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เกีย$ วกับมูลนิธิ
ศูนย์ฮอทไลน์เป็ นองค์การพัฒนาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที=ให้บริ การปรึ กษาแนะนําทางโทรศัพท์
(Telephone Counseling Center) โดยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ รวมไปถึงนักวิชาชีพที=เกี=ยวข้อง
ประเภทขององค์ การ
องค์การพัฒนาเอกชนและไม่แสวงหาผลกําไร (Non-Governmental & Non-Profit Organization)
ศูนย์บริ การปรึ กษาแนะนําทางจิตวิทยา (Psychological Counseling Center)
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤต (Crisis Center)
องค์การที=มุ่งเน้นบริ การผูห้ ญิง (Women-Oriented Organization)
สถาบันฝึ กอบรมทางจิตวิทยา (Training School for Psychology)
คลินิกจิตบําบัด (Private Practice Clinic in Psychotherapy)
เป้ าหมายและนโยบาย
มูลนิ ธิศูนย์ฮอทไลน์มีเป้ าหมายที=มุ่งจะให้ความช่วยเหลือผูใ้ ช้บริ การผ่านกระบวนการให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําและจิ ต บําบัด (Counseling and psychotherapy) เพื= อ ให้บุ ค คลสามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองและผูอ้ ื= น ได้
ต่ อ ไปในอนาคต และยังมุ่ งพัฒ นานัก วิช าชี พ ที= น ําเทคนิ ค การให้ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํามาให้บ ริ ก ารประชาชน
เพื=อให้เทคนิ คนีU เป็ นที=ยอมรับในสังคมไทย ถึงแม้ การให้บริ การของมูลนิ ธิฯ จะเปิ ดกว้างแก่ประชาชนทัว= ไป
แต่เรายังมีนโยบายหลักที=มุ่งเน้นการให้บริ การแก่ผหู ้ ญิง เด็ก วัยรุ่ น และครอบครัวที=ดอ้ ยโอกาสในสังคม
วัตถุประสงค์ ของมูลนิธิ
วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิสรุ ปได้สองประการใหญ่ คือ
ประการแรก เพื=อให้บริ การปรึ กษาแนะนําปั ญหาด้านสุ ขภาพจิต ชีวิต และโรคเอดส์แก่ประชาชนทุก
ระดับ เพื= อ ลดความตึ ง เครี ย ด และสนับ สนุ น ให้ บุ ค คลสามารถดู แ ลปกป้ อ งตนเองและครอบครั ว ได้ ใน
ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างการติดต่อสื= อสารของสังคมไทยไปสู่ รูปแบบของการติดต่อสื= อสาร
สองทาง (Two-way communication) เพื=อคุณภาพชีวติ ที=ดีกว่า
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ประการที$สอง เพื=อส่ งเสริ มวิชาชี พทางการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา (Counseling) ซึ= งให้บริ การโดยนัก
วิ ช าชี พ ทางสั ง คมจิ ต วิ ท ยาหรื อ นัก วิ ช าชี พ ทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข ให้ เป็ นที= ย อมรั บ ของผูค้ นใน
สังคมไทย โดยสนับสนุนทัUงทางด้านข้อมูล การศึกษาวิจยั และการฝึ กอบรม
ทัUงนีUมูลนิธิไม่มีวตั ถุประสงค์ที=มุ่งเน้นการเผยแพร่ ศาสนาหรื อดําเนินการเกี=ยวข้องกับการเมืองแต่
ประการใด
กลุ่มเป้ าหมาย
1) ผูห้ ญิงที=เป็ นเหยื=อของความรุ นแรงในครอบครัว ถูกกระทําหรื อถูกคุกคามทางเพศ เช่น ถูกทุบตี
ถูกข่มขืน หญิงตัUงครรภ์ไม่พึงประสงค์ หญิงตัUงครรภ์นอกสมรส ตลอดจนหญิงวัยรุ่ นที=ตอ้ งการความช่วยเหลือ
ภาวะฉุกเฉิ นเร่ งด่วน
2) ผูห้ ญิงด้อยโอกาสทุกระดับชัUน โดยเฉพาะอย่างยิง= แม่บา้ นทัว= ไป หญิงขายบริ การ หรื อเคยขาย
บริ การ และเหยือ= จากการค้ามนุษย์ขา้ มชาติ
3) หญิงชายวัยรุ่ นทัว= ไปที=มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพจิต
4) หญิงชายที=มีปัญหาขัดแย้งทัUงในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
5) ผูต้ ิ ด เชืU อ เอชไอวี/ป่ วยเอดส์ ซึ= งต้อ งการกําลังใจ ความเข้าใจ บริ ก ารปรึ ก ษาแนะนําในการดู แล
ตนเอง ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวและผูท้ ี=เกี=ยวข้อง
6) กลุ่มเป้าหมายที=เป็ นนักวิชาชีพ ได้แก่
1. กลุ่มวิชาชีพทางสังคมจิตวิทยา – นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมศาสตร์
2. กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุ ข – พยาบาล สุ ขศึกษา แพทย์ นักสาธารณสุ ข
3. กลุ่มวิชาชีพทางการศึกษา – ครู อาจารย์, นักการศึกษา, ศึกษานิเทศน์
4. กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม – ตํารวจ, อัยการ, ทนายความ, ผูพ้ พิ ากษา
5. กลุ่มนักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพที=เกี=ยวข้อง – นักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาที=เกี=ยวข้อง
ประวัตคิ วามเป็ นมา
ศูนย์ ฮอทไลน์ ก่อตัUงขึUนด้วยความร่ วมมือของผูห้ ญิงกลุ่มหนึ= ง (คุณอาติ โมฮินดรา, คุณนิ รมล พฤฒา
ธร, อาจารย์ ปิ ยะลักษณ์ สิ มะแสงยาภรณ์ เป็ นต้น) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ อรอนงค์ อินทรจิตร เป็ น
ผูอ้ าํ นวยการและบริ ห ารโครงการ นับ ตัUงแต่ ป ลายปี 2527 เปิ ดให้บ ริ ก ารเป็ นครัU งแรกในกรุ งเทพมหานคร
ในช่วงแรกมีนโยบายที=จะให้บริ การเฉพาะผูห้ ญิงด้อยโอกาส ตลอดจนกลุ่มวัยรุ่ นทัว= ไป เนื= องจากตระหนักว่า
ผูห้ ญิงและแม่บา้ นทัว= ไปใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการปรนนิบตั ิสามีและดูแลลูก ๆ และยังอาจต้องทํางานเพื=อหาเงิน
มาจุนเจอครอบครัวด้วย จนแทบไม่มีเวลาจะให้กบั ตนเอง โดยเฉพาะเมื=อต้องเผชิ ญกับปั ญหาความทุกข์หรื อ
ความคับข้องใจ อาจไม่รู้จะหันหน้าไปพึ=งใคร ไม่สามารถและไม่กล้าพอจะไปขอรับบริ การจากแพทย์ตาม
โรงพยาบาลทัว= ไปได้ นอกจากนัUนยังมีปัญหาความยุง่ ยากและการเสี ยเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะในเมือง
ใหญ่อย่างกรุ งเทพฯ ตลอดจนเวลาที=ยาวนานในการรอพบแพทย์ อีกทัUงต้องเสี ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทําให้ผูห้ ญิง
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แม่บา้ นส่ วนใหญ่หมดกําลังใจและขาดโอกาสในการรับบริ การ แต่ทาํ ให้ตอ้ งสะสมความเครี ยด เกิดความเก็บ
กด เป็ นภาระทางจิ ตใจทัUงในระยะสัUนและระยะยาว เมื= อให้บริ การไปเพียงระยะไม่กี=เดื อน ผูช้ ายที= เป็ นทัUงคู่
สมรสและผูท้ ี= มีปัญหาส่ วนบุคคลได้เข้ามาขอใช้บริ การด้วย ดังนัUนจึงทําให้บริ การนีU เปิ ดกว้างแก่ประชาชน
ทัว= ไปที=มีปัญหา แต่เน้นกลุ่มของผูท้ ี=ดอ้ ยโอกาสในสังคมก่อน อย่างไรก็ตาม ความร่ วมมือต้องเกิดขึUนจากทัUง
ผูใ้ ช้บริ การและนักวิชาชีพด้วย
การที=ผูค้ นในสังคมไทยส่ วนใหญ่ยงั ไม่ค่อยคุน้ เคยกับการใช้บริ การสุ ขภาพจิต ทางมูลนิ ธิฯ จึงต้อง
ให้บริ การไปพร้อมกับการให้ความรู ้ความเข้าใจว่าสามารถใช้บริ การได้อย่างไร และส่ งเสริ มวิชาชีพทางด้าน
จิ ตวิท ยาและจิ ตเวชที= มีจาํ นวนน้อยมากเมื= อเที ยบกับ จํานวนประชากรของประเทศ ผูค้ นส่ วนใหญ่ จึงคิ ดว่า
สุ ขภาพจิตเป็ นเรื= องไกลตัวที=จะไปปรึ กษาใคร
บริ การของมู ล นิ ธิ ฯ จึ ง เริ= มต้ น โดยการใช้ โ ทรศัพ ท์ เป็ นสื= อกลาง ทํา ให้ ผู ้ใ ช้ บ ริ การสามารถ
ประหยัดเวลา ปรึ กษาได้ทนั ที ประหยัดเงิน เพราะให้บริ การฟรี และไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยตนเองหรื อชื= อที=
แท้จริ งของผูใ้ ช้บริ การ (Anonymity) ชัว= ระยะเวลาไม่นาน บริ การก็เป็ นที=นิยมและยอมรับของผูค้ นในสังคม
อย่ า งกว้า งขวาง จากวัน ที= เ ริ= มต้ น จนถึ ง ทุ ก วัน นีU ปริ มาณ บริ การได้ เ พิ= ม ขึU นเรื= อยๆ โดยเฉพาะเมื= อ
องค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทยได้สนับสนุ นโทรศัพท์ที=สามารถโทรฯ เข้าฟรี ได้จากทัว= ประเทศ ตัUงแต่ปี
2539 บริ การของศูนย์ฮอทไลน์แพร่ กระจายไปอย่างทัว= ถึงทุกมุมของประเทศ และเข้าสู่ ชนทุกกลุ่มด้วยบริ การ
ที=ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายหรื อเสี ยค่าใช้จ่ายตํ=าที=สุด
ศูนย์ ฮอทไลน์ สาขาต่ างจังหวัด
สําหรั บ การขยายสาขาศู น ย์ฮ อทไลน์ ใ นต่ างจัง หวัด ได้เริ= ม ขึU น ครัU งแรกที= จ ัง หวัด เชี ย งใหม่ ที= เป็ น
ศูนย์กลางของภาคเหนื อในปี 2529 ภาคใต้ที=หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที=จงั หวัด
ขอนแก่ น ในปี 2530 แต่ ศู น ย์ฮ อทไลน์ ทุ ก สาขาในต่ างจังหวัด ขณะนีU หยุด ให้บ ริ ก าร เนื= อ งจากปั ญ หาด้าน
งบประมาณและบุคลากร นอกจากนัUนศูนย์ฮอทไลน์ยงั เป็ นตัวแบบ (Model) ให้องค์การภาครัฐบาลและเอกชน
หลายจังหวัดทัว= ประเทศ ได้หนั มาสนใจศึกษาเรี ยนรู ้ อีกทัUงเปิ ดให้บริ การกับประชาชนได้เช่นเดียวกัน
นับตัUงแต่ปี 2534 เป็ นต้นมา ศูนย์ฮอทไลน์กรุ งเทพฯ และสาขาต่างจังหวัดได้เปิ ดบริ การให้ขอ้ มูลและ
ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS Counseling) เพิ=มขึUนโดยเน้นกลุ่มผูต้ ิดเชืU อเอชไอวี/เอดส์และ
สมาชิ กในครอบครัว กลุ่มผูห้ ญิงและวัยรุ่ น ตลอดจนประชาชนทัว= ไป ด้วย โดยใช้ชื=อว่า คลินิกเอชไอวี/เอดส์
(Hotline HIV/AIDS Counseling Clinic) และในปี 2536 ได้ เ ปิ ดบ้ านพั ก ของวั น พ รุ่ งนีM (The House of
Tomorrow) ที=จงั หวัดเชียงใหม่ เพื=อเป็ นบ้านพักชัว= คราวสําหรับผูห้ ญิงและเด็กที=ประสบปั ญหาในภาวะวิกฤต
เหยือ= ความรุ นแรงในครอบครัว เหยือ= การค้ามนุษย์ รวมทัUงผูห้ ญิงที=ติดเชืUอเอชไอวี/ป่ วยเอดส์
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การบริหาร
คณะกรรมการทีป$ รึกษาของมูลนิธิ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
คุณหญิงจํานงศรี หาญเจนลักษณ์
แพทย์หญิง สุ พฒั นา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ ดาราวรรณ ธรรมารักษ์
คุณเสาวนีย ์ เวชชาชีวะ เชาวน์ชูเวชช
รองศาสตราจารย์ ดร. สุ วจั ฉรา เปี= ยมญาติ
อาจารย์ ปิ ยะลักษณ์ สิ มะแสงยาภรณ์
คุณวรนุช โตเจริ ญ
คุณเชาวลิต สวัสดิรักษา
พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริ กเดช
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
ผศ.พิเศษ อรอนงค์ อินทรจิตร
อาจารย์ ดร. มาร์จอรี สุ ริยะมงคล
คุณสรัญญา พฤฒิธรรมกูล
อาจารย์ ดร. นริ นทร์ กริ นชัย
ฝ่ ายบริหารมูลนิธิ
ผศ.พิเศษ อรอนงค์ อินทรจิตร
อาจารย์ ดร. นริ นทร์ กริ นชัย
วิทยากรฝึ กอบรม
อาจารย์ ดร. อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์
อาจารย์ กมลเศรษฐ์ เก่งการเรื อ
อาจารย์ สมชาติ ทาแกง
อาจารย์ ปฏิญญา สุ ริวงศ์
อาจารย์ ปฏิมา ไทยสม

ประธานคณะกรรมการที=ปรึ กษา
กรรมการที=ปรึ กษาทัว= ไป
กรรมการที=ปรึ กษาทัว= ไป
กรรมการที=ปรึ กษาทัว= ไป
กรรมการที=ปรึ กษาทัว= ไป
กรรมการที=ปรึ กษาทัว= ไป
กรรมการที=ปรึ กษาทัว= ไป
ที=ปรึ กษาด้านการบัญชีและการเงิน
ที=ปรึ กษาด้านกฎหมาย
ที=ปรึ กษาด้านกฎหมาย
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการ
ผูอ้ าํ นวยการและนักจิตบําบัด
รองผูอ้ าํ นวยการและนักจิตวิทยา
นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา
นักพัฒนาบุคลากร
นักพัฒนาบุคลากร
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ผังองค์ การ
HCF

HLB

HHH

HLC

HLH

HIP

HLK

HTS

HTC

HIV

HLM

HOM

HHC

หน่ วยบริการ
ปี ทีเ$ ริ$มต้ น
HCF =
มูลนิธิศูนย์ ฮอทไลน์
2531-ปัจจุบัน
HHH =
บ้ านกึง$ วิถฮี อทไลน์
โครงการในอนาคต
HLB = ศูนย์ฮอทไลน์ กรุ งเทพฯ
2527-ปั จจุบนั
HLC = ศูนย์ฮอทไลน์ เชียงใหม่ *
2529-2549
HLH = ศูนย์ฮอทไลน์ หาดใหญ่*
2530-2540
HLK = ศูนย์ฮอทไลน์ ขอนแก่น*
2530-2541
HIP = สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์
2533
HTS = โรงเรี ยนฝึ กอบรมทางจิตวิทยา
2533-ปั จจุบนั
HTC = ชมรมผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางโทรศัพท์ 2539-ปั จจุบนั
HLM = สื= อฮอทไลน์
2540-ปั จจุบนั
HIV = องค์ การผู้ตดิ เชืMอเอชไอวีแห่ งประเทศไทย
2534
HOM = การให้บริ การดูแลที=บา้ นและชุมชน* 2534-2540
HHC = คลินิกเอชไอวี/เอดส์*
2534-2540
HOT = บ้านของวันพรุ่ งนีU*
2536-2540
NAH = ฮอทไลน์ สายเอดส์
2539-ปัจจุบัน
*ยุติการให้บริ การแล้ว

NAH

HOT
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ประสบการณ์ และบริการ
1) บริการให้ คําปรึกษาแนะนําและการทําจิตบําบัด (General Psychological Counseling and Psychotherapy
Service) ทัUงในกรุ งเทพฯ และเชียงใหม่ให้บริ การประเภทต่าง ๆ ดังนีU คือ
การให้ คําปรึ กษาแนะนําทางโทรศัพท์ (Telephone Counseling) ปรึ กษาปั ญหาชีวิต ครอบครัว วัยรุ่ น
โรคเอดส์ และสุ ขภาพจิตทัว= ไป โดยนักจิตวิทยา ฮอทไลน์สายด่วน โทรฟรี ทวั= ประเทศ 0-2277 8811, 0-22777699 (ฟรี เฉพาะเครื= องโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรี ยญ โทรศัพท์ที=ติดตัUงโดย TOT โทรศัพท์มือถือระบบ
ในเครื อ AIS และ DTAC)
การให้ คําปรึกษาแนะนําผ่ านทางอีเมล์ และเว็บไซต์ (By E-Mail and Webpages) ในยุคแรก บริ การนีU
มีไว้ให้แก่ประชาชนซึ= งไม่สะดวกในการติดต่อโดยใช้โทรศัพท์ แต่สามารถส่ งจดหมายปรึ กษาได้ ปั จจุบนั
พัฒนามาเป็ นการให้บริ การผ่าน E-mail: hotlinecenter@hotmail.com และเว็บไซต์ www.hotline.or.th
การนัดหมายมาพบ (Meeting by Appointment) เป็ นการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํารายบุคคลและการทํา
จิตบําบัดเป็ นรายกลุ่ม เช่น กลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพ วัยรุ่ น ผูป้ กครองที=มีปัญหาลูกวัยรุ่ น หญิงชายขายบริ การ
ทางเพศ หลากหลายทางเพศ ภรรยาที=มีปัญหาเรื= องสามี รวมทัUงยังมีคู่สมรสและครอบครัว สําหรับการพัฒนา
สมาชิ กในครอบครั ว เป็ นต้น บริ การนีU ตอ้ งนัดหมายเวลา เพื=อเปิ ดโอกาสให้ผ้ ูด้อยโอกาสที3 มีฐานะยากจน
รายได้ น้อยสามารถเข้ าถึงบริ การได้ ฟรี ได้ แก่ เด็กและวัยรุ่ น นักเรี ยนนักศึ กษา คนว่ างงาน หรื อเป็ นกรณี การ
ขอความช่ วยเหลือของผู้หญิงและเด็กด้ อยโอกาส หรื อเป็ นกรณี ของเหยื3อในเป็ นภาวะวิกฤต เช่ น ผู้หญิงที3ถูก
ข่ มขืน ถูกกระทําทางเพศ แม่ บ้านที3ถกู ทุบตี พยายามฆ่ าตัวตาย เด็กที3ถกู ทารุ ณกรรม เด็กเร่ ร่อน เป็ นต้น
2) การเผยแพร่ ข้อมูลโดยเอกสารสิ$ งพิมพ์ (Publication) โดยมูลนิ ธิฯ จะผลิตเอกสารและตําราเพื=อเป็ นข้อมูล
ทางการศึ ก ษาทางจิ ต วิท ยาและบริ ก ารสั งคม เช่ น ตําราวิช าการและหนังสื อ พ็อ กเก็ต บุ๊ ค ที= ให้ ค วามรู ้ ด ้าน
จิตวิทยา การให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ผูห้ ญิง ครอบครัว และโรคเอดส์ เป็ นต้น
3) การเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารทางสื$ อมวลชน (Public Relation on Psychology and Social Service) เป็ นการ
ร่ วมผลิตรายการทางสื= อมวลชนสาขาต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ วิดีโอ นิ ทรรศการ เป็ น
ต้น ตามคําเชิญของหน่วยงานต่าง ๆ ทัUงภาครัฐและเอกชน
4) ฮอทไลน์ สายเอดส์ (AIDS Hotline) โดยศูนย์ฮอทไลน์เริ= มบริ การด้านเอดส์ ในปี 2532 และเปิ ดฮอทไลน์
สายเอดส์ในปี 2534 เพื=อให้ความรู ้พUืนฐานด้านเอดส์ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และสร้างทัศนคติที=ดีต่อผูต้ ิดเชืUอเอช
ไอวี/ป่ วยเอดส์ โดยการสนับสนุนจากกองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุ ข (สํานักโรค
เอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในปั จจุบนั ) และองค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทย (TOT ใน
ปั จจุบ นั ) ซึ= งผูใ้ ช้บ ริ การจากทัง= ประเทศ สามารถใช้บ ริ การได้ฟ รี ในเครื อข่ายโทรศัพ ท์ของ TOT, AIS และ
DTAC ปั จจุบนั ใช้หมายเลขบริ การเดียวกับฮอทไลน์สายด่วน ที=ให้บริ การทางจิตวิทยา
5) สายด่ ว นสุ ภ าพบุ รุ ษ (Men’s Hotline) มู ล นิ ธิ เปิ ดให้ บ ริ ก ารสายด่ ว นสุ ข ภาพบุ รุ ษ ในปี 2542 เพื= อ ให้
คําปรึ กษาแนะนําและจิตบําบัดแก่ผูช้ ายที=ก่อความรุ นแรงในครอบครัว หรื อเคยรู ้เห็นหรื อเป็ นเหยือ= จากความ
รุ นแรงในครอบครัวทุกรู ปแบบ โดยการสนับสนุนขององค์การพัฒนาสตรี แห่ งสหประชาชาติ หรื อ UNIFEM
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(UNWomen ในปั จจุ บ นั ) และ The Asia Foundation ทําให้มี ผูช้ ายที= เกี= ยวข้อ งกับ ความรุ น แรงในครอบครั ว
จํานวนมากเข้ามาปรึ กษา พร้อมกันนีUยงั ได้ศึกษาพฤติกรรมการก่อความรุ นแรงของผูช้ ายไทย ปั จจุบนั บริ การนีU
ใช้หมายเลขบริ การเดียวกับฮอทไลน์สายด่วน ที=ให้บริ การทางจิตวิทยา
6) บริ ก ารด้ า นการฝึ กอบรมทางจิ ต วิ ท ยาของ
(Hotline Institute of Psychology) เพื= อ
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการและพัฒ นาวิ ช าชี พ ของนัก จิ ต วิ ท ยา นัก สั ง คมสงเคราะห์ บุ ค ลากรทางการแพทย์แ ละ
สาธารณสุ ข ที= ท ํา หน้ า ที= ด ้า นการให้ ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา ทัUง ภาครั ฐ และเอกชน รวมทัUง สถาบัน การศึ ก ษา
บริ ษ ัท เอกชน หรื อ หน่ ว ยงานอื= น ที= ส นใจในด้านจิ ต วิท ยาการให้ ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา โรคเอดส์ การพัฒ นา
บุคลิ กภาพ การสร้ างทัศนคติ ในทางบวกเพื=อเพิ=มคุณ ภาพและประสิ ทธิ ภาพในการสร้ างผลผลิ ต หลักสู ตร
ฝึ กอบรมเหล่านีUจดั เพื=อให้บริ การแก่นกั วิชาชีพทัUงในและจากต่างประเทศที=ตอ้ งการมาเรี ยนรู ้ประสบการณ์ของ
มูลนิธิฯ
ผังกิจกรรม & บริการ
มูลนิธิศูนย์ ฮอทไลน์

ศูนศูย์นฮย์อทไลน์
ฮอทไลน์
(จิตกวิารจิ
ทยา)ตวิทยา)
(บริ

คลินิกเอชไอวี/เอดส์
) )
(บริ(โรคเอดส์
การด้านเอดส์

โทรศั
โทรศัพพท์ท์

สร้สร้าางทั
เอดส์
งทัศศนคติ
นคติที=ดีต่อเอดส์

อีจดหมาย
เมล์/เว็บไซต์

ารทางตรง-ทางอ้อมม
บริบริกการทางตรง/ทางอ้

นันัดดมาพบที
มาพบ = สนง.

ปกป้อองสิ
งสิททธิธิมมนุนุษษยชน
ปกป้
ยชน

เผยแพร่ ผา่ นสื= อ
เอกสารสิ
= งพิมพ์
ผ่านสื= อมวลชน
บริ
บริกการฝึ
ารวิกชอบรม
าการ

กระตุน้ ครอบครัว/ชุมชน

ชุมชน
ประสานความร่ วมมือ

นําเสนอนโยบายสาธารณะ
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ประสบการณ์ และบริการทีผ$ ่ านมา
มู ล นิ ธิ ไ ด้เริ= ม ต้น โครงการอี ก หลายโครงการ แต่ ต ้อ งยุติ กิ จ กรรมลงเนื= อ งจากองค์ก ารเงิ น ทุ น ต่ างประเทศ
พิจารณาว่าประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสู งมาก ไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มประเทศที=มีฐานะยากจนอีกต่อไป
ส่ วนรัฐบาลไม่มีนโยบายที=จะให้การสนับสนุ นงบประมาณ นอกจากนีU ประเทศยังขาดการเตรี ยมความพร้อม
สําหรับบุคลากรในการปฏิบตั ิงานด้านการบริ การสังคม ได้แก่
1) การออกเยี$ยมนอกสถานที$ (Outside Visit) ได้แก่ การออกเยี=ยมผูใ้ ช้บริ การบางกรณี เช่ น การติ ดตามผล
ผูใ้ ช้บริ การเก่า นักเรี ยนนักศึกษาในระบบการศึกษา ชาวบ้านในบางชุมชน เป็ นต้น นอกจากนีUยงั มีโครงการ
ชื=อว่า โครงการฮอทไลน์ เคลื$อนที$ (Hotline Mobile Project) ซึ= งได้ออกให้บริ การยังสถาบันการศึกษาทัว=
ประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ที=จะให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเพื=อเสริ มข้อมูลในชีวิตและโรคเอดส์ให้แก่วยั รุ่ นใน
ระบบการศึกษา ให้มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที=ดีกว่า ให้เกิดการพัฒนาและเปลี=ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางสร้ างสรรค์ และเพื= อ กระตุ น้ ให้ส ถาบัน การศึ ก ษาเห็ น ความสําคัญ ในการให้ค าํ ปรึ ก ษาแนะนําที=
เหมาะสม นอกจากนีU ยงั มีโครงการให้ บริ การดูแลที$บ้าน (Home-Based Care Project) ที=ให้บริ การแก่ผูต้ ิด
เชืU อ เอชไอวี/ป่ วยเอดส์ ที= บ ้านเป็ นครัU งคราว โดยเฉพาะในชุ ม ชนจังหวัด เชี ย งใหม่ แ ละบางจังหวัด ทาง
ภาคเหนือ
2) นอกจากบริ การในกรุ งเทพฯ แล้ว ศูนย์ฮอทไลน์ยงั เปิ ดให้บริ การสาขาต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
(2529-2540) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (2530-2540) และจังหวัดขอนแก่น (2530-2540) เปิ ดบริ การ
ให้ขอ้ มูลและให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา แก่ผหู ้ ญิง วัยรุ่ น และครอบครัว
3) องค์ การผู้ติดเชืM อเอชไอวีแห่ งประเทศไทย (HIV Organization of Thailand) คือ โครงการโรคเอดส์ ของ
มูลนิ ธิศูนย์ฮอทไลน์ ทัUงนีU เพื=อให้บริ การและพัฒนางานที=เกี=ยวข้องโดยตรงกับโรคเอดส์ โดยเน้นกิจกรรม
กลุ่ ม และชมรมผูต้ ิ ด เชืU อ เอชไอวี/ป่ วยเอดส์ ที= ชุ ม ชนในจัง หวัด เชี ย งใหม่ แ ละจัง หวัด ใกล้เคี ย ง ปั จ จุ บ ัน
โครงการนีUยตุ ิลงเนื=องจากการเผยแพร่ กิจกรรมเป็ นต้นแบบ รัฐบาลได้ส่งเสริ มให้มีหน่วยงานจํานวนมากได้
จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
4) ฮอทไลน์ สายเอดส์ และคลินิกเอชไอวี/เอดส์ (AIDS Hotline and Hotline HIV/AIDS Clinic) โดยศูนย์ฮอท
ไลน์เริ= มบริ การด้านเอดส์ ในปี 2532 และเปิ ดคลิ นิ กเอชไอวี/เอดส์ ในปี 2534 เพื=อให้ความรู ้ พUืน ฐานด้าน
เอดส์ และสร้างทัศนคติที=ดีต่อผูต้ ิดเชืUอเอชไอวี/ป่ วยเอดส์และโรคเอดส์ บริ การที=มีในปั จจุบนั เช่น การให้
คํา ปรึ ก ษาแนะนํา ก่ อ นและหลัง การตรวจเลื อ ด (Pre & post-test counseling) การให้ ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา
สนับสนุน (Continuing counseling) แก่ผตู ้ ิดเชืUอเอชไอวีและครอบครัว สนับสนุนการจัดตัUงชมรมผูต้ ิดเชืUอ
เอชไอวี รวมทัUงให้บริ การดูแลที=บา้ นแก่ผตู ้ ิดเชืUอเอชไอวี/ป่ วยเอดส์ โดยสมาชิกในครอบครัว (Home visit
& home-based care) ปั จจุบนั ในส่ วนของคลินิกเอชไอวี/เอดส์ได้ยตุ ิลงแล้ว
5) บ้ านของวันพรุ่ งนีM (The House of Tomorrow Project) เป็ นบ้านพักฉุ กเฉิ นสําหรับผูห้ ญิงและเด็กที=ดอ้ ย
โอกาสในสังคมและประสบปั ญหาชีวิต ครอบครัว สุ ขภาพจิต สุ ขภาพกาย เช่น แม่บา้ นที=ถูกทุบตี ผูห้ ญิง
ขาดที=พกั พิงชัว= คราว วัยรุ่ นตัUงครรภ์ไม่พึงประสงค์ ผูห้ ญิงที=ถูกข่มขืนหรื อทารุ ณกรรมทางเพศ ผูห้ ญิงที=
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ได้รับการช่วยเหลือจากสถานบริ การ ตลอดจนผูห้ ญิงและเด็กติดเชืU อเอชไอวี/เอดส์ เพื=อให้การบําบัดทาง
จิ ต ใจและร่ างกายจนสามารถกลับ ไปเผชิ ญ กับ โลกภายนอกได้ต่ อ ไป โครงการนีU ตัUงอยู่ใน อ.สารภี จ.
เชียงใหม่
6) การผลิตนิตยสารทางจิตวิทยา (Psychological Magazine) มูลนิ ธิฯ ผลิตเอกสารและตําราเพื=อเป็ นข้อมูล
ทางการศึกษาทางจิตวิทยาและบริ การสังคม เช่ น "Hotline Women's Magazine" ซึ= งเป็ นนิ ตยสารจิตวิทยา
ฉบับแรกของไทย และยังมีหนังสื อและตํารากึ=งวิชาการอีกจํานวนมาก
7) การผลิตสื$ อเพื$อการศึกษา (Public Relation on Psychology and Social Service) เป็ นการร่ วมผลิตรายการ
ทางสื= อมวลชนสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยุและโทรทัศน์ เป็ นต้น มูลนิ ธิเคยผลิตรายการวิทยุเพื=อการศึกษาและ
รายการโทรทัศน์เพื=อยุติความรุ นแรงต่อผูห้ ญิงและเด็ก

ปัญหาทีผ$ ู้ใช้ บริการปรึกษา ตัMงแต่ พ.ศ. 2528 ถึงปัจจุบัน เรียงลําดับจากมากไปหาน้ อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

บุคลิกภาพขัดแย้ง (Personal conflicts)
อารมณ์ (Emotional disturbance)
ข้อมูลทัว= ไป (General information)
ความสัมพันธ์ในครอบครัว (Family affairs)
การติดเชืUอเอชไอวีและโรคเอดส์ (HIV/AIDS)
คู่สมรส (Marriage)
การทํางานและการว่างงาน (Job and unemployment)
ความรัก (Love affairs)
เพศสัมพันธ์และความเบี=ยงเบนทางเพศ (Sexual relation and deviation)
การศึกษา (Education)
การเงิน (Finance)
สุ ขภาพกาย (Physical health)
กฎหมายและสิ ทธิขU นั พืUนฐาน (Law and rights)
ความเจ็บป่ วยทางจิตและประสาท (Mental illness)
การตัUงครรภ์และการทําแท้ง (Pregnancy and abortion)
ความรุ นแรงในครอบครัว/การทารุ ณกรรมทางกาย (Physical abuse/domestic violence victims)
ความหลากหลายทางเพศ (Sexual diversity)
การใช้สารเสพติด (Drug abuse)
การข่มขืนและการทารุ ณกรรมทางเพศ (Rape and sexual abuse victims)
การพยายามฆ่าตัวตาย (Attempted suicide)
บุคคลพิเศษ (Special persons) ได้แก่ คนพิการ, นักบวช, นักโทษ เป็ นต้น
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22.
23.
24.
25.

การขายบริ การทางเพศ (Sex working services)
เหยือ= การค้ามนุษย์และการเข้าเมืองผิดกฎหมาย (Human trafficked victims and illegal immigration)
บุคคลเร่ ร่อน/ไร้ที=พ= ึงพิง (Homelessness)
ปั ญหาอื=น ๆ (Other problems) เช่น การตาย, เด็กเล็ก เป็ นต้น
ปรึกษาปัญหา
ข่ าวสารทัว$ ไป
หนังสื อและตํารา
ภาพกิจกรรม
สื$ อสาธารณะ

แหล่ งเงินทุนและสนับสนุน
นับ แต่ศูน ย์ฮอทไลน์เริ= ม ต้น กิ จกรรมและบริ การในปี พ.ศ. 2528 มาจนถึ ง พ.ศ. 2541 เราได้รับ การ
สนั บ สนุ น จากองค์ ก ารระหว่ า ประเทศและองค์ ก ารเงิ น ทุ น ของประเทศภาคพืU น ยุ โ รป ได้แ ก่ NOVIB
เนเธอร์ แ ลนด์ , Bread for the World และ MISEREOR เยอรมนี , NAPAC ออสเตรเลี ย , UNDP, UNIFEM
(UNWomen), UNICEF, WHO, IPEC-ILO รวมไปถึงสถานทูตต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น สถานทูตอังกฤษ
สถานทูตสหรัฐอเมริ กา, สถานทูตเนเธอร์ แลนด์. สถานทูตแคนาดา เป็ นต้น ต่อมาหน่ วยงานเหล่านัUนได้ยตุ ิ
ความช่วยเหลือแก่มูลนิธิและองค์การอื=น ๆ ในประเทศไทย ด้วยเหตุผลคือ มูลนิธิเป็ นองค์การสวัสดิการสังคม
ควรต้องแสวงหาการสนับสนุ นจากภาครัฐ และประเทศไทยได้กลายเป็ นกลุ่มประเทศที=มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ระดับกลางแล้ว จึงยุติความช่วยเหลือลงทัUงหมด
เมื=อทางมูลนิธิหนั มาขอการสนับสนุนจากภาครัฐ บังเอิญเกิดสถานการณ์วิกฤตต้มยํากุง้ เศรษฐกิจของ
ประเทศตกตํ=าลงมาก จึงไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใด ต่อมาฐานะทางการเงินของรัฐได้รับการฟืU นฟูให้ดี
ขึUน มูลนิ ธิจึงขอรับการสนับสนุ นบางส่ วนจากภาครัฐ เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน= คงของมนุ ษย์
กระทรวงสาธารณสุ ข และกรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น แต่ยงั ได้รับงบประมาณในจํานวนที= จาํ กัดมากหรื อไม่
ได้รับการสนับสนุนในบางปี ทําให้ประชาชนยากแก่การเข้าถึงบริ การของมูลนิธิ โดยเฉพาะในงานบริ การด้าน
สังคมจิตวิทยาที=หน่วยงานของรัฐยังคงมีขอ้ จํากัดอยู่ จึงจําเป็ นต้องแสวงหาความช่วยเหลือต่อไป
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ทัV งนี V ท่ านสามารถสนับสนุนกิ จกรรมของมูลนิ ธิสําหรั บผู้หญิ งและเด็กที3 ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ที3ตกเป็ น
เหยื3อความรุ นแรงในครอบครั ว ถูกกระทําทางเพศ แม่ บ้านที3ถกู ทุบตี ผู้หญิงและเด็กที3ติดเชื อV เอชไอวี/ป่ วยเอดส์
และผู้ที3ตกอยู่ในภาวะวิกฤต

