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Abstract

 This one-group pretest posttest experimental study aimed to examine the effect of an Illness 
Representation-based Education Program (IREP) on medication adherence among adult patients 
with bipolar disorder. Thirty participants who met the inclusion criteria were recruited from the out-patients 
department (OPD) of a psychiatric hospital in Medan, Indonesia.  The IREP is an individualized 
intervention which consists of 7 major processes; (1) representation assessment, (2) identifying 
and exploring the gaps, misconceptions and confusion related to bipolar disorder, (3) creating conditions 
for conceptual change, (4) introducing replacement information, (5) summarizing, (6) goal setting 
and planning regarding enhancing medication adherence, and (7) following-up the goal and the 
strategies. Medication adherence was measured by using the Medication Adherence Behavior 
Questionnaire (MABQ), a self-report questionnaire composed of four subscales, developed by the 
researcher. The MABQ was content validated by three experts and its reliability was examined using 
Cronbach’s alpha coefficient giving values of .91 for voluntarily taking medication, 0.86 for continuously 
taking medication, .67 for actively taking medication, .84 for correctly as prescribed taking medication, 
and .94 for the total scales. Paired t-test was used to analyze changes in medication adherence 
after the intervention.
 The result showed that after receiving the IREP, the participants reported a significant 
improvement in medication adherence behavior (t = -5.0, p < .01). This study provides empirical 
evidence on the effectiveness of a representational approach to patient education on the medication 
adherence behaviors of patients with bipolar disorder. Thus, IREP is highly recommended to be 
implemented in nursing practice in order to enhance medication adherence among adult patients 
with bipolar disorder. Nurses can combine the practice of IREP with pharmacological management 
to help the patients who are non-adherent to their medication to change their behavior to be adherent 
to medication.
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ผลของโปรแกรมการให้ความรูบ้นพืน้ฐานความเข้าใจเก่ียวกบั
การเจ็บป่วยต่อการยึดติดกบัการรบัประทานยาในผู้ป่วย
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บทคดัย่อ

 การวจิยัทดลองแบบกลุม่เดยีววดักอ่นและหลงัทดลอง มวีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิผลของโปรแกรม
การใหค้วามรูบ้นพื้นฐานความเขา้ใจเกีย่วกบัการเจบ็ปว่ยต่อการยดึตดิกบัการรบัประทานยาของผูป้ว่ย
โรคอารมณ์สองขัว้ ผูใ้หข้อ้มลูประกอบดว้ยผูป้ว่ยทีม่ารบัการรกัษาทีแ่ผนกผูป้ว่ยนอกของโรงพยาบาลจติเวช
ในเมอืงเมดาน ประเทศอนิโดนีเซยี จ�านวน 30 คนทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑก์ารคดัเขา้ โปรแกรมเป็นการบ�าบดั
รายบุคคลประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน คอื (1) การประเมนิความเขา้ใจ (2) การคน้หาและระบชุอ่งวา่ง ความเขา้ใจผดิ
และความสบัสนเกีย่วโรค (3) การสรา้งเงือ่นไขเพือ่การปรบัเปลีย่นแนวคดิ (4) การใหข้อ้มลูทีเ่หมาะสม 
(5) การสรปุ (6) การก�าหนดเป้าหมายและวางแผนเกีย่วกบัการยดึตดิกบัการรบัประทานยา และ (7) การตดิตาม
ผลเป้าหมายและวธิกีารทีใ่ช ้ส�าหรบัการยดึตดิกบัการรบัประทานยาประเมนิจากแบบสอบถามพฤตกิรรม
การยดึตดิกบัการรบัประทานยา ซึง่เป็นแบบประเมนิตนเองประกอบดว้ย 4 ดา้น พฒันาโดยผูว้จิยั ผา่นการหา 
ความตรงเชงิเน้ือหาจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน และมคีา่ครอนบาค แอลฟาของดา้นรบัประทานยาดว้ยความเตม็ใจ 
ดา้นการรบัประทานยาอยา่งตอ่เนือ่ง ดา้นรบัประทานยาอยา่งกระตอืรอืรน้ ดา้นการรบัประทานยาไดถ้กูตอ้ง 
และโดยรวมเทา่กบั .91, .86, .67, .84 และ .94 ตามล�าดบั  ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูการเปลีย่นปลงการยดึตดิ
กบัการรบัประทานยาดว้ยสถติทิคีู่
 ผลการวจิยัพบวา่ ภายหลงัเขา้รว่มโปรแกรมฯ ผูใ้หข้อ้มลูมพีฤตกิรรมการรบัประทานยาในทาง
ทีด่ขี ึน้อยา่งมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(t = -5.0, p < .01) ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธผิลของโปรแกรม
ต่อการยดึตดิกบัการรบัประทานยาของผูป้ว่ยโรคอารมณ์สองขัว้ ดงันัน้จงึควรน�าโปรแกรมการใหค้วามรู้
บนพื้นฐานความเขา้ใจเกีย่วกบัความเจบ็ป่วยมาใชใ้นการเพิม่การยดึตดิกบัการรบัประทานยาในผูป้่วย
โรคอารมณ์สองขัว้ ทัง้น้ีพยาบาลสามารถน�าโปรแกรมฯมาใชร้ว่มในการจดัการการบ�าบดัดว้ยยา เพือ่ชว่ย
ใหผู้ป้ว่ยทีไ่มย่ดึตดิกบัการรบัประทานยาไดป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรมการรบัประทานยาใหด้ขีึน้
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