
 

 

 

        

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စတိက္ထုံုး (psychotherapy) ဆိတုာဘာလ။ဲ 

စိတက္ုထံုး (psychotherapy) ဆိုတာ အရည္အခ်င္း  ည္ည  ့္မအာင ္သင္ၾကား ိ႕ုခ်ခထံား ရတဲည 

စိတက္ုထံုး ညာရ င္ ်ား (psychotherapists) က  ံည ိုးမ းတဲည ၀န္မဆာင္ မႈ  စ္ ္တါ္။ စိတက္ထုံုး 

၀န္မဆာင္ မ လု ္ငနး္စစအ္တတင္း စိတ္ကထုံုး ညာရ င္ ်ား က  စိတ္ ညာ ဘာသာရ ဆ္ိုင္ရာ အမ ခခ ံ

သမဘာတရား ်ားကိ ုအသံုး     ့္း 

- စိတ္ခံစား မဆိုင္ရာမသာက ရိမ ၀ ိစ့္း မ (emotional distress)  ်ား   သကသ္ာမစရန္  

-ႈမန႕စစ္ရင္ဆိုငရ္မသာဘ၀  ပနာ ်ားကိမု  ရ ငး္ငိုင္ရန ္ 

- လု ္ငနး္ ်ားကိႈုမအာင္  ငစ္တာအမကာငအ္ထည္မ ာ္ႈႈမဆာင္ရတက္ငိုငရ္န ္င င္ည  

- လူ မမ ္င္းသင္းဆကဆ္ံ မ ်ား အဆင္မ  မခ်ာမ တေမစရန ္

အတတက ္သင္ညရ႕ဲႈမတတးမခေ မ ်ားင င္ည အ   အ ူ ်ားကိ ုအ   သမဘာမဆာငသ္ည္ညႈမ  ာငး္လဲ မ ်ား ႈ

   လု င္ိုင္ရန ္ကူည့္မ း ္တါ္။   

စတ္ိကုထုံး (Psychotherapy) 

စတိက္ထုံုး (psychotherapy) က ဘါသ္မူတတအတတကလ္။ဲ  

စိတက္ုထံုး (psychotherapy) က စိတမ္ရာာ္မ၀ နာ ခံစားမနရသူမတတ အတတက္  ဲ  ဟုတ ္္ဘူး။ႈ မနာက္  ာ ႈ

မ ာ္  ထားတဲည အမ ခအမနမတတအ ္အ၀င ္ အမၾကာင္းအ ်ိ း ်ိ းမၾကာင္ည စိတ္ကထုံုး ၀န္မဆာင္ မ  ံည ိုး မ ရ ုိ႕ 

လာမရာက္ၾက ္တါ္။ 

စတိက္ထုံုး (Psychotherapy) အ ် ိးအစား ်ား 

အက်ိ းသက္မရာက္ မရ သိညဟ္ ုသကမ္သအမထာက္အထားရ သိည္ည စိတက္ထုံုးအ ်ိ းအစား  ်ားစတာ ရ ိ ္တါ္။ 

၄င္းတိ႕ုကိ ု တစ္စ့္းခ်င္းအလိကု္္၊ (ရည္းစား သို႕ လင္ ါား) စံုတတလဲိကု္္၊  ိသားစုလိကု ္ (သို႕ ဟုတ)္ 

တူည့္မသာ  ပနာ ်ား ၾကံ မတတ႕ခစံားရသည္ည အု ္စုလိကု ္ ံည ိုးမ းငုိင္ ္တါ္။ ထုိသို႕ အ ်ိ းအစား ်ားစတာရ ိသည္ည 

စိတက္ုထံုး ်ား   အခ်ိ ႕ကိႈုမအာက္  ာႈမ ာ္  ထား ္တါ္။  

 Cognitive behavioral therapy (CBT)  

 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)  

 Gestalt therapy  

 Play therapy 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 စတိက္ထုံုး (psychotherapy) န႕ဲ တသ္တ၍္ 

 စိတ္ကုထံုး (psychotherapy) သည္ အက်ိ းမက်းးူး  ်ားစတာ 

ရ ိမၾကာင္း  ဆါ္စုင စ္မ ္င္း ်ားစတာႈႈမလညလာခဲညသည္ည  သုမတသန 

 ်ား က သက္မသထူခဲည  ့္းႈႈႈႈ  စ္ ္တါ္။  

 စိတ္ကုထံုး (psychotherapy) ကို အ ခား ကုသ မ္၊  ံည ိုး မ ်ားင င္ည 

ါ စ္တတမဲ းရန္ လိုအ ္ငိုင္ ္တါ္။ စ  ာ စိတ္ၾကတ စိတ္က်ႈမရာာ္ 

(Bipolar disorder) ကို ခံစားမနရႈႈ မသာသူ ်ားအတတက္ႈ

မဆး၀္း ံည ိုး မ္၊ အလု ္အကိုင္င င္ည စား၀တ္မနမရးဆိုင္ရာ 

လူ မ ံည ိုး မ ်ားင င္ည ခ်ိတ္ဆက္မ းရန္ လိုအ ္ ္တါ္။ 

အခကအ္ခ၊ဲ စနိေ္ခခၚမၚမ ်ာကိို  ေအ ာ္္ၚာေ္ကမ ္  ််ာ္ျပ်ာ 

ၚၚိတိိို႔ ေၚမ  ္ၚ န်္ာ ္္သည က်နး္ ာမ ်ာ္ရ င၍္ ကိိုယစ္ြၚ်္ာကိိုယစ္္ျ္သည္စ ိုေ   ေသျန်္ာတိိုာ ္ပ ိိုဆီသို႕ 
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 စိတ္ကုထံုး (psychotherapy) လု ္ငန္းစစ္  ာ သင္ညရဲ႕ အခန္းကကဟာလည္းအးိကက်  ့္း အမရး ္  ္တါ္။ 

လု ္ငန္းစစ္သည္ ၀န္မဆာင ္မမ းသူင င္ည လက္ခံရါူသူ အတူ လက္တတလဲု ္မဆာင္သည္ညႈ  စ္စစ္ ်ိ းႈ  စ္ ္တါ္။   

 စစ္  န္မသာႈမ  ာင္းလဲ မ  စ္မ ေရန္ အခ်ိန္ါူရ ္တါ္။ႈ မတတးမခေ မ္၊ ခံစားခ်က္ ်ားင င္ည အ   အ ူ ်ားကို သင္ကိုါ္တိုင္ႈ

မ  ာင္းလဲ မ   လု ္ငိုင္ ို႕ စိတ္ကုထံုးရဲ႕  ံည ိုး မကို လအတန္ၾကာ အခ်ိန္ါူရ ္တါ္။  

 စိတ္ ိစ့္း မ 

 စိုးရိ ္ ူ န္ မင င္ညႈမၾကာက္ရတံ႕ မ ်ားရ ိ ခင္း   

 မ ္သကို ထိန္းခ်  ္ရန ္ခက္ခဲ ခင္း 

 မ ္င္းသင္းဆက္ဆံမရးဆိုင္ရာ  ပနာ ်ား  

 အ ငင္း တား မ္၊  ဋိ ကၡ ်ား ၾကံ မတတ႕ခံစားရ ခင္း 

  ိ ိဘ၀ တိုးတက္ မအတတက္ႈမဆာင္ရတက္လို မ ်ား 

 ခ်စ္ကၽတ ္း၀င ္မင င္ည လိင္ဆက္ဆံ မဆိုင္ရာႈ  ပနာ ်ား 

 အရက္င င္ည  ူးါစ္မဆး၀္း သံုးစတ ဲမဆိုင္ရာႈ  ပနာ ်ား 

 ဆံုးရ ံုး မ တစ္ခုခ ု(သို႕ ဟုတ္) စတိ္ ဏ္ရာၾကံ မတတ႕ခံစားရ ခင္း  

 စိတ္က်မရာာ္မ၀ နာ အ ္အ၀င္ စိတ္မရာာ္မ၀ နာ ်ား ခံစားရ ခင္း 

  ိ ိကိုါ္ကိုါံုၾကည္ မရ ိ ခင္း္၊တန္ ိုးထား ခင္းတို႕င င္ည  တ္သက္သည္ညႈ  ပနာ ်ား 

 ၾကံ မတတ႕ရသည္ည က်န္း ာမရး  ပနာ ်ားကို ရင္ဆိုင္ငိုင္ရန ္ၾကိ း  ္း ခင္း (စ  ာ - ကင္ဆာမရာာ္)  


