ความผิดปกติทางด้านวิตกกังวล
Anxiety disorders – Thai

ความผิดปกติทางด้านวิตกกังวลเกีย่ วข้องกับความรูส้ กึ ทีม่ ากกว่า
รูส้ กึ เครียด-เป็นอาการไม่สบายหนัก ผูท้ ม่ี คี วามผิดปกติทางด้าน
วิตกกังวลพบว่า การใช้ชวี ติ ประจำ�วันดำ�เนินไปอย่างยากลำ�บาก

ถ้าคนๆนั้นตอบคำ�ถามว่า “ใช่” ทุกข้อ เขาเคยมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้
สามอย่างหรือมากกว่า หรือไม่

ความผิดปกติทางด้านวิตกกังวลเกิดขึ้นมากสัก
เท่าไร?
ความผิดปกติทางด้านวิตกกังวลเป็นความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดขึ้น
มากที่สุดในออสเตรเลีย หนึ่งในสิบคนจะมีประสบการณ์ผิดปกติ ทางด้านวิตก
กังวลเกิดขึ้นในสักปีหนึ่ง – ผู้หญิงประมาณหนึ่งใน 12 คนและผู้ชายหนึ่งใน 8 คน
ประชากรหนึ่งใน 4 คนจะมีประสบการณ์ ผิดปกติทางด้านวิตกกังวลสักครั้งหนึ่ง
ในชีวิต

อะไรเป็นสาเหตุของความผิดปกติทางด้านวิตกกังวล?
เชือ่ ว่ามีปจั จัยร่วมกันหลายอย่างทีท่ �ำ ให้เกิดความผิดปกติทางด้าน
วิตกกังวลขึน้ ซึง่ ได้แก่:
•

ครอบครัวมีประวัติว่ามีปัญหาทางสุขภาพจิต

•

เหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นในชีวิต

•

อาการเจ็บป่วยเรื้อรังทางร่างกาย

•

ปัจจัยทางบุคคลิก

•

รู้สึกกระวนกระวายหรือเริ่มมีความรู้สึกนั้น

l ใช่ l ไม่ใช่

•

รู้สึกเหนื่อยง่าย

l ใช่ l ไม่ใช่

•

รู้สึกยากที่จะรวบรวมความตั้งใจ

l ใช่ l ไม่ใช่

•

รู้สึกฉุนเฉียว

l ใช่ l ไม่ใช่

•

ปวดกล้ามเนื้อ (เช่น เจ็บขากรรไกรหรือหลัง)

l ใช่ l ไม่ใช่

•

นอนไม่หลับ (เช่น หลับยาก หรือ
นอนไม่นาน หรือหลับๆตื่นๆ)

l ใช่ l ไม่ใช่

ความกลัว (Phobia)

ความกลัวเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้คนรู้สึกกลัวมากต่อสิ่งของ หรือสถานการณ์อย่าง
หนึ่งอย่างใด ผู้นั้นอาจเกิดความกลัว ถ้าเขารู้สึก
•

•

ประเภทของความผิดปกติทางด้านวิตกกังวล
-อาการและ สมุหฐาน
มีประเภทของความผิดปกติทางด้านวิตกกังวลหลายประเภท โดยมี อาการและ
สมุหฐานต่างๆกัน

•

ความผิดปกติทางด้านวิตกกังวลทั่วๆไป
(Generalised Anxiety Disorder – GAD)

ความผิดปกติทางด้านวิตกกังวลทั่วๆไปครอบคลุมถึงความรู้สึกวิต
ก กังวลที่เกิดขึ้นเป็นส่วนมากในช่วงระยะเวลานาน ผู้นั้นอาจมีความ
ผิดปกติทางด้านวิตกกังวลทั่วๆไป (GAD) ถ้าในเวลาหกเดือนหรือ นานกว่าเขามี
ความรู้สึกดังต่อไปนี้มากกว่าวันที่ไม่รู้สึก
•

รู้สึกเป็นห่วงมาก

l ใช่ l ไม่ใช่่

•

พบว่ายากที่จะระงับความเป็นห่วง

l ใช่ l ไม่ใช่

•

พบว่าความเป็นห่วงทำ�ให้ยากในการ
ประกอบกิจวัตรประจำ�วัน(เช่น ทำ�งาน เรียน
พบปะกับเพื่อนๆหรือครอบครัว)

l ใช่ l ไม่ใช่่

หาข้อมูลเพิม่ เติมได้จาก

ตื่นตระหนกมากเมื่อเผชิญกับสิ่งของหรือสถานการณ์โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น
– ขณะบินอยู่บนเครื่องบิน

l ใช่ l ไม่ใช่

– เข้าไปใกล้สัตว์ตัวหนึ่ง

l ใช่ l ไม่ใช่

– ไปงานสังคม

l ใช่ l ไม่ใช่

– ไปงานสังคม

l ใช่ l ไม่ใช่

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสาเหตุให้ต้องเกิดความกลัว เช่น:
– จำ�เป็นต้องเปลี่ยนสภาพการทำ�งาน

l ใช่ l ไม่ใช่

– ไม่ไปร่วมงานสังคม

l ใช่ l ไม่ใช่

– ไม่ไปตรวจสุขภาพร่างกาย

l ใช่ l ไม่ใช่

พบว่ายากลำ�บากในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน (เช่น
การทำ�งาน การเรียน หรือพบปะเพื่อนหรือครอบครัว)
เพราะเขาผู้นั้นจะพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์

l ใช่ l ไม่ใช่

ความผิดปกติที่ถูกครอบงำ�ด้วยแรงผลักดันทางจิตใจ
(Obsessive Compulsive Disorder – OCD)

ความผิดปกติ OCD นีเ้ กิดขึน้ เมือ่ มีความนึกคิดทีไ่ ม่ตอ้ งการหรือ
ความคิดทีส่ อดแทรกแว็บเข้ามา และความกลัวทีก่ อ่ ให้เกิดความวิตกกังวล ซึง่
เรียกกันบ่อยๆว่าเป็นอาการทีถ่ กู ครอบงำ� อาการที่ เกิดขึน้ นีท้ �ำ ให้คนพวกนัน้ มี
ความรูส้ กึ ว่า จำ�เป็นต้องทำ�กิจกรรมบาง อย่างเพือ่ ว่าตนจะได้รสู้ กึ วิตกกังวลน้อย
ลง และสิง่ เหล่านีแ้ หละคือ แรงผลักดันทางจิตใจ ผูท้ อ่ี าจจะมีความผิดปกติ OCD
ได้แก่ผทู้ ่ี
•

มีความคิดหรือความเป็นห่วงที่ไม่ใช่ปัญหาของชีวิตจริงเกิดขึ้น
ซ้ำ�ๆกัน (เช่น ความคิดว่าผู้ที่ใกล้ชิดตนหนึ่ง
งคนหรือมากกว่าจะถูกทำ�ร้าย
l ใช่ l ไม่ใช่

•

ทำ�อย่างหนึ่งอย่างใดซ้ำ�ๆกัน และทำ�เหมือนๆกันตามลำ�ดับทุกครั้ง
ตัวอย่างเช่น
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– ล้างมือ หรือซักเสื้อผ้า
อาบน้ำ�หรือแปรงฟันอยูู่ตลอดเวลา

l ใช่ l ไม่ใช่

และมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้ อย่างน้อยที่สุดสองอย่าง
•

หลับยาก (เช่น ฝันร้าย
หรือพบว่าผลอยหลับหรือหลับได้ยาก)

l ใช่ l ไม่ใช่

l ใช่ l ไม่ใช่

•

โกรธหรือหงุดหงิดง่าย

l ใช่ l ไม่ใช่

– คอยตรวจดูประตูหน้าต่างอยู่ตลอดเวลาว่าปิดล็อกหรือไม่
และ/หรือเครื่องใช้ต่างๆว่าปิดหรือยัง
l ใช่ l ไม่ใช่

•

ยากในการรวบรวมความตั้งใจ

l ใช่ l ไม่ใช่

•

รู้สึกว่าต้องป้องกันตัวเองเสมอ

l ใช่ l ไม่ใช่

รูส้ กึ โล่งใจชัว่ ระยะเวลาสัน้ ๆ หลังจากได้กระทำ�ดังกล่าว
แต่อกี ไม่นานก็รสู้ กึ ว่าต้องทำ�ซ้�ำ อีก

l ใช่ l ไม่ใช่

•

สะดุ้งง่าย

l ใช่ l ไม่ใช่

•

ตระหนักดีว่าความรู้สึก ความนึกคิด
และแบบของความประพฤติเหล่านี้ไม่มีเหตุผล

l ใช่ l ไม่ใช่

•

พบว่าความนึกคิดหรือแบบของความประพฤติ
เหล่านีท้ �ำ ให้เสียเวลามาก กว่า 1 ชัว่ โมงทุกวัน
และ/หรือขัดจังหวะกิจวัตรประจำ�วันของผูน้ น้ั (เช่น
การทำ�งาน การเรียนหรือการพบปะกับเพือ่ นและครอบครัว) l ใช่ l ไม่ใช่

– ทำ�ความสะอาดอยู่ตลอดเวลา
จัดของหรือเคลื่อนย้ายใหม่ ทั้งที่บ้าน
ที่ทำ�งานหรือในรถยนต์

•

ความผิดปกติหลังจากการตึงเครียดทางจิต
(Post Traumatic Stress Disorder – PTSD)

PTSD ได้แก่ประสบการณ์วิตกกังวลที่ระเบิดออกหลังจากที่ผู้นั้นมีอาการช็อคทาง

อารมณ์ครั้งใหญ่จากเหตุการณ์ที่บีบคั้น ซึ่งได้แก่ ความตึงเครียดทางจิต
ผู้นั้นอาจมีประสบการณ์
•

•
•

PTSD

ถ้าเขา/เธอมี

ประสบการณ์หรือเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับความตาย การบาดเจ็บ การทรมาณ หรือการทำ�ร้าย
ที่ทำ�ให้รู้สึกหวาดกลัว หรือช่วยตัวเองไม่ได้
มีความทรงจำ�ที่ทำ�ให้เสียใจหรือความฝันถึงเหตุการณ์
นั้นอย่างน้อย เป็นเวลาหนึ่งเดือน
พบว่ายากในการปฏิบัติภารกิจในชีวิต
(เช่น รู้สึกว่ายากที่จะทำ�งาน /เรียน
หรือเข้ากับครอบครัวหรือเพื่อน)

l ใช่ l ไม่ใช่
l ใช่ l ไม่ใช่
l ใช่ l ไม่ใช่

ถ้าคำ�ตอบคำ�ถามเหล่านี้คือ “ใช่” ในทุกคำ�ถาม และผู้นั้นมีประสบ
การณ์ดังต่อไปนี้ อย่างน้อยที่สุดสามอย่าง

ความผิดปกติทางภาวะตืน่ ตระหนกได้แก่การถูกครอบงำ�ด้วยความรูส้ กึ ตืน่
ตระหนกทีเ่ กิดขึน้ บ่อยๆ การถูกครอบงำ�ด้วยความตืน่ ตระหนกเป็นความ
รูส้ กึ วิตกกังวลทีร่ นุ แรงทีด่ เู หมือนว่าจะระงับไว้ไม่ได้ ผูท้ อ่ี าจมีอาการผิด
ปกติทางภาวะตืน่ ตระหนกถ้าภายใน ระยะเวลา 10 นาที เขา/เธอเกิดความ
รูส้ กึ ดังต่อไปนี้ สีค่ รัง้ หรือมากกว่า
•

เหงื่อออก

l ใช่ l ไม่ใช่

•

อาการสั่น

l ใช่ l ไม่ใช่

•

ใจเต้นเร็ว

l ใช่ l ไม่ใช่

•

หายใจไม่ออก

l ใช่ l ไม่ใช่

•

สำ�ลัก

l ใช่ l ไม่ใช่

•

คลื่นใส้ หรือรู้สึกปวดในท้อง

l ใช่ l ไม่ใช่

•

ตาลาย มึนงง หรือเป็นลม

l ใช่ l ไม่ใช่

•

เป็นเหน็บหรือรู้สึกซู่ซ่า

l ใช่ l ไม่ใช่

•

ไม่สนใจตัวเองหรือสิ่งแวดล้อม

l ใช่ l ไม่ใช่

•

เกิดความรู้สึกร้อนๆหนาวๆ

l ใช่ l ไม่ใช่

•

หวาดกลัวว่าตนเองจะเป็นบ้า

l ใช่ l ไม่ใช่

•

หวาดกลัวว่าตนเองจะตาย

l ใช่ l ไม่ใช่

ถ้าตอบคำ�ถาม ทั้งหมดว่า “ใช่ ” ผู้นั้นมีอาการดังต่อไปนี้ด้วยหรือไม่

•

หลีกเลี่ยงการกระทำ�ที่จะเตือนให้นึกถึงเหตุการณ์นั้น

•

ยากในการจดจำ�เรื่องราวบางตอนที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้น l ใช่ l ไม่ใช่

•

รู้สึกสนใจทำ�สิ่งที่เคยชอบน้อยลง

l ใช่ l ไม่ใช่

•

ยากที่จะเกิดอารมณ์ตอบสนองอย่างลึกซึ้ง
(เช่นเกิดความรักหรือ ความตื่นเต้น)

นับว่าสำ�คัญทีค่ วรระลึกว่า ผูท้ ม่ี สี มุหฐานผิดปกติทางด้านความวิตก
กังวลจำ�นวนมาก จะมีสมุหฐานผิดปกติทางด้านความวิตกกังวลมากกว่าหนึง่ อย่าง

l ใช่ l ไม่ใช่

•

มีความคิดถึงอนาคตน้อยลง
(เช่น เกี่ยวกับอาชีพหรือเป้าหมายของครอบครัว)

l ใช่ l ไม่ใช่

นับว่าสำ�คัญด้วยทีค่ วรระลึกว่า รายการตรวจเช็คนีเ้ ป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ เพือ่ ใช้สงั
เกตว่าบางคนมีความผิดปกติทางด้านความวิตกกังวลหรือไม่ เพือ่ ให้ได้ผลการวิเคราะห์
โรคอย่างสมบูรณ์จ�ำ เป็นต้องไปหาแพทย์
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l ใช่ l ไม่ใช่

ความผิดปกติทางภาวะตื่นตระหนก (Panic Disorder)

•

รู้สึกหวาดกลัวอยู่เป็นเวลาหนึ่งเดือนหรือมากกว่า
ว่าจะเกิดความรู้สึกเหล่านี้อีก

l ใช่ l ไม่ใช่
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รักษาความผิดปกติทางด้านวิตกกังวลอย่างไร
มีการรักษาหลายวิธีที่ทำ�ได้

การรักษาทางจิตวิทยา

การรักษาทางจิตวิทยาไม่เพียงแต่อาจจะช่วยให้ผนู้ น้ั หายจากอาการผิดปกติเท่านัน้
แต่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ความวิตกกังวลเกิดขึน้ อีกโดยทัว่ ไปแล้วนับเป็นวิธที ่ี
มีประสิทธิภาพทีส่ ดุ ในการรักษาความผิด ปกติทางด้านวิตกกังวล การรักษาทางจิ
ตวิทยาสามารถช่วยให้ผนู้ น้ั เปลีย่ นแบบของความคิด และการทีเ่ ขาตอบโต้สถานก
ารณ์บางอย่าง ซึง่ จะช่วยให้ฟน้ื จากความผิดปกติและป้องกันไม่ให้อาการนัน้ กลับ
คืน มื าอีก ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาตามปกติแล้วดำ�เนินการโดยนักจิตวิทยา จิตแพทย์
หรือเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพจิต

การรักษาด้วยยา

ขณะที่โดยทั่วไปในการรักษาความผิดปกติทางด้านความวิตกกังวลจะ เลือกการรัก
ษาทางจิตวิทยาเป็นวิธีแรก การรักษาด้วยยาก็นับว่าช่วย ได้มาก ยาแก้อาการเครีย
ดทางประสาทบางชนิดอาจช่วยควบคุมความ ผิดปกติทางด้านวิตกกังวลอย่าง่
ได้ผลดี รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทยาที่มีประสิทธิภาพในการรัก
ษาความผิดปกติทางด้านวิตก กังวล หาดูได้จาก เว็บไซต์
www.beyondblue.org.au หรือโทรศัพท์สายข้อมูล beyondblue หมายเลข
1300 22 4636 (โทรศัพท์ท้องถิ่น)
ยาเบ็นโซไดอะซาพีนส์ (Benzodiazapines) ลดความตึงเครียดโดย
ไม่มีผลต่อการนอนหลับ เบ็นโซไดอะซาพีนส์บางประเภท เช่น อัลปราโซแลม
(Xanax) ใช้รักษาความผิดปกติทางด้านวิตกกังวลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง
ไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วก็ไม่แนะนำ�ให้ใช้ เบ็นโซไดอะซาพีนส์ติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน เนื่องจากอาจทำ�ให้ติดยาได้

ท่านจะช่วยตัวเองได้อย่างไรถ้าท่านเกิดมีความผิด
ปกติทางด้านวิตกกังวล
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชลอการเปลี่ยนแปลงสำ�คัญๆในชีวิต
แก้ความขัดแย้งส่วนตัวทันทีที่เกิดขึ้น
เข้าร่วมทำ�กิจกรรมที่สนุกสนาน
ขอความช่วยเหลือจากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ
ฝึกเทคนิคการหายใจและการคลายกล้ามเนื้อ
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดปกติทางด้านวิตกกังวล
ตั้งระเบียบให้นอนหลับสบาย
ออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�
ลดการใช้แอลกอฮอลล์และยาอื่นๆ

จะช่วยผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านวิตกกังวลอย่างไร
•

บอกให้ผนู้ น้ั รู้ ถ้าท่านสังเกตเห็นความเปลีย่ นแปลงในความ ประพฤติของเขา

หาข้อมูลเพิม่ เติมได้จาก

•

ใช้เวลาพูดคุยถึงประสบการณ์ตา่ งๆของผูน้ น้ั และให้เขารูว้ า่ ท่าน
คอยรับฟังโดยไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์

•

แนะนำ�ให้ผู้นั้นไปปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพ และ/หรือช่วยจัดทำ�
นัดหมายให้เขาพบกับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทาง สุขภาพ

•

พาผู้นั้นไปหาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพ

•

ช่วยผู้นั้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติทางด้านวิตกกังวล

•

กระตุ้นให้ผู้นั้นพยายามหลับนอนให้พอ ให้ออกกำ�ลังกาย ทานอาหารถูกต้อง
และใช้ยุทธวิธีช่วยตัวเอง

•

เชิญผูน้ น้ั ออกไปเทีย่ วข้างนอกและติดต่อด้วยเสมอ พร้อมทัง้ กระตุน้
เพือ่ นๆและสมาชิกในครอบครัวให้ท�ำ อย่างเดียวกัน แต่ตอ้ งไม่กดดันให
ผูน้ น้ั ต้องเข้าร่วม

•

กระตุ้นให้ผู้นั้นเผชิญกับความหวาดกลัวโดยได้ความสนับสนุน
จากแพทย์และหรือนักจิตวิทยา

•

ติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาล ถ้าผู้นั้นอาจเป็นอันตรายแก่ตนเอง หรือแก่ผู้อื่น

ขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหน
•

แพทย์ผู้ที่เป็นอายุรแพทย์ (GP) คือบุคคลแรกที่เหมาะสมที่สุด ใน
บางกรณีอาจส่งตัวผู้นั้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เป็นต้นว่า
นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ สำ�หรับรายชื่ออายุรแพทย์ ที่มีความชำ�นาญในการ
รักษาความผิดปกติทางด้านวิตกกังวล หาดู ได้จากเว็บไซต์ beyondblue ที่
www.beyondblue.org.au และกดที่ Get Help หรือโทรศัพท์สายข้อมูล
beyondblue หมายเลข 1300 22 4636 (โทรศัพท์ท้องถิ่น)

•

จิตแพทย์เป็นแพทย์ผู้มีความชำ�นาญทางสุขภาพจิต มีความสามารถ ออกความ
เห็นทางการแพทย์และทางจิตวิทยา ทำ�การทดสอบ ทางการแพทย์และสั่งยา
จิตแพทย์บางคนใช้วิธีการรักษาทางจิตวิทยา

•

นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยาและนักอาชีวบำ�บัด มีความเชีย่ วชาญในการรักษาทีไ่ ม่
เกีย่ วกับการแพทย์ (ทางจิต) สำ�หรับภาวะซึมเศร้าและทีเ่ กีย่ วข้องกับความผิดป
กติ ปัจจุบนั เบิกเงินคืน จากเมดิแคร์ในการรักษาทางจิตได้ เมือ่ แพทย์ของท่าน
จิตแพทย์ หรือกุมารแพทย์ ส่งตัวท่านไปหานักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
หรือนักอาชีวบำ�บัดทีจ่ ดทะเบียนแล้ว การเบิกเงินคืนนีเ้ บิกได้
ส่วนหนึง่ ของค่ารักษาจนถึง 12 ครัง้ (หรือ18 ครัง้ ในกรณีพเิ ศษ)
และภายในหนึง่ ปีเบิกได้ 12 งวด รายละเอียดโปรดสอบถาม แพทย์ผสู้ ง่ ตัวท่านไ
ปรับการรักษา รายชือ่ เจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพจิตผูใ้ ห้การ รักษาทางจิตวิทยาทีท่ า่ นสามาร
ถเบิกค่ารักษาได้จากเมดิแคร์ดไู ด้ท่ี
– นักจิตวิทยาที่ให้การรักษา (Clinical Psychologists) เว็บไซต์
www.beyondblue.org.au ภายใต้หัวข้อ Get Help
– นักจิตวิทยา (Psychologists) เว็บไซต์ www.psychology.org.au
ภายใต้หัวข้อ Find a Psychologist
– นักสังคมสงเคราะห์ (Social Workers) เว็บไซต์ www.aasw.asn.au
ภายใต้หัวข้อ Find a Mental Health Worker
– นักอาชีวบำ�บัด

(Occupation Therapists) เว็บไซต์
www.ausot.com.au ภายใต้หัวข้อ Find a Mental Health OT

เว็บไซต์ www.beyondblue.org.au หรือติดต่อ สายข้อมูล beyondblue หมายเลข 1300 22 4636
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ความผิดปกติทางด้านวิตกกังวล
Anxiety disorders – Thai

Social Anxiety Australia

จะหาข้อมูลได้ที่ไหน

www.socialanxiety.com.au

beyondblue: การริเริ่มแก้ปัญหาภาวะซึมเศร้าแห่งชาติ
(beyondblue: the national depression initiative)
www.beyondblue.org.au
beyondblue info line 1300 22 4636

ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความผิดปกติที่เกี่ยวกับการใช้สา
รอย่างหนึ่งอย่างใด การรักษาที่หาได้และสถานที่ขอรับ ความช่วยเหลือ
www.youthbeyondblue.com

เว็บไซต์ของ beyondblue สำ�หรับคนหนุ่มสาว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ
ซึมเศร้าและวิธีที่จะช่วยเหลือเพื่อน
Lifeline
13 11 14

บริการให้คำ�แนะนำ� 24 ชั่วโมง ข้อมูลและการส่งไปรับการรักษา
(โทรศัพท์ท้องถิ่น)

ข้อมูลเกี่ยวกับความวิตกกังวลทางสังคมและภาวะตื่นตระหนก เรื่องราวโดยตรง
ของผู้ที่มีชีวิตอยู่กับสภาพเหล่านี้ และการติดต่อ
Anxiety Disorders Alliance
www.ada.mentalhealth.asn.au

ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติทางความวิตกกังวล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
กลุ่มสนับสนุน
Anxiety Network Australia
www.anxietynetwork.com.au

ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติทางความวิตกกังวล โปรแกรม การอบรม
และวิชาเรียนที่เกี่ยวข้อง – ตลอดจนเรื่องราวจากชีวิตของผู้ที่มีสภาพ เหล่านี้
TRANX (Tranquilliser Recovery and New Existence)
www.tranx.org.au

www.arcvic.com.au

ข้อมูลเกี่ยวกับยาเบ็นโซไดอะซาพีนส์ (ยาสงบประสาทและยานอน
หลับ) คำ�แนะนำ�วิธีใช้ยาเหล่านี้อย่างปลอดภัยและยุทธวิธีในการจัดการ
กับการนอนหลับและความวิตกกังวล

ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติทางความวิตกกังวล การจัดการและการติดต่อ

CRUfAD

ADAVIC (The Anxiety Disorders Association of Victoria)

www.crufad.org

www.adavic.org.au

ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และการควบคุม

ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติทางความตื่นตระหนก ความหวาดกลัว
สังคม ความหวาดกลัวที่โล่ง ความวิตกกังวลและตื่นตระหนกโดย ทั่วไป
และบริการให้ความช่วยเหลือ

Moodgym

Anxiety Recovery Centre

www.moodgym.anu.edu.au

PADA (The Panic Anxiety Disorder Association)

การรักษาสภาพจิตออนไลน์

www.pada.org.au

Climate.tv – interactive e-health

ข้อมูลเกี่ยวกับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า (รวมทั้งภาวะซึมเศร้า หลังคลอด
บุตร) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

www.climate.tv

จัดทำ�โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เป็นระบบการควบคุมตนเอง สำ�หรับผู้ที่อยู่
ในภาวะซึมเศร้าและมีความวิตกกังวล
Panic Online
www.med.monash.edu.au/mental health/paniconline

© beyondblue: the national depression initiative, 2009.
PO Box 6100, Hawthorn West VIC 3122
T: (03) 9810 6100
beyondblue info line 1300 22 4636
F: (03) 9810 6111
E: bb@beyondblue.org.au
W: www.beyondblue.org.au
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โปรแกรมการรักษาออนไลน์ที่ติดต่อได้สำ�หรับผู้มีภาวะตื่นตระหนก
Multicultural Mental Health Australia
www.mmha.org.au phone: 02 9840 3333

เพื่อได้ข้อมูลบริการสุขภาพจิตผ่านวัฒนธรรมในรัฐหรือเขตของท่าน
08/09

เว็บไซต์ www.beyondblue.org.au หรือติดต่อ สายข้อมูล beyondblue หมายเลข 1300 22 4636

