
စိတ္ဖစိ ီးမႈ (Stress)

ကိိုယ္ခႏၶ ႏွင့္္ အျပဳအမူေျျပ င္ီး ္မႈမမ ီးႏွင့္္ ယွဥ္တတေ္ျ နသ့္္ စိတ္ခံစ ီးမႈဆိိုင္ရ မနက္မန 
ျဖစ္နသ့္္ အေျတတ႕အၾကံဳ ကိို စိတ္ဖိစ ီးမႈဟို နတ္မွတ္ႏိိုင္ပ နသ္သည္။ စိတ္ဖိစ ီးမႈနသ္ စိတ္ဖိစ ီးမႈ
ကိို  ွဳံ႕ေျဆ ္ေျပီးေျန အရ မမ ီး (stressors) ႏွင့္္ ၄င္ီး တိို႕အေျပၚ ူတိို႕၏ ခံယူမႈမမ ီးႏွင့္္
ဆက္စပ္ ျဖစ္ေျပၚ  ပ နသ္သည္။
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စိတ္ဖစိ ီးမႈ (stress) ႏွင့္္ ေျန ကပရိေျ ပဖစိ ီးမႈ (distress) 
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Coping (စိတ္ဖိစ ီးမႈကိို ေျျဖရွငီ္းျခငီ္း)

 ူေျတတဟ စိတ္ဖိစ ီးစရ အေျျခအေျ ေျတတ ႕္ ၾကံဳေျတတ႕ၾကရတ့္္ အခ 
ေျယယိုယမအ ီးျဖင့္္ ပံိုစံႏွစမ္မိဳ ီး ႕္ ေျျဖရငွီ္းၾကပ တယ္သည္။

Problem-focused coping 
(ျပ   ကိို ဥ ီးတသ္ေျျဖရငွီ္းျခငီ္း) 
စိတ္ဖိစ ီးမႈကိို ျဖစ္ေျစနသ့္္ ဇစ္ျမစ္ကိို

ဖယ္ရွ ီး ေျ မ ့္ သ္ီးေျစျခင္ီး
ဥပမ - ေျယ ကကမႏွင့္္ ျပ   ျဖစ္စ္၍

အိမ္ခတ္ေျ ျခင္ီး

Emotional-focused coping 
(စိတ္ခစံ ီးမႈကိို အဓိကထ ီးေျျဖရငွီ္းျခငီ္း) 

စိတ္ဖိစ ီးမႈႏွင့္္ ဆက္စပ္ေျ နသ့္္
ေျန ကပရိေျ ပဖိစ ီးမႈကိို
ေျ မ ့္ သ္ီးေျစျခင္ီး

ဥပမ - ေျယ ကကမေျၾက င့္္
စိတ္ဖိစ ီးမႈရေျန ္ သ္ီး

“ကိိုယ့္္အေျမ ိို႕နေျယ ထ ီးျပ ီး
နသ္ီးခံ ိိုကပ္ မယ္” ဟို စဥ္ီးစ ီးျပ ီး
စိတ္ဖိစ ီးမႈကိို နက္န ေျစျခင္ီး

မိမိ ထိ ္ီးခမဳပ္ႏိိုင္နသ့္္ အေျျခအေျ မမ ီးတတင္ Problem-focused coping 
(ျပ   ကိို ဥ ီးတသ္ေျျဖရွင္ီးျခင္ီး) ကိို အနံိုီးျပဳေျျဖရွင္ီးျခင္ီး ျဖင့္္ ေျရရွသ္အတတက္
စိတ္ဖိစ ီးမႈကိို ေျ မ ့္ခမႏိိုင္ပ တယ္သည္။ မိမိ ထိ ္ီးခမဳပ္ေျျပ င္ီး ္ ရ ္ ခက္ခေ္ျန 
အေျျခအေျ မမ ီးတတင္ Emotional-focused coping (စိတ္ခံစ ီးမႈကိို

အဓိကထ ီးေျျဖရွင္ီးျခင္ီး) ကိို အနံိုီးျပဳျခင္ီးအ ီး ျဖင့္္ သ္ီး ျပင္ီးထ ္နသ့္္
စိတ္ခံစ ီးမႈမမ ီးကိို ေျ မ ့္ခမႏိိုင္ပ တယ္သည္။



B – Belief 
ယံိုၾကသ္မႈ

ယ န ေျရီးဆိိုင္ရ ယံိုၾကသ္ခမက္္၊ ႏိိုင္ငံေျရီးရပ္တသ္မႈ္၊ ယပ
အဓိပၸ ယ္ႏွင့္္ ပတ္နက္နသ့္္ ခံစ ီးခမက္ႏွင့္္ ယံိုၾကသ္မႈမမ ီး္၊ မိမိနသ္
မသ္နူမသ္ပ ျဖစ္ေျၾက င္ီး ေျဖ ္ထိုတ္ျပနမႈ္၊ မိမိရသ္မွ ္ီးခမက္
စနသ္တိို႕အတတက္ ၾကိဳီးပမ္ီးအ ီးထိုတ္မႈ

A – Affect
စိတ္ခံစ ီးမႈ
အေျတတ႕အၾကံဳ

မိမိခံစ ီးခမက္ကိို ေျဖ ္ထိုတ္ျပနျခင္ီး္၊ ငိိုျခင္ီး္၊ ရယ္ျခင္ီး္၊
မိမိအေျတတ႕အၾကံဳမမ ီးကိို အျခ ီးနူတစ္ဥ ီးဥ ီးအ ီး ရင္ဖတင့္္ျခင္ီး္၊ ပံိုဆတ္ျခင္ီး္၊
စ ဖတ္ျခင္ီး္၊ စ ေျရီးျခင္ီးစနသ့္္ စက ီးျဖင့္္မဟိုတ္ေျန 
ေျဖ ္ထိုတ္ျပနမႈမမ ီး

S – Social
 ူမႈေျရီးရ 

အဖတ႕္တစ္ခိုခို (နိို႕မဟိုတ္) အဖတ႕္အစသ္ီး တစ္ခိုခိုတတင္ တတင္ ပ ပင္ျခင္ီး္၊
တ ပ ္တစ္ခိုခိုယူျခင္ီး္၊ အခ ္ီးကကတစ္ခိုခိုတတင္ ပ ပင္ျခင္ီး အ ီးျဖင့္္
မိမိနသ္ တစ္ေျ ရ ရ တတင္ ပ ပင္ေျ ရနသ္ဟို ခံစ ီးရျခင္ီး

I – Imagination
စိတ္ကူီးယဥ္မႈ

စိတ္ကူီးယဥ္ျခင္ီး္၊ စိတ္ကူီးပံိုေျဖ ္ျခင္ီး္၊ ျပ   ကိို စိတ္ကူီးထတ္တင္
ေျျဖရွင္ီးျခင္ီး

C – Cognitive
နိျမင္မႈ

ျပ   ေျျဖရွင္ီးရ ္ နတင္ီးအခမက္အ က္ စိုစသ္ီးျခင္ီး္၊ ျပ   ကိို
ေျျပ သ္ေျအ င္ေျျဖရွင္ီးျခင္ီး္၊ မိမိကိိုယ္ကိို ျပ ္ သ္နံိုီးနပ္စဥ္ီးစ ီးျခင္ီး
ႏွင့္္  မ္ီးသ  ္ေျပီးျခင္ီး

Ph – Physical
ကိိုယ္ က္ ႈပ္ရွ ီးမႈ

စိတ္ေျျဖေျ မ ့္ျခင္ီး္၊ ကိိုယ္က ယေျ ့္ကမင့္္ခ ္ီးျပဳ ိုပ္ျခင္ီး္၊ Yoga 
ကစ ီးျခင္ီး

 ူတိိုင္ီးမွ    သ္ီးဗမ်ဟ ေျတတကိို အနံိုီးျပဳႏိိုင္တ့္္ အ  ီးအ  ရွိပ တယ္သည္။   ေျပမယ့္္ တခမိဳ႕  သ္ီး မ္ီးေျတတကိို
ပိိုနံိုီးမိျပ ီး တခမိဳ႕ကိို နိပ္မနံိုီးမိတ မမိဳီးျဖစ္ႏိိုငပ္ တယ္သည္။  သ္ီး မ္ီးတစ္ခို (ဥပမ - နူတပ ီးကိို ရင္ဖတင့္္ျခင္ီး) ကိို န 
ခဏ ခဏ အနံိုီးျပဳမိ ွမင္ အကမိဳီးရွိႏိိုင္စတမ္ီး ေျ မ ့္ကမ  ႏိိုင္န ိို မ ိို  ီးအပ္တ့္္ ရ   ္ေျတတရ  တ မမိဳီး သ္ီး

ျဖစ္ႏိိုင္ပ တယ္သည္။   ေျၾက င့္္ မိမိႏွစ္နက္တ့္္  သ္ီး မ္ီးအမမိဳီးမမိဳီးကိို ေျျပ င္ီးနံိုီးဖိို႕ ႕္ မနံိုီးဖူီးေျနီးတ့္္
 သ္ီး မ္ီးအနစ္ေျ ီးေျတတကိို  သ္ီး အနံိုီးျပဳၾကသ့္္ဖိို႕ တိိုက္တတ ္ီး ိိုပ တယ္သည္။

အခကအ္ခ္္၊ စိ ေ္ျခၚမႈမမ ီးကိို ေျအ ငျ္မငေ္ျကမ ္   ီးျပ ီး
မိမတိိို႔ ေျမမ ္ွမ ွီ္းနသ့္္ ကမ ီ္းမ ေျပမ ္ရ ငစ္္၍ ကိိုယ္စတမီ္းကိိုယစ္ျပသ့္္စံိုေျန ယပပ ီ္းတိိုငဆ္ နိို႕
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