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Abstract
Purpose:This study aimed to examine the effects of a psychoeducational 
program on attitude toward medication and compliance with first 
appointment after discharge in schizophrenic patients.  
Design: A quasi-experimental design was employed.  
Methods: Fifty-five schizophrenic patients, who were inpatients in a 
governmental mental hospital, were divided into two groups: experimental 
and control, by pair technique. Each pair had a difference in age less than 
five years. The patients in the experimental group attended the 
psychoeducational program, whereas those in the control group received 
treatment as usual. Drug Attitude Inventory (DAI-10) was used to assess 
the patients’ attitude toward medication.  ANCOVA and Z-Test for 
comparing the properties of those presenting for the first appointment 
after discharge were employed for data analysis. 
Mainfindings: The result revealed that the patients in the experimental 
group reported a significantly more positive attitude toward medication 
than those in the control group (p<.05). The experimental group also 
presented with a significantly higher proportion of attendance for the first 
appointment after discharge than the control ((p<.05).  
Conclusionandrecommendations: The psychoeducational program can 
improve attitudes toward drugs and compliance with first appointment of 
inpatients diagnosed with schizophrenia. The success factors are 
combinations of medication education, active patient participation, 
utilization in one-to-one teaching, and nurse contact over time after 
discharge. The program should be retested on a larger scale, including both 
male and female patients, for further investigation of outcomes.  
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ วตัถปุระสงคข์องการวจิยัครัง้นี ้ เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรม
สขุภาพจติศกึษาตอ่ทศันคตติอ่ยาและความรว่มมอืในการมาตรวจตามนดัครัง้
แรกหลงัจำหนา่ยของผูป้ว่ยจติเภท 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยักึง่ทดลอง  
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งคอื ผูป้ว่ยจติเภททีเ่ขา้รบัการรกัษาในแผนก
ผูป้ว่ยใน โรงพยาบาลจติเวชแหง่หนึง่ คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งทีม่คีณุสมบตัติาม
เกณฑท์ีก่ำหนดและจบัคูอ่ายรุะหวา่งกลุม่โดยแตล่ะคูม่อีายหุา่งกนัไมเ่กนิ 5 ป ี
จดัเขา้กลุม่ควบคมุ 25 ราย กลุม่ทดลอง 30 ราย กลุม่ควบคมุไดร้บัการดแูล
ตามปกติของโรงพยาบาล กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา   
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินทัศนคติต่อยา และบันทึกการมา  
ตรวจตามนัดครั้งแรกหลังจำหน่ายจากเวชระเบียนผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูล  
โดยใชส้ถติ ิANCOVA และ Z-Test for comparing two proportions  
ผลการวจิยั: ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้ว่ยจติเภทกลุม่ทดลองมคีะแนนทศันคติ
ตอ่ยามากกวา่ผูป้ว่ยกลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .05) และ  
ผูป้ว่ยจติเภทกลุม่ทดลองมสีดัสว่นการมาตรวจตามนดัครัง้แรกหลงัจำหนา่ย
มากกวา่ผูป้ว่ยกลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .05)   
สรปุและขอ้เสนอแนะ: ผลการวจิยัครัง้นี้ใหข้อ้สรปุวา่โปรแกรมสขุภาพจติ
ศกึษาสามารถสง่เสรมิทศันคตทิางบวกตอ่ยาและความรว่มมอืในการมาตรวจ
ตามนดัครัง้แรกหลงัจำหนา่ยของผูป้ว่ยจติเภท ความสำเรจ็ของโปรแกรมมา
จากการผสมผสาน การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยา การมสีว่นรว่มของผูป้ว่ย การให้
ความรูแ้บบตวัตอ่ตวั และการตดิตามหลงัจำหนา่ยของพยาบาล การวจิยัครัง้
ตอ่ไป ควรทดสอบประสทิธผิลของโปรแกรมในกลุม่ตวัอยา่งจำนวนมากขึน้
และครอบคลมุทัง้ผูป้ว่ยหญงิและชาย 
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