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เกี$ยวกบัมูลนิธิ 

ศูนยฮ์อทไลนเ์ป็นองคก์ารพฒันาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที=ใหบ้ริการปรึกษาแนะนาํทางโทรศพัท ์

(Telephone Counseling Center) โดยนกัจิตวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห์ รวมไปถึงนกัวชิาชีพที=เกี=ยวขอ้ง 

 

ประเภทขององค์การ 

องคก์ารพฒันาเอกชนและไม่แสวงหาผลกาํไร (Non-Governmental & Non-Profit Organization) 

ศูนยบ์ริการปรึกษาแนะนาํทางจิตวทิยา (Psychological Counseling Center)  

ศูนยใ์หค้วามช่วยเหลือในภาวะวกิฤต (Crisis Center) 

องคก์ารที=มุ่งเนน้บริการผูห้ญิง (Women-Oriented Organization) 

สถาบนัฝึกอบรมทางจิตวทิยา (Training School for Psychology) 

คลินิกจิตบาํบดั (Private Practice Clinic in Psychotherapy) 

 

เป้าหมายและนโยบาย 

 มูลนิธิศูนยฮ์อทไลน์มีเป้าหมายที=มุ่งจะให้ความช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการผ่านกระบวนการให้คาํปรึกษา

แนะนําและจิตบาํบัด (Counseling and psychotherapy) เพื=อให้บุคคลสามารถช่วยเหลือตนเองและผูอื้=นได้

ต่อไปในอนาคต และยงัมุ่งพฒันานักวิชาชีพที=นําเทคนิคการให้คาํปรึกษาแนะนํามาให้บริการประชาชน 

เพื=อให้เทคนิคนีU เป็นที=ยอมรับในสังคมไทย ถึงแม ้การให้บริการของมูลนิธิฯ จะเปิดกวา้งแก่ประชาชนทั=วไป 

แต่เรายงัมีนโยบายหลกัที=มุ่งเนน้การใหบ้ริการแก่ผูห้ญิง เดก็ วยัรุ่น และครอบครัวที=ดอ้ยโอกาสในสงัคม  

 

วตัถุประสงค์ของมูลนิธิ 

 วตัถุประสงคห์ลกัของมูลนิธิสรุปไดส้องประการใหญ่ คือ  

ประการแรก  เพื=อใหบ้ริการปรึกษาแนะนาํปัญหาดา้นสุขภาพจิต ชีวิต และโรคเอดส์แก่ประชาชนทุก

ระดับ เพื=อลดความตึงเครียด และสนับสนุนให้บุคคลสามารถดูแลปกป้องตนเองและครอบครัวได้ ใน

ขณะเดียวกนัก็มุ่งพฒันาระบบโครงสร้างการติดต่อสื=อสารของสังคมไทยไปสู่รูปแบบของการติดต่อสื=อสาร

สองทาง (Two-way communication) เพื=อคุณภาพชีวติที=ดีกวา่  
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ประการที$สอง  เพื=อส่งเสริมวิชาชีพทางการให้คาํปรึกษาแนะนาํ (Counseling) ซึ= งให้บริการโดยนัก

วิชาชีพทางสังคมจิตวิทยาหรือนักวิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ให้เป็นที=ยอมรับของผูค้นใน

สงัคมไทย โดยสนบัสนุนทัUงทางดา้นขอ้มูล การศึกษาวจิยั และการฝึกอบรม 

ทัUงนีU มูลนิธิไม่มีวตัถุประสงคที์=มุ่งเนน้การเผยแพร่ศาสนาหรือดาํเนินการเกี=ยวขอ้งกบัการเมืองแต่

ประการใด 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

1)  ผูห้ญิงที=เป็นเหยื=อของความรุนแรงในครอบครัว ถูกกระทาํหรือถูกคุกคามทางเพศ  เช่น ถูกทุบตี 

ถูกข่มขืน หญิงตัUงครรภไ์ม่พึงประสงค ์หญิงตัUงครรภน์อกสมรส  ตลอดจนหญิงวยัรุ่นที=ตอ้งการความช่วยเหลือ

ภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน  

2)  ผูห้ญิงดอ้ยโอกาสทุกระดบัชัUน โดยเฉพาะอยา่งยิ=งแม่บา้นทั=วไป หญิงขายบริการ หรือเคยขาย 

บริการ และเหยื=อจากการคา้มนุษยข์า้มชาติ 

3)  หญิงชายวยัรุ่นทั=วไปที=มีปัญหาทางดา้นสุขภาพจิต 

4)  หญิงชายที=มีปัญหาขดัแยง้ทัUงในภาวะปกติและภาวะวกิฤต 

5)  ผูติ้ดเชืUอเอชไอวี/ป่วยเอดส์ ซึ= งตอ้งการกาํลงัใจ ความเขา้ใจ บริการปรึกษาแนะนําในการดูแล

ตนเอง ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวและผูที้=เกี=ยวขอ้ง 

 6) กลุ่มเป้าหมายที=เป็นนกัวชิาชีพ ไดแ้ก่  

1. กลุ่มวชิาชีพทางสงัคมจิตวทิยา – นกัจิตวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัสงัคมศาสตร์  

2. กลุ่มวชิาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข – พยาบาล สุขศึกษา แพทย ์นกัสาธารณสุข  

3. กลุ่มวชิาชีพทางการศึกษา – ครูอาจารย,์ นกัการศึกษา, ศึกษานิเทศน ์ 

4. กลุ่มวชิาชีพในกระบวนการยติุธรรม – ตาํรวจ, อยัการ, ทนายความ, ผูพ้พิากษา 

5. กลุ่มนกัศึกษาในกลุ่มวชิาชีพที=เกี=ยวขอ้ง – นกัศึกษาและคณาจารยใ์นสาขาที=เกี=ยวขอ้ง  
 
ประวตัคิวามเป็นมา 

           ศูนย์ฮอทไลน์ ก่อตัUงขึUนดว้ยความร่วมมือของผูห้ญิงกลุ่มหนึ= ง (คุณอาติ โมฮินดรา, คุณนิรมล พฤฒา

ธร, อาจารย ์ปิยะลกัษณ์ สิมะแสงยาภรณ์ เป็นตน้) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อรอนงค์ อินทรจิตร เป็น

ผูอ้าํนวยการและบริหารโครงการ นับตัU งแต่ปลายปี 2527 เปิดให้บริการเป็นครัU งแรกในกรุงเทพมหานคร 

ในช่วงแรกมีนโยบายที=จะใหบ้ริการเฉพาะผูห้ญิงดอ้ยโอกาส ตลอดจนกลุ่มวยัรุ่นทั=วไป  เนื=องจากตระหนกัวา่ 

ผูห้ญิงและแม่บา้นทั=วไปใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการปรนนิบติัสามีและดูแลลูก ๆ และยงัอาจตอ้งทาํงานเพื=อหาเงิน

มาจุนเจอครอบครัวดว้ย จนแทบไม่มีเวลาจะให้กบัตนเอง โดยเฉพาะเมื=อตอ้งเผชิญกบัปัญหาความทุกขห์รือ

ความคบัขอ้งใจ  อาจไม่รู้จะหันหน้าไปพึ=งใคร ไม่สามารถและไม่กลา้พอจะไปขอรับบริการจากแพทยต์าม

โรงพยาบาลทั=วไปได ้นอกจากนัUนยงัมีปัญหาความยุง่ยากและการเสียเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะในเมือง

ใหญ่อยา่งกรุงเทพฯ ตลอดจนเวลาที=ยาวนานในการรอพบแพทย ์อีกทัUงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ทาํให้ผูห้ญิง
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แม่บา้นส่วนใหญ่หมดกาํลงัใจและขาดโอกาสในการรับบริการ แต่ทาํใหต้อ้งสะสมความเครียด เกิดความเก็บ

กด เป็นภาระทางจิตใจทัUงในระยะสัU นและระยะยาว เมื=อให้บริการไปเพียงระยะไม่กี=เดือน ผูช้ายที=เป็นทัUงคู่

สมรสและผูที้=มีปัญหาส่วนบุคคลไดเ้ขา้มาขอใชบ้ริการดว้ย ดงันัUนจึงทาํให้บริการนีU เปิดกวา้งแก่ประชาชน

ทั=วไปที=มีปัญหา แต่เนน้กลุ่มของผูที้=ดอ้ยโอกาสในสังคมก่อน อยา่งไรก็ตาม ความร่วมมือตอ้งเกิดขึUนจากทัUง

ผูใ้ชบ้ริการและนกัวชิาชีพดว้ย  

           การที=ผูค้นในสังคมไทยส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยคุน้เคยกบัการใชบ้ริการสุขภาพจิต ทางมูลนิธิฯ จึงตอ้ง

ให้บริการไปพร้อมกบัการให้ความรู้ความเขา้ใจว่าสามารถใชบ้ริการไดอ้ยา่งไร และส่งเสริมวิชาชีพทางดา้น

จิตวิทยาและจิตเวชที=มีจาํนวนน้อยมากเมื=อเทียบกบัจาํนวนประชากรของประเทศ ผูค้นส่วนใหญ่จึงคิดว่า

สุขภาพจิตเป็นเรื=องไกลตวัที=จะไปปรึกษาใคร  

บริการของมูลนิ ธิฯ  จึงเริ= มต้นโดยการใช้โทรศัพท์ เป็นสื= อกลาง  ทําให้ผู ้ใช้บ ริการสามารถ

ประหยดัเวลา ปรึกษาไดท้นัที ประหยดัเงิน เพราะให้บริการฟรี และไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตนเองหรือชื=อที=

แทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริการ (Anonymity) ชั=วระยะเวลาไม่นาน บริการก็เป็นที=นิยมและยอมรับของผูค้นในสังคม

อย่างกว้างขวาง  จากวัน ที= เริ= มต้นจน ถึงทุกวัน นีU  ปริมาณบริการได้เพิ= ม ขึU น เรื= อยๆ  โดยเฉพาะเมื= อ

องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยไดส้นบัสนุนโทรศพัทที์=สามารถโทรฯ เขา้ฟรีไดจ้ากทั=วประเทศ ตัUงแต่ปี 

2539 บริการของศูนยฮ์อทไลน์แพร่กระจายไปอยา่งทั=วถึงทุกมุมของประเทศ และเขา้สู่ชนทุกกลุ่มดว้ยบริการ

ที=ไม่เสียค่าใชจ่้ายหรือเสียค่าใชจ่้ายตํ=าที=สุด 

 

ศูนย์ฮอทไลน์สาขาต่างจงัหวดั 

           สําหรับการขยายสาขาศูนยฮ์อทไลน์ในต่างจังหวดั ได้เริ= มขึU นครัU งแรกที=จังหวดัเชียงใหม่ที= เป็น

ศูนยก์ลางของภาคเหนือในปี 2529 ภาคใตที้=หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที=จงัหวดั

ขอนแก่น ในปี 2530 แต่ศูนยฮ์อทไลน์ทุกสาขาในต่างจงัหวดัขณะนีU หยุดให้บริการ เนื=องจากปัญหาด้าน

งบประมาณและบุคลากร นอกจากนัUนศูนยฮ์อทไลน์ยงัเป็นตวัแบบ (Model) ใหอ้งคก์ารภาครัฐบาลและเอกชน

หลายจงัหวดัทั=วประเทศ ไดห้นัมาสนใจศึกษาเรียนรู้ อีกทัUงเปิดใหบ้ริการกบัประชาชนไดเ้ช่นเดียวกนั  

 นบัตัUงแต่ปี 2534 เป็นตน้มา ศูนยฮ์อทไลน์กรุงเทพฯ และสาขาต่างจงัหวดัไดเ้ปิดบริการใหข้อ้มูลและ

ให้คาํปรึกษาแนะนาํเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS Counseling) เพิ=มขึUนโดยเนน้กลุ่มผูติ้ดเชืUอเอชไอวี/เอดส์และ

สมาชิกในครอบครัว กลุ่มผูห้ญิงและวยัรุ่น ตลอดจนประชาชนทั=วไป ดว้ย โดยใชชื้=อว่า คลินิกเอชไอวี/เอดส์ 

(Hotline HIV/AIDS Counseling Clinic) และในปี  2536 ได้เปิ ด บ้ านพักของวันพ รุ่งนีM  (The House of 

Tomorrow) ที=จงัหวดัเชียงใหม่ เพื=อเป็นบา้นพกัชั=วคราวสาํหรับผูห้ญิงและเด็กที=ประสบปัญหาในภาวะวิกฤต 

เหยื=อความรุนแรงในครอบครัว เหยื=อการคา้มนุษย ์รวมทัUงผูห้ญิงที=ติดเชืUอเอชไอว/ีป่วยเอดส์  



 4 

การบริหาร 

คณะกรรมการที$ปรึกษาของมูลนิธิ 

 ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประเวศ วะสี     ประธานคณะกรรมการที=ปรึกษา 

           คุณหญิงจาํนงศรี หาญเจนลกัษณ์   กรรมการที=ปรึกษาทั=วไป 

 แพทยห์ญิง สุพฒันา เดชาติวงศ ์ณ อยธุยา กรรมการที=ปรึกษาทั=วไป 

 อาจารย ์ดาราวรรณ ธรรมารักษ ์  กรรมการที=ปรึกษาทั=วไป 

 คุณเสาวนีย ์เวชชาชีวะ เชาวนชู์เวชช กรรมการที=ปรึกษาทั=วไป   

 รองศาสตราจารย ์ดร. สุวจัฉรา เปี= ยมญาติ กรรมการที=ปรึกษาทั=วไป   

 อาจารย ์ปิยะลกัษณ์ สิมะแสงยาภรณ์ กรรมการที=ปรึกษาทั=วไป   

 คุณวรนุช โตเจริญ   ที=ปรึกษาดา้นการบญัชีและการเงิน 

 คุณเชาวลิต สวสัดิรักษา   ที=ปรึกษาดา้นกฎหมาย 

พ.ต.อ. ทศันยั โอฬาริกเดช  ที=ปรึกษาดา้นกฎหมาย 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ 

           ผศ.พิเศษ อรอนงค ์อินทรจิตร        ประธานกรรมการบริหาร 

           อาจารย ์ดร. มาร์จอรี สุริยะมงคล  รองประธานกรรมการ 

          คุณสรัญญา พฤฒิธรรมกลู  กรรมการ 

          อาจารย ์ดร. นรินทร์ กรินชยั               เลขาธิการ 

ฝ่ายบริหารมูลนิธิ 

           ผศ.พิเศษ อรอนงค ์อินทรจิตร        ผูอ้าํนวยการและนกัจิตบาํบดั 

          อาจารย ์ดร. นรินทร์ กรินชยั               รองผูอ้าํนวยการและนกัจิตวทิยา 

วทิยากรฝึกอบรม 

อาจารย ์ดร. อนงคภ์าณุช ปะนะทงัถิรวทิย ์ นกัจิตวทิยา 

อาจารย ์กมลเศรษฐ ์เก่งการเรือ  นกัสงัคมสงเคราะห์ 

อาจารย ์สมชาติ ทาแกง   นกัจิตวทิยา 

อาจารย ์ปฏิญญา สุริวงศ ์   นกัพฒันาบุคลากร 

อาจารย ์ปฏิมา ไทยสม   นกัพฒันาบุคลากร 
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ผงัองค์การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
    
 
หน่วยบริการ      ปีที$เริ$มต้น 

HCF  =   มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์                  2531-ปัจจุบัน 

HHH =   บ้านกึ$งวถิฮีอทไลน์    โครงการในอนาคต 

HLB  =   ศูนยฮ์อทไลน ์กรุงเทพฯ    2527-ปัจจุบนั 

HLC  =   ศูนยฮ์อทไลน ์เชียงใหม่ *            2529-2549 

HLH  =   ศูนยฮ์อทไลน ์หาดใหญ่*   2530-2540  

HLK  =   ศูนยฮ์อทไลน ์ขอนแก่น*  2530-2541 

HIP  =   สถาบันจติวทิยาฮอทไลน์             2533 

 HTS   =  โรงเรียนฝึกอบรมทางจิตวทิยา  2533-ปัจจุบนั  

 HTC   =  ชมรมผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํทางโทรศพัท ์2539-ปัจจุบนั 

 HLM  =  สื=อฮอทไลน ์    2540-ปัจจุบนั 

HIV  =   องค์การผู้ตดิเชืMอเอชไอวแีห่งประเทศไทย  2534 

HOM  =  การใหบ้ริการดูแลที=บา้นและชุมชน* 2534-2540 

HHC  =  คลินิกเอชไอว/ีเอดส์*           2534-2540 

HOT  =   บา้นของวนัพรุ่งนีU*               2536-2540 

NAH  =   ฮอทไลน์สายเอดส์    2539-ปัจจุบัน 

*ยติุการใหบ้ริการแลว้ 

 

 

 

 

HCF 

NAH HIV HIP HLB HHH 

HLC HOM HLK HLH HHC HTS HOT HLM HTC 
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ประสบการณ์และบริการ 

1) บริการให้คําปรึกษาแนะนําและการทําจิตบําบัด (General Psychological Counseling and Psychotherapy 

Service) ทัUงในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ใหบ้ริการประเภทต่าง ๆ ดงันีU  คือ 

การให้คําปรึกษาแนะนําทางโทรศัพท์ (Telephone Counseling) ปรึกษาปัญหาชีวิต ครอบครัว วยัรุ่น 

โรคเอดส์ และสุขภาพจิตทั=วไป โดยนกัจิตวิทยา ฮอทไลน์สายด่วน โทรฟรีทั=วประเทศ 0-2277 8811, 0-2277-

7699 (ฟรีเฉพาะเครื=องโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญ โทรศพัทที์=ติดตัUงโดย TOT โทรศพัทมื์อถือระบบ

ในเครือ AIS และ DTAC)  

การให้คําปรึกษาแนะนําผ่านทางอเีมล์และเว็บไซต์ (By E-Mail and Webpages) ในยคุแรก บริการนีU

มีไวใ้ห้แก่ประชาชนซึ= งไม่สะดวกในการติดต่อโดยใชโ้ทรศพัท์ แต่สามารถส่งจดหมายปรึกษาได ้ปัจจุบนั

พฒันามาเป็นการใหบ้ริการผา่น E-mail: hotlinecenter@hotmail.com  และเวบ็ไซต ์www.hotline.or.th 

การนัดหมายมาพบ  (Meeting by Appointment)  เป็นการใหค้าํปรึกษาแนะนาํรายบุคคลและการทาํ

จิตบาํบดัเป็นรายกลุ่ม  เช่น  กลุ่มพฒันาบุคลิกภาพ  วยัรุ่น ผูป้กครองที=มีปัญหาลูกวยัรุ่น หญิงชายขายบริการ

ทางเพศ  หลากหลายทางเพศ ภรรยาที=มีปัญหาเรื=องสามี รวมทัUงยงัมีคู่สมรสและครอบครัว สาํหรับการพฒันา

สมาชิกในครอบครัว เป็นตน้ บริการนีU ตอ้งนัดหมายเวลา เพื=อเปิดโอกาสให้ผู้ ด้อยโอกาสที3มีฐานะยากจน 

รายได้น้อยสามารถเข้าถึงบริการได้ฟรี ได้แก่ เดก็และวัยรุ่น นักเรียนนักศึกษา คนว่างงาน หรือเป็นกรณีการ

ขอความช่วยเหลือของผู้หญิงและเดก็ด้อยโอกาส หรือเป็นกรณีของเหยื3อในเป็นภาวะวิกฤต เช่น ผู้หญิงที3ถูก

ข่มขืน ถกูกระทาํทางเพศ แม่บ้านที3ถกูทุบตี พยายามฆ่าตัวตาย เดก็ที3ถกูทารุณกรรม เดก็เร่ร่อน เป็นตน้          

2) การเผยแพร่ข้อมูลโดยเอกสารสิ$งพมิพ์ (Publication)   โดยมูลนิธิฯ จะผลิตเอกสารและตาํราเพื=อเป็นขอ้มูล

ทางการศึกษาทางจิตวิทยาและบริการสังคม เช่น ตาํราวิชาการและหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คที=ให้ความรู้ด้าน

จิตวทิยา การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ผูห้ญิง  ครอบครัว และโรคเอดส์ เป็นตน้ 

3) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื$อมวลชน (Public Relation on Psychology and Social Service) เป็นการ

ร่วมผลิตรายการทางสื=อมวลชนสาขาต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วิทย ุโทรทศัน์ วิดีโอ นิทรรศการ เป็น

ตน้ ตามคาํเชิญของหน่วยงานต่าง ๆ ทัUงภาครัฐและเอกชน  
4)  ฮอทไลน์สายเอดส์ (AIDS Hotline) โดยศูนยฮ์อทไลน์เริ=มบริการดา้นเอดส์ในปี 2532 และเปิดฮอทไลน์

สายเอดส์ในปี 2534 เพื=อใหค้วามรู้พืUนฐานดา้นเอดส์ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และสร้างทศันคติที=ดีต่อผูติ้ดเชืUอเอช

ไอวี/ป่วยเอดส์ โดยการสนบัสนุนจากกองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข (สาํนกัโรค

เอดส์ วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ในปัจจุบนั) และองคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (TOT ใน

ปัจจุบนั) ซึ= งผูใ้ช้บริการจากทั=งประเทศ สามารถใช้บริการไดฟ้รีในเครือข่ายโทรศพัท์ของ TOT, AIS และ 

DTAC ปัจจุบนัใชห้มายเลขบริการเดียวกบัฮอทไลนส์ายด่วน ที=ใหบ้ริการทางจิตวทิยา 

5) สายด่วนสุภาพบุรุษ  (Men’s Hotline)  มูลนิธิเปิดให้บริการสายด่วนสุขภาพบุรุษในปี  2542 เพื=อให้

คาํปรึกษาแนะนาํและจิตบาํบดัแก่ผูช้ายที=ก่อความรุนแรงในครอบครัว หรือเคยรู้เห็นหรือเป็นเหยื=อจากความ

รุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ โดยการสนบัสนุนขององคก์ารพฒันาสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ UNIFEM 
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(UNWomen ในปัจจุบนั) และ The Asia Foundation ทาํให้มีผูช้ายที=เกี=ยวขอ้งกบัความรุนแรงในครอบครัว

จาํนวนมากเขา้มาปรึกษา พร้อมกนันีU ยงัไดศึ้กษาพฤติกรรมการก่อความรุนแรงของผูช้ายไทย ปัจจุบนับริการนีU

ใชห้มายเลขบริการเดียวกบัฮอทไลนส์ายด่วน ที=ใหบ้ริการทางจิตวทิยา 

6) บริการด้านการฝึกอบรมทางจิตวิทยาของ  (Hotline Institute of Psychology) เพื=อ

ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพของนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข ที=ท ําหน้าที=ด้านการให้คาํปรึกษาแนะนํา ทัU งภาครัฐและเอกชน  รวมทัU งสถาบันการศึกษา 

บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื=นที=สนใจในด้านจิตวิทยาการให้คาํปรึกษาแนะนํา โรคเอดส์ การพฒันา

บุคลิกภาพ การสร้างทศันคติในทางบวกเพื=อเพิ=มคุณภาพและประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิต  หลกัสูตร

ฝึกอบรมเหล่านีU จดัเพื=อใหบ้ริการแก่นกัวชิาชีพทัUงในและจากต่างประเทศที=ตอ้งการมาเรียนรู้ประสบการณ์ของ

มูลนิธิฯ  
 
ผงักจิกรรม & บริการ 

 

                     

 

                     

 

 

ศูนย์ฮอทไลน์      

  (จิตวทิยา)                          (โรคเอดส์) 

 

 โทรศพัท ์                       สร้างทศันคติที=ดีต่อเอดส์ 

 

 จดหมาย                        บริการทางตรง/ทางออ้ม       

 

 นดัมาพบ                    ปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 

   

    

 ผา่นสื=อมวลชน    

 

บริการวชิาการ                           

 

 
 

มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ 

ศูนย์ฮอทไลน์ 

(บริการจิตวทิยา) 

คลนิิกเอชไอว/ีเอดส์ 

(บริการดา้นเอดส์) 

โทรศพัท ์

อีเมล/์เวบ็ไซต ์

นดัมาพบที= สนง. 

เผยแพร่ผา่นสื=อ 

เอกสารสิ=งพิมพ ์

บริการฝึกอบรม 

สร้างทศันคติที=ดีต่อเอดส์ 

บริการทางตรง-ทางออ้ม 

ปกป้องสิทธิมนุษยชน 

กระตุน้ครอบครัว/ชุมชน

ชุมชน 

ประสานความร่วมมือ 

นาํเสนอนโยบายสาธารณะ 
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ประสบการณ์และบริการที$ผ่านมา 

มูลนิธิได้เริ= มต้นโครงการอีกหลายโครงการ แต่ต้องยุติกิจกรรมลงเนื=องจากองค์การเงินทุนต่างประเทศ

พิจารณาว่าประเทศไทยมีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจสูงมาก ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มประเทศที=มีฐานะยากจนอีกต่อไป 

ส่วนรัฐบาลไม่มีนโยบายที=จะให้การสนบัสนุนงบประมาณ นอกจากนีUประเทศยงัขาดการเตรียมความพร้อม

สาํหรับบุคลากรในการปฏิบติังานดา้นการบริการสงัคม ไดแ้ก่ 

1) การออกเยี$ยมนอกสถานที$ (Outside Visit) ไดแ้ก่ การออกเยี=ยมผูใ้ชบ้ริการบางกรณี เช่น การติดตามผล

ผูใ้ชบ้ริการเก่า นกัเรียนนกัศึกษาในระบบการศึกษา ชาวบา้นในบางชุมชน เป็นตน้ นอกจากนีUยงัมีโครงการ

ชื=อวา่ โครงการฮอทไลน์เคลื$อนที$ (Hotline  Mobile  Project) ซึ= งไดอ้อกให้บริการยงัสถาบนัการศึกษาทั=ว

ประเทศ  โดยมีวตัถุประสงคที์=จะให้คาํปรึกษาแนะนาํเพื=อเสริมขอ้มูลในชีวิตและโรคเอดส์ให้แก่วยัรุ่นใน

ระบบการศึกษา ให้มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที=ดีกวา่ ให้เกิดการพฒันาและเปลี=ยนแปลงพฤติกรรมไป

ในทางสร้างสรรค์ และเพื=อกระตุน้ให้สถาบนัการศึกษาเห็นความสําคญัในการให้คาํปรึกษาแนะนําที=

เหมาะสม นอกจากนีU ยงัมีโครงการให้บริการดูแลที$บ้าน (Home-Based Care Project) ที=ให้บริการแก่ผูติ้ด

เชืUอเอชไอวี/ป่วยเอดส์ที=บ้านเป็นครัU งคราว โดยเฉพาะในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่และบางจงัหวดัทาง

ภาคเหนือ  

2) นอกจากบริการในกรุงเทพฯ แลว้ ศูนยฮ์อทไลน์ยงัเปิดให้บริการสาขาต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

(2529-2540) อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (2530-2540) และจงัหวดัขอนแก่น (2530-2540) เปิดบริการ

ใหข้อ้มูลและใหค้าํปรึกษาแนะนาํ แก่ผูห้ญิง วยัรุ่น และครอบครัว  

3) องค์การผู้ติดเชืMอเอชไอวีแห่งประเทศไทย (HIV Organization of Thailand) คือ โครงการโรคเอดส์ของ

มูลนิธิศูนยฮ์อทไลน์ ทัUงนีU เพื=อให้บริการและพฒันางานที=เกี=ยวขอ้งโดยตรงกบัโรคเอดส์ โดยเนน้กิจกรรม

กลุ่มและชมรมผูติ้ดเชืUอเอชไอวี/ป่วยเอดส์ที=ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกล้เคียง ปัจจุบัน

โครงการนีUยติุลงเนื=องจากการเผยแพร่กิจกรรมเป็นตน้แบบ รัฐบาลไดส่้งเสริมใหมี้หน่วยงานจาํนวนมากได้

จดักิจกรรมในลกัษณะเดียวกนั  

4) ฮอทไลน์สายเอดส์และคลนิิกเอชไอว/ีเอดส์ (AIDS Hotline and Hotline HIV/AIDS Clinic) โดยศูนยฮ์อท

ไลน์เริ=มบริการดา้นเอดส์ในปี 2532 และเปิดคลินิกเอชไอวี/เอดส์ในปี 2534 เพื=อให้ความรู้พืUนฐานดา้น

เอดส์ และสร้างทศันคติที=ดีต่อผูติ้ดเชืUอเอชไอวี/ป่วยเอดส์และโรคเอดส์ บริการที=มีในปัจจุบนั เช่น  การให้

คาํปรึกษาแนะนําก่อนและหลังการตรวจเลือด (Pre & post-test counseling) การให้คาํปรึกษาแนะนํา

สนบัสนุน (Continuing counseling) แก่ผูติ้ดเชืUอเอชไอวีและครอบครัว  สนบัสนุนการจดัตัUงชมรมผูติ้ดเชืUอ

เอชไอวี  รวมทัUงให้บริการดูแลที=บา้นแก่ผูติ้ดเชืUอเอชไอวี/ป่วยเอดส์ โดยสมาชิกในครอบครัว (Home visit 

& home-based care) ปัจจุบนัในส่วนของคลินิกเอชไอว/ีเอดส์ไดย้ติุลงแลว้   

5) บ้านของวันพรุ่งนีM  (The House of Tomorrow Project)  เป็นบา้นพกัฉุกเฉินสาํหรับผูห้ญิงและเด็กที=ดอ้ย

โอกาสในสังคมและประสบปัญหาชีวิต  ครอบครัว  สุขภาพจิต สุขภาพกาย เช่น แม่บา้นที=ถูกทุบตี ผูห้ญิง

ขาดที=พกัพิงชั=วคราว วยัรุ่นตัUงครรภไ์ม่พึงประสงค ์ ผูห้ญิงที=ถูกข่มขืนหรือทารุณกรรมทางเพศ  ผูห้ญิงที=
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ไดรั้บการช่วยเหลือจากสถานบริการ ตลอดจนผูห้ญิงและเด็กติดเชืUอเอชไอวี/เอดส์ เพื=อให้การบาํบดัทาง

จิตใจและร่างกายจนสามารถกลบัไปเผชิญกบัโลกภายนอกได้ต่อไป  โครงการนีU ตัU งอยู่ใน อ.สารภี จ.

เชียงใหม่   

6) การผลิตนิตยสารทางจิตวิทยา (Psychological Magazine)   มูลนิธิฯ ผลิตเอกสารและตาํราเพื=อเป็นขอ้มูล

ทางการศึกษาทางจิตวิทยาและบริการสังคม เช่น "Hotline Women's Magazine" ซึ= งเป็นนิตยสารจิตวิทยา

ฉบบัแรกของไทย และยงัมีหนงัสือและตาํรากึ=งวชิาการอีกจาํนวนมาก  

7) การผลติสื$อเพื$อการศึกษา (Public Relation on Psychology and Social Service) เป็นการร่วมผลิตรายการ

ทางสื=อมวลชนสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยแุละโทรทศัน์ เป็นตน้ มูลนิธิเคยผลิตรายการวิทยเุพื=อการศึกษาและ

รายการโทรทศันเ์พื=อยติุความรุนแรงต่อผูห้ญิงและเดก็  

 

ปัญหาที$ผู้ใช้บริการปรึกษา ตัMงแต่ พ.ศ. 2528 ถงึปัจจุบัน เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 

1. บุคลิกภาพขดัแยง้ (Personal conflicts) 

2. อารมณ์ (Emotional disturbance) 

3. ขอ้มูลทั=วไป (General information)  

4. ความสมัพนัธ์ในครอบครัว (Family affairs) 

5. การติดเชืUอเอชไอวแีละโรคเอดส์ (HIV/AIDS)  

6. คู่สมรส (Marriage) 

7. การทาํงานและการวา่งงาน (Job and unemployment) 

8. ความรัก (Love affairs) 

9. เพศสมัพนัธ์และความเบี=ยงเบนทางเพศ (Sexual relation and deviation) 

10. การศึกษา (Education)           

11. การเงิน (Finance) 

12. สุขภาพกาย (Physical health) 

13. กฎหมายและสิทธิขัUนพืUนฐาน (Law and rights) 

14. ความเจบ็ป่วยทางจิตและประสาท (Mental illness) 

15. การตัUงครรภแ์ละการทาํแทง้ (Pregnancy and abortion) 

16. ความรุนแรงในครอบครัว/การทารุณกรรมทางกาย (Physical abuse/domestic violence victims) 

17. ความหลากหลายทางเพศ (Sexual diversity) 

18. การใชส้ารเสพติด (Drug abuse) 

19. การข่มขืนและการทารุณกรรมทางเพศ (Rape and sexual abuse victims) 

20. การพยายามฆ่าตวัตาย (Attempted suicide) 

21. บุคคลพเิศษ (Special persons) ไดแ้ก่ คนพิการ, นกับวช, นกัโทษ เป็นตน้ 
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22. การขายบริการทางเพศ (Sex working services) 

23. เหยื=อการคา้มนุษยแ์ละการเขา้เมืองผดิกฎหมาย (Human trafficked victims and illegal immigration) 

24. บุคคลเร่ร่อน/ไร้ที=พึ=งพิง (Homelessness) 

25. ปัญหาอื=น ๆ (Other problems) เช่น การตาย, เดก็เลก็ เป็นตน้ 

 

ปรึกษาปัญหา 

 

ข่าวสารทั$วไป 

 

หนังสือและตาํรา 

 

ภาพกจิกรรม 

 

สื$อสาธารณะ 

 

 

แหล่งเงนิทุนและสนับสนุน 

 

 นับแต่ศูนยฮ์อทไลน์เริ=มตน้กิจกรรมและบริการในปี พ.ศ. 2528 มาจนถึง พ.ศ. 2541 เราไดรั้บการ

สนับสนุนจากองค์การระหว่าประเทศและองค์การเงินทุนของประเทศภาคพืUนยุโรป  ได้แก่  NOVIB 

เนเธอร์แลนด์, Bread for the World และ  MISEREOR เยอรมนี , NAPAC ออสเตรเลีย , UNDP, UNIFEM 

(UNWomen), UNICEF, WHO, IPEC-ILO   รวมไปถึงสถานทูตต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น สถานทูตองักฤษ 

สถานทูตสหรัฐอเมริกา, สถานทูตเนเธอร์แลนด์. สถานทูตแคนาดา เป็นตน้  ต่อมาหน่วยงานเหล่านัUนไดย้ติุ

ความช่วยเหลือแก่มูลนิธิและองคก์ารอื=น ๆ ในประเทศไทย ดว้ยเหตุผลคือ มูลนิธิเป็นองคก์ารสวสัดิการสงัคม 

ควรตอ้งแสวงหาการสนบัสนุนจากภาครัฐ และประเทศไทยไดก้ลายเป็นกลุ่มประเทศที=มีฐานะทางเศรษฐกิจ

ระดบักลางแลว้ จึงยติุความช่วยเหลือลงทัUงหมด  

เมื=อทางมูลนิธิหนัมาขอการสนบัสนุนจากภาครัฐ บงัเอิญเกิดสถานการณ์วิกฤตตม้ยาํกุง้ เศรษฐกิจของ

ประเทศตกตํ=าลงมาก จึงไม่ไดรั้บการสนบัสนุนแต่อยา่งใด ต่อมาฐานะทางการเงินของรัฐไดรั้บการฟืU นฟูใหดี้

ขึUน มูลนิธิจึงขอรับการสนบัสนุนบางส่วนจากภาครัฐ เช่น กระทรวงพฒันาสังคมและความมั=นคงของมนุษย ์

กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ แต่ยงัไดรั้บงบประมาณในจาํนวนที=จาํกดัมากหรือไม่

ไดรั้บการสนบัสนุนในบางปี ทาํใหป้ระชาชนยากแก่การเขา้ถึงบริการของมูลนิธิ โดยเฉพาะในงานบริการดา้น

สงัคมจิตวทิยาที=หน่วยงานของรัฐยงัคงมีขอ้จาํกดัอยู ่จึงจาํเป็นตอ้งแสวงหาความช่วยเหลือต่อไป 

 



 11 

ทัVงนี V ท่านสามารถสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสําหรับผู้หญิงและเดก็ที3ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ ที3ตกเป็น

เหยื3อความรุนแรงในครอบครัว ถกูกระทาํทางเพศ แม่บ้านที3ถกูทุบตี ผู้หญิงและเดก็ที3ติดเชืVอเอชไอว/ีป่วยเอดส์ 

และผู้ที3ตกอยู่ในภาวะวิกฤต 
 

 

  

 


