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Abstract
 Purpose: To study the effects of a mobile application on medication adherence in stroke  
patients.
 Design: Experimental study.
 Method: The samples of this study were 56 patients with stroke, aged 18 years and above who 
followed up at one University Hospital in Bangkok.  Block random assignment was used to assign 
the sample into the experimental group (N = 28) and the control group (N = 28).  The  
experimental group received regular nursing care, the medication handbook for patients with stroke 
and was given the mobile application with reminder, medication information, stroke symptoms, 
medication taken record system and interconnection data system with the researcher.  The control 
group received regular nursing care and the medication handbook for patients with stroke.  Data 
were collected using personal data questionnaire and medication adherence report scale (MARS5) 
which obtained Cronbach’s Alpha Coefficient at .81 and were analyzed by Mann-Whitney U Test.
 Main finding: The result revealed that medication adherence among the experimental group 
was statistically significant higher than the control group (p < .05).  Mobile application can improve 
patient adherence to medication 42.85%. 
           Conclusion and recommendations: The finding of this study confirms the effectiveness of 
mobile application to increase medication adherence in stroke patients.  The mobile application 
should be further developed in other operating systems to be more appropriately used by stroke 
patients. 
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ประสิทธิผลของโมบายแอพพลิเคชั่นต่อความร่วมมือ
ในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง*
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาผลของโมบายแอพพลิเคช่ันต่อความร่วมมือในการรับประทานยา	 ระหว่างผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมองท่ีได้รับโมบายแอพพลิเคช่ัน	และผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลตามปกติ
 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงทดลอง
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง	เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโมบายแอพพลิเคช่ันต่อความ
ร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	อายุ	 18	 ปีข้ึนไป	 จำานวน	 56	 คน	 ท่ีรับการรักษาท่ีแผนก 
ผู้ป่วยนอก	 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร	แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยการสุ่ม 
แบบบล็อก	 กลุ่มละ	 28	 คน	 กลุ่มทดลองได้รับการดูแลแบบปกติ	 ได้รับคู่มือการรับประทานยาสำาหรับผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง	 และได้รับโมบายแอพพลิเคช่ันติดต้ังบนสมาร์ทโฟน	 ประกอบด้วย	 การเตือนรับประทานยาและ 
นัดหมาย	ฐานข้อมูลยา	อาการของโรคหลอดเลือดสมอง	ระบบบันทึกการสถิติรับประทานยา	และการเช่ือมต่อข้อมูลกับ
ผู้วิจัย	กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลแบบปกติ	และได้รับคู่มือการรับประทานยาสำาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	ใช้ระยะ
เวลาการทดลอง	 4	 สัปดาห์	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 และแบบสอบถามความร่วมมือในการ 
รับประทานยา	มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค	เท่ากับ	.81	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแมน-วิทนีย์	ยู
 ผลการวิจัย:	 ภายหลังการทดลองคะแนนความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ี 
ได้รับโมบายแอพพลิเคช่ัน	มากกว่ากลุ่มท่ีควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	<	 .05)	 และพบว่าผู้ป่วยในกลุ่มทดลอง 
มีความร่วมมือในการรับประทานยาเพ่ิมข้ึนร้อยละ	42.86	
 สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาคร้ังน้ียืนยันถึงประสิทธิผลของโมบายแอพพลิเคช่ันในการเพ่ิมความร่วมมือ 
ในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	ควรมีพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันต่อไปโดยใช้ในระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ	
เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อการการนำาไปใช้โดยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากข้ึน
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