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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ แนวทางการวินิจฉัยและการจัดแบ่งกลุ่มโรคในผู้ป่วย
ที่มอี าการท้องผูกเรื้อรัง
2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการรักษาโรคท้องผูกเรื้อรัง
3. เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้ยารุ่นใหม่เพื่อรักษาโรคท้องผูกเรื้อรัง

ท้ อ งผู ก เรื้ อ รั ง เป็ น ปั ญ หาที่ พ บได้ บ ่ อ ยและมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต(1) ความชุกของโรคท้องผูกเรื้อรัง
ในประชากรทั่วไปพบ 0.7-79% โดยในทวีปเอเชียอยู่ระหว่าง
1.4-32.9%(2) ทัง้ นีพ้ บว่าการรักษาท้องผูกจะท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ
ของผูป้ ว่ ยดีขนึ้ ได้(3) ค�ำจ�ำกัดความของอาการท้องผูกในผูป้ ว่ ย
แต่ละรายอาจอธิบายอาการได้แตกต่างกัน เช่น อุจจาระแข็ง
ไม่คอ่ ยรูส้ กึ ปวดถ่าย ต้องใช้แรงเบ่งอุจจาระมาก รูส้ กึ ว่าถ่ายได้
ไม่สุด ใช้เวลาในการถ่ายนาน เป็นต้น ทั้งนี้ส�ำหรับงานวิจัย
ภาวะท้องผูกเรื้อรัง (functional constipation) จะใช้เกณฑ์ของ
ROME IV ดังนี้
1. มีอาการด้านล่างต่อไปนี้ > 2 อาการขึ้นไป (25%
ของการขับถ่าย)
ก. ถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
ข. อุจจาระเป็นก้อนแข็ง
ค. รู้สึกว่าถ่ายอุจจาระไม่สุด
ง. รูส้ กึ ว่าถ่ายอุจจาระไม่ออกเนือ่ งจากมีสงิ่ อุดกัน้
บริเวณทวารหนัก
จ. ต้องใช้ตัวช่วยเพื่อท�ำให้อุจจาระออกมาด้วย
ตั ว เอง เช่ น ใช้ เ ครื่ อ งดิ จิ ต อลดู ด ออกมา
ขยายอุ้งเชิงกราน หรือเอานิ้วล้วง
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ฉ. ต้องเบ่งมากกว่าปกติ
2. อุจจาระไม่คอ่ ยมีลกั ษณะเหลวหากไม่ใช้ยาระบาย
3. ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของภาวะล�ำไส้แปรปรวน
โดยมีอาการข้างต้นครบเกณฑ์มานานมากกว่า 3 เดือน
และเริ่มมีอาการครั้งแรก (ไม่จ�ำเป็นต้องครบเกณฑ์) นาน
มากกว่า 6 เดือน(4)

สาเหตุของท้องผูกเรื้อรัง
ท้องผูกเรือ้ รังแบ่งตามสาเหตุเป็น 2 ประเภท คือ ท้องผูก
ปฐมภูมิ (Primary Constipation) สาเหตุมาจากการท�ำงาน
ทีผ่ ดิ ปกติของล�ำไส้ใหญ่และระบบขับถ่ายโดยตรง และท้องผูก
ทุติยภูมิ (Secondary Constipation) สาเหตุมาจากปัจจัยอื่น
นอกจากการท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติของล�ำไส้ใหญ่และระบบขับถ่าย
โดยในการรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังควรหาสาเหตุจ�ำเพาะที่
ท�ำให้เกิดท้องผูกก่อน (secondary causes) ซึง่ แม้จะพบได้ไม่บอ่ ย
แต่สามารถรักษาได้ตามสาเหตุที่พบ เช่น ล�ำไส้ใหญ่อุดตัน
ความผิดปกติทางเมตาบอลิก (แคลเซียมในเลือดสูง ภาวะ
ไทรอยด์ทำ� งานต�ำ่ เบาหวาน) โรคทางระบบประสาท (พาร์กนิ สัน
รอยโรคในไขสันหลัง) หรือยาบางชนิด (ตารางที่ 1-2)
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ตารางที่ 1 แสดงสาเหตุจ�ำเพาะ (secondary causes) ของท้องผูก
Drug effects
Colonic obstructions
- Mass lesions
- Pseudo-obstruction
Metabolic conditions
- Diabetes mellitus
- Hypothyroidism
- Hypercalcemia
- Hypokalemia
- Hypomagnesemia
- Uremia
Myopathies
- Scleroderma

Neuropathies
Parkinson’s disease
Spinal cord injury or tumor
Hirschsprung disease
Cerebrovascular disease
Multiple sclerosis
Autonomic neuropathy
Amyloidosis
CNS lesion

ตารางที่ 2 ยาที่สัมพันธ์กับอาการท้องผูก(5)
Analgesics
Opiates
Non-steroidal anti-inflammatory agents
Anticholinergic agents
Tricyclic antidepressants
Antiparkinsonian drugs
Antipsychotics
Antispasmodics
Antihistamines
Anticonvulsants (e.g. carbamazepine, phenobarbital, phenytoin)
Antihypertensive agents
Calcium channel blockers (e.g. verapamil)
Diuretics (e.g. furosemide)
Cation-containing agents
Aluminum (antacids)
Calcium
Iron supplements
Chemotherapy agents (e.g. Vinca alkaloids)
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หากไม่พบสาเหตุขา้ งต้น อาการท้องผูกเรือ้ รังอาจเกิด
จากการท�ำงานที่ผิดปกติของล�ำไส้ใหญ่ และ/หรืออุ้งเชิงกราน
(pelvic floor) (primary constipation) จึงแนะน�ำว่าหากไม่พบ
สาเหตุที่จ�ำเพาะและไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นด้วย
การปรับพฤติกรรมและยาระบาย ควรส่งตรวจทางสรีรวิทยา
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประเมิ น เวลาในการเคลื่ อ นผ่ า นของอุ จ จาระ
ในล�ำไส้ (colonic transit time) และการท�ำงานของกล้ามเนื้อ
หูรดู ทวารหนัก (anorectal function) เพือ่ หาลักษณะความผิดปกติ
ของการท�ำงานของล�ำไส้ใหญ่ และ/หรืออุ้งเชิงกราน ซึ่งแบ่ง
ได้เป็น 3 กลุม่ ย่อย(6) ได้แก่
1. Anorectal dysfunction หรื อ Defecatory
disorders คือ กลุ่มที่มีการท�ำงานของกล้ามเนื้อ
หู รู ด ทวารหนั ก ไม่ ป ระสานกั บ การเบ่ ง อุ จ จาระ
ท�ำให้แรงเบ่งไม่เพียงพอที่จะเอาชนะแรงต้านที่
เกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก
ส่วนนอก (external anal sphincter) และกล้ามเนื้อ
อุง้ เชิงกราน การรักษาทีเ่ ป็นมาตรฐานของ defecatory
disorders คือ biofeedback therapy ซึง่ เป็นการฝึก
ควบคุมกล้ามเนื้อในการเบ่งอุจจาระให้ท�ำงาน
ประสานกันอย่างถูกต้อง โดยมีการแสดงผลให้
ผู้ป่วยทราบว่ากล้ามเนื้อต่าง ๆ ท�ำงานอย่างไร
ในขณะเบ่งถ่าย
2. Slow transit constipation คือ กลุ่มที่พบว่ามี
การเคลือ่ นตัวของอุจจาระในล�ำไส้ใหญ่ชา้ กว่าปกติ
(delayed colonic transit) การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้
จะใช้ยาระบายเป็นหลัก หากไม่ตอบสนองต่อ
ยาระบายและไม่มโี รคล�ำไส้เล็กเคลือ่ นไหวผิดปกติ
ร่วมด้วยอาจพิจารณาผ่าตัดล�ำไส้ใหญ่ออกทัง้ หมด
(total colectomy)
3. Normal transit constipation คื อ กลุ ่ ม ที่
การเคลือ่ นตัวของอุจจาระในล�ำไส้ใหญ่และสรีรวิทยา
การเบ่งอุจจาระเป็นปกติ โดยผูป้ ว่ ยในกลุม่ นีบ้ างราย
พบว่ า เป็ น โรคล� ำ ไส้ แ ปรปรวนชนิ ด ท้ อ งผู ก เด่ น
(constipation predominant irritable bowel
syndrome, IBS-C) ซึง่ จะมีอาการปวดท้องสัมพันธ์
กับการถ่ายอุจจาระ หรือการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะอุจจาระหรือความถี่ของการถ่ายอุจจาระ

จากการศึกษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในคนไทย
103 คนที่มีภาวะท้องผูกเรื้อรังและไม่ตอบสนองต่อยาระบาย
พบว่ า เป็ น defecatory disorders 29%, slow transit
constipation 13% และ 11% เป็นทั้ง defecatory disorders
และ slow transit constipation(6) โดยอาการท้องผูก เช่น ต้องใช้
แรงเบ่งอุจจาระมาก อุจจาระแข็ง รู้สึกถ่ายไม่สุด รู้สึกมีอะไร
อุดที่ทวารหนัก การใช้นิ้วล้วงเพื่อช่วยในการถ่ายไม่สามารถ
ช่วยในการแยกประเภทของท้องผูกได้ ยกเว้นความถีข่ องการถ่าย
ที่ห่างพบว่าสัมพันธ์กับภาวะ delayed colonic transit

ประวัติและการตรวจร่างกายเมื่อผู้ป่วยมีภาวะท้องผูก
เรื้อรัง
ประวัติและการตรวจร่างกายเป็นหัวใจส�ำคัญในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อหาอาการหรืออาการแสดงของโรคที่เป็น
สาเหตุของอาการท้องผูก โดยการซักประวัตจิ ำ� เป็นต้องถามถึง
อาการที่รบกวนมากที่สุด ความถี่ในการถ่ายอุจจาระ ลักษณะ
อุจจาระและอาการร่วม เช่น ปวดท้อง ท้องอืดมีลมมาก ทีด่ ขี นึ้
หรือแย่ลงสัมพันธ์กับอาการท้องผูก นอกจากนี้ควรถามถึง
ความรู้สึกอยากถ่ายอุจจาระตอนเช้าหรือหลังอาหาร และ
การตอบสนองต่อความรูส้ กึ ดังกล่าวในเวลาทีเ่ หมาะสม รวมถึง
ประวัติการตอบสนองและผลข้างเคียงของยาระบาย เช่น
ปวดท้อง ถ่ายเหลว กลัน้ อุจจาระไม่ได้ การใช้ยาสวนหรือการใช้
วิธีอื่น ๆ ช่วยในการถ่ายอุจจาระ การตรวจร่างกายเพื่อหา
สาเหตุอนื่ ๆ ของการเกิดภาวะท้องผูก และการตรวจทวารหนัก
(digital rectal examination) เพื่อประเมินการท�ำงานของระบบ
ประสาท ประเมินการเคลื่อนไหวของอุ้งเชิงกรานหรือโรคของ
ทวารหนัก เช่น ล�ำไส้ตรงปลิ้น (rectal prolapse) ระหว่างที่ให้
ผูป้ ว่ ยลองเบ่งถ่ายอุจจาระ รายละเอียดจากการซักประวัตแิ ละ
ตรวจร่างกายจะท�ำให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของภาวะท้องผูก
และสามารถทีจ่ ะให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม
การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการควรจะท�ำเมื่อ
มีอาการทางคลินกิ ทีเ่ ข้าได้กบั โรคหรือภาวะต่าง ๆ ทีส่ งสัย เช่น
ภาวะที่มีความผิดปกติหรือไม่สมดุลของ thyroid stimulating
hormone, serum glucose, creatinine หรือ calcium นอกจากนี้
ในผู้ป่วยที่มีอาการเตือน (alarm symptoms) ได้แก่ น�้ำหนักลด
ซีด หรืออุจจาระเป็นเลือด มีอาการเป็นเร็ว มีประวัติมะเร็ง
ล�ำไส้ใหญ่ในครอบครัว หรืออายุมากกว่า 50 ปี แนะน�ำให้ตรวจ
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ส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่เพื่อประเมินรอยโรคความผิดปกติของ (rectocele rectal intussusception) และเยื่อบุอ่อนยื่นออกมา
ล�ำไส้ใหญ่
นอกทวารหนัก (internal mucosal prolapse) ซึ่งต้องพิจารณา
ร่วมกับอาการของผู้ป่วยเสมอก่อนส่งผ่าตัดว่าเกี่ยวข้องกับ
การตรวจสรีรวิทยาในการขับถ่าย (anorectal physiologic ความผิดปกติทางกายวิภาคที่พบดังกล่าวหรือไม่

tests)

การตรวจสรีรวิทยาในการขับถ่าย ได้แก่ การตรวจดู การดูแลรักษาท้องผูกเรื้อรัง
การท�ำงานของทวารหนักและกล้ามเนื้อที่ควบคุมการขับถ่าย
• การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ผู ้ ใ หญ่ ค วรดื่ ม น�้ ำ
(anorectal manometry) และการทดสอบการเบ่งลูกโป่ง (rectal
อย่างน้อย 1.5 ลิตรต่อวัน และออกก�ำลังกาย
balloon expulsion) ควรพิจารณาส่งตรวจเมือ่ ผูป้ ว่ ยไม่ตอบสนอง
ให้เพียงพอ
ต่อยาระบายและการปรับพฤติกรรม การตรวจ anorectal
• Bowel habit training เวลาที่เหมาะสมส�ำหรับ
manometry จะช่วยประเมินแรงเบ่งว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่
การถ่ายอุจจาระควรเป็นหลังตืน่ นอนตอนเช้า หรือ
ซึง่ ดูได้จากความดันในล�ำไส้ตรงในขณะเบ่ง และการท�ำงานของ
หลังอาหารมือ้ ใดมือ้ หนึง่ ซึง่ มักจะเกิดในช่วง 5-30 นาที
กล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักขณะเบ่งว่าเกร็งหรือคลายตัว รวมถึง
หลังมื้ออาหาร เป็นผลมาจากการบีบตัวอย่างแรง
การรับรู้ความรู้สึกของทวารหนัก (rectal sensation) ส่วน
ของล�ำไส้ใหญ่ (high amplitude propagated
การตรวจ rectal balloon expulsion จะตรวจเพื่อหาระยะเวลา
contractions และ gastrocolic reflex) จึงควร
ในการเบ่งลูกโป่งบรรจุน�้ำในทวารหนักออกมา เพื่อทดสอบว่า
แนะน�ำให้ผู้ป่วยตื่นนอนและรับประทานอาหาร
ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการเบ่งหรือไม่ ซึ่งจะใช้ประกอบกับ
ให้เป็นเวลา ไม่ควรละเลยหรือไม่ตอบสนองต่อ
การตรวจ anorectal manometry
ความรู้สึกอยากถ่ายอุจจาระ(7,8)
การตรวจ anorectal manometry และ rectal balloon
• แนะน�ำการรับประทานกากใยอาหาร (fiber)
expulsion นัน้ มีความปลอดภัย โดยผลการตรวจจะถูกน�ำมาใช้
ให้เพียงพอ กากใยอาหารจะเพิม่ ความถีใ่ นการถ่าย
ในการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับความผิดปกติที่เป็น
อุจจาระในผู้ที่มีอาการท้องผูกเรื้อรัง และท�ำให้
สาเหตุของอาการท้องผูกที่พบ ทั้งนี้มีหลักฐานจากการศึกษา
อาการของโรคล�ำไส้แปรปรวนดีขึ้น ขณะเดียวกัน
แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized control study) ว่า
อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ท้องอืด หรือ
การฝึกเบ่งกล้ามเนือ้ หูรดู ทวารหนัก (biofeedback) มีประสิทธิภาพ
มีลมในช่องท้อง ดังนั้น จึงควรเพิ่มปริมาณกากใย
การรักษาดีกว่าการรักษาด้วยยาระบายในผูป้ ว่ ยทีม่ ี defecatory
อาหารอย่างช้า ๆ ทั้งที่ได้จากอาหารและกากใย
disorders
อาหารส�ำเร็จรูป โดยแนะน�ำกากใยอาหารชนิด
ละลายน�ำ้ ได้ (soluble fiber) เช่น psyllium เนือ่ งจาก
การตรวจ colonic transit study
มีผลข้างเคียงเรื่องปวดท้อง หรืออึดอัดแน่นท้อง
เป็ น การตรวจเพื่อ ดูการเคลื่อ นตัวของกากอาหาร
น้อยกว่ากากใยอาหารชนิดไม่ละลายน�้ำ(9) และ
ในล�ำไส้ใหญ่วา่ ช้าหรือปกติ วิธที ที่ ำ� ได้งา่ ยคือ การให้รบั ประทาน
ควรลองบริโภคผักหรือผลไม้ที่หลากหลาย
วั ส ดุ ทึ บ แสงรั ง สี (radio-opaque marker) การตรวจนี้
ควรพิจารณาส่งตรวจเมือ่ ผูป้ ว่ ยไม่ตอบสนองต่อยาระบายและ การใช้ยาระบาย
การปรับพฤติกรรมแล้ว และไม่พบความผิดปกติจากการตรวจ
• Osmotic laxatives ประกอบด้วย โมเลกุลทีด่ ดู ซึม
anorectal manometry และ rectal balloon expulsion
ได้น้อยที่ท�ำให้น�้ำอยู่ในล�ำไส้นานขึ้น เช่น milk of
magnesia, poorly absorbed sugar (lactulose และ
การถ่ายภาพรังสีการขับถ่ายอุจจาระ (defecography)
sorbitol) และ polyethylene glycol (PEG) โดยมี
สามารถตรวจพบความผิดปกติทางกายวิภาค เช่น พบว่า
การศึกษาทีแ่ สดงว่า PEG ท�ำให้อาการในผูป้ ว่ ยภาวะ
มีทวารหนักยื่นโป่งเข้าไปในช่องคลอดหรืออวัยวะข้างเคียง
ท้องผูกเรื้อรังดีขึ้น(9) พบว่าท�ำให้มีลม แน่นท้อง
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น้อยกว่ากลุม่ poorly absorbed sugar(8) แต่ไม่มี
หลักฐานสนับสนุนว่า PEG ท�ำให้อาการปวดท้อง
ในผู้ป่วยโรค IBS ดีขึ้น(9)
• Stimulant laxatives กระตุ้นให้ล�ำไส้ใหญ่ขับน�้ำ
และเกลื อ แร่ หรื อ กระตุ ้ น ให้ มี ก ารบี บ ตั ว ของ
ล� ำ ไส้ ใ หญ่ เช่ น senna, bisacodyl, sodium
picosulfate ยากลุม่ นีอ้ าจมีผลข้างเคียงเรือ่ งปวดท้อง
จึงอาจไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรค IBS(9)
• Newer agents
5-HT4 agonist
Prucalopride ออกฤทธิก์ ระตุน้ 5-HT4 receptor ท�ำให้
เพิ่ม intestinal secretion กระตุ้นการบีบตัวของล�ำไส้ และลด
gastrointestinal transit time จากข้อมูลพบว่ามีประสิทธิภาพ
มากกว่ายาหลอกในผูป้ ว่ ยท้องผูกเรือ้ รัง โดยมี NNT = 5 (95% CI
4-8) ผลข้างเคียงที่อาจพบ ได้แก่ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
ยานีเ้ ป็นยาทีม่ ใี ช้ในประเทศไทย มีขอ้ บ่งใช้ในการรักษาอาการ
ท้องผูกเรือ้ รังในผูป้ ว่ ยทีเ่ คยใช้ยาระบายแต่ไม่ได้ผลเป็นทีน่ า่ พอใจ
ในขนาด 1-2 มิลลิกรัม วันละครั้ง(9)
Prosecretory agents
Lubiprostone ออกฤทธิ์กระตุ้น chloride channel
type 2 ที่อยู่บนผิวด้านบนของ intestinal epithelium ท�ำให้
มีการหลั่งคลอไรด์และน�้ำเข้าไปสู่ intestinal lumen ท�ำให้เกิด
intestinal transit ที่ เร็ ว ขึ้ น (9) ท� ำ ให้ ย านี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรัง ซึ่งใน American College of
Gastroenterology Monograph on the Management of
Irritable Bowel Syndrome and Chronic Idiopathic
Constipation ในปี ค.ศ. 2014 แนะน�ำว่า lubiprostone
มีประสิทธิภาพดีกว่ายาหลอกในการรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะล�ำไส้
แปรปรวนที่มีอาการท้องผูกเด่น (constipation-predominant
IBS, IBS-C) โดยมี NNT เท่ากับ 12.5 (95% CI 8-25)(10) และ
มีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะท้องผูกเรือ้ รัง (chronic idiopathic
constipation, CIC) โดยมี NNT เท่ากับ 4 (95% CI 3-6)
Lubiprostone ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2006 เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรัง
(chronic idiopathic constipation, CIC) ในผู้ใหญ่ในขนาด
24 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้ง และส�ำหรับการรักษาโรคล�ำไส้
แปรปรวนที่มีอาการท้องผูกเด่น (constipation-predominant
IBS, IBS-C) ในผู้หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป ขนาด 8 ไมโครกรัม

วันละ 2 ครั้ง โดยมีผลข้างเคียง ได้แก่ คลืน่ ไส้ อาเจียน ท้องเสีย
อึดอัดแน่นท้อง(9)
เนื่องจาก prosecretory agents มีประสิทธิภาพ
ในการรักษาโรคล�ำไส้แปรปรวนที่มีอาการท้องผูกเด่น (IBS-C)
และโรคท้องผูกเรื้อรัง (CIC) แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาเป็น
การศึกษาเปรียบเทียบกับยาหลอก ยังไม่มกี ารศึกษาเปรียบเทียบ
กั บ ยาระบายอื่ น ๆ ใน American Gastroenterological
Association Medical Position Statement on Constipation
กล่าวว่า newer agent มีบทบาทใน normal หรือ slow transit
ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาระบาย(11)
ส�ำหรับในประเทศไทยจากค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับโรคล�ำไส้
แปรปรวนส�ำหรับแพทย์ทวั่ ไปปี ค.ศ. 2012 โดยสมาคมประสาท
ทางเดินอาหารและการเคลือ่ นไหว (ไทย)(7) ระบุวา่ lubiprostone
เป็นยาที่สามารถเลือกใช้ในการรักษาโรคล�ำไส้แปรปรวนที่มี
อาการท้องผูกเด่น (IBS-C)
Lubiprostone ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยภาวะท้องผูกเรื้อรังในผู้ใหญ่ (CIC) โดยใช้
ในขนาด 24 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้ง และส�ำหรับการรักษา
โรคล�ำไส้แปรปรวนทีม่ อี าการท้องผูกเด่น (IBS-C) ในผูห้ ญิงอายุ
18 ปีขึ้นไป ในขนาด 8 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้ง ในผู้ป่วยที่
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาระบาย โดยแนะน�ำว่าควรให้
พร้อมอาหารเพื่อลดอาการคลื่นไส้ที่อาจเป็นผลข้างเคียงได้
และหากยังไม่ตอบสนองต่อการรักษาควรพิจารณาส่งตรวจ
สรีรวิทยาในการขับถ่าย (anorectal physiologic tests) ต่อไป
ดังรายละเอียดทีก่ ล่าวข้างต้น (แผนภูมทิ ี่ 1)
ส�ำหรับ prosecretory agents อื่น ๆ เช่น linaclotide,
plecanatide ในปัจจุบันยังไม่มียานี้จ�ำหน่ายในประเทศไทย
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แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวทางการรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรัง(12)
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1. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นอาการท้องผูก
A. ถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
B. อุจจาระเป็นก้อนแข็ง
C. รู้สึกถ่ายอุจจาระไม่สุด
D. รู้สึกถ่ายอุจจาระไม่ออกเนื่องจากมีสิ่งอุดกั้นบริเวณ
ทวารหนัก
E. ถูกทุกข้อ
2. หากผู้ป่วยมีอาการครบเกณฑ์ตาม Rome IV criteria จะต้อง
มีอาการมาเป็นเวลาเท่าไรจึงจะวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคท้องผูก
เรื้อรัง
A. นานกว่า 1 สัปดาห์
B. นานกว่า 2 สัปดาห์
C. นานกว่า 1 เดือน
D. นานกว่า 3 เดือน
E. นานกว่า 6 เดือน
3. การรักษาทีเ่ ป็นมาตรฐานของ defecatory disorders คือข้อใด
A. การใช้ยาระบายกลุ่ม Stimulant laxatives
B. การใช้ Prosecretory agents
C. Biofeedback therapy
D. Total colectomy
E. แนะน�ำการรับประทานอาหารกากใย (fiber)
4. ยาในข้อใดไม่สัมพันธ์กับอาการท้องผูก
A. Verapamil
B. Iron supplement
C. Tramadol
D. Metformin
E. Calcium
5. ข้อใดไม่ใช่ alarm symptoms ทีเ่ ป็นข้อบ่งชีว้ า่ ผูป้ ว่ ยควรตรวจ
ส่องกล้องเพื่อประเมินรอยโรคความผิดปกติของล�ำไส้ใหญ่
A. มีภาวะซีด
B. อุจจาระเป็นเลือด
C. น�้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
D. มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
E. ผู้ป่วยที่อายุไม่เกิน 50 ปี
6. การตรวจสรีรวิทยาในการขับถ่าย (anorectal manometry)
และการทดสอบการเบ่งลูกโป่ง (rectal balloon expulsion)
ควรพิจารณาส่งตรวจเมื่อใด
A. เมื่อผูป้ ่วยมีอาการท้องผูกเรื้อรัง โดยใช้เพือ่ หาสาเหตุ
จ�ำเพาะที่ส่งผลให้เกิดอาการ

B. เมือ่ ผูป้ ว่ ยตอบสนองต่อการรักษาด้วยการใช้ยาระบาย
โดยใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพในการรักษาของยา
C. เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยตอบสนองต่ อ การรั ก ษาโดยการปรั บ
พฤติกรรม โดยใช้เพือ่ ติดตามประสิทธิภาพของการรักษา
D. เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยไม่ ต อบสนองต่ อ การใช้ ย าระบายและ
การปรับพฤติกรรม
E. ไม่จ�ำเป็นต้องพิจารณาส่งตรวจในผู้ป่วยโรคท้องผูก
เรื้อรัง
7. ข้อใดไม่ใช่วิธีการดูแลรักษาท้องผูกเรื้อรัง
A. ผู้ใหญ่ควรดื่มน�้ำอย่างน้อย 1.5 ลิตรต่อวัน และ
ออกก�ำลังกายให้เพียงพอ
B. ตื่นนอนและรับประทานอาหารให้เป็นเวลา
C. ไม่ละเลยหรือไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกอยากถ่าย
อุจจาระ
D. รับประทานกากใยอาหารให้เพียงพอ
E. รั บ ประทานอาหารรสจั ด เช่ น เปรี้ ย วหรื อ เผ็ ด
เพื่อกระตุ้นการท�ำงานของระบบทางเดินอาหาร
8. ยา Lubiprostone มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร
A. กระตุ้นให้ล�ำไส้ขับน�้ำและเกลือแร่ หรือกระตุ้นให้มี
การบีบตัวของล�ำไส้ใหญ่
B. กระตุ้น Chloride channel type 2 บน intestinal
epithelium ท� ำ ให้ มี ก ารหลั่ ง คลอไรด์ แ ละน�้ ำ เข้ า สู ่
intestinal lumen ส่งผลให้ intestinal transit เร็วขึ้น
C. เป็นโมเลกุลทีด่ ดู ซึมได้นอ้ ยท�ำให้นำ�้ อยูใ่ นล�ำไส้นานขึน้
D. ออกฤทธิก์ ระตุน้ 5-HT4 receptor ท�ำให้เพิม่ intestinal
secretion กระตุ ้ น การบี บ ตั ว ของล� ำ ไส้ และลด
gastrointestinal transit time
E. ช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระ
9. ยา Lubiprostone มีวิธีการใช้อย่างไรเพื่อรักษาภาวะท้องผูก
เรื้อรังในผู้ใหญ่ (CIC)
A. 8 mcg วันละ 2 ครั้ง
B. 8 mg วันละ 2 ครั้ง
C. 24 mcg วันละ 1 ครั้ง
D. 24 mcg วันละ 2 ครั้ง
E. 24 mg วันละ 2 ครั้ง
10. วิธีใดที่สามารถลดอาการคลื่นไส้จากยา Lubiprostone ได้
A. รับประทานยาก่อนอาหาร
B. รับประทานยาพร้อมกับอาหาร
C. รับประทานยาหลังอาหาร
D. รับประทานยาก่อนนอน
E. รับประทานยาระหว่างมื้ออาหาร
7

¡ÃÐ´ÒÉ¤ÓµÍº

นพ.

พญ.

CHRONIC CONSTIPATION: FROM GUIDELINES TO PRACTICE

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

ว

ชื่อ..........................................................................นามสกุล................................................................................อายุ....................ป..........
สาขา.......................................................ร.พ. ..............................................................................................................................................
ร.พ.รัฐบาล ร.พ.เอกชน คลินิก
อื่นๆ................................................................................ที่อยูเลขที่.................................
หมู....................ซอย..........................................อาคาร..............................................................ชั้นที่..........................................................
แขวง/ตำบล..................................................เขต/อำเภอ........................................................จังหวัด..........................................................
รหัสไปรษณีย..............โทรศัพท..........................โทรสาร............................มือถือ.................................E-mail..........................................

ใหขีดเครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ หนาขอที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1
2
3
4
5

CHRONIC CONSTIPATION:
FROM GUIDELINES TO PRACTICE

6
7
8

3-3220-000-9301/190901

9
10

หมายเหตุ แพทยผูตอบ 1 ชุดมาตรฐาน จะตองตอบถูก 6 ใน 10 ขอ จะไดรับ 2 หนวยกิตชั่วโมง ในกรณี 1 ชุด มี 10 ขอ
ขอเสนอแนะในการจัดทำ CME ................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

โปรด!! สงกระดาษคำตอบของทานมาที่

บริษัท วงการแพทย พลัส มีเดีย จำกัด (ศูนยขอมูล CME) ภายใน 3 เดือน 71/16 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร
เขตบางกอกนอย กทม. 10700 โทร. 0-2435-8111, 0-2435-8444 แฟกซ 0-2423-2286
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