
 
รายละเอียดการฝึกอบรม 

 “การป้องกันการทรมาน: การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง” 
ระหว่างวันที่ 10 - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
และในรปูแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

--------------------------------------- 
 
 
วัตถุประสงค์การอบรม 
 เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีสารอิสตันบูล (the Istanbul Protocol) 
ประเภทของความรุนแรง วิธีการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท าที่รุนแรง/การกระท าทรมานทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจอย่างเป็นระบบ  เพ่ือน าไปปรับใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง/ข้อมูลจากผู้ถูกละเมิด 
สิทธิมนุษยชน แนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์และทางกฎหมาย รวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบทางอ้อม: ครอบครัว ภรรยา บุตร และชุมชน ตลอดจนการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
กับวิทยากร 

วิทยากร 
 ๑. Dr.Laurent Subilia ชาวสวิสเซอร์แลนด์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานศูนย์ Erik Holst Center สมาพันธรัฐสวิส  
ซึ่งเป็นศูนย์ที่ด าเนินงานด้านการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่ผ่านมา 
Dr.Laurent Subilia ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมระดับนานาชาติและการฝึกอบรมต่าง ๆ  ในเรื่องดังกล่าว
มาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. Mrs.Chakiba Marcolan-El Jaouhari ชาวสวิสเซอร์แลนด์ เป็นผู้มีประสบการณ์ท างาน 
ในด้านการปฏิบัติต่อกลุ่มเปราะบาง และการฟื้นฟูเหยื่อจากการถูกทรมานและความรุนแรง 
   ๓. Ms.Camelia Doru, MD ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บข้อมูลและบันทึกการสืบสวนสอบสวนกรณี
อาชญากรรมจากประเทศโรมาเนีย the Documentation Department of the Romanian Institute for 
Investigation the Communism Crimes และเป็นรองประธานองค์กร  International Rehabilitation 
Council for Torture Victims (IRCT), Copenhagen รวมทั้งก่อตั้งองค์กรชื่อ ICAR Foundation ประเทศ
โรมาเนีย ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการทรมาน 
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ก าหนดการฝึกอบรม 

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕   
 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

เวลา รายละเอียด วิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. ชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม  

๐9.๒0 – ๐9.๓๐ น. เปิดการฝึกอบรม นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

๐9.๓๐ – ๐๙.๓๕ น. ถ่ายภาพร่วมกัน  

๐9.๓๕ – 10.00 น. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิธีสารอิสตันบูล (the 
Istanbul Protocol): การสืบสวนสอบสวนและ
บันทึกข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิผล กรณี
การทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืน ๆ 
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี 

- Dr.Laurent Subilia 
- Mr.Arnaud Chaltin, UNOHCHR   
- นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 
ผู้อ านวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประเภทของการกระท าที่รุนแรง/การกระท าทรมาน 
- ความรุนแรงจากภาวะสงครามและการทรมาน 
- หลักการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 
อย่างเป็นระบบ 

Dr.Laurent Subilia 

 

10.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  หลักการ แนวทางและวิธีการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกระท าที่รุนแรง/การกระท าทรมานอย่าง
เป็นระบบ เพื่อปรับใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง 
ข้อมูล กรณี การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- ทางร่างกาย จิตวิทยา และจิตสังคม 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผลทางจิตใจและ
ผลกระทบจากความรุนแรง 
- แบ่งปันประสบการณด์้านการให้ค าปรึกษา 
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท าที่รุนแรง/ 
การกระท าทรมาน 

- Dr.Laurent Subilia 
- Mrs.Chakiba Marcolan-El 
Jaouhari 
- Ms.Camelia Doru, MD   
  

12.๐0 – 13.๐0 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.๐0 – 1๔.๔๕ น. เทคนิคการท างานกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จากความรุนแรงหรือผู้ที่มีบาดแผลทางจิตใจ 
(Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD) 

- Dr.Laurent Subilia 
- Mrs.Chakiba Marcolan-El 
Jaouhari 
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เวลา รายละเอียด วิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง 

- การสร้างความสัมพันธ์ 
- แนวทางการให้ค าปรึกษา/แสวงหาข้อเท็จจริง 
- การด าเนินการทางคลินิก จิตวิทยา และจิตวิทยา
สังคม 

- Ms.Camelia Doru, MD   
 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น.  ความเข้าใจถึงแนวทางการดูแลรักษาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าที่รุนแรง/การกระท า
ทรมาน เพ่ือเชื่อมโยงสู่การแสวงหาข้อเท็จจริง 
ข้อมูล กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- การบ าบัดทางความคิดและพฤติกรรม 
(cognitive behavior therapy: CBT) 
- ระยะสั้น: การจัดการกับปัญหาวิกฤต เช่น 
ความเครียด 
- ระยะกลาง: การดูแลรักษาตามอาการและบริบท 
- ระยะยาว: จิตและปัญญาบ าบัด 

- Dr.Laurent Subilia 
- Mrs.Chakiba Marcolan-El 
Jaouhari 
- Ms.Camelia Doru, MD   
  

16.๑๕ – 1๖.๓0 น. ถาม - ตอบ  

 
 
 วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕   
 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

เวลา รายละเอียด วิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐9.00 – ๐9.15 น. สรุปประเด็นการเรียนรู้ของวันแรก - นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 
ผู้อ านวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
- นางสาวประกายดาว พฤกษาเกษมสุข 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

๐9.15 – 1๐.๔๕ น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี 
กรณีการท างานกับผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระท าที่รุนแรง/การกระท าทรมาน 

- Dr.Laurent Subilia 
- Mrs.Chakiba Marcolan-El 
Jaouhari 
- Ms.Camelia Doru, MD   
- เจ้าหน้าที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

1๐.๔๕ – 12.๐0 น. แนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์และทาง
กฎหมาย กรณผีู้ได้รับผลกระทบจากการกระท า 
ที่รุนแรง/การกระท าทรมาน 

- Dr.Laurent Subilia  
- Ms.Camelia Doru, MD   
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เวลา รายละเอียด วิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง 

- การน าเสนอแนวทางการจดบันทึกท่ีสร้าง 
ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ให้การรักษากับผู้เสียหาย 
- การท าความเข้าใจเรื่องข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
และทางกฎหมายในเรื่องบาดแผลทางด้านจิตใจ 
- ตัวอย่างกรณีศึกษา 

12.๐0 – 13.๐0 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.๐0 – 14.30 น. แนวทางการจดบันทึกทางการแพทย์และทาง
กฎหมาย กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท า 
ที่รุนแรง/การกระท าทรมาน (ต่อ) 
- การเขียนรายงานและการน าไปใช้จากประสบการณ์
จากต่างประเทศ 

- ตัวอย่างกรณีศึกษา 

- Dr.Laurent Subilia 
- Ms.Camelia Doru, MD   
 

14.๓๐ – 15.30 น. แนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม: 
ครอบครัว ภรรยา บุตร และชุมชน 

- Dr.Laurent Subilia 
- Mrs.Chakiba Marcolan-El 
Jaouhari  

15.30 – ๑๖.๔๕ น. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เข้าร่วม 
การอบรมกับวิทยากร /ถาม - ตอบ  

- Dr.Laurent Subilia 
- Mrs.Chakiba Marcolan-El 
Jaouhari 
- เจ้าหน้าที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. กล่าวปิดงาน นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
หมายเหตุ:  
(๑) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
(๒) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่นางสาวอวัสดา เอ่ียมแม้นศรี นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ  
    กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร ส านักบริหารกลาง โทร. ๑๑๙๔๓ หรือ ๐๖๕ ๕๙๓ ๖๙๙๙ 
 

------------------------------------------ 


