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Abstract
Purpose: To study the effectiveness of promoting a problem-
solving ability program for medication adherence in patients with 
type 2 diabetes. 
Design: Experimental research   
Methods: The sample comprised 51 diabetic patients who 
received services at the Diabetes Clinic of Sena Hospital in 
Phranakhon Si Ayutthaya Provence.  Patients were randomly 
assigned into a control group of 25 and an experimental group of 
26. The control group received routine nursing care which 
included dissemination of knowledge and self-care practices of 
diabetes. The experimental group received the problem-solving 
ability program regarding medication adherence for a 12-week 
period. The program was composed of four parts: provision of 
disease-specific knowledge; provision of problem-solving 
orientation; promotion of problem-solving skills and process; and 
promotion of transfer of past experience. The program activities 
included exchange of information, feelings, and experiences 
regarding medication intake; discussion of problems in 
medication intake among fellow patients with type 2 diabetes, 
and medication records. A t-test and the Wilcoxon Signed-Ranks 
Test were used for data analysis. 
Mainfindings: After receiving instruction in the program, the 
experimental group had higher scores for medication adherence 
at a statistical significance of p< .001. In addition, the 
experimental group had higher scores for medication adherence 
than the control group with a statistical significance of p< .05. 
Conclusionandrecommendations: Based on the findings, the 
implementation of our problem-solving ability program in a 
nursing practice system at diabetic clinics should be promoted. 
This will promote confidence and rational decision-making in 
patients with type 2 diabetes, thus leading to increased 
medication adherence 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ ไขปัญหา
ต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2*
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บทคดัยอ่: 

วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมสง่เสรมิความสามารถในการ

แก้ไขปญัหาตอ่ความสมำ่เสมอในการรบัประทานยาในผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2 

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อน   

หลงัการทดลอง และแบบเปรยีบเทยีบสองกลุม่ 

วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่ 2 ไดร้บัการรกัษาที่

คลนิกิเบาหวานแผนกผูป้ว่ยนอก โรงพยาบาลเสนา ทีเ่ขา้รว่มการทดลองสทุธ ิ 51 

คน เปน็ตวัอยา่งกลุม่ควบคมุ 25 คน กลุม่ทดลอง 26 คน  กลุม่ควบคมุไดร้บัการ

พยาบาลตามปกต ิ คอื ไดร้บัความรูจ้ากพยาบาลประจำคลนิกิเปน็รายบคุคล เกีย่ว

กบัเบาหวานและการปฏบิตัตินเมือ่เปน็โรคเบาหวาน  กลุม่ทดลองไดร้บัโปรแกรม

ส่งเสริมความสามารถในการแก้ ไขปัญหาในการรับประทานยาระยะเวลา 12 

สปัดาห ์ประกอบดว้ย การใหค้วามรูร้ายบคุคล การใหค้วามรูร้ายกลุม่ การฝกึทกัษะ

การแก้ ไขปัญหาในการรับประทานยา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับ

ประทานยาและวิธีการแก้ ไขปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน ได้รับคู่มือการแก้ ไข

ปญัหาเมือ่ใชย้าเบาหวานชนดิกนิและแบบบนัทกึการรบัประทานยาขณะอยูบ่า้น 

วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติทิดสอบคา่ทแีละการทดสอบวลิคอกซนั 

ผลการวจิยั: 1. ผูป้ว่ยเบาหวานที่ไดร้บัโปรแกรมสง่เสรมิความสามารถในการแก้ไข

ปญัหาในการรบัประทานยา มคีวามสมำ่เสมอในการรบัประทานยาสงูกวา่กอ่นไดร้บั

โปรแกรม อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p< .001) 2. ผูป้ว่ยเบาหวานที่ไดร้บัโปรแกรม

สง่เสรมิความสามารถในการแก้ไขปญัหาในการรบัประทานยา มคีวามสมำ่เสมอใน

การรบัประทานยาสงูกวา่ผูป้ว่ยเบาหวานที่ไม่ไดร้บัโปรแกรม อยา่งมนียัสำคญัทาง

สถติ ิ(p< .05) 

สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลและบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน

ทีค่ลนิกิเบาหวาน สามารถนำโปรแกรมสง่เสรมิความสามารถในการแก้ไขปญัหาใน

การรบัประทานยาไปใช้ในระบบการดแูลผูป้ว่ยทีค่ลนิกิเบาหวาน เพือ่สง่เสรมิใหผู้้

ปว่ยเบาหวานตดัสนิใจแกป้ญัหาทีพ่บในชวีติประจำวนัโดยใชเ้หตผุล สง่ผลใหร้บั

ประทานยาสมำ่เสมอเพิม่ขึน้ 

 

คำสำคญั: โปรแกรมสง่เสรมิความสามารถ การแก้ไขปญัหา ความสมำ่เสมอในการ

รบัประทานยา  ผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2 
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