
น้้าท่วมจังหวัดนครราชสีมา 

ชายแดนเขตจังหวัดสุรินทร ์

การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยใช้ระบบ UCHA 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดนครราชสีมา ปี 255๖ 
 

คณะท างาน 

 นางดวงจันทร์   จันทร์เมือง เภสัชกรช้านาญการ 

นางสาวพัชรภร   คอนจ้านงค์   เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช้านาญงาน 

นางสุพรรณี     เลาธุรกิจ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช้านาญงาน 
 

เหตุผลที่มาโครงการ 

ในปลายปี พ.ศ. 2553 พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5นครราชสีมา   ได้

เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่  และในช่วงปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดภัย

สงครามบริเวณชายแดนเขตจังหวัดสุรินทร์  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในความ

รับผิดชอบของส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5นครราชสีมา  

และในช่วงปลายปี ปี พ.ศ. 2554 เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ใน

ประเทศ   ท้าให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่สถานที่ราชการได้รับ

ความเสียหายเป็นจ้านวนมาก  และส้านักงานป้องกันควบคุมโรค

ที่ 5นครราชสีมา  ได้ด้าเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคใน

สถานการณ์ดังกล่าวที่ผ่านมา  โดยงานเภสัชกรรมเป็นงานที่มี

บทบาทในการสนับสนุนด้านเวชภัณฑ์/วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี  ซึ่งจากการด้าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า  ยังมี

ปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการและข้อมูลของเวชภัณฑ์/วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี  ได้แก่  ปัญหาความ

ล่าช้าในการเบิก-จ่าย การรายงานข้อมูลคงคลัง  

ปัญหาความซ้้าซ้อนของรายการที่สนับสนุน  และ

ปัญหาการเก็บรักษาสถานการณ์การสนับสนุน

เวชภัณฑ์/วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของสคร. 5 นครราชสีมา 

งานเภสัชกรรมได้มีความเห็นให้

พัฒนาการบริหารคลังเวชภัณฑ์ยา/วัสดุ

วิทยาศาสตร์  และสารเคมี  เพื่อการตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินโดยปรับระบบการบริหารเวชภัณฑ์ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์  และสารเคมีใหม่   โดยให้งานเภสัชกรรมเป็น

ผู้บริหารจัดการข้อมูลในภาพรวม  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ UCHA ในการรวบรวมรายงานสถานะคงคลังของ

เวชภัณฑ์  วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี  เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ท้าการ

พัฒนาต่อยอดระบบการรายงานให้มีความครอบคลุมและพัฒนาทักษะด้านการใช้โปรแกรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ

กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดเก็บเวชภัณฑ์  วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี  เพ่ือให้การรายงานข้อมูลระบบ

มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  มากยิ่งขึ้น 



โครงการและบริบทของโครงการ 

 

การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เป็นการแสดงข้อมูลคงคลังเวชภัณฑ์ตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินในแต่ละจุดที่มีการ stock และเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ของส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา
ผ่านระบบ UCHA ของ สคร.5  โดยเริ่มจากคลังเวชภัณฑ์งานเภสัชกรรม  และขยายไปยังคลังเวชภัณฑ์ของกลุ่ม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  คลังเวชภัณฑ์ของศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา  คลังเวชภัณฑ์ของศตม. 5.1 ชัยภูมิ  ศตม. 5.2 
บุรีรัมย์  ศตม. 5.3 สุรินทร์  และศตม.5.4 ปากช่อง เพื่อสามารถเรียกดูข้อมูลเวชภัณฑ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  เป็น
ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสนับสนุนเวชภัณฑ์เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินได้ทันการ  และสามารถสืบค้นได้สะดวก
รวดเร็ว  และสามารถรายงานข้อมูลให้กับกรมควบคุมโรคได้รวดเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
เตรียมความพร้อม และด้าเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ อย่าง
รวดเร็ว ตามความต้องการของพ้ืนที่ และได้มาตรฐานสากล  เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (การวางระบบ Incident Command System ในการบริหาร logistic)    

   

การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน UCHA ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

1. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลการบริหารคลังเวชภัณฑ์ยา  วัสดุวิทยาศาสตร์  และสารเคมี  ส้าหรับการตอบ

โต้ภาวะฉุกเฉินในปี 255๖  โดยมีระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน UCHA ที่มีประสิทธิภาพ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด้าเนินงานได้ด้าเนินงานตามแผนงานที่ก้าหนดดังขั้นตอนต่อไปนี้  

 
ขั้นตอนที่ 1  จัดประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนาระบบงานบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  

 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  คือ  ผู้รับผิดชอบชอบและผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดเก็บเวชภัณฑ์  
วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ได้แก่  งานเภสัชกรรม  กลุ่มตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  ศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา  ศตม. 5.1 
ชัยภูมิ  ศตม. 5.2 บุรีรัมย์  ศตม. 5.3 สุรินทร์  และศตม.5.4 ปากช่อง เพ่ือช่วยในการด้าเนินงานและเป็น
ฐานข้อมูลเวชภัณฑ์คงคลังยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ในการสนับสนุนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  เมื่อวันที่  19  ธันวาคม 
55  ณ ห้องประชุมศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๐ คน  ผลการประชุมสรุปว่าควรมีการต่อ
ยอดการใช้งานระบบรายงานและให้ทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องก้าหนดตัวผู้รับผิดชอบการรายงานอย่างชัดเจนเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการติดตามรายงานข้อมูลคงคลังเวชภัณฑ์ในระบบ  มีการใช้ User และ Password  เฉพาะกลุ่ม
แยกกัน  โดยมีงานเภสัชกรรมเป็น Admin ประสานงานกับงานสารสนเทศของส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ 
ในการจัดท้าปรับปรุงโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 2  จัดประชุมชี้แจงการพัฒนาและการใช้งานระบบงานบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน UCHA ให้กับผู้รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์ งานเภสัชกรรม  กลุ่มตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  ศูนย์อ้างอิงกีฏ

วิทยา  ศตม. 5.1 ชัยภูมิ  ศตม. 5.2 บุรีรัมย์  ศตม. 5.3 สุรินทร์  และศตม.5.4 ปากช่อง  เมื่อวันที่  ๒๑ 

ธันวาคม 55  ณ ห้องประชุมศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๐ คน 

 



๑) รูปแบบของโปรแกรมระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน UCHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
รูปที่ 1 โปรแกรมระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  UCHA 
 
 
 
 

๒) ท้าการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ User และ Password  เพ่ือเข้าระบบรายงาน 

รูปที่ ๒ ลงทะเบียนเข้าระบบรายงาน 
 
 
 
 
 

 



๓) แสดงตารางข้อมูลดังนี้ 
 
 

 
 

รูปที่ ๓ ตารางข้อมูลระบบรายงานเวชภัณฑ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 

๔) การกรอกรายละเอียดรายการของเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงรายละเอียดการบันทึกรายการของเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 
 

ช่ือหนว่ยงานท่ี

รายงาน 

คลิก้เรียงล าดบั

น้อยไปมาก 
คลิก้เรียงล าดบั

มากไปน้อย 

จ านวนข้อมลู

ทัง้หมด 
ยอดยกมา ณ เดือน

เดือนที่รายงาน 

ช่องเพิ่มข้อมลูหรือ

เปลีย่นแปลง

รายการ 

ปุ่ ม aad addFS เพิ่มข้อมลูใหม ่ ปุ่ ม update   updateFS แก้ไขข้อมลูเก่า 



รายละเอียดข้อมูลที่เก็บ (คอลัมน์/ตัวแปร) ประกอบด้วย 13 คอลัมน์ ดังนี้ 
1. ล้าดับที่  ข้อมูลล้าดับที่จะแสดงโดยอัตโนมัติ 
2. ปีงบประมาณ ปีงบประมาณเป็นปีพุทธศักราช  เช่น ๒๕๕๖ 
3. วันที่คีย์ ระบุวันที่คีย์  เช่น  ๕ ม.ค. ๒๕๕๖  
4. รายการเวชภัณฑ์ ชื่อเวชภัณฑ์  สารเคมี  และวัสดุวิทยาศาสตร์  
5. ราคา ราคาต่อหน่วย  
6. ยอดยกมา ยอดยกมา ณ เดือนท่ีรายงาน  
7. จ้านวนรับ จ้านวนที่รับเข้า   ณ เดือนที่รายงาน 
8. จ้านวนที่จ่าย จ้านวนที่จ่ายออก   ณ เดือนที่รายงาน 
9. จ้านวนคงเหลือ (จ้านวนยอดยกมา  + จ้านวนรับเข้า) – จ้านวนที่ตัดจ่าย = จ้านวนคงเหลือ 
10. จ้านวนที่ต้องการเพิ่ม จ้านวนที่ต้องการสนับสนุนเพิ่ม  
11. มูลค่าคงเหลือ จ้านวนคงเหลือ x ราคาต่อหน่วย = มูลค่าคงเหลือ 
12. วันผลิต วันที่ผลิต Mfg.  
13. วันหมดอายุ วันหมดอายุ Exp.  หากไม่ได้ระบุให้นับจากวันผลิตเพ่ิมไป 3 ปีกรณีเวชภัณฑ์ยา 

 
เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิ๊กท่ี ปุ่ม add หรือ addF หรือ addFS เพ่ือเพ่ิมข้อมูลใหม่ 

- ปุ่ม add คือ เมื่อเพ่ิมข้อมูลใหม่แล้ว จะกลับไปที่หน้าตารางข้อมูลรวม 
- ปุ่ม add FS: add from search คือ add F ที่เป็นแบบมีลิ้นชัก (ตัวเลือก) ใน 

เมื่อแก้ไขข้อมูลตามต้องการแล้ว คลิ๊กท่ี ปุ่ม update หรือ updateFS เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
- ปุ่ม update คือ เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้ว จะกลับไปที่หน้าตารางข้อมูลรวม 
- ปุ่ม update FS: update from search คือ update F ที่เป็นแบบมีลิ้นชัก 
 

การออกจากระบบ ให้ปิดหน้าจอ Browser ทุกหน้าจอ ทุกครั้งหลังเลิกใช้ เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน 
 
หมายเหตุ 
- เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล ระบบจะไม่อนุญาตให้ท่านลบข้อมูลได้ หากต้องการลบข้อมูลต้องใช้วิธีเรียกข้อมูล
นั้นขึ้นมาแก้ไข โดยใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปทับข้อมูลเดิม แล้วกดปุ่ม updateหรือให้แจ้งที่งานสารสนเทศ สคร.5 
- ข้อมูลที่มีการน้าเข้าข้อมูลแล้ว จะถูกพักไว้ที่หัวข้อ “น้าเข้าข้อมูล” ซึ่งสามารถเข้าดูข้อมูลได้เฉพาะผู้ตรวจสอบ
ข้อมูล และผู้น้าเข้าข้อมูลเท่านั้น เพ่ือรอการตรวจสอบก่อนมีการเผยแพร่ในฐานข้อมูลโรคเรื้อนให้ผู้ใช้งานอื่นเข้าใช้
ข้อมูลต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ ๓ น้าระบบไปทดลองใช้ 

ขั้นตอนที่ ๔ สอบถามปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานและติดตามระบบการรายงาน  

สอบถามปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานและติดตามระบบการรายงานประจ้าเดือน  โดยสอบถามทาง
ระบบโทรศัพท์เนื่องจากผู้รับผิดชอบการรายงานสถานที่ท้างานอยู่คนละจังหวัด  เพ่ือความสะดวก  ประหยัดเวลา
ในการเดินทาง  และงบประมาณ  ส่วนการติดตามข้อมูลใช้การแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS  โดย Admin เข้าไป
ตรวจสอบข้อมูลการายงานในระบบ UCHA  ในวันที่ 1๕ ของเดือน  หากพบว่ากลุ่มใดยังไม่ได้รายงานเข้ามาทาง 
Admin จะส่ง SMS แจ้งให้เร่งรายงานข้อมูลเข้ามาในระบบ 

 



ขั้นตอนที่ ๕  ด้าเนินการแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการใช้งานระบบ 

  การด้าเนินการแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการใช้งานระบบ   เป็นการแก้ปัญหาในส่วนของการบันทึกข้อมูล  
เช่น  บางรายการมีการยกเลิกเวชภัณฑ์นั้นเนื่องจากยอดที่ยกมาเป็นเวชภัณฑ์ที่ยังคงเหลือมาจากปีงบประมาณเก่า  
ซึ่งในปีงบประมาณนี้ไม่มีสนับสนุนให้แล้วเมื่อของเก่าหมดไปจึงต้องการลบรายการนั้นออก จึงเสนอให้แก้ไขโดยใส่
เลข ๐ ในรายละเอียดรายการนั้น  แล้วทางงานสารสนเทศจะท้าการเคลียร์ข้อมูลออกให้ดังภาพต่อไปนี้  

 

รูปที่ ๔ แสดงการกรอกรายละเอียดเพื่อเตรียมเคลียร์ข้อมูลออก 
 

ขั้นตอนที่ ๖ จัดประชุมถอดบทเรียนระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบงานบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  โดยเชิญ

ผู้ใช้งานระบบรายงานยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน UCHA โดยได้ด้าเนินการไปเม่ือ  วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ  ห้อง

ประชุมงานเภสัชกรรม  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  ๘  คน   

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเป็นหัวข้อดังนี้ 

๑) ระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน UCHA  เป็นระบบที่สามารถเรียกดูข้อมูลรายงาน

เวชภัณฑ์คงคลังได้สะดวก  และสามารถดูได้ถึงสถานะคงคลังในระดับ ศตม. ซึ่งการประเมินเบื้องต้นผู้ปฏิบัติงานมี

ความพึงพอใจ  และเห็นประโยชน์ของระบบนี้ 

๒) มีการเสนอแนะให้ปรับปรุงระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน UCHA  เพ่ือให้รายงาน

มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

๓) ที่ประชุมเสนอให้ขยายผลการใช้โปรแกรม UCHA เพ่ิมไปยังเวชภัณฑ์ยามาลาเรีย  เนื่องจาก



ผู้รับผิดชอบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินและยามาลาเรียเป็นคนเดียวกัน  

จะเป็นการพัฒนาต่อยอดการท้างานของ

ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้  เป็นการพัฒนาด้าน

สารสนเทศของการบริหารคลังเวชภัณฑ์  เพ่ือ

น้าเสนอข้อมูลที่เป็น Real time ผ่านระบบ 

internet  เป็นประโยชน์ในการเรียกดูข้อมูล

กรณีมีเหตุฉุกเฉิน  เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน

การสนับสนุนเวชภัณฑ์  สารเคมี  และวัสดุ

วิทยาศาสตร์ให้กับพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบของส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔) รูปแบบที่น้าเสนอให้ปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

ให้runเลขจากกลุม่

ของตนเอง ไมr่un 

ตอ่จากกลุม่อื่น 

 

วนัผลติและวนั

หมดอาย ุให้ระบุ

รูปแบบเหมือนวนัท่ีคีย์ 

ให้ใสส่ตูรค านวณ จาก 

ช่อง 11 = 9x5 

ช่อง 14 ใบ

เบิกเอาออก 



 

ปัญหาอุปสรรค 

 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบมีปัญหาหลักๆดังนี้ 

1. เนื่องจากแต่ละกลุ่มงานอยู่คนละพ้ืนที่จึงมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารการด้าเนินงาน  

วิธีแก้ปัญหา  ใช้การประชุมชี้แจงการลงข้อมูลเวชภัณฑ์วันเดียวกันกับการประชุมศูนย์อ้างอิง

โรคติดต่อน้าโดยแมลง  ช่วยให้สามารถประหยัดงบประมาณในการเดินทางมายัง สคร.5 และใช้ระบบการปรึกษา

และสอบถามทางโทรศัพท์  และติดตามผ่านระบบ SMS 

 
2. ผู้รับผิดชอบงานบริหารคลังเวชภัณฑ์ยังไม่เข้าใจการใช้งานระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน  UCHA 
วิธีแก้ปัญหา  ชี้แจงการลงข้อมูลเวชภัณฑ์และให้ค้าแนะน้าการใช้งาน  รวมทั้งติดตามการด้าเนินงาน

ของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องแบบพ่ีเลี้ยง  ท้าให้สามารถใช้งานระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
UCHA ได้ดียิ่งขึ้น 

 

บทสรุปการเรียนรู้ 

การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  เป็นการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการคลัง

เวชภัณฑ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถตอบสนองต่อการสนับสนุนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   ทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรงานเภสัชกรรมและบุคลากรอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในการบริหารเวชภัณฑ์ได้

พัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน  เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งท้างานยิ่งเกิดปัญญา  เป็นการ

พัฒนาบุคลากรควบคู่การด้าเนินงานตามภารกิจหลักของกรม ฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก้าหนดไว้ได้   

ดังนั้นการพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  UCHA  สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้
สามารถน้าไปใช้กับระบบการรายงานยามาลาเรียได้  และขยายผลจากหน่วยงานภายในกระจายไปยังหน่วยงาน
เครือข่าย  โดยอาจต้องมีการพัฒนาทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการคลัง
เวชภัณฑ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานเพิ่มเติมแก่กลุ่มงานต่างๆที่รับผิดชอบงานด้านเวชภัณฑ์  และพัฒนาระบบการเบิก
ผ่านระบบ UCHA   ซึ่งทางงานเภสัชกรรมมีแผนที่จะพัฒนาต่อไป 
 
 
 

นางสาวพัชรภร  คอนจ้านงค์  ผู้จัดท้าบทสรุปการเรียนรู้ 
นางดวงจันทร์  จันทร์เมือง     ผู้ตรวจบทสรุปการเรียนรู้ 


