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The purpose of this action research was to develop participation of pharmacist in
pharmaceutical care for cancer patients in Jaokunpiboonphanomthuan hospital. The sample
consisted of forty-five patients

who admitted in Jaokunpiboonphanomthuan hospital, five

physiciants, twelve nurses of in-patient department by purposive sampling. The instruments
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used included patient data records, patient medication record, satisfaction questionaire of
patients and providers. Collected data from medical record of cancer patient who admitted in
Jaokunpiboonphanomthuan hospital during July 2556 till March 2557. The study was
quantitative and qualitative research. Statistics used to analyze the data were frequency,
percentage and average.
The result of drug related problem before and after develop system was average
14.6 times per patient and 0.47 times per patient. Patient’s satisfaction before and after
develop system was 3.26 and 4.12 points

and provider’s satisfaction before and after

develop system was 3.20 and 4.07 points.
The study showed that care of cancer patients by multidisciplinary team that had
pharmacists was found drug related problems and recommended appropriate medication use.
Including, patients and providers satisfied to participation of pharmacist.
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กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณนายแพทย์นิทศั น์ วิไลวรรณ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเจ้าคุ ณไพบูลย์
พนมทวน ทีอนุ ญาตให้ศึกษา และนําเสนอผลงานวิจยั นี ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ผกามาศ ไมตรี มิตร คณะ
เภสัช ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร และ อาจารย์ ดร.ลื อรั ตน์ อนุ รัต น์พ าณิ ช คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ทีให้ความรู ้และเป็ นทีปรึ กษาในงานวิจยั ชิ นนี ขอขอบคุณเภสัชกรชัยยุทธ เจติยานุวตั ร
หัวหน้างานเภสัชกรรมชุมชนและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที ทีช่วย
ให้คาํ ปรึ กษาในการทํางานวิจยั ขอขอบคุณ คณะแพทย์ประจําโรงพยาบาลเจ้าคุ ณไพบูลย์พนมทวน
และพยาบาลวิชาชีพประจําหอผูป้ ่ วยในทุกท่าน ทีเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลของผูป้ ่ วยมะเร็ งทุกรายทีเข้ารับ
การรักษาแผนกผูป้ ่ วยใน ตังแต่ กรกฎาคม
ถึง มีนาคม
จํานวน 45 คน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที
งานเภสัชกรรมชุ มชนและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบู ลย์พนมทวน ทุกท่าน ทีเป็ น
กําลังสนับสนุนในการปฏิบตั ิงาน
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