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-ข้ อสรุปแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาท้ องผูกในทารกและเด็ก
(ดัดแปลงจาก Tabbers MM, et al. Evaluation and Treatment of Functional Constipation in
Infants and Children: Evidence-Based Recommendations From ESPGHAN and NASPGHAN.
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J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014; 58:258-74)
รศ.พญ.สุ พร ตรี พงษ์กรุ ณา
พญ. อลิสรา ดารงมณี

พญ.อมรพรรณ แก่นสาร

1. คานิยามของท้ องผูกไร้ โรคทางกาย (Functional constipation)
ใช้ ROME III criteria ตามตารางที่ 1

ทารกกลุ่มหนึ่งมีอาการเบ่งมากและร้องเป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที ร่ วมกับหน้าแดง
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จนกว่าจะถ่ายอุจจาระได้สาเร็จ และอุจจาระมักจะนิ่มหรื อเหลว ทารกมักจะถ่ายทุกวันโดย

สุ ขภาพแข็งแรงดี เรี ยกว่า infant dyschezia มีอาการเริ่ มต้นในเดือนแรก หายเองได้ในเวลาไม่กี่
สัปดาห์ ซึ่งไม่ถือว่า เป็ นทัองผูก

2. อาการเตือนทีส่ าคัญบ่ งชี้โรคทางกาย แสดงในตารางที่ 2

3. ประโยชน์ ของการตรวจต่ อไปนีใ้ นการวินิจฉัย functional constipation
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3.1 การใช้นิ้วตรวจทวารหนัก มีประโยชน์สาหรับ

- กรณี ที่มี ROME III criteria เพียง 1 criteria ควรใช้นิ้วตรวจทวารหนัก

- กรณี มี alarm signs and symptoms ควรตรวจเพื่อหาว่ามีโรคอื่นๆ หรื อไม่

3.2 ไม่แนะนาให้ถ่ายภาพรังสี ช่องท้องเป็ น routine ในการวินิจฉัย ควรทาเมื่อสงสัย
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fecal impaction แต่ไม่สามารถตรวจร่ างกายได้หรื อตรวจแล้วไม่น่าเชื่อถือ (เช่น เด็กไม่ร่วมมือ)
3.3 ไม่แนะนา colonic transit studies ในการวินิจฉัย

3.4 ไม่แนะนา rectal ultrasound ในการวินิจฉัย

4. ประโยชน์ ของการตรวจค้ นเพือ่ หาภาวะแพ้นมวัว Hirschsprung disease และภาวะอืน่ ๆ
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4.1 ไม่แนะนาให้ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อหาภาวะแพ้นมวัว หากไม่มี alarm
symptoms
4.2 ควรลองงดโปรตีนนมวัว เป็ นเวลา 2-4 สัปดาห์ อาจจะมีขอ้ บ่งชี้สาหรับ intractable
constipation
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4.3 ไม่แนะนาการตรวจคัดกรองเป็ น routine เพื่อหาภาวะ hypothyroidism, celiac
disease, hypercalcemia ในเด็กท้องผูกหากไม่มี alarm symptoms

4.4 Anorectal manometry มีขอ้ บ่งชี้ใน intractable constipation โดยวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจหา rectoanal inhibitory reflex ซึ่งเป็ นสิ่ งบ่งชี้ถึง Hirschsprung disease

4.5 การทา rectal biopsy เป็ น gold standard ในการวินิจฉัย Hirschsprung disease

4.6 ไม่แนะนาให้ใช้ barium enema เป็ นเครื่ องมือในการตรวจประเมินเด็กที่ทอ้ งผูก
(barium enema ไม่แม่นยาในการวินิจฉัยหรื อตัดโรค Hirschsprung disease)
5. การตรวจเพือ่ ประเมิน intractable constipation
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5.1 Colonic manometry อาจจะมีขอ้ บ่งชี้ใน intractable constipation ก่อนพิจารณาผ่าตัด
5.2 ไม่แนะนาการตรวจ MRI spine เป็ นประจาหากไม่มีอาการหรื อความผิดปกติระบบ
ประสาท

5.3 ไม่แนะนา full-thickness colonic biopsy เพื่อวินิจฉัยโรคประสาทและกล้ามเนื้อของ

ha
i

ลาไส้

5.4 ไม่แนะนาการตรวจ colonic scintigraphy เป็ น rouine

6. การรักษาภาวะท้องผูกด้วย nonpharmacologic treatment
6.1 แนะนาการกินไฟเบอร์ในปริ มาณที่ควรได้ตามปกติ
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6.2 แนะนาดื่มน้ าในปริ มาณที่ควรได้ตามปกติ

6.3 แนะนา physical activity ตามปกติ

6.4 ไม่แนะนาการใช้ prebiotics เป็ น routine
6.5 ไม่แนะนาการใช้ probiotics เป็ น routine

6.6ไม่แนะนาการใช้ intensive behavioral protocalized therapy
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6.7 ไม่แนะนา multidisciplinary treatment (Pediatirc GI, pediatrician, dietician,
psychotherapist, physical therapist) เป็ น routine
6.8 ไม่แนะนา biofeedback และพฤติกรรมบาบัด (ยกเว้นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม)เป็ น
การรักษาเสริ ม
อายุอย่างน้อย 4 ปี
7. การใช้ ยา
7.1 Disimpaction
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6.9 แนะนาการทาความเข้าใจการอธิบายและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการฝึ กขับถ่ายในเด็ก

Polyethelene glycol แนะนาใช้ (PEG) with /without electrolytes เป็ นการรักษา
แรก ถ้าไม่มี PEG ให้ใช้ยาสวน (rectal enema)
7.2 Maintenance therapy

- แนะนา PEG with หรื อ without electrolytes 0.4 กรัม/กก. เป็ นอันดับแรก และ

ga
s

ปรับยาตามการตอบสนอง

- ใช้ lactulose เป็ นอันดับแรกถ้าไม่สามารถใช้ PEG
- การใช้ MOM, mineral oil และ stimulant laxative อาจจะพิจารณาใช้เป็ นยา

เสริ มหรื อเป็ นยาอันดับ 2
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7.3 ควรให้การรักษา maintenance อย่างน้อย 2 เดือน และอาการท้องผูกควรหายเป็ นเวลา
อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนหยุดการรักษา และควรจะค่อยๆ ลดยาลงช้าๆ ก่อนจะหยุดยา
7.4 เด็กที่กาลังฝึ กขับถ่าย (toilet training) ควรหยุดยาต่อเมื่อฝึ กขับถ่ายได้สาเร็จแล้ว

8. การรักษาท้ องผูกชนิดรักษายาก (intractable constipation)
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8.1 ยา lubiprostone, linaclotide และ prucalopride ยังไม่มีขอ้ มูลในเด็กจึงยังไม่แนะนา

ให้ใช้ในเด็ก

8.2 การผ่าตัดโดยทา antegrade enema แนะนาให้ทาได้ในผูป้ ่ วยบางราย
8.3 Transcutaneous nerve stimulation ยังไม่แนะนาให้รักษาโดยวิธีน้ ีเป็ น routiine

9. การพยากรณ์ โรค
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9.1 หลังการรักษา 6-12 เดือนร้อยละ 50 ผูป้ ่ วยที่ส่งตัวมาพบแพทย์ทางเดินอาหารจะหาย
จากท้องผูกโดยไม่ตอ้ งใช้ยาระบาย เด็กที่ส่งตัวมารับการรักษาที่ pediatric gastroenterologist
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หากได้รับการรักษาช้ากว่า 3 เดือนนับแต่มีอาการจะมีอาการนานกว่ากลุ่มที่รักษาเร็ว
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การวินิจฉัยท้องผูกไร้เหตุทางกายตาม ROME III

Pt

ha
i

ga
s

ตารางที่ 2 อาการเตือนบ่งชี้ถึงท้องผูกสาเหตุจากโรคทางกาย
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ท้องผูก
ตรวจค้นเพิ่มเติม หรื อส่ง

อาการเตือน

 ให้ความรู ้

ไม่ดี

รักษาต่อเนื่อง
(Maintenanec Rx)

 เริ่ มยาระบายชนิดกิน
ให้ยาสวน/ยาเหน็บเป็ น
ครั้งคราว
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กาเริ บซ้ า

ส่งต่อแพทย์ทางเดินอาหารเด็ก

การรักษาเดิมเพียงพอหรื อไม่

ปรับการรักษาให้เหมาะสม

Pt
ให้การรักษาต่อ

 ประเมินซ้ า
 ตรวจสอบการกินยา
สม่าเสมอ
ให้ความรู ้

ไม่ดี
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ดีข้ ึน

กาเริ บซ้ า

 ลดและหยุดยา
 ติดตามอาการ

ดีข้ ึน

ปกติ

ติดตาม 2 – 4 สัปดาห์

จดบันทึก

ไม่กาเริ บซ้ า

ที่กินนมแม่อย่างเดียว

Functional constipation

ปรับอาหาร

ดีข้ ึน

ไม่
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มี

ต่อแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ

ทารกอายุนอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ดีข้ ึน

ลองให้นมสูตรสาหรับ
แพ้นมวัว 2-4 สัปดาห์

ดีข้ ึน

ไม่ดี

ไม่มี

พิจารณาโรคทางกาย

รู ปที่ 1 แนวทางการประเมินและรักษาท้องผูกในทารกต่ากว่า 6 เดือน

ตรวจสอบอาการเตือนซ้ า

มี

ตรวจค้นเพิ่มเติม
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ท้ องผูก
ตรวจค้นเพิ่มเติม หรื อ
ส่ งต่อแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ

ไม่

อาการเตือน

มี

Functional constipation

Fecal impaction

Disimpction
- ยากิน
- ยาสวน
ไม่ได้ผล
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No fecal impaction

 ให้ความรู้
 ยาระบายชนิดกิน
 ฝึ กขับถ่าย
 จดบันทึก

ได้ผล

ส่ งต่อ
แพทย์ทางเดินอาหารเด็ก

ดีข้ ึน

ติดตาม 2 สัปดาห์

รักษาต่อเนื่อง (Maintenanec Rx)

กาเริ บซ้ า
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ไม่กาเริ บซ้ า

 ลดและหยุดยา
 ติดตามอาการ

ส่ งต่อ
แพทย์ทางเดินอาหารเด็ก

กาเริ บซ้ า

ไม่ดี

 ประเมินซ้ า
 ตรวจสอบการกินยา (Adherence)
 ให้ความรู้ซ้ า
 ปรับขนาด/ชนิดของยา
 ตรวจสอบ fecal impaction ที่ไม่ได้ Rx

ดีข้ ึน

ไม่
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การรักษาเดิมเพียงพอหรื อไม่

 TSH2 T4
 Celiac screening
 พิจารณาเรื่ องแพ้นมวัว

ปกติ

Pt
Colonic transit
กรณี ไม่แน่ใจการ
วินิจฉัยท้องผูก

ไม่ใช่ทอ้ งผูก

ยืนยันการวินิจฉัยท้องผูก

ผิดปกติ

ไม่ดี

ใช่
ตรวจสอบอาการเตือน

ไม่

รักษาตามสาเหตุ

Intractable
constipation

ปรึ กษาจิตแพทย์

รู ปที่ 2 แนวทางการประเมินและรักษาท้องผูกในเด็กอายุมากกว่า 6 เดือน

มี

ตรวจค้นเพิ่มเติม
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Intractable constipation

ปกติ
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ตรวจเพื่อ rule out
- Hirschsprung disease (ARM, rectal biopsy
- กายวิภาคผิดปกติ (bariom enema)
- ไขสันหลังผิดปกติ (MRI)

ผิดปกติ

Colonic manometry

ผิดปกติ
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ปกติ

รักษาตามสาเหตุ

พิจารณา

พิจารณา
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Biofeedback
ACE
Botox
SNS
TENS

ผ่าตัด
SNS
Botox
TENS
Pseudo-obstruction

รู ปที่ 2 แนวทางการประเมินและรักษาท้องผูกในเด็กอายุมากกว่า 6 เดือน (ต่อ)

ARM, anorectal manometry; ACE, antegrade continence enema; SNS. sacral nerve
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stimulation; TENS, transcutaneous electric nerve stimulation

