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บทคัดย่อ    — โรคปลายประสาทอักเสบเป็นหนึงในโรคแทรกซ้อนทีสําคัญที
เกิดในผู้ป่วยเบาหวาน    พยาธิสภาพของโรคดังกล่าวคือระบบประสาทส่วน
ปลายของผู้ป่วยถูกทําลาย  ส่งผลให้มีอาการปลายมือและปลายเท้าชาและ
ไร้ความรู้สึก  นําไปสู่ความเสียงในการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โดยเฉพาะบริเวณเท้าซงึเป็นอวัยวะทีรับนาํหนักของร่างกายและมักเกิดแผล
จากการกระแทกหรือเหยียบสิงต่างๆโดยผู้ป่วยโรคปลายประสาทอักเสบไม่
รู้สึกตัว  งานวิจัยนีมีจุดประสงค์เพือ    พัฒนาอุปกรณ์และระบบทีช่วยเตือน
ผู้ป่วยเมือเกิดการกระแทกบริเวณเท้า  โดยระบบและอุปกรณ์ดังกล่าวถูก
ออกแบบมาในรูปของถุงเท้าเพือให้สามารถใช้ในชีวิตประจําวัน  MAGIC 
Socks หรือถุงเท้ามหัศจรรย์ดังกล่าวเป็นถุงเท้าทีถูกออกแบบมาสําหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานทีมีอาการปลายประสาทอักเสบ  โดยภายในถุงเท้าจะ
ติดตังเซนเซอร์วัดแรง (Force Sensitive Resistor) เมือเกิดแรงกระแทกที
บริเวณเท้าของผู้ป่วย  เซนเซอร์ในถุงเท้าจะรับรู้ถึงแรงดังกล่าวและส่งข้อมูล
ผ่าน  อุปกรณ์ไร้สาย  (Wireless Module)เพือเตือนผู้ป่วยผ่านบริเวณอวัยวะที
ผู้ป่วยยังสามารถรับรู้ความรู้สึกได้  ทังนีระบบถูกออกแบบโดยเลือกใช้
บริเวณต้นแขน  จากนันจะทําการเก็บข้อมูลของแต่ละวันบันทึกใน
โทรศัพท์มือถือของผู้ป่วยเพือทาํการวเิคราะห์ต่อไป 

 
คําสําคัญ— โรคปลายประสาทอักเสบ     อุปกรณ์ป้องกันการเกิดแผลใน
ผู้ป่วยเบาหวาน  เซนเซอร์วัดแรง 

I. บทนํา 
ปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นจํานวนมาก  จากสถิติในปี  

พ   .ศ    . 2553 ของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย [1] ผลสถิติแสดงให้
เห็นวา่  มีคนไทยเป็นโรคเบาหวานจํานวนมากถึง  2.1 ล้านคน    โดยโรคแทรก
ซ้อนทีสําคัญในผู้ ป่วยเบาหวานคือ  โรคปลายประสาทอักเสบ  [2]  โรคแทรก
ซ้อนดังกล่าวมีสาเหตุมากจากปริมาณนําตาลในเลือดทีสูงทําให้เกิดการ
เปลียนแปลงทางเคมีในเลือดซงึมีผลไปทําลายเส้นประสาทรับความรู้สกึและ
เส้นประสาทสังการส่วนปลาย  โดยอาการของโรคคือ  อาการชาหรือไร้
ความรู้สึกและความเจ็บปวดทีบริเวณปลายมือปลายเท้า  [3]      นอกจากนี
ระบบประสาทสงัการทีผิดปกติยงัสง่ผลให้เกิดการผิดรูปของเท้า  ทําให้มีการ
ลงนําหนกัทีฝ่าเท้าผิดปกติ  ซงึจะนํามาสูก่ารเกิดแผลทีเท้า    โดยแผลทีบริเวณ
เท้าในผู้ ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดการอกัเสบและติดเชือซึงนําไปสู่การ
ตดัขาในเวลาตอ่มา   

จากการศกึษาพบวา่งานวิจยัมีการศึกษาเกียวกับบริเวณทีมีการเกิดแผล
ทีเท้าในผู้ ป่วยเบาหวาน    Matthew S. Cowley และคณะได้มีการศึกษา
บริเวณทีเกิดแผลทีด้านฝ่าเท้า  ส่วนมากเกิดทีบริเวณ  หวัแม่เท้าจนถึงข้อต่อ
แรก  (Hallux) ส้นเท้า  (Heel) หวัแม่เท้า  (Toes) ตามลําดบั  และด้านหลงัเท้า
จะเกิดแผลบริเวณหัวแม่เท้า  (Toes) กระดูกเท้าตําแหน่งกลาง  (Middle 

Metatarsal) เอ็นร้อนหวาย     (Achilles) ตามลําดบั  [4]     ซึงนักวิจยัจํานวน
มากให้ความสนใจในปัญหานีและศกึษาเกียวกบัการพฒันาอปุกรณ์ทีชว่ยใน
การลดแรงกดทีใต้ฝ่าเท้า  และอุปกรณ์วัดแรงกดทีใต้ฝ่าเท้า  Martha L. 

Zequera PhD และคณะได้มีการศึกษาประสิทธิภาพของพืนรองเท้า  4 ชนิด
เพือช่วยลดแรงกดทีฝ่าเท้าในผู้ ป่วยเบาหวาน  [5]     Waaijman R. และคณะ
ได้มีการพฒันารองเท้าโดยใช้โฟมและแผ่นยางอยู่ด้านนอก  เพือช่วยลดแรง
กดทีเท้าโดยวดัจาก  Pedar x-system®  [6]   Marc R. Sarnow และคณะได้
ทําการวดัแรงกดทีเท้าโดยเครืองวดัแรงกดทีเท้า       ) F-Scan) เปรียบเทียบการ
ใสร่องเท้าและไม่ใส่รองเท้าในคนปกติและผู้ ป่วยโรคเบาหวาน  [7]     Lin Shu 

และคณะได้ทําการศกึษาและวิเคราะห์แรงกดภายในรองเท้าโดยใช้แผ่นผ้าที
ประกอบด้วยเซนเซอร์เรียงต่อกันเป็นแถว  (Textile Fabric Sensor Array) 

และส่งข้อมลูผ่านอุปกรณ์ไร้สายไปแสดงผลทีคอมพิวเตอร์  [8]     จากการ
ค้นคว้าข้อมลูพบวา่งานวิจยั    สว่นใหญ่จะเน้นไปทางการพฒันาอปุกรณ์ทีใช้
ลดแรงกดและวัดแรงกดทีใต้ฝ่าเท้าเท่านัน    แต่ไม่พบงานวิจัยทีการศึกษา
เกียวกับการเตือนและการป้องกันการเกิดแผลซึงเกิดจากการชนทีบริเวณ
หลงัเท้า 

งานวิจยันีจงึมุง่เน้นไปทีการพฒันาอปุกรณ์และระบบเตือนผู้ ป่วยเมือเกิด
การกระแทกบริเวณเท้าโดยมีวตัปุระสงค์เพือลดโอกาสในการเกิดแผลทีเท้า
เนืองจากการชนในผู้ ป่วยเบาหวานทีเป็นโรคปลายประสาทอกัเสบ 

II. ขนัตอนการดําเนินงาน 

ในการพัฒนาอปุกรณ์และระบบเตือนผู้ ป่วยหลงัการชนมีขนัตอนในการ
ดําเนินการหลกัดงันี 

� เซนเชอร์และวงจร 
� การรับคา่ของข้อมลู 

� อปุกรณ์การเชือมตอ่ไร้สาย 
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� สว่นติดตอ่กบัผู้ ใช้ 

จะมีการติดเซนเซอร์วัดแรงกดทีบริเวณถงุเท้า  โดยทีเซนเซอร์วดัแรงกด  
(Force sensor)  จะเชือมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์เพือรับค่าข้อมลูนํามา
ประมวลผลและส่งข้อมลูผ่าน  Wireless module ตัวส่ง  ไปยัง  Wireless 

module ตวัรับและทําการสง่คา่ข้อมลูทีได้รับการประมวลแล้วไปแสดงทีส่วน
ติดตอ่กบัผู้ ใช้  (User Interface)  แสดงดงัรูปที  1. 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  1. ภาพรวมของอปุกรณ์ของระบบเตือนผู้ ป่วยหลงัการชน 

A.เซนเชอร์และวงจร 
จากการศกึษาเกียวกบังานวิจยัทีใช้เซนเซอร์วดัแรงทีเท้า  พบวา่เซนเซอร์ที

ใช้วัดแรงชนทีเท้าทีมีความเหมาะสมทีสุดคือ    เซนเซอร์วัดแรงตามความ
ต้านทาน  (Force Sensitive Resistor) ดงัรูปที  2  เป็นเซนเซอร์ทีทํามาจากพอ
ลิเมอร์ฟิล์มชนิดหนา  (Polymer Thick Film) [9] 

 

 
 

 

 

รูปที  2 เซนเซอร์วดัแรงตามความต้านทานและวงจรเซนเซอร์วดัแรงตามความต้านทานต่อ
เข้าตวัต้านทานและบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

เซนเซอร์ดงักลา่วมีหลกัการคือ  ความต้านทานภายในตวัเซนเซอร์ทีลดลง  
เมือมีแรงจากภายนอกมากระทําทีบริเวณทีไวต่อแรงกด      เซนเซอร์นีจะถกูใช้
ในการวดัแรงชนทีบริเวณหลงัเท้า  โดยในบริเวณหลงัเท้าจะถกูแบ่งออกเป็น 

5 ตําแหน่งเพือติดเซนเซอร์ได้แก่  หวัแม่เท้า  (Toe)  กระดกูเท้าตําแหน่งกลาง  
(Middle Metatarsal     (เอ็นร้อยหวาย      ) Achilles) ข้อเท้าด้านหลงัส่วนกลาง  
(Medial Posterior Ankle๗  และ  ข้อเท้าด้านใน  (Medial Anterior Ankle) ซึง
เป็นบริเวณทีมีโอกาสในการเกิดแผลบริเวณหลังเท้าได้บ่อยในผู้ ป่วยโรค
ปลายประสาทอกัเสบ  แสดงดงัรูปที  3. 

 
 

รูปที  3. ตําแหน่งของถงุเท้าทีจะติดเซนเซอร์ทงั  5 ตําแหน่ง 
 

เซนเซอร์ชนิดนีมีความสามารถในการรับแรงได้ในช่วง  0.1 – 10 กิโลกรัม 

(ประมาณ  10 Pa-1000 kPa)  ซึงอยู่ในช่วงของ    แรงทีสามารถทําให้เกิดแผล
ได้    โดยมีค่าประมาณ  6 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร    [9] จากนนัจึงทําการต่อ
เซนเซอร์เข้ากบัวงจรดงัรูปที  2 

 

ในการต่อเซนเซอร์ดังรูปจะให้ค่าจากการกดเซนเซอร์ออกมาในหน่วย
โวลท์  จึงต้องมีการนําค่าทีได้มาแปลงกลับให้อยู่ใน รูปหน่วยของความ
ต้านทานเพือนํามาเทียบกับหน่วยของแรง  คือ  นิวตัน  โดยความสัมพันธ์ใน
การแปลงความต้านทานกบัแรงกดจะเป็นดงัรูปที  4 

 
รูปที  4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งความต้านทานและแรงกด [9] 

B. การรบัค่าของข้อมูล  (Data Acquisition) 
การนําคา่ทีได้จากเซนเซอร์มาใช้ตอ่นนัจะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์    

Arduino UNO  เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สําเร็จรูปทีใช้    ATmega 328 

ในการประมวลผล  ในการรับค่าข้อมลูรูปแบบอะนาล็อกจากเซนเซอร์และ
แปลงเป็นดิจิตอล  สว่นของการประมวลผลเบืองต้นจะใช้  คอมพิวเตอร์เพือทํา
การประมวลผลและแสดงข้อมลู  โดยมีการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  2 ตวัใน
การรับค่าของข้อมูล    โดยตัวแรกจะทําการรับค่าของข้อมูลโดยตรงจาก
เซนเซอร์  ตัวทีสองจะทําการรับค่าข้อมูลผ่านอุปกรณ์ไร้สายเพือทําการ
ควบคมุการทํางานตอ่ไป   

C. อปุกรณ์การเชือมต่อไร้สาย (Wireless module) 
เนืองจากอปุกรณ์การเตือนผู้ ป่วยจะต้องถกูติดตงัในส่วนของร่างกายทียงั

มีความรู้สกึ  ในทีนีจงึมีการออกแบบให้อปุกรณ์เตือนผู้ ป่วยมี  2 ส่วนคือ  ส่วน
ติดอยู่ทีบริเวณต้นแขนและส่วนทีส่งข้อมูลไปเก็บทีโทรศัพท์มือถือ    เพือให้
สะดวกต่อการติดตัง  และไม่ทําให้ผู้ ป่วยรู้สึกผิดแปลกไปจากคนทัวไป  
อุปกรณ์ทีใช้ในการส่งข้อมูลนัน  จึงได้รับการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆเช่น  
มาตรฐานของอปุกรณ์  ระยะทางการสง่ข้อมลู  ความสามารถในการติดต่อกัน
ของอปุกรณ์  ระยะเวลาในการส่งข้อมลู  ระยะเวลาการใช้งาน  และบริเวณที
ผู้ ป่วยรับความรู้สกึได้  โดยในตารางที     แสดงการเปรียบเทียบอปุกรณ์ไร้สาย
แบบ  Bluetooth WiFi และ  Xbee     

ตารางที  1 

เปรียบเทียบคณุลกัษณะของอปุกรณ์ไร้สายต่างๆ[10] 
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ทงันีการเลือกใช้อปุกรณ์ไร้สาย  จะใช้  WiFi เนืองจากมาตรฐานของ  WiFi 

สามารถเชือมต่อกับมาตรฐานของระบบโทรศัพท์มือถือได้  และสามารถ
พฒันาระบบได้งา่ยในอนาคต  

อปุกรณ์ไร้สายทีใช้จะมีการใช้งานทงัหมด  3 ตําแหน่งคือ  ทีบริเวณติดกับ
เซนเซอร์  บริเวณต้นแขน  และอปุกรณ์ไร้สายในโทรศพัท์มือถือ 

D. ส่วนติดต่อกบัผู้ใช้  (User Interface) 
การออกแบบสว่นติดตอ่กบัผู้ ใช้  แบ่งออกเป็น  2    ส่วนคือ 1.  อปุกรณ์เตือน

ผู้ ป่วยโดยทันทีเมือผู้ ป่วยเกิดการชน  โดยจะพัฒนาอุปกรณ์และติดตงัไว้ที
บริเวณต้นแขน  2.  พฒันาโปรแกรมเก็บข้อมลูบนโทรศพัท์เคลือนทีด้วยระบบ
ปฎิบตัิการแอนดรอยด์  (Android) เพือเก็บข้อมลู  สถิติของการชนในแตล่ะวนั
เพือนําข้อมลูมาทําการวิเคราะห์ทางสถิติตอ่ไป 

ในส่วนของอปุกรณ์ทีใช้ในการเตือนผู้ ป่วยโดยทันทีจะมีการเตือนผู้ ป่วย
โดยการสนัทีต้นแขนบริเวณต่างๆทีผู้ ป่วยยงัมีความรู้สึกอยู่  การใช้อปุกรณ์นี
จะต้องมีการฝึกฝนผู้ ป่วยให้เกิดเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตําแหน่งใน
การชนและตําแหน่งในการเตือน  

III. การดําเนินการขนัต้น 
เริมแรกผู้ วิจยัได้ทําการทดลองเบืองต้นโดยทําการพัฒนาเซนเซอร์แบบ

เรียงแถว  (Array sensor) จากไมโครสวิตซ์ติดบนวสัดทุีมีความยืดหยุ่นเพือ
เรียนรู้การทํางานของเซนเซอร์และประยุกต์ใช้เซนเซอร์กับวัสดุทีมีความ
ยืดหยุ่นได้และจะมีการแสดงผลการกดเซนเซอร์เป็นหลอดไฟขนาดเล็ก  
แสดงดงัรูปที  5. 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที  5. เซนเซอร์แบบเรียงแถว  (Array sensor) จากไมโครสวิตซ์ติดบนวสัดทีุมีความยืดหยุ่น 
 

เมือได้เรียนรู้เกียวกบัการทํางานของเซนเซอร์บนวสัดทุียืดหยุ่นแล้วผู้ วิจยั
จึงได้ทําการศึกษาเกียวกับระดับของแรงกดทีเท้าทีทําให้ผู้ ป่วยเบาหวานมี
โอกาสเกิดแผลพบวา่  เมือได้รับแรงประมาณ  6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  
(ประมาณ  588 kPa)  จะทําให้เนือเยือถกูทําลายจนเกิดแผลขึน  [9]   ผู้ วิจยัจึง
ได้นําข้อมลูนีมาใช้ในการเปรียบเทียบเซนเซอร์วดัแรงทีเหมาะสมจะใช้ในการ
พฒันาถงุเท้าเตือนการชนนี  โดยแสดงการเปรียบเทียบเซนเซอร์วดัแรงกดไว้
ในตารางที  2.  

ผลการเปรียบเทียบคณุลกัษณะของเซนเซอร์วดัแรงกดแต่ละชนิดพบว่า  
เซนเซอร์ทีมีความเหมาะสมทีสดุทีจะใช้ในการพฒันาถงุเท้าเตือนการชนคือ  
เซนเซอร์วัดแรงตามความต้านทาน  (Force Sensitive Resistor) ซึงมี
คณุสมบตัิทีสําคญัคือ  ความสามารถในการรับแรงกดอยู่ในช่วงทีเหมาะสม
และตวัเซนเซอร์มีความยืดหยุน่ 

ตารางที  2 

เปรียบเทียบคณุลกัษณะของเซนเซอร์วดัแรงกด 

 

หลังจากได้เซนเซอร์วัดแรงกดทีต้องการแล้วผู้ วิจัยจึงนําเซนเซอร์มา
ทดสอบการรับสง่ข้อมลูผ่านอปุกรณ์ไร้สาย  โดยตอ่เซนเซอร์กบัวงจรทีทํางาน
ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์เพือทําการวัดค่าแรงกดและแปลงข้อมลูเป็น
ข้อมลูดิจิตอล  แล้วจงึสง่ข้อมลูผ่าน  Wireless module ตวัส่ง  ไปยงั  Wireless 

module ตวัรับเพือแสดงผลทีหลอดไฟขนาดเล็ก  ดงัแสดงในรูปที  6. 

 
รูปที  6. วงจรการทํางานรับสง่ข้อมลูของเซนเซอร์ 

 

อีกสว่นหนึงของการพฒันาถงุเท้าเตือนการชนคือ  ส่วนติดต่อกับผู้ ใช้งาน
ซงึผู้วิจยัแบ่งเป็น  2 ส่วนคือเตือนผู้ ป่วยโดยทนัทีใช้การสนัในการเตือนเมือมี
การชนทีเซนเซอร์  โดยออกแบบเป็นปลอกพนัแขนทีมีอปุกรณ์เตือนผู้ ป่วยติด
อยู่ภายใน    ทงัหมดนีจะติดอยู่กับตัวผู้ ป่วยซึงสามารถถอดออกได้เมือไม่ใช้
งาน  ในทีนีผู้ วิจยัใช้มอเตอร์สนั  5 ตวัติดไว้ในตําแหน่งทีแตกต่างกันทีปลอก
แขนบริเวณต้นแขนของผู้ ป่วย   ทงันีจงึต้องมีการฝึกฝนผู้ ป่วยให้มีความเข้าใจ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตําแหน่งการชนทีเท้าและตําแหน่งการเตือนการชนที
ต้นแขน  ภาพมอเตอร์สนัแสดงดงัรูปที  7. 

 
รูปที  7. มอเตอร์สนั 

 

ส่วนทีสองทีใช้ในการเตือนผู้ ป่วยคือ เตือนผ่านโทรศัพท์ เคลือนที
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  โดยผู้ วิจัยได้ทําการ เขียนแอปพลิเคชันชือ  
MAGIC Socks เพือเตือนการชนเป็นระดบัการชนและแรงทีชนโดยทําการ
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เก็บข้อมลูในแตว่นัเพือเป็นการปลกูจิตสํานึกผู้ ป่วยให้มีการระวงัก่อนเกิดการ
ชนสิงกีดขวางในวันถัดๆไปและเพือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป  
แสดงดงัรูปที  8. 

 

 

 

 

 

 

รูปที  8. แอปพลิเคชนั  MAGIC Socks บนโทรศพัท์เคลือนที  ระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์ 

IV. อภิปรายผล 

 ในการพฒันาอปุกรณ์   MAGIC socks   ขนึนนัมีวตัถปุระสงค์เพือชว่ยให้
คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยเบาหวานทีเป็นโรคปลายประสาทอกัเสบดีขนึ   ทําให้
ผู้ ป่วยสามารถดําเนินชีวติได้อยา่งเป็นปกติและลดโอกาสทีจะเกิดแผลทีเท้า
ขนึเนืองจากการชนหรือกระแทกทีไมพ่ึงประสงค์   สิงทีคาดหวงัในการพฒันา
อปุกรณ์ในขนัตอ่ไปคือ   อปุกรณ์สามารถหลบหลีกสิงกีดขวางได้โดยอตัโนมตัิ
ก่อนทีผู้ ป่วยจะชน  สามารถคาดการณ์ได้วา่เท้าของผู้ ป่วยมีโอกาสทีจะชนกบั
สิงกีดขวางเบืองหน้า      นอกจากนีคือสามารถเชือมตอ่การเตือนเข้ากบั
เส้นประสาททีสญูเสียไปของผู้ ป่วย  ให้ผู้ ป่วยรู้สกึเสมือนกลบัมามีความรู้สกึที
บริเวณเท้าอีกครัง   

V. สรุปผล 

การพัฒนาถุงเท้าเพือเตือนผู้ ป่วยเบาหวานทีเป็นโรคปลายประสาท
อกัเสบหลงัเกิดการชนทีเท้า  ใช้เซนเซอร์วดัแรงตามความต้านทานในการวดั
แรงทีเกิดจากการชน    โดยจะออกแบบให้เซนเซอร์ถกูติดตงักับถงุเท้าบริเวณ
ทีตรงกบัตําแหน่งบนเท้า  5 ตําแหน่งดงัทีได้กลา่วถึงแล้วข้างต้น  ทางผู้ วิจยัให้
ชือถุงเท้าทีสามารถวัดแรงและเตือนการกระแทกบริเวณเท้าว่า  MAGIC 

Socks    ซึงถุงเท้ามีข้อดีคือ  ไม่ทําให้ผู้ ป่วยรู้สึกผิดแปลกจากคนทัวไป  การ
ออกแบบโดยละเอียดยังอยู่ในขันตอนการดําเนินการเพือทีจะหาวิธีการที
เหมาะสมทีสดุในการติดเซนเซอร์บนอปุกรณ์เพือให้เหมาะสมกับการใช้งาน
อปุกรณ์ในรูปแบบของถุงเท้า เซนเซอร์ทีติดตงัอยู่กับถงุเท้าทีผู้ ป่วยสวมใส ่ 
จะทํางานเมือมีแรงจากการชนหรือกระแทก  อุปกรณ์จะส่งข้อมลูและไปยัง
บริเวณต้นแขนและเตือนผู้ ป่วยโดยทันทีที มีการชน  และส่งมูลไปยัง
โทรศัพท์เคลือนทีของผู้ ป่วยเพือเก็บข้อมลูไว้  การพัฒนาอุปกรณ์ชินนีมีขึน
เพือช่วยพฒันาคณุภาพชีวิต  ลดโอกาสทีจะเกิดแผลทีเท้าของผู้ ป่วยและให้
ผู้ ป่วยมีการดําเนินชีวิตทีดีขนึตอ่ไป 
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