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บทเรียนน่าเรียนรู้จากการทำางาน RDU Community  

ในชุมชนทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

     อำ�เภอทุ่งเข�หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอำ�เภอขน�ดเล็ก มี 51 หมู่บ้�น ในพื้นที่จำ�นวน 5 ตำ�บล 

ผู้เขียนย้�ยม�ทำ�ง�นที่โรงพย�บ�ลทุ่งเข�หลวง เม่ือเดือนมีน�คม 2560 ในวันแรกท่ีม�ทำ�ง�น ออกจ่�ยย�

ผู้ป่วยโรคเบ�หว�น ท่ีรพ.สต. พบผู้ป่วยท่ีมีระดับนำ�้ต�ลสูงปร๊ีด ซักถ�มประวัติพบว่�คนไข้กินย�ฝุ่นสมุนไพร 

ต�มไปถึงที่บ้�นเจอย�ฝุ่นสมุนไพร มีเลข อย. ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เคยตรวจพบสเตียรอยด์ จึงแจ้งผู้ป่วยให้

หยุดรับประท�น ยังโชคดีที่เพิ่งกินได้ 1 สัปด�ห์ นอกจ�กนั้นยังเจอปัญห�ซำ้�ๆ กับที่อำ�เภอเดิมคือ พบ

คนไข้กินย�ชุด ร้�นชำ�ข�ยย�อันตร�ย มีคนไข้กินย�ลดคว�มอ้วนแล้วเกิดอ�ก�รเหนื่อย ใจสั่นม�รักษ�ที่

โรงพย�บ�ล จึงได้ดำ�เนินโครงก�รก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผลในอำ�เภอทุ่งเข�หลวง อย่�งต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 

2560 – 2565 ดังนี้ 

เสียงสะท้อนจากพื้นที่
ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย 

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
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1. โครงการแก้ไขปัญหาการกระจายยาที่ไม่เหมาะสม และสร้างความเข้าใจในการใช้ยา อำาเภอ

ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 

      ทำ�ก�รสำ�รวจก�รกระจ�ยย�ในร้�นชำ�/กองทุนหมู่บ้�น  จำ�นวน 102 แห่ง ในพื้นที่ 5 ตำ�บลใน

อำ�เภอทุ่งเข�หลวง และสำ�รวจผู้ป่วยที่มีคว�มเสี่ยงในก�รบริโภคสเตียรอยด์ จำ�นวน 85 คน ร�ยก�รย�ที่

สำ�รวจพบ จำ�นวน 80 ชนิดเป็นย�ส�มัญประจำ�บ้�น 14 ชนิด ย�ปฏิชีวนะ 10 ชนิด ย�แก้ปวดและ

ย�แก้ปวดกลุม่ NSAIDs 6 ชนิด ร�ยก�รย�ชุด/ย�ประดงเบอร์ 5/ย�ลูกกลอน จำ�นวน 3 ชนิด ย�อันตร�ย

อื่นๆ จำ�นวน 20 ชนิด และย�ใช้ภ�ยนอก จำ�นวน 5 ชนิด 

      ผลประเมินผู้ป่วยที่มีคว�มเสี่ยงในก�รบริโภคสเตียรอยด์ อำ�เภอทุ่งเข�หลวง 

 จำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่เยี่ยมประเมินคัดกรอง 85 คน จำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่บริโภคย�และผลิตภัณฑ์กลุ่ม

เสี่ยง 62 คน คิดเป็น 73% ในผู้บริโภคสเตียรอยด์ 62 คนมีอ�ก�รคุชชิ่ง ซินโดรม 20 คน คิดเป็น 32% 

 โดยในก�รให้คว�มรู้กับแกนนำ�อสม. และผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของชำ�ทั้ง 5 ตำ�บลในครั้งนี้  

ไดส้ร้�งกติก� ข้อตกลงร่วมกันกับผู้ประกอบก�รร้�นข�ยของชำ� ในก�รไม่นำ�ย�อันตร�ยม�จำ�หน่�ยในร้�น  

2. โครงการบูรณาการการทำางานร่วมภาคเีครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและการจัดการยาไม่เหมาะสม

ในชุมชนเพื่อความปลอดภัยของชุมชนด้านยา อำาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561 – 2562 

 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้และคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับอันตร�ยจ�กย�และผลิตภัณฑ์

สุขภ�พท่ีไม่เหม�ะสมในชุมชนให้กับแกนนำ�เครือข่�ยในชมุชน และเพื่อบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกันของ

ภ�คีเครือข่�ยประช�ชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และทีมสุขภ�พในก�รเฝ้�ระวังก�รข�ยย�และผลิตภัณฑ์

สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมที่พบในชุมชน 

 ผลก�รดำ�เนินก�รในคร้ังน้ี ส�ม�รถทำ�ให้เกิดนโยบ�ยของอำ�เภอทุ่งเข�หลวง ในก�รแก้ไขปัญห�

ก�รกระจ�ยย�ที่ไม่เหม�ะสม คือ ย�อันตร�ย เช่น กลุ่มย�ปฏิชีวนะ ย�แก้ปวดกลุ่ม NSAIDs และย�

ควบคุมพิเศษ เช่น ย�สเตียรอยด์ในรูปแบบของย�ชุด ย�ลูกกลอน ในแหล่งกระจ�ยย�ท่ีอยู่ในชุมชนเอง 

เช่น ร้�นข�ยของชำ� รถเร่ ตล�ดนัด โดยอำ�เภอทุ่งเข�หลวงได้มีประก�ศม�ตรก�รก�รจำ�หน่�ยย�ฯ ในปี 

2562 จำ�นวน 2 ฉบับ
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กำาหนดบทบาทของภาคีเครือข่ายระดับชุมชนในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาในชุมชน 

ผู้นำ�ชุมชน

ผู้ประกอบก�ร

ร้�นข�ยของชำ�

อสม. 

คณะกรรมก�ร

คุ้มครองผู้บริโภค

ระดับหมู่บ้�น 

เป็นศูนย์กล�งในก�รตรวจสอบรถเร่ข�ยย�ในหมู่บ้�น

รับแจ้งโฆษณ�อวดอ้�งก�รโฆษณ�สรรพคุณย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พเกินจริง 

ประก�ศให้คว�มรู้ท�งหอกระจ�ยข่�ว ห้�มซ้ือย�จ�กรถเร่ รณรงค์ให้ท้ังร้�นค�้ 

คนในชุมชนในหมู่บ้�น ไม่ซื้อย�จ�กรถเร่

กำ�นัน เป็นประธ�นกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำ�บล

ผู้ใหญ่บ้�นเป็นประธ�นกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคระดับหมู่บ้�น 

ไม่จำ�หน่�ยย�อันตร�ย ย�ปฏิชีวนะ ย�แก้ปวดกลุ่มเอ็นเสด ย�ชุด

ร่วมเป็นทีมคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคระดับหมู่บ้�น 

ทีมคณะกรรมก�รระดับตำ�บล/ระดับหมู่บ้�น ตรวจสอบ เฝ้�ระวัง ตักเตือน 

รถเร่ข�ยย�ที่ฝ่�ฝืนเข้�ม�

จัดทำ�ทะเบียนรถเร่ข�ยย�ทุกคันที่เข้�ม�ในชุมชน

ทีมคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเจ้�หน้�ที่ออกตรวจให้

คำ�แนะนำ�กับร้�นค้�อย่�งสมำ่�เสมอ 3 เดือน/ครั้ง

1.

2.

3.

4. 

5. 

1.

1.

1.

2.

3.

3. โครงการการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563  

 โครงก�รนี้ดำ�เนินก�รร่วมกัน ใน 6 พื้นที่ คือ อ.ทุ่งเข�หลวง จ.ร้อยเอ็ด อ.ปทุมร�ชวงศ� 

จ.อำ�น�จเจริญ อ.เสน�งคนิคม จ.อำ�น�จเจริญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ อ.โนนคูน จ.ศรีสะเกษ อ.ว�ริชภูมิ 

จ.สกลนคร โดยมีก�รดำ�เนินกิจกรรม 5 กิจกรรม คือ 1. ก�รเฝ้�ระวังคว�มปลอดภัยด้�นย�ในหน่วยบริก�ร

สุขภ�พ 2. ก�รสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วนเพื่อก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผล 3. ก�รเฝ้�ระวัง

คว�มปลอดภัยด้�นย�เชิงรุกในชุมชน  4. ก�รส่งเสริมก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผลในภ�คเอกชน 5. ก�รสร้�ง

คว�มรอบรู้ด้�นก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผลของประช�ชน โดยมีผลก�รดำ�เนินง�นในแต่ละกิจกรรม เพื่อ

ทำ�ให้เกิดก�รส่งเสริมก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผลในชุมชน   

 โดยวัตถุประสงค์ของโครงก�ร คือเพื่อศึกษ�สถ�นก�รณ์และห�แนวท�งพัฒน�ระบบเชื่อมต่อ

ก�รเฝ้�ระวังคว�มปลอดภัยด้�นย�ในชุมชนและหน่วยบริก�รส่งต่อไปสู่ก�รสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วม

จ�กทุกภ�คส่วนเพื่อก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผล (Community Participation)

ภาคีเครือข่าย บทบาทหน้าที่
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 ก�รดำ�เนินง�นเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รใช้ย�ไม่สมเหตุผลในชุมชน ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�ก

ภ�คีเครือข่�ยที่มีพลังเข้มแข็งเพื่อทำ�ให้ชุมชนนั้นส�ม�รถสร้�งกลไกในก�รเฝ้�ระวัง ร่วมกันตรวจสอบ 

กำ�หนดม�ตรก�รท�งสังคม เพื่อแก้ไขปัญห�ที่เกิดจ�กก�รใช้ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่สมเหตุผลโดย

ชุมชนเป็นศูนย์กล�ง โดยอำ�เภอทุ่งเข�หลวง ดำ�เนินก�รในส่วน Community Participation ดังนี้ 

 การสร้างเครือข่าย โดยเริ่มจ�กก�รนำ�ข้อมูลจ�กสถ�นก�รณ์และปัญห�ข้อมูลจ�กก�รเฝ้�ระวัง

และสำ�รวจข้อมูลด้�นย�หรือผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในระดับชุมชน หรือ Active Community 

Based Surveillance ซึ่งเป็นปัญห�ก�รได้รับผลกระทบจ�กก�รใช้ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พกลุ่มเสี่ยง 

เพื่อทำ�ให้เครือข่�ยเกิดคว�มรับรู้ เข้�ใจ ตระหนักถึงปัญห�ที่อยู่ใกล้ตัว 

 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

 พัฒนาแกนนำา RDU ประจำาหมู่บ้าน โดยมีก�รพัฒน�ศักยภ�พในหัวข้อ ดังนี้

 ซึ่งดำ�เนินก�รอบรมในพื้นที่ ตำ�บลมะบ้� และตำ�บลเทอดไทย อำ�เภอทุ่งเข�หลวง 

 - ส�มโรคที่ไม่ต้องใช้ย�ปฏิชีวนะ

 - อันตร�ยจ�กก�รใช้ย�สเตียรอยด์

 - ผลิตภัณฑ์สุขภ�พกลุ่มเสี่ยง 

 - แนวท�งก�รทำ�ง�นเป็นเครือข่�ยระดับตำ�บล  ก�รตรวจร้�นชำ�  

 - ก�รประเมินคว�มรอบรู้ด้�นก�รใช้ย�    

 พัฒนาแกนนำา RDU ประจำาครอบครัว เพื่อให้ส�ม�รถดูแลก�รใช้ย�ของผู้ป่วยในพื้นที่ได้ ซ่ึง

ดำ�เนินก�รอบรมในพื้นที่ตำ�บลเทอดไทย อำ�เภอทุ่งเข�หลวง  

 - ก�รสำ�รวจย�ในครัวเรือน

 - ก�รให้คว�มรู้ก�รเก็บรักษ�ย� 

  - ก�รให้คว�มรู้ ผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่มีผลต่อโรคประจำ�ตัว 

4. ดำาเนินโครงการศึกษาสถานการณ์และสร้างความรอบรู้ในการใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์และการเกษตร 

จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 – 2564 

 โดยมีวัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษ�สถ�นก�รณ์ก�รใช้ย�ปฏิชีวนะ และช่องท�งก�รกระจ�ยย�ปฏิชีวนะในพื้นที่ใน

ก�รเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำ�เภอทุ่งเข�หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด และศึกษ�คว�มคิดเห็นของ

บุคล�กร หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภ�พปัญห�และสถ�นก�รณ์ก�รใช้ย�ปฏิชีวนะในก�รเลี้ยงสัตว์

ในพื้นที่อำ�เภอทุ่งเข�หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
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  2. เพื่อห�แนวท�งกำ�กับดูแลก�รใช้ย�ปฏิชีวนะในก�รเลี้ยงสัตว์อย่�งสมเหตุผลร่วมกับเครือข่�ย

เกษตรกร และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดก�รส่งเสริมให้มีก�รใช้ย�ปฏิชีวนะอย่�งเหม�ะสมในกลุ่ม

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไป

 จ�กก�รศึกษ�พบว่�เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์จำ�นวน 32 ร�ย เกษตรกรเป็นเจ้�ของฟ�ร์มเอง จำ�นวน 

30 แห่ง และเป็นฟ�ร์มพันธะสัญญ� 2 แห่ง เป็นฟ�ร์มที่ใช้ย�ปฏิชีวนะร้อยละ 93.8 และฟ�ร์มไม่พบก�ร

ใช้ย�ปฏิชวีนะร้อยละ 6.3 โดยเกษตรกรส�ม�รถเข้�ถึงย�ปฏิชีวนะได้จ�กร้�นข�ยสินค้�ก�รเกษตรร้อยละ 

56.3 อินเตอร์เน็ตร้อยละ 21.9 ร้�นข�ยย�สัตว์ ร้อยละ 15.6 ร้�นข�ยของชำ�ร้อยละ 3.1 และร้�นข�ยย�

แผนปัจจุบันร้อยละ3.1

 ย�ปฏิชีวนะที่ใช้ม�กที่สุด คือ Enrofloxacin ในฟ�ร์มสุกรร้อยละ 71  Erythromycin ผสม 

Vitamin B12 ในฟ�ร์มไก่/เป็ด/นก ร้อยละ 42 และมีก�รใช้ย�ปฏิชีวนะอื่น ๆ เช่น Union Sulfa, 

Amoxycillin, Chloramphenicol, Tetracycline, Amoxycillin + Colistin , Gentamycin ฯลฯ 

 ผลสำ�รวจก�รจำ�หน่�ยย�ในร้�นจำ�หน่�ยสินค้�ท�งก�รเกษตรในเขตอำ�เภอทุ่งเข�หลวง 5 แห่ง 

พบว่�มีก�รจำ�หน่�ยย� 4 แห่ง พบย� 38 ร�ยก�ร เป็นย�ที่ไม่มีทะเบียนย�ร้อยละ 47 ซึ่งร�ยก�รย�ท่ี

มีจำ�หน่�ยม�กที่สุด คือย�ท่ีไม่ระบุชื่อย�แต่ระบุสรรพคุณเป็นย�ปฏิชีวนะร้อยละ 36.8 รองลงม�คือย�

ปฏิชีวนะชนิดย�เด่ียวร้อยละ 26.3 ซึ่งเกษตรกรยังไม่มีคว�มเข้�ใจในก�รใช้ย�ปฏิชีวนะ ก�รร่วมมือกนัใน

ทุกภ�คส่วนจะส่งผลให้เกิดแนวท�งแก้ไขปัญห�ก�รใช้ย�ปฏิชีวนะในฟ�ร์มปศุสัตว์ได้ 

 โดยในป ี2564 – 2565 โครงก�รน้ีได้ดำ�เนินก�รขย�ยไปในพ้ืนท่ีอีก 4 อำ�เภอในจังหวัดร้อยเอ็ด 

คือ อ.เมือง อ.สุวรรณภูมิ อ.ศรีสมเด็จ และ อ.เมยวดี โดยมีคว�มค�ดหวังที่จะทำ�ให้เกิดนโยบ�ยก�รใช้ย�

อย่�งสมเหตุผลในก�รเลี้ยงสัตว์ ให้เกิดเป็นนโยบ�ยระดับจังหวัดร้อยเอ็ด  

 จ�กบทเรียนก�รดำ�เนินโครงก�ร RDU Community ในหล�ยโครงก�รที่ผ่�นม� ทำ�ให้เกิดบท

เรียนในก�รทำ�ง�น ดังนี้   

 ต้ังเป้าหมาย เป้�หม�ยของก�รแก้ไขปัญห�คว�มปลอดภัยของประช�ชนในก�รใช้ย�และผลิตภัณฑ์

สุขภ�พ คงไม่ได้อยู่ที่เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขต้องเข้�ไปช่วยต�มเก็บเคส เข้�ไปแก้ไขปัญห�ทีละเรื่อง ทีละ

ประเด็นแน่ๆ ประช�ชนหรือผู้บริโภคนี่ล่ะต้องเป็น Smart Consumer อ่�นฉล�กเป็น รู้จักเครื่องหม�ย 

เลขทะเบียน สัญลักษณ์ต่�งๆ รวมถึงรู้เท่�ทันโฆษณ� รวมถึงเครือข่�ยก�รทำ�ง�นในพื้นที่ เฉพ�ะ

หน่วยง�นในสังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุขคงไม่เพียงพอต่อก�รต่อสู้กับปัญห� ต้องมีเครือข่�ยทั้งในส่วน

ร�ชก�รและส่วนของภ�คประช�ชน 
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 วางแผนการทำางาน ก�รจะทำ�ง�นอะไรให้ได้เป้�หม�ย ต้องมีก�รว�งแผน ว�งเป็นระยะสั้น 

ระยะกล�ง ระยะย�ว ที่สำ�คัญว�งไว้แล้วก็ต้องทำ�ต�มให้ได้

 คว�มกลมกลืนในทุก ๆ ง�น ส่ิงน้ีสำ�คัญที่สดุเลย ก�รเป็นเภสัชกรโรงพย�บ�ลชุมชนต้องส�ม�รถ

บูรณ�ก�รท้ังง�นคลินิก ง�นคว�มปลอดภัยด้�นย� ง�น HA ง�นคุ้มครองผู้บริโภค ง�นเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

ให้มันดำ�เนินง�นไปด้วยกันอย่�งกลมกลืนและสอดคล้องกันได้ 

 ถอดบทเรียนการทำางานอยู่เสมอ ง�นแต่ละโปรเจคที่เร�ทำ�เสร็จ ให้ถอดบทเรียนทุกครั้ง เพื่อ

ที่เร�จะได้รู้ว่�เร�ทำ�อะไรสำ�เร็จแล้ว ปัจจัยที่ทำ�ให้สำ�เร็จคืออะไร ส่วนสิ่งที่ยังไม่สำ�เร็จเพร�ะส�เหตุ

อะไรบ้�ง เพื่อที่เร�จะได้นำ�ประสบก�รณ์ไปปรับใช้ในก�รทำ�ง�นครั้งต่อไป รวมถึงก�รขย�ยเครือข่�ยไป

สู่พื้นที่อื่น ๆ ก็จำ�เป็นต้องใช้ก�รถอดบทเรียนออกไปนี่ล่ะ 

 อย่าจำากัดศักยภาพตัวเอง อย่�คิดว่�เร�เป็นเพียงเภสัชกรโรงพย�บ�ลชมุชน แล้วจะไม่ส�ม�รถ

เปลี่ยนแปลงอะไรได้  ส่ิงต่�ง ๆ ท่ีเร�เห็นว่�จะส่งผลต่อคว�มปลอดภัยของประช�ชน อย่�คิดเพียงว่� เร�

อยู่ในชนบทจะแก้ปัญห�เชิงระบบไม่ได้ ย�ท่ีเป็นปัญห�ในพ้ืนท่ี พย�ย�มรวบรวมข้อมูลส่งไปยังหน่วยง�นที่

เกี่ยวข้องในก�รแก้ไขปัญห� เพ่ือเป็นก�รผลักดันในหล�ย ๆ ท�งให้เกิดก�รแก้ไขอย่�งเป็นระบบม�กขึ้น 

 การมีกัลยาณมิตรที่ดี กัลย�ณมิตรเป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจ และมอบกำ�ลังใจ แนวท�งดี ๆ 

ในวันที่เร�ท้อถอย เหนื่อยล้�กับปัญห�และอุปสรรค ง�นคุ้มครองผู้บริโภคเป็นง�นที่เกี่ยวข้องกับหล�ย

ปัจจัย คว�มซับซ้อนในรูปแบบของปัญห�แต่ละอย่�ง เร�คิดเพียงคนเดียวไม่ส�ม�รถแก้ไขได้แน่ ๆ ก�รมี

กัลย�ณมิตรที่ปรึกษ�ที่ดีเป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่�งยิ่ง 

 การพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่เสมอ จะทำ�ให้เร�เป็นคนกระตือรือร้น มีมุมมอง และทัศนคติ

ที่ดีในก�รทำ�ง�น ก�รทำ�ง�นคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อลดคว�มเสี่ยง เพิ่มคว�มปลอดภัยจ�กก�รใช้ย�และ

ผลิตภัณฑ์สุขภ�พของประช�ชน เป็นสิ่งที่เป็นบทบ�ทที่สำ�คัญของเภสัชกร ก�รโฟกัสกับเป้�หม�ย แล้ว

ใช้ทั้งพลังก�ย พลังใจ พลังสมอง มุ่งมั่นในก�รจัดก�รปัญห� สร้�งระบบรองรับก�รทำ�ง�นขึ้นม�ให้ได้  

คว�มปลอดภัยต่อก�รใช้ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พของประช�ชน เป็นสิ่งที่เร� เภสัชกร ผู้เชี่ยวช�ญ

ด้�นย� ต้องสร้�งขึ้นม�ให้ได้ ขอเหล่�พี่น้องจงช่วยกันสร้�งมันให้เกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินเมืองไทย 


