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Abstract

Aim: This pilot study examined the effect of Islamic-based insight enhancement program (IBIEP) 
on medication adherence of persons with schizophrenia. 
Background: Medication adherence is a critical for persons diagnosed with schizophrenia. Islamic-based
insight enhancement therapy is a religious intervention to help Muslim persons with schizophrenia 
adhere to medication administration. 
Method: The IBIEP is a five week program comprised of nine sessions using several program 
protocols such as discussion, giving information, demonstration, and sharing of experiences. The focus 
of the program is enhancing the insight of the patients. The study used a quasi-experiment design to 
examine the effect of IBIEP on the medication adherence of Muslim patients with schziophrenia. 
Ten patients were randomly assigned to either the experimental group and the control group. Each 
group consisted of five persons. The Beck Cognitive Insight Scale was used to assess cognitive 
insight; The Birchwood Insight Scale was used to assess clinical insight, and The Medication 
Adherence Rating Scale was employed to determine medication adherence. 
Results: The participants who received the IBIEP therapy had better medication adherence (U = 1.5,
p < 0.05), cognitive insight (U = 1.0, p < 0.05), and clinical insight (U = 0.50,  p < 0.05,) as 
compared to the subject group who received routine care. 
Conclusions: This pilot study showed that the Islamic-based insight enhancement program (IBIEP)
has potential to enhance insight and should be further tested with a larger size of participants.
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: การศึกษานำาร่องคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลของโปรแกรมเพ่ิมการรู้ตนเอง บนพ้ืนฐานหลัก
ศาสนาอิสลามต่อภาวะยึดมั่นต่อการใช้ยาของผู้เป็นจิตเภท
ความเป็นมา: ภาวะยึดมั่นต่อการใช้ยาเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับผู้เป็นจิตเภท การบำาบัดบนพื้นฐานหลักอิสลามเพื่อ
เสริมสร้างการรู้ตนเองเป็นการบำาบัดท่ีเน้นการปฏิบัติทางศาสนา จะช่วยให้ผู้เป็นจิตเภทมุสลิมยึดม่ันกับการรับประทาน
ยามากขึ้นได้
วิธีการ: โปรแกรมเพ่ิมการรู้ตนเอง บนพ้ืนฐานหลักศาสนาอิสลาม (IBIEP) เป็นโปรแกรมการบำาบัด ใช้เวลา 5 สัปดาห์ 
ประกอบด้วย 9 คร้ัง กิจกรรมมีหลายลักษณะ เช่น การอภิปราย การให้ข้อมูล การทำาเป็นตัวอย่าง และการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ จุดเน้นของโปรแกรมอยู่ท่ีการเพ่ิมการรู้ตนเอง วิธีการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง เพ่ือประเมินผล
ของโปรแกรมต่อภาวะยึดม่ันในการใช้ยา ของผู้เป็นจิตเภทมุสลิม จำานวน 10 คน ซ่ึงได้รับการสุ่มเข้าอยู่ในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมอย่างละ 5 คน แบบประเมินท่ีใช้คือ แบบประเมินการรู้ตนเองทางความรู้คิดของ เบค การประเมิน
การรู้ตนเองทางคลินิกของ เบิร์ทวูด และการประเมินภาวะยึดมั่นในการใช้ยา 
ผลการวิจัย: เม่ือเปรียบเทียบสองกลุ่มพบว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมในโปรแกรม IBIEP มีภาวะยึดม่ันในการใช้ยา (U = 1.5,
p < 0.05) การรู้ตนเองด้านการู้คิด (U = 1.0, p < 0.05) และการรู้ตนเองทางคลินิก (U = 0.50,  p < 0.05)  
ดีกว่า กลุ่มควบคุมซึ่งที่ได้รับการดูแลตามปกติ
สรุป: การศึกษานำาร่องคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า โปรแกรม IBIEP น่าจะสามารถเพ่ิมภาวะยึดม่ันในการใช้ยาของผู้เป็น
จิตเภทได้ จึงควรนำาไปทดลองในกลุ่มผู้เป๋นจิตเภทที่มีจำานวนมากกว่านี้
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