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การปรึกษาเพื่อเยียวยาเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง
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ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม
จัดโดย แผนงานส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา
ร่วมกับ Graduate Studies in Psychology, Rollins College, USA
สนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หลักการและเหตุผล เด็กที่ถูกใช้ความรุนแรงเป็นบุคคลที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ หรือที่เรียกว่ามีอาการ
Trauma ขณะเดียวกัน เด็กแต่ละคนอาจมีความสามารถในการทาความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความ
รุนแรงได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับอายุและพัฒนาการของเด็ก การทางานเพื่อช่วยเหลือ คุ้มครอง และเยียวยาเด็กที่ถูก
ใช้ความรุนแรง จึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและทักษะพิเศษเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับระดับอายุ พัฒนาการ สภาพ
จิตใจ และสถานการณ์ปัญหาที่เด็กเผชิญ ทั้งนี้ การสื่อสารกับเด็กที่เผชิญปัญหามีแนวโน้มจะได้ผลดี หากผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็ก สามารถพาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกของเด็ก เพื่อประเมินศักยภาพและความ
ต้องการของเด็กได้อย่างแท้จริง และมีวิธีการที่หลากหลายในการสื่อสารกับเด็ก นอกเหนือจากการพูดคุยด้วยวาจา

กระบวนการอบรม การอบรมนี้ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่มีผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง จัดขึ้นสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ทั้งนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาล และพนักงานสอบสวน เป็นต้น ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบและมีประสบการณ์การทางานช่วยเหลือ คุ้มครอง และเยียวยาเด็กที่ถูกกระทารุนแรง และต้องเป็นผู้ที่เคย
ผ่านการอบรม “การปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อฟื้นฟูอานาจและศักยภาพ” ที่จัดโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ มาแล้ว
หัวข้อการอบรมประกอบด้วย
-

ความรู้พื้นฐานด้านพัฒนาการเด็ก
โครงสร้างทางสังคมที่มีปัญหาและส่งผลต่อภาวะจิตใจเด็ก
วิธีการให้การปรึกษากับเด็กที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ
ใช้ Trauma-informed Model ที่ถือเอาเด็กเป็นศูนย์กลาง เน้นเด็กวัยกลางอายุ 5-12 ปี และคานึงถึง
พัฒนาการของเด็กในบริบทสังคมไทยเป็นสาคัญ

กระบวนการอบรม ดร.แคธรีน นอร์สเวอร์ธี (Kathryn Norsworthy, Ph.D) เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาสาขาการปรึกษา โรลินส์ คอลเลจ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เป็นนักวิจัยของ American Psychological
Association และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาต
ดร.แคธรีน นอร์สเวอร์ธี มีความเชียวชาญเฉพาะด้านการปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม การเยียวยา
ผู้มีอาการ trauma การบูรณาการการฝึกสติในบริการด้านสุขภาพและการเยียวยา จิตวิทยาการปรึกษาในบริบทของ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม จิตวิทยาการจัดการความขัดแย้งทางสังคม เป็นต้น และมีผลงานเขียนหนังสือ อาทิ
International Handbook of Cross-Cultural Counseling และ Global Border Crossings: Feminist Activists
and Peace Workers Collaborating Across Cultures และมีประสบการณ์ทางานกับนักเคลื่อนไหวทางสังคมใน
หลายประเทศในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย
วันที่และเวลาจัดอบรม วันพุทธที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2559 (5 วัน)
กาหนดการอบรม
14 มิถุนายน 2560
ภาคเช้า

แนะนาตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ กรอบเนื้อหา และสารวจความคาดหวังต่อการอบรม
และกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย

ภาคบ่าย

1) เด็ก คือใคร? – พัฒนาการเด็กที่เป็นฐานของการให้ปรึกษา

15 มิถุนายน 2560
ภาคเช้า -บ่าย 1) เมื่อเด็กเผชิญปัญหา – สาเหตุและผลกระทบ
2) เทคนิคและทักษะการปรึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับอายุของเด็ก
16 มิถุนายน 2560
ภาคเช้า

1) เทคนิคและทักษะการปรึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับอายุของเด็ก (ต่อ)

ภาคบ่าย

2) การฝึกทักษะ

17 มิถุนายน 2560
ภาคเช้า-บ่าย

1) เมื่อเด็กเผชิญปัญหา –เข้าใจสภาพปัญหาจากมุมมองพัฒนาการเด็ก
2) แนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะต่างๆ
3) การฝึกปฏิบัติ

18 มิถุนายน 2560
ภาคเช้า-บ่าย

1) การปรึกษาแนว Trauma-informed Model (ต่อ)
2) บูรณาการการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ
3) ปิดการอบรม

หมายเหตุ:
1) ผู้เข้าอบรมที่เดินทางจากต่างจังหวัดควรเข้าพักที่สถานที่อบรมล่วงหน้า ตั้งแต่เย็นวันอังคารที่ 13 มิถุนายน
2560 โดยผู้จัดจะรับผิดชอบค่าที่พักและอาหารเย็นในวันดังกล่าวด้วย
2) การอบรมวันแรก เริ่มเวลา 9.00 น. และอาจมีกิจกรรมภาคค่าในบางวัน
3) การอบรมวันสุดท้าย (14 มิถุนายน 2560) สิ้นสุดเวลา 16.00 น. ผู้ที่จะต้องเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่น
ควรเผื่อเวลาเดินทางจากสถานที่อบรมไปสนามบิน/สถานีขนส่ง 3-4 ชั่วโมง และควรจองตั๋วขากลับที่ออก
เดินทางตั้งแต่หรือหลัง 20.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่จัดอบรมและที่พัก ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม โดยแผนงานฯ จะจัดห้องพักให้ผู้เข้าร่วม
การอบรมเป็นห้องพักคู่ในโรงแรม และขอให้ผู้เข้าอบรม โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางจากต่างจังหวัด เดินทางเข้าพักที่
โรงแรมล่วงหน้าในเย็นวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
เงื่อนไขการสมัคร และเข้าร่วมการอบรม
1. ผู้สมัครควรเป็นผู้ปฏิบั ติงานวิชาชีพสาขาต่าง ๆ อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาล หรือพนักงาน
สอบสวน ทั้งจากภาครั ฐ หรื อองค์ก รพัฒ นาเอกชน ที่มีห น้าที่รับ ผิ ดชอบและมี ประสบการณ์ การทางานช่ว ยเหลื อ
คุ้มครอง และเยียวยาผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทารุนแรง หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สมัครต้องเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอานาจและศักยภาพ” ทั้งหลักสูตร 7 วันที่จัดโดย
แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ (ปี 55-58) หรือหลักสูตร 5 วันที่จัดโดยสานักบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับ สสจ. จังหวัด
ต่าง ๆ (ปี 56-60) หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
3. หลักสูตรทั้งสองไม่ใช่หลักสูตรที่ต่อเนื่องกัน ผู้สนใจจึงอาจสมัครเข้ารับการอบรมเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือ
ทั้งสองหลักสูตรก็ได้
4. ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องสามารถอยู่ร่วมการอบรมได้ตั้งแต่ต้นจนจบตลอดหลักสูตรและสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ในช่วงกลางคืน (ถ้ามี)

5. แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าห้องประชุม และค่าวิทยากร สาหรับการอบรมทั้งสอง
หลักสูตร โดยผู้เข้าร่วมการอบรมต้องรับผิดชอบค่าเดินทางจากบ้านมายังจุดนัดพบในกรุงเทพฯ ด้วยตนเอง หรือเบิก
จากต้นสังกัด
6. ผู้ได้รับคัดเลือกที่ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมจะต้องรีบแจ้งยืนยันเข้าร่วมการอบรม และต้องชาระเงินประกันการ
เข้าร่วมการอบรมล่วงหน้า เป็นเงิน 2,000 บาท ต่อหนึ่งหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ช่องทางการชาระเงิน
จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
ทั้งนี้ ผู้ที่แจ้งยืนยันเข้าร่ วมการอบรมแล้ว แต่ภายหลังไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมการอบรมให้
แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ทราบ อย่างน้อย 10 วันก่อนเริ่มการอบรมแต่ละหลักสูตร (ภายใน 28 พ.ค. และ 3 มิ.ย. 60
ตามลาดับ) โดยผู้ที่แจ้งยกเลิกภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะได้รับเงินค่าประกัน คืนร้อยละ 80 ของเงินประกัน ส่วนผู้
ที่แจ้งยกเลิกในระยะเวลาไม่ถึง 10 วันก่อนเริ่มการอบรมแต่ละหลักสูตร จะได้รับเงินคืนเพียงร้อยละ 20 ของเงิน
ประกัน
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบตลอดหลักสูตร จะได้รับเงินค่าประกันการเข้าอบรมคืนในวัน
สุดท้ายของการอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเบิกค่าเดินทางจากหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง โดยแผนงาน
สุขภาวะผู้หญิงฯ จะรับผิดชอบค่าอาหาร ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการอบรมครั้งนี้
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร (ในไฟล์แนบ) แล้วส่งมาที่ผปู้ ระสานงานการจัดอบรม รายละเอียดที่ติดต่อดังนี้

ผู้ประสานงานการจัดอบรม: คุณปาจรีย์ เปี้ยวนิ่ม
สามารถส่งใบสมัครมาทางอีเมลที่ womenwellbeingprogram@gmail.com
หรือส่งแฟกซ์: 02-441-9977
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 094-661-6610
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