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Prof.Sutep Gonlachanvit
ปั ญ หาท้ อ งผู ก เรื้ อ รั ง เป็ น ปั ญ หาที่ พ บได้ บ ่ อ ย
จากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบอาการท้องผูกได้แตกต่าง
กันตามภูมิภาคตั้งแต่ร้อยละ 0.7 ถึงร้อยละ 79 จากข้อมูล
ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าร้อยละ 16 ของประชากร
มีปญ
ั หาท้องผูก โดย 1 ใน 3 เกิดขึน้ ในผูท้ อี่ ายุมากกว่า 60 ปี
พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณ 1.5 เท่า ข้อมูล
ในประเทศไทยพบว่าประมาณร้อยละ 24 ของประชากร
มีการรายงานว่าตนเองมีอาการท้องผูก และจากข้อมูล
การศึกษาในหลายประเทศในทวีปเอเชียพบว่ามีผปู้ ว่ ย
ทีเ่ ข้ารับการรักษาในคลินกิ โรคทางเดินอาหารร้อยละ 14.7
มีปัญหาท้องผูก การวินิจฉัยโรคท้องผูกอาศัยเกณฑ์
การวินจิ ฉัยตาม Rome IV criteria (ภาพที่ 1)
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โดยอาการของท้องผูก ได้แก่
- มีจำ� นวนครัง้ ของการถ่ายอุจจาระ (spontaneous bowel movement) น้อยกว่า 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
- ต้องใช้แรงเบ่งในการขับถ่ายอุจจาระมากกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนครั้งการถ่ายอุจจาระทั้งหมด
- มีอุจจาระเป็นก้อนแข็งมากกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนครั้งการถ่ายอุจจาระทั้งหมด
- มีความรูส้ ึกว่าเบ่งอุจจาระออกไม่หมด (incomplete evacuation) มากกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนครัง้ การถ่าย
อุจจาระทัง้ หมด
- มีความรูส้ กึ ว่ามีการอุดกัน้ บริเวณทวารหนักเวลาถ่ายอุจจาระมากกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนครั้งการถ่าย
อุจจาระทั้งหมด
- มีการใช้ manual maneuver (เช่น การใช้นิ้วล้วงในทวารหนัก) เพื่อช่วยในการถ่ายอุจจาระมากกว่าร้อยละ 25
ของจ�ำนวนครั้งการถ่ายอุจจาระทั้งหมด
โดยตาม Rome IV criteria ต้องมีอาการอย่างน้อย 2 ข้อตามที่กล่าวมาข้างต้น และไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรค
irritable bowel syndrome ใน Rome IV criteria ได้มีการจ�ำแนกท้องผูกเรื้อรังเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ functional constipation,
functional defecatory disorder และ opioid induced constipation
การตรวจการท�ำงานของล�ำไส้ใหญ่และทวารหนักโดยวิธี colonic transit test และ anorectal manometry
จะช่วยให้สามารถจ�ำแนกผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกที่ไม่ทราบสาเหตุออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวของ
ล�ำไส้ใหญ่ช้าลง (slow transit constipation), กลุ่มที่มีการท�ำงานไม่ประสานกันของล�ำไส้ใหญ่และหูรูดทวารหนักท�ำให้
มีปัญหาในการเบ่งอุจจาระ (anorectal dysfunction หรือ anorectal dyssynergia) และกลุ่มที่ไม่พบความผิดปกติทั้ง
2 อย่าง (normal transit constipation) ซึ่งในกลุ่มท้ายสุดนี้ส่วนหนึ่งมักเป็นโรคล�ำไส้แปรปรวนที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย
จากข้อมูลการศึกษาทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาท้องผูกเรือ้ รังทีต่ อบสนองไม่ดตี อ่ การให้ยาระบาย
เมือ่ ได้รบั การตรวจพิเศษเพิม่ เติม ร้อยละ 47 เป็น normal transit constipation, ร้อยละ 29 เป็น anorectal dysfunction,
ร้อยละ 13 เป็น slow transit constipation และร้อยละ 11 มีปัญหาทั้ง anorectal dysfunction ร่วมกับ slow transit
constipation จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่ามีถึงร้อยละ 40 ของผู้ป่วยที่มีปัญหา anorectal dysfunction ซึ่งมักตอบสนอง
ไม่ดตี อ่ ยาระบาย แต่สามารถรักษาให้ดขี นึ้ ได้โดยวิธี biofeedback เพือ่ ฝึกควบคุมการท�ำงานของล�ำไส้ใหญ่และหูรดู ทวารหนัก
ให้ท�ำงานประสานกัน ผู้ป่วยที่มีปัญหา anorectal dysfunction มักมีอาการของการเบ่งอุจจาระยาก อุจจาระแข็ง
รูส้ กึ ว่าถ่ายอุจจาระออกไม่หมด หรือรูส้ กึ ว่ามีการอุดกัน้ บริเวณทวารหนักเวลาเบ่งอุจจาระ และในบางรายต้องใช้นวิ้ ล้วง
เพื่อช่วยในการขับถ่ายอุจจาระ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวนั้นเกิดจากการหดตัวของหูรูดทวารหนักในขณะเบ่งอุจจาระ
ซึง่ ในภาวะปกติควรมีการคลายตัวของหูรดู นี้ การตรวจพิเศษเพิม่ เติมในผูป้ ว่ ยท้องผูกเรือ้ รังตามแนวทางของ American
Gastroenterology Association แสดงดังภาพที่ 2
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จากข้อมูลการศึกษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พบว่าการรักษาโดยวิธี biofeedback ในผู้ป่วย anorectal
dysfunction ได้ผลตอบสนองดีประมาณร้อยละ 60 โดยผูป้ ว่ ยทีต่ อบสนองดีทกุ รายสามารถหยุดการใช้ยาระบายได้ และ
ยังพบว่าในกลุม่ ทีแ่ ม้ยงั ไม่ตอบสนองดีตอ่ การรักษาด้วยวิธี biofeedback ก็สามารถลดปริมาณการใช้ยาระบายได้เช่นกัน
ในการประเมินผลกระทบของท้องผูกเรือ้ รังต่อผูป้ ว่ ยพบว่ามีผลทัง้ ในการรบกวนคุณภาพชีวติ และเพิม่ ค่าใช้จา่ ย
ในการรักษาพยาบาล ข้อมูลการศึกษาในหลายประเทศของทวีปเอเชียพบว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังที่เข้ารับ
การรักษาในคลินิกโรคทางเดินอาหารนั้นมีเพียงร้อยละ 36 ที่พึงพอใจต่อผลการรักษา และร้อยละ 50 ของกลุ่ม
ดังกล่าวเห็นว่าการรักษาทีไ่ ด้รบั นัน้ ยังไม่มปี ระสิทธิภาพดีพอ ในเวชปฏิบตั แิ พทย์ควรให้ความสนใจกับอาการของผูป้ ว่ ย
กลุม่ นีว้ า่ รบกวนชีวติ ประจ�ำวันมากน้อยเพียงใด และในผูป้ ว่ ยหลายรายทีอ่ าการไม่ได้รบกวนชีวติ ประจ�ำวันอาจไม่จำ� เป็น
ต้องได้รับการรักษาด้วยยา แต่ควรได้รับค�ำแนะน�ำและ reassuarance อย่างเหมาะสมเพื่อลดความกังวลของผู้ป่วย

Current Management of Chronic Idiopathic Constipation
Assoc.Prof.Somchai Leelakusolvong
การรักษาอาการท้องผูกขึ้นกับความรุนแรงของอาการซึ่งมีส่วนช่วยในการพิจารณาให้ยา โดยพบว่าในรายที่
อาการไม่มากสามารถเริม่ การรักษาด้วยยาในกลุม่ bulk forming agent, fiber หรือ stool softener ในรายทีม่ อี าการปานกลาง
สามารถให้การรักษาด้วยยาในกลุ่ม osmotic laxative และ/หรือ stimulant laxative จาก systematic review และ
meta-analysis ของการใช้ fiber ในการรักษาท้องผูกเรื้อรังพบว่า fiber โดยเฉพาะ psyllium ได้ประโยชน์ในการรักษา
อาการท้องผูก โดยควรเริ่มให้ในขนาดต�่ำ ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ เพิ่มขนาดการใช้เพื่อลดผลข้างเคียง เช่น อาการท้องอืด
แน่นท้อง หรือรู้สึกมีแก๊สในทางเดินอาหาร ซึ่งในคนไทยพบว่ามักจะใช้ได้สูงสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 กรัมต่อวัน
ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการให้ fiber ควรให้ยากลุ่ม osmotic laxative (เช่น lactulose, polyethylene glycol [PEG])
และ/หรือ stimulant laxative (เช่น senna, bisacodyl) โดยพบว่าส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยทีต่ อบสนองต่อยาดังกล่าวมักจะเป็นผูป้ ว่ ย
ที่มีท้องผูกไม่รุนแรง ดังนั้น จะเห็นว่าผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงยังคงต้องการการรักษาเพิ่มเติม ซึ่งในระยะเวลา 10 กว่าปี
ที่ผ่านมามีการพัฒนายาในกลุ่มใหม่ ๆ เพื่อช่วยรักษาอาการท้องผูก ได้แก่ ยาในกลุ่ม opioid antagonists (เช่น
methylnaltrexone bromide), chloride channel activators (เช่น lubiprostone), serotonergic enterokinetic agents
(เช่น prucalopride) และ guanylate cyclase stimulants (เช่น linaclotide) (ภาพที่ 3)
Lubiprostone เป็นยาในกลุ่ม chloride channel activator มีกลไกในการออกฤทธิ์คือ กระตุ้น chloride channel
แล้วท�ำให้มกี ารเพิม่ ขึน้ ของ fluid secretion ในล�ำไส้ ท�ำให้อจุ จาระนุม่ ขึน้ และกระตุน้ การเคลือ่ นไหวของล�ำไส้ (ภาพที่ 4)
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มีข้อมูลการศึกษาทางคลินิกโดยใช้ lubiprostone 24 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้งในผู้ป่วย chronic idiopathic
constipation พบว่า สามารถเพิ่มความถี่ของ spontaneous bowel movement ได้ อย่ างมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
เมือ่ เปรียบเทียบกับยาหลอกตัง้ แต่หลังได้รบั ยา 1 สัปดาห์ (ภาพที่ 5) โดยเพิม่ ขึน้ ในระดับ 5.89 ครัง้ /สัปดาห์ และมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติจนถึง 4 สัปดาห์
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ผลข้างเคียงจากการใช้ยานี้คือ อาการคลื่นไส้ ซึ่งมีรายงานพบได้ถึงร้อยละ 29 เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 3
จากการได้รับยาหลอก แต่สามารถลดผลข้างเคียงดังกล่าวได้โดยการรับประทานยาพร้อมกับการรับประทานอาหาร
ซึง่ พบว่าอาการคลืน่ ไส้จะลดลงมากและเป็นเพียงชัว่ คราว การศึกษาในผูป้ ว่ ย irritable bowel syndrome with constipation
(IBS-C) โดยใช้ lubiprostone 8 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้ง พบว่ามีอัตราการตอบสนองต่อการรักษาสูงกว่าการได้รับ
ยาหลอกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตติ งั้ แต่หลังได้รบั การรักษา 2 เดือน ซึง่ พบว่ามีอาการคลืน่ ไส้จากการใช้ยาร้อยละ 8 เทียบกับ
ร้อยละ 4 ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ซึ่งเป็นผลจากการใช้ขนาดยาต�่ำกว่าการศึกษาใน chronic idiopathic constipation
การศึกษาในผู้ป่วย opioid induced constipation (OIC) โดยใช้ lubiprostone 24 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้ง พบว่าความถี่
ของ spontaneous bowel movement เพิม่ ขึน้ มากกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาหลอกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตหิ ลังได้รบั การรักษา
8 สัปดาห์ และมีอตั ราการตอบสนองต่อการรักษาเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 10 เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก โดยสรุป
lubiprostone มีข้อบ่งชี้ในการใช้รักษาผู้ป่วยทั้งในกลุ่ม chronic idiopathic constipation, irritable bowel
syndrome with constipation และ opioid induced constipation โดยมีขนาดยาที่ใช้ดังภาพที่ 6 โดยแนะน�ำให้
รับประทานพร้อมกับอาหารเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้จากยา
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Linaclotide เป็นยาทีม่ ผี ลกระตุน้ guanylate cyclase type-C receptor ท�ำให้มกี ารเพิม่ ขึน้ ของ cGMP ซึง่ ส่งผล
กระตุน้ การหลัง่ chloride, bicarbonate และน�ำ้ เข้ามาในล�ำไส้ ท�ำให้อจุ จาระนุม่ ขึน้ และเพิม่ การขับถ่ายอุจจาระ ข้อมูลจาก
systematic review พบว่า linaclotide ให้ประโยชน์ในการรักษาท้องผูก การใช้ยา sodium phosphate วันละ 20 มิลลิลติ ร
สามารถเพิ่มความถี่ของการถ่ายอุจจาระได้อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ต้องระมัดระวังการใช้ในผู้สูงอายุเนื่องจาก
อาจมีผลข้างเคียงต่อการท�ำงานของไตได้ ยาในกลุ่มใหม่ ๆ เช่น elobixibat ซึ่งเป็น ileal bile acid transporter inhibitor
พบว่าการใช้ยานี้ในขนาดวันละ 10 มิลลิกรัมสามารถเพิ่มความถี่ของ spontaneous bowel movement ได้อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตหิ ลังการรักษา 1 สัปดาห์เมือ่ เทียบกับยาหลอก ส�ำหรับการใช้ probiotic นัน้ จาก systematic review พบว่า
สามารถช่วยลด whole gut transit time เพิ่มความถี่ของการถ่ายอุจจาระและเพิ่มความนุ่มของอุจจาระได้ แต่ผล
ดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันตาม specific strain ของ probiotic ส�ำหรับยา prucalopride ซึ่งเป็น serotonergic
enterokinetic agent พบว่าจากข้อมูลการศึกษาทีว่ เิ คราะห์จาก 6 randomized controlled trials นัน้ การให้ prucalopride
ให้ประสิทธิภาพทีด่ ใี นการรักษาท้องผูกเรือ้ รัง โดยอาจพบผลข้างเคียงคือ อาการคลืน่ ไส้หรือปวดศีรษะได้ประมาณร้อยละ 10
โดยสรุป การรักษาท้องผูกควรเป็น stepwise approach โดยควรเริ่มต้นจาก lifestyle modification และเริ่มยา
ในกลุ่ม fiber ก่อน ถ้าไม่ได้ผลจึงพิจารณาการให้ยาในกลุ่ม osmotic laxatives, stimulant laxatives, enterokinetic หรือ
chloride channel activator ตามล�ำดับต่อไป แต่หากผู้ป่วยมีภาวะ anorectal dysfunction ควรพิจารณาการรักษา
โดยวิธี biofeedback
TH/LUB/2018-00018
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1. ตาม Rome IV criteria ผู้ป่วยที่มีท้องผูกเรื้อรังมีจ�ำนวนครั้งการขับถ่ายอุจจาระ (spontaneous bowel
movement) น้อยกว่ากี่ครั้งต่อสัปดาห์
A. 3 ครั้ง
B. 4 ครั้ง
C. 5 ครั้ง
D. 6 ครั้ง
E. 7 ครั้ง
2. ข้อใดจัดเป็นอาการของท้องผูก
A. ต้องใช้แรงเบ่งในการขับถ่ายอุจจาระมากกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนครั้งการถ่ายอุจจาระทั้งหมด
B. มีอุจจาระเป็นก้อนแข็งมากกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนครั้งการถ่ายอุจจาระทั้งหมด
C. มีความรู้สึกว่าเบ่งอุจจาระออกไม่หมด (incomplete evacuation) มากกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนครั้ง
การถ่ายอุจจาระทั้งหมด
D. มีการใช้ manual maneuver (เช่น การใช้นวิ้ ล้วงในทวารหนัก) เพือ่ ช่วยในการถ่ายอุจจาระมากกว่าร้อยละ 25
ของจ�ำนวนครั้งการถ่ายอุจจาระทั้งหมด
E. ถูกทุกข้อ
3. ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการท้องผูกเรือ้ รังทีไ่ ม่ทราบสาเหตุเมือ่ ได้รบั การตรวจพิเศษเพิม่ เติม พบว่าเป็นกลุม่ ใดมากทีส่ ดุ
A. Normal transit constipation
B. Anorectal dysfunction
C. Slow transit constipation
D. Opioid induced constipation
E. Colon cancer
4. ผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกที่มีอาการไม่มากควรเริ่มให้การรักษาด้วยยาในกลุ่มใด
A. Osmotic laxatives
B. Stimulant laxatives
C. Bulk forming agent หรือ fiber
D. Prucalopride
E. Lubiprostone
5. ข้อใดคือผลข้างเคียงทีพ
่ บบ่อยจากการใช้ยาในกลุม่ bulk forming agent หรือ fiber ในปริมาณมากเกินไป
A. คลื่นไส้ อาเจียน
B. ปวดศีรษะ
C. เวียนศีรษะ
D. ท้องอืด มีลมในทางเดินอาหาร
E. อ่อนเพลีย
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6. Lubiprostone จัดเป็นยาในกลุ่มใด
A. Osmotic laxative
B. Serotonergic enterokinetic agent
C. Chloride channel activator
D. Guanylate cyclase type-C receptor stimulant
E. Ileal bile acid transporter inhibitor
7. Lubiprostone มีข้อบ่งชี้ในการใช้รักษาผู้ป่วยโรคใด
A. Chronic idiopathic constipation
B. Opioid induced constipation
C. Irritable bowel syndrome with constipation
D. Irritable bowel syndrome with diarrhea
E. ข้อ A, B, C
8. ขนาดยาที่เหมาะสมของยา lubiprostone ในการใช้รักษา Irritable bowel syndrome with constipation
คือเท่าใด
A. 4 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้ง
B. 8 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้ง
C. 12 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้ง
D. 16 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้ง
E. 24 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้ง
9. วิธีการใดที่สามารถลดอาการคลื่นไส้จากการใช้ยา lubiprostone ได้
A. รับประทานยาก่อนอาหาร
B. รับประทานยาพร้อมกับอาหาร
C. รับประทานยาหลังอาหาร
D. รับประทานยาก่อนนอน
E. รับประทานยาระหว่างมื้ออาหาร
10. ผูป้ ว่ ยท้องผูกเรือ้ รังจาก anorectal dysfunction หรือ anorectal dyssynergia ควรได้รบั การรักษาด้วยวิธใี ด
A. High dose of stimulant laxatives
B. Lubiprostone
C. Linaclotide
D. Biofeedback
E. Surgery
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