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เมื่อใดจึงวิ นิจฉัยโรคท้องเสียในเด็ก
ท้องเสีย ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก จะดูทล่ี กั ษณะและความถีข่ องอุจจาระ โดย
ใช้ลกั ษณะอุจจาระทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากปกติเช่น เป็ นเนื้อเหลวความถี่ 3 ครัง้ ขึน้ ไป หรือเป็ นมูกเลือด
1 ครัง้ หรือเป็ นน้าปริมาณมาก 1 ครัง้ ขึน้ ไป ภายในระยะเวลา 24 ชัวโมง
่ โดยคาจากัดความนี้ไม่รวมถึง
เด็กเล็กทีก่ นิ นมแม่ ซึง่ มักจะถ่ายบ่อยแต่อุจจาระเป็ นเนื้อดีและมีน้าหนักตัวขึน้ ได้ตามปกติ
อาการท้องเสียเฉียบพลันมักหายได้เองภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ถ้านานกว่า 2 สัปดาห์ขน้ึ
ไปถือเป็ นภาวะอุจจาระร่วงยืดเยือ้ หรือเรือ้ รัง
ท้องเสียเกิ ดจากสาเหตุใด?
ในเด็กเล็กโดยเฉพาะอย่างยิง่ อายุไม่เกิน 1 ปี พบว่าประมาณ 70% เกิดจากการได้รบั เชือ้ โรค
เข้าไปในร่างกาย ซึง่ มักจะเข้าทางปากโดยการกินอาหารหรือดื่มนมซึง่ ปนเปื้ อนเชือ้ โรค หรือการหยิบ
จับของเล่นเอาเข้าปาก หรือแม้กระทังมื
่ อของเด็กเองซึง่ หยิบจับสิง่ ของหรือคลานเล่นและเอาเชือ้ โรค
เข้าปากตัวเองเป็ นต้น ดังนัน้ โรคนี้จงึ เป็ นปญั หาทีพ่ บในเด็กมากกว่าผูใ้ หญ่เพราะเด็กมีโอกาสได้รบั เชือ้
โรคมากกว่าเพราะยังช่วยตัวเองไม่ได้และไม่รจู้ กั วิธปี ้ องกันตัวเอง รวมทัง้ มีภูมติ า้ นทานโรคต่า ซึง่ ภูมิ
ต้านทานโรคส่วนหนึ่งอาจได้รบั มาจากการกินนมแม่และการได้รบั วัคซีน อีกส่วนหนึ่งร่างกายสร้างขึน้
โดยการสัมผัสเชือ้ โรคตามธรรมชาติและสร้างภูมติ า้ นทานจากระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายซึง่ ต้องใช้
เวลาในการพัฒนาระบบนี้
สาเหตุสว่ นน้อยของโรคนี้อาจมาจากโรคไม่ตดิ เชือ้ เช่น การแพ้นมวัว, ภาวะต่อมทัยรอยด์
ทางานมากผิดปกติ หรือเป็นผลจากเนื้องอกบางชนิดหรือยาปฏิชวี นะบางตัว
“ยืดตัว” กับท้องเสีย
คาถามซึง่ กุมารแพทย์มกั จะได้รบั จากพ่อแม่ผปู้ กครองในเวลาทีท่ ารกท้องเสีย คือ ท้องเสียเกิด
จากทารกยืดตัวใช่หรือไม่ โดยถือว่าเป็ นเรือ่ งธรรมชาติของเด็กในวัยนี้และสามารถหายได้เอง
ธรรมชาติของเด็กภายในขวบปีแรกจะมีพฒ
ั นาการของร่างกายจากนอนหงายเป็ นนอนคว่า,
คืบ, นัง,่ ยืน, เดิน ซึง่ ไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับเรือ่ งท้องเสียเลย ดังนัน้ จึงไม่มเี หตุผลใดๆ ทีจ่ ะคิดว่าการ
ยืดตัวทาให้เกิดปญั หาท้องเสีย เพราะท้องเสียมีสาเหตุตามทีไ่ ด้กล่าวแล้ว
การช่วยเหลือเบือ้ งต้นเมือ่ เด็กท้องเสีย
ท้องเสียเป็ นกลไกการกาจัดเชือ้ โรคออกจากร่างกาย ดังนัน้ เมือ่ เชือ้ โรคถูกขับออกจากร่างกาย
ก็จะทาให้ไม่สะสมจนเกิดปริมาณมากและหรือดูดซึมเข้าระบบการไหลเวียนโลหิตของร่างกายจนเกิด
ปญั หาการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตตามมา จึงไม่ควรพยายามให้ยาหยุดถ่ายซึง่ มักทาให้เกิดการสะสม

ของเชือ้ โรคและสารพิษซึง่ สร้างจากเชือ้ โรคทาให้มกี ารกระจายของเชือ้ ออกนอกลาไส้ รวมทัง้ ปญั หา
ลาไส้ไม่ทางานเกิดท้องอืด, กินไม่ได้, อาเจียน
ยาปฏิชวี นะมีขอ้ บ่งชีเ้ ฉพาะเชือ้ แบคทีเรียบางตัวเช่น เชือ้ อหิวาต์, เชือ้ บิด พยาธิบางชนิด
ดังนัน้ การใช้ยาปฏิชวี นะโดยไม่มขี อ้ บ่งชีท้ ส่ี มควรอาจทาให้เชือ้ โรคดือ้ ยาและยาไปฆ่าเชือ้ แบคทีเรียตัว
ดีซง่ึ ทาหน้าทีป่ ้ องกันไม่ให้เชือ้ ทีก่ ่อโรคเจริญเติบโตมากขึน้ และยังอาจเกิดปญั หาการแพ้ยาปฏิชวี นะ
ทาให้อาการท้องเสียรุนแรงมากขึน้ ด้วย
หัวใจของการรักษาท้องเสียคือ การเริม่ ต้นทดแทนการสูญเสียน้าและเกลือแร่จากร่างกายด้วย
การกินสารละลายน้าตาลเกลือแร่ทนั ทีทบ่ี า้ นในปริมาณทีเ่ หมาะสมร่วมกับให้อาหารทีม่ คี ุณค่าทาง
โภชนาการ
ให้สารละลายน้าตาลเกลือแร่อย่างไร?
สารละลายน้าตาลเกลือแร่มจี าหน่ายทัวไปทั
่ ง้ ทีผ่ ลิตโดยองค์การเภสัชกรรมและบริษทั ต่างๆ
โดยทัวไปจะผสม
่
1 ซองต่อน้าต้มสุกทีเ่ ย็นแล้ว 1 แก้วน้าหรือ 1 ขวดนม 8 ออนซ์ สามารถเตรียมเอง
ได้งา่ ยๆ โดยใช้น้าข้าวใส่เกลือเล็กน้อย (ประมาณ 2 หยิบนิ้วมือต่อน้าข้าว 8 ออนซ์หรือ 1 แก้ว) หรือ
อาจผสมเองโดยใช้น้าตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะและเกลือปน่ 2 หยิบนิ้วมือใส่น้าต้มสุก 1 แก้วน้า
น้าซุบ, น้าแกงจืด, น้าผลไม้ต่างๆ, น้าเต้าหู,้ น้าชา, โจ๊กไก่ ก็เป็ นอาหารเหลวทีส่ ามารถนามา
ให้ในเด็กทีม่ ปี ญั หาท้องเสียได้
ั หาการ
วิธีก ารให้ส ารละลายน้ า ตาลเกลือ แร่ ควรใช้ช้อ นตัก ป้ อ นทีล ะน้ อ ยเพื่อ ช่ ว ยลดป ญ
อาเจียน การปฏิเสธการกินและยังช่วยให้ดูดซึมได้ดกี ว่าการให้ดูดจากขวด รวมทัง้ การดูดในปริมาณ
มากอาจดูดซึมไม่ทนั และถ่ ายเป็ นสารละลายน้ าตาลเกลือแร่ทาให้เข้าใจผิดว่ายิง่ กินยิง่ ถ่าย ในเด็กโต
อาจให้จบิ จากแก้วทีละน้อยบ่อยๆ
อายุน้อยกว่า 2 ปี ให้ครัง้ ละ 2-3 ออนซ์ (1/4-1/2 แก้วน้า), ทุกครัง้ ทีถ่ ่ายเป็ นน้า
2-10 ปี ครัง้ ละ ½-1 แก้วน้า (3-6 หรือ 8 ออนซ์)
10 ปีขน้ึ ไปปริมาณมากเท่าทีด่ ่มื ได้
อาหารใดที่ควรให้ระหว่างท้องเสีย
เด็กเล็กทีเ่ ลีย้ งด้วยนมมารดาให้นมมารดาต่อไป ควรให้เด็กดูดนมบ่อยขึน้ กว่าปกติ
เด็กทีเ่ ลีย้ งด้วยนมผสมให้นมตามปกติ
เด็กโตให้อาหารอ่อนทีย่ อ่ ยง่ายเป็ นข้าวต้ม, โจ๊ก โดยอาจต้องเพิม่ ให้บ่อยกว่าปกติ
ถ้าเด็กสามารถดื่มสารละลายน้าตาลเกลือแร่และกินอาหารและนมได้ ถึงแม้จะยังถ่ายอยูแ่ ต่
เด็กไม่อ่อนเพลีย ดูสดใสขึน้ แสดงว่าทดแทนการสูญเสียน้าและเกลือแร่ดว้ ยสารละลายน้าตาลเกลือแร่
ทันและพอเพียง ก็ให้ด่มื ต่อไปจนกว่าจะหยุดถ่าย แต่ถา้ อาการไม่ดขี น้ึ ใน 2 – 3 วัน หรือมีขอ้ บ่งชีอ้ ่นื ๆ
ควรพบแพทย์เพือ่ ให้การรักษา

ควรนาลูกท้องเสียไปพบแพทย์เมื่อใด?
ควรนาเด็กไปพบแพทย์เมือ่ มีอาการดังนี้
1. ถ่ายอุจจาระเป็ นมูกหรือมูกเลือด
2. ไข้สงู หรือชัก
3. อาเจียนบ่อย
4. ท้องอืด
5. หอบลึก
6. ไม่ยอมดื่มสารละลายน้าตาลเกลือแร่ทุกชนิดและ/หรือไม่ยอมดื่มนมหรือกินอาหาร
7. ดื่มสารละลายน้าตาลเกลือแร่แล้วแต่เด็กยังดูเพลีย, ซึม
8. ถ่ายอุจจาระเป็ นน้าบ่อย (มากกว่า 10 ครัง้ ต่อวัน)
ป้ องกันโรคท้องเสียอย่างไร?
วิธปี ้ องกันท้องเสียทีด่ ที ส่ี ดุ คือ การรักษาความสะอาดเพือ่ กันไม่ให้เชือ้ โรคเข้าปากทัง้ นี้เริม่ ตัง้ แต่
ผูเ้ ลีย้ งเด็กต้องหมันล้
่ างมือทุกครัง้ ก่อนจะหยิบจับอาหารหรือชงนมให้เด็กทีก่ นิ นมผสม รวมทัง้ ขวดนม,
จุกนม ต้องล้างทาความสะอาดหลังการใช้ทนั ทีและฆ่าเชือ้ โดยการต้มจนเดือดอย่างน้อย 10-15 นาที
ดังนัน้ จึงต้องมีขวดนมจานวนเพียงพอทีจ่ ะมีเวลาต้มทาความสะอาดได้ ควรชงนม ในปริมาณทีก่ นิ หมด
ในครัง้ เดียว ถ้ายังกินไม่หมดควรมีฝาครอบจุกให้มดิ ชิดและไม่ควรทิง้ ไว้นานเกิน 2 ชม. ในเด็กโตทีก่ นิ
อาหารอื่นต้องเป็ นอาหารทีป่ รุงสุกใหม่ๆ มีภาชนะปิด ทาความสะอาด ภาชนะทีใ่ ส่เช่น จาน, ชาม, ช้อน
และอย่าลืมล้างมือให้เด็กบ่อยๆ เพราะในวัยนี้จะชอบเอาของและมือตัวเองเข้าปากก็จะเป็ นการนาเชือ้
โรคเข้าตัวเองด้วย ของเล่นทีส่ ามารถล้างทาความสะอาดได้กค็ วรนาไปล้างแต่บางชนิดทีไ่ ม่สามารถทา
ความสะอาดได้กค็ วรทิง้ หรือเปลีย่ นใหม่
ปจั จุบนั มีวคั ซีนสาหรับ “โรต้าไวรัส” ซึง่ เป็ นเชือ้ ทีพ่ บเป็ นสาเหตุของท้องเสียในเด็ก ได้มากทีส่ ดุ
โดยเฉลีย่ ประมาณ 40% ของเชือ้ ทีพ่ บว่าเป็ นสาเหตุทงั ้ หมดโดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กเล็ก (3 เดือน-2 ปี)
โดยพบอุบตั กิ ารณ์สงู สุดในประเทศไทยในช่วงปลายปีตงั ้ แต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ซง่ึ เป็ นช่วงทีม่ อี ากาศเย็น โดยอาการเริม่ ต้นคือ ไข้, น้ามูก, ไอ ตามด้วยอาเจียนและถ่ายเป็ น
น้าโดยมีความรุนแรงตัง้ แต่น้อยไปมาก สาหรับวัคซีนโรต้าไวรัส เป็ นวัคซีนชนิดกินให้ทงั ้ หมด 2-3 ครัง้
แล้วแต่บริษทั โดยควรเริม่ ต้นให้ครัง้ แรกทีอ่ ายุไม่เกิน 15 สัปดาห์และครัง้ ที่ 2 หรือ 3 ไม่เกิน 32 สัปดาห์
สามารถลดความรุนแรงของโรคลงได้แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชือ้ ได้ทงั ้ หมด
การป้องกันโรคท้องเสียทีด่ ที ส่ี ดุ คือการให้เด็กได้รบั นมแม่โดยเฉพาะในช่วงอายุ 6 เดือนแรก
ควรให้นมแม่เพียงอย่างเดียวเพราะ “สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” รวมทัง้ ได้รบั ภูมติ า้ นทานโรค
ต่างๆ ซึง่ มีเฉพาะในนมแม่นอกจากนัน้ ยังเป็ นการสร้างและเพิม่ ความรักความผูกพันระหว่างแม่ลกู ด้วย
การดูดนมจากเต้าโดยการสัมผัสอย่างใกล้ชดิ

