การดูแลและป้องกันโรคท้ องผูกในเด็ก
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เสกสิต โอสถากุล
รองศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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เมื่อใดจึงจะวินิจฉัยว่ าลูกท้ องผูก?
วินิจฉัยท้ องผูกเมื่ อเด็กถ่ ายอุจจาระเป็ นก้ อนแข็ง ต้ องออกแรงเบ่งมาก ถ่ายน้ อยกว่า 3 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ บางครั ง้ อุจ จาระที่ แข็ ง ก้ อนใหญ่ จ ะถ่า งรู ทวารหนักจนฉี กขาดเป็ นแผลเจ็ บ มี เลื อดออก แผล
ดังกล่าวทาให้ เด็กเกิดอาการเจ็บปวดเวลาถ่ายอุจจาระจนไม่กล้ าเบ่งถ่าย
ทารกที่กินนมแม่บางราย ถ่ายอุจจาระเป็ นเนื ้อนิ่มปกติดีทกุ วันตังแต่
้ แรกเกิดจนเมื่ออายุประมาณ
1 เดือน จะเริ่มถ่ายอุจจาระห่างลง ไม่ถ่ายทุกวัน โดยอุจจาระยังคงเป็ นเนื ้อนิ่มและไม่มีอาการอื่นใด กินนม
ได้ นา้ หนักขึ ้นได้ ดี ลักษณะเช่นนีไ้ ม่ถือว่าท้ องผูก แต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงของการถ่ายอุจจาระชั่วคราว
ทารกเหล่านี ้จะถ่ายอุจจาระบ่อยขึ ้นได้ เองเมื่ออายุยา่ งเข้ า 3-4 เดือน

ha
i

อาการท้ องผูกเกิดได้ อย่ างไร?
อาการท้ องผูกในเด็กส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ไม่ได้ เกิดจากความผิดปกติของลาไส้ หรื อสาเหตุอื่นใด
แต่เกิดจากปั จจัยสภาพแวดล้ อม เช่น บริ โภคนิสยั ไม่เหมาะสม กินนมมากเกินไป ไม่ชอบกินอาหารที่มีกาก
ใยอาหาร การฝึ กบังคับถ่ายอุจจาระอย่างเข้ มงวด และพฤติกรรมกลันอุ
้ จจาระจนเคยชิน เด็กเล็กอายุ 1-2 ปี
จะกลันอุ
้ จจาระ ถ้ าเคยมี ประสบการณ์เจ็บจากถ่ายอุจจาระแข็งก้ อนใหญ่มาก่อน ในเด็กวัยเรี ยนอาจกลัน้
อุจจาระเพราะห่วงเล่นหรื อ เพราะต้ องรี บไปโรงเรี ยนแต่เช้ าจนไม่มีเวลาเข้ าห้ องน ้า หรื อกลันเพราะรั
้
งเกียจ
ห้ องน ้าที่โรงเรี ยน
เด็กท้ องผูกที่ไม่ได้ เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะใดๆ จะมีการเจริ ญเติบโต พัฒนาการ รวมทัง้
สุขภาพโดยทัว่ ไปอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ โดยไม่มีอาการอื่นๆ นอกจากอาการท้ องผูก
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เด็กท้ องผูกมานานมีอันตรายเพียงใด?
โรคท้ องผูกที่ไม่เ กิดจากสาเหตุผิดปกติทางกาย ไม่ทาให้ เกิดอันตรายร้ ายแรงต่อสุขภาพแต่จะมี
ผลกระทบต่อเด็ก คือ
1. ในเด็กเล็กจะเกิดพฤติกรรมกลัวการถ่ายอุจจาระ เพราะเคยมีประสบการณ์เจ็บทวารหนักขณะ
ถ่ายอุจจาระ ดังนันจึ
้ งพยายามกลันอุ
้ จจาระไม่กล้ านัง่ แต่จะถ่ายในท่า ยืน ขมิบก้ น ถ้ าผู้ปกครองพยายาม
จับถ่ายในท่านัง่ จะต่อต้ าน ร้ องไห้ กลัว เด็กบางรายมีพฤติกรรมแอบถ่ายในที่ลบั ตาคน เช่น ใต้ โต๊ ะหรื อมุม
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ห้ อง พฤติกรรมกลันอุ
้ จจาระทาให้ อจุ จาระสะสมก้ อนโตมากขึ ้นในลาไส้ จะยิ่งทาให้ เด็กถ่ายลาบากและเจ็บ
เกิดเป็ นวัฎจักรวนเวียน แผลฉี กขาดบริ เวณทวารหนักที่เกิดขึ ้นซ ้าๆโดยไม่ได้ รับการรักษา จะกลายสภาพ
เป็ นติง่ เนื ้อเล็กๆซึง่ อาจทาให้ ผ้ ปู กครองเข้ าใจผิดว่าเป็ นโรคริ ดสีดวงทวาร
2. ปวดท้ อง เบื่ออาหาร ซึ่งเกิดจากอุจจาระที่อดั แน่นปริ มาณมากในลาไส้ ใหญ่ ทาให้ แน่นท้ อง อึด
อัด ไม่อยากรับประทานอาหาร นอกจากนี ้ความรู้สึกปวดอุจจาระจะลดน้ อยลง เนื่องจากลาไส้ ใหญ่ถกู ยืด
ขยายอย่างช้ าๆจากอุจจาระที่สะสมในลาไส้
3. เกิดอาการอุจจาระลักษณะเนื ้อเละเหมือนโคลนเล็ดติดกางเกงโดยไม่ร้ ูตวั ซึ่งพบในเด็กวัยเรี ยน
ที่ท้องผูกเรื อ้ รังมานาน อาการนี ้เกิดเพราะอุจจาระที่สะสมจนเต็มลาไส้ ไหลล้ นออกมาผ่านรู ทวารหนักโดย
เด็กไม่ร้ ูสกึ ปวดอุจจาระ ปั ญหานี ้ทาให้ เด็กถูกเพื่อนล้ อเลียนและรังเกียจเพราะกลิ่นอุจจาระที่ติดกางเกงจน
ไม่กล้ าเข้ ากลุม่ เพื่อน ผู้ปกครองบางรายอาจเข้ าใจผิดคิดว่าอาการดังกล่าวเป็ นโรคท้ องเสียเรื อ้ รัง
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รั กษาท้ องผูกอย่ างไร?
หลักการรักษาท้ องผูกที่ไม่เกิดจากสาเหตุผิดปกติทางกาย คือ
1. รักษาด้ วยยาระบายอย่างอ่อน ซึง่ ยาออกฤทธิ์โดยเพิ่มปริมาณน ้าในลาไส้ ทาให้ อจุ จาระนิ่ม ถ่าย
ง่าย ไม่เจ็บปวด เด็กต้ องกินยาระบายอย่างต่อเนื่องจนพฤติกรรมการถ่ายอุจจาระเป็ นปกติ จึงหยุดยาได้ ใน
เด็กเล็กต้ องให้ ยาระบายนานจนพฤติกรรมกลัน้ อุจจาระ เพราะกลัวเจ็บหายไป ซึ่งมัก ต้ องกินยาระบาย
ติดต่อ นานหลายเดื อน การกิ นยาระบายนานๆไม่ท าให้ เ ด็กติดยาและเกิ ดผลข้ างเคียงอันตรายตามที่
ผู้ปกครองหลายท่านกังวล แต่ควรหลีกเลี่ยงยาระบายกลุ่ม milk of magnesia ในเด็กที่เป็ นโรคไต ในเด็ก
เล็กไม่ควรใช้ ยาสวนทวารอย่างพร่ าเพรื่ อ เพราะทาให้ เจ็บ เด็กจะไม่ชอบและยิ่งเพิ่มพฤติกรรมกลัวและกลัน้
อุจจาระมากขึ ้น แต่การสวนทวารเพื่อขจัดอุจจาระปริ มาณมากในลาไส้ มีความจาเป็ นในเด็กที่ท้องผูกมา
นานจนมีอาการอุจจาระเล็ดไม่ร้ ูตวั
2. แก้ ไขปั จจัยแวดล้ อมที่เป็ นปั ญหาและฝึ กการขับถ่าย ซึ่งต้ องทาควบคูก่ ับการกินยาระบาย ควร
เน้ นให้ เด็กบริโภคผักและผลไม้ มากขึ ้น ถ้ าดื่มนมมากเกินไป ต้ องลดปริ มาณนมลง ควรฝึ กนิสยั การขับถ่าย
หลังจากกินยาระบายจนอุจจาระนิ่มและฝึ กวันละ 1-2 ครัง้ เช้ าและเย็น ฝึ กโดยนัง่ ถ่ายนาน 5-10 นาที ควร
ฝึ กหลังกินอาหารเสร็จเพราะการกินอาหารจะกระตุ้นให้ ลาไส้ ใหญ่บีบตัว ช่วยให้ ถ่ายอุจจาระง่ายขึ ้น ในทาง
ปฏิบตั ผิ ้ ปู กครองและเด็กอาจไม่มีเวลาฝึ กในเวลาเช้ าเพราะต้ องรี บไปโรงเรี ยน ดังนันสามารถฝึ
้
กได้ ในเวลา
หลังอาหารมื ้อเย็น ท่านัง่ ถ่ายที่ถกู ต้ องคือท่าที่เด็กสามารถใช้ เท้ ายันพื ้นได้ ถ้ าโถชักโครกสูงมากจนเท้ าของ
เด็กลอยสูงจากพื ้น ควรนาเก้ าอี ้เล็กๆวางเสริมให้ สงู จากพื ้นจนเท้ าเด็กวางได้ บนเก้ าอี ้ ไม่ควรฝึ กการขับถ่าย
ด้ วยความเข้ มงวด ในเด็กเล็กที่กลัวการนั่งถ่ายมาก ควรเริ่ ม ต้ นฝึ กโดยนั่งถ่ายบนตักของมารดาและให้
มารดาอุ้มปลอบ เพื่อลดความกลัวและให้ เด็กเกิดความมัน่ ใจ เมื่อเด็กคุ้นเคยกับการถ่ายในท่านัง่ แล้ ว จึง
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ฝึ กให้ นั่งถ่ายบนกระโถนต่อไป ในระหว่างการฝึ ก ควรสร้ างแรงจูงใจเพื่อให้ เด็กอยากฝึ กถ่ายโดยการให้
รางวัลเมื่อเขาสามารถนัง่ ถ่ายอุจจาระบนกระโถนหรื อโถชักโครกในห้ องน ้าได้
จะป้องกันไม่ ให้ เกิดอาการท้ องผูกได้ อย่ างไร?
อาการท้ องผูก สามารถป้องกันได้ โดยการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ร่วมกับการบริ โภคอาหารที่มีกากใย
อาหารอย่างพอเพียง และการฝึ กนิสยั การขับถ่าย ที่สาคัญคือผู้ปกครองต้ องหมัน่ ดูแลการถ่ายอุจจาระของ
บุตรหลาน เพราะอาการท้ องผูกเป็ นปั ญหาที่พบบ่อยในเด็กและเกิดได้ เสมอเมื่อไม่สบายเล็กๆน้ อยๆหรื อ
การเปลี่ยนสภาพแวดล้ อม เมื่อเด็กเริ่ มถ่ายอุจจาระแข็ง ผู้ปกครองควรรี บดูแลรักษาด้ วยการกินยาระบาย
อย่างอ่อนให้ หายตังแต่
้ เริ่ มต้ น ไม่ควรปล่อยให้ อาการถ่ายอุจจาระแข็งเกิดเนิ่นนานไป เพราะอาจทาให้ เกิด
อาการเจ็บและกลันอุ
้ จจาระจนกลายเป็ นท้ องผูกเรื อ้ รัง ซึง่ ต้ องการการรักษาที่ยงุ่ ยากและใช้ เวลานานขึ ้น

