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Part 1. Our Reaction to COVID-19 Pandemic Crisis & Self-care
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ကျန်းမာေရး

Health

• ေရာဂါမ'(ိတာပဲမဟ.တ်

• 0.ပ်ေကာ၊ စတိေ်ကာ၊ လ5မ6ေရးပိ.ငး်ပါ

ကျနး်မာေပျာ်ရ;ငတ်ဲ့ အေနအထား



စတိက်ျန်းမာေရး

Mental Health
• စတိက်ျနး်မာေရးဆိ$သညမ်@ာ စတိေ်ရာဂါမM@ိြခငး်သကသ်ကက်ိ$ သာဆိ$လိ$သညမ်ဟ$တ်

• လLတစေ်ယာကအ်ေနြဖင့်

• မိမိ၏စမ်ွးေဆာင?်ိ$ငစ်မ်ွးကိ$နားလည်

• ဘဝတငွ် XကUံေတွYရေသာ စတိဖိ်စးီမ>များကိ$ ရငဆ်ိ$ငေ်ြဖM@ငး်?ိ$င်

• အလ$ပ်ကိ$ ြဖစထ်နွး်ေအာငြ်မငစ်ာွ ေဆာငရွ်က?်ိ$င်

• မိမိရပ်ရွာလLထ$အတကွ် ပံပိ့$းေဆာငရွ်က် ေပး?ိ$ငေ်စေသာ

• ကျနး်မာေပျာ်ရOငသ်ည့အ်ေြခအေန အေနအထား



စတိလ်.မ/ဆိ1ငရ်ာကျန်းမာေပျာ်ရ4ငေ်ရး

Psychosocial Wellbeing
• အဓိပ%ါယမ်ျိ+းမျိ+းဖွင့ဆ်ိ23က

• ကျနး်မာေပျာ်ရ9ငြ်ခငး်၏အပိ2ငး်တစခ်2

• ၎ငး်တငွ်

• လAမBဆိ2ငရ်ာCBေထာင့် (လAအချငး်ချငး်ဆကဆ်မံBများ၊ လAမBဆိ2ငရ်ာ ချိတဆ်ကမ်Bများ၊ လAမBဆိ2ငရ်ာ အရငး်အြမစမ်ျား၊

လAမBဆိ2ငရ်ာစသံတမ်Hတခ်ျကမ်ျား၊ လAမBဆိ2ငရ်ာတနဖိ်2းထားIHိမBများ၊ လAမBဆိ2ငရ်ာအခနး်ကJများ၊ ရပ်ရွာလAထ2ဘဝ၊ယံ23ကညသ်ကဝ်ငမ်B NHင့်

ဘာသာေရးဘဝ စသညြ်ဖင့)်  NHင့်

• စတိပိ်2ငး်ဆိ2ငရ်ာCBေထာင့် (စတိခ်စံားမBများ၊ ေတးွေတာြခငး်များ၊ အြပ+အမAများ၊ ဗဟ2သ2တများ၊ ရငဆ်ိ2ငေ်ြဖIHငး်ြခငး်မဟာဗျQဟာများ) 

တိ2ပ့ါဝင်

• ထိ2 CBေထာင့် NHစခ်2တိ2အ့ြပနအ်လHနတ်ံ2 ့ြပနမ်Bများ၏အေရးRကးီမBများ ကိ2မီးေမာငး်ထိ2းြပ



ကျန်းမာေပျာ်ရ4ငြ်ခငး်

Wellbeing

• အစတိအ်ပိ.ငး်များစာွဆကစ်ပ်ပါဝင်

• ေြပာငး်လြဲခငး်သေဘာ'(ိ

• လ5တိ.တ့ငွ်

• စတိပိ်.ငး်ဆိ.ငရ်ာ၊ လ5မ6ေရးပိ.ငး်ဆိ.ငရ်ာ F(င့် 0.ပ်ပိ.ငး်ဆိ.ငရ်ာ အခကအ်ခဲ စနိေ်ခGမ6များအတကွ်

လိ.အပ်ေသာ

• စတိပိ်.ငး်ဆိ.ငရ်ာ၊ လ5မ6ေရးပိ.ငး်ဆိ.ငရ်ာ F(င့် 0.ပ်ပိ.ငး်ဆိ.ငရ်ာ အရငး်အြမစမ်ျား '(ိေနေသာအခါ

• တညI်ငမ်ိသည့် ကျနး်မာေပျာ်ရ;ငြ်ခငး် '(ိသညဟ်. သတမ်(တF်ိ.င်
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Our Reactions to Negative Life Events & Self-Care

မေကာငး်ေသာဘဝြဖစရ်ပ်များအေပIကJ5်<ပ်တိ<၏့ တ<န ့်ြပန်မ8များ

56င့် မိမိကိ<ယက်ိ< ဂB<စိ<ကြ်ပMစ<ေစာင့ေ်N6ာကြ်ခငး်



ေနစ့%ဘ၀ ( daily life)

• ကJF်.ပ်တိ. ေ့နစ့Kဘဝများကိ. ြဖတသ်နး် Mကတဲအ့ခါ

• ေကာငး်ေသာအေတွNအMကPံများ (ဥပမာ -

မိမိF(စသ်ကေ်သာအစားအစာကိ.စားရြခငး်) 

ေတွN MကPံFိ.ငသ်လိ.

• ဆိ.းေသာအေတွNအMကPံများ (ဥပမာ - အလ.ပ်

ေနာကက်ျြခငး်)လညး် ေတွN MကPံ ရFိ.ငပ်ါတယ။်



ထ0းြခားေသာဘဝြဖစရ်ပ်များ(significant life events)

• တစခ်ါတစရံ်မ@ာ ထLးြခားေသာဘဝြဖစရ်ပ်များ (significant life events) ကိ$လညး် XကUံေတွY Xကရ

• ထLးြခားဘဝြဖစရ်ပ်များ

• ေကာငး်ေသာြဖစရ်ပ်များ (ဥပမာ - ဘွဲYရြခငး်၊ အမ်ိေထာငြ်ပUြခငး်) 

• ဆိ$းေသာ ြဖစရ်ပ်များ (ဥပမာ- အလ$ပ်ထ$တ် ခရံြခငး်၊ မိသားစ$ဝငတ်စဦ်းဦး ေသဆံ$းြခငး်) 



စတိဒ်ဏရ်ာြဖစေ်စသည့ြ်ဖစရ်ပ်များ(traumatic events) 
• စတိဒ်ဏရ်ာရေစေသာြဖစရ်ပ်များသည်

• လ3တိ4၏့ အသက် 9:င့် ဂ4ဏသ်ကိ=ာကိ4 >ခမ်ိးေြခာကေ်လ@့A ိ

• က3ရာမဲ့ သညဟ်4ခစံားရြခငး်၊

တ4နလ်Aပ်ေြခာကြ်ခားြခငး်စသည့်

ြပငး်ထနေ်သာစတိခ်စံားမAများကိ4 ြဖစေ်စ

• ဆိ4းဝါးေလK့:ိ>ပီး လ3တိ4ငး်MကNံေတွPရ9ိ4ငသ်ည့်

ြဖစရ်ပ်များဟ4 မေြပာ9ိ4ငသ်ည့် ြဖစရ်ပ်မျိNး



စတိဖိ်စးီမ9(stress) 

• ကJF်.ပ်တိ.သ့ည် ေနစ့Kဘဝတငွ် စတိဖိ်စးီမ6 (stress) အတကအ်ကျများ ကိ. MကPံေတွNေနMကရ

• ကJF်.ပ်တိ. ဘ့ဝရဲ ပံ့.မ(နအ်စတိအ်ပိ.ငး်တစခ်.



အခကအ်ခမဲျားကိ<ေြဖ=>ငး်ြခငး် (coping) 

• စတိဖိ်စးီမ3များ-.င့် ဆိ9းရွားေသာအြဖစအ်ပျကမ်ျား EကFံေတွGရေသာအခါ

•ထိ9အေနအထားကိ9 လိ9ကေ်လျာ ညေီထြွဖစရ်န်

• ခကခ်ေဲသာအေြခအေနကိ9 စမံီေြဖ?.ငး်ရန်

• ?.ိထားေသာအရငး်အြမစမ်ျားြဖင့် ြပဿနာေြဖ?.ငး်-ိ9ငရ်န် KကFိးစားEက



စတိဖိ်စးီမ8များ ြပငး်ထနလ်ာေသာအခါ
• သိ$ေ့သာ်

• ေသးငယေ်သာ စတိဖိ်စးီမ>များ တြဖညး်ြဖညး် စ$ပံ$လာတဲအ့ခါ၊

• စတိဖိ်စးီမ> တစခ်$ကိ$ XကာM@ညစ်ာွ XကUံေတွYရေသာအခါ ဒါမ@မဟ$တ်

• စတိဒ်ဏရ်ာကိ$ ြဖစေ်စသည့် ြဖစရ်ပ်?@င့် XကUံေတွY ရေသာအခါများတငွ်

• တစေ်ယာကခ်ျငး်စတီငွM်@ိသည့် အရငး်အြမစ် များထက် ေကျာ်လနွေ်သာ
ပိ$မိ$ ြပငး်ထန် သည့် စတိဖိ်စးီမ>မျိUး ေသာကပရိေဒဝဖိစးီမ> (distress)

• ပိ$မိ$ြပငး်ထနလ်ာေသာအခါ မိမိ၏ M@ငသ်နလ်$ပ်ကိ$င?်ိ$ငစ်မ်ွးများ
ယိ$ယငွး်ပျကစ်းီလားြခငး် (dysfunction) 



Eustress vs Distress vs Dysfunction

အြပCသေဘာေဆာငေ်သာစတိဖိ်စးီမ?/သာမန်စတိဖိ်စးီမ? vs ေသာကပရိေဒဝဖိစးီမ? vs 

DAငသ်န်လ$ပ်ကိ$င8်ိ$ငစွ်မ်းများ ယိ$ယငွး်ပျကစ်းီလားြခငး်

Eustress 

အြပUသေဘာေဆာငေ်သာ / 

သာမနစ်တိဖိ်စးီမ> 

Distress (60-90%) 

ေသာကပရိေဒဝဖိစးီမ> 

Dysfunction (5-49%) 

M@ငသ်နလ်$ပ်ကိ$င?်ိ$ငစ်မ်ွးများ 

ယိ$ယငွး်ပျကစ်းီလားြခငး် 



စတိဖိ်စးီမ3များ ြပငး်ထနလ်ာေသာအခါ
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Effect of COVID-19 pandemic crisis 

on our psychological wellbeing 

က78်$ပ်တိ$ရဲ့ စ့တိပိ်$ငး်ဆိ$ငရ်ာ ကျန်းမာေပျာ်ရHငမ်?အေပ6

ကိ$*ိ$နာဗိ$ငး်ရပ်စေ်ရာဂါ ကပ်ေဘးဒ$က5၏သကေ်ရာကမ်?များ



How is this COVID-19 pandemic 

crisis uniquely affecting our 

psychological wellbeing? 

ကိ$*ိ$နာဗိ$ငး်ရပ်စေ်ရာဂါ

ကပ်ေဘးဒ$က5ကက78်$ပ်တိ$ရဲ့ ့
စတိပိ်$ငး်ဆိ$ငရ်ာ ကျန်းမာေပျာ်ရHငမ်?ကိ$

ဘယလ်ိ$ထLးြခားစာွထခိိ$ကေ်စသလ။ဲ



We uniquely fear and anxious about things that are ……….

ကJF်.◌ပ််တိ.သ့ည် ထိ.အရာများကိ. တမ5ထ5းြခားစာွ

ေMကာကရံွ်N စိ.းရိမ်တတပ်ါတယ။်



Unseen

မြမငရ်ေသာအရာများ
We don’t see corona virus…..

ကိ.0ိ.နာဗိ.ငး်ရပ်စပိ်.းကိ. ကJF်.ပ်တိ.မ့ြမငရ်ပါ။



Unknown

ေသချာမသ(ိ)ိရေသးသည့အ်ရာများ
We don’t know much about it …..

ကိ.0ိ.နာဗိ.ငး်ရပ်စေ်ရာဂါ အေMကာငး် ကJF်.ပ်တိ.ေ့သချာ မသ'ိ(ိပါ။



Uncertain

မေသချာသည့အ်ရာများ
Our life becomes uncertain because of it …..

ကိ4@ိ4နာဗိ4ငး်ရပ်စေ်ရာဂါ ေMကာင့် ကR9်4ပ်တိ4 ဘ့ဝများ

မေသချာမေရရာြဖစလ်ာပါတယ။်



Threat to Social Support System

လ/မ0ေရးရာေထာကပံ်မ့0များကိ3 ?ခမ်ိးေြခာကလ်ာြခငး်



About Stress Reaction

စတိဖိ်စးီမ0တံ3 ့ြပနမ်0အေEကာငး်



It can make us worry, anxious, afraid, 

sad, frustrated, angry.

ဒါေXကာင့် စိ$းရိမ်မ>၊ စိ$းရိမ်ေXကာင့X်ကမ>၊

ေXကာကရံွ်Y မ>၊ ဝမ်းနညး်မ>၊ စတိပ်ျကမ်> နဲ ့
ေဒါသထကွမ်>ေတXွကUံ ရပါတယ။်



We may hold a shied of denial to reduce our anxiety.

စိ.းရိမ်ေMကာင့M်ကမ6ကိ. ေလျာခ့ျဖိ. ြ့ငငး်ပယမ်6 ကိ.လညး်

လကခ်ကံျင့သ်ံ.းတာမျိPးလညး် ြဖစF်ိ.ငပ်ါတယ။်



စတိဖိ်စးီမ3များ ြပငး်ထနလ်ာေသာအခါ
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If left unchecked, these signs and symptoms become worse and worse………And it can affect our daily functioning…..

သတမိထားမိရင် ပိ"ပိ"ဆိ"းလာ@ပီး ေနစ့EအသကF်Gငလ်0ပ်FGားမ0ကိ" ထခိိ"ကH်ိ"ငပ်ါတယ။်



Our Resilience, Resources & Self-care

ကJ5်<ပ်တိ<၏့ အခကအ်ခဲများကိ< တန်ွးလ6န်ေကျာ်လRား5ိ<ငစ်မ်ွးအား၊

အရငး်အြမစမ်ျား 56င့် မိမိကိ<ယက်ိ< ဂB<စိ<ကြ်ပMစ<ေစာင့ေ်N6ာကြ်ခငး်



But…… we can overcome this…….

ဒါေပမယ့…်…..က=-်9ပ်တိ9ဒ့ါကိ9 ေအာငြ်မငေ်ကျာ်လNား-ိ9ငပ်ါတယ။်…..

We did overcome various negative life events in our life……

ကKH်"ပ်တိ"တ့စေ်ယာကခ်ျငး်စဟီာ ခကခ်တဲဲ့ ဘဝြဖစရ်ပ်ေတကွိ" ေကျာ်လPားခဲပ့ါတယ။်

We are coping with various negative experience in our daily lives…….

ကKH်"ပ်တိ"တ့စေ်ယာကခ်ျငး်စဟီာ ေနစ့EဘဝမGာ ခကခ်တဲဲ့ အေတွQအ8က4ံေတကွိ"

ေကျာ်လPားေနပါတယ။်

We have the ability to overcome negative life experiences ………. Resilience

က"#်%ပ်တိ%မ့+ာ မေကာငး်တဲဘ့ဝအေတွ5အ6က8ံေတကွိ%၊ အခကအ်ခဲေတကွိ% ရငဆ်ိ%ငေ်ကျာ်လ?ား#ိ%ငတ်ဲ့

စွမ်းအားA+ိပါတယ။်……. အခကအ်ခဲများကိ% တန်ွးလ+န်ေကျာ်လ?ား#ိ%ငစွ်မ်းအား



Research shows, with time, most people do recover and maintain their wellbeing after experiencing negative events…… 

ဆိ#းရွားေသာအြဖစအ်ပျကမ်ျားကိ# 3က5ံရေသာ်လညး်လ8အများစ#သည် အချိနက်ာလာ3ကာလာသည;်<င့အ်မ? မိမိ၏ ပံ#မ<န် ကျနး်မာေပျာ်ရAငမ်B အေနအထားသိ# ့
ြပနေ်ရာက3်ကေ3ကာငး် သ#ေတသနများအရသရိသည။်

Well-being

ကျနး်မာေပျာ်ရAငြ်ခငး်

Negative Event

ဆိ#းရွားေသာအေတွ,အ-က0ံ၊ အြဖစအ်ပျက် a small portion of people
လ9အနညး်စ#

a small portion of people
လ9အနည္◌းစ#

Most people
လ9အများစ#

Time

အချိနက်ာလ

Growth

ပိ#မိ#တိ#းတကေ်ကာငး်မွန်လာြခငး်

Psychological Problems

စတိပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ ြပဿနာများ



Identifying Our Resources

အရငး်အြမစမ်ျားေဖာ်ထ3တြ်ခငး်

How will I take care of my body?

မိမိတိ"က့ိ"ယခ်HRာကိ" ဘယလ်ိ"ဂ!"စိ"ကမ်လ။ဲ

What are my achievements I can remind myself?

မိမိရဲ ဘ့ယေ်အာငြ်မငမ်0ေတကွိ"ကိ"ယ့က်ိ"ယက်ိ" ြပနသ်တေိပး မလ။ဲ

To whom can I reach out for help or to share my problems?

မိမိတိ"ရဲ့ အ့ခကအ်ခြဲပဿနာများကိ" ေြဖFGငး်ဖိ" မ့ညသ်5က့ိ"

အက5အညေီတာငး်Hိ"ငသ်လ။ဲ
What are the activities that I enjoy?

မိမိHGစသ်ကြ်မတH်ိ"းသည့် လ"ပ်ေဆာငမ်0ေတကွဘာေတလွ။ဲ

B for 
Body

A for 
Achievement

C for 
Connection

E for 
Enjoyment



How can you access more information about coping with COVID-19 Outbreak?

COVID-19 ကပ်ေရာဂါကာလအတငွး် ပိ$မိ$သင့ေ်တာ်စာွ ရငဆ်ိ$င?်ိ$ငရ်န် လိ$အပ်တဲ့

သတငး်အချကအ်လကေ်တကွိ$ သငဘ်ယလ်ိ$ရM@ိ?ိ$ငမ်လ။ဲ

• https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19

• https://www.unicef.org/coronavirus/what-will-return-school-during-covid-19-pandemic-look

• https://metanoiamhsrc.com/resources.html

• https://www.mhpssmyanmar.org/covid-19

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/what-will-return-school-during-covid-19-pandemic-look
https://metanoiamhsrc.com/resources.html
https://www.mhpssmyanmar.org/covid-19


Do you need someone to talk to other than friends and family members? 

တစေ်ယာကေ်ယာကက်ိ$ ရငဖ်ွင့ဖိ်$ လ့ိ$ေနပါသလား။

သLငယခ်ျငး်ေတွ မိသားစ$ထကဲမဟ$တတ်ဲ့ တစဦ်းဦးကိ$ ရငဖ်ွင့ဖိ်$ လ့ိ$ေနပါသလား။

• https://metanoiamhsrc.com/helpline

• https://www.mhpssmyanmar.org/referral-mhpss

https://metanoiamhsrc.com/helpline
https://www.mhpssmyanmar.org/referral-mhpss


Make sure to seek professional help, when…

ဒအီေြခအေနေတကွိ. သတထိားမိရင် ပညာ'(ငအ်က5အညကီိ. မြဖစမ်ေန'(ာေဖွပါ။

Psychiatrist

စတိေ်ရာဂါက#ဆရာဝန်

Psychotherapist

စတိက်#ထံ#းပံပိ့#းသ9

Professional Counselor

DEစသ်မိ့်ေဆးွေDးွမFေပးသ9

ပညာGEင်

Clinical Psychologist 

က#ခနး် စတိပ်ညာGEင်

• မိမိကိ"ယက်ိ"မိမိ အHUရာယြ်ပ4ရန် အလားအလာFGိြခငး်

• အြခားသ5များအား အHUရာယြ်ပ4ရန် အလားအလာFGိြခငး်

• မိမိကိ"ယက်ိ"မိမိ မေစာင့ေ်FGာကH်ိ"ငေ်တာြ့ခငး်

• ေသာကပရိေဒဝဖိစးီမ0 လကWဏာများ တိ"းတကေ်ကာငး်မနွလ်ာမ0 မFGိြခငး်

• ပံ"မGန် လ"ပ်ကိ"ငေ်ဆာငရွ်ကH်ိ"ငစ်မ်ွး ကျဆငး်လာြခငး်

• ေဆးဝါး၊ အရက၊် ေဆးလပ်ိ စသညတ်ိ"အ့ေပZ မGီခိ"မ0 ြမင့လ်ာြခငး်



Relaxation Exercises 

စတိေ်ြဖေလျာသ့ည့် ေလက့ျင်ခ့န်းများ



Breathing Exercise

အသက%်&'ေလက့ျင့ခ်န်း



My Safe Place

က78်9ပ်၏လံ9ြခံ<စတိခ်ျရေသာေနရာ



Thanks!

ေကျးဇ0းတငပ်ါတယ။်


