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ขอ้มูลนีเ้หมาะกบัใคร
คูม่อืเลม่นีช้ว่ยใหค้ณุ
 • รูจ้กัสญัญาณสอ่ถงึการฆ่าตวัตายและ 
 • คยุกบัคนทีค่ณุกงัวลวา่อาจก�าลงัคดิฆ่าตวัตายหรอืมสีญัญาณเตอืนวา่
อยากตาย 

สว่นใหญแ่ลว้ผูค้ดิฆ่าตวัตายไม่ไดอ้ยากจบชวีติตนเอง แตอ่ยากหยดุ 
ความเจ็บปวดทางจติใจหรอืทางกายเทา่น้ัน การพูดคยุเร ือ่งฆ่าตวัตายกบั 

ผูอ้ืน่ไม่ใชเ่ร ือ่งง่าย แตห่ากรูว้ธิไีตถ่ามอาจชว่ยชวีติคนๆ หน่ึงได ้

โดยการคยุกบับคุคลน้ัน คณุจะสามารถ...
 • ท�าใหเ้ขาเห็นวา่คณุหว่งใยในตวัเขา
 • ใหค้วามหวงัโดยชว่ยใหม้ั่นใจวา่สิง่ตา่งๆ จะไม่เป็นเชน่นี ้ วกิฤตกิารณ์
ตา่งๆ จะผ่านไป และเขาหาความชว่ยเหลอืได ้

 • สนับสนุนใหค้น้หาความชว่ยเหลอื 



ชว่ยเหลอืคนในชมุชนทีค่ดิฆ่าตวัตาย

การฆ่าตวัตายหมายถงึการจงใจจบชวีติตนเอง 

การฆ่าตวัตายเป็นประเด็นซบัซอ้น การฆ่าตวัตายไม่ไดม้ี
สาเหตหุรอืค�าอธบิายประการเดยีว มหีลายปัจจยัอาจท�า

ใหค้นๆ หน่ึง คดิหรอืวางแผนจบชวีติตนเอง

การสญูเสยีหรอืสถานการณเ์จ็บปวดมกัจดุชนวน 
ความคดิหรอืพฤตกิรรมฆ่าตวัตาย 

การฆ่าตวัตายคอือะไร
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ชว่ยเหลอืคนในชมุชนทีค่ดิฆ่าตวัตาย

ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมสง่ผลอยา่งยิง่ตอ่การเพิม่หรอืลด
ความเสีย่งอยากฆ่าตวัตายของคนในชมุชนหลากหลายวฒันธรรม

การสงัเกตเห็นวา่คนบางคนก�าลงัเครยีดหรอืมปัีญหาทางอารมณเ์ป็นกา้วแรก 
ทีส่�าคญัในการใหค้วามชว่ยเหลอื มบีางสถานการณท์ีค่นจากภมูหิลงัหลากหลาย
วฒันธรรมรูส้กึวา่อาจหาวธิจีดัการไดย้ากหรอืพบวา่เป็นเร ือ่งทา้ทายยิง่กวา่บคุคล
อืน่ๆ เชน่

ปัจจยับางอยา่งทีจ่ดุชนวน
หรอืเพิม่ความเสีย่งใหค้ดิ
ฆ่าตวัตายหรอืมพีฤตกิรรม
ฆ่าตวัตาย

 • ปัญหาครอบครวั/คูช่วีติ การเห็นตา่ง
หรอืการสญูเสยี (เชน่ บคุคลอนัเป็น
ทีร่กัตายหรอืแยกจากกนั)

 • ความกดดนัจากครอบครวัหรอื
ชมุชนเกีย่วกบัวถิชีวีติทีเ่ลอืก (เชน่ 
การเลอืกคูค่รองหรอืการปฏบิตัทิาง
ศาสนา)

 • การสญูเสยีคร ัง้ใหญ ่(เชน่ สญูเสยี
เงนิ เกยีรตยิศ หรอืต�าแหน่งทีไ่ดร้บั
การเชดิชใูนครอบครวัหรอืชมุชน 
ตกงานหรอืสญูเสยีทีอ่ยูอ่าศยั)

 • ถกูขม่ขนื ท�าแทง้หรอืตัง้ครรภน์อก
สมรส

 • เผชญิความรนุแรงภายในบา้นและ
ครอบครวั

 • ถกูขม่เหงและคกุคาม
 • ถกูเหยยีดผวิ

 • สิง่ทีเ่ตอืนใหร้ะลกึถงึเหตกุารณ์
สะเทอืนขวญัหรอืการถกูทรมานใน
อดตี

 • มสีถานะวซีา่ไม่แน่นอน
 • การปรบัตวัเพือ่ใชช้วีติในประเทศใหม่ 
(เขา้ใจและรบัมอืความแตกตา่งทาง
วฒันธรรมและสงัคม)

 • ปัญหาการตัง้ถิน่ฐานในประเทศใหม่ 
(เชน่ เรยีนภาษาใหม่ หางาน  
การขอรบับรกิารตา่งๆ)

 • ป่วยระยะสดุทา้ยหรอืเจ็บป่วย 
ทางกายอยา่งรนุแรง

 • ความเจ็บปวดเร ือ้รงัหรอืพกิาร
 • ป่วยดว้ยโรคจติเวท
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ชว่ยเหลอืคนในชมุชนทีค่ดิฆ่าตวัตาย

คนทีค่ดิอยากฆ่าตวัตายอาจไม่ขอความชว่ยเหลอืตรงๆ หากพบ 
ผูม้สีญัญาณหรอืแสดงอาการเหลา่นีบ้างอยา่งโดยเฉพาะหลงัสญูเสยี 
หรอืผ่านเหตกุารณก์ระทบกระเทอืนจติใจ อาจถงึเวลาเขา้ไปถามเขา
เร ือ่งการฆ่าตวัตาย

สญัญาณเตอืน
บางอยา่งวา่อาจ
จะฆ่าตวัตาย

สญัญาณเตอืนบางอยา่งวา่คนหน่ึงอาจอยากฆ่าตวัตาย
 • พูดหรอืเขยีนวา่อยากตาย
 • พูดวา่ตนเองเป็นภาระของผูอ้ืน่
 • พูดวา่ตนเองรูส้กึสิน้หวงัหรอื 
โดดเดีย่ว

 • พยายามหาสิง่ทีอ่าจใชป้ลดิชวีติหรอื
ท�ารา้ยตนเองได ้

 • เลกิสนใจสิง่ทีต่นเองเคยชอบหรอื
ปลกีตวัออกจากผูอ้ืน่

 • อารมณเ์ปลีย่นแปลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
(เชน่ เศรา้ กงัวล หรอืกระวนกระวาย
มากขึน้ รูส้กึมคีวามสขุขึน้มาอยา่งไร ้
เหตผุลหลงัจากเศรา้มานาน)

 • พฤตกิรรมการนอนหรอืการกนิ
เปลีย่นไปจากเดมิ

 • ดืม่แอลกอฮอล ์สารเสพตดิหรอืยา
เพิม่ขึน้

 • บอกลาหรอืมอบของสว่นตวั 
ชิน้ส�าคญัใหผู้อ้ืน่

 • ท�ากจิกรรมสุม่เสีย่งหรอืไม่ปลอดภยั
ทีอ่าจเป็นอนัตรายตอ่ชวีติ

 • มอีาการเจ็บป่วยรนุแรงบอ่ยๆ เชน่ 
ปวดหวัหรอืปวดทอ้ง
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ชว่ยเหลอืคนในชมุชนทีค่ดิฆ่าตวัตาย

ความเชือ่ท ัว่ไป ความจรงิ
การฆ่าตวัตายเป็น 
ความผดิอาญา

ในประเทศออสเตรเลยี การฆ่าตวัตายไม่ใชอ่าชญากรรม

คนทีอ่ยากฆ่าตวัตายอยาก
ตาย

งานวจิยัระบวุา่คนสว่นใหญท่ีค่ดิฆ่าตวัตายหรอืพยายามจบชวีติ
ตนเองไม่ไดอ้ยากตาย แตอ่ยากหยดุความเจ็บปวดทางอารมณ์
(หรอืบางคร ัง้ทางกาย)

หากถามเร ือ่งฆ่าตวัตาย
ออกไปตรงๆ จะเป็นการชี ้
โพรงใหก้ระรอก 

การถามเร ือ่งฆ่าตวัตายไม่ไดท้�าใหค้นน้ันคดิอยากฆ่าตวัตาย 
หากบคุคลน้ันคดิเร ือ่งฆ่าตวัตายอยูแ่ลว้ การถามค�าถาม 

ดงักลา่วเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่คณุหว่งใยและอาจชว่ยใหเ้ขา
รูส้กึสบายใจทีจ่ะขอความชว่ยเหลอื

คนทีพู่ดวา่อยากฆ่าตวัตาย
แคเ่รยีกรอ้งความสนใจ

งานวจิยัระบวุา่การพูดเร ือ่งฆ่าตวัตายเป็นสญัญาณแสดง 
ความรูส้กึเป็นทกุข ์คนทีค่ดิอยากฆ่าตวัตายอาจไม่มทีกัษะหรอื
ความสามารถขอความชว่ยเหลอืจากผูอ้ืน่

คนทีพู่ดเร ือ่งฆ่าตวัตาย
ปกตไิม่ตัง้ใจฆ่าตวัตายจรงิ
หรอก

การพูดเร ือ่งฆ่าตวัตายเป็นสญัญาณเตอืนและควรเอาจรงิเอาจงั
กบัสญัญาณน้ัน

คนทีค่ดิฆ่าตวัตายทกุคน
ป่วยดว้ยโรคจติเวช

ใชว่า่คนทีค่ดิฆ่าตวัตายทกุคนมปัีญหาทางจติ ปัจจยัทางสงัคม
และวฒันธรรมสง่ผลอยา่งยิง่ตอ่ความคดิอยากการฆ่าตวัตาย
ภมูหิลงัหลากหลายภาษาและวฒันธรรม

การฆ่าตวัตายสว่นใหญ่
เกดิขึน้ฉับพลนัทนัทโีดย
ไม่มสีญัญาณเตอืน

งานวจิยัระบวุา่คนสว่นใหญท่ีพ่ยายามฆ่าตวัตายมกัสง่สญัญาณ
เตอืนบางอยา่ง

หากใครคดิฆ่าตวัตายแลว้
ยอ่มอยากฆ่าตวัตายอยู่
เร ือ่ย

คนทีเ่คยคดิฆ่าตวัตายหรอืเคยพยายามฆ่าตวัตายสามารถหาย
เป็นปกตแิละพฒันาแนวทางรบัมอืเหตกุารณต์งึเครยีดอยา่ง 
เขม้แข็งได ้

คนทีท่�ารา้ยตวัเองไม่ใชค่น
ทีอ่ยากฆ่าตวัตาย

พฤตกิรรมท�ารา้ยตวัเองเป็นปัจจยัเสีย่งของการฆ่าตวัตาย คนที่
มพีฤตกิรรมดงักลา่วมแีนวโนม้พยายามจบชวีติตวัเองในอนาคต 
คนทีท่�ารา้ยตนเองตอ้งการระบายความทกุขใ์จและควรสง่เสรมิ
ใหห้าความชว่ยเหลอื

ขอ้เท็จจรงิส�าคญัเกีย่วกบัการฆ่าตวัตายทีค่วรรู ้
✘ ✔
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ชว่ยเหลอืคนในชมุชนทีค่ดิฆ่าตวัตาย

คณุท�าอะไรไดบ้า้ง

หากคณุก�าลงัคยุกบัคนทีม่าจากภมูหิลงัหลากหลายวฒันธรรม
เร ือ่งการฆ่าตวัตาย การตระหนักรูแ้ละไวตอ่ความเชือ่ทาง
วฒันธรรมและทางศาสนาเกีย่วกบัการฆ่าตวัตายของคนๆ น้ัน  

เป็นเร ือ่งส�าคญั

หากคณุกงัวลวา่คนหน่ึงคนใดก�าลงัคดิอยากฆ่าตวัตาย ใหป้ฏบิตัิ
ตามขัน้ตอนในหนา้ตอ่ไปนี ้

อา่นค�าแนะน�าแนวทางพูดคยุเร ือ่งการฆ่าตวัตายไดท้ีเ่ว็บไซต ์
Conversations Matter โดยไปที ่www.conversationsmatter.com.au

1. ถามค�าถาม

2. ฟังและใหก้�าลงัใจ

3. ขอความชว่ยเหลอื

4. ตดิตามผล
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ชว่ยเหลอืคนในชมุชนทีค่ดิฆ่าตวัตาย

 • ใหเ้ขารูว้า่คณุเป็นหว่งเขาบอกเขาวา่คณุสงัเกตเห็นความผดิปกตอิะไรหรอืรูส้กึ
กงัวลใจเร ือ่งอะไร ยกตวัอยา่งเชน่ “ชว่งนีด้เูปลีย่นไปนะ เป็นอะไรหรอืเปลา่”

 • พูดตรงๆ “คดิอยากฆ่าตวัตายหรอืเปลา่” อยา่กลวัทีจ่ะถาม เพราะแสดงวา่คณุเอาใจ
ใส ่การถามค�าถามเป็นการบอกใหรู้ว้า่เขาเลา่ความคดิอยากฆ่าตวัตายใหค้ณุฟังได ้
การทีค่ณุเต็มใจพูดคยุเร ือ่งความคดิและความรูส้กึอยากฆ่าตวัตายชว่ยลดตราบาป
หรอืความรูส้กึผดิทีค่ดิฆ่าตวัตายได ้

 • จงออ่นโยนเลา่ใหเ้ขาฟังวา่คนอืน่เคยผ่านชว่งชวีติทีย่ากล�าบากและคดิอยากฆ่าตวั
ตายเหมอืนกนัแตก็่หายเป็นปกตแิลว้ ย�า้เตอืนใหเ้ขารูว้า่การขอความชว่ยเหลอืไม่ใช่
เร ือ่งน่าอาย จ�าไวว้า่หนา้ทีข่องคณุในฐานะสมาชกิครอบครวั เพือ่น หรอืสมาชกิใน
ชมุชน จะเป็นแรงชว่ยเหลอืและสนับสนุนทีส่�าคญัใหบ้คุคลน้ันได ้

 • ถามค�าถามเพิม่เพือ่เชค็วา่สถานการณฉุ์กเฉินเพยีงไร ลองถาม...
 – เขามแีผนจะฆ่าตวัตายหรอืไม่ 
“เคยวางแผนฆ่าตวัตายหรอืเปลา่”
 – มคีวามคดิอยากฆ่าตวัตายนานเทา่ไหรแ่ลว้ 
“รูส้กึแบบนีม้านานเทา่ไหรแ่ลว้”
 – เคยพยายามฆ่าตวัตายมากอ่นหรอืไม่ 
“เคยลองฆ่าตวัตายมากอ่นแลว้หรอืยงั”
 – สถานการณปั์จจบุนัเป็นอยา่งไรและอะไรเป็นสาเหตใุหท้กุขใ์จ 
“ชว่งนีเ้กดิอะไรขึน้หรอืเปลา่ถงึไดรู้ส้กึแบบนี”้
 – เขารูจ้กัใครทีเ่พิง่เสยีชวีติจากการฆ่าตวัตายหรอืไม่ 

“เรว็ๆนีม้ใีครในชมุชนทีต่ายเพราะฆ่าตวัตายหรอืพยายามฆ่าตวัตายบา้งหรอืเปลา่”
หากบคุคลดงักลา่วบอกคณุวา่เขาคดิอยากฆ่าตวัตาย วางแผนไวแ้ลว้ และตัง้ใจจบชวีติ
ตนเอง โปรดใหค้วามชว่ยเหลอืโดยปฏบิตัติามขัน้ตอนตา่งๆ ในเนือ้หาสว่นที ่ 
3 ขอความชว่ยเหลอื (หนา้ 8)

ถามค�าถาม1.
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ชว่ยเหลอืคนในชมุชนทีค่ดิฆ่าตวัตาย

 • ฟังอย่างใสใ่จจดจอ่ฟังในสิง่ทีเ่ขาพูด ไม่ใชท่ีค่วามรูส้กึของคณุตอ่สิง่ทีเ่ขาพูด 
สง่เสรมิใหเ้ขาเปิดใจโดยถามค�าถามปลายเปิดเชน่ “ตอนนีรู้ส้กึยงัไง” “เลา่ใหฟั้ง
หน่อยวา่เร ิม่รูส้กึแบบนีต้ ัง้แตเ่มือ่ไหร”่ “นอนหลบัเป็นยงัไงบา้ง”

 • ใหก้�าลงัใจใหก้�าลงัใจแมส้ิง่ทีเ่ขาพูดจะขดักบัความเชือ่สว่นตวัของคณุ แมค้ณุ
ไม่เห็นพอ้งกบัการตดัสนิใจของเขา หรอืคณุไม่คอ่ยเขา้ใจ อยา่ใหค้�าแนะน�า
หรอืชว่ยแกไ้ขปัญหา สิง่ส�าคญัคอืการรบัฟังและใหบ้ทสนทนาด�าเนินตอ่ไปเพือ่
ใหบ้คุคลน้ันมชีวีติอยูแ่ละปลอดภยั การฟังเป็นวธิกีารกระตุน้ใหผู้พู้ดไดร้ะบาย
ความรูส้กึอยา่งสบายใจและเปิดใจขอความชว่ยเหลอืไดด้ทีีส่ดุ

 • ชว่ยใหเ้ขาบอกเล่าความคดิ ความรูส้กึ และเร ือ่งทีก่งัวลคณุสง่เสรมิให ้
เขาพูดคยุมากขึน้ไดโ้ดยพูดสิง่ส�าคญัๆทีเ่ขาเพิง่เลา่ใหฟั้งและโดยแสดงดว้ย
ความใสใ่จเขา้อกเขา้ใจ คณุอาจท�าสิง่ขา้งตน้ไดโ้ดยพูดวา่ “เมือ่กีบ้อกวา่...” 
“เมือ่กีพู้ดวา่กงัวลเร ือ่ง....” “ฟังดเูหมอืนคณุรูส้กึวา่อะไรๆ แยม่ากเลยนะตอนนี”้ 
ใหพ้รอ้มจะเวน้จงัหวะยาวๆ ในการสนทนาเพือ่ใหบ้คุคลน้ันมเีวลารวบรวม 

ความคดิและตอบกลบั คณุควรหมั่นสงัเกตภาษากายและฟังทกุสิง่ทีเ่ขาพูด
อยา่งตัง้อกตัง้ใจ

 • จรงิจงักบัสิง่ทีเ่ขาพูดหากบคุคลน้ันบอกเลา่ความรูส้กึทกุขใ์จ หรอืความคดิ
อยากท�ารา้ยตวัเอง คณุจรงิจงักบัสิง่ทีค่นน้ันพูดและชว่ยใหเ้ขาไดร้บัความ

 

ชว่ยเหลอืเรว็ทีส่ดุเทา่ทีท่�าได ้

ฟังและให้
ก�าลงัใจ

2.
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อยู่เคยีงขา้งเขาหากท�าไดอ้ย่างปลอดภยัตรวจสอบความปลอดภยัของเขา 
ตรวจดใูหด้วีา่ไม่มอีปุกรณท์ีเ่ขาจะน�ามาใชท้�ารา้ยตนเองได ้ใหน้�าขอ้มูลตา่งๆ ที่
คณุไดฟั้งจากปากเขามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจวา่ควรท�าอยา่งไรตอ่ไป
ไม่ควรเกบ็ความคดิอยากฆ่าตวัตายเป็นความลบัคณุอาจบอกผูอ้ืน่ใหท้ราบ
เร ือ่งนีเ้พือ่ชว่ยใหผู้ท้ีค่ดิฆ่าตวัตายยงัอยูอ่ยา่งปลอดภยัและขอความชว่ยเหลอื
สง่เสรมิใหบุ้คคลนัน้หาความชว่ยเหลอื หาการสนับสนุนและขอ้มูล สง่เสรมิ
ใหบ้คุคลน้ันพูดคยุกบัคนทีเ่ขารูจ้กัและไวใ้จ เชน่ ครอบครวั เพือ่นทีไ่วว้างใจ ผูน้�า
ชมุชน คณุครทูีโ่รงเรยีน เจา้หนา้ทีแ่นะแนว หรอืบคุคลอืน่ทีเ่ขารูส้กึสบายใจจะพูด
คยุดว้ย หากเขาสมคัรใจและคณุยนิดชีว่ยเหลอื คณุอาจเสนอตวัชว่ยพูดคยุกบั
คนทีเ่ขาเชือ่ใจก็ได ้

กรณีเกดิเหตฉุุกเฉิน
1.  หากเกดิเหตอุนัตรายเฉพาะหนา้หรอืเสีย่งการฆ่าตวัตาย

 • โทรสายดว่นฉุกเฉินที ่000 หรอื
 • พาบคุคลน้ันไปโรงพยาบาลแผนกฉุกเฉินทนัทหีรอื
 • หากสามารถเขา้พบไดท้นัท ีใหป้รกึษาแพทยเ์วชปฏบิตัทิ ัว่ไปหรอื 
นักจติวทิยา

2. หากไม่แน่ใจวา่บคุคลน้ันก�าลงัตกอยูใ่นความเสีย่งทีจ่ะฆ่าตวัตาย 
 

ใหโ้ทรหาหมายเลขตอ่ไปนีเ้พือ่ขอความชว่ยเหลอืและค�าแนะน�า
 • 1300 สายดว่นสขุภาพจติ ....................................................1300 642 255 (บรกิารสขุภาพจติ)

 • Suicide Call Back Service (บรกิารโทรกลบัคนอยากฆ่าตวัตาย) .......1300 659 467

 • Lifeline ............................................................................................ 13 11 14

 • Kids Helpline (สายดว่นชว่ยเหลอืเด็ก) .................... 1800 55 1800

 • BeyondBlue ............................................................................... 1300224636

ขอความ
ชว่ยเหลอื

3.
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บรกิารสนับสนุนผ่านโทรศพัทก์รณีไม่เรง่ดว่น  
(24 ช ัว่โมง/7 วนัตอ่สปัดาห)์
 • 1300 สายดว่นสขุภาพจติ .......................................................1300 642 255 (บรกิารสขุภาพจติ)

 • Suicide Call Back Service (บรกิารโทรกลบัคนอยากฆ่าตวัตาย) .......... 1300 659 467

 • Lifeline ...............................................................................................13 11 14

 • Kids Helpline (สายดว่นชว่ยเหลอืเด็ก) .......................1800 55 1800

 • BeyondBlue ..................................................................................1300224636

ส�าหรบับรกิารทีเ่ช ีย่วชาญพหวุฒันธรรมกรณีเหตไุม่เรง่ดว่น
 • แพทยเ์วชปฏบิตัทิ ัว่ไปหรอืแพทยป์ระจ�าครอบครวั
 • ศูนยสุ์ขภาพจติขา้มวฒันธรรมประจ�ารฐัควนีสแ์ลนด ์วนัจนัทรถ์งึศกุร ์
8:30 น. ถงึ 16:30 น.  (07) 3317 1234 หรอื 1800 188 189 (ฟร)ี 
www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
– บรกิารเช ือ่มโยงประชาชนกบับรกิารสขุภาพจติทีเ่กีย่วขอ้งทัว่รฐั

 • โครงการชว่ยเหลอืผูร้อดชวีติจากเหตทุรมานและความบอบช�า้ 
ทางจติใจในรฐัควนีสแ์ลนด ์(07) 3391 6677  
– ส�าหรบัปรกึษาความบอบช�า้ทางจติใจ

 • World Wellness Group (07) 3333 2100 – รบัสง่ตอ่เพือ่ป้องกนักรณี 
ฆ่าตวัตายภายใตโ้ครงการ Multicultural Psychological Therapies Program 
(โครงการบ�าบดัทางจติวทิยาในพหวุฒันธรรม) หรอืใหค้วามสนับสนุนทางสงัคม
และทางจติภายใตโ้ครงการ Culture in Mind Program

 • Harmony Place 0432 494 206 – ใหค้วามสนับสนุนทางจติสงัคม

หากตอ้งการลา่มแปลภาษา ตดิตอ่ TIS ที ่131 450
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 • แสดงความเป็นหว่งโดยหมัน่ตดิตอ่พูดคยุและสอบถามความเป็นอยูเ่ป็นประจ�า 
ทัง้นีอ้าจพูดคยุโดยการพบปะซึง่หนา้หรอืโทรศพัท ์สง่ขอ้ความหรอือเีมลก็ได ้
การบอกใหเ้ขารูว้า่คณุคดิถงึอาจท�าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ไีด ้

 • หากบุคคลดงักล่าวเชือ่มโยงกบัหน่วยใหบ้รกิารสนบัสนุน ใหข้ออนุญาต
เขาบอกเลา่ขอ้กงัวลตา่งๆ ของคณุแกบ่รกิารดงักลา่ว

 • คณุไม่ตอ้งรบัผดิชอบเร ือ่งนีเ้พยีงคนเดยีวใชป้ระโยชนจ์ากเครอืขา่ย
สนับสนุนของคณุและวา่จะขอความชว่ยเหลอืเมือ่ไร จากทีไ่หน

 • การพูดคยุกบัคนอยากฆ่าตวัตายเป็นเร ือ่งเครง่เครยีดเพราะฉะน้ันดแูล
ตนเองใหด้ ีหมั่นสรา้งสขุนิสยัและหมั่นดแูลตวัคณุเองเมือ่รูส้กึเครยีดหรอืไม่
สบายใจ

ตดิตามผล4.
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เอกสารนีเ้ขยีนขึน้โดยศนูยส์ขุภาพจติขา้มวฒันธรรมประจ�า
รฐัควนีสแ์ลนด ์โดยเป็นสว่นหน่ึงของโครงการป้องกนัการฆ่า
ตวัตาย และโครงการนีไ้ดร้บัการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
สขุภาพจติประจ�ารฐัควนีสแ์ลนด ์

ศูนยสุ์ขภาพจติขา้มวฒันธรรมประจ�ารฐัควนีสแ์ลนด ์(QTMHC)
บรกิารบ�าบดัสขุภาพจติและการเสพตดิโรงพยาบาลเมโทรเซาท ์
Metro South Health

โทรศพัท ์: (07) 3317 1234

โทรฟร ี: 1800 188 189

สายดว่นสขุภาพจติ : 1300 642 255 (24 ชม.)

โทรสาร : (07) 3317 1299

เว็บไซต ์: www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc

ตดิตอ่เรา
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บนัทกึ

12






