စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာအေျခအေနမ်ားအေပၚတုံ႔ျပန္မႈသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမတူညီၾကပါ။

•

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈ၏သက္ေရာက္မႈ(တုံ႔ျပန္မႈ)မ်ား မတူ
ကြဲျပားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။
• သင္၏ မိသားစုအတြင္း အေျခအေန- ဥပမာ တစ္ဦးတည္းေနထိုင္ေနရသည္ထက္ အသက္
အရြယ္ႀကီးေသာသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေနရသူတစ္ဦး။

• သင္၏ အလုပ္အကိုင္အေျခအေန- မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဝင္ေငြရဖို႔လုပ္ေနရသူ
တစ္ဦးအေနျဖင့္ အလုပ္ေတြပံုမွန္မလုပ္ႏိုင္ေသာအခါ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ပိုၿပီးခံစားရႏိုင္ပါသည္။
• ရပ္ရြာလူထုထဲတြင္ ေနရေသာအေျခအေနလူေနထူထပ္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
လက္လွမ္းမမွီေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ပိုၿပီးခံစားရႏိုင္ပါသည္။

•

လူေတြမွာ သူတို႔ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေန
အေပၚမူတည္ၿပီး မတူကြဲျပားေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္
ခံစားမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ တျခားသူမ်ား
ထက္ ကိုယ္က စိတ္ဖိစီးမႈပိုၿပီးခံစားရတယ္လို႔
သင့္အေနျဖင့္ခံစားရပါက ကိုယ့္ခံစားေနရမႈကို
တျခားသူမ်ားႏွင့္ မႏွႈိင္းယွဥ္သင့္ပါ။
၂

ခက္ခဲေသာျဖစ္ရပ္မ်ားနွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါစိတ္ဖိစီးမႈ
လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါသည္။

• ဆက္ဆံေရးတင္းမာျခင္း။
• စိတ္တိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒၚသျဖစ္လြယ္ျခင္း။

• မိမိကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခ်စ္ရေသာ
သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အစဥ္မပ်က္
စိုးရိမ္မႈႏွင့္ ေၾကာက္ရြံမႈမ်ားရွိျခင္း

• ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေသေၾကာင္းၾကံစည္ဖို႔
အေတြးဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တျခားသူမ်ားကို
ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အေတြးဝင္ျခင္း။
• နာတာရွည္က်န္းမာေရးျပသနာမ်ား

• အခ်ိန္တိုင္းနီးပါး ဝမ္းနည္းမႈမ်ား ခံစားရျခင္း။

ပိုဆိုးလာမႈ။

• ေၾကာက္ရြံ႕ထိန္လန္႔မႈ သို႔မဟုတ္ စိတ္ထဲတြင္

• ေဆးရြက္ႀကီးပါေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၊

တုန္လွႈပ္ေျခာက္ျခားမႈ

အရက္ႏွင့္ တျခားမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲမႈ
ပိုျမင့္မားလာျခင္း။

• စားေသာက္မႈ သို႔မဟုတ္ အိပ္စက္မႈပံုစံ
ေျပာင္းလာျခင္း။
• အာရံုစူးစိုက္ဖို႔ သို႔မဟုတ္
အိပ္စက္အနားယူဖို႔ ခက္ခဲျခင္း။
၃

• ဝမ္းနည္းမႈႏွင့္ စိတ္ဓါတ္က်မႈ ခံစားရျခင္း။
• ယခင္က စိတ္ပါဝင္စားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ
အရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားမႈ
အားနည္းျခင္း။
• အထီးက်န္မႈ သို႔မဟုတ္ သီးျခားျဖစ္မႈခံစားရျခင္း။
• အားအင္ကုန္းခမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ ေမာပန္းမႈခံစားရျခင္း။

• စိတ္ဖိစီးမႈခံစားရမႈမ်ားေၾကာင့္ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္
ေနၾကလုပ္ငန္းမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း။
• မိသားစုထဲသို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာထဲရွိလူမ်ားႏွင့္
အၾကမ္းဖက္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို
အၾကမ္းဖက္တုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ား။
• ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားမွာလည္း စိတ္
ကသိကေအာက္ျဖစ္မႈ၊ ေဒါသႀကီးမႈ၊ အိမ္မက္ဆိုးမ်ား
မက္မႈမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
လကၡဏာမ်ား (ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ား၊ အစာအိမ္
နာျခင္း) ခံစားရျခင္း သို႔မဟုတ္ မိဘမ်ား၊
အုပ္ထိန္းသူမ်ားကို ပိုၿပီးကပ္တြယ္လာမႈမ်ား
ၾကံဳေတြ႕ခံစားရႏိုင္ပါသည္။
တကယ္လို႔ သင့္အေနျဖင့္ အထက္ပါလကၡဏာမ်ားထဲမွတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္မက ၾကံဳေတြ႕
ခံစားရပါက သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္သင္ သို႔မဟုတ္ တျခားသူမ်ားကို ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္
ခ်င္စိတ္ေပၚျခင္း သင္ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနက်လုပ္ငန္းမ်ားမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဆိုးရြားေသာ ခံစား
မႈမ်ားကို အခ်ိန္တိုင္းနီးပါး ခံစားေနရပါက သင္ခံစားေနရသည့္ စိတ္ဖိီစီးမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ဖို႔ နည္းလမ္း
ရွာဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ အထက္ပါေဖာ္ျပထားသည့္ လကၡဏာမ်ားစာရင္းကို ၾကည့္႐ႈၿပီး သင့္ကိုသင္
ေန႔စဥ္ဆန္းစစ္လို႔ရသလို သင့္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အေပါင္းအသင္းမ်ား၏ အေျခအေနကိုလည္း ဆန္း
စစ္ဖို႔အတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင္ သို႔မဟုတ္ သင္သိေသာသူမ်ားမွ ေအာက္ပါ အၾကံျပဳ
ခ်က္မ်ား (သို႔) ေနာက္ဆက္တြဲပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ရွာေဖြသင့္ပါသည္။
၄

သင္ႏွင့္ သင့္အနီးနားမွာရွိေသာ တျခားသူမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈအတြက္ အဆင့္မ်ား
ေအာက္ပါေဖာ္ျပပါ

အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္

စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟု

သင့္အေနျဖင့္

ျမင္ခ်င္မွျမင္လိမ့္မည္။ သို႔ေပမဲ့ အဲဒီအရာေတြဟာစိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ အရမ္းအေရးႀကီးေသာ
အရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဲဒီအရာေတြထဲကတခ်ဳိ႕အရာေတြကို တခ်ဳိ႕ေသာလူေတြအတြက္ ႀကိဳးစားၿပီး
လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ အၾကံျပဳထားခ်က္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားေသာ တခ်ဳိ႕ေသာ
လွႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ တျခားလွႈပ္ရွားမႈမ်ားထက္ အလုပ္ပို ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေပမဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔
အေနျဖင့္

လူတိုင္းကို

ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အရာေတြထဲက

သူတို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သေလာက္

မ်ားမ်ားလုပ္ေဆာင္ဖို႔ တိုက္တြန္းအၾကံျပဳျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

၁.၁။ သင့္ကိုယ္သင္အေကာင္းဆံုးဂရုစိုက္ပါ။
တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ဂရုစိုက္သည့္ ပံုစံအနည္းငယ္ကြဲျပားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။
ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကေတာ့
• အိပ္ယာမွထၿပီးသည့္ႏွင့္ မိမိအိမ္အတြင္းႏွင့္

• အစားအစာစားေသာက္သည့္အခ်ိန္မ်ား
ပံုမွန္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက

အိမ္ျပင္ပမွာ ကိုယ္လက္က်န္းမာေရးအတြက္

အာဟာရျပည့္ဝေသာ အစားအစားမ်ား

လွဳပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ပါဝင္ေအာင္ စားေသာက္ပါ။

(မွတ္ခ်က္ = အိမ္ျပင္ပမွာလုပ္ေဆာင္မႈသည္
မိမိရပ္ရြာေဒသအတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ
စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ)။

• အိပ္ေရးဝေအာင္ အိပ္စက္အနားယူျခင္း

• သင္၏ တကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးကို

(တေန႔ ၈ နာရီ)

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ေရပံုမွန္ခ်ဳိးပါ။

• အရက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ၊ ကြမ္းစားျခင္းႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးပါေသာ ေဆးဝါးမ်ားသံုး
စြဲမႈကိုေရွာင္က်ဥ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္း။ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အဲဒီမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲမႈပမာဏကို မတိုးျမွင့္ပါနွင့္။
၅

၁.၂။ တျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

• ေန႔စဥ္ တစ္ရက္ကို လူတေယာက္ေယာက္ႏွင့္ အနည္းဆံုးသံုးႀကိမ္ခန္႔ ႀကိဳးစားၿပီး
စကားေျပာဆိုပါ။
• သင့္ခံစားေနရမႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မွႈမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္းေျပာဆိုဖို႕အတြက္
အေရးႀကီးပါသည္။

၁.၃။ စိတ္ဖိစီးမႈ စတင္ျမင့္မားလာတာနဲ႔ သင့္ကိုသင္ ႀကိဳးစားၿပီးတည္ၿငိမ္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
• ႀကိဳးစားၿပီးအသက္ကို ဝဝ ႐ႈပါ။ ႏွာေခါင္းမွ တဆင့္
ေလကို ဝဝ နဲ႔ ျပင္းျပင္း႐ႈသြင္းၿပီး ပါးစပ္ကတဆင့္
ျပန္ထုတ္ၿပီး အနည္းဆံုး အသက္ျပင္း ျပင္း႐ႈမႈကို
ငါးႀကိမ္းခန္႔ျပဳလုပ္ၿပီး ေျဖးေျဖးျပန္ထုတ္ပါ။
• ဆုေတာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားထိုင္ျခင္း။ ဒါေတြ
ကို နည္းလမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေနရာ
တစ္ခုမွာ ဆယ္မိနစ္ခန္႔ တရားထိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ဆုေတာင္းျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
• ဒီအခ်ိန္မွာ

ငါတစ္ေယာက္တည္း

မဟုတ္ဘူး

သို႔မဟုတ္ ငါဒါႀကီး ကို ေက်ာ္လြားႏိုင္မွာပါ စသည့္
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေတြးမ်ား ကိုယ့္ကို
ကို္ယ္ေျပာပါ၊ ေတြးပါ။ နံနက္၊ ေန႔လည္ႏွင့္ ညေန
ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအေတြး
တစ္ခုကို သင့္ကိုယ္သင္ ငါးႀကိမ္ေျပာပါ။

၆

၁.၄။ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူပါ သို႔ေပမဲ့ လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳခ်ိန္ကိုကန္႔သတ္ပါ။
• လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုစီ
ကေနသတင္းမ်ားကို နံနက္၊ ေန႔လည္ ႏွင့္ ညေန
အခ်ိန္မွာ ၁ဝ မိနစ္ခန္႔သာ ၾကည့္ပါ။
• သတင္းၾကည့္သည့္အခ်ိန္ကိုလည္း စၾကည့္သည့္
အခ်ိန္ကစၿပီးမွတ္ထားပါ သို႔မွသာ ၁ဝ မိနစ္
ခန္႔သာ ၾကည့္႐ႈမႈကို ထိန္းထားႏိုင္မည္။
• ကိုယ္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအရင္း
အျမစ္မွ သတင္းအခ်က္အလက္ကလြဲၿပီး
တျခားလူမႈကြန္ရက္ေတြက သတင္းကိုၾကည့္ျခင္း
ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ အခုလိုအေရေပၚကာလ
အေတာအတြင္းမွာ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
သတင္းမွားေတြ လူမႈကြန္ရက္ေတြ
အေပၚမွာပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမႈကို သတိျပဳပါ။

(ေအာက္ပါသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ခိုင္လံုေသာအရင္းအျမစ္မ်ားအေနျဖင့္ အၾကံျပဳထားပါသည္။)
		

o Voice of America (https://www.voanews.com/)

		

o Radio Free Asia (https://www.rfa.org/burmese/)

၇

၁.၅။ သင့္ကိုစိတ္ေပ်ာ္ရြင္မႈရွိတဲ့အရာမ်ားလုပ္ေဆာင္ပါ။ 				
(တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ လုပ္ေဆာင္မႈပံုစံျခင္း မတူညီႏိုင္ပါ။)
• အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ စာဖတ္ျခင္း၊ မိမိ ကေလးေတြနဲ႔ အခ်ိန္ေပးေနထိုင္ျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္
အလုပ္၊ လမ္းေလ်ာက္ျခင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း - ဆိုျခင္း၊ တီးခတ္ျခင္း၊ တရားထိုင္ျခင္း၊
ဆုေတာင္းျခင္း စသည္ျဖင့္။
• မိမိႏွစ္သက္ေသာလႈပ္ရွားမႈကို တစ္ေန႔မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ အနည္းဆံုး ၁ဝ မိနစ္ၾကာျပဳလုပ္ပါ။

၁.၆။ လိုအပ္သလိုအကူအညီေတာင္းခံပါ။
တကယ္လို႔ သင့္အေနျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ျပင္းထန္စြာ
ခံစားေနရပါက၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္သင္ သို႔မဟုတ္
တျခားသူမ်ားကို ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခ်င္
စိတ္အေတြးေတြ ဝင္လာပါက ေက်းဇူးျပဳၿပီး သက္
ဆိုင္ရာႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးသူမ်ားကို ဆက္သြယ္ပါ။
• သင့္အား ႏွစ္သိမ့္မႈကို ေျပာၾကားေပးနိုင္မည့္ သင့္
ေနရာေဒသမွ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးသူမ်ားစာရင္းနွင့္
ဖုန္းနံပတ္မ်ားကို ၾကည့္ၿပီးဆက္သြယ္ပါ။

၈

