
 

 
  

 ท ำอยำ่งไรเมื่อรูว้ำ่พลดัหลงกบัผูมี้ภำวะสมองเส่ือม 

 

ส่ิงหน่ึงท่ีครอบครัวของผูมี้ภาวะสมองเส่ือมไม่อยากใหเ้กิดข้ึน คือการพลดัหลงและสูญหาย แต่เราจะ

รับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และควรด าเนินการอะไรบา้ง บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงจาก

ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงกบัครอบครัวของฉนั เพ่ือแบ่งปันไวรั้บมือกบัเหตุการณ์ท่ีเราไม่รู้วา่จะเกิดข้ึน

เม่ือไหร่    
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เม่ือแม่ฉนัหาย 
 
ท า อ ย่ า ง ไ ร เ ม่ื อ รู ้ ว่ า พ ลั ด ห ล ง กั บ ผู ้ มี ภ า ว ะ ส ม อ ง เ ส่ื อ ม  

เร่ืองกำรพลดัหลงของผูม้ีภำวะสมองเส่ือมหลำยคนคงเคยไดย้นิบ่อยๆ หลำยครั้งญำติสำมำรถตำมตวัเจอ แต่ก็มอีีกหลำย

กรณีท่ีจบแบบท่ียำกจะท ำใจได ้ฉนัก็เคยคิดว่ำเป็นเร่ืองไกลตวั เพรำะฉนัไม่เคยใหคุ้ณแม่คลำดสำยตำเวลำออกไปนอกบำ้น

ดว้ยกนั แต่สุดทำ้ยมนัก็เกิดขึ้ นกบัคุณแม่ของฉนัเองจนได ้คุณแม่หำยไปถึง 4 ครั้งดว้ยกนั ครั้งแรกเกิดจำกกำรท่ีคนในบำ้น

ลืมคลอ้งกุญแจประตูรั้ว ส่วนครั้งต่อๆมำเกิดจำกกำรท่ีคุณพอ่เขำ้ใจว่ำคุณแม่ยงัเขำ้ใจในสิ่งท่ีคุณพ่อตอ้งกำรสือ่ คุณพอ่ชอบท่ี

จะพำคุณแม่ไปขำ้งนอกบำ้นดว้ยกนัเพียงล ำพงั 2 คน และไมต่อ้งกำรใหใ้ครไปช่วย ท่ำนใหคุ้ณแม่รอในรถเวลำลงไปซ้ือของ 

2 ครั้ง และอีกครั้งท่ำนก็ใหคุ้ณแม่รอหน้ำหอ้งน ้ำชำยท่ีหำ้งสรรพสินคำ้แห่งหน่ึง ขณะท่ีตวัคุณพ่อเองเดินไปเขำ้หอ้งน ้ำ ถึง

ตรงน้ีหลำยคนคงจะเดำเหตุกำรณก์นัต่อไดไ้ม่ยำกว่ำอะไรจะเกิดขึ้ น คุณแมไ่ม่รอ และหำยไป รถว่ำงเปล่ำ คุณแม่ไม่ยนืรออยู่

หน้ำหอ้งน ้ำตำมท่ีคุณพอ่บอก 

ครอบครวัฉนัโชคดีท่ีมีแค่ฉนัเพยีงคนเดียวท่ีท ำงำนประจ ำ นอกน้ันต่ำงท ำธุรกิจของตวัเอง จงึท ำใหม้ีควำมคล่องตวั

ค่อนขำ้งมำก พวกเรำสำมำรถแบ่งเวรกนัดูแลคุณแม่ไดอ้ยำ่งค่อนขำ้งลงตวั ประกอบกบัท่ีผ่ำนมำคุณแม่หำยไประหว่ำงช่วง

วนัหยุดและช่วงเวลำใกลเ้ลิกงำน ทุกคนจึงสำมำรถท้ิงทุกอยำ่งท่ีท ำอยู่แลว้มุ่งหน้ำไปจุดท่ีคุณแม่หำยเพื่อช่วยกนัคน้หำท่ำน 

โชคดีท่ีพวกเรำเจอคุณแม่ทุกครั้ง และปัจจุบนัคุณพ่อเขำ้ใจและยอมรบัไดแ้ลว้ว่ำคุณแม่มีภำวะสมองเส่ือมขั้นท่ีตอ้งกำรกำร

ดูแลใกลช้ิดตลอดเวลำ ทุกๆครั้งฉนัไดเ้รียนรูว้ิธีต่ำงๆในกำรตำมหำคุณแม่ในสถำนท่ีต่ำงๆ จงึอยำกแบ่งบนัขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ ว่ำเมื่อเรำเจอเหตุกำรณแ์บบน้ี เรำจะท ำอยำ่งไรต่อ? 

กรณีท่ี 1 : หำยจำกสถำนท่ีปิด เช่น หมู่บำ้น  

คนในชุมชน มบีทบำทส ำคญัอยำ่งมำกในกำรช่วยเหลือรวมทั้งป้องกนักรณีผูม้ีภำวะสมองเส่ือมสูญหำย วนัน้ันคุณแม่เดินเปิด

ประตูออกไปจำกบำ้น เดินผ่ำนป้อมยำม ออกไปถึงถนนใหญ่หน้ำหมู่บำ้นทั้งชุดนอน หลงัจำกรูว้่ำคุณแม่หำย ทุกคนแยกยำ้ย

กนัตำมหำทั้งในหมู่บำ้นและนอกหมู่บำ้น สอบถำมรปภ.ก็บอกว่ำไม่เห็น แต่คนขบัแท็กซ่ีท่ีจอดรถรอผูโ้ดยสำรบอกวำ่เคำ้เห็น

คุณแม่เดินออกไป พวกเรำตำมไปตำมทิศทำงท่ีคนขบัแท็กซ่ีบอกจนกระทัง่พบคุณแมก่ ำลงัเดินอยูริ่มถนนห่ำงออกจำก

หมู่บำ้นไปเร่ือยๆ  

หลกัจำกเหตุกำรณน้ั์น ท่ีบำ้นไม่เคยท่ีจะลืมล็อคประตูร้ั้วบำ้นอีกเลย แต่

ถึงแมจ้ะล็อคประตูรั้วบำ้นแลว้ก็ตำม คุณแมก่เ็กอืบหำยไปอีกครั้งจำกกำร

ปีนรั้วออกไป โชคยงัดีมีเพื่อนบำ้นเห็นจึงพำเดินกลบัมำส่งท่ีบำ้น ทำง

ครอบครวัจึงตดัสินใจเดินแจง้เพื่อนบำ้น และส่งรปูพรอ้มรำยละเอียด

กรณีหายจากสถานท่ีปิด 

ตวัชว่ย : คนในชุมชน, กลุม่ชมุชน

ออนไลน์ และเครื่ องติดตามต าแหน่ง 
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เกี่ยวกบัคุณแมไ่วใ้นไลน์กลุ่มหมู่บำ้น พรอ้มพิมพร์ูปคุณแมไ่ปติดไวท่ี้ป้อมยำม ใจควำมส ำคญัคือบอกว่ำคุณแม่มีภำวะสมอง

เส่ือม หำกเจอใหช้่วยหยุดไว ้แลว้ติดต่อตำมรำยละเอียดท่ีไดใ้หไ้ว ้ 

แต่กรณีหำกใครอยูใ่นชุมชนเปิด ท่ีไม่มีพนักงำนรกัษำควำมปลอดภยัหรือกลุ่มออนไลน์ของคนในชุมชน ก็ควรเดินแจง้เพื่อน

บำ้น รวมถึงรำ้นคำ้ต่ำงๆในระแวกใกลเ้คียง และวินรถรบัจำ้งโดยใหค้รอบคลุมพื้ นท่ีใหม้ำกท่ีสุด ใหไ้ดร้บัรูถึ้งรูปพรรณ

สณัฐำนของผูม้ีภำวะสมองเส่ือม ลกัษณะพฤติกรรมและอำกำรท่ีสำมำรถสงัเกตได ้โดยเฉพำะควำมเป็นไปไดท่ี้ผูม้ีภำวะสมอง

เส่ือมจะเดินหำยไป และขอ้มูลช่องทำงกำรกำรติดต่อญำติ 

นอกจำกน้ันฉนัไดห้ำเคร่ืองติดตำมต ำแหน่งมำใหคุ้ณแม่ใส่ เป็นนำฬิกำขอ้มอืท่ีสำมำรถบอกต ำแหน่งไดค่้อนขำ้งแมน่ย ำ แต่

มีขอ้จ ำกดัท่ีตอ้งพึง่สญัญำณอินเตอรเ์น็ตจำกซิมมือถือ และแบตเตอร่ีอยูไ่ดแ้ค่ 5 ถึง 7 ชัว่โมง อยำ่งไรก็ดีสิ่งทำ้ทำยส ำหรบั

บำ้นฉนัคือ คุณพอ่ไมย่อมใหคุ้ณแม่ใส่เคร่ืองติดตำมต ำแหน่ง เพรำะยงัมีควำมเช่ือว่ำท่ำนเอำอยู ่คุณแมไ่ม่หำย คุณแม่ยงัฟัง

ค ำพดูรูเ้ร่ือง ซ่ึงก็เป็นท่ีมำของกำรหำยตวัไปของคุณแม่ในครั้งต่อๆมำนัน่เอง 

 

กรณีท่ี 2 : หำยในสถำนท่ีกึง่ปิด เช่นหำ้งสรรพสนิคำ้  

วนัน้ันคุณพอ่พำคุณแมไ่ปเท่ียวหำ้งสรรพสินคำ้ขนำดใหญ่มำกแห่งหน่ึง แลว้

บอกใหร้อหน้ำหอ้งน ้ำขณะคุณพ่อจะเขำ้หอ้งน ้ำ เมื่อคุณพ่อออกมำจำก

หอ้งน ้ำกพ็บว่ำคุณแม่หำยตวัไปแลว้ สิ่งแรกท่ีคุณพอ่นึกถึงคือประชำสมัพนัธ์

ของหำ้ง ใหช้่วยประกำศหำพรอ้มประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำงๆของหำ้งท่ี

เกี่ยวขอ้ง อยำ่งไรกดี็สิ่งแรกท่ีประชำสมัพนัธช์่วยเหลือคือ “ต่ึง ตึง ตึง ต๊ึง คุณ

กรรณิกำร ์(นำมสมมุติ) เรียนเชิญมำพบญำติท่ีประชำสมัพนัธห์ำ้งชั้น G 

ดว้ยค่ะ” แน่นอน วิธีน้ีไม่น่ำจะไดผ้ลดีเท่ำไหร่ เพรำะผูม้ีภำวะสมองเส่ือมมกัขำดควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจทิศทำง และ

สถำนท่ี หรือแมก้ระทัง่สบัสนกบัสิ่งแวดลอ้มท่ีวุ่นวำยรอบๆตวั จนไม่แมแ้ต่กระทัง่จะไดย้นิเสียงประกำศเรียก และถึงแมจ้ะได้

ยนิ ก็ไม่รูว้่ำจะไปท่ีไหน เมื่อทรำบว่ำคุณแม่หำยพวกเรำกรี็บเดินทำงตำมไปสมทบ เพื่อช่วยกนัตำมหำคุณแม่  

30 นำทีต่อมำระหว่ำงท่ีพวกเรำก ำลงัจะถึงหำ้งสรรพสินคำ้แห่งน้ัน คุณพอ่ก็โทรมำบอกว่ำพบตวัคุณแม่แลว้ เพรำะมี

พลเมืองดีช่วยเดินไปแจง้รปภ. และรปภ.ก็กระจำยข่ำวโดยวอรแ์จง้ข่ำวออกไปใหพ้นักงำนทุกพื้ นท่ีช่วยกนัคน้หำ สุดทำ้ย

พนักงำนรกัษำควำมสะอำดไปเจอคุณแม่หลบอยูท่ี่ซอกประตทูำงหนีไฟของหำ้ง… 

จำกเหตุกำรณน้ี์  ฉนัไดเ้รียนรูว้่ำเมื่อเกิดกำรพลดัหลงตอ้งรีบกระจ่ำยข่ำวใหเ้ร็วและเป็นวงกวำ้งท่ีสุด เพื่อใหค้นโดยเฉพำะ

พนักงำนท่ีรูจ้กัพื้ นท่ีเป็นอยำ่งดีช่วยกนัสงัเกตและตำมหำผูสู้ญหำย กลอ้งวงจรปิดกเ็ป็นอีกตวัเลือกหน่ึง หำกตำมหำผูม้ีภำวะ

สมองเส่ือมไม่เจอจริงๆ อยำ่งนอ้ยเรำจะไดท้รำบว่ำ ท่ำนเดินไปในทิศทำงใด ออกจำกพื้ นท่ีไปหรือยงั  

ส ำหรบัมำตรกำรกำรป้องกนักอ่นเกิดเหตุในกรณีน้ีคือกำรมีผูดู้แลมำกกว่ำ 1 คนไปดว้ยกนั และหน่ึงในน้ันควรมีเพศ

เดียวกบัผูม้ีภำวะสมองเส่ือมเพือ่ใหส้ำมำรถช่วยเหลือท่ำนเวลำตอ้งกำรเขำ้หอ้งน ้ำได ้นอกจำกน้ันแลว้ตำมหำ้งสรรพสนิคำ้

สมยัน้ีโดยเฉพำะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมกัจะมีหอ้งน ้ำส ำหรบัผูพ้ิกำรและคนชรำแยกออกมำ ดงัน้ันถึงแมผู้ดู้แลจะเป็น

คนละเพศกนักบัผูม้ีภำวะสมองเส่ือมกจ็ะสำมำรถดูแลท่ำนไดอ้ยำ่งไม่คลำดสำยตำ 

 

กรณีหายจากสถานท่ีก่ึงปิด 

ตวัชว่ย : เจา้หนา้ท่ีรกัษาความ

ปลอดภยั พนักงานท าความสะอาด 

กลอ้งวงจรปิด และหอ้งน า้ส  าหรบัผู ้

พิการและคนชรา 
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กรณีท่ี 3 : หำยในสถำนท่ีเปิด เช่นตลำด ริมถนน  

“คุณรออยูน่ี่นะ ผมลงไปซ้ือแป๊บเดียว เด๋ียวผมกลบัมำ” แลว้คุณพ่อก็ใหคุ้ณแมนั่ง่รอในรถท่ีติดเคร่ืองอยู ่ถึง 2 ครั้งดว้ยกนั 

แน่นอนว่ำสองเหตุกำรณน้ี์จบลงท่ี เมื่อคุณพอ่กลบัมำท่ีรถกพ็บแต่รถท่ีประตูเปิดท้ิงไว ้และคุณแม่หำยตวัไป 

ครั้งแรก เกิดขึ้ นท่ีรำ้นขำยยำเจำ้ประจ ำซ่ึงตั้งอยูริ่มถนนใหญ่ คุณพ่อรีบโทรบอกฉนักบัพี่ชำย แลว้ก็เป็นอีกครั้งท่ีคุณพอ่พบ

คุณแม่ก่อนท่ีพวกเรำจะไปถึง  หลงัจำกคุณแม่หำย คุณพอ่รีบไปถำมคนแถวน้ัน รวมถึงวินมอเตอรไ์ซด ์ซ่ึงกโ็ชคดีมำกท่ี

คนขบัรถมอเตอรไ์ซดร์บัจำ้งคนหน่ึงสงัเกตเห็นคุณแม่เดินออกไปจำกรถ และสำมำรถบอกไดว้่ำคุณแม่มุ่งหน้ำไปในทิศทำงใด 

ระหว่ำงท่ีคุณพอ่กลบัไปท่ีรถเพือ่ไปตำมหำ วินมอเตอรไ์ซดค์นัน้ันไดข้ีไ่ปล่วงหนำ้เพื่อไปดกัคุณแม่ไวก้อ่น  และคุณพ่อกพ็บ

ตวัคุณแม่ตรงตำมท่ีมอเตอรไ์ซดค์นัน้ันแจง้ไวจ้ริงๆ  

อีกครั้งเกิดท่ีตลำดสดแหง่หน่ึง วนัน้ันฉนัเหมอืนใจสลำยเพรำะทรำบดีว่ำ

กำรหำยตวัไปในท่ีเปิดเช่นน้ัน พวกเรำจะสำมำรถตำมหำตวัท่ำนไดย้ำก

มำกๆ ครั้งน้ีก็เช่นเดิมท่ีคุณแมไ่ม่ไดใ้ส่เคร่ืองติดตำมตวั ฉนัรีบออกออกจำก

โรงพยำบำลทั้งๆท่ีก ำลงัจะเขำ้เคร่ือง MRI เพื่อตรวจกระดูกสนัหลงัท่ีเจ็บมำ

นำน หลงัจำกไดร้บัโทรศพัทข์องคุณพอ่ ฉนัและสำมีรีบมุ่งหน้ำไปยงัตลำด

เพื่อตำมหำคุณแม่ ครั้งน้ีคุณแม่หำยไปนำนมำก พวกเรำไปถึงท่ีหมำยก็

กระจำยกนัตำมหำ ทุกคนต่ำงทรำบกนัดีว่ำ คุณแม่แข็งแรงและเดินเร็วมำก ทุกอยำ่งตอ้งรวดเร็ว สิ่งแรกท่ีฉนัท ำคือถำมคุณ

พ่อว่ำวนัน้ีคุณแม่ใส่เสื้ อผำ้สอีะไร พรอ้มส่งรปูท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุดของคุณแม่ใหก้บัสมำชกิครอบครวัทุกคนท่ีมำช่วยกนัตำมหำ 

พวกเรำเปิดรูปคุณแมใ่หก้บัแมค่ำ้พ่อคำ้ รปภ.ของตลำด วนิมอเตอรไ์ซด ์พรอ้มบอกรำยละเอียดเกี่ยวกบัชุดและทรงผมของ

คุณแม่ในวนัน้ันกบัคนใหม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้มีหลำยคนท่ีบอกวำ่เพิ่งเห็นคุณแม่ผ่ำนไป บำงขอ้มูลก็เป็นประโยชน์ บำง

ขอ้มูลก็คลำดเคล่ือน  

พื้ นท่ีสูงท่ีสำมำรถมองเห็นพื้ นท่ีไดก้วำ้งก็เป็นตวัช่วยท่ีดี เน่ืองจำกฉนัมีคนช่วยคน้หำเพียงพอ พี่สะใภซ่ึ้งไปถึงสถำนท่ีกอ่นก็

ไดเ้ดินขึ้ นไปยงัท่ีจอดรถชั้นบนๆ เพื่อมองหำคุณแมร่อบๆบริเวณตลำด ซ่ึงหลงัจำกเหตุกำรณ์น้ี พวกเรำต่ำงก็เห็นวำ่เป็นวธีิท่ี

เป็นประโยชน์อยำ่งมำก  

กลอ้งวงจรปิดเป็นอีกทำงท่ีพวกเรำพยำยำมใชป้ระโยชน์ แต่ตอ้งแจง้เทศบำลเพื่อขอดูกลอ้งวงจรปิดบริเวณตลำดเพรำะเป็น

กลอ้งของทำงรำชกำร และตอ้งใชเ้อกสำรเพื่อท ำกำรขอ ระหวำ่งท่ีพยำยำมติดต่อเทศบำลน้ัน พี่ชำยของฉนัไดพ้ยำยำม

ประสำนงำนกบัหน่วยรกัษำควำมปลอดภยัของตลำด พรอ้มกบัพยำยำมไปแจง้ควำมท่ีสถำนีต ำรวจ โดยปกติแลว้บุคคลทัว่ไป

มกัจะเขำ้ใจกนัว่ำจะตอ้งรอ 24 ชัว่โมงจึงจะสำมำรถแจง้คนหำยได ้แต่จำกกำรท่ีฉนัไดพ้ดูคุยกบัทำงมูลนิธิกระจกเงำเพื่อหำ

ขอ้มูลเพิ่มเติมในภำยหลงัก็ไดค้วำมว่ำ ในควำมเป็นจริงแลว้ไม่มีกฎขอ้ใดกล่ำวไวเ้ช่นน้ัน เรำสำมำรถแจง้ควำมขอควำม

ช่วยเหลือจำกต ำรวจไดท้นัที โดยเฉพำะส ำหรบักรณีผูม้ีโรคประจ ำตวั ซ่ึงก็รวมถึงผูม้ีภำวะสมองเส่ือมดว้ย เรำควรท่ีจะแจง้

ขอ้มูลน้ีกบัต ำรวจเพื่อขอใหเ้ร่งมือช่วยเหลือประสำนงำนตำมหำทนัที  

ระหว่ำงน้ันเองคุณพอ่ซ่ึงขบัรถวนตำมถนนใหญ่ กโ็ทรมำบอกว่ำ เจอคุณแมแ่ลว้ เกือบ 2 กิโลเมตรจำกจุดท่ีคุณแมห่ำยไป 

ถึงแมจ้ะเป็นอีกครั้งท่ีพวกเรำสำมำรถตำมหำคุณแม่จนเจอเอง เหตุกำรณน้ี์ท ำใหพ้วกเรำไดเ้รียนรูว้่ำชุมชน ผูเ้ห็นเหตุกำรณ ์

รูปถ่ำยปัจจุบนั ขอ้มูลรปูพรรณสณัฐำน กลอ้งวงจรปิด ลว้นเป็นประโยชน์ต่อกำรช่วยตำมหำผูสู้ญหำย สถำนีต ำรวจใกลเ้คียง 

ก็เป็นหน่วยงำนท่ีสำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ทั้งน้ี ตอ้งเน้นย ำ้ว่ำคนหำยมีภำวะสมองเส่ือม เพื่อใหเ้จำ้

กรณีหายจากสถานท่ีเปิด 

ตวัชว่ย : ชุมชน ผูเ้ห็นเหตกุารณ ์รปู

ถา่ยปัจจบุนั ขอ้มูลรปูพรรณสณัฐาน 

มองจากท่ีสูง กลอ้งวงจรปิด หน่วยรกัษา

ความปลอดภยั และต ารวจ 

 



เม่ือแม่ฉันหาย 

 

หนา้ 4 

พนักงำนท ำกำรประสำนงำนติดตำมหำใหท้นัที นอกจำกน้ันแลว้ ฉนัอยำกจะเน้นย ำ้ว่ำเวลำคือสิ่งส ำคญัท่ีสุด ยิง่นำนโอกำส

กำรเจอตวัก็จะยิง่ลดนอ้ยลงไป กรณีของคุณแม่ ฉนัสำมำรถหำท่ำนจนเจอภำยในคร่ึงชัว่โมงเกือบทุกครั้ง ยกเวน้ครั้งท่ีท่ำน

หำยตวัไปท่ีตลำดสด ซ่ึงเป็นสถำนท่ีเปิดโล่งซ่ึงตอ้งใชเ้วลำในกำรหำค่อนขำ้งมำก วนัน้ันแม่เกือบจะเดินวนเขำ้ไปใตท้ำงกลบั

รถซ่ึงจะน ำท่ำนใหเ้ดินต่อไปตำมทำงรถไฟเสียแลว้ พวกเรำโชคดีมำกท่ียงัสำมำรถหำตวัท่ำนพบก่อนท่ีจะสำยเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แด่เธอผูคื้อทุกอยำ่ง 

ผกักำดขำว 

ฉนัหวงัว่ำเร่ืองรำวของผูเ้ขียนน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้ำนไม่มำกก็น้อย  

ทั้งน้ีวิธีกำรต่ำงๆท่ีผูเ้ขียนและครอบครวัไดใ้ชใ้นกำรตำมหำคุณแม่ของผูเ้ขียนมีหลำยวิธี  

ไม่ตำยตวัต่อประเภทของสถำนท่ี แต่ปรบัไปตำมสถำนกำรณแ์ละควำมเอ้ืออ ำนวยของสิง่ต่ำงๆรอบตวัในขณะน้ันๆ 

ผูอ่้ำนสำมำรถน ำไปปรบัใชก้บัสถำนกำรณไ์ดต้ำมเห็นสมควร 

 

ในตอนหน้ำ ฉนัจะมำเล่ำถึงบริกำรของหน่วยงำนต่ำงๆท่ีท ำหน้ำท่ีช่วยเหลือดำ้นขอ้มูลและ 

ประสำนงำนกำรติดตำมหำคนหำยเช่น ส ำนักงำนต ำรวจพื้ นท่ี ศูนยบ์ริกำรขอ้มูลคนหำยและศพนิรนำม

1599 มูลนิธิกระจกเงำ ศูนยป์ระชำบดี 1300  ตลอดจนสื่อมวลชน โดยจะรวมจะรวบรวมทั้งรำยละเอียดกำร

ติดต่อ และขั้นตอนกำรขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนเหล่ำน้ีไวอ้ยำ่งครบถว้น 

 

http://missingperson.police.go.th/
http://missingperson.police.go.th/

