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Abstract
 Purpose: To study the effect of Information-Motivation-Behavioral Skills (IMB) Program on 
phosphate binder adherence and serum phosphate level in hemodialysis patients. 
 Design: A randomized controlled trial.
 Method: The IMB Model was employed to develop the study intervention. Seventy  
hemodialysis patients were randomly assigned into the experimental group (N = 35) and the control 
group (N = 35). The experimental group received the IMB program in addition to usual care for 4 
weeks, while the control group received usual care and the phosphate binder user guide for self-study.  
Phosphate binder adherence was measured at baseline and at week 5. Serum phosphate level was 
measured at baseline and at week 13. The data were analyzed with descriptive statistics and  
independent t-test.
 Main findings: Sixty nine subjects completed the study. At baseline, the experimental group and 
the control group were not significantly different. After the trial, the mean adherence score in the 
experimental group increased from 20.82 (SD = 2.93) to 24.55 (SD = 1.46), in the control group  
increased from 21.6 (SD = 2.13) to 22.37 (SD = 2.43). The findings showed that the level of adherence 
was significantly higher in the experimental group compared to the control group (t = 4.535, p < .05). 
However, the serum phosphate levels after the trial between the two groups showed no significant 
difference (p > .05).
 Conclusion and recommendations: The program improved adherence to phosphate binder. 
Thus, it should be implemented in hemodialysis patients who have non-adherence to phosphate 
binder. Levels of serum phosphate should be followed up to assess the effectiveness of the program to 
reduce serum phosphate.
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล	 เสริมแรงจูงใจ	 และทักษะการรับประทานยา	 ต่อความ 
สมำา่เสมอในการรับประทานยาจับฟอสเฟต	และระดับฟอสเฟตในเลือดในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม
 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม	
 วิธีดำาเนินการวิจัย: การศึกษาคร้ังน้ีใช้แนวคิดการให้ข้อมูล	 เสริมแรงจูงใจ	และพัฒนาทักษะ	 เพ่ือนำาไปสู่การปรับ
พฤติกรรม	เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและการพัฒนาโปรแกรม	ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม	70	รายถูกสุ่มเข้า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	กลุ่มละ	35	คน	กลุ่มทดลองได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับโปรแกรมจากผู้วิจัยเป็นเวลา	4	
สัปดาห์	ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติและได้รับคู่มือการรับประทานยาจับฟอสเฟตไปศึกษาด้วยตนเอง	ประเมิน
ความสมำา่เสมอในการรับประทานยาก่อนและหลังการทดลองในสัปดาห์ท่ี	 5	 และประเมินระดับฟอสเฟตในเลือดก่อน
และหลังการทดลองในสัปดาห์ท่ี	13	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและ	independent	t-test
 ผลการวิจัย:	เม่ือส้ินสุดการทดลองมีกลุ่มตัวอย่างจำานวนท้ังส้ิน	69	ราย	ก่อนการทดลองพบว่าท้ังสองกลุ่มมีลักษณะ
ไม่แตกต่างกัน	หลังการทดลองพบค่าเฉล่ียความสมำา่เสมอในการรับประทานยาจับฟอสเฟตของกลุ่มทดลองเพ่ิมข้ึนจาก	
20.82	(SD	=	2.93)	เป็น	24.55	(SD	=	1.46)	ส่วนกลุ่มควบคุมเพ่ิมข้ึนจาก	21.60	(SD	=	2.13)	เป็น	22.37		(SD	=	
2.43)	โดยพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(t	=	4.535,	p	<	.05)	อย่างไรก็ดี 
ค่าเฉล่ียระดับฟอสเฟตในเลือดหลังการทดลองของท้ังสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน	(p	>	.05)	
 สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการให้ข้อมูล	 เสริมแรงจูงใจและทักษะการรับประทานยาจับฟอสเฟตในผู้ป่วย
ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมเพ่ิมความสมำา่เสมอในการรับประทานยามากข้ึน	ควรนำาโปรแกรมน้ีไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วย
ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมท่ีมีความไม่สมำา่เสมอในการรับประทานยาจับฟอสเฟต	รวมท้ังศึกษาติดตามระดับฟอสเฟต
ในเลือดเพ่ือประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมต่อการลดระดับฟอสเฟตต่อไป
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