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“ คําบางคําชวนขัน บางคํามนี้ําหนกั บางคาํมีตระกูล บางคําศักดิ์สิทธิ์ 
บางคําเหมือนเสียงสวรรค บางคําไมอยากไดยิน” 

 
 จากขอความขางบนผูเขียนไดอานแลวรูสึกถูกใจใชเลย  ดังนั้น  คําพูดจึงเปนสิ่งสําคัญมาก
อยางหนึ่งในชีวิตของเรา และในชีวิตจริง เราไมใชมีแตพูด เราตองฟงดวย รวมความวาเราตองมีทั้ง
พูดหรือฟง หรือบางที่ทั้งพูดและฟงดวยเลย ซ่ึงพอเปนศัพททางวิชาการก็เรียกวา “การสื่อสาร” ลอง
นึกทบทวนดูวาในวันหนึ่ง ๆ ทานไดใชเวลามากกวาครึ่งไปกับการสื่อสารอยางไรบาง เชน เสียง
นาฬิกาปลุกใหตื่นตอนเชา เปดโทรศัพทมือถือดูขอความ พูดคุยกับคนในครอบครัว พูดคุยทักทาย
คนอื่น ๆ ดูสัญญาณจราจรและอื่น ๆ อีกมากมาย เหลานี้ถือเปนการสื่อสารทั้งส้ิน แลวการสื่อสารคือ
อะไร  
 การสื่อสาร คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนและรวมกันรับรูเรื่องราวขาวสารตาง ๆ โดยมีความ
เขาใจรวมกันตอสัญลักษณที่แสดงเรื่องราวขาวสารนั้น  ๆ การสื่อสารมีความสําคัญในฐานะที่เปน
ความจําเปนพื้นฐานอยางหนึ่งในชีวิตมนุษย ทุกคนตองมีการสื่อสารตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน 
และมีกลุมคนบางกลุมที่ตองสื่อสารติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นมากมาย  เชน  เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ พนักงานตอนรับ บุคลากรทางการแพทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งพยาบาล การสื่อสาร
ของพยาบาลอาจเปนเหมือนเสียงสวรรค หรือกลับกลายเปนเสียงที่ไมอยากไดยิน ขึ้นกับตัวพยาบาล
ผูส่ือสารนั้น การสื่อสารเหมือนเสียงสวรรคนาจะเปนสิ่งที่พยาบาลอยากใหผูรับบริการรับรู รูสึก 
และในความเปนจริงพยาบาลตองสื่อสารกับบุคคลมากมายหลากหลายวัยทั้งเด็ก ผูใหญ ผูสูงอายุ 
อาจเปนเฉพาะบุคคลหรือกลุมบุคคล และยังมีกลุมบุคคลอยูอีกกลุมหนึ่งที่พยาบาลจะสื่อสารดวย
ความยากลําบาก เนื่องจากธรรมชาติของพวกเขายังไมเขาใจภาษา หรืออาจจะยังพูดจาหรือจะส่ือ
ภาษาไมได เขาคือใคร? เขาคือเด็ก เด็กมิใชผูใหญตัวเล็ก ๆ การสื่อสารกับเด็กจึงควรมาทําความรูจัก
เขาใจเด็กเสียกอน วัยทารกหรือในขวบปแรกเด็กรับรูและส่ือสารกับผูอ่ืนดวยการหันหายิ้มตอบ 
สวนวัยเด็กเล็ก (เด็กอายุ 1 – 3  ป) เด็กจะเริ่มกลัวคนแปลกหนา การสื่อสารกับเด็กวัยนี้จึงทําได
คอนขางยาก มักตองใชภาษากาย  ทาทางเปนมิตร น้ําเสียงนุมนวลออนโยน เด็กวัยอนุบาล          
(เด็กอายุ 3 – 6 ป) เด็กยังไมเขาใจเรื่องตาง ๆ การสื่อสารกับเด็กควรพูดกับเด็กส้ัน ๆ พูดใหชัดเจน 
และที่สําคัญตองพูดความจริงไมหลอกเด็ก ถาจะบอกเหตุผลตองเปนเหตุผลงาย ๆ ส้ัน ๆ ผานการใช 
 
* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (ดานการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 



จินตนาการ สัญลักษณ เชน การเลน การเลานิทาน เด็กวัยเรียน (อายุ 6 – 12 ป) เด็กวัยนี้มีความเขาใจ
และมีเหตุผล สามารถสื่อสารใหเด็กเขาใจไดอยางมีเหตุผลเปนรูปธรรม เชน ใชภาพการตูน อธิบาย
รายละเอียดไดพอสมควร และใหเด็กซักถามไดดวย สําหรับเด็กวัยรุนเราสามารถสื่อสารกับเด็กวัยนี้
ไดเหมือนผูใหญ แตควรเขาใจอารมณ ความคิดของเด็ก 
 เมื่อเราเขาใจเด็กในแตละวัยวามีธรรมชาติอยางไร มีความแตกตางอยางไรแลว การจะ
ส่ือสารกับเด็กไดอยางราบรื่น เขาใจตรงกัน มีกลยุทธที่นาสนใจทีเดียว 
 ทั้งนี้ความรูเกี่ยวกับการสื่อสารที่สําคัญ คือ หลักการสื่อสารเบื้องตน ซ่ึงประกอบไปดวย
การสรางสัมพันธภาพ การฟงอยางตั้งใจ การตั้งคําถาม การทวนคํา การสรุปความ และการแสดง
ความเขาใจและเห็นใจ สําหรับหลักการสื่อสารเบื้องตนที่กลาวมาแลว อาจนํามาใชกับเด็กไดบาง
บางสวน เนื่องจากเด็กมีธรรมชาติ มีพัฒนาการแตกตางกันในแตละชวงวัย จึงตองมีการปรับ
กระบวนทา มีกลยุทธ เพื่อจะไดส่ือสารกับเด็กไดอยางราบรื่น 
 กลยุทธในการสื่อสารกับเด็ก ก็คือ เทคนิคการสื่อสารกับเด็ก เด็กปกติธรรมดาเราก็ส่ือสาร
กับเขาคอนขางยากอยูแลว เมื่อเด็กปวยก็จะยิ่งทําใหการสื่อสารกับเด็กอาจจะลําบากเพิ่มอีก เด็กปวย
ที่พักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลเปนบุคคลที่ตองมีปฏิสัมพันธส่ือสารดวยมากที่สุด ถาพยาบาล
ไดรับรูเขาใจเทคนิคการสื่อสารกับเด็กและนําไปปรับใช ก็นาจะเกิดประโยชนอยางมาก เทคนิคการ
ส่ือสารกับเด็กที่จะกลาวถึงตอไปนี้ ทําไดไมยากเพียงแตอาจจะตองใชความสามารถสวนบุคคลเขา
ชวย มีความอดทน และอาจไมเปนไปตามขั้นตอนวาจะตองเปนหนึ่ง...สอง...สาม... อาจตองปรับกล
ยุทธใหสอดรับกับเหตุการณ ณ ชวงเวลานั้น ๆ  
 การสรางสัมพันธภาพ การสื่อสารมักจะเริ่มตนดวยการสรางสัมพันธภาพกอน พยาบาล
ตองนึกเสมอวาเด็กเล็กจะกลัวคนแปลกหนา  และมีจินตนาการสูง เมื่อพยาบาลจะเขาไปพบเพื่อ
สรางสัมพันธภาพครั้งแรก ไมควรถืออุปกรณใด ๆ ไปดวย เพื่อใหเด็กไมกลัวและเกิดความไววางใจ 
การยิ้ม ยิ้มอยางจริงใจจําเปนมาก ถาเด็กไมงองแงการสัมผัสอยางนุมนวลจะชวยใหเด็กรูสึก
ไววางใจ ทักทายเด็กโดยเรียกชื่อเลนของเด็กและเริ่มสื่อสารโดยคําพูดทักทาย เชน “สวัสดีจะหนู” 
พยาบาลตองไวตอการแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึกของเด็กวาพรอมจะสื่อสารหรือไม ถาเด็กยัง
ไมพรอมควรเวนชวงเวลาไปกอน ส่ือสารดวยทาทางเปนมิตร ไมควรบังคับใหเด็กพูด และที่สําคัญ
ไมตําหนิหรือพูดเปรียบเทียบเด็กกับเด็กอ่ืน เชน “หนูไมเกงเลย นองตัวเล็กกวายังทําไดเลย” ทาที
เปนมิตร คําพูดออนโยน มิใชมีใหเด็กเฉพาะชวงแรก ควรคงอยูตลอดการสื่อสารกับเด็ก พยาบาล
ควรอยูในระดับสายตาเด็ก เด็กจะรูสึกดี รูสึกอบอุนกวาที่จะตองแหงนหนามองและพูดกับผูที่อยูสูง
กวาตน 
 การพูดคุยกับเด็กเล็กควรยึดหลักพูดสั้นๆ  จริงใจ ตรงไปตรงมา พยาบาลควรจะบอกวาจะ
ทําอะไรกับเด็ก หรืออยากใหเด็กทําอะไร ไมจําเปนตองใหเหตุผล แตถาจะบอกเหตุผลควรจะบอก
เหตุผลส้ัน ๆ เชน “ หนูไมสบายพยาบาลตองขอเจาะเลือกหรือฉีดยานะคะ” อาจพูดในลักษณะนี้ 



เชน “พยาบาลจะฉีดยาใหนะคะ เจ็บนิดเดียวเองเหมือนมดกัด”  คําพูดแบบนี้ก็ฟงแลวดีเชนกัน 
“พยาบาลจะฉีดยาใหนะคะ จะฉีดใหเบามือที่สุดเลยใหหนูเจ็บนอยที่สุด หนูเปนเด็กเกง ทนเจ็บได
แน ๆ แตถาเจ็บมากจะรองก็ได แตตองไมดิ้นนะคะ” ควรบอกขั้นตอนในการกระทําพรอมให
กําลังใจกับเด็กทั้งกอนและหลังกระทํา เชน “ตอนนี้หนูจะรูสึกเย็น ๆ นะ เพราะกําลังทําความ
สะอาดผิวใหอยู ตอไปจะเจ็บนิดนึงอดทนนะคะ” “หนูเกงมากเลย ไมรอง/รองนิดเดียว คราวหนา
ตองเกงอยางนี้อีกนะคะ” การใหกําลังใจเด็กควรใหพอแมหรือผูเล้ียงดูเด็กไดอยูใกลเด็ก “พยาบาล
จะใหคุณแมอยูดวย  กอดหนูไว/จับมือหนูไว  พยาบาลจะฉีดยาให  หนูจะเจ็บนิดหนอย รองไดแต
อยาดิ้นนะคะ...เสร็จแลวคุณแมชวยโอลูกหนอยคะ” 
 สํารวจอารมณตนเองและควบคุมอารมณ ระหวางการสื่อสารกับเด็ก เด็กอาจจะรองไหเสยีง
ดัง ดิ้นไปมา ดาทอดวยคําตาง ๆ รวมทั้งแสดงอาการตอตานหรือไมสนใจอยางมาก จนทําใหผู
ส่ือสารกับเด็กหงุดหงิดอารมณเสียได ดังนั้นจึงตองหม่ันเตือนตัวเองเสมอวาเด็กยังไมเขาใจเหตุผล  
ไมควรแสดงอาการหงุดหงิดหรืออารมณเสียไมวาดวยสายตา สีหนา คําพูด หรือทาทาง เพราะจะไม
เกิดประโยชนใด ๆ เลย 
 พูดความจริงไมหลอกเด็ก สําหรับเด็กเล็กไมควรหลอกเด็กเมื่อจะตองทําหัตถการ หรือการ
รักษาใด ๆ ซ่ึงเมื่อทําแลวเด็กจะรูสึกเจ็บ แตกลับหลอกเด็กวาไมเจ็บ ควรพูดความจริง เชน 
“พยาบาลจะทําแผลให แผลจะไดสะอาดหายเร็ว ๆ หนูจะเจ็บสักหนอย สักพักก็จะหาย” 
 คําพูดท่ีไมควรพูด  คําวา  “ทําไม เปนคําถามที่ไมควรใชกับเด็ก เพราะจะทําใหเด็กรูสึกผิด
และไมกลาพูด ถาตองการอยากรูเหตุผลอาจใชคําถาม เชน  “เกิดอะไรขึ้นหรือเปลาที่ทําใหหนูไม
กินยา”  
 คําตําหนิหรือคําพูดท่ีทําใหรูสึกอาย เปนคําพูดที่ไมควรใชกับเด็กเชนกัน ถาเปลี่ยนเปนการ
ชมหรือพูดเชิงบวกจะทําใหเด็กรูสึกดี เชน “หนูเปนเด็กนารัก หนูเกงมากเลยคะ รองไหนิดเดียว  
คุณแมตองภูมิใจในตัวหนูมากเลย”  
 หลีกเล่ียงการตอรองกับเด็ก   เชน “ ถาหนูดิ้นมากจะใหแมออกไปจากหอง”  คําพูดแบบนี้
ไมสามารถใชไดดีกับเด็กเพราะ เด็กยังไมเขาใจเหตุผล และมักทําตามอารมณตัวเอง การตอรองจึง
ไมมีประโยชน ควรเปลี่ยนเปนการบอกตรงไปตรงมา และชมเชยเด็กที่รวมมือทําตาม เชน “คุณแม
ของหนูจะอยูดวยชวงพยาบาลดูดเสมหะใหนะคะ หนูเปนเด็กเกง ทนเจ็บหนอย ไมดิ้นนะคะจะได
หายใจสะดวก....หนูเกงที่สุดเลย คุณแมตองรักและภูมิใจมากที่หนูเกงแบบนี้” 
 สื่อสารผานการเลน ความสุขของเด็ก คือ ไดเลน ไดเลนของเลน ของเลนจึงเปนเครื่องมือท่ี
ดีที่สุดอยางหนึ่งในการสื่อสารกับเด็ก ตุกตา หุนยนต ของเลนตาง ๆ ของเลนที่เลียนแบบอุปกรณ
การแพทย  พยาบาลควรเลือกใชการสื่อสารผานการเลนของเลน  เชนในรายที่กลัวแพทย              
กลัวอุปกรณการแพทย ใหเด็กไดเลนของเลนเลียนแบบอุปกรณการแพทยจนคุนชินสักพักกอนที่จะ
ใหแพทยตรวจรักษาจริง ก็จะลดความกลัวของเด็กลงไดบาง 



 ความเขาใจในธรรมชาติของเด็กแตละวัย สติปญญา โรคหรือปญหาสุขภาพในเด็ก อารมณ 
ความรูสึก รวมทั้งประสบการณเดิมของเด็กก็เปนสิ่งที่จะสื่อสารกับเด็กตองตระหนักไวในใจเสมอ
วาส่ิงเหลานี้จะเปนปจจัยที่มีผลทั้งสงเสริมหรือเปนอุปสรรคในการสื่อสารกับเด็ก รวมทั้งกลยุทธใน
การสื่อสารกับเด็กที่กลาวไวคงจะชวยเปนแนวทางที่จะไดนําไปปรับใชในการสื่อสารกับเด็กได
เหมาะสมราบรื่น และสําเร็จเปนอยางดี 
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