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บทคัดย่อ
 ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีงานห้องคลอดโรงพยาบาลสามพรานกับผู้รับบริการ 

ชาวต่างชาติ พบว่ามูลเหตุจากปัญหาเรื่องการสื่อสาร การไม่เข้าใจภาษาของกันและกัน  

ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ได ้รับข้อมูลส�าคัญในการดูแลเรื่อง 

การคลอดผิดเพ้ียน จนอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ผู ้เขียนจึงสร้างเคร่ืองมือสื่อสาร 

เชิงพุทธบูรณาการ โดยการน�าหลักธรรม กถาวัตถุ 10 มาบูรณาการร่วมกับทฤษฏีการสื่อสาร

ของเบอร์โล มาใช้แก้ปัญหาโดยคาดหวังว่า เครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรณาการสามารถช่วย 

ให้เจ้าหน้าที่กับผู ้รับบริการชาวต่างชาติเข้าใจตรงกัน การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์เร็วขึ้น  

ส่งผลให้การบริการเป็นไปด้วยบรรยากาศความเป็นกัลยาณมิตร ผู ้มารับบริการมีความ 

อบอุ่นใจ 

ค�าส�าคัญ: เคร่ืองมือสื่อสารอวัจนภาษา, การจัดการความขัดแย้ง, ผู้รับบริการชาวต่างชาติ

Abstract
The conflict between  the officer recipient with  foreign clients found to 

cause from communication problems to not understand each other’s  

language. Causing a delay in the operation, and officials received about back 

ground searching or hight risk  pregnancy information distorted  until may pose 

a danger to life. The authors have created a highly integrated non-verbal  

language communication tools by applying Buddhist principles of the 
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kathavatthu 10 integration together with the theory of communication. To solve 

the problem by expecting Buddhist integrated communication tool can help a 

client with foreigners, understanding communication objectives  faster. As a 

result, the service is run by the friendly, the foreign clients comes with a heart 

warmth.

Keywords: Non-verbal Language Communication Tools, Conflict Management, 

               Foreigners Clients 

บทน�า
 โรงพยาบาลสามพราน เป็นสถานบริการด้านสุขภาพในระดับทุติยภูมิ อยู ่ในเขต 

อ�าเภอสามพราน ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมรายล้อม มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก อีก

ทั้งโรงพยาบาลตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม การคมนาคมค่อนข้างสะดวก จึงเป็นสถานบริการด้าน

สุขภาพที่มีผู้มารับบริการเป็นจ�านวนมาก ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงชาวต่างชาติส่วนใหญ่

เป็นชาวพม่า ในส่วนของงานห้องคลอดก็เช่นกัน ปัจจุบันมีชาวพม่ามารับบริการการคลอดเพิ่ม

ขึ้นทุกปีคิดเป็น 40% จากจ�านวนผู้คลอดทั้งหมด ปัญหาที่พบจากผู้รับบริการชาวพม่าส่วนใหญ่

เป็นปัญหาเรื่องการสื่อสาร เพราะผู ้รับบริการชาวพม่า ไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษาไทย  

พูดไม่ได้ และฟังไม่เข้าใจในสิ่งท่ีเจ้าหน้าท่ีอธิบาย อีกทั้งเจ้าหน้าที่งานห้องคลอดก็ไม่สามารถ

พูดและฟังภาษาของชาวพม่าได้ โรงพยาบาลสามพรานไม่มีงบประมาณในการจ้างล่ามมา

ประจ�าหน่วยงาน การแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้รับบริการชาวพม่าที่ผ่านมา

คือ การพูดและอธิบายซ�้าหลายๆ ครั้ง การสื่อสารที่ยากล�าบากก่อให้เกิดความล่าช้าในการ

ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าท่ีได้รับข้อมูลส�าคัญในการดูแลเรื่องการคลอดผิดเพ้ียน จนอาจก่อให้

เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต  

 ผู ้ เขียนจึงน�าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหมวดธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องด ้วย  

เรื่องที่ควรสนทนา กถาวัตถุ 10 มาบูรณาการร่วมกับทฤษฏีการสื่อสารของเบอร์โล สร้างเป็น

เครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรณาการ โดยมีลักษณะเป็นแผ่นภาพแจ้งลักษณะกริยาท่าทาง 

เอกสาร และสิ่งของที่จ�าเป็นต้องใช้ส�าหรับการคลอด มีข้อความเป็นภาษาพม่าก�ากับไว้ส้ันๆ

ชัดเจน(ด้านหน้า) และมีภาษาคาราโอเกะ(ด้านหลัง) ส�าหรับให้เจ้าหน้าที่อ ่านออกเสียง  

ในขั้นตอน การซักประวัติเพื่อหาข้อมูลการตั้งครรภ์บุตร การปฏิบัติตนในขั้นตอนการตรวจรับ

ใหม่แจ้งการเตรียมเอกสารและของใช้ท่ีจ�าเป็นในการมาคลอด รวมถึงการปฏิบัติตนในแต่ระยะ

ของการคลอด เพ่ือน�าไปสู่การคลอดท่ีปลอดภัย 
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 ผู ้เขียนคาดหวังว่า หลังจากการใช้เครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรนาการจะส่งผลให้ มี

ความชัดเจนในเร่ืองท่ีต้องการสื่อสาร เกิดความเข้าใจตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย ลดความขัดแย้งจาก

การเข้าใจที่ผิดเพี้ยน บรรยากาศการให้บริการเป็นไปด้วยความเอื้ออาทร และมีความเป็น 

กัลยาณมิตร พฤติกรรมการรับสารของผู้รับบริการชาวพม่า มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเชิง

บวกเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติตัวได้ตรงตามค�าสั่งของเจ้าหน้าท่ี การส่ือสารบรรลุวัตถุประสงค์เร็ว

ขึ้น เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสื่อสารในแต่ละขั้นตอนลดลง แม้ส่ือสารกันคนละภาษาก็ตาม 

การสื่อสาร
การสื่อสาร คือกระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือบุคคล 

ต่อกลุ ่ม โดยใช้สัญลักษณ์สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ภาษาที่มนุษย์ใช ้

ในการสื่อสารจะมี 2 ประเภทคือ วัจนภาษา ได้แก่ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน และอวัจนภาษา 

ได้แก่ สัญลักษณ์ สัญญาณหรืออากัปกิริยาต่างๆ ในกระบวนการส่ือสารไม่ว่าจะเป็นการส่ือสาร

ระดับใดผู ้ส่งสารและผู้รับสาร ต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทั้งสิ้น โดยทั้ง 2 ฝ่ายอาจ 

มีวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ เมื่อใดก็ตามท่ีวัตถุประสงค์

หรือความต้องการของท้ัง 2 ฝ่ายสอดคล้องต้องกัน การสื่อสารครั้งนั้นก็จะประสบผลส�าเร็จ  

ในทางตรงกันข้าม เมื่อใดก็ตามท่ีวัตถุประสงค์หรือความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สอดคล้อง

ต้องกัน หรือขัดแย้งกันการสื่อสารก็จะประสบความล้มเหลว สรุปได้ว่า การสื่อสารครอบคลุม

ถึงทุกกระบวนการที่บุคคลหนึ่งส่งสิ่งเร้าโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล

อื่นๆ การสื่อสารยังรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลต่อกันหากมีผู ้เข ้าใจการ 

กระท�าและเหตุการณ์เหล่านั้น นั่นก็หมายความว่าความเข้าใจที่เกิดขึ้นแก่คนๆ หนึ่งนั้นได้

เปลี่ยนแปลงข่าวสารท่ีคนๆ น้ันมีอยู่ และมีอิทธิพลต่อบุคคลผู้นั้น ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การ

ถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีชัดแจ้ง และแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนเท่านั้น แต่

หมายรวมถึงพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์

ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการสื่อสารตามทฤษฎี SMCR ของเบอร์โล (Berlo) 

ประกอบด้วยประกอบด้วย

ผู้ส่ง (Source) ต้องเป็นผู้ท่ีมีทักษะความช�านาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ 

ใน “การเข้ารหัส” (Encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้รับ เพื่อผลในการสื่อสารมี 

ความรู้อย่างดีเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีจะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของ

ข้อมูลนั้นให้เหมาะสม และง่ายต่อระดับความรู้ของผู ้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย

ข้อมูลข่าวสาร (Message) เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร
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ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึง การท่ีจะส่งข่าวสารโดยการให้ผู ้รับได้รับ

ข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู  

การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น

ผู้รับ (Receiver) ต้องเป็นผู้มีทักษะความช�านาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ 

ใน “การถอดรหัส” (Decode) สาร เป็นผู ้ที่มีทัศนคติ ระดับความ และพื้นฐานทางสังคม

วัฒนธรรม เช่นเดียวหรือคล้ายคลังกันกับผู้ส่งจึงจะท�าให้การสื่อสารความหมายหรือการสื่อสาร

นั้นได้ผล 

 ปัจจัยทั้งหมดล้วนมีความส�าคัญต่อผลส�าเร็จในการสื่อสาร หากปัจจัยใด มีความ

บกพร่อง อาจน�าไปสู ่ความขัดแย้งหมายถึงการเข้าใจในความหมายไม่ตรงกัน ในกรณีที่ 

องค์ประกอบในการส่ือสารครบ และการสื่อสารจะมีประสิทธิผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ถ้าผู้ส่งสารเป็น

ผู้ที่มีทักษะความช�านาญในการสื่อสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู ้รับ มีความรู ้อย่างดีเก่ียวกับข้อมูล

ข่าวสารที่จะส่ง มีศิลปะในการใช้ปิยวาจา อีกทั้งมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูล 

นั้นให้เหมาะสม ง่ายต่อระดับความรู ้ รวมถึงพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับด้วย 

สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารตามแนวพุทธ พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นถึงความส�าคัญและ

ประโยชน์ของวาจา จึงได้มีหลักธรรมค�าสอนในพระไตรปิฎกเก่ียวกับวาจา ทั้งที่ได้บัญญัติไว้ใน

คัมภีร์พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก วาจาประกอบด้วยองค์ 5  ประการ 

คือ พูดถูกกาล พูดค�าจริง พูดค�าอ่อนหวาน พูดค�าประกอบด้วยประโยชน์ พูดด้วยเมตตาจิต 

วาจาประกอบด้วยองค์ 5 ประการนี้เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษ 

และท่านผู้รู้ไม่ติเตียน วาจาจึงเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญในการสื่อสารต่อบุคคลอื่น เพื่อถ่ายทอด

ความคิด ความรู้ ความรู้สึก ความต้องการ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ บุคคล

จึงควรพูดแต่ค�าท่ีให้ผลดีแก่ตนเองและผู้อ่ืนเท่านั้น ลักษณะของวาจาท่ีเป็นค�าพูดในพระพุทธ

ศาสนามีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ วาจาที่เป็นทุพภาษิต และวาจาที่เป็นสุภาษิต คือ วาจาที่พูดหรือ

เปล่งเป็นเสียงท�าให้ผู้ฟังเข้าใจเน้ือความได้ ไม่มีโทษ สบายหู แฝงด้วยคติ เป็นถ้อยค�าน�าออก

จากทุกข์ เป็นวจีสุจริต ท�าให้ได้รับประโยชน์ท้ังผู้พูดและผู้ฟัง ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้า

ทรงเล็งเห็นถึงความส�าคัญและประโยชน์ของวาจา จึงได้บัญญัติหลักธรรมค�าสอนเกี่ยวกับวาจา

ไว้ในพระไตรปิฎกโดยท่ีรับรู้ท่ัวกันคือ เรื่อง ท่ีควรสนทนา กถาวัตถุ 10 ประการ ได้แก่ 

 1) อัปปิจฉกถา เรื่องความมักน้อย ถ้อยค�าที่ชักชวนให้มีความปรารถนาน้อย

 2) สันตุฏฐิกถา เรื่องความสันโดษ หมายถึง ความสันโดษ 3 ประการ คือ (1) 

 ยถาลาภสันโดษ เป็นผู้สันโดษตามมีตามได้ท้ังดีและไม่ดี (2) ยถาพลสันโดษ เป็นผู้สันโดษตาม

ก�าลังทั้งก�าลังของตนและของทายก (3) ยถาสารุปปสันโดษ เป็นผู ้สันโดษตามสมควรแก่ 

สมณภาวะ ถ้อยค�าท่ีชักน�าให้มีความสันโดษ ไม่ชอบฟุ้งเฟ้อหรือปรนปรือ 
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 3) ปวิเวกกถา เรื่องความสงัด หมายถึง มีวิเวก 3 ประการ คือ (1) กายวิเวก  

สงัดกาย ได้แก่ อยู่ผู ้เดียวทุกอิริยาบถ (2) จิตตวิเวก ได้แก่ ได้สมาบัติ 8 (3) อุปธิวิเวก ได้แก่ 

บรรลุนิพพานถ้อยค�าท่ีชักน�าให้มีความสงัดกายใจ 

 4) อสังสัคคกถา เร่ืองความไม่คลุกคลี หมายถึง ไม่คลุกคลีด้วยการคลุกคลี 5 ประการ 

คือ (1)  การคลุกคลีด้วยการฟัง (2) การคลุกคลีด้วยการเห็น (3) การคลุกคลีด้วยการสนทนา

ปราศรัย (4) การคลุกคลีด้วยการอยู ่ร ่วมกัน (5) การคลุกคลีทางกายถ้อยค�าที่ชักน�าให  ้

ไม่คลุกคลีด้วยหมู่

 5) วิริยารัมภกถา เรื่องการปรารภความเพียร หมายถึง การท�าความเพียรทางกายและ

ทางจิตให้บริบูรณ์ถ้อยค�าที่ชักน�าให้มุ่งมั่นท�าความเพียร

 6) สีลสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ด ้วยศีลค�าว ่าศีลในที่นี้  หมายถึง ปาริสุทธิ

ศีล4ประการคือ (1) ศีลคือการสังวรในพระปาติโมกข์ (2) ศีลคือการส�ารวมอินทรีย ์ 6  

(3) ศีลคือการพิจารณาใช้สอยปัจจัย (4) ศีลคือการเลี้ยงชีวิตด้วยความบริสุทธิ์

 7) สมาธิสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ ค�าว่า สมาธิ ในที่นี้ หมายถึง สมาบัติ  

8 คือ รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4 อันเป็นบาทแห่งวิปัสสนาถ้อยค�าที่ชักน�าให้ท�าจิตมั่น 

 8) ปัญญาสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยปัญญาถ้อยค�าที่ชักน�าให้เกิดปัญญา 

 9) วิมุตติสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ ด้วยวิมุตติถ้อยค�าที่ชักน�าให้ท�าใจให้พ้นจาก

กิเลสและความทุกข์

 10) วิมุตติญานทัสสนสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะถ้อยค�าที่

ชักน�าให้สนใจ และเข้าใจเรื่องความรู้ ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้น จากกิเลสและความทุกข์

สรุปโดยภาพรวม กถาวัตถุ 10 ประการ คือ หลักธรรมว่าด้วยเรื่องที่สมควรพูดซ่ึงก่อน

ที่ผู ้พูดจะกล่าวสิ่งใดออกไป ควรต้องพิจารณาบริบทของผู้ฟังประกอบด้วย แล้วปรับส�านวน 

ถ้อยค�า ให้เข้ากับบริบทนั้นๆ เพ่ือมุ ่งไปสู ่ผลส�าเร็จของการสื่อสาร เพราะบุคคลแต่ละคน  

ย่อมมีรายละเอียดหล่อหลอมเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ส�านวนวาจาที่ใช้ได้กับบุคคลหนึ่ง 

อาจไม่มีผลตอบรับเชิงบวกใดๆ กับอีกบุคคลหนึ่ง ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างหลักธรรมในพุทธศาสนา

ว่าด้วยเรื่องที่ควรสนทนา กถาวัตถุ 10 ประการ มาปรับใช้ และบูรณาการให้เข้ากับบริบท 

การสื่อสารกับผู้รับบริการท่ีเป็นชาวต่างชาติ พูดกันคนละภาษา ในงานห้องคลอดดังนี้
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ภาพท่ี 1 แสดงจ�านวนของใช้ที่จ�าเป็นในการมาคลอด

ภาพท่ี 2 แสดงจ�านวนของใช้ที่จ�าเป็นในการมาคลอด

ประยุกต์ใช้หลักธรรม อัปปิจฉกถา
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อัปปิจฉกถา เรื่องความมักน้อย ถ้อยค�าที่ชักชวนให้มีความปรารถนาน้อย 

ปรับเพื่อใช้ในการให้ข้อมูล ผู้มารับบริการรับรู้เกี่ยวกับสภาวะของตน เคารพกฎระเบียบ

และปฏิบัติตนตามบริบทสถานพยาบาลนั้นๆ คือ ต้องนอนรอคลอดในห้องส�าหรับรอคลอด  

สิ่งที่น�าติดตัวเข้ามาได้มีเพียงเอกสารและของใช้จ�าเป็นส�าหรับเด็กทารกเท่านั้น ซึ่งมีเพียง  

สมุดฝากครรภ์, ส�าเนาหนังสือเดินทาง (passport) ของผู้คลอดและสามีคนละ 1 ฉบับ,  

ผ้าขนหนูส�าหรับห่อตัวเด็กผ้าอ้อมหมวกเด็ก อย่างละ 1 ชิ้น และผ้าอนามัยชนิดห่วงส�าหรับ 

ใส ่หลังคลอด เท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหาย เป็นระเบียบในการจัดเก็บ และสะดวก 

ในการเคลื่อนย้าย

ประยุกต์ใช้หลักธรรม สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา สีลสัมปทากถา สมาธิกถา

ภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติตนที่ถูกต้องขณะรอคลอด

(นอนตะแคงซ้ายเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิตและออกซิเจนไปสู่ทารก)

 สันตุฏฐิกถา เร่ืองความสันโดษ หมายถึง ความสันโดษตามสมควรแก่สมณภาวะ  

ปวิเวกกถา เรื่องความสงัด ถ้อยค�าท่ีชักน�าให้มีความสงัดกายใจ

อสังสัคคกถา เรื่องความไม่คลุกคลี ด้วยการสนทนาปราศรัย การอยู่ร่วมกัน    
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สีลสัมปทากถา เรื่องความสมบูรณ์ด้วยศีล หมายถึง การส�ารวมอินทรีย์ 6 การพิจารณา

ใช้สอยปัจจัย 4  

สมาธิสัมปทากถา เรื่องความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ ถ้อยค�าที่ชักน�าให้ท�าจิตมั่น

ปรับเพ่ือใช้ให้ข้อมูลผู้มารับบริการ ปฏิบัติตามกฎของห้องคลอด ยอมรับสภาพที่นอน

รอคลอดภายในห้องคลอด มิได้พบญาติได้ตามความพอใจ รับรู ้การเปลี่ยนแปลงในแต่ระยะ

การคลอด และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามค�าแนะน�า เพื่อให้การคลอดด�าเนินไปเป็นปกติ

ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ

 
ภาพท่ี 4 แสดงขั้นตอนการเบ่งคลอด

ประยุกต์ใช้หลักธรรม วิริยารัมภกถา ปัญญากถา วิมุตติกถา และวิมุตติญาณทัสสนกถา

วิริยารัมภกถา เรื่องการท�าความเพียรทางกายและทางจิตให้บริบูรณ์

ปัญญาสัมปทากถา เรื่องความสมบูรณ์ด้วยปัญญา ถ้อยค�าที่ชักน�าให้เกิดปัญญา

วิมุตติสัมปทากถา เรื่องความสมบูรณ์ ท�าใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์

วิมุตติญานทัสสนสัมปทากถา เรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ รู้และเข้าใจ

ในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์

 ปรับเพื่อใช้ให้ข้อมูลผู้มารับบริการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในระยะสุดท้าย

ของการคลอด รู้ทันความเจ็บปวดท่ีทวีเพิ่มข้ึน และการเบ่งที่ถูกวิธี เพ่ือน�าไปสู่ภาวะที่หลุดพ้น

จากทุกข์ คือสิ้นสุดการคลอดอย่างปลอดภัย
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สรุป
 จากที่ ได ้น�าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหมวดธรรมที่ เกี่ยวเนื่องด ้วย  

เรื่องที่ควรสนทนา กถาวัตถุ 10 ประการ มาบูรณาการร่วมกับทฤษฎีการสื่อสารของเบอร์โล 

สร้างเป็นเครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อมุ ่งหวังให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพขึ้น  

ลดความขัดแย้งด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู ้รับบริการชาวพม่า ผู ้รับบริการเข้าใจ 

สิ่งที่เจ้าหน้าท่ีต้องการสื่อ มีพฤติกรรมเชิงบวก และสามารถปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์  

เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน น�ามาวางแผนให้การพยาบาลได้อย่างครอบคลุม จนน�าไปสู ่

การคลอดที่ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด
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