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Hầu hết trẻ em có thể tự kiểm soát đại tiện và biết cách dùng phòng vệ sinh khoảng 
bốn tuổi. Vấn đề về kiểm soát đại tiện làm cho quần áo bẩn dẫn đến sự bực bội và tức 
giận cho trẻ em, cha mẹ, giáo viên và những người thân quen khác của đứa trẻ. Ngoài 
ra, vấn đề này có thể gây ra những điều nghiêm trọng trong giao tiếp -  đứa trẻ thường 
bị bạn bè chế diễu và người lớn xa lánh. Điều này có thể khiến trẻ cảm thấy tồi tệ về 
bản thân mình. 
 
Một số những lý do của tıǹh traṇg bi ̣són là: 

•  Có vấn đề trong sự huấn luyện cách đi vệ sinh 
•  Khuyết tật về thể chất làm cho trẻ gặp khó khăn trong việc tự lau sạch mình 
•  Bệnh tật, ví dụ như táo bón mãn tính, bệnh phình đại tràng bẩm sinh 

(Hirschprung) 
•  Có những vấn đề trong gia đình hay về cảm xúc 
 

Trường hợp quần áo bị bẩn mà không phải từ nguyên do tình trạng bệnh tật hoặc 
khuyết tật được gọi là chứng tiêu són ở trẻ em (encopresis). Trẻ em bị chứng tiêu 
són có thể có những vấn đề khác chẳng hạn như không tập trung lâu được, khả năng 
kiềm chế bực tức kém, hiếu động và khả năng phối hợp cơ thể kém. Đôi khi vấn đề bi ̣
són bắt đầu bằng một sự thay đổi gây căng thẳng trong cuộc sống của đứa trẻ, chẳng 
hạn như sự ra đời của một đứa em, cha mẹ ly thân/ly hôn, các vấn đề trong gia đình, 
hoặc chuyển đến nhà mới hoặc trường học mới. Chứng tiêu són phổ biến ở các bé trai 
hơn so với các bé gái. 
 
Mặc dù hầu hết các trẻ em gặp vấn đề bi ̣són thường không có tình trạng bệnh lý gì 
nhưng cũng cần cho các em đi khám thể chất tổng quát bởi một bác sĩ gia đình hoặc 
bác sĩ nhi khoa. Nếu không tìm thấy nguyên nhân về thể chất, hoặc nếu vấn đề tiếp tục 
xảy ra, bước tiếp theo là cần sự thẩm định của một bác sĩ chuyên khoa tâm thần về trẻ 
em và thiếu niên. Vị bác sĩ chuyên khoa này sẽ xem xét những kết quả của thẩm định 
thể chất và sau đó sẽ xác định xem những vấn đề cảm xúc có góp phần gây ra chứng 
tiêu són hay không. 
 
Chứng tiêu són ở trẻ em có thể được điều trị bằng sự kết hợp các phương pháp giáo 
dục, tâm lý và hành vi. Hầu hết trẻ em bị chứng tiêu són có thể giúp đỡ được, nhưng 
tiến trình có thể chậm và có thể cần điều trị lâu dài. Việc điều trị sớm vấn đề có thể giúp 
ngăn ngừa và giảm bớt những tổn thương về mặt giao tiếp và cảm xúc cho trẻ và gia 
đình. 
 
 
 
 
 


