) โดยมีขั้นตอนที่สำคัญในการตรวจดังนี้ 
 
 - การตรวจดู perineum กอนสอดนิ้วเขารูทวารหนักควรมองดูรูทวารหนักและผิวหนัง
โดยรอบรูทวารหนัก โดยใหผูปวยทำเปนเบงอุจจาระ หรือ ขมิบกน คอยดูวา perineum โปงนูนออก 
หรือ ยุบตัวเขา ตามลำดับหรือไม สังเกตดูวามี anal fissure, fistula, fecal soiling, หรือ external 
hemorrhoid หรือไม นอกจากนี้อาจทำ anal reflex test โดย light pinprick or scratch ที่ขาง 
anus ซายและขวา แลวดูการขมิบตัวของกลามเนื้อหูรูด วาเทากันหรือไม 
 

 -  การสอดนิ้วตรวจดูภายในรูทวารหนัก
และทวารหนัก (rectal examination) จะทำใหรู
วามีภาวะรูทวารหนักตีบ anal stricture หรือไม 
และทำใหทราบถึงแรงบีบตัวของกลามเนื้อหูรูด
ขณะพัก (resting anal sphincter tone) 
และขณะขมิบกน (squeezing tone) ได 
นอกจากนี้จะพบวามีอุจจาระคางในทวารหนัก
หรือไม ถามี เปนกอนเล็กหรือใหญ แข็งมากนอย
เพียงใด รวมถึงมีติ่งเนื้อหรือเนื้องอกภายในทวาร
หนักหรือไม 

 
 ในผูปวยที่มี defecatory disorders หรือ pelvic floor dysfunction นั้น การทำ rectal 
examination  อาจพบลักษณะดังตอไปนี้ 
 •  แรงบีบตัวของหูรูดทวารหนักขณะพักสูงกวาปกติ (high anal sphincter tone at rest) 
 • แรงบีบตัวของหูรูดทวารหนักในขณะเบงเพิ่มขึ้น 
 •  มีภาวะ abnormal perineum descent สามารถตรวจโดยใหผูปวยเบงคลายเบง
อุจจาระขณะท่ีนิ้วผูตรวจอยูใน rectum จะสังเกตวานิ้วและ perineum เคลื่อนลงไดนอยกวา 1 cm 
หรือมากกวา 3.5 cm หรือไม (คาปกติ perineum จะลงต่ำอยูในระหวาง 1-3.5 cm) การเคลื่อนตัว
ลงนอยไปบงถึง pelvic floor relaxation ไมดีหรือแรงเบงนอยระหวางการเบงอุจจาระ ซ่ึงอาจทำให 
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anorectal  angle ขยายออกไมดีเทาที่ควรและจะทำใหเบงอุจจาระออกยากขึ้น สวนการเคลื่อนตัวลง
มากไปบงถึงการหยอนยานของ perineum ซ่ึงอาจเกิดจากการคลอดลูกหรือการเบงอุจจาระมากเปน
เวลานานๆ ซ่ึงอาจจะทำใหผูปวยรูสึกมีอาการถายไมสุดได (sense of incomplete evacuation) 
 •  เมื่อใชนิ้วคลำที่ posterior wall of rectum ถามี tenderness โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เวลาเบง อาจเกิดจากการมี puborectalis muscle spasm ได ซ่ึงจะทำใหการเบงถายไมปกต ิ
 •  อาจมองเห็นหรือคลำได mucosal prolapse เวลาใหผูปวยเบง 
 •  อาจคลำได defect ที่ anterior wall of rectum ซ่ึงอาจเปน rectocele 

 
Exclude secondary or organic causes : 
 
 แพทยควรแยกใหออกวาอาการทองผูกของผูปวยนั้นมาจากสาเหตุอื่นๆ หรือไม 
(secondary or organic causes) โดยสวนใหญจะเปน medical / systemic causes (ตารางท่ี 2) 
ซ่ึงควรไดรับการรักษาอยางถูกตองตอไป นอกจากนี้ยาที่ผูปวยรับประทานหลายชนิดก็สามารถทำใหมี
อาการทองผูกได จึงควรถามประวัติการรับประทานยาของผูปวยเสมอ (ตารางท่ี 3) 
 

 
ตารางท่ี 2: Medical causes of chronic constipation 

 Metabolic conditions 
  Addison’s disease 
  Diabetes mellitus 
  Hypercalcemia 
  Hypokalemia 
  Hypoparathyroidism 
  Hypothyroidism 
  Pheochromocytoma 
  Pregnancy 
 Neurologic  disorders 
  Bilateral putamen lesions  
  Parkinson’s disease 
  Spinal cord injuries 
  Multiple sclerosis 
  Lead toxicity 
  Guillain-Barre syndrome 
  Frontal lobe damage 
  Dysautonomias 
  Diabetic neuropathy 
 Irritable bowel syndrome 
 Hirschsprung’s disease 
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การตรวจทางหองปฏิบัติการ (Investigation) 
 
Test to exclude systemic disease 
 •  CBC 
 •  Biochemical screening test เมื่อมีอาการบงช้ี 
  –  Thyroid function test 
  –  Serum calcium 
  –  Glucose 
  –  Electrolytes 
 
Test to exclude structural disease of the Gut 
 •  Fecal occult blood test (FOBT) 
 •  Barium enema อาจมีประโยชนในการตรวจหาพยาธิสภาพตางๆ ในทวารหนักและ
ลำไสใหญ โดยอาจพบ redundant sigmoid colon, megacolon, megarectum และอาจชวยใน
การวินิจฉัยเบื้องตน สำหรับ Hirschsprung’s disease ไดแตตองตรวจยืนยันดวยการทำ 
anoreetal manometry และการตัดชิ้นเนื้อบริเวณทวารหนักเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา 
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 Chagas’ diseaseตารางท่ี 3: Drugs associated with constipation 
 Anticholinergics 
  Antispasmodics 
  Antidepressants 
  Antipsychotics  
  Antiparkinsonian agents 
 Neurally active agents 
  Opiates 
  Antihypertensives 
  Ganglionic blockers 
  Vinca alkaloids 
  Calcium channel blockers 
  5-HT3 antagonists 
 Nonprescription drugs 
  Antacids (especially calcium-containing agents) 
  Calcium supplements 
  Iron supplements 
  Antidiarrheal agents 
  Nonsteroidal anti-inflammatory agents 
  Antihistamines 
 Opioid analgesics 



 •  ผูปวยที่อายุ < 50 ป ไมมีประวัติ colorectal cancer ในครอบครัว และไมมี alarm 
symptoms อาจทำ sigmoidoscopy ก็เพียงพอ  
 •  ในผูปวยที่มีอายุ > 50 ป หรือมีประวัติ colorectal cancer ในครอบครัว หรือผูที่มี 
alarm symptoms (ตารางท่ี4) ควรทำ colonoscopy หรือ flexible sigmoidoscopy รวมกับ 
barium enema เพื่อ exclude colorectal cancer สวนในกรณีที่ผูปวยเคยตรวจมาแลวพบวาปกติ 
และมีอาการไมเปลี่ยนแปลงภายใน 5 ป ไมจำเปนตองตรวจซ้ำ 
 

ตารางท่ี 4: Alarming symptoms/signs 
 Hematochezia 
 Familial history of colon cancer 
 Familial history of inflammatory bowel disease 
 Anemia 
 Positive fecal occult blood test 
 Significant weight loss 
 New onset of constipation in elderly patient without any evidence of a possible 
 secondary cause of constipation 

 
 

2. การดูแลรักษาทองผูกเรื้อรังโดยการปรับเปลี่ยนอาหาร, ปริมาณ 2. การดูแลรักษาทองผูกเรื้อรังโดยการปรับเปลี่ยนอาหาร, ปริมาณ 
กากใยกากใยอาหาร, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการขับถาย อาหาร, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการขับถาย 

(Diet, fiber, life style change, and bowel habit training) (แผนภูมิที่ 1)(Diet, fiber, life style change, and bowel habit training) (แผนภูมิที่ 1) 
  
 
 Fiber สามารถเรง colonic transit  
time ใหเร็วขึ้นได ปลอดภัยและราคาไมแพง 
จึงเหมาะท่ีจะใชเปนการรักษาลำดับแรก โดยมีท้ัง 
natural fiber และในรายที่รับประทานผักและผล
ไมไดไมเพียงพอสามารถให medical fiber เสริม
ได อยางไรก็ตาม fiber อาจกอใหเกิดอาการขาง
เคียงได เชน ทองอืด หรือมีลมในทอง ดังน้ันควร
คอยๆ เพิ่มปริมาณ fiber อยางชาๆ เชน คอยๆ 
เพิ่มจากรับประทานวันละ 5-10 กรัม ไปจนไมเกิน 
20-35 กรัมตอวัน การตอบสนองตอ fiber จะชา 
ตองการเวลาสักระยะหนึ่ง และในรายทองผูกชนิด
รุนแรง fiber มักไมไดผล   
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 Life style change : ควรดื่มน้ำอยาง
นอย 1.5 ลิตรตอวัน โดยเฉพาะถาได high-fiber diet 
ควรดื่มน้ำมากๆ การออกกำลังกายทุกวันในระดับนอยถึง
ปานกลางอาจทำใหมีการเคลื่อนไหวของลำไสเพิ่มขึ้นได ไมควร
ละเลยหรือยับยั้งความรูสึกอยากถายอุจจาระ ถาเปนไปไดเมื่อ
รูสึกอยากถายอุจจาระควรไปถายทุกครั้ง การละเลยหรือยับยั้ง
ความรูสึกอยากถายอุจจาระเปนประจำ จะทำใหปฏิกิริยาที่
เกี่ยวของกับการขับถายอุจจาระลดนอยลง เกิดอาการทองผูก
ได และควรหลีกเลี่ยงการใชยาที่ทำใหเกิดอาการทองผูก 
(ตารางท่ี 3) และหลีกเลี่ยงการใชยาระบายตอเนื่องยาวนาน
โดยไมจำเปน 
  

 Bowel habit training : การฝกใหมีนิสัยการขับถายที่ดีมี
ความสำคัญมาก ไมควรละเลยหรือยับยั้งไวบอยๆ ควรฝกให
ถายอุจจาระสม่ำเสมอ ไมจำเปนตองถายอุจจาระทุกวัน พบวาเวลาที่
เหมาะสมสำหรับการถายอุจจาระควรเปนหลังต่ืนนอนตอนเชาหรือ
หลังอาหารม้ือใดมื้อหนึ่ง (แตเวลาหลังอาหารเชามักจะเปนชวงท่ีดี
ที่สุด) ควรใชประโยชนจาก gastrocolic reflex ซ่ึงจะเกิดในชวง 
5-30 นาทีหลังมื้ออาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนหลังอาหารเชาหรือ
หลังดื่มน้ำอุน โดยที่ colonic motor activity จะเพิ่มขึ้นหลังมื้ออาหาร 
นอกจากนี้ควรใหเวลากับการถายอุจจาระใหเพียงพอ ไมควรเรงรีบ เชน 
ถาชวงเชาเรงรีบตองออกจากบานควรเปลี่ยนเวลาตื่นนอนใหเร็วขึ้น เปนตน  

 
3. สารเพิ่มปริมาณอุจจาระ และยาระบาย 3. สารเพิ่มปริมาณอุจจาระ และยาระบาย 

(Bulk forming agent and laxative) (Bulk forming agent and laxative) (แผนภูมิที่ 1)(แผนภูมิที่ 1) 
 

 ในผูที่ไมสามารถหรือไมสะดวกที่จะรับประทาน dietary fiber ไดอยางเพียงพอ การใช 
bulk forming agent ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่ง ไดแก psyllium, methylcellulose, polycarbophil 
เปนตน โดยตองดื่มน้ำมากๆ รวมดวย ยากลุมนี้จะกระตุนลำไสทำให colonic transit time เร็วขึ้น 
 
 กรณีที่ได fiber 20-35 กรัมตอวัน รวมกับดื่มน้ำอยางเพียงพอแลวยังไมดีขึ้น แนะนำให
เพิ่ม osmotic laxative เชน กลุม saline laxative ไดแก milk of magnesia (MOM) โดยปรับ
ขนาดใหเหมาะสมในแตละคน สำหรับ osmotic laxative ชนิดอื่นๆ ไดแก poorly absorbed 
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sugar (lactulose และ sorbitol) และ polyethylene glycol โดย 
polyethylene glycol จะทำใหมีลม แนนทองนอยกวากลุม poorly 
absorbed sugar ในกรณีที่ผูปวยไมชอบ MOM หรือใช แลวยังไมคอย
ตอบสนอง อาจลองใช stimulant laxatives ดู ซ่ึงยาที่ปลอดภัยนาจะ
เปนกลุม  anthraquinones (senna หรือ  cascara) ยากลุม 
stimulants ตัวอ่ืนๆ ไดแก กลุม diphenylmethane derivative 
(เชน bisacodyl) ซ่ึงมีฤทธิ์ที่แรง อาจใชชวยเสริมเปนครั้งคราวได 
 
 ยาเหน็บ สวนใหญมี local stimulation อาศัยฤทธิ์ระคายเคือง
และกระตุนที่ rectum โดยตรงและอาจมี lubricants เปนสวนประกอบรวม ทำใหชวยหลอลื่น
อุจจาระดวย ที่มีใชบอยคือ glycerin หรือ bisacodyl suppository    
 
 ยาสวน ออกฤทธิ์โดยอาศัยของเหลวปริมาตรสูงไปกระตุนการบีบตัวของลำไสใหญเปนหลัก 
โดยอาจผสมทั้ง mineral oil, hypertonic sodium chloride, phosphate หรือการทำ soapsuds 
enema เปนตน การสวนทำใหผูปวยคุนชินกับการที่มีปริมาตรขนาดสูงไปกระตุนอาการอยากถาย 
และคุนชินกับการที่มี local stimulation ดังนั้นหากใชจนเคยชินหรือนานเกินไป จะเลิกใชแลวหันมา
ใชยากินไดยาก 
 
 ทั้งยาเหน็บและยาสวนมักไมใชเปนยาหลักหรือยาประจำ แตมักใชเปนครั้งคราวไป 
ตามสภาพตางๆ เชนใชยาระบายชนิดอื่นแลวไมดีขึ้น มีปญหาในการเบงถาย หรือ มีอุจจาระอัดแนน
อุดตัน (fecal impaction) เปนตน 
 

4. การตรวจดูการเคลื่อนตัวของกากอาหารในลำไสใหญ 4. การตรวจดูการเคลื่อนตัวของกากอาหารในลำไสใหญ 
(Colonic transit study) (แผนภูมิที่ 2)(Colonic transit study) (แผนภูมิที่ 2) 

 
 เปนการตรวจเพื่อดูการเคลื่อนตัว
ของกากอาหารในลำไสใหญวาชาหรือปกติ 
วิ ธีที่ง ายสุดคือการใชวัสดุทึบแสงรังสี 
( r a d i o p a qu e  ma r k e r )  ผู ป ว ยค ว ร
ถายอุจจาระใหหมดกอนการตรวจ และตอง
หยุดยาระบายและการสวนอุจจาระระหวาง
ตรวจ ยาอื่นๆ ที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของ
ลำไสที่จำเปนและไมสามารถหยุดได สามารถ
ใหรับประทานตอได โดยใหผูปวยรับประทาน 
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capsule ชนิดบรรจุ solid radiopaque markers จำนวน 24 อัน แลว X-ray ชองทองในวันที่ 5 
(วันที่รับประทานถือเปน day 0) ถามี markers เหลือมากกวา 20% (มากกวาหรือเทากับ 5 อัน) 
ถือวามีลำไสเคลื่อนไหวชา โดยถาเหลือ markers มากกวา 5 markers กระจายอยูตลอดลำไส บงช้ี
วานาจะเปน slow transit constipation ถาเหลือมากกวา 5 markers ในบริเวณ rectosigmoid colon 
บงช้ีวานาจะเปน obstructed defecation 

 
5. Optimized medications 5. Optimized medications (แผนภูมิที่ 2 และ 4)(แผนภูมิที่ 2 และ 4) 

  ในผูปวยที่ไมตอบสนองการรักษาในระยะแรกและพบวามี normal colonic transit 
study ผูปวยอาจเปนลำไสแปรปรวน (irritable bowel syndrome) ท่ีมีทองผูกเปนอาการเดน 
การรักษาอาจกลับไปเพิ่ม dietary fiber, exercise, bulk forming agent และ MOM อีกครั้ง 
รวมถึงใชยาที่มีผลตออาการอื่นๆ ของลำไสแปรปรวน ถายังไมตอบสนองใหเพิ่ม stimulant laxative 
และอาจให polyethylene glycol เสริมในรายที่ยังคงไมตอบสนอง 
 สำหรับกลุมที่พบวา เปน slow transit constipation นั้น ควรลองใหการรักษาใหมโดย
เร่ิมตนใหมดวย MOM และ stimulant laxative เชน bisacodyl กรณีท่ียังคงไมตอบสนอง 
ควรเพิ่ม polyethylene glycol หรือ macrogol เขาไป 
 ถาการให optimized medication นี้แลวไมไดผล ควรสงตรวจข้ันตอไป (6) 
 ในกรณีท่ีมี slow transit แตตรวจดูการทำงานของการขับถายแลวปกติ กอนพิจารณาถึง
การผาตัดควรทบทวนการรักษาอีกครั้งหนึ่ง (optimized medications) (แผนภูมิที่ 4) 

 
6. การตรวจหาความผิดปกติของการขับถาย 6. การตรวจหาความผิดปกติของการขับถาย 

(Assess for defecatory disorders) (แผนภูมิที่ 2)(Assess for defecatory disorders) (แผนภูมิที่ 2) 
 

 การตรวจหาความผิดปกติของการขับถาย จะทำเฉพาะในรายท่ีเปน severe constipation 
เทานั้น และควรใชการตรวจประกอบกันอยางนอย 2 ชนิด เชน anorectal manometry รวมกับ 
balloon expulsion test หรือ defecography โดยทั่วไป defecography มักใชเปนเพียงการตรวจ
เสริมมากกวาจะเปน test หลัก 
 •  การทำ balloon expulsion test ทำโดยใหผูปวยเบงลูกโปงบรรจุน้ำ 50 cc 
ในทานั่งถาย ถาไมสามารถเบงออกไดภายใน 1 นาที ถือวาผิดปกติ และนาจะมี defecatory disorder 
 •  Anorectal manometry : การตรวจน้ีจะชวยประเมินแรงเบงซ่ึงดูไดจากความดันใน 
rectum ในขณะเบง และแรงบีบหรือคลายตัวของหูรูดทวารหนัก (anal sphincter) ขณะเบง รวมถึง
การรับรูความรูสึกของทวารหนัก (rectal sensation) รีเฟลกซการคลายตัวของกลามเนื้อหูรูดทวาร
หนักเมื่อถูกกระตุนดวยลูกโปง (rectoanal inhibitory reflex) 
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 ปกติเวลาเบงอุจจาระแรงดันในทวารหนักจะเพิ่มขึ้นและแรงบีบตัวของกลามเนื้อหูรูดทวาร
หนักจะลดลงใหอุจจาระผานออกมาได แตในผูปวยที่มีภาวะ defecation disorder เมื่อเบงอุจจาระ
แรงเบงอาจเพ่ิมขึ้นไมพอหรือเพิ่มขึ้นมากพอแตกลามเนื้อหูรูดทวารหนักไมคลายตัวหรือกลับบีบตัว
มากขึ้น ทำใหถายอุจจาระออกมาดวยความยากลำบากหรือถายไมออก ทำใหเกิด defecatory 
disorder ที่เรียกวา anismus 
 
 การสูญเสีย rectoanal inhibitory reflex ท่ีตรวจพบจากการทำ anorectal   
manometry ทำใหคิดถึง Hirschsprung’s disease อยางไรก็ตามการสูญเสีย reflex นี้ อาจเกิด
จากภาวะอื่นๆ ได เชน หลังการผาตัดที่ทวารหนัก และการขยายหรือพองตัวของทวารหนักจากการ
คางของอุจจาระในทวารหนักเปนเวลานานๆ (megarectum) ซ่ึงจะทำใหปริมาตรของลูกโปงท่ีใช
กระตุนทวารหนักขณะตรวจไมเพียงพอในการกระตุนผนังทวารหนัก เพื่อทำใหเกิด reflex ดังกลาว 
ในทางกลับกันการที่ยังคงมี rectoanal inhibitory reflex อยูตามปกติ ชวยบงวาไมนาจะเปน 
Hirschsprung’s disease 
 
 • การตรวจ defecography สามารถตรวจพบความผิดปกติทางกายวิภาค เชน 
rectocele, rectal intussusception, และ internal mucosal prolapse ได แตควรแปลผลดวย
ความระมัดระวังวาจะเปนสาเหตุของทองผูกจริงหรือไม สำหรับการตรวจทางดาน function เชน 
การวัดมุม recto-anal angle และการวัดการเคลื่อนตัวต่ำลงของ perineum ขณะเบงถาย เพื่อ
วินิจฉัย pelvic floor dysfunction  มีความนาเชื่อถือนอย สวนการประเมินจากปริมาณสารทึบแสง 
(contrast) ที่สามารถเบงถายออกมาได หรือปริมาณที่คางเหลืออยูในทวารหนัก จะสามารถชวยใน
การวินิจฉัยปญหาในการขับถายไดดีกวา   
 

7. การรักษาโดยการฝกเบง (Biofeedback) (แผนภูมิที่ 3)7. การรักษาโดยการฝกเบง (Biofeedback) (แผนภูมิที่ 3) 
 
 ในรายที่เปน defecatory disorder การฝกรักษาดวยวิธีฝกเบงหรือ biofeedback 
ซ่ึงเปนการฝกการควบคุมการประสานงานของกลามเนื้อในขณะเบงอุจจาระใหทำงานไดอยางถูกตอง 
โดยอาศัยสัญญาณจากตัววัดแรงบีบตัวและแรงเบงท่ีหูรูดทวารหนักและทวารหนัก แปลงออก
เปนกราฟ สี หรือเสียงที่จะชวยบอกใหทราบวาการทำงานของกลามเนื้อและหูรูดตางๆ นั้นทำงานได
อยางถูกตองหรือไมในขณะเบงอุจจาระและมีแรงเบงเพ่ิมขึ้นมากเพียงพอหรือไม การฝกดวยวิธีนี้ถือ
เปนการรักษามาตรฐานในผูปวยที่มีอาการทองผูกจากการเบงไมเปน สามารถทำใหผูปวยท่ีมีอาการ
ทองผูกจาก defecatory disorder หรือ pelvic floor dysfunction สามารถเบงถายไดอยางถูกตอง 
และไดผลดีกวาการใหการรักษาดวยยาระบาย การรักษาวิธีนี้จะไมไดผลใน ผูปวยที่ไมใหความ
รวมมือในการฝกหรือไมสามารถทำตามได ผูปวยที่มีปญหาทางจิต หรือความจำไมดี และผูปวยที่มี
ปญหาในการสื่อสาร เชนหูหนวก หรือ ตาบอด 



 ในประเทศไทยพบวา ประมาณรอยละ 40 ของผูปวยทองผูกเรื้อรังรุนแรงมีสาเหตุมาจาก
การเบงไมเปนและพบวาการฝกเบงสามารถทำใหผูปวยที่เบงไมเปนประมาณรอยละ 60 หายจาก
อาการทองผูกไดโดยสามารถหยุดยาระบายได ผูปวยที่มีลำไสใหญเคลื่อนไหวชารวมดวยจะตอบ
สนองตอการฝกเบงไมดีเทาผูปวยที่ลำไสเคลื่อนไหวปกติ และอาจจำเปนตองไดรับยาระบายรักษาตอ
ในระยะยาวแมวาจะเบงไดถูกตองแลว 

 
8. การประเมินและตรวจพิเศษเพิ่มเติมในผูปวยทองผูกเรื้อรัง 8. การประเมินและตรวจพิเศษเพิ่มเติมในผูปวยทองผูกเรื้อรัง 
จากลำไสใหญเคลื่อนไหวชาที่ไมตอบสนองตอการรักษา จากลำไสใหญเคลื่อนไหวชาที่ไมตอบสนองตอการรักษา 

(No response and re-evaluation) (แผนภูมิที่ 4)(No response and re-evaluation) (แผนภูมิที่ 4) 
 
 ในรายที่เปน slow transit constipation และไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาระบาย 
อาจตองดำเนินการตรวจเพิ่มเติมดังตอไปนี ้
 •  Re-evaluation of history and physical examination 
 • Thyroid function test, Ca+, albumin, plasma glucose ในกรณีที่มีลักษณะ
ทางคลินิกนาสงสัยวาจะมีความผิดปกติ 
 • ทดลองใหยาระบายกลุมอื่น   
 • คนหา underlying medical conditions 
เชน neurologic disorders, spinal disease  
 • Colonoscopy/BE 
 • Repeat colonic transit time 
(CTT) หรือ CTT during therapy เพื่อยืนยันวา
รับประทานยาแลวลำไสใหญก็ยังเคลื่อนไหวชา  
 • ในกรณีที่ลำไสใหญเคลื่อนไหวชา
มากๆ (severe colonic inertia) ไมตอบสนองตอ
การรักษาและแพทยพิจารณาวาจะรักษาโดยการตัดลำไสใหญทิ้ง (total colectomy) ควรไดรับการ
ประเมินการทำงานของทางเดินอาหารเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม ไดแก 
  1. การตรวจการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหาร (gastric emptying study) 
 2. การตรวจการเคล่ือนไหวของลำไสเล็ก (antroduodenal manometry or small    
bowel manometry) 
 3. การตรวจการเคลื่อนผานของอาหารในลำไสเล็ก (small bowel transit time) 
 4. การตรวจการบีบตัวของหลอดอาหาร (esophageal manometry) 
 5. การตรวจการบีบตัวของลำไสใหญ (colonic manometry with or without stimulant laxative) 
 6. ถามีภาวะเบงไมถูกวิธีรวมดวยควรตรวจใหแนใจวา ไดรับการฝกเบง จนเบงถูกวิธี
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แลวกอนพิจารณาการผาตัด (confirm successful biofeedback treatment in combine 
colonic inertia plus anismus) 
 7. อธิบายใหผูปวยเขาใจเกี่ยวกับประโยชนและโทษของการตัดลำไสใหญออก 
 
 สาเหตุท่ีตองตรวจการเคล่ือนไหวและการทำงานของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
และลำไสเล็ก เนื่องจากผูปวยที่มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารสวนอื่น เชน 
ลำไสเล็กเคลื่อนไหวชา หรือหูรูดทวารหนักยังทำงานผิดปกติอยูมักไดผลไมดีหลังการผาตัดลำไสใหญ
ออกแลว  

 
9. การรักษาโดยการฝกเบงรวมกับการใชยาระบาย 9. การรักษาโดยการฝกเบงรวมกับการใชยาระบาย 
ในผูปวยที่มีลำไสเคลื่อนไหวชา รวมกับเบงไมถูกวิธี ในผูปวยที่มีลำไสเคลื่อนไหวชา รวมกับเบงไมถูกวิธี 

(Biofeedback plus laxatives and consider consult (Biofeedback plus laxatives and consider consult 
psychiatrist and/or dietitian) (แผนภูมิที่ 4)psychiatrist and/or dietitian) (แผนภูมิที่ 4)  

 
 
 ในผูปวยที่มีทั้ง defecatory disorder รวมกับ 
slow transit ของ colon การรักษาเนนที่ biofeedback 
กอน (ดังในขอ 7) เนื่องจากบางรายท่ีแกไขให defecatory 
disorder ดีขึ้นแลว colonic transit time อาจจะดีขึ้นได 
แตถา defecatory disorder ดีขึ้นแลวแตอาการทองผูก
ยังไมดีขึ้นควรให laxative รวมดวย นอกจากนี้ ผูปวยที่มี 
defecatory disorder บางรายอาจมีประวัติทางจิตเวช 
หรือมีประวัติ sexual or physical abuse มาในอดีต 
ดังนั้นการปรึกษาจิตแพทยอาจมีประโยชน นอกจากนี้ 
การปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารและโภชนาการอาจ
ชวยใหผูปวยสบายขึ้น 
 

Severe or refractory constipation ที่ไมตอบสนองตอการรักษา 
 • ในรายที่เปน defecatory disorder และมี rectoanal anatomical defect เชน  
large rectocele ควรปรึกษา colorectal surgeon พิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมตอไป 
 • ผูที่มี slow transit constipation อยางเดียว หรือรวมกับ defecatory disorder 
ดวย และไมตอบสนองตอการรักษา ควรปรึกษาศัลยแพทยในสถาบันที่เชี่ยวชาญดานการรักษาผูปวย
กลุมนี้โดยเฉพาะ เพื่อเลือกวิธีการรักษาที่ีเหมาะสม โดยจะตองแกไข defecatory disorder 



ใหไดเสียกอน รวมทั้งตองแนใจวาผูปวยไมมี generalized gastrointestinal motility/motor 
disorder รวมดวย เพราะจะทำใหการผาตัดลำไสใหญออกไมไดผล โดยผูปวยที่เปนเฉพาะ colonic 
inertia ที่รุนแรงอยางเดียวเทานั้น จึงจะพิจารณาถึงการรักษาดวยการผาตัดลำไสใหญ 
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รายนามผูรวมจัดทำแนวทางการดูแลรักษาภาวะทองผูกเร้ือรัง 

1.   นายแพทยสิน  อนุราษฎร 
2.   นายแพทยพินิจ    กุลละวณิชย 
3.   นายแพทยเกรียงไกร   อัครวงศ 
4.   นายแพทยศตวรรษ   ทองสวัสดิ์ 
5.   นายแพทยสุรพล   สุรางคศรีรัฐ 
6.   นายแพทยสุเทพ    กลชาญวิทย 
7.   นายแพทยวานิช    ปยนิรันดร 
8.   นายแพทยกิตติ    จันทรเลิศฤทธิ์ 
9.   แพทยหญิงโฉมศรี   โฆษิตชัยวัฒน 
10. นายแพทยวิฑูร    ชินสวางวัฒนกุล 
11. นายแพทยบัญชา    โอวาทฬารพร 
12. นายแพทยสยาม    ศิรินธรปญญา 
13. นายแพทยสมชาย   ลีลากุศลวงศ 
14. นายแพทยอุดม    คชินทร 
15. นายแพทยธีรพงษ   สุขไพศาล 
16. นายแพทยยศพร    โสภณธนะศิริ 
17. นายแพทยพิเศษ    พิเศษพงษา 
18. แพทยหญิงฐนิสา    พัชรตระกูล 
19. นายแพทยสถาพร   มานัสสถิตถ 
20. นายแพทยสุริยะ    จักกะพาก 
21. นายแพทยทองดี    ชัยพานิช 
22. นายแพทยอรุณ    โรจนสกุล 
23. นายแพทยมกรเทพ  เทพกาญจนา 
24. แพทยหญิงสำราญ   กลิ่นแพทยกิจ 
25. นายแพทยชูชาติ   คูศิริรัตน 
26. นายแพทยศุภชัย    ศรีศิริรุง 
27. นายแพทยสุเจตต   เลิศอเนกวัฒนา 
28. เภสัชหญิงมยุรี    ตันติสิระ  
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