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เมื่อใดจึงจะวิ นิจฉัยว่าลูกท้องผูก?
วินิจฉัยท้องผูกเมื่อเด็กถ่ ายอุจจาระเป็ นก้อนแข็ง ต้องออกแรงเบ่งมาก ถ่ายน้อยกว่า 3 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ บางครัง้ อุจจาระที่แข็งก้อนใหญ่ จะถ่างรูทวารหนักจนฉีกขาดเป็ นแผลเจ็บ มีเลือดออก แผล
ดังกล่าวทาให้เด็กเกิดอาการเจ็บปวดเวลาถ่ายอุจจาระจนไม่กล้าเบ่งถ่าย
ทารกที่กิน นมแม่ บ างราย ถ่ า ยอุ จ จาระเป็ น เนื้ อ นิ่ ม ปกติดีทุ ก วัน ตั ง้ แต่ แ รกเกิด จนเมื่อ อายุ
ประมาณ 1 เดือน จะเริม่ ถ่ายอุจจาระห่างลง ไม่ถ่ายทุกวัน โดยอุจจาระยังคงเป็ นเนื้อนิ่มและไม่มอี าการ
อื่นใด กินนมได้ น้ าหนักขึ้นได้ดี ลักษณะเช่นนี้ไม่ถือว่าท้องผูก แต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงของการถ่าย
อุจจาระชัวคราว
่
ทารกเหล่านี้จะถ่ายอุจจาระบ่อยขึน้ ได้เองเมือ่ อายุยา่ งเข้า 3-4 เดือน
อาการท้องผูกเกิ ดได้อย่างไร?
อาการท้องผูกในเด็กส่วนใหญ่รอ้ ยละ 90 ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของลาไส้หรือสาเหตุอ่นื ใด
แต่เกิดจากปจั จัยสภาพแวดล้อม เช่น บริโภคนิสยั ไม่เหมาะสม กินนมมากเกินไป ไม่ชอบกินอาหารทีม่ ี
กากใยอาหาร การฝึกบังคับถ่ายอุจจาระอย่างเข้มงวด และพฤติกรรมกลัน้ อุจจาระจนเคยชิน เด็กเล็กอายุ
1-2 ปี จะกลัน้ อุจจาระ ถ้าเคยมีประสบการณ์เจ็บจากถ่ายอุจจาระแข็งก้อนใหญ่มาก่อน ในเด็กวัยเรียน
อาจกลัน้ อุจจาระเพราะห่วงเล่นหรือ เพราะต้องรีบไปโรงเรียนแต่เช้าจนไม่มเี วลาเข้าห้องน้ า หรือกลัน้
เพราะรังเกียจห้องน้าทีโ่ รงเรียน
เด็ก ท้อ งผูก ที่ไ ม่ได้เ กิด จากความผิด ปกติของอวัยวะใดๆ จะมีก ารเจริญ เติบ โต พัฒ นาการ
รวมทัง้ สุขภาพโดยทัวไปอยู
่
ใ่ นเกณฑ์ปกติ โดยไม่มอี าการอื่นๆ นอกจากอาการท้องผูก
เด็กท้องผูกมานานมีอนั ตรายเพียงใด?
โรคท้องผูกทีไ่ ม่เกิดจากสาเหตุผดิ ปกติทางกาย ไม่ทาให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพแต่จะมี
ผลกระทบต่อเด็ก คือ
1. ในเด็กเล็กจะเกิดพฤติกรรมกลัวการถ่ายอุจจาระ เพราะเคยมีประสบการณ์เจ็บทวารหนักขณะ
ถ่ายอุจจาระ ดังนัน้ จึงพยายามกลัน้ อุจจาระไม่กล้านัง่ แต่จะถ่ายในท่ายืน ขมิบก้น ถ้าผูป้ กครองพยายาม
จับถ่ายในท่านัง่ จะต่อต้าน ร้องไห้กลัว เด็กบางรายมีพฤติกรรมแอบถ่ายในทีล่ บั ตาคน เช่น ใต้โต๊ะหรือ
มุมห้อง พฤติกรรมกลัน้ อุจจาระทาให้อุจจาระสะสมก้อนโตมากขึน้ ในลาไส้จะยิง่ ทาให้เด็กถ่ายลาบากและ

เจ็บ เกิดเป็ นวัฎจักรวนเวียน แผลฉีกขาดบริเวณทวารหนักทีเ่ กิดขึน้ ซ้าๆโดยไม่ได้รบั การรักษา จะกลาย
สภาพเป็ นติง่ เนื้อเล็กๆซึง่ อาจทาให้ผปู้ กครองเข้าใจผิดว่าเป็ นโรคริดสีดวงทวาร
2. ปวดท้อง เบื่ออาหาร ซึ่งเกิดจากอุจจาระทีอ่ ดั แน่ นปริมาณมากในลาไส้ใหญ่ ทาให้แน่ นท้อง
อึดอัด ไม่อยากรับประทานอาหาร นอกจากนี้ความรูส้ กึ ปวดอุจจาระจะลดน้อยลง เนื่ องจากลาไส้ใหญ่ถูก
ยืดขยายอย่างช้าๆจากอุจจาระทีส่ ะสมในลาไส้
3. เกิดอาการอุจจาระลักษณะเนื้อเละเหมือนโคลนเล็ดติดกางเกงโดยไม่รูต้ วั ซึ่งพบในเด็กวัย
เรียนที่ทอ้ งผูกเรือ้ รังมานาน อาการนี้เกิดเพราะอุจจาระที่สะสมจนเต็มลาไส้ไหลล้นออกมาผ่านรูทวาร
หนักโดยเด็กไม่รสู้ กึ ปวดอุจจาระ ปญั หานี้ทาให้เด็กถูกเพื่อนล้อเลียนและรังเกียจเพราะกลิน่ อุจจาระทีต่ ดิ
กางเกงจนไม่กล้าเข้ากลุ่มเพื่อน ผูป้ กครองบางรายอาจเข้าใจผิดคิดว่าอาการดังกล่าวเป็ นโรคท้องเสีย
เรือ้ รัง
รักษาท้องผูกอย่างไร?
หลักการรักษาท้องผูกทีไ่ ม่เกิดจากสาเหตุผดิ ปกติทางกาย คือ
1. รักษาด้วยยาระบายอย่างอ่อน ซึ่งยาออกฤทธิ ์โดยเพิม่ ปริมาณน้ าในลาไส้ ทาให้อุจจาระนิ่ม
ถ่ายง่าย ไม่เจ็บปวด เด็กต้องกินยาระบายอย่างต่อเนื่องจนพฤติกรรมการถ่ายอุจจาระเป็ นปกติ จงึ หยุด
ยาได้ ในเด็กเล็กต้องให้ยาระบายนานจนพฤติกรรมกลัน้ อุจจาระ เพราะกลัวเจ็บหายไป ซึง่ มักต้องกินยา
ระบายติดต่อนานหลายเดือน การกินยาระบายนานๆไม่ทาให้เด็กติดยาและเกิดผลข้างเคียงอันตราย
ตามทีผ่ ปู้ กครองหลายท่านกังวล แต่ควรหลีกเลีย่ งยาระบายกลุ่ม milk of magnesia ในเด็กทีเ่ ป็ นโรคไต
ในเด็กเล็กไม่ควรใช้ยาสวนทวารอย่างพร่าเพรื่อ เพราะทาให้เจ็บ เด็ กจะไม่ชอบและยิง่ เพิม่ พฤติกรรม
กลัวและกลัน้ อุจจาระมากขึน้ แต่การสวนทวารเพื่อขจัดอุจจาระปริมาณมากในลาไส้มคี วามจาเป็ นในเด็ก
ทีท่ อ้ งผูกมานานจนมีอาการอุจจาระเล็ดไม่รตู้ วั
2. แก้ไขปจั จัยแวดล้อมที่เป็ นปญั หาและฝึ กการขับถ่าย ซึ่งต้องทาควบคู่กบั การกินยาระบาย
ควรเน้นให้เด็กบริโภคผักและผลไม้มากขึน้ ถ้าดื่มนมมากเกินไป ต้องลดปริมาณนมลง ควรฝึ กนิสยั การ
ขับถ่าย หลังจากกินยาระบายจนอุจจาระนิ่มและฝึ กวันละ 1-2 ครัง้ เช้าและเย็น ฝึ กโดยนังถ่
่ ายนาน 5-10
นาที ควรฝึ กหลังกินอาหารเสร็จเพราะการกินอาหารจะกระตุ้นให้ลาไส้ใหญ่บบี ตัว ช่วยให้ถ่ายอุจจาระ
ง่ายขึ้น ในทางปฏิบตั ิผู้ปกครองและเด็กอาจไม่มเี วลาฝึ กในเวลาเช้าเพราะต้องรีบไปโรงเรียน ดังนัน้
สามารถฝึ กได้ในเวลาหลังอาหารมือ้ เย็น ท่านัง่ ถ่ายทีถ่ ูกต้องคือท่าที่เด็กสามารถใช้เท้ายันพืน้ ได้ ถ้าโถ
ชักโครกสูงมากจนเท้าของเด็กลอยสูงจากพืน้ ควรนาเก้าอีเ้ ล็ กๆวางเสริมให้สงู จากพืน้ จนเท้าเด็กวางได้
บนเก้าอี้ ไม่ควรฝึกการขับถ่ายด้วยความเข้มงวด ในเด็กเล็กทีก่ ลัวการนังถ่
่ ายมาก ควรเริม่ ต้นฝึ กโดยนัง่
ถ่ายบนตักของมารดาและให้มารดาอุ้มปลอบ เพื่อ ลดความกลัว และให้เด็กเกิดความมันใจ
่ เมื่อเด็ก
คุน้ เคยกับการถ่ายในท่านัง่ แล้ว จึงฝึ กให้นงั ่ ถ่ายบนกระโถนต่อไป ในระหว่างการฝึ ก ควรสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้เด็กอยากฝึ กถ่ายโดยการให้รางวัลเมื่อเขาสามารถนัง่ ถ่ายอุจจาระบนกระโถนหรือโถชักโครกใน
ห้องน้าได้

จะป้ องกันไม่ให้เกิ ดอาการท้องผูกได้อย่างไร?
อาการท้องผูก สามารถป้องกันได้โดยการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการบริโภคอาหารทีม่ กี าก
ใยอาหารอย่างพอเพียง และการฝึกนิสยั การขับถ่าย ทีส่ าคัญคือผูป้ กครองต้องหมันดู
่ แลการถ่ายอุจจาระ
ของบุตรหลาน เพราะอาการท้องผูกเป็ นปญั หาทีพ่ บบ่อยในเด็กและเกิดได้เสมอเมื่อไม่สบายเล็กๆน้อยๆ
หรือการเปลีย่ นสภาพแวดล้อม เมื่อเด็กเริ่มถ่ายอุจจาระแข็ง ผูป้ กครองควรรีบดูแลรักษาด้วยการกินยา
ระบายอย่างอ่อนให้หายตัง้ แต่เริม่ ต้น ไม่ควรปล่อยให้อาการถ่ายอุจจาระแข็งเกิดเนิ่นนานไป เพราะอาจ
ทาให้เกิดอาการเจ็บและกลัน้ อุจจาระจนกลายเป็ นท้องผูกเรือ้ รัง ซึ่งต้องการการรักษาที่ยุ่งยากและใช้
เวลานานขึน้

