
 
 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. คลายล็อกเฟส ๕ ทำความเข้าใจข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๑  สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. พม. พร้อมจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา 
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

- 

3. กรมการขนส่งทางบก แนะ !!! ๖ มาตรการ รถรับ-ส่ง
นักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. รัฐหนุนท่องเที่ยวผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”  
ออกให้ ๔๐ % ! ลงทะเบียน ๑๕ ก.ค. นี้ 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. เด็กเล็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร ? กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 26 / 2563  



 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเรื่อง คลายล็อกเฟส ๕ ทำความเข้าใจข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๑ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง คลายล็อกเฟส ๕ ทำความเข้าใจข้อกำหนด ฉบับที ่๑๑ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้ชี้แจง

ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในมาตรการคลายล็อก ระยะ ๕ ดังนี้ 
• การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

ต้องจัดให้มีความพร้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 
• การเปิดดำเนินการสถานท่ีและกจิกรรมตา่ง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา และการถ่ายทอดที่ไม่มีผู้ชมใน

สนามแข่งขัน การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในโรงมหรสพ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ
โดยสถานที่กิจการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้ผ่อนคลาย ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้ 

- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดกิจกรรม สามารถเปิดดำเนินการได้ 
ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. และร้านสะดวกซื้อ ซูปเปอร์มาร์เก็ต เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ 

- สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดได้ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันเดียวกัน และงดเว้นการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจำหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่ในภัตตาคาร สามารถเปดิให้บริการหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ได้ 
แต่งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

- ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ต้องจำกัดช่วงเวลาการให้บริการ 
- สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด โรงน้ำชา เปิดได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด สนามชนโค 

สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่น ๆ ลักษณะทำนองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ 
• การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธี ทุกศาสนาต้องดูแลให้สอดคล้องตามมาตรการขององค์กร

ปกครองทางศาสนา 
• การขนส่งสาธารณะ ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนด 
• การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เฉพาะเพ่ือการนำเข้าส่งออกสินค้าและสินค้า

ผ่านแดนได้ตามความจำเป็น 
• มาตรการป้องกันโรค การจัดสถานที่หรอืกิจกรรมใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด ต้องมีมาตรการป้องกัน  

โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย  
๑ เมตร และจำกัดจำนวนมิให้แออัด มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส และ 
มีระบบแอปพลิเคชั่นติดตามตัว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค จัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ราชการกำหนด 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที ่ 9  กรกฎาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๖๖ - ๙ หรือ www.m-society.go.th 

๑) หัวข้อเรื่อง พม. พร้อมจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง พม. พร้อมจ่ายเงนิเยียวยาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก COVID-19 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนเปราะบาง 

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจาก
มาตรการฯ อื่นของรัฐบาล รายละ ๓,๐๐๐ บาท (เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน) เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ประกอบด้วย ๓ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (๑) กลุ่มเด็กแรกเกิด ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่แล้ว (๒) กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้ว และ (๓) กลุ่มคนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 

ทั้ง ๓ กลุ่มนี้ จะได้รับเงินเยียวยารายละ ๑ สิทธิ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือ
เยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน 
(สำนักงานประกันสังคม) ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจ 
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้รับ
เงินอุดหนุนอยู่แล้วจึงไม่ต้องลงทะเบียนเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับสิทธิตามมาตรการนี้ และจะดำเนินการตรวจสอบ
ความซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นรวมถึงการตรวจสอบว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป แบ่งจ่าย ๒ รอบ รวมทั้งหมด ๓,๐๐๐ บาท รอบแรก เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (รอบเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน) และรอบที่สอง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ อีก ๑,๐๐๐ บาท 
แต่หากจ่ายไม่ทันในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ก็จะทบไปจ่ายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (รวม ๓ เดือน)  
โดยจ่ายเงินผ่าน ๒ ช่องทาง ได้แก่ (๑) บัญชีธนาคารของกลุ่มเปา้หมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชี
ธนาคารอยู่เดิม และ (๒) ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงิน
อุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร ๑๓๐๐ ฟรี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง   

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที ่ 9  กรกฎาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการขนส่งทางบก 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วน 1584 

๑) หัวข้อเรื่อง กรมการขนส่งทางบก แนะ !!! ๖ มาตรการ รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กรมการขนสง่ทางบก แนะ!!! ๖ มาตรการ รถรบัสง่นักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 

กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับรถรับส่งนักเรียน เพ่ือให้ 
ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนปฏิบัติตามตลอดภาคการศึกษาตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

๑. พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมนักเรียน จะต้องผ่านการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิ 
ก่อนการขับรถรับส่งนักเรียน หากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ห้ามขับรถโดยเด็ดขาด รวมถึง
จัดให้มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนใช้บริการด้วยเช่นกันและสามารถปฏิเสธการให้บริการ  
ในกรณีที่พบว่านักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 

๒. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทั้งพนักงานขับรถ ผู้ควบคุมนักเรียน และ
นักเรียนที่ใช้บริการ 

๓. จัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำรถ 
๔. ให้ทำความสะอาดรถรับส่งนักเรียนก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ เปิดหน้าต่างและประตู

เพ่ือถ่ายเทระบายอากาศภายในตัวรถ และทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับ ที่เปิดประตู 
เบาะนั่ง ที่วางแขน เป็นต้น 

๕. ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้บริการแต่ละรอบของนักเรียน เพ่ือความรวดเร็วในการสืบสวนโรค
ของแพทย์หากพบผู้ติดเชื้อ 

๖. ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ และสร้าง
ความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 

นอกจากนี้  กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยตามที่กำหนดด้วย โดยได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัย
และการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดอย่างเข้มงวดตอ่เนื่องตลอดภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน ๑๕๘๔ 
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที ่ 9  กรกฎาคม  2563 

 
 



- 2 - 
 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเรื่อง รัฐหนุนท่องเที่ยวผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ออกให้ ๔๐ % ! ลงทะเบียน ๑๕ ก.ค. นี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐหนนุท่องเที่ยวผ่านโครงการ “เราเที่ยวดว้ยกัน” ออกให ้๔๐ % ! ลงทะเบียน ๑๕ ก.ค. นี ้

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจาก  
โควิด-19 ผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก ๔๐% ของราคาที่พัก 
ต่อห้องต่อคืน (ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท) ให้แก่นักท่องเที่ยว จำนวน ๕ ล้านคืน และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 
จำนวน ๒ ล้านใบ โดยผู้จองที่พักมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารในลักษณะการจ่ายเงินคืนผ่าน  
แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ๔๐% แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อที่นั่ง สามารถใช้ได้ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมรับสิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายในโครงการเราเที่ยวด้วยกันในวันที่  
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งจะต้องใช้
ร่วมกับแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ไว้สำหรับรับเงินเที่ยว E-Voucher ด้วย สำหรับโรงแรมที่สนใจจะเข้าร่วม
โครงการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนจองที่พักผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ไว้แล้ว จะได้รับเงิน 
ในลักษณะของบัตรกำนัลดิจิทัล หรือ E-Voucher ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จำนวน ๖๐๐ บาทต่อคืน 
(สูงสุด ๕ คืน) เพ่ือนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยว และสามารถสแกน
บาร์โค้ดชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ของร้านค้าหรือสถานประกอบการ โดยนักท่องเที่ยวจะใช้เงิน
จำนวนดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่เช็คอินถึงวันที่เช็คเอาท์ เวลา ๒๓.๕๙ น. เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในวันอื่นได้
และต้องใช้ภายในจังหวดัที่เดนิทางไปท่องเที่ยวเท่านัน้ หากใช้ไม่หมดในระยะเวลาดงักล่าว ระบบจะทำการตัด
เงินส่วนที่เหลือคืนทันที 

นอกจากนั้นยังได้ดำเนิน “โครงการกำลังใจ” ที่เปิดให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน ๑.๒ ล้านคน สามารถเที่ยว
ผ่านบริษัทนำเที่ยวไม่น้อยกว่า ๒ วัน ๑ คืน ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท คนละ ๑ สิทธิ์ ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่   
๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ด้วย 

********* 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ : 0 2590 1401-2 โทรสาร: 0 2591 8612 - 3 

๑) หัวข้อเรื่อง เด็กเล็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร ? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง เดก็เล็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร ? 

กรมสุขภาพจิต ขอแนะนำวิธีการสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กอยู่ในความดูแล กรณีที่  
เด็กเล็กไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัย ดังนี้ 

๑. ผู้ปกครองควรใส่ให้ดูเป็นตัวอย่าง เพราะเด็กวัย ๑ ขวบสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของ 
พ่อแม่ หรือผู้ปกครองได้ 

๒. ใส่ให้พ่ีตุ๊กตาตัวโปรด ซึ่งอาจช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กๆ อยากมีเพ่ือนใส่หน้ากากอนามัย 
ไปด้วยกัน 

3. เลือกขนาดให้พอดี ลวดลายการ์ตูนที่เด็กชอบให้เหมาะกับเด็ก 
4. ให้รางวัลเมื่อหนูน้อยสวมใส่หน้ากาก 
5. การเล่านิทานเรื่องไวรัส ซึ่งเด็กๆ มักจะมีจินตนาการ พ่อแม่สามารถเล่าเรื่องราวเพ่ือสร้าง 

ความเข้าใจพร้อมปกป้องตัวเองตามเรื่องราวในนิทาน 
ทั้งนี้  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน

สุขภาพจิต โทร. ๑๓๒๓ 
********* 
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