
စ ိတ္္ဒ္ဏရာ (Trauma)

စိတ္္ဒ္ဏရာ (Trauma) ဆိိုတာ မရ ာွားပါ။
• ဆိိုွားရတာွားေသာာေေွားးဘ၀ေတတြ၀အာကံဳမ ာွား (Adverse 

Childhood Experience) ႏွ  ္ငပတ္သာ္သက္ပပွား သက္ပံဳေိုပ္သသ္င
သိုေတသသမ ာွား၀ရ ေသက္ ဆိိုသုမ ာွားရးြ ၁၅% မ ၂၅% ဟာ
စိိုွားရိမ္ေောာ္ေသာ ဆိိုွားရတာွားေသာာေေွားးဘ
၀ေတတြ၀အာကံဳမ ာွား ေတတြအာကံဳခးင အာရပါတယ္။

• တသက္ခာွားသိုေတသသတစ္ခိုာေသေသ္ွား ေု ယ္၁၁ဘ၁ေယာာ္မ ာ
၀သသ္ွားဆကိုွား၁ု၁ေယာာ္ဟာ သက္ပပွားခးငတးငတစ္ႏွ စ္၀တတ ္ွား
၀အာမ္ွား ာ္မမမ ာွား ာိို၁သက္မ ္ေတတြအာကံဳေတတြ ခးငရတယ္ေိိုြ
ဆိိုပါတယ္။

• ေေငောဆသ္ွားစစ္မမမ ာွား၀ရေသ္ွား ၀မ ိံဳွားသမပွားမ ာွားရးြ ၁၅% မ 
၂၅% ဟာ းဘ တစ္ေေ  ာာ္တတ ္ ေိ ္ပိို ္ွားဆိို ္ရာ ေစာ္ာာွားမမ
တစ္ခိုခို အာကံဳေတတြ ခးငရ ုွားပါတယ္။

စိတ္္ဒ္ဏရာ (Trauma) ဟာ
၀ႏွၱရာယ္အာပွားသက္ပပွား ဆကိုွားရမကွားမမမ ာွားစတာ

သက္ စ္ေပေေစႏိွို ပ္ါတယ္။
• သိုေတသသ တစ္ခို၀ရ ၀မမ၀ခ ္ွားမ ာွားာိို
ာ  ွားေတသ္ခးင အာတးင ာေေွားမ ာွားရးြ ၇၅%
ော ာ္ဟာ စိတ္္ဒဏ္ရာ မ ာွား
အာကံဳေတတြခကစာွားခးငရပါတယ္။

• “သာာ  ္ခးငသုမ ာွားဟာ သာာ  ္ေစအာတယ္။” 
ေိိုြ ေသက္ပာအာပါတယ္။ စိတ္္ဒဏ္ရာရသုမ ာွား
ဟာ သုမ ာွားာိို စိတ္္ဒဏ္ရာသက္ပသ္ေပွားႏိွို ္
တာမ ိံဳွား သက္ စ္ႏွိို ္တးင၀တတာ္ ၀ဆိိုွားသကသရာာိုိ
သက္ စ္ေစႏွိို ္ပါတယ္။

• စိတ္္ဒဏ္ရာမ ာွားဟာ စိတ္ာ သ္ွားမာေရွားာိို
ဆိိုွားရတာွားစတာ ၀ာ ိံဳွားသာ္ေရာာ္ႏွိို ္သေိို
ရိုပ္ပိို ္ွားဆိို ္ရာ ာ သ္ွားမာေရွား ထိခိုိာ္မမမ ာွား
ႏွ  ္ငေသ္ွား မ ာွားစတာ ဆာ္စပ္ ေသပါတယ္။

• ဆိိုွားရတာွားတးင၀ေတတြ၀အာကံဳေတတမ ာွားသးြ
ဆာ္စပ္သက္ စ္ေပေ ောတးင စိတ္္ဒဏ္ရာဟာ
မသသ္စတမ္ွားမမမ ာွားာိို သက္ စ္ေစ သေိို
ေုြသာ္တမ္ွားာိိုေသ္ွား တိိုေစႏွိို ္ပါတယ္။

• ၀အာမ္ွား ာ္မမမ ာွား သးြ စိတ္္ဒဏ္ရာမ ာွားဟာ
ႏွိို ္ ကမ ာွား ၀တတာ္ ာ သ္ွားမာေရွား
ာိုသ္ာ စရိတ္၀ပါ၀ဘ ္ ာိုသ္ာ စရိတ္
မ ာွားစတာ ာိုသ္ာ ေစပါတယ္။
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စိတ္္ဒ္ဏရာဆိိုတာ
စိတ္ဒဏ္ရာျ စ္္ေစ္ေစာျ စ္ရစ္ရပက္ိိုၾကံဳေ္ေတ တြ႔ခ ရစရတိိုိင္္း
စိတ္ဒဏ္ရာရတာ မဟိုတ္စ္ရပါဘရင္း။ စိတ္ဒဏ္ရာ ဆိိုတာ 
ျ စ္ရစ္ရပ္္္ေျြ႔္္ေအေန တစ္ြ႔ို္္ေစ္ရပၚ က ်ႏ္ုပ္ိုစ္ရပ္တိို္တို႕ တစ္္ေယာက္ြ႔်ႏ္ုိ္င္းစ ရခ္တို႕
စ င္းစအေန္တ ္္ေတ တ္ၾကံဳေ ျ စ္စ္ရပါတယ္။ စိတ္ဒဏ္ရာကိို ၾကံဳေ္ေတ ္တို႕ြ႔ံစာင္း
ရၾကတခ ္ြ႔ါ က ်ႏ္ုပ္ိုစ္ရပ္တိို္တို႕ဟာ မိမိ (စိို္တို႕မဟိုတ္) မိမိြ႔်ႏ္ုစ္ြ႔ိရ္စရရခ္တို႕
္စက္ (စိိုတမဟိုတ္) ဂိုဏ္စိကၡာကိို ျြ႔ိမ္င္း္ေျြ႔ာက္ြ႔ံရတယ္ ိို္တို႕
ြ႔ံစာင္းရပိိုိ္စ ိိုိ က ်ႏ္ုပ္ိုစ္ရပ္တိို္တို႕ရခ္တို႕ ကိိုယ္စ္ရပိိုိ္ စိတ္ြ႔ံစာင္းမႈမ်ႏ္ုာင္းကိို 
္ေစ္ရပါိ္င္းစစ္ရပ္အေနာင္း း္ပိိုိ္ရအေန ္း္င္း ္ြ႔က္္ြ႔ခမ်ႏ္ုာင္း ၾကံဳေ္ေတ ္တို႕ရပိိုိ္
စ္ရပါတယ္။ စိတ္ဒဏ္ရာ ရ္ေစ္ေစာ ျ စ္ရစ္ရပ္မ်ႏ္ုာင္းကိို  စ္ရပ္ြ႔ါ  စ္ရပ္ြ႔ါ 
ၾကံဳေ္ေတ ္တို႕ရတခ ္ြ႔ါ (စိို္တို႕မဟိုတ)္ စိုစ္ရပံို ာ္ေစာစိတ္ ိစ င္းမႈမ်ႏ္ုာင္း ၾကာရွး္
ြ႔ံစာင္း ာရတခ ္ြ႔ါ စ္ရပိိုမိိုရွွဴစ္ရပ္္ေ  င္းတခ စိတ္ဒဏ္ရာ (complex trauma)  
ာိိုခကစာွားရေစႏွိို သ္က္ပပွား ဆိိုင္းရ ာင္းတခ ္က်ႏ္ုိဳေင္းစက္္ေရာက္မႈမ်ႏ္ုာင္း ျ စ္္ေစ္ရပၚ
ရရွိ္ေစပိိုိစ္္ရပါတယ္။

စိတ္္ ဒဏရ္ာာိိုသက္ စေ္ပေေစသသ္င သက္ စရ္ပႏ္ွ  ္င
အာကံဳေတတြခးငရသက္ပပွားေသာာ္ စိတ ္စိပွားမမခကစာွားရသသ္င ေရာာါေဘ္သာ
(Post Traumatic Stress Disorder - PTSD)
စိတ္ဒဏ္ရာျ စ္္ေစစး္  ျ စ္ရစ္ရပ္္ ျစ္ရပ င္း တစ္ ္ေက်ႏ္ုာ္စး္္ ိ ္ေ္ာက္စ္ရပါ  ကၡဏာမ်ႏ္ုာင္း ြ႔ံစာင္းရျြ႔ိ္င္း 
• ျ စ္ရစ္ရပ္ပွိ္ စ္ရပတ္စက္စး္ စိတ္္္ေပွာိ္ ္ယွက္ ျ စ္စရာ ္္ေၾကာိ္င္း္ရာမ်ႏ္ုာင္း ျစ္ရပအေန္ း္္ိ္္ေရာက္
 ာျြ႔ိ္င္း ပွိ္ စ္ရပတ္စက္စး္  ကၡဏာမ်ႏ္ုာင္း (Intrusions) (ြ႔ဏြ႔ဏ ္္ေတ င္းျစ္ရပအေန္္ိ္ ာျြ႔ိ္င္းိ
္ေျြ႔ာက္ျြ႔ာင္း္ိမ္မက္မက္ျြ႔ိ္င္း) 

• ္ေရွာိ္ၾကက္စး္   ကၡဏာမ်ႏ္ုာင္း (Avoidance) (ျ စ္ရစ္ရပ္ကိို ျစ္ရပအေန္ း္ စတိရ္ေစစး္ ္ေအေနရာိ  ရစ္ရပိုဂဂိဳေ ္ 
စစး္တိို္တို႕ကိို ္ေရွာိ္ၾကက္ျြ႔ိ္င္း)

• ပိိုင္းၾကာင္းမႈ   အေန္ကခစး္   ကၡဏာမ်ႏ္ုာင္း (Arousal) (ဂအေနာမျိိမ္ျ စ္္ေအေနျြ႔ိ္င္းိ ္ာရံိုစရင္းစိိုက္ရအေန ္ြ႔က္ြ႔ချြ႔ိင္္း)
 ရတစ္က င္းတစ္္ေယာက္တ ိ ္  ိို္ေရာဂါ္ေ္ဒအေနာရွ္ိေၾကာိ္င္းကိို ဆရာ္အေန္ (စိို္တို႕မဟိုတ္) 
စိတ္က်ႏ္ုအေန္င္းမာ္ေရင္းဆိိုိ္ရာစ္ရပးာရွိက္ ္ေစြ႔်ႏ္ုာစ ာ စံိုင္းစစ္ရပ္္ေ   ာျစ္ရပ င္းမွ ဆံိုင္းျ တ္ြ႔်ႏ္ုက္ြ႔်ႏ္ုရစ္ရပါတယ္။



၀ တးြ၀စသ္ွားမ ာွား၀ေသသက္  ္င ေိုပ္ေဆာ ္ႏွိို ေ္သာ၀ရာမ ာွား
• ္  ခ္တို႕္စး္င္း ္အေန္္ေဆာိ္မႈစ္ရပံ စ္ရပိိုင္းမႈမ်ႏ္ုာင္းကိို ္ေဆာိ္ရ က္ ရာတ ိ ္ စိတ္ဒဏ္ရာပွိ္ စ္ရပတ္စတ္စး္ စ္ေဘာ
တရာင္းမ်ႏ္ုာင္းကိို  း္ စ ိ္င္းစက္င္းစာင္း္ေဆာိ္ရ က္ျြ႔ိ္င္း

• စိတ္ဒဏ္ရာ ္ပၱရာယ္ရွိမႈမ်ႏ္ုာင္းပွိ္ စ္ရပတ္စတ္ျစ္ရပ င္း ္စိစ္ရပးာျမွိ္ တိ္္ေစ္ရပင္းျြ႔ိ္င္း
• မိမိ ္ကရ္း ္ေစ္ရပင္းစး္ က င္းတး္္ိုစ္ရပ္စို္္ေစ္ရပၚမရတး္ ျစ္ရပ င္း ကာက ယ္္ေရင္းိ ကိုစ္ေရင္းိ ျစ္ရပအေန္ း္္ေကာိ္င္းမ အေန္
 ာ္ေစ္ေရင္း တိို္တို႕္တ က္  ိ္ေရာက္္ေစာစ္ရပံ စ္ရပိိုင္းမႈမ်ႏ္ုာင္း ္ေစ္ရပင္းျြ႔ိ္င္း

• စိတ္ဒဏ္ရာြ႔ံစာင္းရျြ႔ိ္င္းကိို စိရွိပိိုိ္ရအေန္ပွိ ္ ္ေစာစ င္းစ ာ စံ္ရပ စိ္ရပိုင္း္ေစ္ရပင္းပိိို ရ္အ္ေန တိို္တို႕္တ က္ စိ္တအေန္င္းမ်ႏ္ုာင္း္ေစ္ရပင္းျြ႔ိ္င္းိ
္္ေ ာက္္ကရျစ္ရပဳေ စာ္ေစာိ္မ်ႏ္ုာင္း ိုတ္္ေ္ျြ႔ိ္င္း

• မရ္ါဒ္ေရင္းရာ ျစ္ရပဳေျစ္ရပိ္္ေျစ္ရပာိ္င္း ခတိိုင္းတက္မႈ္တ က္ စ္ရပံ စ္ရပိိုင္းမႈမ်ႏ္ုာင္း ျစ္ရပဳေ ိုစ္ရပ္္ေစ္ရပင္းျြ႔ိ္င္း

စိတ္္ဒ္ဏရာ (Trauma) ရသုမ ာွားာိို သက္ပသ္ေသ္ောာ ္ွားမတသေ္ာေ၀ာ ္
သက္ပံဳေိုပ္ေပွားႏွိို ပ္ါတယ္။

• သ ္ငေတာ္ေကိုေောာ္တးင ၀ရ ွ္ား၀သက္မစ္မ ာွား ရ ိပါာ၁၀ႏွၱရာယ္မ ာွား ၁၀ခာ္၀ခးမ ာွားာိို၁အာကံဳေတတြရ ေသာ္ေသွ္ား
ေုတိိုြသသ္၁စိတ္္ဒဏ္ရာ၁ႏွ  င္၁ေသာာပရိေ္ဘ ိစပွားမမတိိုြာိို၁ရ ္ဆိို ေ္သက္ ရ  ္ွားော ာ္ေ ာွားႏွိုိ ပ္ါတယ္။

• စိတ္္ဒဏ္ရာသးြ အာကံဳေတတြခကစာွားရသုမ ာွားာိို သက္ပသ္ေသ္ောာ ္ွားမတသ္ောေ၀ာ ္ေသ္ွား ပတ္ဘသ္ွားာ  ္ာ 
ာတ ႏွ္ိုပ္တိိုြတစ္ ပွားခ  ္ွားစပာ ၀ာု၀သပေပွားႏွိို ္ပါတယ္။

ာတ ႏွ္ိုပတိ္ိုြတစ ္ပွားခ  ္ွားစပေိုပႏ္ွိို တ္းင၀ရာမ ာွား
• မိမိကရး ္ေစ္ရပင္းမး္ စရတ ိ္ ျ စ္္ေစ္ရပၚ္ေအေန္ေစာ ္ေရာဂါ ကၡဏာမ်ႏ္ုာင္းိ ္ျစ္ရပဳေ္မရမ်ႏ္ုာင္း စး္ စိတ္ဒဏ္ရာပွိ္ 
ဆက္စစ္ရပ္္ေအေနပိိုိ္္ေၾကာိ္င္း စတိ ာင္း အေနာင္း း္္ေစ္ရပင္းျြ႔ိ္င္း

• ္ျစ္ရပစ္တိ္္ေ္ အေန္တာမ်ႏ္ုဳိေင္းကိို ္ေရွာိ္ၾကက္ျစ္ရပ င္း စရရခ္တို႕္္ေတ ္တို႕္ၾကံဳေ ပွိ္ စိတ္ြ႔ံစာင္းမႈမ်ႏ္ုာင္း ္္ေၾကာိ္င္းကိို
အေနာင္း္ေ ာိ္္ေစ္ရပင္းျြ႔ိ္င္း

• မိမိ္ကရ္း ္ေစ္ရပင္းမး္ စရ  ိရ္စ္ရပ္ြ႔်ႏ္ုက္္္ေစ္ရပၚ မရတး္ျစ္ရပ င္း စိ္ ္ေတာ္စး္ ္အေန္္ေဆာိ္မႈမ်ႏ္ုာင္းအေနခ္တို႕
ြ႔်ႏ္ုိတ္ဆက္္ေစ္ရပင္းျြ႔ိ္င္း



၀ခာ၀္ခး စိသေ္ခေမမမ ာွားာိို ေ၀ာ သ္က္မ ေ္ာ ာ္ေ ာွားသက္ပပွား
မိမတိိို႔ ေမ  ာ္မ သွ္ားသသ္င ာ သွ္ားမာေပ ာ္ရ  ႊ္င္၍ ာိိုယ္စတမွ္ားာိိုယစ္သက္ပသင္စကိုေသာ းဘပသွ္ားတိို ဆ္ပသိိုြ

စိတ္္ဒ္ဏရာ၀တတာ္ ာိုသပကငပိိုွားေပွားမမမ ာွားႏွ  ္င ပတ္သာ္ႊင္၍
• စိတ္ဒဏ္ရာ္တ က္ စ္ရပံံ စ္ရပိိုင္း္ေစ္ရပင္းပိိုိ္စး္   ိ္ေရာက္မႈ ရွိ္ေစာ ္္ေျြ႔ြ႔ံ စတိ္ ရမႈဆိိုိ္ရာ စ္ရပံ စ္ရပိိုင္းမႈမ်ႏ္ုာင္း 
 စိတ္စ္ရပိိုိ္င္းဆိိုိ္ရာ္ေရွင္းက င္းျစ္ရပဳေစိုျြ႔ိ္င္း (Psychological First Aid)
 စိတ္ စိ င္းမႈကိို စ မံ္ေျ ရွိ ္င္းျြ႔ိင္္း (Stress Management) ပွိ္ စ္ရပတ္စက္စး္ က ်ႏ္ုမ္င္းက်ႏ္ုိ္မႈမ်ႏ္ုာင္းစ္ရပံ စ္ရပိိုင္း္ေစ္ရပင္းျြ႔ိင္္း
 ္ျစ္ရပဳေစ္ေဘာ္ေဆာိ္စး္  ျစ္ရပ အေနာ္ေျ ရွိင္္းျြ႔ိ္င္း (coping) အေနး္င္း မ္င္းမ်ႏ္ုာင္းစ္ရပိိုမိို္စံိုင္းျစ္ရပဳေပိိုိရ္အေန္
္ာင္း္ေစ္ရပင္းစ္ရပံ စ္ရပိိုင္း္ေစ္ရပင္းျြ႔ိင္္း

  ရမႈစ္ရပံ စ္ရပိိုင္းမႈ က အေန္ယက္မ်ႏ္ုာင္းပွိ္  ြ႔်ႏ္ုိတ္ဆက္္ေစ္ရပင္းျြ႔ိ္င္း

• စိတ္ာိုထကိုွားသသ္ စိတ္္ဒဏ္ရာရသုမ ာွား သက္ပသ္ေသ္ောာ ္ွားမတသ္ ောေ၀ာ ္ မ ာွားစတာ ၀ေထာာ္၀ပကင
ေပွားႏွိုိ ္ပါတယ္။ ာမာၻြာ သ္ွားမာေရွား၀ တးြ (WHO) ၏ ၀အာကသက္ပံဳ ခ ာ္၀ရ PTSD ႏွ  ္င ပတ္သာ္ႊင္၍
၀သကိုွားသက္ပံဳရသ္ စ ္ွားစာွားႏွိို ္ေသာ စိတ္ာိုထကိုွား ၀မ ိံဳွား၀စာွားမ ာွားတတ ္ Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
ႏွ  ္င Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy တိိုြ႔ပါဘ ္ ပါတယ္။

• PTSD ခကစာွားေသရေသာသု၀ာွား ာိုသမမေပွားရာတတ ္ PTSD ၀သက္ပ ္ ၀သက္ခာွားယ  ္တတးသက္ စ္ေပေေသသသ္င
စိတ္ေရာာါမ ာွား ( ပမာ - စိတ္ာ ေရာာါ) စသသ္တိိုြာိိုေသ္ွား ာိုသေပွားရသ္ ေိို၀ပ္ပါတယ္။
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