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เด็กจมน้ํา...ชวยชีวิตอยางไรใหรอด
แขกรับเชิญพิเศษ
z
z

ดช.นราวิทย ทองศรี (นองนอต)
นพ.โสภณ มะระประเสริฐศักดิ์ กุมารแพทย

คุณชอผกา : ชวง High Q Stories วันนี้มีเรื่องราวที่คน
เปนพอแมพลาดไมไดเลยนะคะ เพราะเปนอันตรายถึงแก
ชีวิตของลูกนอยจริงๆ คะ นั่นคือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็ก
และทําใหเด็กเสียชีวิตเปนอันดับสาม คือ การจมน้ํานะคะ
แขกรับเชิญของเราวันนี้ จมน้ําลงไปเมื่อเดือนกวาๆ ที่ผาน
มานี้เอง แตรอด เปนเรื่องที่นาเรียนรูมากเลยนะคะ ไมวา
เด็กจะจมน้ําในระดับความลึกเทาไหร เซ็นเดียว เมตรเดียว นิ้วเดียวนี่นะคะ ถาจมน้ําถือวา
อันตรายทั้งสิ้น วันนี้เราจะมาคุยกับครอบครัวทองศรี ที่ผานเหตุการณนาสะพรึงกลัวในความ
รูสึกมามากเลยนะคะ คุณพอคมกริช คุณแมลดาวัลย และนองนอต เด็กชายนราวิทย ทองศรี
รวมทั้งกุมารแพทย นายแพทยโสภณ มะระประเสริฐศักดิ์ คะ สวัสดีคะ สวัสดีคุณหมอ คุณพอ
คุณแม และสวัสดีนองนอตครับ
นองนอต : ครับ
คุณชอผกา : ไหวเปนแบบวา เปนนักมวยเลย นองนอตอายุเทาไหรคะ อายุเทาไหรคะ คุณ
แม
คุณลดาวัลย : สองขวบครึ่งแลวคะ
คุณชอผกา : สองขวบครึ่งพูดขนาดนี้ก็เกงนะคะ สองขวบครึ่งเปนวัยที่กําลังนารัก นาเอ็นดู
เปนลูกคนที่เทาไหรคะ
คุณลดาวัลย : เปนคนลูกคนเดียวคะ
คุณชอผกา : เหตุการณที่เกิดขึ้นมานานแคไหนแลวคะ
คุณลดาวัลย : สองเดือนกวาๆ แลวคะ
คุณชอผกา : มินายังมีความกลัวอยู ในความรูสึกของคุณ
พอคุณแม เลาใหฟงหนอยซิ ทําไมตัวเล็กนี่จมน้ําไดคะ
คุณลดาวัลย : วันนั้นตัวหนูเองก็นอนนะคะ แบบวานอนดึก
ก็เลยเพลีย เผลอหลับไป ตกใจตื่นมาอีกที ก็พยายามหา
เขา วาเขาไปไหน ชักเอะใจแลว เดินไปหลังบาน เห็นรองเทาเขาลอยน้ํา
คุณชอผกา : หลังบานมีบอน้ํา
คุณลดาวัลย : มีบอน้ําคะ
คุณชอผกา : บอน้ําลึกมั้ยคะ
คุณลดาวัลย : ไมลึกคะ แคประมาณตนขา
คุณชอผกา : ตนขาผูใหญ ก็มิดหัวเด็กอะคะ
คุณลดาวัลย : คะ มิด เลี้ยงบอปลาดุกคะ
คุณชอผกา : เห็นรองเทาลูก ลอยตุบปองๆ บนบอปลาดุก รูสึกยังไงคะ
คุณลดาวัลย : รูสึกวาใชเขาแนแลว เพราะวาสั่งเขาวา ไปไหนตองใสรองเทานะ เดี๋ยวหนาม
จะตําเอา เห็นปุบใชลูกแลว ลูกตองอยูในนี้ ก็พยายามมองหา เห็นดานหลังเขาลอยๆ ผักบุง
ปด ก็กระโดดลงไปเอาลูกเลย แลวคุณพอเขาก็วิ่งตามมาชวย ชวยกันอุม แบก แลวก็เขยา ก็
พยายามชวยเขา แตเขานิ่งไปแลว เขานิ่งไปเลย แตใจก็ไมมีหวังแลวคะ
คุณชอผกา : แลวคุณพอเปนยังไงคะ มาเห็นลูกตอนไหน
คะ
คุณคมกริช : เห็นลูกตอนแมเขากระโดดลงไปในบอ อุม
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ลูกขึ้นมาผมก็เห็นแลว เห็นอยางนั้น ผมก็อุมลูกขึ้นมาแลวก็จับเขยา ดวยความตกใจเราก็
เขยา
คุณลดาวัลย : เราก็ไมทราบวาอะไร ตองทํายังไง
คุณคมกริช : จับเขาหอยหัวลงไปแลวเขยา
คุณชอผกา : หอยหัวลงแลวก็เขยา ตอนนั้นพอกับแมคิดอะไรคะ ที่ทําเชนนั้น
คุณลดาวัลย : อยากใหเขาหายใจ อยากใหเขาดิ้นบางก็ยังดี แตเขานิ่งมากเลย
คุณชอผกา : คะ กลับมาที่คุณหมอนิดหนึ่งนะคะ เวลาเกิดอุบัติเหตุเด็กจมน้ํา พอเจอปุบนี่
สิ่งที่พอแมทําเหมือนปฐมพยาบาลเบื้องตน คือ จับพาดไหลบาง หอยหัวลงเขยา ใหน้ํามัน
ออก ใหแบบตื่นตัว เปนวิธีที่ถูกตองมั้ยคะ
นพ.โสภณ : ยังไมถูกตองนะครับ ผมวาหลักของการปฐมพยาบาลเบื้องตน อันดับที่หนึ่ง คือ
สติ การปฐมพยาบาลเบื้องตนก็คือ จับผูปวยนอนหงายกับพื้นนะครับ แลวก็พยายามดูวาใน
ชองปากมีสาหราย หรือมีเศษอาหาร หรือมีเศษของแปลกปลอมสกปรกตางๆ หรือไมนะครับ
ถาเกิดมีก็หยิบออก เสร็จแลวชวยการหายใจโดยการเปาปากนะครับ การเปาปากในเด็กที่โต
หนอยก็เปาเฉพาะปากได ในเด็กเล็กๆ อาจจะเปาใสทางปากและจมูกพรอมกันเลยไดนะครับ
เมื่อเด็กหายใจโดยการเปาปากเรียบรอยแลว ถึงตองรีบนําสงโรงพยาบาลทุกคนนะครับ
คุณชอผกา : แตทีนี้กําลังสงสัยวา บางทีเห็นในหนังไง
เขยาๆ ฟนนะๆ
คุณลดาวัลย : ใชคะ
คุณชอผกา : ซึ่งการเขยาแบบนี้ หรือการพาดแบบหัวทิ่ม
ลงไปแลว เดี๋ยวน้ํามันจะออกมาจากปอด จากทอง มันผิด
ตรงไหนเหรอคะ
นพ.โสภณ : ผิดตรงที่วา ถาเด็กมีการขยอนหรืออาเจียนออกมา จะมีการสําลักเขาไปในปอด
ได เพราะเวลาเราที่เรากระแทกหรือขยอนอะไรนี่ครับ อาหารบางอยางอยูในกระเพาะ เพราะ
เด็กอาจจะพึ่งกินขนมมาก็ไดนะครับ อาจจะออกมาแลวสําลัก เพราะตอนที่เด็กไมหายใจ
เวลาจะหายใจเฮือกแรก จะมีการหายใจที่คอนขางแรง โอกาสที่จะสําลักเศษอาหารไดงาย ก็
อยางที่บอกการเขยา ถาเกิดมีกระดูกตนคอหักหรือวาเปนรอยช้ํา อาจจะทําใหฟนขึ้นมาเสร็จ
เปนอัมพาตครึ่งลางไดนะครับ
คุณชอผกา : แตก็อยางวานะคุณแม ลูกอะนะ ลอยตุบปองๆ อยางนี่ คุณแมก็กรีดเลยใชมั้ย
คะ
คุณลดาวัลย : คิดอะไรไมออกเลยตอนนั้น
คุณชอผกา : แสดงวาที่ทํานี่เปนอัตโนมัติ
คุณลดาวัลย : อัตโนมัติคือ นึกวาจะทํายังไงที่ลูกจะฟนได ก็พยายามนึกถึงในหนังเขาเปา
ปากกัน คือไมรูเลยวาควรจะทํายังไง ก็นึกวาอะไรที่ทําไดก็จะทํา
คุณชอผกา : คุณพอคะ ระหวางทางนี่ใชเวลานานมั้ยคะ
คุณคมกริช : ประมาณ 10 นาทีครับ
คุณชอผกา : จิตใจก็ไมอยูกับเนื้อกับตัวเลยซิคะ
คุณคมกริช : ไมอยูกับเนื้อกับตัวเลยครับ
คุณชอผกา : ใน 10 นาทีนั้น ที่คุณพอขึ้นรถขับ คุณแมก็
เอาลูกขึ้นนะคะ
คุณลดาวัลย : ระยะทางก็ไมไกลนะคะ แตความรูสึกเรามันไกลมาก
คุณชอผกา : คุณพอเหยียบเทาไหรคะ วันนั้น
คุณคมกริช : จําไมไดเลย แตรูวาเร็วมากครับ
คุณชอผกา : ก็เปนธรรมชาตินะคะ เอาละ พอมาถึงโรงพยาบาล แลวพอคุณหมอเห็นคนไข
2 ขวบครึ่ง คุณหมอเปนยังไงคะ อาการ
นพ.โสภณ : เตรียมแลววาเอกซเรย เพราะวาปญหาของเด็กจมน้ํา อันดับแรกคือ เรื่องของ
ปอดครับ ถาไมหายใจ โดยเฉพาะมีขอมูลวา นองนอตใสทอชวยหายใจมาดวย ในระหวาง
การเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจ เชน ทอชวยหายใจอาจจะ
เล็กลึกลงไปมากเกินกวาความจําเปน แลวเราตองประเมินวา ภาวะในปอดเปนยังไงบางนะ
ครับ มาถึงก็มาดูสัญญาณชีพเปนหลัก เด็กจมน้ําถาอุณหภูมิสูงนี่ พยากรณโรคไมดี
คุณชอผกา : เหรอคะ จมน้ําถาตัวรอนนี่แยเลย
นพ.โสภณ : ครับผม อันที่สองดูความดันโลหิต วามีภาวะ
ช็อคหรือเปลา นอกจากนั้นก็ดูพวกชีพจร ดูการหายใจวา
เปนยังไงบาง เตรียมหองเอกซเรยตั้งแตดานลาง วาดูที่
หองฉุกเฉินเรียบรอยแลว ก็จะเคลื่อนนองนอตไปเอกซเรย
ปอด กอนที่จะขึ้นไอซียูครับ
คุณชอผกา : แตดวยการรักษา ก็ทําใหนองรอดมาได แลวก็มานั่งสงเสียงตลอดเวลาแบบนี้
นะคะ คุณพอคะ พอนองหายปวยเที่ยวนี้ ลูกกลับมาเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปคะ
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คุณคมกริช : ซนกวาเดิม พูดมากกวาเดิมอีกครับ
คุณลดาวัลย : ตอนแรกก็หวงเขาเรื่องสมอง กลัววาเขาจะเปนอะไร เพราะวาขาดออกซิเจน
ในสมอง ตองเปนอะไรแลวคือ พัฒนาการ ตอนนี้ก็ดีใจที่เขาจําได ตอนไหนๆ เขาก็จําได
คุณชอผกา : ในมรสุมนะคะ เมื่อพัดผานไปก็คือ ฟาที่สดใสนั่นเองนะคะ และฟาสดใสก็ทํา
ใหคนที่อยูใตฟาแบบนั้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้น มีหลักคิดยังไงคะ กับตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
นอกจากตั้งสติแลวคะ
นพ.โสภณ : ผมวาจริงๆ ในเด็กที่จมน้ํานะครับ เรื่องของอุบัติเหตุ กอนที่จะรักษา หลักอันดับ
แรกคือ การปองกันกอน ผมวาสําคัญที่สุดกวาการรักษาเบื้องตนนะครับ คือ ปองกันไมใหเกิด
มีจมน้ําเกิดขึ้น เมื่อเด็กอายุเกิน 18 เดือน หรือประมาณขวบครึ่ง คุณพอคุณแมควรสอนใหเขา
รูอันตรายจากการจมน้ํา เพื่อใหเขากลัว โดยที่ไมจําเปนตองสอนใหวาย น้ําในเด็กนอยกวา 5
ป ผมวานาจะใหเขาเกิน 5 ป กอนถึงจะสอนวายน้ําก็ได
คุณชอผกา : ก็เปนสิ่งที่ตองทองไวนะคะ วาปองกันไว
กอน แตถาปองกันแลว การแกไขก็คือ เขาไปชวยทางดาน
หลัง เอาขึ้นมานอนหงาย กอนจะทําอะไร อาปากตรวจดู
กอน เอาออกมาใหหมด ไอที่อยูในนั้นใชมั้ยคะ
นพ.โสภณ : ใชครับ
คุณชอผกา : แลวถึงเปาลมเขาไป ซักระยะหนึ่งคอยปมหัวใจ นี่คือ อันดับการชวยเหลือ
เบื้องตน แลวก็เอาคนไขประคองขึ้นรถไปโรงพยาบาลเลย โดยไมตองพาดหัว พาดหาง
เขยา เกิดตรงโนนตรงนี้หัก เปนอันวาไปกันหนักกวาเดิมใชมั้ยคะ
นพ.โสภณ : ใชครับ
คุณชอผกา : ก็เปนเรื่องที่คนเปนพอเปนแมตองจดจํานะคะ ผูปกครองทุกคน ทีนี้กลับมา
ถามคุณพอคุณแม นี่ถามความรูสึกตัวเองแลวนะ ถามคุณแมกอน จนถึงวันนี้ยังหลอนอยูมั้ย
ภาพนั้น
คุณลดาวัลย : หลับตาก็เห็นแตภาพเอาเขาขึ้นจากน้ํา หงายหนาเขาขึ้นมาเลือดเต็ม หลับตา
กี่ทีก็จะเห็นภาพนั้น
คุณชอผกา : 2 เดือนแลวนะ
คุณลดาวัลย : ไมลืมคะ บางครั้งนอนมองหนาเขาก็จะกลับไปนึกถึงภาพเกาๆ
คุณชอผกา : แลวคุณพอละคะ
คุณคมกริช : ก็ระแวงอยูตลอดอะ ตอนนี้ ถาลูกหายแปบ
เดียวก็หาแลว ยอมรับวายังกลัว หางตาไมไดเลยในตอนนี้
ตองอยูในสายตา รูสึกวาถาลูกหาย เรากังวลแลว
คุณชอผกา : ก็เปนชวงแรกๆ ของการเกิดเหตุรายนะคะ ที
นี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น คงจะเปนอุทาหรณสําหรับผูปกครองหลายคนที่ดูโทรทัศนอยูตอนนี้ คุณ
พอคุณแมจะมีคําแนะนําอะไร สําหรับบานอื่นๆ บางคะ เรื่องนี้สอนใหรูวา
คุณลดาวัลย : อะไรที่เราคิดวา เราระวังอยูแลว มันตองมีคือ ชวงเวลาที่มันจะเกิดมันแปบ
เดียว คุณพอคุณแมที่บานอยูขางถนน หรือขางบอน้ํา สระน้ําอยางนี่ก็ตองระวัง ถาคิดวาเราดู
ดีแลว มันตองมีพลาด แปบเดียวเขาไปตรงนี้ เราคิดวาไมนาจะเปนอะไร เขาเคยไปอยางนี่ ก็
ตองระวังคะ
คุณชอผกา : ตองคอยระมัดระวังใหมากขึ้น แลวสําหรับคุณพอละคะ
คุณคมกริช : เหมือนกันครับ เพราะปกตินองนอตเขาไมเคยหางตา แคครั้งเดียวก็พลาดได
ครับ เพราะฉะนั้นตองระมัดระวังใหเต็มที่ครับ
คุณชอผกา : เพราะเด็กเปนสิ่งมีชีวิตที่ชวยเหลือตัวเองไม
ไดนะคะ เด็กคนหนึ่งถาไมไดรับการเลี้ยงดูโอบอุมจาก
ผูใหญ เด็กคนนั้นจะไมสามารถมีชีวิตรอดและเติบโตได
อยางแนนอน การดูแลเด็ก ดูกันแบบทั้งชีวิตจริงๆ เลยนะคะ
วันนี้ตองขอขอบพระคุณ คุณพอคุณแมที่มาถายทอดเรื่อง
ราว และขอบอกวามันผานไปแลวนะ ไมอยางนั้นเดี๋ยวจะอยู
กันอยางไมมีความสุขนะคะ และขอบพระคุณ คุณหมอมากนะคะ ที่มาใหคําแนะนําคะ
ที่มา: รายการ ไฮ-คิว ไลฟ
ชื่อตอน: เด็กจมน้ํา...ชวยชีวิตอยางไรใหรอด
ออกอากาศเมื่อ: 12 กุมภาพันธ 2549 เวลา 14.30 - 15.00 น.
สถานีโทรทัศน: ชอง 9 โมเดิรนไนนทีวี
บทความที่เกี่ยวของ
พยาธิตัวตืดขึ้นสมอง รูทัน รักษาทัน
กีฬากีฬา...เปนยาวิเศษ
เสนอตอน มะเร็งกระเพาะปสสาวะหายได
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ผาตัดแฝดหัวใจและตับติดกัน
เรียนรูและปองกันอุบัติเหตุเด็กในวัยซน
z
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