
หลักคดิทางดานสุขภาพจิตตอวิกฤตกิารเมอืงไทย 

นพ.ยงยทุธ  วงศภิรมยศานติ์ 

ตลอดกวา 2 เดือนที่ผานมาผมไดรับการรองขอจากส่ือมวลชน ในการใหขอคดิเห็นทางวิชาการในการ 
เยียวยาประชาชนกลุมตางๆที่ไดรับผลกระทบจากวกิฤติทางการเมืองผมจึงขอโอกาสสรุปประเดน็เหลานี้เพื่อ 
นําไปสูการแลกเปล่ียนความคดิเห็นกนัดวย โดยขอแบงเปน 3 มิติ ดังนี้ 

จากกรอบแนวคิดนีจ้ะเห็นไดวากรณีที่ 1 เปนการจัดการรายบุคคลเปนหลัก  ขณะทีก่รณีที่ 2  เนนการ 
จัดการในระดับชุมชนเปนหลัก  ซ่ึงยอมครอบคลุมบุคคลและครอบครัวในชุมชนดวย  สวนกรณีที่ 3 เนนการ 
จัดการระดับชุมชนและสังคมเปนหลัก ซ่ึงครอบคลุมบุคคลและครอบครัวเชนกัน 

1) การเยยีวยาผูไดรับบาดเจ็บและญาตผิูเสียชีวติ 
วิกฤติครั้งนี้สงผลใหมีผูเสียชีวิตรวมกนัถึง 85 คน ผูบาดเจบ็รวม 2,000 คน  โดยมีทั้งเปนผูชุมนุม 

ผูสูญเสีย ผูบริสุทธ์ิที่โดนลูกหลงและเจาหนาที่รัฐ  เปนขอดีของสังคมไทยที่มตคิณะรัฐบาลใหเยียวยาทกุฝาย 
ทั้งดานกายภาพ(คาชดเชย)ซึ่งกระทรวงพม.รับผิดชอบและทางดานจิตใจ  ซ่ึงมกีรมสุขภาพจิตเปนหลักและตอง 
ทํางานรวมกับจิตแพทยและสหวิชาชีพทั่วประเทศ 

ในระยะแรก ใชหลักของการชวยปฐมพยาบาลทางจิตใจ(PFD: Psychological First AID)  ที่ครอบคลุม 
การชวยเหลือทั้ง  4  ประการ EASE  ซ่ึงหลักการเหลานี้สามารถใชไดกับผูที่ประสพเหตุการณความรุนแรง  แม 
ตนเองจะไมบาดเจ็บทางกายก็ตาม 

1. Engagement  :  การเขาถึงดวยการสรางสัมพันธภาพ 
2. Assessment  :  การประเมินทีค่รอบกลุม  กาย จิตสังคม โดยทางดานจิตใจจะครอบกลุมทั้ง 

PTSD, Adjustment Disorder , Anxiety Disorder : Depressive Disorder 
3. Skills  :  การมีทักษะในการลดวิกฤติทางอารมณโดยเรียกสติ  (เชน สัมผัส บอกภาวะ 

ปจจุบัน)  ลดความเจ็บปวด (โดยactive listening) และสริมสราง Coping Skills 
4. Education  :  การใหสุขภาพจิตศกึษาเพื่อใหกลับมาดํารงชีวิตตามปกติ ทั้งดานรางกาย 

จิตใจและความชวยเหลือตางๆ เชน คาชดเชย การงานอาชีพ เปนตน 

2) ชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 3) ประชาชนทั่วไป 

การเยียวยา 

1) ผูไดรับบาดเจ็บ / ผูสูญเสีย/ผูอยูในเหตกุารณ



รายละเอียดสามารถดูไดจากหนังสือ “หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลักการ EASE” ของ 
กรมสุขภาพจิตซ่ึงเปนหลักสูตรปรับปรุงขึ้นจากของเดิมที่ใชวิธีการ PCD (Protect Connect Direct) ซ่ึงอยูบน 
พื้นฐานทฤษฎีเดียวกัน 

ในระยะยาว  ขอมูลเชิงประจกัษพบวายิ่งใหPFD เร็วเทาไรก็จะชวยลดปญหาทางจิตใจไดมากขึ้นเทานัน้ 
สําหรับผูท่ีไดรับการคัดกรองจาก PFD แลวพบวามีปญหาก็ตองติดตามดูแลตอเนื่องอีก 6 เดือน–1ป การเยียวยานี้ 
นอกจากจะชวยบุคคลและครอบครัวแลว ยังเปนสวนหนึ่งของการสรางสมานฉนัทกลับคืนสูสังคมดวยเพราะมีผล 
ทําใหลดความโกรธแคนที่มีตอกนั  และปรับตัวเขาสูสังคมไดดีขึน้ 

2) การเยยีวยาชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 
ในทามกลางความรนุแรงของสถานการณจะมีชุมชนจํานวนหนึ่งที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่มกีารปะทะกัน 

หรือพื้นที่ที่มีเหตุจลาจล  ประชาชนในชุมชนเหลานี้จะไดรบับาดแผลทางใจจากเหตุการณ  เชน  การบาดเจ็บ 
เห็นผูอ่ืนถูกทําราย  บานเรือนหรือทรัพยสินเสียหาย  เผชิญกับภาวะเพลิงไหม  ขาดแคลนน้ํา  ขาดอาหาร  เปนตน 
ภาวะเชนนีจ้ัดวาเปนภัยพิบตัิที่เกิดจากมนุษย  (man made disaster)  ซ่ึงมีผลกระทบตอสุขภาพจิตของประชาชน 
ในชุมชน  ทั้งระยะส้ัน  กลางและยาว การเยียวยาประชาชนและชุมชน ใชหลักการจดัการภาวะบาดแผลทางใจหมู 
ที่มีองคประกอบ  5 ประการ SCECH (Save, Calm, Empowerment , Connectedness, Hope)  โดยทั้ง  5  ขอจะตอง 
ดําเนินการสัมพันธกัน 

1) Save  ใหประชาชนของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรง หรือจลาจลเขาสูสถานที่ 
ที่ปลอดภัย  ใหขอมูลขาวสารท่ีเช่ือมโยงใหประชาชนเขาถึงความปลอดภัย  โดยเปนขาวสารที่เปนจรงิ ไมใชแค 
การโฆษณาชวนเชื่อ 

2) Calm  ทําความเขาใจกับประชาชนวาเมื่อเผชิญสถานการณที่รุนแรง คนเราก็จะมคีวามรูสึก 
เชน กลัว กังวล โกรธ สับสน อารมณเหลานี้จะเกิดขึ้นเสมอเปนเรื่องปกติ แตกต็องตั้งสติ  ทําใจใหสงบ โดยวิธี 
งายๆ เชน หายใจเขาออกลึกๆ สวดมนต อธิฐานนกึถึงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่ตนเคารพ รวมทั้งการปลอบใจซึ่งกันและกนั 
ควบคูไปกับการใหขอมูลขาวสารตามความเปนจริง ถึงความพยายามของฝายตางๆในการเขาไปชวยเหลือ และ 
ระมัดระวังขาวลือที่เขามาสรางความตระหนกตกใจโดยไมมีรากฐานความเปนจริง 

3) Empowerment  การสรางพลังในชุมชนดวยการเสริมความเขมแข็งทั้งทางในชุมชน เพื่อดูแล 
ความปลอดภัย ส่ือสารกับคนในชุมชน และ   กับภายนอกในการนาํความชวยเหลือและขอมูลขาวสารที่ถูกตอง 
จุดสําคัญอยูทีก่ารจัดตั้งภายในชุมชนที่มีอยูใหเขมแข็งยิ่งขึน้ เชน กรรมการชุมชน  อาสาสมัครในชุมชน รวมทั้ง 
ในระยะตอไปที่จะตองมีการระดมทรัพยากรและความชวยเหลือในการฟนฟูชุมชน  ทั้งดานบานเรือน  อาชีพ 
ส่ิงแวดลอม เปนตน 

4) Connectedness  การสรางความผกูพัน เช่ือมโยงกนัในชมุชนจะชวยใหประชาชนเผชิญกับ 
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ จากภัยพิบัตไิดดขีึ้น โดยอาศัยกจิกรรมตางๆ เชน การประชุมหารือ กิจกรรมของวัดและ 
ศาสนสถาน การจัดการอาสาสมัครมาชวยดูแลครอบครวัทีม่ีความยากลําบาก  เชน  มีเดก็เล็ก  คนปวย ผูพิการ 
ผูสูงอายุ  และหากมีการอพยพออกนอกชุมชนกค็วรรกัษาความเปนชุมชนเดียวกัน และกจิกรรมที่สรางความ 
เขมแข็งใหชุมชน



5) Hope  โดยเนนการมองไปขางหนาที่จะทําใหชีวิตกลับคนืสูภาวะปกติ โดยการใหความ 
ชวยเหลือที่เกี่ยวของดวยการมีชวีิตปกติ  เชน การซอมบาน การฟนฟูอาชีพ  เปนตน โดยตองทําอยางรวดเรว็ 
และใหองคกรในชุมชนเขามีสวนรวมใหมากที่สุด 

มาตรการดังกลาวสามารถใชไดทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
3) การเยยีวยาประชาชนทั่วไป 

วิกฤติครั้งนี้สงผลใหประชาชนทัว่ไปที่รับรูขอมูลขาวสาร ติดตามความเปนไปของเหตุการณ 
โดยที่มีมุมมองที่แตกตางกัน  มีทั้งสนับสนุนฝายผูชุมนุม หรือฝายรัฐ  หรือที่เปนกลางๆ ยิ่งสถานการณทวคีวาม 
ตึงเครียดจนเกดิความรุนแรงขึ้นหลายครั้ง ก็ทําใหประชาชนที่มีจุกยนืตางๆ เกิดความรูสึกทางการเมืองที่รุนแรงขึน้ 
สังเกตจากการสํารวจทุกสัปดาหของกรมสุขภาพจติตั้งแตปลายเดือนมีนาคมเปนตนมา พบวาประชาชนมีอารมณ 
ทางการเมืองอยูในระดับสูงอยางตอเนื่องในระหวาง 20-30 %  ของกลุมตวัอยาง  และในบางระยะและในบางภาค 
เชน  ภาคอีสาน  และกรุงเทพฯ  ปรากฏวาบางครั้งอารมณทางการเมืองในระดับสูงเกิน  35 %  ซ่ึงนับวาเปนภาวะ 
สุขภาพจิตทีน่าเปนหวง เพราะอารมณทางการเมืองที่รนุแรงนี้ สัมพันธโดยตรงกับความเครียด  สงผลตอสุขภาพ 
บุคคลทําใหเกิดอาการ เชน ปวดศรีษะ  นอนไมหลับ เม่ือยลา จิตใจวาวุน  ทอแท รวมทั้งสงผลตอสัมพันธภาพกับ 
บุคคลอ่ืน ทําใหเกิดการกระทบกระทั่ง  โตแยง  หรือทะเลาะวิวาท  และที่นาเปนหวงผลกระทบทางสังคม  เพราะ 
ผูท่ีมีอารมณทางการเมืองสูง ท่ีมีความคิดเห็นตางกันเมื่อเผชิญหนากันก็มีโอกาสเกิดความรุนแรงไดงาย 

ในการเยียวยาประชาชนทัว่ไป ใชหลักการดูแลจติใจโดยแบงเปน  3  ระดับ  คือ ระดับบุคคล 
ครอบครัว (รวมเด็กและเยาวชน) ชุมชนและสังคม โดยในระยะส้ันเนนหนักที่ระดับบุคคลและครอบครวั 
สวนในระยะยาวเนนที่ระดับชุมชนและสังคม 

ในระดับบุคคล  ควรมีหลักปฏิบัติที่สําคัญ คือ 
1) บริหารเวลาใหเหมาะสม  โดยแบงเวลาในการติดตามขาวสารบานเมือง  การดูแลครอบครัว 

การทํางาน  และการพักผอน  สําหรับการติดตามขาวสารไมควรติดตามตอเนื่องนานเกิน  2 -3 ชม. หรือหากเครียด 
จากขอมูลขาวสารมากก็ควรติดตามจากคนใกลชิดแทน 

2) หลีกเลี่ยงการรับขอมูลขาวสารจากส่ือที่กระตุนใหเกิดอารมณโกรธ เชน ส่ือที่ใหขอมูลดาน 
เดียวหรือส่ือที่มีภาพและเสียงที่เราใหเกิดอารมณรุนแรง  เพราะจะยิ่งทําใหมีอารมณทางการเมืองและความเครียด 
สูง  ควรรับรูขอมูลขาวสารจากส่ือที่สะทอนความคิดที่หลากหลาย  และมุงเนนการหาทางออก 

3) มีวิธีการลดความเครียด ที่ไดผลทุกวัน เชน การออกกําลังกาย สวดมนต  ทําสมาธิ  หายใจ 
คลายเครียด  ผอนคลายกลามเนื้อ เปนตน 

4) มีความหวัง  ดวยการคิดบวก และทําบวก คิดบวก ก็คือ การมองเห็นดานดีของเหตุการณ เชน 
ยังรักษาระบบประชาธิปไตยไวได  จํากัดการสูญเสียไมใหมากเกินไป  ทําใหสังคมไทยมุงสูการปฏิรูปสังคมให 
เปนธรรมและแกไขปญหาอยางสันติ  ทําบวก ก็คือ หาทางทําอะไรก็ไดแมเพียงเล็กนอยเพื่อชวยใหเหตุการณดีขึ้น 
เชน บริจาคโลหิตใหผูบาดเจ็บ ชวยเหลือชุมชนที่เดือดรอน ส่ือสารขอความทางบวกทั้งในส่ือหลักและส่ือ 
ทางเลือกหรือเปนอาสาสมัครชวยชุมชนในการจัดระเบียบ เฝาระวังความปลอดภัย สารเสวนาเพื่อสรางสมานฉันท 
เปนตน



สําหรับในครอบครัว  จําเปนอยางยิ่งที่ผูมีอารมณทางการเมืองในระดับปกติและปานกลาง 
จําเปนตองชวยเหลือสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนในชุมชนหรือสถานที่ทํางานที่มีอารมณทางการเมืองรุนแรง 
(สังเกตจากอารมณและการแสดงออก)  ใหมีความสงบเพิ่มขึ้นดวยขอปฏิบัติ  รับฟง  ชื่นชม  หวงใย   ใหคาํแนะนาํ 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. รับฟง  การลดอารมณรุนแรงทางการเมืองไมอาจกระทําไดดวยการโตแยงดวยเหตุผล 
เนื่องจากแตละคนที่มีอารมณทางการเมืองรุนแรงจะยึดถือในความเช่ือของตนเอง  ดังนัน้ การโตแยง จึงไมชวย 
สรางความสงบ  ขณะเดียวกัน การหลีกเล่ียงไมพูดคุย ก็ไมไดชวยลดอารมณลง ทางที่ดีที่สุด คือ การรับฟง ดวย 
ความเห็นใจวาเขามีความเครียด โดยเขาใจวาการรับฟงจะชวยใหคนเราสงบลง 

2. ชื่นชม  การที่มีอารมณทางการเมืองรุนแรง  ลวนเริ่มตนจากความรกัในบานเมือง  ความหวังดี 
ตอสังคม เพียงแตความขัดแยงมาจากการใหความสําคญัในประเด็นที่ตางกัน  ดังนั้น จึงควรแสดงความชืน่ชมใน 
ประเด็นที่ดขีองเขา  กจ็ะทําใหเกิดการยอมรับกัน และนําไปสูความไววางใจ  และชวยใหเขาอารมณเย็นลงได 

3. หวงใย  คือ การแสดงความเปนหวงใยตอสุขภาพและการแสดงออกของผูมีอารมณทาการเมือง 
รุนแรง เพ่ือชวยใหเขากลับมามองตนเอง รวมทั้งเปนหวงตนเองและผลที่จะเกิดขึ้นกับคนใกลชิดดวย 

4. การใหคําแนะนํา เปนส่ิงสําคัญที่สุด สําหรับผูทีมีอารมณทางการเมืองรุนแรง แตควรมาลําดับ 
ทายสุด ซ่ึงเปนภาวะที่เกดิการยอมรับจากการรับฟง ชื่นชม และหวงใยแลว 

สําหรับครอบครัวที่มเีดก็และเยาวชน  การรับรูขอมูลขาวสารที่ปรากฏภาพและเสียงของความ 
รุนแรง จะมีผลตอการเรียนรูและพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชน จึงควรมีแนวทางที่เหมาะสมกับเดก็แตละวัย 
กลาวคือ 

1) ในเดก็เล็กกอนวยัเรียน  เด็กวัยนี้ไมสามารถเขาใจความรนุแรงที่เกิดขึ้นได จึงใหเขาทํากิจกรรม 
ตามวัย เชน วิ่งเลน อานหนงัสือ ในเวลาที่พอแมตองการรบัรูขอมูลขาวสารกค็วรหลีกไปใชอีกหองหนึ่งตางหาก 

2) ในเดก็วัยเรียน  เดก็กลุมนี้สามารถเขาใจเรื่องความรุนแรงไดในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงสามารถ 
รับรูขอมูลขาวสารรวมกับพอแมไดบาง  แตไมเทากับผูใหญ  เชน อนุญาตไดวันละ½ - 1 ชม. ที่เหลือก็สนับสนุน 
ใหไปทํากจิกรรมอ่ืนๆ  ระหวางรับรูขอมูลขาวสารก็ควรอธิบายใหเด็กฟงวา ความรุนแรงที่เกดิขึน้เปนส่ิงที่ไมดี 
เพราะคนเราแมจะขัดแยงกันก็ไมจําเปนตองใชความรุนแรง  อาจเปรียบเทียบกับเวลาเด็กทะเลาะกันเอง 

3) ในเดก็วัยรุน  วัยรุนสามารถมีวจิารญาณในการใชเวลาและตีความขอมูลขาวสารดวยตนเอง 
บทบาทพอแมก็คือรับฟงความคดิเห็นของเขา คิดเห็นดวยก็เนนการยอมรับความเห็นอีกฝาย และแกไขปญหาอยาง 
สันติ ถาเห็นตางกันก็แสดงความใจกวางวาคนเรามีความคดิ  ความเช่ือที่ตางกันได โดยตองอยูบนความหวังดีตอ 
บานเมือง ไมจําเปนตองโกรธ เกลียดกนั  ซ่ึงจะทําใหผูใหญเปนตนแบบใหเยาวชน พัฒนาขึน้เปนผูใหญที่มจีิตใจ 
ประชาธิปไตยอยางมีวุฒภิาวะ 

ในระดับชุมชน 
ขณะนี้ชุมชนตางๆ มักมีปญหาอันสืบเนื่องมาจากวกิฤติครัง้นี้ เชน บางชุมชนก็มคีวามคิดขัดแยง 

กันระหวางประชาชนภายในชุมชน  บางชุมชนมีความเห็นสวนใหญไปในทางเดียวกนัแตก็ไมไววางใจรัฐบาล 
ภาวะเชนนีจ้ะตองไดรับการแกไขโดยสงเสริมใหชุมชนมกีารสานเสวนา เพื่อมองไปขางหนาโดยอาจใชนวตกรรม 
ทางสังคม  เชน  AIC  ซ่ึงจะเอ้ืออํานวยใหชุมชนได



1) มีเปาหมายรวมกนั  เชนคนหาความตองการรวมที่ชุมชนอยากใหเกดิขึน้  ถามองเปาหมายรวมกันออก 
ก็จะลดความขดัแยงที่เกดิจากการใหความสําคัญกับประเดน็ที่ตางกนัลงไปไดมาก  เปาหมายรวมกนันี้สามารถ 
เช่ือมโยงไปสูระดับจังหวัด และระดับชาติได ภายใตแนวคดิการปรองดองแหงชาติ 

2) คนหาแนวทางในการทําใหชุมชนกลับมาสมานฉันท  ชุมชนสามารถรวมกันคิดไดวาเพื่อใหชุมชน 
บรรลุเปาหมายรวมกันควรทําอะไรบาง   หลายส่ิงหลายอยางอาจเปนเรื่องทางเศรษฐกิจ หรือการฟนฟวูัฒนธรรม 
ซ่ึงสรางความผูกพันและเช่ือมโยงผูคนในชุมชนเขาดวยกัน  รวมทั้งการแกไขปญหาสังคมและสวัสดิการ ที่ชุมชน 
ใหความสําคัญ 

3) สรางความม่ันใจของชุมชน ในการแกปญหาทีต่นเองสามารถแกไขไดเอง โดยอาศัยการจัดการของ 
ชุมชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4) สรางความไววางใจในการทํางานรวมกนักับภาครัฐ  ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับเหตกุารณ เชน  เยยีวยา 
ผูบาดเจ็บ  ผูสูญเสีย และผูอยูในเหตุการณที่อยูในชุมชนและในสวนที่ตองทํางานรวมกับรัฐ  เพื่อปรับปรุงชุมชน 
ใหเปนไปตามเปาหมายรวมกัน 

การทํางานในระดับชุมชนนี้มีความสําคัญมากในระยะกลางและระยะยาว 

ในระดับสงัคม  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองลดอารมณทางการเมืองที่รุนแรงในสังคมลงดวยวธิีการตางๆ 
1) ส่ือและผูเกี่ยวของจะตองลดการนําเสนอขาวในสวนที่สรางความโกรธ  ความเครียดของ 

คูขัดแยงและเพ่ิมการเสนอขาวของฝายตางๆที่นอกเหนือจากคูขัดแยง  แสดงความนาเห็นใจของผูไดรับผลกระทบ 
ขาวที่ทําใหเขาใจคนแตละฝายท่ีขัดแยงกันและเสนอขาวทีมุ่งเนนการหาทางออก 

2) ส่ือตองสงเสริมใหทุกคนชวยสังคมไทยผานวกิฤติครั้งนี้ไปได  ดวยการแสดงออกอยางสรางสรรค 
ตองการใหแกไขความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง  ไมสรางความโกรธ   ความเกลียดชัง   ลดการเผชิญหนา 
ทํากิจกรรมที่สรางสรรครวมกัน เชน รวมกนัทําบุญ และรวมกันหาทางออกใหกับประเทศ 

3)  เครือขายสังคมใน Internet  ควรลดความรุนแรงในการแสดงอารมณ และความคดิเห็น การ 
แสดงออกในส่ือใหมเหลานี้มีแนวโนมที่จะขาดการควบคมุตนเอง  เนื่องจากไมตองแสดงตน  แตจะสงผลกระทบ 
ใหเกิดบรรยากาศของสังคมที่รุนแรงมากขึ้น   ดังนั้น การส่ือสารในเครือขาย Internet  จึงควรเพ่ิมความระมัดระวัง 
ในการออกความคดิเห็น  ไมสงตอความคิดเห็นที่รนุแรงออกไป รวมทั้ง ชวยกนัตักเตือนการแสดงออกทีรุ่นแรง 

สรุป  เนื่องจากสถานการณครั้งนี้ไดสงผลกระทบเปนวงกวางไปทัว่ประเทศการจัดการที่สําคัญจึงตอง 
แยกหลักการและมาตรการที่จําเพาะกับกลุมเปาหมายตาง  ๆซ่ึงไดรับผลกระทบท่ีแตกตางกัน คือ 

1) กลุมที่ไดรับบาดเจ็บ ญาติผูเสียชีวติ รวมทั้งผูอยูในเหตุการณ ความรุนแรง ใชหลักการปฐมพยาบาล 
ทางจิตใจ  มุงเนนการดูแล บุคคล ทั้งระยะเฉียบพลัน และระยะยาว 

2) ชุมชนที่ไดรับผลกระทบโดยตรง  ใชหลักการจัดการภาวะบาดแผลทางใจหมู  มุงเนนที่การจัดการ 
ในระดับชุมชนทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

3) ประชาชนทั่วไป ใชหลักการดูแลจติใจ  โดยในระยะส้ันเนนระดับบคุคล ครอบครัว (รวมเดก็) 
สวนในระยะยาวเนนที่ระดับชุมชนและสังคม



จึงหวังเปนอยางยิ่งวาจิตแพทยจะสามารถเลือกนําไปใชตามเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  เพ่ือเปนสวนหนึ่ง 
ของการเยียวยาสังคมใหกลับมาปกติสุขสืบไป 

*********************************************


