เด็กปวดท้อง ความจริ งที่พ่อแม่ควรทราบ
พรรณพัชร พิรยิ ะนนท์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปวดท้องเฉี ยบพลัน เมื่อใดต้องไปพบแพทย์
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อาการปวดท้อง เป็ นปญั หาทีพ่ บบ่อยในเด็ก เกิดขึน้ ได้ทุกวัย หากเกิดในเด็กเล็กๆทีย่ งั สือ่ ภาษาไม่ได้ ย่อม
สร้างความวิตกกังวลให้ผปู้ กครองและผูด้ แู ลเป็ นอย่างมาก อาการปวดท้องในเด็กจาแนกเป็ นชนิดเฉียบพลันและเรือ้ รัง
มีสาเหตุได้หลายอย่าง ขึน้ กับอายุของเด็กและมีอาการร่วมทีแ่ ตกต่างกัน อาจเกิดจากโรคหรือความผิดปกติเพียง
เล็กน้อย จนถึงสาเหตุทม่ี คี วามรุนแรงจนต้องทาการรักษาด้วยการผ่าตัด

หากเด็กเกิดปวดท้องขึน้ มาอย่างเฉียบพลัน ผูป้ กครองต้องให้ความสนใจและดูวา่ เด็กมีอาการอื่นร่วมหรือไม่ ควรรีบ
นาผูป้ ว่ ยมาพบแพทย์เมือ่ มีอาการดังนี้
ไข้สงู อาเจียนเป็นสีเขียว (สีน้ าดี) ท้องอืด

ปวดท้องร่วมกับประวัตทิ อ้ งถูกกระแทกจากอุบตั เิ หตุ
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ถ่ายอุจจาระสีดา มีเลือดสดปนหรืออาเจียนเป็นเลือด

ปวดท้องรุนแรงมากและปวดนานเกิน 6-8 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป
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อาการปวดท้องดังกล่าวข้างต้นอาจมีสาเหตุจากภาวะรีบด่วนทางศัลยกรรม ได้แก่ โรคไส้ตงิ่ อักเสบเฉียบพลัน
โรคลาไส้อุดตัน โรคลาไส้กลืนกัน ทีจ่ าเป็ นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด อย่างไรก็ตามอาการปวดท้องฉับพลันในเด็กส่วน
ใหญ่เกิดจากสาเหตุทไ่ี ม่รา้ ยแรง และมักหายเองได้ภายในเวลาไม่นาน ทีพ่ บได้บ่อยๆ ได้แก่ ลาไส้อกั เสบ ภาวะ
อาหารเป็ นพิษทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ไม่วา่ จะเป็ นเชือ้ ไวรัสหรือแบคทีเรีย โรคต่อมน้าเหลืองในช่องท้องอักเสบ และโรค
ทางเดินปสั สาวะอักเสบ เป็ นต้น
เมื่อใดจึงจะวิ นิจฉัยว่าปวดท้องเรือ้ รัง
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ภาวะปวดท้องเรือ้ รัง หมายถึง เด็กทีม่ อี าการปวดท้องเป็ นๆหายๆหรือปวดเรือ้ รังในระยะเวลานานอย่างน้อย
2 เดือน อาการอื่นทีอ่ าจพบร่วม ได้แก่ ท้องอืด แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายอุจจารผิดปกติและปวดศีรษะ ซึง่ สาเหตุ
อาจเกิดจากโรคทางกายหรือไม่มสี าเหตุโรคทางกาย สาเหตุทางกายทีท่ าให้ปวดท้องเรือ้ รัง ได้แก่ กระเพาะอาหาร
อักเสบ แผลในกระเพาะอาหาร ท้องผูก โรคตับอ่อนหรือถุงน้าดีอกั เสบเรือ้ รัง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามสาเหตุสว่ นใหญ่รอ้ ย
ละ 90 ของเด็กปวดท้องเรือ้ รังมักไม่มโี รคทางกายแต่เกิดอาการปวดท้องเพราะการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร
ผิดปกติหรือมีการรับรูค้ วามรูส้ กึ ของทางเดินอาหารทีไ่ วกว่าปกติ โดยมีปจั จัยด้านจิตใจต่างๆ ทีท่ าให้เด็กเครียดกังวล
เช่น ปญั หาทีโ่ รงเรียน ปญั หากับสมาชิกในครอบครัว หรือเผชิญกับเหตุการณ์รนุ แรง ส่งเสริมให้อาการปวดรุนแรงขึน้
ในเด็กเล็กอาจบ่นปวดท้องเมือ่ ถูกบังคับจากผูป้ กครองให้ทากิจกรรมโดยไม่เต็มใจ เช่น ไปโรงเรียน กินข้าว ทาการบ้าน
งดดูทวี ี เป็ นต้น

ควรส่องกล้องทางเดิ นอาหารเมื่อใด
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เด็กปวดท้องเรือ้ รังทีไ่ ม่มสี าเหตุจากโรคทางกาย มักปวดบริเวณรอบสะดือและชีต้ าแหน่งปวดไม่แน่นอน ช่วง
ระยะเวลาปวดอาจแตกต่างได้ตงั ้ แต่ปวดสัน้ ๆไม่กน่ี าทีจนปวดนานเป็ นชัวโมง
่ ส่วนใหญ่อาการปวดจะไม่รนุ แรงเห็นได้
จากขณะทีเ่ ด็กบ่นว่าปวดท้องแต่ยงั คงเล่นได้ตามปกติ แต่บางรายอาจปวดรุนแรงจนต้องหยุดเรียนบ่อยๆ เด็กปวดท้อง
เรือ้ รังทีไ่ ม่มสี าเหตุโรคทางกาย จะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการปกติ และไม่พบความผิดปกติในการตรวจร่างกาย
อย่างไรก็ตามผูป้ กครองควรนาเด็กทีม่ อี าการปวดท้องเป็ นๆหายๆหรือปวดเรือ้ รังมาพบแพทย์เพือ่ ประเมินหาสาเหตุ
และให้การรักษาต่อไปโดยเฉพาะเด็กทีม่ อี าการปวดท้องรุนแรง

ไม่มคี วามจาเป็นต้องทาการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารในเด็กปวดท้องเรือ้ รังทุกราย แต่แพทย์จะส่อง
กล้องตรวจทางเดินอาหารเมือ่ เด็กมีอาการปวดท้องร่วมกับอาการอื่นๆทีบ่ ่งบอกถึงสาเหตุผดิ ปกติทางกาย เช่น เบื่อ
อาหาร น้าหนักลด อาเจียน เลือดออกในทางเดินอาหาร ท้องเสียเรือ้ รัง หรือปวดรุนแรงจนรบกวนกิจกรรมการเรียน
อย่างมาก
แนวทางในการรักษาเด็กปวดท้องเรือ้ รัง

รักษาตามสาเหตุในกรณีทอ่ี าการปวดท้องเรือ้ รังเกิดจากโรคทางกาย สาหรับภาวะปวดท้องเรือ้ รังทีไ่ ม่มโี รคทางกาย มี
หลักการรักษา ดังนี้
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1. ผูป้ กครองควรทราบความจริงว่า ภาวะปวดท้องทีไ่ ม่เกิดจากโรคทางกายพบบ่อยในเด็ก เป็ นอาการทีเ่ กิดขึน้
จริง โดยเด็กมิได้แกล้งทา ไม่มอี นั ตรายต่อตัวเด็กและอาการจะดีขน้ึ เมือ่ เวลาผ่านไป เป้าหมายหลักในการ
รักษา คือ ให้เด็กสามารถเรียนรูป้ รับตัวกับอาการปวดท้องและใช้ชวี ติ ประจาวันได้เหมือนเด็กปกติ เช่น ไป
โรงเรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้
2. อธิบายให้ผปู้ กครองและเด็กเข้าใจในสาเหตุอาการปวดท้อง เพือ่ ลดความกังวลและให้ความมันใจว่
่ าอาการ
ดังกล่าวไม่อนั ตรายต่อร่างกาย
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3. ผูป้ กครองควรมองหาปจั จัยกระตุน้ และตอบสนองต่ออาการปวดท้องทีถ่ กู วิธี หลีกเลีย่ งการตอบสนองทีจ่ ะทา
ให้อาการปวดเพิม่ ขึน้ เช่น ให้ความสนใจมากเกินไป เมือ่ เด็กมีอาการ ควรปฏิบตั ติ วั อย่างเหมาะสมโดยไม่
ทาให้เด็กรูส้ กึ ว่าตนเองต่างจากเด็กปกติ หรือการให้เด็กหยุดโรงเรียนหรือหยุดกิจกรรมนัน้ ๆ ซึง่ การกระทา
ดังกล่าวจะทาให้เด็กขาดความมันใจและคิ
่
ดว่าตนเองปว่ ย ในเด็กทีอ่ าการปวดท้องสัมพันธ์กบั ความเครียดหรือ
ความกังวลชัดเจน เช่น เครียดจากการเรียนทีห่ นักและมากเกินไป หรือการดูแลทีเ่ ข้มงวดจากทางบ้าน แพทย์
จะอธิบายให้ผปู้ กครองเข้าใจถึงปญั หาเพือ่ หาทางแก้ปญั หาด้านจิตใจ ควรส่งปรึกษาจิตแพทย์ในเด็กทีม่ ปี ญั หา
ด้านจิตใจรุนแรงหรือมีภาวะซึมเศร้าร่วม

4. สอนและฝึกให้เด็กปฏิบตั ติ วั เมื่อมีอาการปวดท้อง โดยอธิบายถึงปจั จัยกระตุน้ และการปฏิบตั ติ วั เมือ่ มีอาการ
ปวดท้อง เช่น เทคนิคการผ่อนคลายด้วยการนังพั
่ ก หายใจเข้าออกช้าๆ เป็ นต้น
5. กรณีเด็กมีอาการท้องผูก ควรรักษาอาการท้องผูกโดยแนะนาให้รบั ประทานผัก ผลไม้ เพิม่ ขึน้ หรือร่วมกับ
รักษาด้วยยาระบาย อาจจะช่วยให้อาการปวดท้องลดลงได้

