
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metanoia Mental Health Services & Resource Center 
Mail: admin@metanoiamhsrc.com 
Phone: +959 959 540733, +959 784420563 
Website: www.metanoiamhsrc.com 
Facebook: https://www.facebook.com/metanoiamhsrc/ 
Address: No. 63, First floor (Right), 125th street, , Thabyaygone Ward, Mingalartaungnyunt Township, Yangon 

လႈပ ္ရ္ွားလြနွ္ား  ျွ္ား ႏွျ္္င့္ စတိလ္ိိုကမ္ရနပ္ါ  ပ လိုပတ္တ ္ ျွ္ား 

 ဂနရမ ျမိ္သည္င့္ ပံိုစံမမိ ွား  စ္စန  ျ္ွား (ဥပမရ - 

စ  နန္န္႕ဒွားနန္န ပ လိုပ္  ျ္ွား၊ ထိိုျ္ ိုိျ္ွားလ္မျ္ 

တြန္နလိမ္စနတတ္  ျ္ွား) 

 ထိိုျ္ ိိုျ္ွားလ္မျ္ မၾကရ ဏဆိိုသလိို ထိိုျ္ ံိုမ္ 

ထသြရွား  ျ္ွား 

  ျိမ္ ျမိ္စဆရင့္ သည္င့္ ကစရွားနည္ွားမမရွား၊ 

အပန္ွားစ  မႈမမရွားကိို မလိုပ္ႏွိိုျ္  ျွ္ား 

 (စက္တပ္ထရွားသက င့္သိိုနမမိ ွား) စတရက္စလ္မရက္ 

လႈပ္ ္ရွားစန  ျ္ွား 

 မသျ္င့္စတရ္စြရ စလ္မရက္စ ပွား  ျွ္ား၊ 

တြယ္တက္  ျ္ွားမမရွား  ပ လိုပ္  ျ္ွား  

 စကရွားအလြန္စ ပရ  ျ္ွား 

 စကရွားစ ပရသည္င့္အ ါ တစ္ က္လဒ ပ ွားစအရျ ္

မစစရျ္င့္ႏွိိုျ္  ျ္ွား၊ ၾကရွား  တ္စ ပရ  ျ္ွား 

 ကိိုယ္င့္အလ္ည္င့္ကိို စစရျ္င့္ န ္မစစရျ္င့္ႏွိိုျ္  ျ္ွား 

(ဥပမရ - တန္ွားစ သည္င့္အ ါ) 

ADHD ဆိိုတရဘရလ ။  

ADHD ဆိိုတရ ကစလွားစတြမ္ရ   စတ္တ္တ င့္ 

ဥ ွားစႏွ္ရက္ႏွ္ျ္င့္အရ ံိုစၾကရ ြနံ  ိ ွားမႈဆိိုျ ္ရစ ရဂါ 

စ ္႕နရမမရွားထ မ္ရမ ္အ  စ္အမမရွားဆံိုွား စ ရဂ ါ 

စ ္႕နရ တစ ္ို  စ္ပါတယ္။  ္႕ စ ရဂါါရ 

ကစလွားဘ မ္ရ စတျ္  စ္စပေ ပ ွား မမရွားစသရ 

အရွား  ျ္င့္ လဒၾက ွားဘ  အထ ိၾကရ ္ည္   စ္စပေ 

စနတတ္ပါတယ္။ 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

အရ ံိုစဒွားစိိုက္မႈ  မ ိနယြျွ္ား  ျွ္ား ႏွျ္္င့္ လႈပ ္ရ္ွားလြန ္စ ရဂါစ ္႕နရ 

 

အရ ံိုစဒွားစိုိက ္န ္ က ္   ျွ္ား 

 (စရသျ္ န္ွား၊ စကရွားစ ပရ  ျ္ွား၊ စရ တ္  ျ္ွား စသည္တိိုန တြျ္) ၾကရ ္ည္စြရ 

အရ ံိုမစိိုက္ႏွိိုျ ္ ျ္ွား  

 အ  ရွားသဒမမရွားႏ္ွျ္င့္ စကရွားစ ပရသည္င့္အ မိန္တြျ္ အရ ံိုမစိိုက္သည္င့္ 

ပံိုစံမမိ ွား  စ္စန  ျ္ွား  

 (စကမရျ္ွား၊ အိမ ္တိိုနတြျ္) ညႊန္ၾကရွား မက္၊ စည္ွားကမ္ွားမမရွား ကိို 

လိိုက္နရ န္ က္    ျ္ွား 

 (စကမရျ္ွားစရ၊ အိမ္အလိုပ္ စသည္င့္) အလိုပ္တစ္ ိုကိို 

 ပ ွားစ မရက္စအရျ္လိုပ္ န္  က္    ျ္ွား  

 (စကမရျ္ွားစရမမရွားတြျ္) မ္န္ကနတ္ိကမမႈမ ္ိသည္င့္အတြက္ အမ္ရွားမမရွား  ျ္ွား  

 စနစ္တကမစ စဥစ္ဆရျ္ ြက္ စသရ အလိုပ္မမိ ွားလိုပ္ န ္ က္    ျ္ွား (ဥပမရ 

- အ မိန္ကိိုစ မံ န္န ြ   ျ္ွား) 

 ဆက္တိိုက္စဥ္ွားစရွား ပ ွား လိုပ္ သည္င့္ အလိုပ္မမရွား (ဥပမရ - 

စရစ စရကံိုွားစ ွား  ျ္ွား၊ ပံိုစံ  ည္င့္  ျွ္ား) ကိို မႏ္ွစ္သက္  ျ္ွား ႏွ္ျ္င့္ စ ္ရျၾ္ကဥ္  ျ္ွား 

 အလြယ္တကဒ အရ ံို ပမံနလြျ္င့္  ျွ္ား 

 မၾကရ ဏ စမင့္တတ္  ျ္ွား 

 မၾကရ ဏ ပစၥည္ွားမမရွား စပမရက္  ျ္ွား  

စ ရဂါလကကဏရမမရွား 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

စနရကဆ္ကတ္ြ ဆိိုွားကမ ိွားမမရွား 
 ္႕ စ ရဂါစ ္႕နရ  ံစရွား သဒစတြါရ စကမရျ္ွား၊ 

အလိုပ္ န န လဒမႈဆက္ဆံစ ွား နယ္ပယ္စတြမ္ရ 

္႕ိုကက ၾကံ စတြန  တတ္ပါတယ္။  

 ္႕ လိိုကစလွားစတြကိို ပတ္ န္ွားကမျ္က ဆိိုွားတ င့္ 

ကစလွား ဆိို ပ ွား သတ္မ္တ္တတ္ၾကပါတယ္။ 

 အ ္႕  အကမိ ွားဆက္ စတြစၾကရျ္င့္ သဒတိိုနစလွားစတြ 

ၾက ွား ပျ္ွား  လရတ င့္အ ါမ္ရ  

- လဒမႈပတ္ န္ွားကမျ္ကိိုဆန္နကမျတ္ င့္အ ပ အမဒ 

မမရွား န န ပတ္သတ္တ င့္  ပ နရ 

- မိမိကိိုယ္ကိိုယံိုၾကည္တန္ ိိုွားထရွားမႈ စလမရင့္နည္ွား 

တ င့္  ပ နရ  

- အ က္၊ မဒွားယစ္စဆွားစြ တ င့္  ပ နရ န န 

- အ  ရွားစိတ္ပိိုျ္ွားဆိိုျ္ ရ စ ရဂါစ ္႕နရမမရွား  

အစ ္ိတရစတြကိို စနရက္ဆက္တြ ဆိိုွားကမိ ွား 

အစနန န  ံစရွား ႏွိိုျ္ပါတယ္။ 

ADHD ႏွျ္္င့္ ပတသ္က၍္ 
 ကစလွားမမရွား  န ၅% န ႔ လဒၾက ွားမမရွား  န ၂.၅%  န္န 

ါရ ္႕ စ ရဂါစ ္႕နရကိို  ံစရွားစန ပါတယ္။ 

 ္႕ စ ရဂါစ ္႕နရါရ စယရကမရ္ွားစလွားစတြမ္ရ  ပိို 

အ  စ္မမရွားတတ္ပါတယ္။  

 ADHD  စ္   ျ္ွား  နအစၾကရျ္ွားအ ျ္ွားကိို စသ မရ  

အတိအကမမသိ စသွား စသရ္လည္ွား မမိ ွား ိိုွားဗ ဇန ႔ 

ပတ္ န္ွားကမျ္ဆိိုျ္ ရအ မိ နစသရအစၾကရျ္ွားအ ရ 

မမရွား က ADHD ႏွ္ျ္င့္ ဆက္စပ္မႈ  ္ိစနစၾကရျ္ွား 

သိုစတသန  စတြန ္ိ မက္မမရွားအ  သိ ္ိ ပါတယ္။ 
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Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

အရ ံိုစဒွားစိိုက္မႈ  မ ိနယြျွ္ား  ျွ္ား ႏွျ္္င့္ လႈပ ္ရ္ွားလြန ္စ ရဂါစ ္႕နရ 

 

အ ကအ္  ၊ စနိစ္ ေမႈမမရွားကိို  စအရျ ္မျစ္ကမရ္လႊရွား ပ ွား 

မမိတိိို႔ စမမရ္္မန္ွ္ားသည္င့္ ကမနွ္ားမရစပမရ္ ႊျ၍္ ကိိုယစ္ြမွ္ားကိိုယစ္ ပညင့္္စံိုစသရ ဘ ပနွ္ားတိိုျဆ္ သိိုန 

 

သတ ိပ  န ္
 ကစလွား (သိိုနမါိုတ္)လဒၾက ွားတစ္စယရက္စယရက္ 

တြျ ္ADHD စ ရဂါစ ္႕နရ  ္ိမ ္ိကိို ဆ ရ န္မမရွား 

(သိိုနမါိုတ္) စိတ္ကမန္ွားမရစ ွားဆိိုျ္ ရပညရ ္ျမ္မရွား 

က စသ မရစသရ ဆန္ွားစစ္  စလင့္လရမႈ လိုပ္ ပ ွားမ္ 

သတ္မ္တ္ဆံိုွား  တ္ ၾကပါတယ္။ မိမ ိအထျ္န န 

 န္နမ္န္ွား သတ္မ္တ္တရမမိ ွား မ ပ လိုပ္သျ္င့္ပါဘဒွား။ 

 ADHD စ ရဂါစ ္႕နရ ္စိသရ္လည္ွား အ  ရွားလဒမမရွား 

က င့္သိိုနဘ ကိိုစအရျ္ မျ္စြရ    တ္သန္ွားစနၾကသဒ 

မမရွားစြရ ္ိပါတယ္။ သဒတိိုနစတြကိို ပတ္ န္ွားကမျ္က 

နရွားလည္မႈ န န ပံင့္ပိိုွားမႈ စပွား ိိုန အစ ွားၾက ွားပါတယ္။  

 ္႕ါစၾကရျ္င့္ မိမိကစလွားတြျ္ ADHD  ္ိသည္ါို 

သံသယ  ္ိပါက စိတ္ကမန္ွားမရစ ွားဆိိုျ္ ရ ပညရ ္ျ ္

ႏွ္ျ္င့္  စစရစ ွားစြရ တိိုျ္ပျ္ စဆြွားစႏွြွား  ပ ွား ကစလွားကိို 

 ိိုျ္ွား န္ွားပံင့္ပိိုွားစပွား ိိုန အစ ွားၾက ွားပါတယ္။   


