
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Metanoia Mental Health Services and Resource Center 
Email: 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 

 

 စိတ္ေရ ာဂါမ ်ာတတြ ္ စိတ္္မေရ ာဂသည္ အျဖစ္ါမ ်ာ၍ ျ ြ္်ာ း္ေသ ေရ ာဂ ျဖစ္ျ ပ်ာ  ျဖစ္ တ ်ာသသူ၏ 

ခံစ ်ာါႈ၊ အေတတ်ာအေခၚးွြ့္ လု ္ေဆ ြ္ခမ္္ါမ ်ာ္ုိ ဆို်ာရတ ်ာစတ  ိခို္္ ေစးိုြ္ ဂသည္္။ 

 စိတ္္မေရ ာဂသည္ ္ၽတး္ု ္တိုုေးုစစဥ္ ႀ္ံဳေေတတတေးရေသ  စိး္ေခၚါႈါမ ်ာေ ္ ြ့္ ခဏတ  ျဖစ္ေ ၚ 

တတ္သည့္ စိတ္ခံစ ်ာခမ္္ ေျ  ြ္်ာလါ္ႈးွြ့္ ါတသညပ ဂ္။   

Depression (Depressive Disorders) 
စတ္ိ္မေရ ာဂ 

 ၀ါ္်ားည္်ာအ ်ာြး္္ျခြ္်ာ၊ စိတဓ္ တ္္ မျခြ္်ာ 

 အစ ်ာစ ်ာခမြစ္ိတ ္ေျ  ြ်္ာလ္ျခြ္်ာ 

 အအိ း္ည္်ာျခြ်္ာ (သိုု) အအ ိ္လတး္ျခြ္်ာ 

 အ ်ာအြ္္ ုး္ခါ္်ာ၍ ႏြတါ္်ာႏြတးလ္တး္ျခြ္်ာ 

 ဆံု်ာျဖတ္ခမ္္ခမါႈါမ ်ာခ္္ခလ္ ျခြ်္ာ 

 ္ိးု့္္ိုး္္ ို ုအျ စ္ရွသိညဟ္ ု ြ္ျါြ္းသဆျခြ္်ာ 

 အရြ္္  ါိါိစိတ၀္ြ္စ ်ာေ မ ္ရ ြ္ေသ  

္ိစၥရ ္ါမ ်ာ္ိ ုစိတ္ါ၀ြ္စ ်ာ ါေ မ ္ရ ြ္ေတ ့ျခြ္်ာ 

 ရည္ရတး္ခမ္ါ္္ ့အျ ဳေအါသါမ ်ာ္ိလုု ္္ိြု္ေးါိျခြ္်ာ၊ 

စ္ ်ာေျ   းွြ္ ့လွု ္ရွ ်ာါႈ ေးွ်ာေ္တ်ာလ ျခြ္်ာ 

 ေသခမြ္စိတါ္မ ်ာျဖစ္ေ ၚလ ျခြ္်ားွြ့္ ါိါိ္ိးု္္ ိးု ္

သတ္ေသရး ္ ္ံစည္ အေ္ ြ ္ည္ေဖ ္ျခြ္်ာ  

 ေတတ်ာေခၚရခ္ခ္လ္ ျခြ္်ာ၊ အ ရံုါစို္ႏ္ြိုြ္ျခြ်္ားွြ့္ 
ဆံု်ာျဖတ္ခမ္္ခမါႈါမ ်ာခ္္ခလ္ ျခြ်္ာ 

စတိ္္ မေရ ာဂူ၏ေရ ာဂလ က္ဏ ါမ ်ာ 
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စတိ္္ မေရ ာဂႏွြြ့္ တသ္တ၍္ 

 လသ ၆စဥပ်ာတတြ္ ၁စဥပ်ာသည္ ဘ၀တစ္ေလမွ ္္လံု်ာ တစ္ခမိး္ခမိး္တတြ္္ စတိ္္မေရ ာဂျဖစ္ တ ်ားိုြ ္ဂသည္္။  

 အါမို်ာသါပ်ာါမ ်ာသည္ အါမို်ာသ ်ာါမ ်ာ ္္ စိတ္္မေရ ာဂ  ိုါိုျဖစ ္တ ်ားိုြ္ ဂသည္္။  

 အေျခခံအ ်ာျဖြ့္ အဆြ္ေျ ေသ ဘ၀္ို ိုြ္ဆိုြ္  ်ာေသ သသါမ ်ာ် ြ္ စိတ္္မေရ ာဂ ခံစ ်ာရးိြု္ ဂသည္္။ 

 ါိသ ်ာစုါမိဳေ်ာရို်ာလို္္၍ေသ ္ ၊ လသတစ္စဥပ်ာူ၏  ြ္္ိုး္ဗပဇေ ္ ြ့္ေသ ္   ( ါိါိ္ိုး္္ို းံု ္ည္ါႈအ ်ားည္်ာေသ ၊ 

စိတ္ဖိစပ်ာါွု ါခံးိုြေ္သ ) ၊ စဥပ်ာေးွ ္္းွြ့္ ခႏြၶ ္ိုး္အတတြ္်ာ ိုြ္်ာရွိဓ တ္သဘ ၀ေျ  ြ္်ာလ္ါႈေ ္ ြ့္ေသ ္ ြ္်ာ ၊  တ္၀း္်ာ္မြ္ူ၏ 

ရို္္ခတ္ါႈေ ္ ြ့္ေသ ္  ( အဓါၼအႏြိုြ္္မြ့္ခံရျခြ္်ာ၊ လမစလ္မ်ဴရႈခံရျခြ္်ာ၊ အးွိ ္စ္္ခံရျခြ္်ာ) စိတ္္မေရ ာဂျဖစ ္တ ်ာါႈ္ို  

ျါြ့္တ္္ေစးိုြ္ ဂသည္္။ 

 ခႏြၶ ္ိုး္ ိုြ္်ာဆိုြ္ရ ေရ ာဂါမ ်ာ( စဥ ါ  းွလံု်ာေရ ာဂ၊ ္ြ္ဆ ေရ ာဂ၊ အဆုတ္တပဘပ ေရ ာဂ) းြွ့္ 

စိတ္္မေရ ာဂျဖစ္ တ ်ာါႈသည္လည္်ာ ဆ္္စ ္ါႈရွိ ဂသည္္။ 

 စိတ္္မေရ ာဂသည္ ေသခမ တရုတစို္္ ္ုသါႈါခံးသ ဂ္ ျ းလ္ည္ျဖစ္ တ ်ားိုြ္ျ ပ်ာ း တ ရွညေ္ရ ာဂ့္္သိုတ  ျဖစ္းိုြ္ ဂသည္္။ 

 ျဖစ္ တ ်ာါႈအခမိး ္းွြ့္ ျ ြ္်ာ း္ါွ ု ိုါိုါမ ်ာျ  ်ာလ သည္းွြ့္ အါွမ စိတ္္မေရ ာဂသည္ျ ြ္်ာ း္ ဆို်ာရတ ်ာေသ  

္မး္်ာါ ေရ်ာျ းး  ျဖစ္လ သည္္။ 

 အဆို်ာရတ ်ာဆံု်ာေသ  အေျခအေးတတြ္ စိတ္္မေရ ာဂသည ္ါိါိ္ိုး္္ိုး္ အဆံု်ာစပရြ္ျခြ္်ာ အ ိ ျဖစ္ေစးိြု္ ဂသည္္။ 

 
စတိ္္ မေရ ာဂအ ်ာ္သုါႈ 

 စိတ္္မေရ ာဂသည ္စိတ္ေရ ာဂါမ ်ာတတြ္ ္ုသါႈ 

အေအ ြ္ျါြ္ဆံု်ာေသ  ေရ ာဂျဖစ္သည္္။ ေဆ်ာ၀ဂ်ာ္ုသါႈ  

ခးံသသသါမ ်ာအး္္ (၈၀-၉၀ %) သည္ ေဆ်ာ၀ဂ်ာ္ုသါႈ္ို  

ေ္ ြ္်ာါတး္စတ  တံုုျ း္းိုြ္ ဂသည္္။  

 အျခ ်ာစိတ္ေရ ာဂါမ ်ာ့္္သိုု စတိ္္မေရ ာဂသည္လည္်ာ ဇပ၀-

စိတ္-လသါႈးည္်ာလါ္်ာ (Biopsychosocial approach) ျဖြ့္ 

္ုသးိုြ္ ဂသည္္။  

 စိတ္္မေရ ာဂသည္ ျဖစ္ တ ်ာါႈႏြႈး္်ာျါြ့္ါ ်ာသည့္ စိတ္ေရ ာဂ  ေ၀

ေ၀၀း  ျဖစ္ေသ ္လည္်ာ ေစ စပ်ာစတ သိရွိ၍ အခမိး္ါွပ ္ုသ ဂ္ 

သ္္သ ေ မ ္္္ြ္်ားိုြ္ေသ   ေရ ာဂ ျဖစ္ ဂသည္္။  

  ိုုေ ္ ြ့္ ါိါိ္ိုး္တိုြ္ျဖစေ္စ၊ ါိါိူ၏ါိသ ်ာစု၀ြ္ါမ ်ာတတြ္ 

ျဖစ္ေစ၊ ရြ္်ားွပ်ာေသ ါိတ္ေဆတါမ ်ာတတြ္ျဖစ္ေစ စိတ္္မေရ ာဂ 

ူ၏ လ္ကဏ ါမ ်ာျဖစ္ေ ၚလ  ဂ္ တတ္္ၽတါ္်ား ်ာလည္ေသ  

 ည ရွြ္ါမ ်ားွြ့္ အခမိး္ါွပ တိုြ္ ြ္ေဆတ်ာေႏြတ်ာ၍ ္ုသါႈခံးသရး္ 

လိုအ ္ ဂသည္္။ 

အခ္အ္ခ၊္ စးိေ္ခၚါႈါမ ်ာ္ိ ု ေအ ြျ္ါြေ္္မ ္လ  ်ာျ ပ်ာ 

ါါိတိိုု ေါမ ္ွါးွ်္ာသည့္ ္မး်္ာါ ေ မ ္ရ ြ၍္ 

္ိးုစ္တါ်္ာ္ိးုစ္ျ ည့္စံုေသ  ဘ၀ း်္ာတိြုဆ္ပသိတု 

 


