
สรุปรายงานการถอดบทเรียน 
การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยใช้ระบบ UCHA  ปี ๒๕๕๗ 

ของ งานเภสัชกรรม  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา 
******************************************** 

 
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยใช้ระบบ UCHA 
 

รายชื่อทีมจัดการความรู้  
๑. ทีมจัดการความรู้ 

(๑) นางดวงจันทร์  จันทร์เมือง ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กลุ่มงาน  เภสัชกรรม 
(๒) นางสาวพัชรภร  คอนจ านงค์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงาน  เภสัชกรรม 
(๓) นางสุพรรณี    เลาธุรกิจ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน กลุ่มงาน  เภสัชกรรม 
 

๒. ผู้ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน  
(๑) นางดวงจันทร์  จันทร์เมือง ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กลุ่มงาน  เภสัชกรรม 
(๒) นางสาวพัชรภร  คอนจ านงค์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงาน  เภสัชกรรม 
(๓) นางสุพรรณี    เลาธุรกิจ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน กลุ่มงาน  เภสัชกรรม 
(๔) นายทรงพล   ค าภีรบัญญัติ ต าแหน่ง พนักงานธุรการ ๒  กลุ่มงาน  เภสัชกรรม 
(๕) นายส ารวย    เสาใสศรี  ต าแหน่ง แม่บ้าน ๒   กลุ่มงาน  เภสัชกรรม 
(๖) นางสาววิรัชยา  คงถาวร ต าแหน่ง นักกีฏวิทยา   กลุ่มงาน  ศูนย์อ้างอิงฯ 
(๗) นายประวิทย์   ลายจันทึก ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กลุ่มงาน  พัฒนาองค์กร 
(๘) นายจิระเดช   พลสวัสดิ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์   กลุ่มงาน  พัฒนาองค์กร 
(๙) นางศรินทิพย์   บุญเอก ต าแหน่ง พนักงานธุรการ ๓    กลุ่มงาน  พัฒนาองค์กร 
(๑๐) นางยสุพุฒิ   ปิ่นนิกร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กลุ่มงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(๑๑) นางปราณี   เกิดนาแซง ต าแหน่ง พนักงานพัสดุ  ๓   กลุ่มงาน  ศตม.๕.๑ ชัยภูมิ 
(๑๒) นางเทียมจันทร์  รูปชัยภูมิ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กลุ่มงาน  ศตม.๕.๑ ชัยภูม ิ
(๑๓) นายปรีชา  ดวงใจดี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัดช านาญงาน กลุ่มงาน  ศตม.๕.๓ สุรินทร ์
(๑๔) นางสุวรรณ  ลอยทอง ต าแหน่ง พนักงานพัสดุ  ๓   กลุ่มงาน  ศตม.๕.๓ สุรินทร์ 
(๑๕) นายอุทัย  แสงฮาด  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน กลุ่มงาน  ศตม.๕.๔ ปากช่อง 
(๑๖) นายวิวัฒน์  สังฆบุตร ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มงาน  ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(๑๗) นางเฉลิมพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กลุ่มงาน ตอบโต้ฯ 

  
๓. ทีมสรุปรายงานการถอดบทเรียน 

(๑) นางดวงจันทร์  จันทร์เมือง ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กลุ่มงาน  เภสัชกรรม 
(๒) นางสาวพัชรภร  คอนจ านงค์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงาน  เภสัชกรรม 
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เหตุผล/ ความเป็นมา  

 ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเผชิญกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency) ซ่ึง
เป็นเหตุการณ์ที่เป็นโรคและภัยสุขภาพท่ีท าให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนจ านวนมาก  หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นกรมวิชาการที่ ได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ที่ ส าคัญคือ “การเตรียม
ความพร้อมและด าเนินการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ตาม
ความต้องการของพ้ืนที่ และได้มาตรฐาน”  โดยมีเป้าประสงค์คือ “มีกลไกการจัดการเตรียมความพร้อมและบูรนาการ
ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพท่ีได้มาตรฐานสากล”  

ดังนั้น ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคมีหน้าที่หลักในการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์
ดังกล่าวข้างต้น  จึงมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ทั้งในด้านองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีในการป้องกันควบคุมโรคที่จะน าไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ท่ีเกิดเหตุการณ์  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมใน
การส่งก าลังบ ารุงด้านยา เวชภัณฑ์ วัคซีน เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรค  โดยได้
จัดท าโครงการ  “พัฒนาระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข”  
เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมด้านการส่งก าลังบ ารุง เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งใน
ส่วนกลางคือกรมควบคุมโรคและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  และหน่วยบริการสาธารณสุขทุก
ระดับ  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นต่างๆ  ได้อย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการและบริบทของโครงการ  
 การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เป็นการแสดงข้อมูลคงคลังเวชภัณฑ์ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินในแต่ละจุดที่มีการ stock และเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมาผ่านระบบ 
UCHA ของ สคร.5  โดยเริ่มจากคลังเวชภัณฑ์งานเภสัชกรรม  และขยายไปยังคลังเวชภัณฑ์ของกลุ่มตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน  คลังเวชภัณฑ์ของศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา  คลังเวชภัณฑ์ของศตม. 5.1 ชัยภูมิ  ศตม. 5.2 บุรีรัมย์  ศตม. 5.3 
สุรินทร์  และศตม.5.4 ปากช่อง และได้รับความร่วมมือจากงานสารสนเทศในการจัดท าโปรแกรมส าเร็จรูป  เพ่ือ
สามารถเรียกดูข้อมูลเวชภัณฑ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  เป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสนับสนุนเวชภัณฑ์เมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉินได้ทันการ  และสามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว  และสามารถรายงานข้อมูลให้กับกรมควบคุมโรคได้
รวดเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อม และด าเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่ และได้มาตรฐานสากล  เป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (การวางระบบ Incident Command System ในการ
บริหาร logistic)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ฐานขอ้มูลคงคลงั 
สคร.5 

 

Stock 

PHER 

 

Stock 

ศตม.5.1 

 

Stock 

เภสชักรรม 

Stock 

ศูนยอ์า้งอิง 

+ ศตม.5.2 

Stock 

ศตม.5.4 

 Stock 

ศตม.5.3 
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 

 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 
 

ผลผลิต 
 มีระบบการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
จ านวน  ๑ ระบบ 

 

เป้าหมาย 
 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเวชภัณฑ์  สารเคมี  และวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินในพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ ๙ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งในส่วนกลางคือกรมควบคุมโรคและส่วนภูมิภาค 
ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับท้องถิ่น
ต่างๆ  ได้อย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน (มีข้ันตอนและได้ท ากิจกรรมอะไรไปบ้าง) 
 การจัดท าการจัดการความรู้ในครั้งนี้ได้น า COP (Community of Practice) มาเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากท่ีสุด  โดยมี
กิจกรรม  ดังนี้ 

๑. งานเภสัชกรรมซึ่งเป็นทีมผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าการจัดการความรู้การพัฒนาระบบบริหารคลัง
เวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยใช้ระบบ UCHA  ประชุมวางแผนการด าเนินงานและก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ระบบ 

๒. พัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยใช้ระบบ UCHA  โดยได้รับความร่วมมือจาก
งานสารสนเทศ สคร.๕  ในการจัดท าและพัฒนาโปรแกรม 

๓. ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการใช้ระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  และชี้แจง
การใช้งานระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยใช้ระบบ UCHA  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ  งานเภสัช
กรรม  กลุ่มตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  ศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา  ศตม. 5.1 ชัยภูมิ  ศตม. 5.3 สุรินทร์  ศตม.5.4 ปากช่อง  
และสารสนเทศ  และเริ่มด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมระบบ UCHA  

๔. มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ โดยตรวจสอจากข้อมูลในระบบ UCHA  ซึ่งหากพบปัญหาใน
การบันทึกข้อมูล  ทางผู้รับผิดชอบหลักจะต้องติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานที่พบปัญหาเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
ทันที  และมีแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน  มีการจัดท าข้อมูลฐานข้อมูลรายการเวชภัณฑ์  สารเคมี  และวัสดุ
วิทยาศาสตร์  สคร.๕ 

๕. มีการจัดท าท าเนียบผู้รับผิดชอบการบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ของสคร. ๕  และ
เครือข่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข   

๖.   และได้จัดตั้ง Line Group Logistic ภาวะฉุกเฉิน  ส าหรับติดต่อประสานงาน 
๗. มีการซ้อมแผนการรองรับกรณีเกิดภาวะอุทกภัย  หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้จะด าเนินการ

อย่างไร  พบว่าแต่ละหน่วยงานมีแผนการรองรับส าหรับสถานการณ์สมมุติดังนี้ 
สถานการณ์สมมุติ 
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 หากเกิดเหตุน้ าท่วมส านักงานท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้  มีเพียงเจ้าหน้าที่ท่ี
พักในบ้านพักส านักงานและคนที่มีบ้านพักใกล้ส านักงานเท่านั้นที่มาปฏิบัติงานได้  อีกท้ังประชาชนในเขตพ้ืนที่
เครือข่ายบริการที่ ๙ ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมเช่นกัน  การติดต่อสื่อสารมีปัญหาติดขัดในบางพ้ืนที่  ระบบ
Server สคร.๕ ใช้งานได้ไม่เต็มที่  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ Server ประสบปัญหาน้ าท่วมบ้านไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้  
และยังพบว่ามีการระบาดของโรคหัดในเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นจ านวนมากใน
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์ 

กลุ่มงานต่างๆในสังกัด สคร.๕ มีการเตรียมพร้อมดังนี้ 
กลุ่มตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
-  มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน   
-  จัดเตรียมวิทยุสื่อสาร  (มีการเตรียมพร้อมไว้เสมอ)   
-  มีเรือ เพ่ือส าหรับช่วยเหลือจนท.ที่บ้านน้ าท่วม  และประชาชนในพื้นท่ี   
-  เวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์  เบิกทางเภสัชกรรม   
-  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนเวชภัณฑ์  สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน  และก าหนดผู้รับผิดชอบรองเมื่อผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถท างานแทนได้      (1. นายธนเดช  สัจจ
วัฒนา  2. นายสุพุฒิ  ปิ่นนิกร  3.วิวัฒน์  สังฆบุตร) 

-  มีการแจ้งรายงานจ านวนคงคลังวัสดุวิทยาศาสตร์คงคลังเพ่ือเตรียมพร้อมรับการสนับสนุนให้พื้นที่             
(1. นายธนเดช  สัจจวัฒนา  2. นายสุพุฒิ  ปิ่นนิกร) 

 
ศูนย์อ้างอิงโรคติดต่อน าโดยแมลง 
-  ส่วนใหญ่หากเกิดน้ าท่วม  จนท.ของศูนย์อ้างอิงโรคติดต่อน าโดยแมลงจะลงพ้ืนที่หลังจากเกิดเหตุไป

ได้ระยะหนึ่ง  เพ่ือลงพื้นทีด่ าเนินการพ่นสารเคมีควบคุมลูกน้ ายุงลาย  ในระหว่างนั้นเตรียมความพร้อมและใช้การ
ประสานงานทางโทรศัพท์ 

- มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลเวชภัณฑ์จ านวนคงคลังในระบบ UCHA  ของกลุ่มศูนย์อ้างอิง
โรคติดต่อน าโดยแมลง  และ ศตม. 5.2 บุรีรัมย์   ( 1. นายชูชาติ  2.นางสาววิรัชยา) 

- มีการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมร่วมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ใช้การติดต่อประสานงานกันทางโทรศัพท์ 
- การสนับสนุนเวชภัณฑ์  วัสดวุิทย์  สามารถท าแทนกันได้หากได้รับอนุมัติจากหัวหน้ากลุ่มหรือผู้ดูแล

คลังวัสดุวิทยาศาสตร์ 
- ด าเนินการเฝ้าระวังควบคุมโรค  พ่นสารเคมี  และร้องขอผู้ปฏิบัติงานร่วมจาก ศตม. ต่างๆมาช่วยใน

การปฏิบัติงาน 
- มีการสรุปผลการด าเนินงานควบคุมโรคทุกครั้งหลังเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน 

ศตม.5.1 ชัยภูมิ 
- หากผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้  มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

พิเศษ   
- เตรียมข้อมูลและเช็คสภาพวัสดุให้พร้อมรับกรณีเหตุฉุกเฉิน 
- มีทีม SRRT จังหวัดและ ศตม. 5.1  ลงไปในพ้ืนที่กรณีเกิดเหตุน้ าท่วม 
- มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เตรียมพร้อมในการสนับสนุน วัสดุวิทย์  และสารเคมี 
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- มีผู้รับผิดชอบดูแลเวชภัณฑ์จ านวนคงคลังในระบบ UCHA  และมีรายงานบันทึก paper ( 1. นาง
เทียมจันทร์  2.นางปราณี) 

- เตรียมการขอสนับสนุนกรณี วัสดุวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
- หลังน้ าลดเป็นการป้องกันควบคุมโรค  ร่วมกับทาง สสจ. อบต. 
- การช่วยเหลือจนท.ที่ถูกน้ าท่วม  ประสานกับกลุ่มบริหารทั่วไป สคร. 

 

ศตม.5.3 สุรินทร์ 
- มีเบอร์โทรจนท. เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารหากเกิดภาวะฉุกเฉินส าหรับจนท.ทุกคน 
- มีสมุดบันทึกยอดคงคลังจ านวนวัสดุวิทย์   ในห้องเก็บวัสดุ  และมีสมุดคุมบัญชีการเบิก-จ่าย  โดย

สามารถเข้าถึงได้ทุกคน  หากผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้  จนท.บุคคลอ่ืนสามารถด าเนินการแทนได้ 
- มีทีมงานเตรียมพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
- การจัดเก็บดูแลเวชภัณฑ์  สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์  มีชั้นวางยกสูงจากพ้ืน  กรณีหากเกิดน้ า

ท่วมห้องพัสดุ  เพ่ือป้องกันเวชภัณฑ์เสียหาย  หรือเสื่อมสภาพ 

ศตม.5.4 ปากช่อง 
- เคยมีประสบการณ์น้ าท่วม ปี 53  แต่พ้ืนที่ของศตม. สูงน้ าจึงท่วมไม่ถึง  แต่บ้านพักเจ้าหน้าที่ที่ถูกน้ า

ท่วมมีที่พักฉุกเฉิน  เช่น วัด  ศาลาหมู่บ้าน  หรือเข้ามาพักที่ ศตม. 
- ด้านการปฏิบัติงาน  มีการก าหนดผู้ปฏิบัติงานแทน   เพ่ือประสานเรื่องการสนับสนุนเวชภัณฑ์  

สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์  (1. นางจงรัก  2.นายอุทัย) 
- ใช้การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์หากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- เทศบาลไดจ้ัดท าท่อระบายน้ า  บริเวณหน้าศตม. เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมหากเกิดฝนตกหนัก  น้ าป่า

ไหลหลาก 
- หากเกิดกรณีน้ าท่วมหนัก  ใช้การประสานกับทหารให้น ารถมารับจนท. ของศตม. 
- หากมีการร้องขอการสนับสนุนเวชภัณฑ์  มีการเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือลงไปช่วยโดยร่วมมือกับ  เทศบาล  

อบต. 
- ใช้ระบบ Line กลุ่ม ศตม. ในการติดต่อประสานงานหากระบบ 3G ยังใช้การได้อยู่ 

 
งานสารสนเทศ 

- กรณจีนท.ผู้ดูแลระบบ  Server ไม่สามารถมาท างานไม่ได้  จนท.ผู้ดูแลระบบ  Server สามารถรีโมท
สั่งการแก้ไขได้จากที่บ้านนายประวิทย์  และมีนางสาวนันท์นภัส  ที่พักที่บ้านพักสามารถท าแทนได้ 

- กรณีท่ีระบบอินเตอร์เนตล่มในพื้นที่ สคร.  สามารถใช้ server ส ารอง  ที่เก็บไว้ที่กรมควบคุมโรคได้ 
- กรณีน้ าท่วมบ้านพักจนท. โน้ตบุค  หรือคอมพิวเตอร์  ส่วนตัวเสียหาย  และมาพักฉุกเฉินที่สคร.  

สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ส ารองของส่วนกลาง สคร.ได้ 

งานเภสัชกรรม 
- เตรียมท าเนียบเครือข่ายผู้บริหารจัดการเวชภัณฑ์และวัสดุวิทย์  ตั้งแต่ระดับ ส านักโรคติดต่อทั่วไป  

ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง  สคร.  ศตม.  สสจ.   
- เตรียมท าเนียบผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายไว้ในส่วนวัสดุวิทยาศาสตร์ 
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- เตรียมระบบ UCHA เพ่ือดูข้อมูลรายงานคงคลัง 
- เตรียมคนของงานเภสัชกรรม  กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพ่ือเตรียมการสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุวิทย์     

(1.นายส ารวย เสาใสศรี  2.นางสาวพัชรภร  คอนจ านงค)์ 
- ด้านการ stock vaccine  (ศตม. ไม่มีตู้เย็นเก็บวัคซีน)  ใช้การประสานงานกับ สสจ./รพท. เพ่ือ

กระจายวัคซีนต่อไปยัง รพ.สต.  เพ่ือเป็น stock ส ารอ 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ที่ส าคัญ อะไรบ้าง แก้ไขอย่างไร แล้วผลเป็นอย่างไร) 
 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ  และวิธีแก้ไข  มีดังนี้  

1. ปัญหา การรายงานเวชภัณฑ์คงคลังในระบบยังไม่เป็นปัจจุบัน        

การแก้ไข ในกรณีที่มีการเบิก-จ่ายเวชภัณฑ์  วัสดุวิทย์  และสารเคมีไปแล้ว  ขอให้ลงบันทึกการเบิก-จ่าย
ในโปรแกรม  ภายใน 1-2 วัน  ส่วนรายการปกติให้ updateการรายงาน ภายในวันที่  15 ของทุกเดือน 

2. ปัญหา การรับผิดชอบการบันทึกข้อมูลในบางกลุ่มของการ  stock เวชภัณฑ์ยังไม่สมบูรณ์ 
การแก้ไข ขอความร่วมมือและให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลในระบบให้ชัดเจน  เพื่อ

ความสะดวกในการติดตามผลการบันทึกข้อมูล 
             
 

บทสรุปการเรียนรู้ จากโครงการนี้ เราได้เรียนรู้ในเรื่องใดบ้าง (องค์ความรู้ และบทเรียนที่ได้ เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
KM ที่ตั้งไว้ตอนแรก) งาน/คนหรือองค์กรมีการพัฒนาอย่างไรบ้าง ถ้าจะน าไปประยุกต์ใช้หรือขยายผลที่อ่ืนต้องระวัง
อะไรบ้าง หรือถ้าไม่เกิดผลตามที่เราตั้งใจไว้ ขอให้ทบทวนและระบุว่าเป็นเพราะปัจจัยหรือเหตุผลอะไร 

 การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  เป็นการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการคลัง

เวชภัณฑ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถตอบสนองต่อการสนับสนุนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว  ทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรงานเภสัชกรรมและบุคลากรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารเวชภัณฑ์

ได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน  เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งท างานยิ่งเกิดปัญญา  เป็นการ

พัฒนาบุคลากรควบคู่การด าเนินงานตามภารกิจหลักของกรม ฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้ได้   

ดังนั้นการพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  UCHA  สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้สามารถน าไปใช้
กับระบบการรายงานยามาลาเรีย  และระบบฐานข้อมูลเครื่องพ่นสารเคมีต่อไปได้ 
 

(๑) จุดแข็งในการปฏิบัติงาน  
จดุแข็งในการปฏิบัติงานมีดังนี้ 

- มีโปรแกรมที่สะดวกในการใช้งาน 
- ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์  สารเคมี  และวัสดุวิทยาศาสตร ์ ของแต่ละกลุ่มงานให้

ความเป็นอย่างดีในการด าเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ส าหรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
- มีการประชุมติดตาม  ให้ค าแนะน า  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันเป็นระยะๆ 
- มีลักษณะการประสานงานระหว่างกลุ่มงานและผู้ปฏิบัติงานที่ดี  
- มีอุปกรณ์ท่ีสะดวกช่วยในการท างาน  เช่น  โทรศัพท์   internet  E-mail   

(๒) จุดอ่อนปัญหา/อุปสรรคที่พบ  
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จุดอ่อนปัญหาที่พบ  ส่วนใหญ่คือการรายงานข้อมูลคงคลังยังไม่เป็นปัจจุบัน  การมุ่งเน้นให้เห็น
ความส าคัญและประโยชน์ที่ได้จากระบบนี้  คาดว่าจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและรับผิดชอบในการลง
บันทึกข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

 
(๓) สิ่งที่ไดเ้รียนรู้ในการปฏิบัติงาน  

งานที่ส าเร็จและมีประสิทธิภาพไม่สามารถเกิดข้ึนได้จากคนเพียงคนเดียว  ต้องได้รับความร่วมมือ  
การใช้หลักการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะความสามารถ  ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมด้วย  และต้องใช้
ระยะเวลากว่าที่จะหล่อหลอมทุกอย่างให้ประสบผลส าเร็จดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได ้ รวมทั้งต้องมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ  ตามวัฏจักรการพัฒนา  ด าเนินการ  ตรวจสอบ  และแก้ไข  

(๔) ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  
ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  มีดังนี้ 
- มีระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  ที่สามารถเรียกดูข้อมูลคงคลังได้ทุกท่ีทุกเวลา 

เพ่ือเตรียมรองรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน 
- เกิดเครือข่ายผู้รับผิดชอบการบริหารคลังเวชภัณฑ์ขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนและหาแนวทางปัญหาในการ

บริหารจัดการเวชภัณฑ์ร่วมกัน   
- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เรื่องสารเคมี  เวชภัณฑ์ยา  มากขึ้น 

 
(๕) สิ่งที่ดีอยู่แล้วและควรท าต่อไป  

สิ่งที่ดีอยู่แล้วและควรท าต่อไปคือการน าระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมาใช้  และ
ขยายระบบต่อไปยังรายการยามาลาเรีย  และเครื่องพ่นสารเคมี 

 
(๖) สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป  

สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป คือการน าระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมาใช้กับ
รายงานยามาลาเรีย  และเครื่องพ่นสารเคม ี   และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในผู้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 
 

นางสาวพัชรภร  คอนจ านงค์  ผู้สรุป/พิมพ์  
นางดวงจันทร์    จันทร์เมือง  ผู้ตรวจทาน  
วันที่ 14 สิงหาคม  2557 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยใช้ระบบ UCHA   

ปี ๒๕๕๗ 
ของ งานเภสัชกรรม  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผนึกก าลัง  ผสานความคดิ 
ระว่างงานเภสัชกรรม กับงานสารสนเทศ 

 

  Learning   Develop & Apply  to  be success 
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