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PROXY MEDICAL EVALUATION 

แบบประเมินผลกระทบจากการทรมานเพ่ือประกอบการวินิจฉัยของแพทย ์(PROXY) 
Physicians for Human Rights (PHR)  

American Bar Association Rule of Law Initiative (ABAROLI) 
 
 

PART I  BACKGROUND INFORMATION   

ส่วนท่ี 1  ข้อมลูพื้นฐาน  
 

Client’s Name/ ชื่อลกูความ             

 

Evaluators/ผูป้ระเมนิ       (Name/ชื่อ)                           (Organization) องคก์ร  
 

Date of Evaluation/วนัทีท่ีท่ าการประเมนิ  _____-______-______ (day-month-year) วนั-เดอืน-ปี 
 

Interpreterล่าม/ผูแ้ปล:   Yes ม ี   No ไมม่ ี   Interpreted Language/แปลเป็นภาษา:     

 

Language of Interview/สมัภาษณ์เป็นภาษา:                                                         

 

Referring Group/Organization/กลุ่ม  /องคก์รทีส่ง่ต่อ:        

 

Client’s Gender/เพศของลกูความ:    Male ชาย    Female หญงิ 
 

Nationality (country of origin) สญัชาต ิ(ประเทศทีเ่ป็นถิน่ก าเนิด)  _______________ 

 

Religion/ศาสนา:                                                          

 

Member of Ethnic Group/ สมาชกิของกลุม่ชาตพินัธุ:์   Yes ใช ่  No ไม่ใช ่ Specify ระบ:ุ      

 

Place of Residence ถิน่ทีอ่ยู:่ _______________ (village or town) หมู่บา้นหรอืเมอืง; _______________ (province or state) (จงัหวดั
หรอืรฐั) 
 

Interview Start time เวลาเริม่สมัภาษณ์:      (Note: End Time and Total Interview Time at end of interview หมายเหตุ :
เวลาสิน้สดุและรวมเวลาสมัภาษณ์ทัง้หมดเมื่อจบการสมัภาษณ์) 

 

Birth Date วนั เดอืน ปีเกดิ::        Age อาย:ุ       Birth Place สถานทีเ่กดิ:    
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PART II CONSENT 

ส่วนท่ี 2 ความยินยอม 

 
INTERVIEWER: Read text in italic font 

ผูส้มัภาษณ์: ให้อ่านข้อความท่ีเป็นตวัเอียง 

 

My name is… (evaluator’s name). With your permission, I would like to ask you to conduct an interview to gather information that will be 

reviewed by a medical expert for your legal case. In the interview we will talk about your experiences and review your physical and 

emotional condition. It may be difficult to discuss some of your experiences in detail, but this information will help our medical expert to 

write an accurate medical evaluation in support of your case. 

  

ขา้พเจา้…. (ชือ่ผูป้ระเมนิ) โดยไดร้บัอนุญาตจากท่าน ประสงคจ์ะด าเนินการสมัภาษณ์ท่าน เพือ่รวบรวมขอ้มูลและน าไปท าการตรวจสอบโดย
ผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย ์เพือ่ใชใ้นคดขีองท่าน ในการสมัภาษณ์ครัง้นี้ เราจะพดูคุยกนัเกีย่วกบัประสบการณ์ทีท่่านไดร้บั รวมทัง้ตรวจสอบสภาพ
ทางร่างกายและอารมณ์ของท่านดว้ย อาจเป็นการยากทีจ่ะพูดคุยถงึประสบการณ์ในบางเรือ่งอย่างละเอยีด แต่ขอ้มูลเช่นนี้จะช่วยใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ทางการแพทยข์องเราสามารถเขยีนรายงานการประเมนิทางการแพทยไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง อนัจะเป็นประโยชน์กบัคดขีองท่านเอง   
 
The interview will take a few hours. It is very important that the information you provide is accurate. Please be sure to let me know if you 

are uncertain about any of the information you provide. If you need to stop and take a break at any time, please let me know. You do not 

have to answer questions that you do not want to, and you may stop this interview at any time.  
 

การสมัภาษณ์จะใชเ้วลาประมาณสองถงึสามชัว่โมง ทีส่ าคญัอย่างยิง่คอื ท่านควรใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง หากท่านไม่แน่ใจเกีย่วกบัขอ้มลูทีใ่ห ้ กรุณาแจง้
ใหข้า้พเจา้ทราบดว้ย  เมือ่ใดทีท่่านตอ้งการใหห้ยุดพกั  ขอใหบ้อกกบัขา้พเจา้  ท่านไม่จ าเป็นตอ้งตอบค าถามทีไ่ม่ตอ้งการจะตอบ และท่านสามารถ
ทีจ่ะจบการสมัภาษณ์เมือ่ใดกไ็ดต้ามทีท่่านตอ้งการ 
 

Do you have any questions? ท่านมคี าถามหรอืไม่ ?        

         
Do I have your permission to conduct the evaluation for your case? 

ท่านอนุญาตใหข้า้พเจา้ด าเนินการประเมนิส าหรบัใชใ้นคดขีองทา่นหรอืไม?่     Yesได ้  No ไม่ได ้

 
If you have some physical evidence of injuries on your body like scars, I would like to take photographs of the injuries. Is that okay with 

you?           

หากท่านมหีลกัฐานการบาดเจบ็บนร่างกายอย่างเช่นรอยแผลเป็น ขา้พเจา้อยากจะถ่ายรปูไว ้ท่านขดัขอ้งหรอืไม่?  Yes ขดัขอ้ง 
 No ไม่ขดัขอ้ง 

 

                
Evaluator’s Signature    Evaluator’s Printed Name     Date 

ลายมอืชือ่ผูป้ระเมนิ    ชือ่ผูป้ระเมนิตวับรรจง 
                
Interpreter’s Signature (if applicable)  Interpreter’s Printed Name    Date 

ลายมอืชือ่ล่าม (ถา้ม)ี    ชือ่ล่ามตวับรรจง  
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PART III PSYCHOSOCIAL HISTORY PRE-ARREST  

ส่วนท่ี 3 ประวติัทางด้านจิตใจและสงัคมก่อนถกูจบั (จิตสงัคม) 
 

How many years did you attend school: __________________________________________________________  

ไดร้บัการศกึษาหรอืเรยีนหนงัสอืเป็นเวลากีปี่  

 
What is your primary occupation? (specify)  ______________________________________________________ 

ท่านมอีาชพีหลกัอะไร? (ระบ)ุ 

 
What is your marital status?   (Circle ONE)  Single / Married / Divorced / Widowed / Other:     

สถานภาพสมรสของท่าน? (วงกลมเพยีง ขอ้เดยีว) โสด / สมรส / หย่า / หมา้ย / อื่นๆ: 

 
How many children do you have?  ________ (provide #) 

ท่านมบีตุรกีค่น?  ________ (บอกตวัเลข) 

 
Have you had any… 

ท่านเคย… 

Major Illnesses?            Yes   No  

เจบ็ปว่ยหนกั?                                                                                                                       เคย        ไม่เคย 

Injuries?             Yes   No 

ไดร้บับาดเจบ็?                                                                                                                      เคย        ไม่เคย 

Surgeries?            Yes   No 

            เขา้รบัการผ่าตดั?                                                                                                                   เคย        ไม่เคย  
 

Are you currently taking any medications?         Yes   No 

ปจัจบุนัท่านทานยาอะไรอยูห่รอืไม?่            ทาน      ไม่ทาน 

              

                                                                                                                                                      
Do you use… 

ท่าน… 

Tobacco?  Yes   No        (# packs per day) 

สบูบุหรี?่                   ใช ่     ไมใ่ช ่                                     (จ านวนซองต่อวนั) 
  

Alcohol?   Yes   No        (# drinks per day) 

ดืม่สรุา?                     ใช ่       ไมใ่ช ่                                   (จ านวนแกว้ต่อวนั) 
 

Drugs?   Yes   No           (explain)  

 เสพยา?                   ใช ่      ไมใ่ช ่                                                                                                     (อธบิาย) 

 
If yes, has your usage changed (increased or decreased) since the time you were arrested?  

 หากใช ่การสบูบุหรี ่ดื่มสรุา เสพยามกีารเปลีย่นแปลง ( เพิม่ขึน้หรอืน้อยลง ) ตัง้แต่ท่านถูกจบักุมหรอืไม?่   

 
 Yes   No           (explain) 

เปลีย่น    ไม่เปลีย่น                                                                                                              (อธบิาย) 
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Now I would like to talk about your life before you were arrested? 

ตอนนี้ขา้พเจา้ขอถามเกีย่วกบัชวีติความเป็นอยูข่องท่านก่อนถูกจบักุม? 

 
 

How would you describe your family relationships?            

ความสมัพนัธใ์นครอบครวัของทา่นเป็นอย่างไร: 
                

 

                

 

                

 

 

Tell me about your work/education:             

กรุณาเล่าถงึการท างาน / การศกึษา: 
                

 

                

 

 

How was your financial situation?              

สถานะทางการเงนิของท่านเป็นอย่างไร: 
                

 

 

Social activities & relationships:              

กจิกรรมและความสมัพนัธท์างสงัคม: 
                

 

                

 

                

 

 

Tell me about political activities or affiliations:            

กรุณาเล่าถงึกจิกรรมทางการเมอืง หรอืความเกีย่วขอ้งทางการเมอืง:   
                

 

                

 

 

Have you had any past experiences of serious trauma that were NOT related to the current situation in Southern Thailand such as a major 

accident, childhood abuse, domestic violence, etc.  

ท่านเคยประสบเหตุการณ์รุนแรงในอดตี อนัไมเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ปจัจบุนัในภาคใตข้องประเทศไทยหรอืไม่ (เช่น อุบตัเิหตครัง้ใหญ่ การถูก

ท ารา้ยในวยัเดก็ ความรุนแรงในครอบครวั เป็นตน้):  
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Tell me about your religious practices:             

กรุณาเล่าถงึการปฏบิตักิจิทางศาสนาของท่าน 

                

 

                

 

Describe your typical daily activities:             

กรุณาเล่าถงึกจิวคัรประจ าวนั: 
                

 

                

 

Tell me about your interests:              

เรือ่งทีท่่านมคีวามสนใจ: 
                

 

                

 

What were your plans for the future?             

ท่านวางแผนอนาคตไวอ้ย่างไร: 
                

 

                

 

 

PART IV ALLEGATION OF TORTURE/ILL TREATMENT 

ส่วนท่ี 4 การกล่าวหาเร่ืองทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดร้าย 
 

Traumatic Experiences Related the Current Situation in Southern Thailand  

ประสบการณ์เผชิญเหตรุนุแรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ปัจจบุนัในภาคใต้ของประเทศไทย 

(Open-ended inquiry, followed by direct questions as indicated)  

(ค าถามเปิดกวา้งตามดว้ยค าถามเจาะประเดน็ดงัทีร่ะบุ) 
 

Before being arrested did you experience any problems related to the current situation in Southern Thailand?  

ก่อนถูกจบักุม ท่านเคยประสบปญัหาใดๆทีเ่กีย่วขอ้งสถานการณ์ปจัจบุนัในภาคใตข้องประเทศไทยหรอืไม ่  Yes เคย  No ไม่เคย 
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INTERVIEWER:  Check All That Apply and provide additional relevant information: 

ผูส้มัภาษณ์: เลือกทุกข้อท่ีเก่ียวข้องและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
Have you been… 

ท่านเคย ... 
 

 Harassed or discriminated against because of your ethnicity or religion?       

     ถูกคุกคามหรอืเลอืกปฏบิตัดิว้ยเพตุผลทางเชื้อชาตหิรอืศาสนา?   
               

 
 Deprived of basic necessities such as food, water, medicine, or medical care?      

     ถูกตดัสิง่จ าเป็นขัน้พื้นฐาน เช่น อาหาร น ้า ยา หรอืการรกัษาพยาบาล? 

 

 Isolated or separated, from family or friends (not including detention)?       

                    ถูกกดีกนัหรอืพลดัพรากจากครอบครวัหรอืเพือ่น (ไม่รวมการกกัขงั)? 

 

 Physically harmed?              

     ถูกท ารา้ยร่างกาย? 

 

 Sexually harassed, humiliated, or assaulted?           

    ถูกคุกคาม ท าใหอ้บัอายหรอืท ารา้ยทางเพศ? 

 

 Physically searched or had your home searched?           

   ถูกคน้ร่างกายหรอืตรวจคน้บา้น? 

 

 Property destroyed or confiscated?           

     ถูกท าลายหรอืยดึทรพัยส์นิ? 

 

 Arrested, detained, or imprisoned?           

     ถูกจบักมุ กกัขงัหรอืจ าคุก?   
 

 Forced to harm family members or friends?            

     ถูกบงัคบัใหท้ ารา้ยสมาชกิในครอบครวัหรอืเพือ่น? 

 

 Forced to go against your religious practices?           

     ถูกบงัคบัใหต่้อตา้นการปฏบิตักิจิทางศาสนา? 

  

 Threatened with harm [physical and non-physical] to you, your family members or your friends?        

     ถูกขม่ขูว่่าจะท าอนัตราย (ทางร่างกายและไมใ่ชท่างร่างกาย) ท่าน ครอบครวัหรอืเพือ่น? 

 

 Other:       (Specify)          

     อืน่ๆ:                                                                     (ระบุ) 
 

 Other:       (Specify)          

    อืน่ๆ:                                                                      (ระบุ) 
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Have any of your family members or friends been arrested, beaten, disappeared, or murdered or suffered a violent death?   Yes  No 

มีสมาชิกในครอบครวัหรอืเพือ่นของท่านเคยถูกจบักุม ทุบต ีหายตวัไป หรอืถูกฆา่หรอืเผชญิกบัความตายจากความรุนแรงหรอืไม่?   ม ี      ไม่มี
                                                
                

 

                
 

If so, did you find the body and were you able to mourn or perform burial rites?       Yes  No 

                ถา้ม ีท่านพบศพหรอืไม่และสามารถประกอบพธิฝีงัศพไดห้รอืไม่?                                                                               ใช ่      ไม่ใช ่

 

Have you witnessed? 

ท่านเคยเป็นพยานรูเ้หน็ใน.....? 
 Violent acts such as beatings, killing, or violent attacks?          

                   การกระท ารุนแรง เช่น การทุบต ีการฆา่ หรอืการท ารา้ยอย่างรุนแรง? 

 Humiliation of family, friends, community members and/or religious leaders?       

                  การท าใหค้รอบครวั เพือ่น สมาชกิในชุมชน และ/หรอืผูน้ าทางศาสนาอบัอายขายหน้า? 

 

Narrative Account of Alleged Torture and Ill Treatment: (open-ended, chronological inquiry followed by direct questions 

as indicated) 

การเล่าเร่ืองราวการทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดร้ายตามท่ีกล่าวหา (เปิดกวา้ง ถามโดยล าดบัความ ตามดว้ยค าถามเจาะประเดน็ดงัที่
ระบ)ุ 
 
At this point, let’s talk about what happened to when you were arrested. It will be helpful if you tell me first about the arrest and then 

what happened to you, step by step during the time that you were detained. Please include as much detail as you can and let me know if 

there is something that you are not sure about.  

ณ ตอนนี้ เราควรพดูคยุเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึ้นกบัท่านเมือ่ถูกจบักุม จะชว่ยไดม้าก หากท่านจะเริม่ดว้ยการเล่าถงึการจบักมุและค่อยๆเล่าเป็นช่วงๆ
ว่ามเีหตุการณ์อะไรเกดิขึ้นกบัทา่นหลงัจากนัน้ในระหว่างทีท่่านถูกกกัขงัอยู่ กรุณาใหร้ายละเอยีดมากทีส่ดุเท่าทีท่ าได ้ หากมตีอนใดทีท่่านไม่แน่ใจ
กข็อใหบ้อกขา้พเจา้ดว้ย 
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Review of Torture Methods:  

ตรวจสอบวิธีการทรมาน:  
  

INTERVIEWER:  Review each of the following methods, check All that apply and provide additional 

relevant information: 

ผูส้มัภาษณ์: ตรวจสอบแต่ละวิธีดงัต่อไปน้ี เลือกทุกข้อท่ีเก่ียวข้องและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 

 Blunt trauma (Circle and Describe): punch, kick, slap, whips, wires, truncheons, falling down:       

บาดแผลถูกกระทบจากภายนอก (วงกลมและอธบิาย) ชกต่อย เตะ  ตบ  เฆีย่นต ี ลวด กระบอง  หกลม้ 

                

 

Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

ความถี ่                                                    ระยะเวลา                                               พนัธนาการ/ท่า 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

ต าแหน่งทีบ่าดเจบ็                                                                            ขอ้สงัเกตของการบาดเจบ็ 

 

 Head Trauma (Circle and Describe): bruises, bleeding, loss of consciousness, numbness, weakness, etc:      

      บาดแผลทีศ่รีษะ (วงกลมและอธบิาย)  รอยฟกช ้า  มเีลอืดไหล  หมดสต ิ ชา  อ่อนแรง ฯลฯ 

                

 

 Positional torture (Circle and Describe): Suspension, stretching limbs apart, prolonged constraint of movement, forced positioning, 

being chained or tied, placed in a small space (e.g., a box or under a chair), forced to stand, lie, or kneel in an uncomfortable position:  

การทรมานในท่าต่างๆ (วงกลมและอธบิาย)  การแขวน  การถ่างแขนขาใหแ้ยกจากกนั  การจ ากดัความเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน  การบงัคบัใหอ้ยู่
ในท่าใด การล่ามโซห่รอืมดั การใหอ้ยูใ่นทีเ่ลก็ๆ (เช่นในกล่องหรอืใตเ้กา้อี)้ การบงัคบัใหย้นื นอนหรอืคุกเขา่ในท่าทีไ่ม่สะดวกสบาย 
                
 
Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

ความถี ่                                                 ระยะเวลา                                                    พนัธนาการ/ท่า 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

ต าแหน่งทีบ่าดเจบ็                                                                                    ขอ้สงัเกตของการบาดเจบ็ 
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 Exposure to extreme temperatures (Circle and Describe): exposed to heat, sun, rain, body immersion, cold, forced to sit on ice:  

การอยู่ในอุณหภมูสิดุขัว้ (วงกลมและอธบิาย)  โดนความรอ้น ตากแดด ตากฝน แชใ่นน ้า ความหนาว บงัคบัใหน้ัง่บนน ้าแขง็   
                

 

Frequency:         Duration:           

ความถี ่                                                                          ระยะเวลา                                                          
Injury Location(s):       Injury Observations:         

ต าแหน่งทีบ่าดเจบ็                                                                             ขอ้สงัเกตของการบาดเจบ็ 

 

 Burns (Circle and Describe): cigarettes, heated instrument, scalding water or other liquid, caustic substance:     

      การเผาไหม ้(วงกลมและอธบิาย)  ดว้ยบหุรี ่อุปกรณ์ทีถู่กท าใหร้อ้น น ้าหรอืของเหลวทีม่คีวามรอ้น สารกดักร่อน 

                

 

Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

ความถี ่                                      ระยะเวลา                                พนัธนาการ/ท่า 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

ต าแหน่งทีบ่าดเจบ็                                               ขอ้สงัเกตของการบาดเจบ็ 

 

 Electric shock (Describe):  

     ชอ็ตดว้ยไฟฟ้า  (อธบิาย) 
                

 

Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

ความถี ่                                      ระยะเวลา                                     พนัธนาการ/ท่า 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

ต าแหน่งทีบ่าดเจบ็                                              ขอ้สงัเกตของการบาดเจบ็ 

 

 Asphyxiation (Circle and Describe): wet and dry methods, drowning, smothering, choking, chemicals:  

     ท าใหข้าดอากาศหายใจ  (วงกลมและอธบิาย)  ดว้ยวธิเีปียกและแหง้ จมน ้า  ส าลกัควนั ส าลกั สารเคม ี

                

 

Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

ความถี ่                                    ระยะเวลา                                                พนัธนาการ/ท่า 

Injury Observations:               

ขอ้สงัเกตของการบาดเจบ็ 

 

 Crush injuries (Circle and Describe): smashing fingers, heavy roller to thighs/back: 

     บาดแผลจากแรงบด (วงกลมและอธบิาย)  บดนิ้วมอื ใชล้กูกลิง้หนกักดบรเิวณโคนขาหรอืแผ่นหลงั 

                

 

Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

ความถี ่                                                     ระยะเวลา                                               พนัธนาการ/ท่า 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

ต าแหน่งทีบ่าดเจบ็                                             ขอ้สงัเกตของการบาดเจบ็ 
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 Penetrating injuries (Circle and Describe): stab and gunshot wounds, wires/needles under nails, toes, in sensitive parts of the body: 

บาดแผลจากการทิม่แทง (วงกลมและอธบิาย)  แผลจากการแทงหรอืกระสนุปืน สอดลวด/เขม็เขา้ใตเ้ลบ็ หวัแม่เทา้หรอืบรเิวณทีม่คีวามรูส้กึไว 

                

 

Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

ความถี ่                                      ระยะเวลา                                                 พนัธนาการ/ท่า 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

ต าแหน่งทีบ่าดเจบ็                                            ขอ้สงัเกตของการบาดเจบ็ 

 

 Chemical exposures (Circle and Describe): gasoline, salt, chili, etc. (in wounds, body cavities):      

การใชส้ารเคม ี(วงกลมและอธบิาย)  น ้ามนั เกลอื  พรกิ  น ้ามนัเบนซนิ  ฯลฯ (ใสใ่นบาดแผลหรอืรพูรุนตามร่างกาย) 
                

 

Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

ความถี ่                                      ระยะเวลา                                                พนัธนาการ/ท่า 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

ต าแหน่งทีบ่าดเจบ็                                               ขอ้สงัเกตของการบาดเจบ็ 

 

 Sexual (Circle and Describe): getting undressed, forced nudity, torture acts to sexual organs, humiliating sexual acts, molestation,  

instrumentation, rape:               

กระท าทางเพศ  (วงกลมและอธบิาย)  ถอดเสือ้ผา้ บงัคบัใหเ้ปลอืย ทรมานอวยัวะเพศ ใหท้ าท่าทางเพศทีน่่าอบัอาย  ลวนลาม ใชอุ้ปกรณ์ ขม่ขนื 
 

Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

ความถี ่                                    ระยะเวลา                                                 พนัธนาการ/ท่า 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

ต าแหน่งทีบ่าดเจบ็                                             ขอ้สงัเกตของการบาดเจบ็ 

 

 Traumatic removal of digits and limbs (Describe): 

 บาดแผลจากการดงึ/ถอด/ท าใหเ้สยีนิ้วมอืและแขนขา (อธบิาย) 
                

 

Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

ความถี ่                                      ระยะเวลา                                                 พนัธนาการ/ท่า 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

ต าแหน่งทีบ่าดเจบ็                                                 ขอ้สงัเกตของการบาดเจบ็ 

 

 Medical amputation of digits or limbs, surgical removal of organs (Describe):        

การตดัน้ิวมอืหรอืแขนขาโดยวธิทีางการแพทย ์ผ่าตดัเพื่อเอาอวยัวะออก (อธบิาย) 
 

Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

ความถี ่                                       ระยะเวลา                                                 พนัธนาการ/ท่า 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

ต าแหน่งทีบ่าดเจบ็                                              ขอ้สงัเกตของการบาดเจบ็ 
 
 

 Pharmacologic torture (Circle and Describe): forced medication, ingestion of gasoline or other substances:     

การทรมานโดยใชย้า (วงกลมและอธบิาย) บงัคบัใหท้านยา ใหด้ืม่น ้ามนัหรอืสารอื่นๆ 
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Conditions of detention, e.g.: 

สภาพแวดลอ้มของการกกัขงั ตวัอย่างเช่น: 
 Unhygienic conditions    Small or overcrowded cell 

         ขาดสขุลกัษณะ       หอ้งขงัแคบหรอืแออดั       
 Contaminated food and water   Denial of privacy 

        อาหารและน ้าปนเป้ือนเชือ้โรค      ขาดความเป็นสว่นตวั 

 Prohibited from ablution or prayer 

       หา้มช าระลา้งหรอืสวดมนต์  
 

Sensory Deprivations:  

การท าลายประสาทสมัผสั:  
 

 Blindfolding or hooding  Duration:     

     ปิดตาหรอืคลุมศรีษะ   ระยะเวลา 

 Prolonged isolation   Duration:     

       ใหอ้ยู่โดดเดีย่วเป็นเวลานาน  ระยะเวลา 

 Continuous bright lights or no light Duration:     

      แสงสว่างจา้ตลอดเวลาหรอืไม่มแีสงเลย ระยะเวลา 

 Continuous noise   Duration:     

     เสยีงรบกวนตลอดเวลา   ระยะเวลา 

 Sleep     Duration:     

     นอน                ระยะเวลา 

 Food and water   Duration:     

       อาหารและน ้า              ระยะเวลา 

 Bathing, motor activities 

        การอาบน ้า กจิกรรมทีไ่ดเ้คลื่อนไหว 

 Medical care 

        การรกัษาพยาบาล 

 

 Humiliations: verbal abuse, performance of humiliating acts:          

       การท าใหอ้บัอาย:  การขม่เหงดว้ยค าพดู การกระท าทีน่่าอบัอาย 

 

 Threats: of death, mock execution, harm to family or friends, further torture and/or imprisonment:      

      การขม่ขู:่ จะท าใหเ้สยีชวีติ จ าลองการประหารชวีติ จะท าอนัตรายครอบครวัหรอืเพื่อน จะเพิม่การทรมานและ/หรอืการจ าคุก 

 

 Attacks by animals such as dogs, rats, and scorpions:           

      การใชส้ตัวร์ุกราน เช่น สนุขั แมว หนู และแมงปอ่ง 

 

 Forced to engage in practices against one’s religion (e.g. forcing Muslims to eat pork, drink alcohol, insult religious leaders or 

religious beliefs):               

ถูกบงัคบัใหป้ฏบิตัใินสิง่ทีข่ดัแยง้กบัศาสนา (เช่น บงัคบัใหผู้น้บัถอืมุสลมิกนิเนื้อหม ูดื่มสรุา ดถููกผูน้ าหรอืความเชื่อทางศาสนา) 
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Behavioural coercion 

การบบีบงัคบัดา้นพฤตกิรรม 
 

 Forced to harm self through hitting or other act:           

      ถูกบงัคบัใหท้ ารา้ยตนเองโดยการตหีรอืการกระท าอื่นๆ 

 Forced to harm others: e.g. the torture of others, or other abuses:         

     ถูกบงัคบัใหท้ ารา้ยผูอ้ื่น เช่น ทรมานผูอ้ื่น หรอืการกดขีข่ม่เหงแบบอื่น 

 Forced to destroy property:             

     ถูกบงัคบัใหท้ าลายทรพัยส์นิ 

 Forced to betray someone placing them at risk for harm:          

     ถูกบงัคบัใหท้รยศผูอ้ื่นอนัน าพวกเขาไปสูค่วามเสีย่งต่อภยัอนัตราย 

 Forced to confess or write confessions:            

                       ถูกบงัคบัใหส้ารภาพหรอืเขยีนค าสารภาพ 

 

 Forced to witness torture or atrocities being inflicted on others:          

       ถูกบงัคบัใหด้กูารทรมานหรอืความปา่เถื่อนทีก่ระท าต่อผูอ้ื่น 
 

 Other (Specify):               

       อื่นๆ  (ระบุ): 
 Other (Specify):               

     อื่นๆ  (ระบุ): 
 
Alleged Perpetrators:  

ผูท้ีถู่กกล่าวหาว่ากระท าความผดิ:  
Interviewer Please Check All That Apply: 

ส าหรบัผูส้มัภาษณ์-  ขอให้เลอืกทุกข้อท่ีเก่ียวข้อง: 
 

State (government) Actors        (Specify)         

เจา้หน้าทีข่องรฐั                                             (ระบ)ุ 

State (government) Actors       (Specify)         

เจา้หน้าทีข่องรฐั                                             (ระบ)ุ 

Non-State Actors        (Specify)         

ไม่ใช่เจา้หน้าทีข่องรฐั                                            (ระบ)ุ 
Non-State Actors        (Specify)         

            ไม่ใช่เจา้หน้าทีข่องรฐั                                            (ระบ)ุ 
               UNKNOWN         

               ไม่สามารถระบุได ้ 
 

Since being released from custody, have you or any of your family members experienced any harassment or further harm?  Yes  No 

ตัง้แต่ถูกปล่อยตวัจากการควบคมุ ท่านหรอืสมาชกิในครอบครวัท่านเคยประสบกบัการคุกคามหรอือนัตรายมากขึ้นหรอืไม?่                 เคย     ไม่เคย 
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PART V PHYSICAL EVIDENCE  

ส่วนท่ี 5 พยานหลกัฐานทางร่างกาย       

 

Physical Symptoms and Disabilities:  

อาการทางกายและความทพุพลภาพ:  
 
Please describe any symptoms or disabilities that you may have had as a result of the experiences you described. For example, pain, cuts 

and bruises on your body, bleeding, loss of consciousness, broken bones. For each symptom or disability, I will ask you about its location, 

intensity, how long it lasted, and how long it took to heal and whether you still have it  

กรุณาอธบิายอาการใดๆหรอืความทุพพลภาพ ซึง่อาจเป็นผลมาจากประสบการณ์ทีท่่านบรรยายมา ตวัอย่างเช่นความเจบ็ปวด แผลฉีกขาดและ
รอยฟกช ้าตามร่างกาย เลอืดออก หมดสต ิกระดกูหกั ส าหรบัอาการและความทุพพลภาพแต่ละชนิด ขา้พเจา้จะถามเกีย่วกบับรเิวณทีเ่กดิ ความ
รุนแรง เป็นอยู่นานเพยีงใด และใชเ้วลานานเท่าใดจงึหาย  อกีทัง้ยงัมอีาการดงักล่าวอยู่อกีหรอืไม ่  
 
1.                 

Acute Injury Type (circle): Pain / Abrasion / Contusion / Laceration / Incision / Penetrating / Bleeding / Loss of Consciousness / 

Broken Bone / Deformity / Other:        

ลกัษณะของอาการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้แบบเฉียบพลนั (วงกลม): เจบ็ปวด / รอยถลอก / รอยฟกช ้า / ฉีกขาด / รอยผ่าตดั/ รอยถูกทิม่แทง / เลอืด
ไหล / หมดสต/ิ กระดกูหกั/ ผดิรปูผดิร่าง อื่นๆ:  

Location:         Intensity:        

บรเิวณทีเ่กดิ:                                                                      ความรุนแรง: 
Duration:     (> 6 Weeks  Yes  No)  Healing Time:    Current:   Yes  No 

ระยะเวลาทีเ่ป็น:                            (เกนิ 6 สปัดาห ์  ใช ่     ไมใ่ช)่      ระยะเวลาในการเยยีวยารกัษา: ปจัจุบนัยงัเป็นอยู่     ใช ่    ไมใ่ช ่    
Photo   Yes #      No  

ภาพถ่าย                 ม ี                                      ไมม่ ี  
 

2.                 

Acute Injury Type (circle): Pain / Abrasion / Contusion / Laceration / Incision / Penetrating / Bleeding / Loss of Consciousness / 

Broken Bone / Deformity / Other:        

ลกัษณะของอาการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้แบบเฉียบพลนั (วงกลม): เจบ็ปวด / รอยถลอก / รอยฟกช ้า / ฉีกขาด / รอยผ่าตดั/ รอยถูกทิม่แทง / เลอืด
ไหล / หมดสต ิ/ กระดกูหกั / ผดิรปูผดิร่าง / อื่นๆ: 
Location:         Intensity:        

บรเิวณทีเ่กดิ:                                                                      ความรุนแรง: 
Duration:     (> 6 Weeks  Yes  No)  Healing Time:    Current:   Yes  No 

ระยะเวลาทีเ่ป็น:                            (เกนิ 6 สปัดาห ์  ใช ่     ไมใ่ช)่      ระยะเวลาในการเยยีวยารกัษา: ปจัจุบนัยงัเป็นอยู่     ใช ่    ไมใ่ช ่    
Photo   Yes #      No  

ภาพถ่าย                 ม ี                                      ไมม่ ี  
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3.                 

Acute Injury Type (circle): Pain / Abrasion / Contusion / Laceration / Incision / Penetrating / Bleeding / Loss of Consciousness / 

Broken Bone / Deformity / Other:        

ลกัษณะของอาการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้แบบเฉียบพลนั (วงกลม): เจบ็ปวด / รอยถลอก / รอยฟกช ้า / ฉีกขาด / รอยผ่าตดั/ รอยถูกทิม่แทง / เลอืด
ไหล / หมดสต ิ/ กระดกูหกั / ผดิรปูผดิร่าง / อื่นๆ: 
Location:         Intensity:        

บรเิวณทีเ่กดิ:                                                                      ความรุนแรง: 
Duration:     (> 6 Weeks  Yes  No)  Healing Time:    Current:   Yes  No 

ระยะเวลาทีเ่ป็น:                            (เกนิ 6 สปัดาห ์  ใช ่     ไมใ่ช)่      ระยะเวลาในการเยยีวยารกัษา: ปจัจุบนัยงัเป็นอยู่     ใช ่    ไมใ่ช ่    
Photo   Yes #      No  

ภาพถ่าย                 ม ี                                      ไมม่ ี  
 

4.                 

Acute Injury Type (circle): Pain / Abrasion / Contusion / Laceration / Incision / Penetrating / Bleeding / Loss of Consciousness / 

Broken Bone / Deformity / Other:        

ลกัษณะของอาการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้แบบเฉียบพลนั (วงกลม): เจบ็ปวด / รอยถลอก / รอยฟกช ้า / ฉีกขาด / รอยผ่าตดั/ รอยถูกทิม่แทง / เลอืด
ไหล / หมดสต ิ/ กระดกูหกั / ผดิรปูผดิร่าง / อื่นๆ: 
Location:         Intensity:        

บรเิวณทีเ่กดิ:                                                                      ความรุนแรง: 
Duration:     (> 6 Weeks  Yes  No)  Healing Time:    Current:   Yes  No 

ระยะเวลาทีเ่ป็น:                            (เกนิ 6 สปัดาห ์  ใช ่     ไมใ่ช)่      ระยะเวลาในการเยยีวยารกัษา: ปจัจุบนัยงัเป็นอยู่     ใช ่    ไมใ่ช ่    
Photo   Yes #      No  

ภาพถ่าย                 ม ี                                      ไมม่ ี  
 

5.                 

Acute Injury Type (circle): Pain / Abrasion / Contusion / Laceration / Incision / Penetrating / Bleeding / Loss of Consciousness / 

Broken Bone / Deformity / Other:        

ลกัษณะของอาการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้แบบเฉียบพลนั (วงกลม): เจบ็ปวด / รอยถลอก / รอยฟกช ้า / ฉีกขาด / รอยผ่าตดั/ รอยถูกทิม่แทง / เลอืด
ไหล / หมดสต ิ/ กระดกูหกั / ผดิรปูผดิร่าง / อื่นๆ: 
Location:         Intensity:        

บรเิวณทีเ่กดิ:                                                                      ความรุนแรง: 
Duration:     (> 6 Weeks  Yes  No)  Healing Time:    Current:   Yes  No 

ระยะเวลาทีเ่ป็น:                            (เกนิ 6 สปัดาห ์  ใช ่     ไมใ่ช)่      ระยะเวลาในการเยยีวยารกัษา: ปจัจุบนัยงัเป็นอยู่     ใช ่    ไมใ่ช ่    
Photo   Yes #      No  

ภาพถ่าย                 ม ี                                      ไมม่ ี  
 

Do you have any physical scars or marks on your body now that you think are related to the experiences you described?  Yes  No 

ในขณะน้ีท่านมแีผลเป็นหรอืร่องรอยตามร่างกาย ทีท่่านคดิว่าเกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์ทีท่่านบรรยายมา                                  ม ี       ไม่ม ี 

Where on your body? (specify)   1.       

ทีส่ว่นใดของร่างกาย? (ระบุ)  2.       

     3.       
 

     4.       
 

     5.       
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Medical/Mental Health Care During and Post-Detention 

การดแูลสุขภาพรา่งกายและจิตใจระหว่าง และภายหลงัการกกัขงั 
 
Did you receive any medical examination…  

ท่านเคยไดร้บัการตรวจสขุภาพ...... 
Before, during or upon release from detention?   Yes        No 

ก่อน ระหว่างหรอืเมือ่ถูกปล่อยตวัจากการกกัขงั?                เคย                                                                ไม่เคย 

After your release?     Yes        No  

           ภายหลงัจากถูกปล่อยตวั?                                          เคย                                                                  ไม่เคย 

 
Did you receive any medical treatment for physical or mental health problems… 

ท่านเคยไดร้บัการรกัษาสขุภาพกายหรอืปญัหาทางจติหรอืไม…่ 
 

While you were detained?    Yes          No 

ในขณะทีถู่กกกัขงั?                  เคย                                                                                                             ไม่เคย 

After your release?   Yes          No  

ภายหลงัจากถูกปล่อยตวั?                   เคย                                                                                                      ไม่เคย  

 

 

 

PART VI PSYCHOLOGICAL EVIDENCE 

ส่วนท่ี 6 พยานหลกัฐานทางจิตใจ 
 
Past Psychological / Psychiatric History 

ประวติัทางจิตใจ / จิตเวชในอดีต 

   
Do you or any family members have a history of mental problems?  Client:     Yes   No 

ท่านหรอืสมาชกิในครอบครวัมปีระวตัวิ่ามปีญัหาทางจติหรอืไม ่                        ลกูความ:           ม ี    ไมม่ ี 
Family member:    Yes   No 

                       สมาชกิในครอบครวั:         ม ี    ไมม่ ี
 

Explain:                

อธบิาย 
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Psychological Symptoms and Disabilities Following Persecution:  

อาการและความทพุพลภาพทางจิตภายหลงัถกูกดข่ีข่มเหง: 
 
At this point, I would like to discuss how the harm you described affected you emotionally. Please tell me about the thoughts and feelings 

you had during your arrest and how these thoughts and feelings may have changed over time.   

ณ ตอนนี้ ขา้พเจา้จะพดูคยุในเรือ่งทีว่่าการท ารา้ยทีท่่านบรรยายมามผีลกระทบทางอารมณ์ต่อท่านอย่างไร กรุณาบอกถงึความคดิและความรูส้กึ
ของท่านในระหว่างทีถู่กจบักุม และความคดิกบัความรูส้กึเหล่านี้อาจเปลีย่นแปลงไปตามเวลาทีผ่า่นไปไดอ้ย่างไร  
               

               

               

               

               

               

               

                

               

               

               

                

 
Psychosocial History Post-Arrest 

ประวติัทางจิตใจภายหลงัหลงัถกูจบักมุ 
 

Tell me how the experiences you described may have affected your… 

กรุณาบอกว่าประสบการณ์ทีท่่านบรรยายมาอาจสง่ผลกระทบต่อสิง่ต่อไปนี้อย่างไรบา้ง ... 
 
Family and social relationships:              

ครอบครวัและความสมัพนัธท์างสงัคม 

Work/education:                

งาน/การศกึษา 

Financial situation:               

สถานะทางการเงนิ 

Political activities or affiliations:              

กจิกรรมหรอืความเกีย่วขอ้งทางการเมอืง 

Your religious practices:               

การปฏบิตักิจิทางศาสนาของท่าน 

Daily activities:                

กจิวตัรประจ าวนั 

Plans for the future:                

แผนในอนาคต 
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HOPKINS SYMPTOM CHECKLIST-25 

 
The following are symptoms that people have after experiencing hurtful or terrifying events in their lives.  Please listen to each one 

carefully and decide how much the symptoms bothered you in the past 4 weeks. 

อาการต่อไปนี้เกดิกบับุคคลทัว่ไปภายหลงัผ่านประสบการณ์อนัเจบ็ปวด หรอืเหตุการณ์น่าสะพรงึกลวัในชวีติ กรุณาฟงัแต่ละอาการอย่างตัง้ใจและ
ตดัสนิว่าอาการเหล่านี้รบกวนทา่นมากน้อยเพยีงใด ในชว่ง 4 สปัดาหท์ีผ่่านมา. 
 

Interviewer: Please check one box per question. 

ผูส้มัภาษณ์: กรณุาเลือกตอบหน่ึงช่องต่อหน่ึงค าถาม 

 

 

PART I: ANXIETY  SYMPTOMS 

ส่วนท่ี  1    กลุ่มอาการกงัวล 

Not at all 

ไม่มีเลย 

1 

A little 

มีน้อย 

2 

Quite a bit 

มีบอ่ย 

3 

Extremely 

มีเกือบตลอดเวลา 

4 
HSC1. Suddenly scared for no reason 

HSC1     รูส้กึกลวัอย่างกะทนัหนัโดยไมม่เีหตุผล 
    

HSC2. Feeling fearful  

HSC2 รูส้กึกลวั 
    

HSC3. Faintness, dizziness, or weakness 

HSC3 เป็นลม รูส้กึมนึ หรอือ่อนลา้ 
    

HSC4. Nervousness or shakiness inside 

HSC4 กระสบักระส่าย หรอื อาการสัน่ภายใน 
    

HSC5. Heart pounding or racing 

HSC5 หวัใจเตน้แรง 
    

HSC6. Trembling 

HSC6 เนื้อตวัสัน่ 
    

HSC7. Feeling tense  

HSC7 ตงึเครยีด   
    

HSC8. Headaches 

HSC8 ปวดหวั 
    

HSC9. Spells of terror or panic 

HSC9 รูส้กึตกใจกลวัหรอืตระหนกตกใจ 
    

HSC10. Feeling restless, can't sit still 

HSC10  รูส้กึเหมอืนไมไ่ดพ้กัผ่อน หรอืนัง่อยู่เฉยๆ ไมไ่ด ้
    

PART II : DEPRESSION SYMPTOMS 

ส่วนท่ี  2   กลุ่มอาการซึมเศร้า 
Not at all 

ไม่มีเลย 

1 

A little 

มีน้อย 

2 

Quite a bit 

มีบอ่ย 

3 

Extremely 

มีเกือบตลอดเวลา 

4 
HSC11. Feeling low in energy, slowed down 

HSC11    รูส้กึเหมอืนไมม่กี าลงั เชือ่งชา้ 
    

HSC12. Blaming yourself for things 

HSC12 โทษตวัเองต่อสิง่ต่า ๆ 
    

HSC13. Crying easily 

HSC13 ร้องไห้ง่าย 
    

PART II : DEPRESSION SYMPTOMS  Not at all A little Quite a bit Extremely 
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ส่วนท่ี  2   กลุ่มอาการซึมเศร้า (ต่อ) ไม่มีเลย 

1 

มีน้อย 

2 

มีบอ่ย 

3 

มีเกือบตลอดเวลา 

4 
HSC14. Loss of sexual interest or pleasure 

HSC14  หมดอารณ์ทางเพศ 
    

HSC15. Poor appetite 

HSC15 เบือ่อาหาร 
    

HSC16. Difficulty falling asleep, staying asleep 

HSC16 นอนไมห่ลบั งว่งเหงา 
    

HSC17. Feeling hopeless about the future  

HSC17 หมดหวงัต่ออนาคต 
    

HSC18. Feeling sad 

HSC18 เศรา้ 
    

HSC19. Feeling lonely 

HSC19 รูส้กึโดดเดีย่ว 
    

HSC20. Thoughts of your life was not worth (or thoughts of 

ending your life) 

HSC20 รูส้กึชวีติไมม่คีุณค่า/ไมอ่ยากมชีวีติอยูต่่อไป (หรอืคดิจะฆา่ตวั
ตาย) 

    

HSC21. Feeling of being trapped or caught 

HSC21รูส้กึเหมอืนตดิกบัหรอืถูกจบั ไปไหนไมพ่น้ 
    

HSC22. Worrying too much about things 

HSC22 กงัวลกบัสิง่ต่าง ๆ มากเกนิไป 
    

HSC23. Feeling no interest in things 

HSC23 ไมม่คีวามสนใจต่อสิง่ต่างๆ รอบตวั 
    

HSC24. Feeling everything is an effort 

HSC24  รูส้กึเหมอืนตอ้งใชค้วามพยายามต่อการท าสิง่ต่างๆ 
    

HSC25. Feelings of worthlessness 

HSC25 รูส้กึไมม่คีุณค่า 
    

 

   
HCSL Scoring  

Anxiety Items 1-10/10 =     

Depression Items 11-25/15=   (> 1.75 correlates with Major Depression as defined by DSM IV) 

Total  Items 1-25/25 =   (> 1.75 correlates with severe emotional distress) 
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PTSD SYMPTOMS (Harvard Trauma Questionnaire) 

อาการของ PTSD (แบบสอบถาม Harvard Trauma Questionnaire)  

 
Instructions: Please check one box per question and provide examples for PTSD #s:  

ค าสัง่: กรณุาเลือกตอบหน่ึงช่องต่อค าถามและให้ข้อมูลเก่ียวกบั PTSD นัน้: 

 
The following are symptoms that people have after experiencing hurtful or terrifying events in their lives.  Please listen to each one 

carefully and decide how much the symptoms bothered you in the past 4 weeks. 

อาการต่อไปนี้เกดิกบับุคคลทัว่ไปภายหลงัผ่านประสบการณ์อนัเจบ็ปวดหรอืเหตุการณ์น่าสะพรงึกลวัในชวีติ กรุณาฟงัแต่ละอาการอย่างตัง้ใจและ
ตดัสนิว่าอาการเหล่านี้รบกวนทา่นมากแค่ไหนในช่วง 4 สปัดาหท์ีผ่่านมา. 
 

PTSD SYMPTOMS 

อาการของ PTSD 
Not at all 

ไม่มีเลย 

1 

A little 

มีน้อย 

2 

Quite a bit 

มีบอ่ย 

3 

Extremely 

มีเกือบตลอดเวลา 

4 
PTSD 1. Recurrent thoughts or memories of the most hurtful or 

terrifying events.  

Content-specific ระบุเรือ่ง:       

Triggers สิง่ทีม่ากระตุน้:      

คดิถงึเหตุการณ์หรอืจดจ าเหตุการณ์ทีท่ าใหเ้จบ็ปวดหรอืหวาดกลวัซ ้าๆ 

ระบุเหตุการณ์___________________________ 

  

    

PTSD 2. Feeling as though the hurtful or terrifying event is happening 

again.  

รูส้กึราวกบัว่าเหตุการณ์นัน้ก าลงัจะเกดิขึน้อกี   

    

PTSD 3. Recurrent nightmares  

Content-specific ระบุเรือ่ง:       

ฝนัรา้ยตดิต่อกนั 

ฝนัรา้ยเรือ่ง____________________ 

    

PTSD 4. Feeling detached or withdrawn from people 

รูส้กึไมอ่ยากพบปะผูค้น 
    

PTSD 5. Unable to feel emotions 

ไมส่ามารถแสดงออกถงึอารมณ์และความรูส้กึต่างๆได้ 
    

PTSD 6.  Feeling jumpy, easily startled 

รูส้กึกระสบักระส่ายหรอืสะดุง้ตกใจงา่ย 
    

PTSD 7.  Difficulty concentrating  

ขาดสมาธ ิ
    

PTSD 8.  Trouble sleeping 

นอนไมห่ลบั 
    

PTSD 9.  Feeling on guard 

ระมดัระวงัตวัมากเกนิไป 
    

PTSD 10.  Feeling irritable or having outbursts of anger 

หงดุหงดิและโกรธงา่ยหรอืมอีารมณ์โกรธรุนแรง 
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PTSD SYMPTOMS 

อาการของ PTSD (ต่อ) 
Not at all 

ไม่มีเลย 

1 

A little 

มีน้อย 

2 

Quite a bit 

มีบอ่ย 

3 

Extremely 

มีเกือบตลอดเวลา 

4 
PTSD 11.  Avoiding activities that remind you of the traumatic or 

hurtful event. 

Content-specific ระบุเรือ่ง:       

       
พยายามหลกีเลีย่งกจิกรรมทีท่ าใหน้ึกถงึเหตุการณ์ทีท่ าใหเ้จบ็ปวดหรอืบาดเจบ็               

    

PTSD 12.  Inability to remember parts of the most traumatic or hurtful 

events 

ไมส่ามารถจดจ าเหตุการณ์ทีเ่จบ็ปวดหรอืบาดเจบ็ได ้

    

PTSD 13.  Less interest in daily activities. 

สนใจทีจ่ะท ากจิวตัรประจ าวนัน้อยลง 
    

PTSD 14.  Feeling as if you don’t have a future. 

รูส้กึเหมอืนไมม่อีนาคต 
    

PTSD 15. Avoiding thoughts or feelings associated with the traumatic 

or hurtful events. 

Content-specific ระบุเรือ่ง:       

     
หลกีเลีย่งความคดิหรอืความรูส้กึทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ทีเ่จบ็ปวดหรอืบาดเจบ็ 

    

PTSD 16. Sudden emotional or physical reaction when reminded of the 

most hurtful or traumatic events. 

Triggers สิง่ทีม่ากระตุน้:       

     
มคีวามเปลีย่นแปลงทางอารมณ์หรอืทางร่างกายอย่างกระทนัหนัเมือ่มสีิง่ทีก่ระตุน้ใหน้ึก
ถงึเหตุการณ์ทีเ่จบ็ปวดหรอืบาดเจบ็ 

    

 

 

Does the client have torture-specific PTSD symptoms?       Yes   No  

ลกูความมอีาการ PTSD ทีเ่ชื่อมโยงเฉพาะกบัการทรมานหรอืไม่?           ม ี     ไมม่ ี  

 

 

INTERVIEWER: Check ALL That Apply: 

ผูส้มัภาษณ์: เลือกทุกข้อท่ีเก่ียวข้อง: 

 
PTSD 1  Content intrusive recollections specific to alleged persecution    

                         เนื้อหาของความทรงจ าทีร่บกวนเกีย่วกบัการกดขีข่ม่เหงดงัทีก่ล่าวหาโดยเฉพาะ 
PTSD 1  Triggers for intrusive recollection specific to alleged persecution   

                         กระตุน้ความทรงจ าทีร่บกวนเกีย่วกบัการกดขีข่ม่เหงดงัทีก่ล่าวหาโดยเฉพาะ 
PTSD 3  Content of nightmares (specific for alleged torture/ill treatment)   

                         เนื้อหาของฝนัรา้ย (เกีย่วกบัการทรมาน/การปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยดงัทีก่ล่าวหาโดยเฉพาะ) 
PTSD 16 Triggers for reliving experiences specific to alleged persecution   

                         กระตุน้ประสบการณ์เกีย่วกบัการกดขีข่ม่เหงดงัทีก่ล่าวหาโดยเฉพาะ 
PTSD 11 Triggers for avoidance activities specific to alleged persecution   

                         กระตุน้กจิกรรมทีห่ลกีเลีย่งเกีย่วกบัการกดขีข่ม่เหงดงัทีก่ล่าวหาโดยเฉพาะ 
PTSD 15 Triggers for thoughts specific to alleged persecution     

                           กระตุน้ความคดิเกีย่วกบัการกดขีข่ม่เหงดงัทีก่ล่าวหาโดยเฉพาะ 
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HTQ SCORING FOR PTSD 

การให้คะแนน HTQ SCORING FOR PTSD 

 

PTSD Diagnosis: Only count items equal to or greater than 3 on the HTQ  

การวินิจฉัย PTSD: นับเฉพาะท่ีคะแนนเท่ากบัหรือมากกว่า 3  
 

PTSD Criteria 

หลกัเกณฑ ์PTSD  

Intrusive:  1 or more        Yes   No 

รบกวน:   1 หรอืมากกว่า            ใช่        ไมใ่ช ่
Avoidance:   3 or more        Yes   No 

หลกีเลีย่ง:   3 หรอืมากกว่า                                                                       ใช ่       ไม่ใช ่

Increased Arousal: 2 or more        Yes   No 

ไวง่ายขึน้ต่อสิง่กระตุน้: 2 หรอืมากกว่า           ใช ่       ไมใ่ช ่

Symptom Duration: > 1 month        Yes   No 

ระยะเวลาของอาการ: > 1 เดอืน                                                                   ใช ่       ไมใ่ช ่

Symptoms cause significant distress or impairment in social, occupational, or other important  

areas of functioning.          Yes   No 

อาการท าใหเ้กดิความเจบ็ปวดอย่างมากหรอืสง่ผลใหบ้กพร่องในการปฏบิตัติวัในสงัคม       ใช่        ไมใ่ช ่

อาชพีการงานหรอืในดา้นอื่นๆ                                                                                       
 

Additional Trauma Symptoms of Particular Cultural Importance in Thailand 

อาการบาดเจบ็ทางจิตใจเพ่ิมเติมท่ีส าคญัในบริบทสงัคมและวฒันธรรมของไทย 

Additional Trauma Symptoms  
อาการบาดเจบ็ทางจิตใจเพ่ิมเติม 

Not at all 

ไม่มีเลย 

1 

A little 

มีน้อย 

2 

Quite a bit 

มีบอ่ย 

3 

Extremely 

มีเกือบตลอดเวลา 

4 
ADD 1 Feeling that others do not understand what happened to you 

 รูส้กึว่าคนอื่นไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตน 
    

ADD 2. Feeling others are hostile to you   

 รูส้กึคนอื่นเกลยีดชงัตน 
    

ADD 3. Feeling that someone you trusted betrayed you  

 รูส้กึว่าคนทีไ่วว้างใจหกัหลงั 
    

ADD 4. Feeling powerless to help others  

รูส้กึว่าตนเองไมม่พีลงัหรอืความสามารถทีจ่ะชว่ยผูอ้ื่นได ้
    

ADD 5. Feeling that you are the only one that suffered these events 

รูส้กึตนเองเคราะหร์า้ยทีเ่จอเหตุการณ์นี้ 
    

ADD 6.  Feeling a need for revenge  

รูส้กึว่าตอ้งแกแ้คน้  
    

ADD 7.  Feeling no trust or confidence in others   

รูส้กึไมไ่วใ้จหรอืเชือ่ใจผูอ้ืน่ 
    

ADD 8.  Feeling that you are a jinx to yourself and family  

รูส้กึเป็นตวัซวยและน าโชครา้ยมายงัครอบครวั 
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Additional Trauma Symptoms  
อาการบาดเจบ็ทางจิตใจเพ่ิมเติม (ต่อ) 

Not at all 

ไม่มีเลย 

1 

A little 

มีน้อย 

2 

Quite a bit 

มีบอ่ย 

3 

Extremely 

มีเกือบตลอดเวลา 

4 
ADD 9.  Hearing voices/ having hallucinations  

 ไดย้นิเสยีงแวว่หรอืเหน็ภาพหลอนของเหตุการณ์ 
    

ADD 10.  Impulses to escape, sudden flight, or running away 

จู่ๆกอ็ยากหลบหนี บนิหนไีป หรอืวิง่หนีไป 
    

ADD 11.  Feeling guilty for having survived  

รูส้กึผดิทีต่วัเองรอดชวีติ 
    

ADD 12.  Feeling ashamed of the hurtful or traumatic events that have 

happened to you   

รูส้กึละอายกบัเหตุการณ์ทีเ่จบ็ปวดหรอืหวาดกลวั 

    

ADD 13.  Feeling compelled to use violence as way to get the things you 

want  

บางครัง้ตอ้งใชค้วามรุนแรงบา้งเพือ่ใหผู้อ้ื่นรูว้่าตนเองตอ้งการอะไร 

    

ADD 14. Feeling as if you are going crazy   

รูส้กึตวัเองก าลงัจะคลุม้คลัง่ 
    

 
 

Trend in Psychological Symptoms and Disabilities Post-Detention 

แนวโน้มของอาการทางจิตใจและความทพุพลภาพทางจิตภายหลงัถกูกกัขงั 
 

Since being arrested, have the psychological symptoms you described: 

ตัง้แต่ถกูจบักมุ อาการทางจิตใจทีท่่านบรรยายมา:  
  

Improved a lot     Explain:          

ดขีึน้อย่างมาก                                               อธบิาย 

Improved a little    Explain:          

ดขีึน้เลก็น้อย    อธบิาย 

Stayed about the same   N/A 

ยงัเกอืบเหมอืนเดมิ  

Become a little worse   Explain:          

แย่ลงเลก็น้อย    อธบิาย 

Become much worse   Explain:          

            แย่ลงมาก                                    อธบิาย 

 

 

Brief Mental Status Examination  
การตรวจสอบสภาวะทางจิตโดยสงัเขป  
 
General appearance:    Casual dress, normal grooming and hygeine 

ลกัษณะโดยทัว่ไปทีป่รากฎ:         สวมเสือ้ผา้ล าลอง แต่งกายสะอาดผมเผา้เรยีบรอ้ย 

     Other (specify):           

          อื่นๆ  (ระบ)ุ: 
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Attitude/ทศันคต:ิ    Calm & cooperative / ใจเยน็ ใหค้วามร่วมมอื 

     Other/อื่นๆ (specify /ระบ)ุ:                                                                                                                      

           

Behavior/พฤตกิรรม:   No unusual movements or psychomotor changes / ไม่มกีารเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิหรอืการ 

     เปลีย่นแปลงอากปักริยิาทีเ่กดิจากจติใจ 

     Other/อื่นๆ (specify /ระบ)ุ:                                                                                                                       

 

Speech/การพดู:     Normal rate, tone, volume, without pressure / ระดบัเสยีงและน ้าเสยีงปกต ิไม่มคีวามกดดนั 

     Other/อื่นๆ (specify /ระบ)ุ:                                                                                                                       

           

Affect/กระทบความรูส้กึจติใจ:   Reactive and mood congruent / มปีฏกิรยิาโตต้อบ และความรูส้กึคลอ้ยตาม                   

 Normal range / เกณฑป์กต ิ  

           Labile / อารมณ์ไมค่งที ่     Depressed / หดหู ่

 Tearful / น ้าตาไหล         Constricted / แสดงออกอย่างไม่เป็นธรรมชาต ิ

 Blunted / เฉยเมย     Flat / ราบเรยีบ 

     Other/อื่นๆ (Describe/อธบิาย):                                                                                                                      

                

Mood/อารมณ์:     Euthymic (normal) / ปกต ิ    Anxious / กงัวล 

     Irritable / หงุดหงดิง่าย     Depressed / หดหู่ 

 Elevated / เพิม่ขึน้ 

     Other/อื่นๆ (Describe/อธบิาย):                                                                                                                      

           

Thought processes:    Goal-directed and logical    Disorganized 

กระบวนการคดิ:         มเีป้าหมาย มเีหตุมผีล        ไม่เป็นระบบ 

     Other/อื่นๆ (Describe/อธบิาย):                                                                                                                      
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Thought content:     Thoughts of your life was not worth    Reproduce violence that you subjected too 

สาระทางความคดิ:        รูส้กึชวีติไม่มคีุณค่า/ไม่อยากมชีวีติอยูต่่อไป        ตอ้งก าจดัใครบางคน 
 

     None      Passive     Active    None      Passive      Active 

         ไมม่ ี        มม่ปีฏกิรยิา        มปีฏกิริยิา                  ไมม่ ี         ไม่มปีฏกิรยิา    มปีฏกิริยิา  

        Yes   No       Yes   No  

        ใช่   ไมใ่ช ่                                                ใช่   ไมใ่ช ่

    If Active: Plan        If Acvtive:  Plan        

    ถา้มปีฏกิรยิา: มกีารวางแผน                           ถา้มปีฏกิรยิา:  มกีารวางแผน        
      Intent           Intent        

      มเีจตนา              มเีจตนา                 
      Means          Means        

      มวีธิกีาร              มวีธิกีาร                 
     Delusions / อาการหลอน  Obssessions/Compulsions การครอบง าจติใจ/แรงผลกัดนัทางใจ 

     Phobias / ความกลวั 

     Other/อื่นๆ (Describe/อธบิาย):                                                                                                                      

            

 

Perception / ความเขา้ใจ:  No hallucinations or delusions during interview / ไม่มอีาการประสาทหลอน หรอืหลงผดิในระหว่าง 

     การสมัภาษณ์ 

     Other/อื่นๆ (Describe/อธบิาย):                                                                                                                      

           

Orientation/ การปรบัตวั:   Oriented X 3 / มกีารปรบัตวั 

     Other/อื่นๆ (Describe/อธบิาย):                                                                                                                      

          

Memory/Concentration ความทรงจ า/สมาธ:ิ   

 Short term intact / ไม่เสยีหายในระยะสัน้   

 Long term intact / ไม่เสยีหายในระยะยาว 

 Distractible/inattentive ขาดสมาธ/ิไม่เอาใจใส ่

     Other/อื่นๆ (Describe/อธบิาย):                                                                                                                      

                                                               
Insight/Judgment ความเขา้ใจทีล่กึซึง้/การตดัสนิใจ:   

 Good/ด ี  Fair / ปานกลาง  Poor / น้อย 
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Assessment of Social Functioning 
การประเมินการปฏิบติัตวัในสงัคม 
 

Assessment of Social Functioning 
“How much have the physical and psychological symptoms you 

described adversely affected your… 

การประเมินการปฏิบติัตวัในสงัคม 
อาการทางกายและจติใจทีท่่านไดบ้รรยายมามผีลต่อเรือ่งต่อไปนี้มากน้อยเพยีงไร 

Not at all 

ไม่มีเลย 

1 

A little 

มีน้อย 

2 

Quite a bit 

มีบอ่ย 

3 

Extremely 

มีเกือบตลอดเวลา 

4 

1. Relationships with other people 

    ความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
    

2. Social life  

    การด าเนินชวีติในสงัคม 
    

3. Religious life  

    การด าเนินชวีติทางศาสนา 
    

4. Ability to work or attend school 

    ความสามารถในการท างานหรอืไปโรงเรยีนได ้
    

5. Daily activities and interests 

    กจิวตัรประจ าวนัและความสนใจ 
    

6. Financial status  

   สถานะทางการเงนิ 
    

7. Attitudes and beliefs  

   ทศันคตแิละความเชือ่ 
    

8. Life in general 

    การใชช้วีติโดยทัว่ไป 
    

9. Other important part of your life (specify): 

    สิง่อื่นทีม่สี่วนส าคญัในชวีติของท่าน (ระบุ): 
       

 

    

 
 
Duration of Evaluation:   Interview Start time:      

ระยะเวลาของการประเมนิ:   เวลาทีเ่ริม่การสมัภาษณ์: 
End Time      (complete at end of interview) 

เวลาทีเ่สรจ็สิน้การสมัภาษณ์                   (เมื่อจบการสมัภาษณ์) 
Total Hours/Min   /  (complete at end of interview) 

จ านวนชัว่โมง/นาท ีทัง้สิน้                                      (เมื่อจบการสมัภาษณ์) 
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Closing Considerations  

ข้อพึงพิจารณาก่อนจบการสมัภาษณ์  
 
INTERVIEWER: Review the following Istanbul Protocol considerations: 

ผูส้มัภาษณ์:  ทบทวนข้อพึงพิจารณาในพิธีสารอิสตนับลูต่อไปน้ี:     

 

o Any questions before ending the interview / ก่อนจบการสมัภาษณ์  ท่านมคี าถามใดใดหรอืไม่ 
 

o Next steps in the legal process / ขัน้ตอนต่อไปของกระบวนการทางกฎหมาย 
 

o Normal to experience increased symptoms after difficult experiences / ภาวะปกตต่ิออาการต่างๆทีเ่พิม่ขึน้หลงัผ่านความ
ยากล าบากแลว้ 

 

o Consider referrals for physical and mental health concerns / พจิารณาขอ้อา้งองิเกีย่วกบัความกงัวลเรื่องสภาพร่างกายและจติใจ 
 

 
---------- END INTERVIEW ---------- 

จบการสมัภาษณ์ 

 
PART VIII  CREDIBILITY ASSESSMENT 

ส่วนท่ี 8  การประเมินความน่าเช่ือถือ 
 

There was no evidence of malingering or deception by the client in the evaluation:    Agree       Disagree 

ไม่มพียานหลกัฐานว่าลกูความไดแ้สรง้เจบ็หรอืหลอกลวงในขัน้ตอนการประเมนิ:                          เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย 
 

 
The client provided a consistent or highly consistent (circle one) account of alleged torture and ill treatment:  

ลกูความไดอ้ธบิายเรื่องราวซึง่สอดคล้องหรอืสอดคล้องอยา่งย่ิง (วงกลมอย่างเดยีว) ต่อการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย ทีก่ล่าวหา  
             Agree    Disagree 

เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย 

 
The client’s allegations of torture and ill treatment are corroborated by official documents, witnesses:   Yes       No 

ค ากล่าวหาของลกูความเรื่องทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยมเีอกสารทางการและพยานสนบัสนุน       ม ี          ไม่ม ี
        
List:  1.             

รายการ:  2.             

  3.             

 

The client was not excessively or inappropriately suspicious or defensive     Agree     Disagree 

ลกูความไม่ไดม้อีาการหวาดระแวง หรอืต่อตา้นในลกัษณะทีเ่กนิควร หรอือย่างไม่เหมาะสม                        เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย 
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There was no evidence of over-endorsement of physical or psychological symptoms:    Agree    Disagree 

ไม่มขีอ้แสดงชดัว่ามอีาการทางรา่งกายหรอืจติใจจรงิๆ (มอีาการทางร่างกายหรอืจติใจจรงิๆ    เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย 
แต่ท าเหมอืนว่าไมไ่ดเ้ป็น หรอืไม่ไดม้อีาการจรงิๆแต่ท าเหมอืนว่ามเีป็น)                                      
 
During the proxy evaluation, the client’s observed affect (emotions) was consistent with the content of the evaluation   

             Agree     Disagree 

ระหว่างทีท่ าการประเมนิ อารมณ์ความรูส้กึของลกูความมคีวามสอดคลอ้งกนักบัหวัขอ้ของการประเมนิ               เหน็ดว้ย        ไม่เหน็ดว้ย 

 

 
Were there any inconsistencies noted in your proxy evaluation?      Yes        No  

มคีวามไม่สอดคลอ้งทีส่งัเกตไดจ้ากการประเมนิของท่านบา้งหรอืไม่?                    ม ี        ไมม่ ี 
 

List: 1.             

รายการ:  Reason if known:          

กรณีทีท่ราบเหตุผล: 
 

  2.             

   Reason if known:          

   กรณีทีท่ราบเหตุผล: 
 

3.             

   Reason if known:          

 กรณีทีท่ราบเหตุผล: 
 
4.             

 Reason if known:          

   กรณีทีท่ราบเหตุผล: 
 

5.             

   Reason if known:          

                                          กรณีทีท่ราบเหตุผล: 
 

 

 

 

 

 

 

 


