เอกสารแนบ M

เขตการศึกษารวมของนครลอสแอนเจลิส

ั ันธ์ของน ั
บริการด้านสุขภาพและมนุษยสมพ
กเรียน
ฝ่ ายสุขภาพจิตในโรงเรียน

333. S. Beaudry Avenue, 29th Floor
213.241.3841
smh.lausd.net | ccis.lausd.net

ความตระหนั กถึงการป้ องกันการฆ่าตัวตายสําหรับผู ้ปกครอง/ผู ้ดูแล
s ผู ้ร่วมงาน และชุมชน
การฆ่าตัวตายเป็ นปัญหาสาธารณสุขทีรo ้ายแรง ซึงo ถือเป็ นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในกลุม
่ ครอบครัว กลุ่มเพือ
o น เพือ
o นร่วมชัน
ตลอดจนบุคลากรทางการทหารและทหารผ่านศึก การป้ องกันการฆ่าตัวตายคือการร่วมแรงร่วมใจกันขององค์กรชุมชนท ้องถิน
o
o วชาญทีเo กีย
ผู ้ปฏิบัตงิ านด ้านสุขภาพจิต และผู ้เชีย
o วข ้อง เพือ
o ลดอัตราการฆ่าตัวตายผ่านทางการศึกษา ความตระหนัก และบริการต่าง ๆ

การฆ่าต ัวตายป้องก ันได้
ส ัญญาณเตือน
สัญญาณเตือนคือพฤติกรรมทีส
o งั เกตได ้
ซึงo อาจเป็ นสัญญาณบ่งบอกถึงการคิดฆ่าตัวตาย
สิงo เหล่านัน
s อาจพิจารณาได ้ว่าเป็ น
"เสียงร ้องขอความช่วยเหลือ" หรือ
"คําเชิญให ้ยืน
o มือเข ้าช่วย"
สัญญาณเตือนเหล่านีsบ่งบอกถึงความต ้องการทีจ
o ะส
อบถามโดยตรงว่าบุคคลมีความคิดฆ่าตัวตายหรือไม่
หากมีความคิดดังกล่าว
จะต ้องมีการป้ องกันการฆ่าตัวตาย
s หวัง หมดหนทาง
• ความรู ้สึกเศร ้า สิน
• การเปลีย
o นแปลงพฤติกรรม รูปลักษณ์ ความคิด
และ/หรือความรู ้สึกอย่างสําคัญ
• การแยกและการปลีกตัวจากสังคม
• ภัยคุกคามการฆ่าตัวตาย
(ทางตรงและทางอ ้อม)
• จดหมายลาตายและแผนการฆ่าตัวตาย
• ประวัตค
ิ วามคิด/พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
• พฤติกรรมการทําร ้ายตนเอง
• การหมกมุ่นอยู่กับความตาย
• การเตรียมการขัน
s สุดท ้าย (เช่น
มอบสิงo ของลํsาค่า
o สังคมออนไลน์
โพสต์แผนการในสือ
ส่งข ้อความไปให ้เพือ
o น)

F ง
ปัจจ ัยเสีย
่ ฤติกรรมฆ่าตัวตาย
แม ้ว่าเส ้นทางทีน
o ําไปสูพ
นัน
s จะยาวนานและซับซ ้อน
ทังs ยังไม่มพ
ี ฤติกรรม "ส่อ"
ทีค
o าดการณ์การฆ่าตัวตายได ้อย่างแน่นอน
o งบางประการทีเo กีย
แต่มป
ี ั จจัยเสีย
o วข ้องกับค
o งในการฆ่าตัวตายเพิม
วามเสีย
o ขึน
s
ปั จจัยเหล่านีsไม่ได ้เป็ นสัญญาณของการคิด
o มโยงกับสิงo
ฆ่าตัวตายหากเกิดขึน
s โดยไม่เชือ
ใด อย่างไรก็ตาม เมือ
o ปรากฏขึน
s
นัoนบ่งบอกว่าจําเป็ นต ้องระมัดระวังถึงสัญญา
ณเตือนของการฆ่าตัวตาย
• การใช ้เครือ
o งมือ (เช่น อาวุธปื น มีด
ยา)
• แรงกดดัน (เช่น ความสูญเสีย
ความสัมพันธ์ในกลุม
่ เพือ
o น โรงเรียน
ปั ญหาเกีย
o วกับอัตลักษณ์ทางเพศ)
• ประวัตภ
ิ าวะซึมเศร ้า
ความเจ็บป่ วยทางจิต
หรือการใช ้สารเสพติด/เครือ
o งดืม
o แอลก
อฮอล์
• ประวัตก
ิ ารฆ่าตัวตายในครอบครัวหรือข
องเพือ
o นสนิท
• ประวัตค
ิ วามเจ็บป่ วยทางจิตในครอบครั
ว

สิงF ทีค
F ุณพึงปฏิบ ัติมด
ี ังนีK
ร ับฟัง
•
•
•

o งต่อการฆ่าตัวตาย
ประเมินความเสีย
รับฟังโดยไม่ด่วนตัดสิน
สอบถามโดยใช ้คําถามปลายเปิ ด

ป้องก ัน
•
•
•

ลงมือดําเนินการทันที
ดูแล อย่าปล่อยให ้บุตรอยู่ตามลําพัง
พิจารณาจัดทําแผนความปลอดภัยทีโo ร
งเรียนและทีบ
o ้าน หากจําเป็ น

F มโยง
เชือ
•

•

•

o สารและร่วมงานกับฝ่ ายบริห
สือ
ารจัดการ
บุคลากรด ้านสุขภาพจิต
หรือทีป
o รึกษาในโรงเรียนของบุ
ตรเพือ
o ขอการสนับสนุน
ติดต่อแผนกสุขภาพจิต
การบังคับใช ้กฎหมาย
หรือบริการป้ องกันตามความจําเ
ป็ น
ช่วยบุตรของคุณเข ้าหาผู ้ใหญ่ทีo
o ถือได ้ทีบ
เชือ
o ้านและทีโo รงเรียน

เป็นแบบอย่าง
•
•

สงบสติอารมณ์
สร ้างสภาพแวดล ้อมทีป
o ลอดภัย
เพือ
o พูดถึงการฆ่าตัวตาย
ตระหนักถึงความคิด ความรู ้สึก
และปฏิกริ ย
ิ าขณะทีค
o ุณรับฟัง
โดยไม่ด่วนตัดสินสิงo ใด

สงF ั สอน
•

•

•

เรียนรู ้สัญญาณเตือนและปั จจัย
o ง
ความเสีย
รวมทังs ให ้ข ้อมูลและความรู ้เกีย
o
วกับการฆ่าตัวตายและการทําร ้า
ยตัวเอง
สนับสนุนพฤติกรรมการขอควา
มช่วยเหลือ
และช่วยบุตรของคุณเข ้าหาผู ้ใ
o ถือได ้ทีบ
หญ่ทเีo ชือ
o ้านและทีโo รง
เรียน
ค ้นหาทรัพยากรช่วยเหลือในโร
งเรียนและชุมชน
รวมถึงการแนะนําบริการสุขภาพ
จิตระดับมืออาชีพ
ตามความจําเป็ น

ทําความเข ้าใจการฆ่าตัวตาย:
ืo และข ้อเท็จจริง
ความเชอ

คลินก
ิ SMH ศูนย์บรรเทาสุขภาพ
ภาคเหนือ

Valley Clinic
6651-A Balboa Blvd., Van Nuys 91406
โทรศั พท์: 818-758-2300 | โทรสาร: 818-996-9850

ภาคตะว ันตก

Crenshaw Wellness Center
3206 W. 50th St., Los Angeles 90043
โทรศั พท์: 323-290-7737 | โทรสาร: 323-290-7713

การทราบข ้อเท็จจริงเป็ นสิงo สําคัญ เพือ
o เข ้าใจสาเหตุทค
ีo นเสียชีวต
ิ ด ้วยการฆ่าตัวตาย
และสาเหตุทห
ีo ลาย ๆ คนพยายามฆ่าตัวตาย อ่านข ้อเท็จจริงเกีย
o วกับการฆ่าตัวตายด ้านล่าง
แล ้วแบ่งปั นข ้อมูลนีก
s ับผู ้อืน
o

F
ความเชือ
การฆ่าตัวตายไม่สามารถป้ องกันได ้
เมือ
o บุคคลหนึงo ตัดสินใจฆ่าตัวตายแล ้ว
จะไม่มท
ี างยับยังs ได ้

1555 West 110th St., Los Angeles 90043
โทรศั พท์: 323-241-1909 | โทรสาร: 323-241-1918

ข้อเท็จจริง การฆ่าตัวตายป้ องกันได ้
คนส่วนใหญ่ทค
ีo ด
ิ จะฆ่าตัวตาย
ไม่ได ้ต ้องการเสียชีวต
ิ จริง ๆ
พวกเขาหาทางยุตค
ิ วามเจ็บปวดทางใจหรือ
ทางกายทีรo ุนแรง
ส่วนใหญ่มค
ี วามเจ็บป่ วยทางจิต
การเข ้าไปช่วยเหลือจะสามารถช่วยชีวต
ิ ไว ้ไ
ด้

ภาคใต้

F
ความเชือ

Hyde Park Clinic
6519 S. 8th Ave., Bungalow #46, Los Angeles 90043
โทรศั พท์: 323-750-5167 | โทรสาร: 323-759-2697

Washington Wellness Center

97th Street School Mental Health Clinic
Barrett Elementary School
439 W. 97th St., Los Angeles 90003
โทรศั พท์: 323-418-1055 | โทรสาร: 323-418-3964

San Pedro Clinic
704 West 8th St., San Pedro 90731
โทรศั พท์: 310-832-7545 | โทรสาร: 310-833-8580

Locke Wellness Center
316 111th St., Los Angeles 90061
โทรศั พท์: 323-418-1055 | โทรสาร: 323-418-3964

การถามบุคคลหนึงo ว่ามีความคิดจะฆ่าตัวตา
ยหรือไม่ จะเป็ นการชีโs พรงให ้กระรอก
และเป็ นสาเหตุสก
ู่ ารลงมือทํา
ข้อเท็จจริง
เมือ
o คุณเป็ นกังวลว่าคนทีค
o ุณรู ้จักตกอยู่ในภา
วะวิกฤตหรือซึมเศร ้า
การถามเกีย
o วกับความคิดจะฆ่าตัวตายนัน
s
สามารถช่วยแก ้ไขได ้จริง
คุณสามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและห
าทางแก ้ไข
โดยให ้โอกาสบุคคลเปิ ดใจและแบ่งปั นปัญ
หาของตน

Carson Wellness Center
270 East 223rd St., Carson 90745
โทรศั พท์: 310-847-7216 | โทรสาร: 310-847-7214

ภาคตะว ันออก

Bell/Cudahy School Mental Health Clinic
Ellen Ochoa Learning Center
7326 S. Wilcox, Cudahy 90201
โทรศั พท์: 323-271-3676 | โทรสาร: 323-271-3657

Ramona Clinic
231 S. Alma Ave., Los Angeles 90063
โทรศั พท์: 323-266-7615 | โทรสาร: 323-266-7695

Gage Wellness Center
2880 Zoe Ave., Huntington Park 90255
โทรศั พท์: 323-826-9499 | โทรสาร: 323-826-1524

Elizabeth LC Wellness Center
4811 Elizabeth St., Cudahy 90201
โทรศั พท์: 323-271-3676 | โทรสาร: 323-271-3657

ภาคกลาง

Belmont Wellness Center
180 Union Place, Los Angeles 90026
โทรศั พท์: 213-241-4451 | โทรสาร: 213-241-4465

Roybal Clinic
1200 West Colton St., Los Angeles 90026
โทรศั พท์: 213-580-6415 | โทรสาร: 213-241-4465

สําหร ับการเข้าพบทีป
F รึกษาทางการแพทย์:
smh.lausd.net

F
ความเชือ

คนทีข
o ู่ว่าจะฆ่าตัวตายจะไม่ลงมือทําจริง
เพียงแต่ต ้องการความสนใจ
ข้อเท็จจริง
คนทีก
o ล่าวถึงการฆ่าตัวตายหรือแสดงความ
คิดว่าต ้องการจบชีวต
ิ
o งต่อการฆ่าตัวตายและคุณต ้องให ้ควา
จะเสีย
มสนใจ
คนส่วนใหญ่ทเีo สียชีวต
ิ ด ้วยการฆ่าตัวตายจะ
s รือสัญญาณเตือน
ให ้สัญญาณบ่งชีห
จริงจังกับคําขูฆ
่ ่าตัวตาย
แม ้คุณจะคิดว่าพวกเขาเพียง
"ร ้องขอความช่วยเหลือ"
การร ้องขอความช่วยเหลือคือความจริงทีป
o ร
ากฏ ดังนัน
s กรุณาให ้ความช่วยเหลือ

F
ความเชือ

ผู ้ปกครอง/ผู ้ดูแลจะมองออกเมือ
o บุตร/หลาน
o งต่อการฆ่
แสดงสัญญาณของพฤติกรรมเสีย
าตัวตาย
ข้อเท็จจริง
น่าเสียดายทีงo านวิจัยแสดงให ้เห็นว่าไม่ได ้เ
ป็ นเช่นนัน
s
ด ้วยสัดส่วนร ้อยละของครอบครัวทีม
o ากจนน่
าตกใจ
งานวิจัยเน ้นให ้เห็นความสําคัญของผู ้ปกคร
อง/ผู ้ดูแลทีต
o ้องใส่ใจสัญญาณเตือน
o ง ถามตรง ๆ และเปิ ดใจรับฟัง
ปั จจัยเสีย

ฉันควรทําอย่างไรเมือ
o กังวลเกีย
o วกับบุตร/หลานของฉัน?
หากคุณคิดว่าบุตร/หลานมีความคิดจะฆ่าตัวตาย ให ้เข ้าหาด ้วยการซักถาม
การถามเป็ นขัน
s ตอนแรกของการช่วยชีวต
ิ
และช่วยให ้บุตร/หลานทราบว่าคุณจะอยู่เคียงข ้าง พร ้อมจะรับฟั ง
ต่อไปนีsเป็ นตัวอย่างบางส่วนของวิธก
ี ารถาม: "ลูกมีความคิดทีจ
o ะฆ่าตัวตายไหม?"
"บางครังs เมือ
o คนอืน
o กําลังเศร ้าเหมือนกับลูก พวกเขามีความคิดจะฆ่าตัวตาย
ลูกเคยคิดแบบนัน
s บ ้างไหม?"
ข้อมูลฉุกเฉิน/การบริการหล ังเวลาทําการ
หากคุณต ้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ติดต่อ 911
สําหรับจิตเวชฉุกเฉิน ติดต่อกรมสุขภาพจิต
ศูนย์เข ้าถึงได ้ 24 ชัoวโมงทีo (800) 854-7771

แหล่งข ้อมูลสําหรับผู ้ปกครอง/ผู ้ดูแลและเด็ก/วัยรุ่น
สายด่วนชุมชน
Didi Hirsch Suicide Prevention Hotline
(877) 727-4747 (24 ชัวF โมง)
National Suicide Prevention Lifeline
(800) 273-TALK (8255) (24 hours)
Trevor Lifeline (866) 488-7386 (24 ชัวF โมง)
Teen Line (800) 852-8336 (18.00-22.00 น.
ทุกว ัน)
แหล่งข้อมูลข้อความและการพูดคุยทางออนไลน์
Crisis Chat (11.00-23.00 น. ทุกว ัน)
http://www.crisischat.org/chat
Teen Line - พิมพ์ “TEEN” มาทีF 839863

แหล่งข้อมูลออนไลน์
http://www.didihirsch.org/
http://www.thetrevorproject.org/
http://teenline.org/
http://www.afsp.org/understandingsuicide
แอปฯ สมาร์ทโฟน
MY3
Teen Line Youth Yellow Pages

