
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 



 
 
 
มติที่ ๑/๕๒  ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหลักในการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน 

การพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว  
๑) ให้ตัวแทนครอบครัวและทุกภาคส่วนในชุมชน/ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 

ครอบครัว  บรรจุในข้อบังคับงบประมาณ หรือเทศบัญญัติ และน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม     
๒) ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

เพ่ือท าหน้าที่ สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการประเมินสภาพเด็ก สภาพครอบครัว และสภาพชุมชนที่มี
ผลกระทบต่อครอบครัว การออกแบบกระบวนกิจกรรมพัฒนาเด็กและครอบครัว การจัดสวัสดิการครอบครัวที่
เหมาะสมแก่เด็กและครอบครัวพิเศษ หรือการน านโยบายส่งเสริมเด็กและครอบครัวของรัฐสู่ครอบครัวในชุมชน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

มติที ่๒/๕๒  การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ครอบครัวเข้มแข็ง  
       ๑) จัดตั้งองค์กรเพ่ือพัฒนาความรู้ นวัตกรรมในการสร้างสุขภาวะของครอบครัวให้เป็นองค์กรที่

มีความคล่องตัวในการท างานวิชาการและขับเคลื่อน  ท าหน้าที่จัดการความรู้  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมหรือ
เครื่องมือในการส่งเสริมครอบครัวให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ หรือครอบครัวในลักษณะต่างๆ พร้อมทั้งศึกษา
สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อครอบครัว  และน าเสนอมาตรการในการจัดการปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี  

๒) มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท าหลักสูตรครอบครัวศึกษาท้ังในระบบนอกระบบ และ 
การศึกษาตามอัธยาศัย  

มติที่ ๓/๕๒  การสื่อสารรณรงค์สู่สังคมเพื่อร่วมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง สนับสนุนให้สื่อของรัฐมี
ยุทธศาสตร์ในการสื่อสารรณรงค์โดย 

 ๑) ให้มีสื่อวิทยุและโทรทัศน์จัดสรรเวลาให้มีรายการส าหรับครอบครัวที่สร้างการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ            

  ๒) ให้รัฐบาลก าหนดและประกาศมาตรการขจัดหรือควบคุมสภาพแวดล้อมที่ เลวร้าย                                    
ส าหรับเด็กและครอบครัวที่ชัดเจน จัดให้มีพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวไม่
อ่อนข้อ โดยเฉพาะเรื่องอบายมุข ทั้งการดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน การเล่น การพนัน การเล่นหวย และสื่อที่
เน้นกระตุ้นค่านิยมฟุ้งเฟ้อ ความรุนแรงและพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม   

มติที่ ๔/๕๒  มาตรการเพื่อครอบครัวพิเศษ โดยจัดให้มีกระบวนการศึกษาระบบสวัสดิการสังคมที่จ าเป็น
ส าหรับครอบครัวลักษณะพิเศษต่างๆ เช่น  

      ๑) เงินสงเคราะห์ครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นตามสภาวะความต้องการของครอบครัว ได้แก่ เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน  เงินสนับสนุนให้
ครอบครัวเข้าถึงบริการการศึกษาของบุตรและสุขภาพ เงินพัฒนาอาชีพ เป็นต้น   

    ๒) จัดตั้งคลินิกครอบครัวในโรงพยาบาลชุมชนที่มีนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ ให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ของประเทศ เพ่ือท าหน้าที่บ าบัด ฟ้ืนฟู และให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัวในสภาวะยากล าบาก 
เป็นต้น 
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มติที่ ๑/๕๓ ขอให้รัฐสนับสนุนให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดตั้งเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวใน
ระดับชุมชน  เพื่อให้ครอบครัวเกิดการรวมกลุ่ม  เรียนรู้  และช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน  และให้เพ่ิมบทบาท
รวมทั้งงบประมาณแก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพ่ือท างานและประสานการช่วยเหลือครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว     

มติที่ ๒/๕๓ ขอให้รัฐสนับสนุนต่อยอดศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเพ่ือเด็กพิการโดยครอบครัวที่มีเด็กพิการ  
โดยให้มีศูนย์ฯ ดังกล่าวเกิดขึ้นทุกพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร   และผลักดันให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครด าเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ระดับจังหวัด   การจัดท าฐานข้อมูล  และส่งเสริมให้กองทุนสวัสดิการชุมชนหรือกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่แล้วใน
ชุมชนให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่มีเด็กพิการ  

มติที่ ๓/๕๓ ขอให้รัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันและส่งเสริมความเข้มแข็งให้ “ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน” ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และให้มีหน่วยงานก ากับดูแลโดยตรง  บนพ้ืนฐานของการ
เสริมองค์ความรู้ให้กับพ่อแม่และผู้ปกครอง  รวมทั้ง บูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้า
มาเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง  และรัฐต้องปรับเกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษาและครู   ด้วยการรวมเกณฑ์การลดและยุติปัญหาความรุนแรงในนักเรียนให้เป็นหนึ่งในเกณฑ์
ประเมินเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปีและวิทยฐานะของครู 
มติที่ ๔/๕๓ ขอให้รัฐก าหนดและประกาศใช้เกณฑ์สิทธิความปลอดภัยขั้นต่ าส าหรับเด็ก  ซึ่งเป็นเกณฑ์
ความปลอดภัยขั้นต่ าสุดที่รัฐและองค์กรท้องถิ่นต้องประกันการเข้าถึงเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเสมอภาคของเด็กทุก
คน     และจัดให้มีระบบการรายงานพ้ืนที่ (จังหวัดและต าบล) ที่มีการละเมิดเกณฑ์สิทธิความปลอดภัยขั้นต่ า
ส าหรับเด็ก  อันส่งผลให้เด็กเสียชีวิตจากการบาดเจ็บรุนแรง   พร้อมทั้งขยายบริการของสถานพัฒนาเด็กเล็ก
หรือบ้านรับเลี้ยงเด็กเล็กในชุมชนให้ครอบคลุมเด็กกลุ่มเสี่ยงในครอบครัวที่มีศักยภาพต่ า  และจัดให้มีศูนย์เด็ก
และเยาวชนหลังเลิกเรียน หรือบ้านหลังเรียนส าหรับเด็กวัยเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม  ซึ่งภาครัฐต้องมีนโยบาย
สนับสนุนทั้งงบประมาณ สถานที่ สื่อ และอุปกรณ์เอ้ืออ านวย  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร จัดการความรู้  โดย
ผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน (ศพค.) และการปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรท้องถิ่นให้มีหน่วยงานเฉพาะ
ในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ 

มติที่ ๕/๕๓ ขอให้รัฐโดยคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ  และกระทรวงวัฒนธรรม
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวให้มีปริมาณมากขึ้นและคุณภาพที่ดี
ขึ้น  โดยในระยะเร่งด่วนให้มีสัดส่วนรายการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างน้อยร้อยละ ๑๐   โดย
ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป   และเร่งผลักดันร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.... เพ่ือเป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ระยะยาว  พร้อมทั้ง
จัดตั้งคณะท างานติดตามความก้าวหน้าของการท างานในรูปของคณะท างานเตรียมสมัชชาผู้บริโภคสื่อ  เพ่ือ
น าไปสู่การจัดตั้งองค์กรอิสระเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม  ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ในการปฏิรูปสื่อเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทยต่อไป 
มติที่ ๑/๕๔ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือกันในการสร้าง



กลไกการท างานในระดับพ้ืนที่ที่ปฏิบัติได้จริง  ได้แก่ โครงการเด็กแนะน าเด็ก-ผู้ปกครองแนะน าผู้ปกครอง โครงการ
โรงเรียนพ่อแม่ โครงการครอบครัวในโรงเรียน ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก ควบคู่ไปกับการสร้างทักษะของพ่อแม่ว่า
ด้วยการป้องกันและเยียวยาการตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ไม่พร้อม  

มติที่ ๒/๕๔ ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบเฝ้าระวัง  ติดตามสถานการณ์ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างฐานข้อมูล
ครอบครัวที่เป็นปัจจุบัน ที่ชุมชนสามารถท างานส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวได้อย่างตรงจุด สนับสนุนงบประมาณให้ 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)  และสภาเด็กและเยาวชนสามารถด าเนินกิจกรรม  โดยน าหลักธรรมค าสั่งสอน
ของศาสนามาปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง ผ่านการสื่อสารเชิงบวก  ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อม พ้ืนที่สาธารณะและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับครอบครัวกลุ่มเฉพาะ ให้เอ้ือประโยชน์กับการท ากิจกรรมร่วมกันของครอบครัวในทุกบริบท  
รวมทั้งควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการครอบครัวและการปฏิบัติงานของสตรีที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการ
คุ้มครองสภาพการจ้างและได้รับสิทธิภายใต้ระบบประกันสังคมอย่างเป็นธรรม 

มติที่ ๓/๕๔ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   และกระทรวงแรงงานสนับสนุนการสร้าง
งานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการท างานและควรเป็นงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้อง
เลี้ยงหลาน โดยมี ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)  เป็นผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ พร้อมกับประสานให้กระทรวง
สาธารณสุขจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง และเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ
ของเด็กอย่างสอดคล้องตามวัย โดยเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้กับผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมในการสู่การเป็นผู้สูงอายุและการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ สนับสนุนให้มีสถานที่
เลี้ยงเด็กเล็กในทุกหมู่บ้านที่ด าเนินการโดยภาคประชาชน และให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก 

มติที่ ๔/๕๔ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้ง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  บูรณาการการท างานด้านครอบครัวร่วมกันให้ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และ
คณะกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร  เป็นกลไกหลักในการพัฒนาครอบครัวในระดับต าบล/เทศบาล และชุมชน     
และเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลเรื่องกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัด และการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ      โดยมี
คณะกรรมการส่งเสริมครอบครัว (กสค.) เป็นกลไกประสานงาน   และท าหน้าที่ในการพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และ
พัฒนาศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานครอบครัวในพ้ืนที่  และส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จากทุกพ้ืนที ่

มติที่ ๕/๕๔  ให้คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการและ
คณะกรรมการก ากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในการใช้สื่อใหม่ร่วมกันของคนในครอบครัว ส่งเสริมให้เกิดเนื้อหาสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรม
สร้างสรรค์ และส่งเสริมกลไกในการติดตามเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยผ่านเครือข่ายภาคประชาสังคมและกลไกของรัฐ 
โดยให้ความส าคัญกับการบังคับใช้กฎหมายด้านสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องเวลาการออกอากาศรายการเด็ก 
เยาวชน และกลุ่มรายการที่ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน า (น 13+ , น18+) และรายการเฉพาะผู้ใหญ่ (ฉ)  ที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมและเป็นไปเพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 
 



มติที่ ๑/๕๕ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกลไกหลักในการพัฒนาครอบครัว เสนอ
ให้มีการแก้ไข ปรับปรุง แนวทางการด าเนินงานของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เอ้ือต่อการ
ท างานด้านครอบครัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีตัวแทน อปท. อยู่ในโครงสร้างของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพ่ือประสานและเชื่อมโยงการด าเนินงานด้านครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง เสนอให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมให้ อปท.เห็นความส าคัญงานด้านครอบครัวและ
น ามาตรฐานกลางเพ่ือการก ากับการจัดการ บริการสาธารณะของ อปท. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างเป็นระบบ เสนอผลักดันให้ พม. ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินกองทุนด้านการ
พัฒนาสังคมที่อยู่ในการบริหารจัดการ ของ พม. ให้เกิดการจัดสรรไปสู่กองทุนระดับชุมชนที่เอ้ือให้กับการ
ท างานด้านครอบครัว ของชุมชน และเสนอให้พม. มท. ศธ. สธ. วธ. พัฒนาองค์ความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการท างานด้านครอบครัว จัดท าสื่อเพ่ือถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้อย่างทั่วถึง โดยให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นท าหน้ าที่ เป็ น พ่ี เ ลี้ ย ง  ที่ ป รึ กษา  การด า เนิ น งานด้ านครอบครั ว ในชุ มชน  
 
มติที๒่/๕๕ การพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาครอบครัว เสนอให้รัฐสนับสนุนสื่อมวลชน องค์กรเอกชน 
องค์กรทางศาสนา เน้นคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อของคนในสังคม
ในเรื่องการใช้ ชีวิตครอบครัวที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม โดยผ่านกระบวนการประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส 
รณรงค์หรือผ่านสื่อบันเทิงต่าง ๆ  เสนอ ให้สถาบันการศึกษามีการเรียนการสอนเรื่องทักษะชีวิตที่เหมาะสมใน
แต่ละวัย โดยเฉพาะในเรื่องของความฉลาดในการใช้ชีวิตครอบครัว ไว้ในการเรียนการสอนในระดับอาชีวะและ
มหาวิทยาลัย เสนอให้รัฐสนับสนุนให้มีความครอบคลุมการเข้าถึงบริการด้วยการก าหนดโครงสร้าง อัตราก าลัง 
โอกาสความก้าวหน้าของผู้ให้บริการปรึกษาปัญหาครอบครัวหรือผู้ที่มีส่วนในการ พัฒนาความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัว โดยสร้างบุคลากรดังกล่าวทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ จัดวางบุคลากรให้อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของ
สังคมและหน่วยบริการประชาชน โดยให้มีรูปแบบ/ช่วงเวลาการบริการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนใน ชุมชนต่าง ๆ และเสนอให้รัฐและ อปท. สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานด้านครอบครัวและ
สังคม ให้แก่ชุมชน พร้อมพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมบทบาทของแกนน าชุมชน แกนน าครอบครัว อาสาสมัคร
ต่างๆในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังดูแลเ พ่ือป้องกันและแก้ไข ปัญหาครอบครัวแต่ เนิ่นๆ  
 
มติที่ ๓/๕๕ การส่งเสริมและพัฒนากฎหมายด้านครอบครัว เสนอให้ พม. พัฒนากฎหมายด้านครอบครัว 
โดยปรับปรุง พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ให้เป็นกฎหมายครอบครัวที่
มีด้านการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวตามวงจรชีวิตครอบครัว  (Family Life Cycle) และมีระบบสวัสดิการทาง
สังคม ที่เอ้ือให้เกิดครอบครัวอบอุ่น ตามตัวชี้วัดครอบครัวอบอุ่น ส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
ก าหนดกลไกการท างานด้านครอบครัวในเชิงรุกตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติโดย มีนักพัฒนาครอบครัว ทั้ง
ภาครัฐ องค์กรเอกชนและภาคประชาชนเป็นกลไกส าคัญ โดยมีกองทุนหรืองบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ ให้
แต่งตั้งคณะท างาน  ยกร่างและขับเคลื่อนกฎหมายที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ องค์กรเอกชนและ
ภาคประชาชน โดยยกร่างให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 6 เดือน รวมทั้งจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้กระจายอย่าง
ทั่วถึง และเมื่อกฎหมายส่งเสริมที่ได้ท าการพัฒนายกร่างและรับฟังฉบับนี้แล้วเสร็จ ให้ พม . น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและร่วมผลักดันให้เป็นกฎหมายส าคัญในการพัฒนา สังคมของรัฐบาลไทย  
 



 
มติที่ ๔/๕๕ ครอบครัวรู้เท่าทันและสร้างสรรค์สื่อ เสนอให้ จัดท ากฎหมายเพ่ือการสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ และครบวงจรโดยเสนอให้ ส านักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมาย
กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้าง สรรค์ พ.ศ... โดยพิจารณาร่วมกับร่างกฎหมายฉบับภาคประชาชน เพ่ือท าให้เกิด
การรวมร่างกฎหมายและน าไปสู่ร่างกฎหมายกองทุนฯ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความยั่งยืน
ให้กับกองทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เสนอให้สร้างความรู้ และความเข้าใจ ให้กับภาคประชาชน โดยเฉพาะภาค
ครอบครัวในระดับท้องถิ่นให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ ในการเรียนรู้เท่าทันสื่อ และสามารถใช้ สื่อ
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้ง องค์กรสาธารณะประโยชน์ ภายใต้ พม. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการสนับสนุนการจัดท าพ้ืนที่สร้างสรรค์
และหลักสูตรการ เรียนรู้เท่าทันสื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้สัดส่วนรายการเด็ก เพ่ิมสัดส่วนเนื้อหา
รายการวิทยุโทรทัศน์ส าหรับเด็กเยาวชนครอบครัว อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของผังรายการในช่วงเวลาที่
เหมาะสม โดย กสทช. และดูแลสื่อที่มีเนื้อหาสร้างปัญหาและยั่วยุความรุนแรง ในครอบครัว 
 
มติที่ ๑/๕๖  แก้ไขและลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

 ๑) มาตรการเร่งด่วนเพื่อลดจ านวนการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมโดยด าเนินการภายใน ๑ ปี ให้เกิดผล
เชิงรูปธรรม 
  ๑.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันจัดให้มีการรณรงค์สื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ความรู้ด้านการ
คุมก าเนิดแก่ประชาชนทั่วไป โดยต้องครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยังไม่ได้แต่งงาน เช่น วัยรุ่นทั้งในระบบโรงเรียน และ
นอกระบบโรงเรียน  ลูกจ้างในสถานประกอบการ และโรงงานต่างๆ รวมถึงให้มีสถานบริการด้านคุมก าเนิดใน
ระดับชุมชน ในสถานประกอบการ และในโรงงาน ที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีวิธีคุมก าเนิดที่ปลอดภัย และ
ทันสมัยอย่างน้อย ๓ วิธี ให้ผู้ใช้บริการเลือกตามความสมัครใจ โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่อวัฒนธรรมทาง
เพศของสังคมไทย และมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการทุกวัยและคนโสด  
  ๑.๒ ให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข  กรุงเทพมหานคร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดให้มีสถานบริการด้านคุมก าเนิดที่ได้มาตรฐานสากล ในระดับชุมชน ในสถาน
ประกอบการ และในโรงงาน โดยมีวิธีคุมก าเนิดที่ปลอดภัย และทันสมัยอย่างน้อย ๓ วิธี ให้ผู้ใช้บริการเลือกตาม
ความสมัครใจ โดยค านึงถึงความเหมาะสม ต่อวัฒนธรรมทางเพศของสังคมไทย และมีความเป็นมิตรต่อ
ผู้ใช้บริการทุกวัยและคนโสด 
  ๑.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุข แสดงจุดยืนเชิงนโยบายที่ชัดเจนว่า สิทธิในการคุมก าเนิดเป็น
สิทธิของคนทุกคน และยกเลิกระเบียบ/แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลที่ยังก าหนดให้สามีเป็นผู้เซ็นชื่อรับรอง
การคุมก าเนิดของภรรยา 
  ๑.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการ แสดงจุดยืนเชิงนโยบายที่เข้มแข็งว่าต้องการให้เด็กและเยาวชน 
มีความรู้เรื่องเพศศึกษาที่รอบด้าน และมีทักษะชีวิตที่เพียงพอต่อ การสร้างความปลอดภัยในเรื่องเพศส าหรับ
ตนเองและผู้อ่ืน โดยสนับสนุนการจัด การเรียนการสอนเพศศึกษาท่ีเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัย 

 ๒) มาตรการเร่งด่วนเพื่อลดแรงกดดันทางสังคมต่อผู้ที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมโดยด าเนินการให้เห็น
ผลเชิงรูปธรรมภายในเวลา ๑ ปี 



  ๒.๑ ให้กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ และสื่อภายใต้การก ากับของรัฐ ร่วมกันจัด 
ให้มีการสื่อสารสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาเหตุของปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมบน
ฐานข้อมูลวิชาการ  
  ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาทุกแห่งภายใต้การก ากับ สร้างแนวทางและ
มาตรการดูแลประคับประคองนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ ให้สามารถด ารงสถานภาพการศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และได้รับการสนับสนุนให้สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีคุณภาพ 
   ๒.๓ ให้หน่วยงานรัฐและเอกชน ปรับระเบียบราชการและ/หรือระเบียบองค์กร เพ่ือให้เด็กที่
เกิดนอกการสมรสได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐและองค์กรโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  และไม่กีดกันต่อผู้หา
งานและ/หรือลูกจ้างที่มีการตั้งครรภ์ 

๓) มาตรการเร่งด่วนเพื่อลดการทอดทิ้งหรือท าร้ายทารกและการยุติการตั้งครรภ์โดยด าเนินการให้
เห็นผลเชิงรูปธรรมภายในเวลา ๑ ปี 
  ๓.๑ ให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ที่รัฐบาลประกาศจัดตั้งอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ จัดให้
มีการอบรมบุคลากร เพ่ือสามารถให้บริการปรึกษาและให้ข้อมูลทางเลือกแบบรอบด้านแก่ผู้ประสบปัญหา
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม (options counseling) โดยต้องเคารพในสิทธิและความต้องการของเจ้าของปัญหา   
  ๓.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เพ่ือให้หน่วยปฏิบัติได้แก่ โรงพยาบาลระดับต่างๆ 
บ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานศึกษาในทุกจังหวัด ร่วมกันจัดให้มีระบบช่วยเหลือดูแลผู้ประสบปัญหา
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
พัฒนาเอกชน   
  ๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณให้เกิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กระยะสั้น 
เช่น ไม่เกิน ๓ ปี และศูนย์เด็กเล็กในชุมชน (Day Care Center) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  
  ๓.๔ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด าเนินการเพิ่มจ านวนครอบครัว
ทดแทนชั่วคราวให้เพียงพอต่อสถานการณ์ปัญหาและครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของบริการจัดหาครอบครัวทดแทนถาวร และจัดให้มีสวัสดิการสังคมส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
เพ่ือให้สามารถประคับประคองเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพอย่างเหมาะสม 
  ๓.๕ ให้กระทรวงสาธารณสุขก าหนดแนวปฏิบัติที่ละเอียด ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรทางการ
แพทย์ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตั้งครรภ์เพราะถูกละเมิดทางเพศ และผู้ตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพ   ให้
ได้รับการยุติการตั้งครรภ์ตามความประสงค์โดยเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นกรณีที่กฎหมายให้การคุ้มครองไว้แล้ว 
และแนวปฏิบัตินี้ควรครอบคลุมบริการก่อนและหลังการยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรฐานที่ก าหนดในระดับสากล  

๔) ให้รัฐบาลและหน่วยงานดังท่ีถูกระบุในข้อมตินี้ รายงานผลการด าเนินงานตามข้อมติต่อสมัชชา
สตรีและครอบครัวแห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติที่ ๒/๕๖  ยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
๑) มาตรการเร่งด่วน 

๑.๑ ผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพส าหรับกรณเีร่งด่วน/ 
ปัญหาวิกฤติ 



๑.๒ ผลักดันให้มกีารด าเนินการจัดให้มีสถานที่บ าบัด ฟื้นฟู ผู้กระท าความผิดเพื่อปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑.๓ พัฒนาศักยภาพคนท างาน และผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย 
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งสร้างขวัญก าลังใจ ส่งเสริมพัฒนาให้คนท างานสามารถปฏิบัติงาน
ได้ 

๒) มาตรการระยะสั้น (๑ – ๓ ปี) 
๒.๑ บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติงานร่วมกันที่

ชัดเจน การสนองตอบต่อนโยบายศูนย์ช่วยเหลือปัญหาสังคมควรเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ทั้งระบบปฏิบัติการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดระบบฐานข้อมูล และการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 

๒.๒ ปรับเปลี่ยนเจตคติ และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจต่อปัญหา และผลกระทบของความ
รุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในรูปแบบการรณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสื่อบุคคล และการติดตามประเมินผล ดังนั้นจึงควรขับเคลื่อนการ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยด าเนินการผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ การพัฒนาทักษะ และทรัพยากรส าหรับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและ
เพียงพอ 

๒.๓ พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา และการบริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ เน้น
บูรณาการแบบครบวงจรที่ด าเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพ และการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ  มีการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงต่อการกระท ารุนแรงควบคู่กับการป้องกันโดยลดปัจจัยที่เป็นสาเหตุต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการใช้
ความรุนแรง 

๓) มาตรการระยะยาว  
๓.๑ ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองเด็กและสตรีให้ปลอดภัยจากความรุนแรง 

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพทุกฝ่าย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับปรุง
การบันทึกและจัดท าฐานข้อมูลเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส 

๓.๒ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา (สภาเด็กฯ) 
๓.๓ ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สร้างสรรค์ในชุมชนส าหรับครอบครัว ให้มีกิจกรรมร่วมกัน 

มติที่ ๓/๕๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัว 
๑) สร้างกลไกการท างานของเครือข่ายคนท างาน  

๑.๑ จัดท าระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางสังคมด้านสตรีและครอบครัว เพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการกองทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนข้อมูลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ข้อมูล
เกี่ยวกับสตรีและครอบครัวทั่วไป และข้อมูลเฉพาะกิจของเครือข่ายที่ชัดเจน เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนท างาน 
และกระบวนงานด้านสตรีและครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยอาศัยกองทุนต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เครื่องมือในการท างาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือช่วยเหลือ
ครอบครัวที่มีรูปแบบและความต้องการที่หลากหลายในลักษณะต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับการสื่อสารที่
ชัดเจนและการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ผ่านการเรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนตนเอง และการเรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนสังคม 



รวมถึงพัฒนากระบวนการส่งผ่านองค์ความรู้ และประสบการณ์การท างานของคนท างานจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือให้
กระบวนการท างานเกิดความต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมต่อการท างานระหว่างกันได ้ 

๑.๓ รณรงค์สร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายคนท างาน โดยค านึงถึง
ศักยภาพ คุณค่าและความสามารถที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน
ระหว่างเครือข่ายต่างๆ ในระดับพ้ืนที่และองค์กรต่างๆ และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเครือข่ายที่
ประสบความส าเร็จผ่านสื่อทุกรูปแบบ และเผยแพร่ในวงกว้างต่อสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง 

๑.๔ ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมส าหรับคนท างานฯ เพื่อให้เกิดขวัญก าลังใจในการท างาน 

๒) การขับเคลื่อนพลังเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของคนท างาน 

๒.๑ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยเครือข่าย
ทางสังคมต้องเรียนรู้กระบวนการระบุปัญหา การวางแผน การวิเคราะห์ การจัดการกับปัญหา และการ
ประเมินผลที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยใช้คุณธรรมเป็นหลักคิดในการด าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การ  มีส่วนร่วมของเครือข่ายสตรีและครอบครัวในระดับพ้ืนที่หรือระดับองค์กร 

๒.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางสังคมดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว เพ่ือพลิกชีวิตจาก
สภาวะยากล าบากกลับคืนสู่สภาวะปกติ  

๒.๓ เปิดพ้ืนที่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ตลาดนัดวิชาการ ตลาดนัดนวัตกรรม เพ่ือน าผลงาน
หรือกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

๒.๔ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายครอบครัวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เด็กและเยาวชนอาสา 
ผู้สูงอายุอาสา เครือข่ายครอบครัวในโรงเรียน เป็นต้น 

๒.๕ สนับสนุนเครือข่ายทางสังคม จัดท าโครงการครอบครัวเข้มแข็ง หรือครอบครัวอบอุ่นเพ่ือ
เป็นฐานของสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ทั่วประเทศในทุกจังหวัด 

๒.๖ สนับสนุนให้เครือข่ายทางสังคมด้านสตรีและครอบครัว เข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนการจัด
สวัสดิการเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัว เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข 

มติที ่๔/๕๖  เสริมพลังครอบครัว เพื่อสร้างสมดุลประชากรอย่างมีคุณภาพ 

๑) ให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงมาตรการจูงใจ และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอ้ือและลด
อุปสรรคต่อการมีบุตร รวมถึงเพ่ิมสวัสดิการด้านสาธารณสุข การศึกษา และด้านการเงินส าหรับหญิงระหว่าง
ต้ังครรภ์ คลอด และเลี้ยงดูบุตร  

๒) ให้รัฐสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาและวิจัย ส่งเสริมการศึกษาวิจัยการเกิด
อย่างมีคุณภาพ เช่น  สวัสดิการนมคุณภาพส าหรับแม่ตั้งครรภ์ และเด็กหลังอายุ ๖ เดือน มาตรการด้าน การ
คลังเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว สวัสดิการส าหรับกลุ่มแม่ที่เป็นแรงงานนอกระบบ และกลุ่มครอบครัวที่มี
ความต้องการพิเศษ เช่น ครอบครัวพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ศึกษาทบทวนปัจจัยสี่เพ่ือตอบสนองต่อการด ารงชีวิต 
สิทธิการลาคลอด และการเลี้ยงดูบุตร หลักสูตรครอบครัวศึกษา 

๓) สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมมาตรการ กลไกการพัฒนา
เด็กและครอบครัวในท้องถิ่น เช่น สร้างนักพัฒนาเด็กและครอบครัว เพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน, การจัดสวัสดิการชุมชน, สวัสดิการดูแลเด็ก ๐-๓ ปี, และส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีด
ความสามารถในการจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  



๔) ส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องเพ่ือให้เด็กเจริญวัยอย่างมีคุณภาพ โดยให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รณรงค์และส่งเสริมบทบาทของพ่อ ผู้สูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว ในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของสมาชิกในครอบครัว การเพ่ิมศักยภาพคณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสื่อสาร
รณรงค์สร้างค่านิยมของชุมชนให้เห็นถึงคุณค่าของเด็กทุกคนที่เกิดมา (เด็กทุกคนเป็นเด็กของชุมชน) และ
ส่งเสริมให้สถานประกอบการทุกแห่งจัดสถานที่ส าหรับแม่ให้นมลูก และจัดบริการดูแลเด็กในที่ท างาน  
สนับสนุนบทบาทของสถาบันทางศาสนาในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และรื้อฟ้ืนมิติ
วัฒนธรรมในการสร้างวิถีครอบครัวไทย 

๕) ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเสริมพลังของครอบครัว โดยการ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวหยุด ๔ ทุกข์ คือ หยุดหนี้สิน หยุดอบายมุข หยุดรุนแรง และหยุด
นอกใจ และสร้าง ๔ สุข คือ สร้างการสื่อสารดี สร้างการมีเวลาให้กัน สร้างการแบ่งปันใส่ใจ สร้างการห่วงใย
สุขภาพ ให้กับครอบครัว  

 
 

 

 


