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ถาม. ลักษณะอาการอยางไรถึงจะเรยีกวาอาการทองผูก 
ตอบ ผมเชื่อวาทานผูฟงคงไมปฎิเสธวา นอยคนจะไมเคยประสบปญหาอาการทองผูกเลย จริงๆ

ทองผูกเปนปญหาเรื่องของอาการมากกวาที่จะเรียกวาเปนโรค อาการทองผูกนัน้ หมายถงึ คนไขมี

ภาวะผิดปกตขิองการถายอจุจาระ ซึง่ประกอบไปดวยลกัษณะที่สําคญั คือ จํานวนครั้งของการ

ถายอุจจาระนอยผิดปกติ โดยทั่วไปนอยกวา 3 คร้ังตอสัปดาหกถ็ือวาผิดปกติ โดยทีก่ารถาย

อุจจาระนัน้ๆมลัีกษณะเปนกอนที่แข็งขึน้ หรือเปนกอนที่เล็กลง จริงๆแลวความชุกของอาการ

ทองผูกเราพบไดประมาณรอยละ 5 - 20 และพบในผูหญิงมากกวาผูชาย โดยเฉพาะผูหญิงตัง้แต

วัยกลางคนขึ้น ในกลุมที่พบบอยอีกกลุมก็คือ กลุมผูสูงอายุ โดยอายมุากกวา 60- 65 ปข้ึนไปบาง

คนอาจจะมีความแตกตางกนัในเรื่องของเชื้อชาติอีกดวย ซึ่งจะพบกลุมคนผิวดํามากกวาคนผวิขาว 

นอกจากนัน้ปจจัยแวดลอมก็อาจจะมีภาวะทองผกูได เชน ถิน่ที่อยูอาศยั สภาพอากาศที่หนาวเยน็ 

หรือเศรษฐานะ 

ถาม. สาเหตทุี่ทําใหเกิดอาการทองผูกนอกจากที่เรยีนขางตนแลว ยังมสีาเหตุอ่ืนๆรวมอกี
ดวยหรือไม 
ตอบ จริงๆแลวสาเหตุที่เราพบบอยๆ 

      1. เร่ืองของการปฏิบัติตวั มีคนไขจํานวนไมนอยที่ชอบรับ 

ประทานอาหารที่ไมคอยมีกากผสม เชน ไมคอยรับประทานผักเลย หรือด่ืมน้ํานอยมาก หรือไม

ชอบออกกําลงักาย เปนสาเหตุทาํใหเกิดอาการทองผกูไดงายๆ ซึ่งหมายถงึผูปวยทีม่ีลักษณะ

ส่ิงแวดลอมที่ไมยอมชวยเหลอืตัวเอง 

     2. เร่ืองของยา ปรากฏวามคีนไขจํานวนไมนอยที่มีสาเหตุมา 

จากการรับประทานยา เนื่องจากในปจจุบนัมีความจาํเปนที่ตองอาศัยยากนัเยอะ เพราะคนไขที่

สูงอายมุีความจําเปนที่ตองใชยาคอนขางเยอะ ไมวา จะเปนยาคลายเครียด ยาแกโรคซึมเศรา ยา

แกความดนัสงู ยาลดกรด เปนตน  

     3. มีภาวะบางภาวะที่รางกายมีโรคประจําโรคอื่นอยูแลวทําให 

เกิดอาการทองผูก เชน โรคเบาหวาน นอกจากนี้ ยงัมีโรคของระบบประสาท นอกจากนี้อาจจะมี



ภาวะที่สําคัญ เชน กอนเนื้องอก หรือมะเรง็เขาไปอุดกั้นบริเวณลําไส ทําใหถายอุจจาระไมออก จึง

ใหคนไขทองผกู สุดทายอาจจะไมพบสาเหตุ นอกจากนี ้อาจจะเปนสาเหตุที่เราพบไดนอย เชน 

คนไขมีภาวะการเคลื่อนไหวของตัวลําไสนอยลง มีการทาํงานของสวนอุงเชิงกรานในการขับถาย

อุจจาระผิดปกติ 

ถาม. ในกลุมของผูสูงอายทุี่มีภาวะทองผูกเราถือเปนอาการผิดปกติหรือไม 
ตอบ ในกลุมของคนไขที่สูงอายุมีโอกาสทีจ่ะพบภาวะทองผูกสูงขึน้ ซึ่งมีสาเหตุหลายสาเหตุ

ดวยกนั คือ  

     1. ผูสูงอายุมักรับประทานอาหารนอยลง บางคนจะรับประทาน 

อาหารที่มีกากใยไมคอยได  

     2. ดื่มน้ํานอยลง 

     3. ผูสูงอายุมักจะมีภาวะของโรคอยูหลายๆโรค ทีท่าํใหมีโอกาส 

ทองผูกไดงาย เชน โรคเบาหวาน  

     4. มีความรับรูความรูสึกของตัวลําไสนอยลงทีเ่ปนไปตามอาย ุ

มากขึ้น นอกจากนี้คนสูงอายุยังมีโอกาสของการเกิดโรคที่ไมพงึปรารถนาไดหลายโรค เชน 

โรคมะเร็ง โรคพารกนิสัน หรือการทาํงานของตอมบางอยางที่ผิดปกติไป ถือวาอาจจะเปนสาเหตุ

เสริม  

ถาม.  การแกไขเบื้องตนที่เหมาะสมและถูกตอง 
ตอบ เบื้องตน ใหดูที่สาเหตุกอนวา เปนมานานแลวหรือยัง โดยทัว่ ๆ ไปถาคนไขมีอาการทองผกู

คอยขางนาน โอกาสที่จะเปนโรคที่ไมพงึปรารถนา เชน โรคมะเร็ง จะมโีอกาสนอย สวนมากในกลุม

คนไขที่เปนมานานมักจะเปนอาการทองผกูเรื้อรัง สวนในคนไขทีพ่ึ่งมอีาการใหดูสาเหตุกอนวามี

ปจจัยอะไรทีท่าํใหเกิดอาการทองผกูหรือไม เชน เร่ืองยา นอกจากนี้อาจจะดูดวยวา เรามีอาการ

ผิดปกติอยางอื่นรวมดวยทีอ่าจจะตอง ระหวาง เชน ปวดทองมาก ถายเปนมกูเลือด น้าํหนักลด  

  

ถาม. สวนใหญเราจะพบวาคนไขมกัจะใชยาระบาย ถือวาเปนการแกไขที่ถูกตองหรือไม 
ตอบ การใชยาถายหรือยาระบายในชวยสัน้ๆ ถือวา ไมเปนไรสามารถใชได แตไมควรใชในระยะ

ยาว ควรรีบมาพบแพทยเพือ่หาสาเหต ุ

ถาม. วิธกีารรักษาในปจจบุันสําหรับผูปวยที่มภีาวะทองผูกเรื้อรงั 
ตอบ กอนอืน่ แพทยจะทาํการซักประวัต ิถาในรายที่แพทยคิดวามีอาการผิดปกติของตัวลําไสใหญ 



หรือยังบอกไมไดชัดเจน แพทยอาจจะมกีารเจาะเลือด หรือแนะนําใหมีการตรวจเพิม่เติมพิเศษ เชน 

การสวนแปง การใชกลองสองทางทวาร ซึง่สามารถตรวจไดทั้งหมด หลังจากทีท่ราบวาเกิดจาก

สาเหตุของอะไร อาจจะมีความจําเปนที่จะตองตรวจเพิ่มเติม เชน ตรวจการทาํงานของตัวลําไส

ใหญ เพื่อดูการทํางานของตัวลําไสใหญ จริงๆการรักษาเรายังตองเนนในการปฏิบัติตนของตัว

คนไขที่จะตองชวยกับแพทยในรายที่ไมพบสาเหตทุี่ชัดเจน การรักษาจะประกอบไปดวย  

     1. ใหปรับปรุงอุปนิสัย เชน รับประทานอาหารทีม่ีกาก 

มากขึ้น ดื่มน้ํา 6- 8 แกว ออกกําลงักายสม่ําเสมอ หรือ รับประทานอาหารบางชนิด เชน การดื่มน้าํ

ลูกพรุน 

     2. ใหรับประทานยาระบาย บางชนิดทีม่ีความปลอดภัย  

ซึ่งจะตองไดรับคําแนะนําจากแพทย 

     3. การผาตัด ในกรณีทีพ่บวามีการเคลื่อนไหวของตัวลํา 

ไสใหญที่ชามาก อาจจะตองตัดลําไสออก  

ถาม. มีภาวะแทรกซอนทีพ่บบอยหรือไม 
ตอบ ปญหาใหญ ก็คือ คนไขจะรูสึกรําคาญ อึดอัดในชองทอง ทองอดื เบื่ออาหาร ปวดทอง ทําให

รับประทานอาหารนอยลง และบางรายอุจจาระทีถ่ายไมออกหลายๆวนัจะไปอุดตันจนไมสามารถ

ถายออก จะมอีาการตางๆขางตน บางครั้ง ถาลําไสอุดตันอาจจะมีอาการทองเสียตามมาดวย ใน

บางราย ( พบนอย ) อาจะทาํใหมีอาการลาํไสโปงพองมาก มีโอกาสแตกทะล ุนอกจากนัน้อาจจะ

ทําใหมีการสูญเสียเกลือแรและน้ํา 

ถาม. วิธกีารปองกันไมใหเกิดอาการทองผูกควรทําอยางไร 
ตอบ ประการสําคัญ ก็คือ เร่ืองของอุปนิสัยของการกินอาหารและการดื่มน้ํา จะเปนสวนสาํคัญ

สวนหนึง่ ถาพยายามปรับเปลี่ยนอุปนิสัย เชน ถาไมชอบรับประทานอาหารทีม่ีกาก อาจจะตอง

เปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารที่มีกากใหมากขึ้น เชน ผัก ผลไม พยายามดื่มน้ํา ออกกําลงั

กายใหมากขึน้ นอกจากนี้ ควรจะตองดูสาเหตุเสริมวา อะไรเปนสาเหตุเสริมที่ทาํใหเกิดอาการ

ทองผูกก็ควรหลีกเลี่ยงสาเหตุตางๆเหลานัน้ และที่สําคญัควรตรวจเช็คสุขภาพประจําป ก็สามารถ

บอกไดวา ที่มสีาเหตุเสริมทีท่ําใหเกิดอาการทองผกูเสรมิอ่ืนๆอีกหรือไม นอกจากนี ้อาจจะตอง

สังเกตตัวเองเสริมสักนิดวา ขณะที่มีภาวะอาการทองผูกแลวยังมีภาวะอื่นๆแทรกซอนอีกหรือไม ถา

มีควรรีบมาพบแพทย 

 



ถาม. ขอแนะนําชวงทายรายการ 
ตอบ อาการทองผูก เปนอาการที่เราพบบอยมาก ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นอาจเปนสามารถที่เราสามารถ

ปองกนักันได โดยการปฏิบตัิตัวอยางงายๆ ที่กลาวไปขางตน แตที่สําคัญที่สุดก็คือ ถามีอาการ

ทองผูกรวมกบัอาการผิดปกติ อาทิ ปวดทองมาก น้าํหนักลด ถายเปนมูกเลือด บางครั้งมีประวัติ

ครอบครัวที่ปวยเปนโรคมะเร็งลําไสใหญ กลุมนี้ตองระมัดระวังใหมากขึ้น ถายงัมีอาการอยูไม

สามารถรักษาไดดวยตัวเอง และยังมีอาการบงบอกถงึภาวะหรือโรคบางโรคที่จาํเปนตองขอ

คําปรึกษาจากแพทย สุดทาย การรักษาสุขภาพจิตและกายใหดีไมเปนคนที่เครียดงายจะชวยให

ภาวะโรคทกุโรคลดนอยลงครับ  

 


