
Psychological First Aid (PFA)

စတိပိ်8ငး်ဆိ8ငရ်ာ ကနဦးကAညေီစာင့ေ်FGာကမ်I 



ရညရွ်ယခ်ျက်

• အကျပ်အတညး်ကာလအတငွး် စတိပိ်/ငး်ဆိ/ငရ်ာ ကနဦးက4ညေီစာင့ေ်89ာကမ်;

ေပးရနအ်တကွ် အသပိညာ ဗဟ/သ/တ?9င့် က@မ်းကျငမ်;များ တိ/းတကေ်စရန်





စတိပိ်&ငး်ဆိ&ငရ်ာကနဦးက/ညေီစာင့ေ်45ာကမ်7 (PFA) ဆိ&တာဘာလ။ဲ

What

ေသာကပရိေဒ၀ (သိ, ့) စတိဒ်ဏရ်ာကိ,ြဖစေ်စေသာြဖစရ်ပ် (သိ, ့) 

အေြခအေန8က:ံေတွ< ခဲရ့ေသာ လ?တစဦ်းအား 

ဂC,စိ,ကေ်စာင့ေ်EFာကြ်ခငး်GFင့ ်လကေ်တွ<ကျေသာအေထာက ်အပံမ့ျားေပးြခငး် 

PFA is caring support and practical assistance 

to other human beings 

who have experienced a very distressing event or situation

ကcမ်းကျငပ်ညာEFငမ်F GFစသ်မိ့်ေဆးွေGးွ ြခငး် (သိ, ့) စတိက်,ထံ,းြပ:လ,ပ်ေပးြခငး် 

မဟ,တပ်ါ။ 



စတိလ်&မ(ဆကဆ်ေံရး အေထာကအ်ပံ့ ပိရမစထ်တဲငွ် စတိပိ်7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ကနဦးက&ညေီစာင့ေ်<=ာကမ်(က

“အထ&းြပ? ဝနေ်ဆာငမ်(မျိBး မဟ7တသ်ည့် စတိပိ်7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ပံပိ့7းမ(များ” အဆင့တ်ငွ် ပါဝငပ်ါတယ။်

Basic services and security

အေြခခဝံနေ်ဆာငမ်-လ/ပ်ငနး်များ34င့်

လံ/ြခ6ံစတိခ်ျမ-:4ိေအာင် ေဆာငရွ်ကမ်-များ

Community and family support

ရပ်ရွာလ>ထ/34င့် မိသားစ/ဆိ/ငရ်ာ

အေထာကအ်ပံမ့ျား

Focused, non-specialized supports

အထ>းြပ6ဝနေ်ဆာငမ်-မျိAး မဟ/တသ်ည့်

စတိပိ်/ငး်ဆိ/ငရ်ာ ပံပိ့/းမ-များ

Specialized services

စတိပိ်/ငး်ဆိ/ငရ်ာ

အထ>းြပ6 ဝနေ်ဆာငမ်-များ



စတိပိ်&ငး်ဆိ&ငရ်ာ ကနဦးက/ညေီစာင့ေ်45ာကမ်7 ဘယသ်/က ေပးမလဲ

WHO
• ေဘးဒ7ကJများ ထခိိ7ကခ်စံားရသည့် ရပ်ရွာလ&ထ7ထသံိ7 က့နဦးပံပိ့7းက&ညမီ(များ ြပ?လ7ပ်ေပးသည့် အေရးေပL

အေြခအေနက&ညေီစာင့ေ်<=ာကသ်&များ အတကွ် ဦးတညေ်ရးဆွဲ ထား

• အေြခခံ သေဘာတရားများM=င့် ေဆာငရ်န် ေ<=ာငရ်နမ်ျားကိ7 ေလက့ျင့သ်ငN်ကားထားသည့် မညသ်&မဆိ7

စတိပိ်7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ကနဦးက&ညေီစာင့ေ်<=ာကမ်(ကိ7 ပံပိ့7းေပးMိ7င်

• ေနစ့Oဘဝထမဲ=ာလညး်ထည့သ်ငွး်အသံ7းြပ?Mိ7င်



စတိပိ်&ငး်ဆိ&ငရ်ာ ကနဦးက/ညေီစာင့ေ်45ာကမ်7ကိ& ဘယသ်/ကိ& ေပးရမလဲ

WHOM

• ေသာကပရိေဒဝဖိစးီမ;ြဖစေ်စသည့် ကစိEရပ်များ၊

အေြခအေနများကိ/ HကJံေတွKခစံားရLပီး စတိပိ်/ငး်ဆိ/ငရ်ာ

ကနဦးက4ညေီစာင့ေ်89ာကသ်4?9င့် စကားေြပာလိ/သည့်

စတိဆ်?M89ိသ4 မညသ်4မဆိ/ကိ/ ပံပိ့/းေပး?ိ/င်



စတိပိ်&ငး်ဆိ&ငရ်ာ ကနဦးက/ညေီစာင့ေ်45ာကမ်7 ဘယေ်နရာမ5ာ ေပးရမလဲ

WHERE

• အက4အညေီပးသ4ေရာအက4အညီ ရယ4သ4ပါ

အ?Pရာယက်ငး်ေဝးLပီး လံ/ြခJံသည့်

မညသ်ည့ေ်နရာတငွမ်ဆိ/

• အေကာငး်ဆံ/းကဆတိL်ငမ်ိLပီး သကေ်သာင့သ်ကသ်ာ

89ိေစမည့် ေနရာတစခ်/မ9ာ ေဆာငရွ်ကသ်င့်



စတိပိ်&ငး်ဆိ&ငရ်ာ ကနဦးက/ညေီစာင့ေ်45ာကမ်7 ဘယအ်ချိန်မ5ာ ေပးရမလ။ဲ

WHEN

• စတိပိ်7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ကနဦးက&ညေီစာင့ေ်<=ာကမ်(ကိ7 ေသာကပရိေဒဝဖိစးီေစမ(ြဖစေ်စသည့် ကစိQရပ်M=င့်

Nက?ံေတွR SပီးSပီးချငး်မ=ာ ပံပိ့7းေပးေလ့ <=ိ

• အကယ၍် ေသာကပရိေဒဝဖီစးီေနသ&မ= စတိခ်စံားမ(ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာပံပိ့7းမ( M=င့် လကေ်တွRကျေသာ

က&ညေီစာင့ေ်<=ာကမ်(များကိ7 ဆကလ်က်လိ7အပ်ခဲမ့ည် ဆိ7ပါက ေနာကပိ်7ငး် အချိနအ်တနN်ကာသည့်

အခါမ= ပံပိ့7းေပးတာမျိ?းလညး် ြဖစM်ိ7င်



ဘာေ$ကာင့် အေရး,ကးီတာလဲ

• စတိပိ်/ငး်ဆိ/ငရ်ာကနဦးက4ညေီစာင့ေ်89ာကမ်;က

ေသာကပရိေဒဝဖိစးီေစေသာကစိEရပ် HကJံေတွKခစံားခဲရ့သ4ကိ/

• လံ7ြခ?ံမ(<=ိသည၊် အြခားသ&များM=င့် ဆကM် Vယပ်တသ်ကမ်( <=ိသညဟ်7

ခစံားရေအာင၊် တညS်ငမ်ိေစSပီး ေမWာ်လင့ခ်ျက် <=ိေအာင်က&ညMီိ7င်

• လကေ်တွRလိ7အပ်ချက၊် လ&မ(ဆကဆ်ေံရးဆိ7ငရ်ာ၊ X7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာနဲ ့
စတိခ်စံားမ(ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ပံပိ့7းမ(များကိ7 လကလ်=မ်းမီေအာင်က&ညMီိ7င်

• တစဦ်းတစေ်ယာကခ်ျငး်အေနM=င့၊် ရပ်ရွာလ&ထ7အေနM=င့်

မိမိကိ7ယမိ်မိက&ညMီိ7ငသ်ညဟ်7 ခစံားရေစMိ7င်



PFA ၏ အေြခခံသေဘာတရားများ

• လံ#ြခ&ံမ(အေနအထား

• အေြခခလံိ#အပ်ချကမ်ျား

• ြပငး်ထနသ်ည့ေ်ဝဒနာ

လက:ဏာများ

• နားေထာငေ်ပး (စိ#းရိမ်မ(၊ 

ခစံားချကA်Bင့လ်ိ#အပ်ချက်

များ) တညE်ငမိ်ေစပါ။ 

• လကေ်တွIကျသည့ ်ABစသ်မိ့်မ(
• ေမJာ်လင့ခ်ျကK်Bိေစမ(

• သတငး်အချကအ်လကေ်ပး

• လိ#အပ်သည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်(များ 

ABင့ ်ချိတဆ်ကေ်ပး

• ချစခ်ငသ်MများABင့ ်

ြပနလ်ညခ်ျိတဆ်ကေ်ပး

LOOK

$ကည့်ပါ။

LISTEN

နားေထာငပ်ါ။
LINK

ချိတဆ်ကပ်ါ။

World	Health	Organization,	War	Trauma	Foundation	and	World	Vision	International	(2011).	
Psychological	first	aid:	Guide	for	field	workers.	WHO:	Geneva.

PREPARE

ြပငဆ်ငပ်ါ။

• ပဋပိက:ြဖစရ်ပ်အေPကာငး်
ေလလ့ာပါ

• လံ#ြခ&ံစတိခ်ျမ(ABင့် ေဘးကငး်မ(
အတကွ် ေလလ့ာပါ

• ဝနေ်ဆာငမ်(များABင့အ်ရငး်အ
ြမစမ်ျားအေPကာငး်ေလလ့ာပါ



ေဆာငရ်န(်)င့် ေ+)ာငရ်နမ်ျား
• မိမိကိ/ယက်ိ/ (နာမည3်4င့် အခနး်ကEကိ/) :4ငး်:4ငး်လငး်လငး် မိတ်ဆက်ပါ။

• မိမိ၏ဘကလ်ိ/ကမ်-များ၊ အစွအဲလမ်းများကိ/ သတြိပ6ကာ ေဘးဖယထ်ားပါ။

• အက>အညရီယ>သ>က မိမိ34င့် စကားေြပာရသညမ်4ာ

သကေ်သာင့သ်ကသ်ာ:4ိေNကာငး် ေသချာပါေစ။

• အက>အညရီယ>သ>၏ကိ/ယပိ်/ငဆ်ံ/းြဖတခ်ျကခ်ျခငွ့က်ိ/ ေလးစားပါ။

• အက>အညကီိ/ ယခ/မလိ/ချငလ်ညး် ေနာငလိ်/ချငလ်Oင် ရ:4ိ3ိ/ငေ်Nကာငး်

:4ငး်:4ငး်လငး်လငး် ေြပာြပေပးပါ။

• အေလးဂQ/ြပ6၍ နားေထာငပ်ါ။ စတိ:်4ညပ်ါ။ စာနာပါ။ တညS်ငမိ်မ- :4ိပါ။

• အက>အညရီယ>သ>၏ယTေကျးမ-၊ အသက၊်ကျား/မ ြဖစြ်ခငး်၊ ယံ/Nကညမ်-

စသညတ်ိ/က့ိ/ ထည့သ်ငွး်စTးစားSပီး သင့ေ်တာ်စာွ ြပ6မ>ေြပာဆိ/ပါ။

• အက>အညရီယ>သ>၏ကိ/ယေ်ရးကိ/ယတ်ာကိ/ ေလးစားပါ။ အက>အညရီယ>သ>၏

အေNကာငး်များကိ/ လOိ6U ဝ4ကေ်ပးပါ။

• သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ေပးသည့အ်ခါ Qိ/း:4ငး်လယွက်>မ- :4ိပါေစ။

• အက>အညရီယ>သ>၏အရငး်အြမစမ်ျား34င့် အားသာချကမ်ျားကိ/ အသအိမ4တြ်ပ6ပါ။

• အက>အညီ အတငး်မေပးပါ34င့။်

• အေ34ာင့အ်ယ4က် ြပ6လ/ပ်ြခငး်၊ အတငး်အကျပ် တနွး်အားေပးြခငး်များ

မြပ6လ/ပ်ပါ34င့။်

• အက>အညီ ရယ>သ>များကိ/ သ>တိ/ဇ့ာတလ်မ်းအေNကာငး် ေြပာြပရန်

အတငး်ဖိအားမေပးပါ34င့။်

• အက>အညရီယ>သ>၏ ဇာတလ်မ်းကိ/ အြခားသ>များအား ြပနလ်ညမ်Oေဝြခငး်
မြပ6ပါ34င့။်

• အက>အညေီပးသ>တစဦ်း အေန34င့် ရ:4ိထားေသာဆကဆ်ေံရးကိ/ ေခါငး်ပံ/ြဖတ်

အြမတထ်/တြ်ခငး် မြပ6လ/ပ် ပါ34င့။်

• အက>အညရီသ>၏အြပ6အမ>၊ ခစံားချကမ်ျားကိ/ ေဝဖနြ်ခငး် မြပ6လ/ပ်ပါ34င့။်

• မိမိကXမ်းကျငမ်-34င့် အရညအ်ချငး်များကိ/ ပိ/ပိ/သာသာေြပာဆိ/ြခငး် မြပ6လ/ပ်ပါ34င့။်

• မတည3်ိ/ငေ်သာကတမိျား၊ ေမOာ်လင့ခ်ျက် အမ4ားများ မေပးပါ34င့။်

• သတငး်အမ4ားများ မေပးပါ34င့။်



အေရးေပRလိ8အပ်မI အေနအထားကိ8 အဆင့မ်ျားသတမ်Gတြ်ခငး်

• အေရးေပiလိ,အပ်မjမEFိ - ေသာကပရိေဒဝဖိစးီမj မြမင့မ်ားဘဲ လ,ပ်ရမည့် လ,ပ်ငနး်များကိ,
အတိ,ငး်အတာတစခ်, အထိ လ,ပ်ကိ,ငG်ိ,င် (သတငး်အချကအ်လကေ်ပးြခငး်) 

• ဦးစားေပး - ေသာကပရိေဒဝ ဖိစးီမj ြမင့မ်ားသ?များGFင့် ထခိိ,ကလ်ယွသ်?များ ပါဝငG်ိ,င်
(လိ,အပ်ချကမ်ျား အေပiတငွ် မ?တညက်ာ ေထာကပံ်က့?ညသီည့် တံ, ့ြပနမ်jများGFင့်
အကာအကယွေ်ပးသည့် တံ, ့ြပနမ်jများကိ, ေဆာငရွ်ကေ်ပးရန် လိ,အပ်ပါသည။်)

• အေရးေပi - စတိဖိ်စးီမj ြပငး်ထနခ်စံားရသ?များ၊
ကေလးသ?ငယက်ာကယွေ်ရးေစာင့ေ်EFာကေ်ရးဆိ,ငရ်ာ ြပဿနာများ 8က:ံေတွ<ခစံားရသ?များ
(လွမဲFားစာွြပ:ကျင့ြ်ခငး်၊ ေခါငး်ပံ,ြဖတခ်ရံြခငး်၊ လျစလ်ျqCjခရံြခငး်၊ အ8ကမ်းဖကခ်ရံြခငး်) 
(က?ညပံီပိ့,းမjGFင့် ကာကယွေ်စာင့ေ်EFာကမ်j လိ,အပ်ချကမ်ျားအေပiတငွ် မ?တညက်ာ လျငြ်မနသ်ည့်
တံ, ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်j ြပ:လ,ပ်ရန် လိ,အပ်ပါသည။်)

IFRC. (2019). Outreach walk. Improving protection and psychosocial support through outreach. IFRC Reference Centre 
for Psychosocial Support, Copenhagen, 2019.



12နး်ပိ6ေ့ပးြခငး်

• “YVနး်ပိ7 ့ြခငး် ဆိ7သညမ်=ာ အက&အညီ ရယ&သ& တစဦ်းကိ7
အြခားဝနေ်ဆာငမ်( ေပးMိ7ငသ်&ထသံိ7 လ့မ်းYVနသ်ည့် ြဖစစ်O ြဖစပ်ါသည။်

• လက<်=ိ ဝနေ်ဆာငမ်( ေပးေနသ&၏က[မ်းကျငမ်( သိ7မ့ဟ7တ်
ေဆာငရွ်ကM်ိ7ငသ်ည့် အေနအထားထက် ေကျာ်လနွက်ာ အက&အညီ
လိ7အပ်ေနသည့အ်တကွ် ြဖစပ်ါသည။်”

• YVနး်ပိ7 ့ြခငး်ကအဖွဲR/ဌာနအတငွး်မ=ာ ြဖစM်ိ7ငသ်လိ7 အဖွဲR/ဌာနများ
အNကားတငွလ်ညး် ြဖစM်ိ7ငပ်ါသည။်

• YVနး်ပိ7 ့ြခငး်ကိ7 ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး၊ ကာကယွေ်စာင့ေ်<=ာကမ်(
စသည့် မတ&ညေီသာ ဝနေ်ဆာငမ်(များ အတကွ် ြပ?လ7ပ်Mိ7ငပ်ါသည။်



!"န်းပိ(မ့+တစခ်( ထေိရာကစ်ာွ ေဆာငရွ်က7်ိ(ငရ်န် လိ(အပ်သည့်

အေြခခံ အဆင့မ်ျား
• ြပဿနာများကိ7 ေဖာ်ထ7တသ်တမ်=တြ်ခငး်

• ဘယအ်ဖွဲRအစညး်၊ ဘယေ်အဂျငစ်ကီထိ7လိ7အပ်ချကက်ိ7 က&ညMီိ7ငမ်ညက်ိ7 ေဖာ်ထ7တြ်ခငး်

• အက&အညရီယ&ရန် အကျံ?းဝငမ်(<=ိေNကာငး် ေသချာေစရန် ဝနေ်ဆာငမ်(ေပးသည့် ေနရာကိ7 ဆကသ်ယွြ်ခငး်

• YVနး်ပိ7မ့(အေNကာငး်ကိ7 အက&အညီ ရယ&သ&အား <=ငး်ြပြခငး်

• သေဘာတ&ညမီ(ကိ7 ေရးသားမ=တတ်မ်းတငြ်ခငး်

• YVနး်ပိ7မ့(ကိ7 ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• အက&အညရီယ&သ&M=င့် လကခ်သံည့် ေအဂျငစ်တီိ7က့ိ7 ေနာကဆ်ကတ်ွဲ ဆကသ်ယွေ်မးြမနး်မ(များ ြပ?လ7ပ်ြခငး်

• သတငး်အချကအ်လကမ်ျား သမ်ိးဆညး်ြခငး်M=င့် လWိ? R ဝ=ကလ်ံ7ြခ?ံေစြခငး်



စတိက်ျန်းမာေရးCDင့် စတိလ်FမGဆကဆ်ေံရး အထFးြပJ၀န်ေဆာငမ်GများသိM N့Oန်းပိMေ့ပးြခငး်

• အထ#းြပ'၀နေ်ဆာငမ်0များသိ4 6့7နး်ပိ4ေ့ပးရမည့် အေြခအေနများမ;ာ
• အက#အညရီယ#သ#သည် မိမိကိ,ယမိ်မိ အ-.ရာယြ်ပ2-ိ,ငြ်ခငး်

• အက#အညရီယ#သ#သည်အြခားသ#များအား အ-.ရာယြ်ပ2-ိ,ငြ်ခငး်

• အက#အညရီယ#သ#သည် မိမိကိ,ယမိ်မိ မေစာင့ေ်:;ာက-်ိ,ငေ်တာြ့ခငး်

• အထ#းြပ'ဝနေ်ဆာငမ်0များသိ4 6့7နး်ပိ4ေ့ပးရန်လိ4အပ်>ိ4ငသ်ည့် အြခားအေြခအေနများမ;ာ
• လက:်;ိတငွ် ပံပိ့,းမ@ရေနေသာ်လညး် ေသာကပရိေဒဝဖိစးီမ@ လကEဏာများ မသကသ်ာြခငး်

• :;ငသ်နလ်,ပ်ကိ,င-်ိ,ငစ်မ်ွး ကျဆငး်လာြခငး်

• အက#အညရီယ#သ#သည် စတိေ်ရာဂါေဝဒနာ Jကာ:;ညခ်စံားေနရြခငး်



• https://metanoiamhsrc.com/helpline

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

စတိက်ျန်းမာေရးCDင့် စတိလ်FမGဆကဆ်ေံရး အထFးြပJ၀န်ေဆာငမ်GများသိM N့Oန်းပိMေ့ပးြခငး်

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

ေကျးဇ;းတငပ်ါတယ။်


