
Phichit Public Health Research And Academic Journal                             Vol. 1 No.2 July - December 2020

25
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บทคัดย�อ
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวจิัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) เพื่อเปรียบเทียบผลของการสอนการให
อาหารทางสายยางโดยใชสื่อวีดิทัศน กับการสอนแบบเดิม (บรรยายและสาธิต) ตอความรูและการปฏิบัติของผูดูแลผูปวย 
กลุมตัวอยางเปนผูดูแล ท่ีไดรับการสอนการใหอาหารทางสายยาง จํานวน 70  คน  แบงเปนกลุมทดลอง 35 คน สอนโดยใช
สื่อวีดิทัศน  และกลุมควบคุม 35 คน  สอนแบบเดิม การเลือกกลุมตัวอยางเปนแบบเจาะจง คือ ญาติหรือผูดูแลทุกราย ที่ไดรับ
การสอนและปฏบิัติการใหอาหารทางสายยางแกผูปวย และยนิยอมเขารวมการวจิัย ระหวางเดอืน  มถินุายน – กันยายน 2559
เก็บรวบรวมขอมูลดวย แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามความรู และแบบสังเกตการปฏบัิติ การใหอาหารทางสายยาง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาเฉลี่ยคะแนนความรู 
และการปฏิบัติ ระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ดวย Mann-Whitney U Test
 ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรู และการปฏิบัติ การใหอาหารทางสายยางของกลุมที่สอนโดยใชสื่อ
วีดิทัศน สูงกวากลุมที่สอนโดยบรรยายและสาธิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< .001)
 ดังน้ันพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวของ ควรนําสื่อวีดิทัศนที่พัฒนานี้ไปใชในการสอนการใหอาหารทางสายยาง
 คําสําคัญ : การใหอาหารทางสายยาง การสอนดวยส่ือวีดิทัศน ความรู การปฏิบัติ

Abstract
 This research is a quasi - experimental research to compare the results of the teaching of tube
feeding using video media. With traditional teaching (Lecture and demonstration) on knowledge and
practice of caregivers. The sample composed of 70 caregivers who were taught the tube feeding divided 
into experimental groups, 35 people taught by video media and the control group, 35 people taught in a 
traditional way. The sample was chosen for specifi c purposes, is all relatives or caregivers. That have been 
taught and practiced tube feeding to the patient and agree to participate in the research between June 
- September 2016, also collecting data General information query Knowledge questionnaire and Practice 
observation form tube feeding. The statistics used for data analysis were number, percentage, mean,
standard deviation. Test average knowledge score and practice during the experimental group and the 
control group with Mann-Whitney U Test.
 The research results showed that the mean of knowledge score and practice group tube feeding 
taught using video media higher than the group taught by lectures and demonstrations with statistical
signifi cance (p<.001).
 Therefore, nurses and related personnel should bring video media this development is used
to teach tube feeding.
 Keyword: tube feeding, teaching with video media, knowledge, practice
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บทนํา
 กลุมงานอายุรกรรมโรงพยาบาลพิจิตร รับใหการ
รักษาพยาบาลผูปวย อายุรกรรม อายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป มี
แนวโนมประชากรไทยเปนสังคมผูสูงอายุมากขึ้น จากสถิติ
ผูปวยที่มารับบริการท่ีแผนกอายุรกรรม ปงบประมาณ 2556 
– 2558 พบวามีผูสูงอายุ 71.09%, 73.13% และ70.75% 
ตามลําดับ(1) ซึ่งผูสูงอายุมักมีปญหาเก่ียวกับการรับประทาน
อาหาร ไดนอย ไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย
มีปญหาเก่ียวกับการกลืน ไมสามารถรับประทานอาหารได
เอง แพทยใหการรักษาโดยใหอาหารทางสายยาง
 จากสถิติผูปวยที่มารับบริการท่ีแผนกอายุรกรรม
ที่ตองใหอาหารทางสายยางทุกราย ปงบประมาณ 2556– 
2558 มีจํานวน 1,749 คน 1,833  คน และ 1,832 คน ตาม
ลําดับ(1) ซึ่งญาติหรือผูดูแลจําเปนตองเรียนรูการใหอาหาร
ทางสายยาง  ผูปวย 1 คน พยาบาลจําเปนตองสอนญาติหรือ
ผูดูแลอยางนอย 1 คน และในบางรายมีบุตรหลานผลัดเปล่ียน
ชวยกันดูแลผูปวย พยาบาลจึงจําเปนตองสอนหลายคน และ
หลายครั้ง เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง เดิมใชวิธีการสอน
แบบบรรยาย และสาธิต ซึ่งตองใชระยะเวลาในการสอนมาก
 ในบางคร้ังญาติสะดวกมานอกเวลาราชการ ซึ่งจํานวน
พยาบาลที่ปฏิบัติงานมีนอย  หรือมาในชวงท่ีพยาบาล
มีภาระงานมาก ยังไมสามารถสอนได รวมทั้งพยาบาลใน
หนวยงาน มีจํานวนมาก แนวทางการสอนและความครอบคลมุ
ของเนื้อหาการสอนอาจแตกตางกัน ทําใหญาติหรือผูดูแล 
ปฏิบัติไดไมถูกตอง ไมครบถวน
 จากการศึกษา พบวา การสอนโดยใชสื่อวีดิทัศน ทําให
มีความรูเพิ่มขึ้นและสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองมากกวา
การสอนแบบบรรยาย(2-5) ดังนั้นคณะผูวิจัย จึงมีแนวคิด
สรางสื่อการสอน การใหอาหารทางสายยาง โดยใชวีดิทัศน
เพื่อใหญาติหรือผูดูแล มีความรู ปฏิบัติไดถูกตอง ครบถวน 
เกิดประโยชนสูงสุด ทั้งแกผูปวย ญาติ ผูดูแล และพยาบาล

วัตถุประสงค�ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลของการสอนการใหอาหาร
ทางสายยาง  ในกลุมการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศน  และ
กลุมการสอนแบบเดิม ตอความรูในผูดูแลผูปวย
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการสอนการใหอาหาร
ทางสายยาง  ในกลุมการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศน  และ
กลุมการสอนแบบเดิม ตอการปฏิบัติของผูดูแลผูปวย

วิธีและวิธีดําเนินการ
 การวิจัยครั้ง น้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-
experimental research) ชนิด control group design 

มีกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ประชากร คือญาติหรือ
ผูดูแลที่ไดรับการสอนการใหอาหารทางสายยาง ที่หอผูปวย
อายุกรรม  ไดแก อายุกรรมชาย 1, อายุรกรรมชาย 2, สงฆอาพาธ,
อายกุรรมหญิง 1, อายกุรรมหญิง 2, พิเศษเฉลิมฯ 3, พิเศษ
เฉลิมฯ 4 และพิเศษเฉลิมฯ 5 เก็บขอมูลโดยสุมหอผูปวย
อายุรกรรมทั้ง 8 หอผูปวยไดกลุมทดลองสอนโดยใชสื่อ
วดิีทัศน คือหอผูปวย อายุกรรมหญิง  2, พิเศษเฉลิมฯ 3,  พิเศษ
เฉลิมฯ 4 และพิเศษเฉลิมฯ 5 กลุมควบคุม สอนแบบเดิม
(บรรยาย และสาธิต) คือ หอผูปวยอายุกรรมชาย 1, อายุกรรม
ชาย2,  สงฆอาพาธ และอายุกรรมหญิง 1 เก็บขอมูลกลุม
ละ 35  คนรวม 70 คน การเลือกกลุมตัวอยางเปนแบบ
เจาะจง คือ ญาติหรอืผูดูแลทุกรายท่ีไดรับการสอนและปฏบัิติ
การใหอาหารทางสายยางแกผูปวย  และยินยอมเขารวม
การวิจัยในชวงที่ทําการวิจัย ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย  
มิถุนายน – กันยายน 2559 
 เกณฑการคัดเลือกเขารวมการวิจัย ญาติหรือผูดูแล 
อายุมากกวา 18 ป ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ท่ีใหอาหาร
ทางสายยางแกผูปวย
 เกณฑการคัดออกจากการวิจัย ไดแก ผูที่มีปญหาการ
ไดยินหรอืการมองเห็น และสือ่สารไมได แขนและมือออนแรง
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คณะผูวิจัย สรางขึ้นเอง 
ประกอบดวย
 1. สื่อวีดิทัศน เรื่อง การใหอาหารทางสายยาง(6,7,8)

ประกอบดวย ความหมาย การเตรียมอาหาร การเตรียม
อุปกรณ  การจัดทานอน  และข้ันตอนการใหอาหารทาง
สายยาง ระยะเวลา 12 นาที 
 2. แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ของผูเรียน ประกอบ
ดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ยของครอบครัว โรคประจําตัว ผูรับผิดชอบดูแลผูปวย
เมื่อกลับบาน  ความสัมพันธกับผูปวย  
 3. แบบสอบถามความรู การใหอาหารทางสายยาง 
จํานวน 10 ขอ ใหตอบ ถูก หรือ ผิด
 4. แบบสังเกต และประเมิน การปฏิบัติ การใหอาหาร
ทางสายยาง 10 ขอ ผูประเมิน ให ถูก หรอื ผิด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
 1. สื่อวีดิทัศนเรื่องการใหอาหารทางสายยางใหผูทรง
คุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพ
แผนกอายรุกรรม อาจารยพยาบาล เปนผูตรวจสอบความตรง
และความเหมาะสมของเนื้อหา คณะผูวิจัยไดนํามาแกไข
ปรับปรุง ตามคําแนะนํา และเจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษาตรวจสอบ
ความถูกตองทางดานเทคโนโลยี ถายทํา ตัดตอแลบันทึกเสียง
หลังจากน้ันนําวีดิทัศน ที่ผลิตแลวใหผูทรงคุณวุฒิ และ
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เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา ดูสื่อ เพื่อใหขอเสนอแนะนําไป
ปรับปรุงแกไข นําไปทดลองใชกับญาติหรือผูดูแลผูปวยที่ให
อาหารทางสายยาง จํานวน 10 ราย ประเมินความเขาใจ
ในดานความรู การปฏิบัติ และสื่อการสอนวามีสวนใดที่ตอง
แกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับปญหาที่พบกอนนํามาใชจริง
การวิเคราะหประสิทธิภาพของส่ือ E1/E2 ไดคาเทากับ
80/80 ประสิทธิภาพของสื่อการสอนถือวามีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใชได
 2. แบบสอบถามความรู การใหอาหารทางสายยาง
และแบบสังเกต ประเมินการปฏิบัติ การใหอาหารทาง
สายยาง(6,7,8) ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน
3 ทาน ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพ และอาจารยพยาบาล 
เปนผูตรวจสอบความตรง และความเหมาะสมของเน้ือหา 
คณะผูวิจัยไดนํามาแกไข ปรับปรุง ตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ หลังจากปรับปรุง แกไขแลว จึงทดลองใช
แบบประเมิน จํานวน 20 ราย ไดคาความยากงาย =.7
และคาความเชื่อมั่น =.82

การพิทักษ�สิทธิ์ของกลุ�มตัวอย�าง
 โครงรางการวิจัย ผานการอนุมัติดานจริยธรรม จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลพิจิตร
เลขที่ 0066 แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงค
ข้ันตอนในการดําเนินการ และชี้แจงใหทราบวาการวิจัยครั้งน้ี
จะไมเกิดอันตรายแกผูปวย และกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง
มีสิทธิ์ท่ีจะเขารวม หรือปฏิเสธการเขารวมการวิจัย และ
จะไมมีผลตอคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ไดรับ
 
วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล
 กลุมควบคุม หลังจากพยาบาลสอน และสาธิตการ
ใหอาหารทางสายยางตามปกติ ผูวิจัยใหญาติหรือผูดูแลทํา
แบบสอบถามขอมูลทั่วไป และแบบสอบถามความรู และ
ผูวิจัยบันทึกแบบสังเกต และประเมินการปฏิบัติของญาติ

หรือผูดูแลในการใหอาหารทางสายยางในมื้อตอไป เปน
รายบุคคล
 กลุมทดลอง ผูวิจัยเปดวีดิทัศนการใหอาหารทาง
สายยาง ใหญาติหรือผูดูแล ชมเปนรายบุคคล ใชเวลา
ประมาณ 12 นาที ผูวิจัยใหญาติหรือผูดูแล ทําแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป และแบบสอบถามความรู และผูวิจัยบันทึกแบบ
สังเกต และประเมินการปฏิบัติของญาติหรือผูดูแลในการให
อาหารทางสายยางในมื้อตอไป เปนรายบุคคล

การวิเคราะห�ข�อมูล
 1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปดวยจํานวน รอยละ Mean, SD
 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู  และ
การปฏิบัติ ของญาติและผูดูแล ระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมดวย Mann-Whitney U Test

ผลการดําเนินงาน
 ขอมูลท่ัวไป พบวาประชากรที่ศึกษาทั้งหมด 70 คน 
กลุมทดลองไดรบัการสอนโดยวีดิทัศน จํานวน 35 คน กลุม
ควบคุม ไดรับการสอนโดยบรรยาย และสาธิต จํานวน 35  คน
ทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุม สวนใหญ ประมาณ 4 : 1
เปนเพศหญิง อายุเฉลี่ยของกลุมทดลอง 45.6 ป (SD = 
12.617) กลุมควบคุม 47.03 ป (SD = 13.116) สถานภาพ
สมรส สวนใหญทั้งสองกลุม คู ระดับการศึกษาสวนใหญจบ
ประถมศึกษา รองลงมาคือ มัธยมศึกษา ทั้งสองกลุม  อาชีพ 
เกษตรกรสูงสุดท้ังสองกลุม รองลงมาคือรับจาง รายได
เฉลี่ยของครอบครัว กลุมทดลอง 11,234.29 บาท (SD =
14,385.572)  กลุมควบคุม  14,542.86  บาท  (SD = 
16,213.816) โรคประจําตัว สวนใหญไมมีโรคประจําตัว
ทั้งสองกลุม ผูรับผิดชอบดูแลผูปวยเมื่อกลับบาน สวนใหญ
มีผูอื่นรวมดูแลดวยทั้งสองกลุม รองลงมาคือตนเอง และ
ความสัมพันธกับผูปวยสวนใหญทั้ งสองกลุม  เปนบุตร
(ตารางที่ 1)

 ตารางท่ี 1 ลักษณะประชากร ของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม จําแนกตาม เพศ กลุมอายุ สถานภาพสมรส
 การศกึษา อาชีพ รายได โรคประจําตัว  ผูรับผิดชอบดูแลผูปวยเม่ือกลับบาน และความสัมพันธกับผูปวย
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 ตารางท่ี 1  (ตอ) ลกัษณะประชากร ของกลุมทดลอง และกลุมควบคมุ จําแนกตาม เพศ กลุมอาย ุ สถานภาพสมรส
 การศกึษา อาชีพ รายได โรคประจําตัว  ผูรับผิดชอบดูแลผูปวยเม่ือกลับบาน และความสัมพันธกับผูปวย
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 การวิเคราะหเปรียบเทียบความรูการใหอาหารทาง
สายยาง ของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม พบวา กลุมทดลอง
ท่ีไดรับการสอนโดยวดิีทัศน มีคาเฉล่ีย 9.49 มีคาเฉล่ียอันดับ
47.86 สูงกวา  กลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ

มีคาเฉล่ีย  7.74  คาเฉลี่ย อันดับ  23.14  เมื่ อทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรู 2 กลุม พบวา
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) (ตารางท่ี 2)

 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตาง คาเฉลี่ยคะแนนความรู การใหอาหารทางสายยาง ของกลุมทดลอง
   (n=35) และกลุมควบคุม (n=35)

 การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติการใหอาหาร
ทางสายยาง ของกลุมทดลอง  และกลุมควบคุม  พบวา
กลุมทดลองท่ีไดรับการสอนโดยวดิีทัศน มีคาเฉล่ีย 9.29 มีคา
เฉลี่ยอันดับ 52.05 สูงกวา กลุมควบคุมที่ไดรับการสอน

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

แบบปกติ มีคาเฉลี่ย 5.91 คาเฉลี่ยอันดับ 18.93 เมื่อทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติ 2 กลุม พบวา 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) (ตารางท่ี 3)

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความแตกตาง คาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติ การใหอาหารทางสายยาง ของกลุมทดลอง  
   (n=35) และกลุมควบคุม (n=35)

วิจารณ�
 จากการศึกษาผลการเปรียบเทียบการสอนการให
อาหารทางสายยาง โดยใชสื่อวีดิทัศนตอความรู และการ
ปฏิบัติของญาติหรือผูดูแล ในโรงพยาบาลพิจิตร พบวา 
คะแนนเฉลี่ยความรู การปฏิบัติของญาติหรือผูดูแลสูงกวา 
กลุมที่ไดรบัการสอนตามปกติ (บรรยาย และสาธิต) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนา 
เรื่องผลของการสอนกอนผาตัดโดยใชสื่อวีดิทัศนตอความรู
และการปฏบิัติตนในผูปวยที่ไดรับยาระงับความรูสึกดวยการ
ฉีดยาชาเขาชองไขสันหลัง พบวาการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศน 
ผูปวยมีความรูเพ่ิมมากกวา และสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง
มากกวาการสอนแบบบรรยาย(2) ผลการใชส่ือวีดิทัศน เรื่อง 
การฝกหายใจแบบมีประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมตัวผูปวยกอน
ไดยาระงับความรูสึกแบบทั้งตัว พบวา สื่อวีดิทัศน สงผลให
ผูปวยสามารถฝกหายใจไดดีกวาการฝกหายใจแบบอธิบาย
ตามปกติ(3) ผลการใชส่ือวีดีทัศนเพื่อเตรียมความพรอม
ผูป วยกอนผาตัด  ตอระดับความรูและความพึงพอใจ
ในผูปวยที่มารับบริการผาตัดแบบผูปวยนอก หองผาตัด หู
คอ จมูก โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ พบวา

การเตรียมความพรอมผูปวยกอนผาตัดดวยสื่อวีดิทัศน
มีคะแนนเฉลี่ยความรูหลังการรับชมสื่อวีดิทัศนสูงกวากอน
การรับชม(4) ผลของการใหขอมูลโดยใชส่ือวีดิทัศนตอความรู
และการปฏิบัติของผูปวยในการปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล
พบวา การใหขอมูลโดยใชสื่อวีดิทัศน มีผลทําใหผูปวย
มีความรูและปฏิบัติ การปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล
ไดถูกตองเพ่ิมข้ึน(5) บลูม (Bloom)(9) กลาววาการใหผูเรียน
ไดรบัสิ่งใหมจะสรางความสนใจใหกับผูเรียนไดดี สื่อวีดิทัศน
การใหอาหารทางสายยางมีภาพการเคล่ือนไหว เสียงประกอบ
ทําใหผูเรียน ไดรับประสบการณ ที่ใกลเคียงกับความเปน
จริงมากที่สุด เนื่องจากส่ือทําใหผูเรียนสนใจอยากเรียนรู 
จดจํา และเขาใจบทเรียน สงผลใหเกิดการเรียนรูอยางรวดเรว็ 
สําหรับกลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนตามปกติ ซึ่งเปนการ
สอนแบบบรรยาย และสาธิต จะสอนโดยพยาบาลหลาย
คนโดยท่ีแนวทางการสอนและความครอบคลุมของเน้ือหา
การสอนอาจแตกตางกัน ซึ่งในแตละคนที่ไดรับการสอนตาม
ปกติอาจจะตองเรียนหลายครั้งและจากพยาบาลหลายคน
สงผลใหญาติหรือผูดูแลอาจเกิดความสับสน ทําใหเกิดการ
เรียนรูไดไมดีนัก หรือไมสามารถนําความรูไปสูการปฏิบัติที่
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ถูกตองครบถวน ดังนั้นการสอนการใหอาหารทางสายยาง
โดยใชส่ือวดิีทัศน ซึง่มีภาพการเคล่ือนไหว มีทักษะการปฏิบัติ
ใหอาหารพรอมทั้งประยุกตปญหาหลายๆ เรื่อง ซึ่งอาจพบ
ไดในขณะและหลังใหอาหารทางสายยาง นับวาเปนส่ิงที่ญาติ
หรือผูดูแลสามารถนําไปทบทวนดวยตนเองทําใหมีความรู
และปฏิบัติการใหอาหารทางสายยางไดอยางถูกตอง ครบ
ถวนซึ่งจะชวยใหผูปวย ญาติ หรือผูดูแล สามารถทบทวน
ความรูและการปฏิบัติไดเอง ตามความตองการ และลดระยะ
เวลาในการสอนของบุคลากรสาธารณสุข
 ประเด็นที่เปนจุดดอยของสื่อวีดิทัศน คือเปนการ
สื่อสารทางเดียว ขณะดูวีดิโอเอง เมื่อมีขอสงสัยไมสามารถ
สอบถามได ดังนั้น ควรมีการสอนดวยสื่อวีดิทัศนรวมกับ
การอธิบายดวย เมื่อมีขอสงสัยสามารถสอบถามไดทันที
เพ่ือใหการสอนดวยสื่อวีดิทัศน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุป
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-ex-
perimental research) เพ่ือเปรียบเทียบผลการสอนการ
ใหอาหาทางสายยาง โดยใชสื่อวีดิทัศนกับการสอนแบบเดิม
(บรรยายและสาธติ) ในญาตหิรอืผูดูแล ท่ีปฏิบัติการใหอาหาร
ทางสายยางแกผูปวย หอผูปวยอายรุกรรม โรงพยาบาลพิจติร 
ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรู และการปฏิบัติ 
การใหอาหารทางสายยางของกลุมท่ีสอนโดยใชสื่อวีดิทัศน 
สูงกวากลุมที่สอนโดยบรรยายและสาธิต

ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช�
 พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวของ ควรนําสื่อวีดิทัศน
ใชในการสอนการใหอาหารทางสายยางแกญาติหรือผูดูแล
ผูปวย 

ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครÑ้งต�อไป
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการเปดวีดิทัศนใหญาติ
หรือผูดูแลชม เปนการสื่อสารทางเดียว การวิจัยครั้งตอไป 
ควรเปรียบเทียบการสอนดวยสื่อวีดิทัศน กับการสอนดวยสื่อ
วีดิทัศนรวมกับการบรรยาย
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