
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စတိက္်နး္မ ာေ းရး (Mental Health) 

စိတက္်န္းမ ာေ းရးိတ  မိမိ ႕ဲာေန႔စဥ္လးပ္ငနး္ာေရ ငတ္ မ် းကိး 

ျ စ္္ထန္း ာေအ င္ျမင္ာေအ င ္ရလးပ္ာေရ င္နိးင္ျ င္းျ စ္ျပပး 

-ရး (ာေက် ငး္ ရလးပင္န္း ထင္ြရတထင္ရ္ထန္းာေျမ က္ာေအ င္ျမင္ျ င္း 

-ရာေက ငး္မထန္ာေ  ရလာမလရကရ္ကာေ း ရိျ င္းရနရင္း ရ 

-ရအာေျ အာေနရအာေျပ င္းအလဲမ် းတထင္ရလိးကာ္ေလ် ေပာေ္ထ ရ

ာေျပ င္းလဲနိးင္စထမ္းရ ရိျ င္းရတိး႔ပ တင္ပ တ၀္္ ရ 

စိတက္်န္းမ ာေ း ေလ္ာတစ္ာေ၀ က္ာအာေတထးအာေ အ  ရ

ာေပ င္း င္းရကရ္ကာေ း ရ င ္က းတတ္ာေျမ က္မလ  ရ

 ကနိးင္ ေ္စထမ္းအ းနရင္း ရကိး၀္း ကိး၀္ကိးရ၀ကးၾကေ္မလရ ရိျ င္းရတိး႔ ႕ဲ ရ

အာေျ  ကရအးတ္ျမစပ္ရဲျ စပ္ တ၀္္ရ 

စတိက္်နး္မ ာေရး (Mental Health) နငွ့္ စတိာ္ေရ ာဂမ် း (Mental Disorders) 

စတိာ္ေရ ာဂမ် း ႏွငွ့္ ပတသ္က၍္ 
 ကမ ၻ႔က်န္းမ ာေရးရးအဖြဲ႕ (World Health Organization) ရဖြဲ႕ စစ္တမ္းာေတအ႔ရွိွ်က္မ် းရရ လူ(၄)ဥ းတအင္ (၁)ဥ းသည္ 

ဘ၀တစ္ာေလ်ွ က္လလံုးး  တစ္ၾကိမ္ၾကိမ္တအင ္စိတ္ာေရ ာဂါးစ္ပအ းနိံုးင္ပဂတါ္ယ္။ 

 သိံုး႔ာေသ ္ စိတ္က်န္းမ ာေရးရိံုးင္ရ ါပာန မ် းရင္ရိံုးင္ရာေသ ရွဂတအင္ လူရမ် းစံုးသည္ မည္သူ႔ကိံုးမွ ာေါပ မါပွ်ငၾ္ကပဂယ္။  

 စိတ္ာေရ ာဂါးစ္ပအ းသူမ် း  ၃ပလံုး ၂ပလံုးမွ  ာေရး၀ဂးကံုးသမႈ ရကူရည မ် းကိံုးွလါူါွင္းမရွိၾကပဂယ္။  

 ွအဖါွ းရက္ရလွလရါွင္း၊ လ်စ္လွ်ွ်ဴရွွဳွလရါွင္း တိံုး႔သည္ စိတ္ာေရ ၀ဂာေ၀ေန ရငွ္မ် း  ာေရး၀ဂးကံုးသမႈွလါူါွင္းမွ တ းရ းာေနာေသ   

ရာေၾက င္းတရ းမ် း ါးစ္ပဂတါ္ယ္။ 

 စိတ္ာေရ ာဂရိံုးတ  ရွက္စရ ာေက င္းာေသ  ာေရ ာဂ တစ္ွံုးမဟံုးတ္ပဂယ္။ ရ းွ်ိွဳာေရ ာဂ၊ ာေသအးတိံုးးာေရ ာဂတိံုး႔ ကဖ့သိံုးာေသ   

ာေရ ာဂတစမ္်ိွဳးသ ါးစပ္ဂတါ္ယ္။ ေဂ့ရါပင ္စိတ္ာေရ ာဂသည ္ကံုးသနိံုးင္ာေသ ာေရ ာဂလည္း  ါးစ္ပဂတါ္ယ္။ 

စိတာ္ေ  ာ မ် းရး (Mental Disorders) 

စိတ္ာေ  ာ ရိးတ ရ ကစ း  ာတထင္ရအာေတထးအျမင ္ရ

ာေျပ င္းလဲျ ငး္ ရစတိ္ ကစ းမလရာေျပ င္းလဲျ င္းရ္းရင္း ရ 

အျပဳအမာာေျပ င္းလဲျ ငး္တိး႔ျ စ္ာေပအာေစတတ္ာေ  ရ ရ

က်န္းမ ာေ းရိးင ္ ာေ  ာ ာေတဂန တစ္ ပ္ရျ စ္ပ တ၀္္   ရ 

စိတ္ာေ  ာ မ် း ေရ္လာမလာေ းျပးန မ် း ရလးပ္ငန္း ထင္ 

ျပးန မ် းရ္းရင္း ရမိ  းစံုးရွကရ္ွဖ၊ ါပာန မ် း  ရရ

ျ စ္ာေပအျ င္းတိး႕္းရင္း ရပတ ္ကရ္က္္းထ၀္မရဳ မ် းရ ရိပ တ၀ယ္္။ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 အ ကအ္  ဲရစနိာ္ေ အမလမ် းကိးရာေအ ငျ္မငာ္ေက် ္လ  းျပပး 

မမိတိိး႔ရာေမ်ရ ္မရနး္ ေ္း ရက်နး္မ ာေပ် ္ရ င၍္ 

ကိး၀စ္ထမး္ကိး၀စ္ျပေး ္စကးာေ  ရေတပနး္တိးငရ္ပ ိး႕ 

စတိက္်နး္မ ာေရးနငွ့္ မသိ းစံုးဘ၀ 

စိတ္ာေရ ာဂကံုးသမႈာေရ င္ါမငရ္န္ ႏွွင့္  ာေရ ာဂါပနလ္ည္ါးစ္ပအ း နိံုးင္ာေွ်ကိံုး  ာေလ် ့ွ်ႏိွံုးင္ရန ္တိံုးြဲ႕ရတအက ္မိသ းစံုး  

စိတ္ပိံုးငး္ရိံုးင္ရ  ါပွဳစံုးာေစ င့္ာေရွ က္မႈသည ္မ် းစအ  ရာေရးပဂတါ္ယ္။  မိသ းစံုး၀င္မ် းရာေနါးင့္ စိတ္ာေရ ာဂာေ၀ေန  

လွစ း ရသ ူရာေပၚတအင္ စိတ္ပိံုးင္းရိံုးငရ္ ပလ့ပိံုးးမႈ မာေပးါွငး္ (သိံုးြဲ႕မဟံုးတ)္ လိံုးတ ထက ္ပိံုး၍ စိတ္ပိံုးငး္ရိံုးင္ရ  

ပဂ၀င္ပတ္သက္ါွင္း  (ာေ၀ေန ရွင္ရ း ရါပစတ္င္ ာေါပ ရိံုးါွင္း၊ ရက ရကအါ္ာေပးလအန္းါပ း ထိန္းွ်ွဳပ္မႈလအန္ကဖါွင္း၊ 

လ မ္းမိံုးးွ်ွဳပက္ိံုးင ္လအန္းါွငး္) မ် းရွိပဂက ာေ၀ေန ရွင ္ရတအက္ ာေရ ာဂါပနလ္ည ္ါးစ္ပအ းနွံုးန္း  ါမင့္တက္နိံုးင္ပဂသည္ယ္။ 

စိတ္ာေ  ာ အမ်ိဳးအမော္ေပ င္းမ် းစထ ရ ရိါပ းရ ရ

ာေ  ာ လကကၡ အနေ္းအမ် းလေ္း ကထ ျ  း 

နိးင္ပ တ၀္္ရရအ ်ိဳ ႕ာေ   စိတ္ာေ  ာ မ် းသည္ရ

ာေ  ာ လကကၡ ျပင္း္န္ရ္ ၍ ရအ ်ိန္မပာေ  ်  ရ

မကး ပ က ရ ကစ း  ာရလာန အ း ရမ် းစထ ရ

္ိ ိးက္မလ ရိရနိးင္ပ တ၀္္ရ 

လာတစ္ာေ၀ က္တထင္ရစိတ္ာေ  ာ ျ စ္ပထ းျ င္းရ ကိး 

အ ်ိန္မပစစ္ာေရးာေတထ႔ ရိရ္ ၍ရနေ္းစနစ္တက်ရ ရ

ကး မလ  က၀ာပ ကရ္ိး ာ ေ္ က်န္ ရိာေ   

ေတ  ပးတထင္ရအမ် း ာင နေ္းတာ ာေအ င္ျမင ္

ာေပ် ္  င္ျပပး ရလးပ္ာေရ င္နိးင္စထမ္း ျပေ္း တာေ   ရ

ေတမ်ိဳး ပိးင္ရိးငန္ိးင္မရ ရျ စ္ပ တ၀္္ 

၀ းအ  ရက်န္းမ ာေ းန၀္ပ၀္တထင္ရစိတ္ာေ  ာ တစ ္းအ း ကး  

  တအင္  ္းၶ  ရစိတ္ ႏွွင့္ လာမလအ ိးင္းအတိးင္းရတိး႕ရာရအျပန္အလရန္ ရ

ရက္စပ္ရအက်ိဳး  က္ာေ  က္မလမ် းကိး ရမပးာေမ င္း္ိးးျပာေနာေသ  ရ

ဇပတ-စိတ္-လာမလရနေ္းလမ္းရး (Biopsychosocial approach) ကိးရ

အ ကးးျပဳ န္ရအာေ း ကပးာေ က င္း ိိန းလေ္ထ း ကျပပးျ စ္ပ တ၀္္ ရ 

ဂ ာေ က င္း ရစိတ္ာေ  ာ ရာေတဂန  ရင္မ် း အ းရအကာအေပာေပး  တထင္ ရ

ာေရးတ း ာေပး္ ၍ရကး ျ င္း ရစိတ္ကး္ကးးျ င္း ရကး ျ င္း  ရရာေ  ာ  

ာေ၀ေန   ကစ းာေန  ာ ရ္းရင္း ရ ာာမိ  းစးတင္မ် းအ း ရစိတ္ပိးင္း 

ရိးင္   ရပကး ပိးးာေ္ က္ပကး မလမ် းရႏွွင့္ လာမလာေ္ က္ပကး မလမ် းရပး း ကပိးးာေပးါွင္း 

ႏွွင့္  ာေတဂန   ကစ းာေန  ာ ရ္းရင ္ း ရမိ  းစး လာမလအ ိးင္း အတိးင္းရကိးရ 

စိတ္ာေ  ာ နရင ္ း ရပတ္ က္ ေ္း  ရအ ိပေ မ် း ာေပးျ င္း ရတိး႕ကိးရ

ာေပ င္းစပ ္အ ကးးျပဳရပကး ပိးးာေပး န္ ရအာေ း ကပး ပ တ၀္္ 

စတိာ္ေ  ာ ရကး မလ က၀ာျ ငး္နရင္း ရစတိာ္ေ  ာ  ရငမ္် းာာေ ရ႕အလ းအလ  
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ါပည့္စလံုးာေသ ာေရ ငါ္မငမ္ႈ ပနး္တိံုးငရ္ သိံုး႔ 

စိတ္ပိံုးငး္ရိံုးင္ရ  ါပာန မ် းါးစ္ပအ းပဂက န းလညတ္တက္ၽအမ္း  

ာေသ သူမ် းနွင့္ ရွ်နိ္မ ါပသါပ း လိံုးရပာ္ေသ  ကံုးသမႈမ် းကိံုး 

ရွ်ိန္မ  ွလါူပဂယ္။ သိံုး႔မွသ  လတူိံုးင္းလတူိံုးင္း မိမိတိံုး႔ ာေမ်ွ ္မွန္းသည့္ 

ာေရ င္ါမင္ာေပ် ္ရ င္၍ ကိံုးါ္စအမ္းကိံုးါ္စါပည့္စလံုးာေသ  ဘ၀ကိံုး ပိံုးင္ရိံုးင ္

ရါူႏိွံုးင္မွ   ါးစ္ပဂတါ္ယ္။ 
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