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၅

COVID-19 ြဖစပ်ွားမသည ်ကမာအ ှံ စိုးရိမပ်ူပနမ် ှင့် စိတပ်ူမများကို ြဖစပ်ွားေစသည။် ြပညသ်ူေတာေ်တာမ်ျားများ
သည ်စိုးရိမေ် ကာကလ်န�ေ်န က ပီး ဗိုငး်ရပစ်ေ် ကာင့ ်ဘကေ်ပါငး်စ တိုက် ိုက ်သကေ်ရာကြ်ခငး် ခရံသူများတွင ်ေသာ
ကပဋိေဒဝဖိစီးမအြမင့ဆ်ုံးအဆင့်ေရာက် ိုငေ်ြခရှိပါသည။်  အြခားအကျပအ်တညး်ြဖစရ်ပမ်ျားကဲသ့ိုပင ်COVID-19
သည ်လူတိုငး်၏လူမကွနယ်ကမ်ျားကို ပျကြ်ပားေစခဲသ့ည။် ၎ငး်သည ်လူသားများအတွက ်အသကတ်မ အေရး ကီး
ေသာ လူမေရးအြပနအ်လှန်ဆကသ်ွယမ်ကို ြပငး်ထနစ်ွာ ကန�သ်တထ်ားသည။် အြခားသူများ ှင့ ် ုပပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ
အကွာအေဝးကိုထိနး်သိမး်ထားြခငး်သည ်ကမာအ ှံရှိြပညန်ယ် များစွာတွင ်မြဖစမ်ေနလိုအပလ်ာသည။်

ဤခကခ်ဲေသာအေြခအေနများတွင ်လူတစဦ်းချငး်စီအေန ှင့် သီးြခားအထီးကျနြ်ဖစေ်နြခငး်(သို)ေသာခ့တ်ပိတဆ်ို 
ြခငး်များ �က ရံလ ငပ်င ်လူများအားတစဦ်း ှင့်တစဦ်းအဆကအ်သွယြ်ပ ရန် ှင့်အေထာကအ်ပံ့ေပးရန ်နညး်လမး်များ 
ကိုရှာေဖွရန ်အလွန်အ ေရး ကီးသည။် COVID-19ြဖစပ်ွားစဥ�အ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာစိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာကနဦး 
ကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ်သည ် ကကေ်ြခနီလြခမး်နီအမျ းိသားလူမအဖွဲ အစညး်များအတွက ်COVID-19တုန�ြ်ပနမ် 
အတွငး် အရ�ယေ်ရာကသ်ူများအတွက ်ေဝးလေံသာဝနေ်ဆာငမ်များြပ လုပရ်ာတွင ်လမး် န်ရန် ရညရ်�ယသ်ည။် 
အေဝးမှအလုပလ်ုပြ်ခငး်ြဖင့ ်အမျ းိသားလူ�အဖွဲ အစညး်များသည ်တယလ်ီဖုနး်(သို)အငတ်ာနကေ်ခ ဆိုမများ၊ 
အကပ်လီေကးရှငး်အမျ းိမျ းိ ှင့် အြခားလူမမီဒီယာများအပါအဝင ်ပလကေ်ဖာငး်အမျ းိမျ းိကိုအသုးံြပ ပီး အကူအညီ
လိုအပေ်နသူများ ှင့် အဆကအ်သွယရ်ှိေန ိုငသ်ည။်

စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် (PFA) သည ်ဒုကခစံားေနရေသာသူများကို  စိတတ်ည် ငိမလ်ာေစရန် ှင့် 
သူတို၏စိနေ်ခ မများကို ပိုမိုေကာငး်မွနစ်ွာ ရငဆ်ိုငေ်ြဖရှငး် ိုငေ်စရန ် ကူညီေပးေသာ ေကာငး်စွာတညေ်ဆာကထ်ား
ေသာချဉး်ကပမ်တစခ်ုြဖစပ်ါသည။် တစုတံေယာကအ်ား သူ၏အေြခအေနကို စီမခံန�်ခွဲရန် ှင့် အသိေပးဆုးံြဖတခ်ျက်
များချ ိုငရ်န် ကူညီေပးေသာ နညး်လမး်တစခ်ုြဖစပ်ါသည။် စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ်၏ အေြခခံ
သည ်စာနာမေဖာြ်ပြခငး် ှင့် ဒုကခစံားေနရေသာသူကို ဂ ုစိုကမ်ေပးြခငး်တို ြဖစပ်ါသည။် PFA တွင ်တုံြပနမ်များကို 
အာ ုစံိုကြ်ခငး်၊ ထိေရာကစ်ွာစွာ နားေထာငြ်ခငး်တို ပါဝင် ပီး လိုအပပ်ါက ြပဿနာေြဖရှငး်ြခငး်၊ အေြခခလံိုအပခ်ျက ်
များကို လကလ်ှမး်မီရန ်ကူညီြခငး် သိုမဟုတ ်အကူအညီအတွက ်အြခားေသာေရ�းချယစ်ရာများကို ရည် န်းြခငး်
စေသာ လကေ်တွ  ေထာကပ်ံ့မေပးြခငး်များ ပါဝင ်ပါသည။်  PFA သည ်စိတပ်ူပနမ် ှင့် အြခားေသာစိတခ်ံစားချကမ်ျား
သည ်ပုမံှန်သဘာ၀ြဖစသ်ညက်ို သိရှိေအာင ်ေထာကပ်ံ့ ေပး ုသံာမက လု�ံခ မံ၊ စိတတ်ည် ငိမလ်ာမ ှင့် ေမ ာလ်င့်ချက်
ရှိြခငး်စေသာ ခစံားချကမ်ျားြဖစလ်ာေအာင ် ေထာကပ်ံ့ ေပး ပီး ကျနး်မာ ေသာ ကိုငတ်ွယေ်ြဖရှငး်ြခငး်ြပ လုပရ်န် အား
ေပးပါသည။်

COVID-19အတွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာစိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ်အတွက ်IFRCစိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ 
လူမကူညီေထာကပ်ံ့ေရးဆိုငရ်ာစငတ်ာသည ်အွန်လိုငး်သငတ်န်းတစခ်ုေပးြခငး်ကို ြပ လုပခ်ဲ့သည။် COVID-19အတွငး် 
ဤသငတ်န်း ှင့် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာစိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ်သည ်ပုမံှန်စိတပ်ိုငး် ဆိုငရ်ာကနဦး
ကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ်နညး်စနစမ်ျားကို အသုးံြပ ၍ ၎ငး်တိုအား အေဝးမှအလုပလ်ုပြ်ခငး် ှင့် လိုကေ်လျာ ညီေထွြဖစ်
ေအာငြ်ပ လုပထ်ားသည။်

မိတဆ်က်



ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

၆

COVID-19 ှင့ဆ်ကစ်ပ၍် ုပပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာဆကသ်ွယမ်ကိုကန�သ်တထ်ားေသာေ ကာင့ ်ေစတနာဝ့န်ထမး်များ ှင့် 
ဗိုငး်ရပစ်က်ူးစကခ်ံရသူများအ ကား စကားဝိုငး်သည ်များေသာအားြဖင့ ်ဖုန်း(သိုမဟုတ)် အွနလ်ိုငး်ပလကေ်ဖာငး် များ
မှတစဆ်င့် အေဝးမှြဖစလ်ိမ့်မည။် ေရှ တနး် လုပသ်ားများမှ ေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် 
(PFA)  ကမူ ခငး်ချကြ်ဖစသ်ည။်

COVID-19ေ ကာင့ထ်ိခိုကခ်ံရြခငး်အတွက ်လူတိုငး်သည ်တစခ်ျနိ်ချနိ်တွင ်အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာစိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ 
ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် လိုအပသ်ည။် ဗိုငး်ရပစ်ေ် ကာင့ေ်ပ ေပါကလ်ာေသာ လကေ်တွ ှင့်စိတခ်ံစားမပိုငး်ဆိုငရ်ာ 
စိုးရိမပ်ူပနမ်များကို ကိုငတ်ွယေ်ြဖရှငး်ရန ်လူတစဦ်းတစေ်ယာကြ်ခငး်စီသည ်အကူအညီလိုအပေ်ကာငး်လိုအပေ်ပ
လိမ့်မည။် ြပသနာအေ ကာငး်အရာများစွာ ြဖစသ်ည့်-  ကေလးအ ကမး်ဖကမ်၊ အိမတ်ွငး် သိုမဟုတ ်အရငး် ှီးဆုးံ
လကတ်ွဲေဖာမ်ှ အ ကမး်ဖကမ်၊ မူးယစေ်ဆးသုးံစွဲမ ှင့် ဆိုးရ�ားေသာ စီးပွားေရး အ ကပအ်တညး်များ ရငဆ်ိုငရ်ြခငး် ှင့်
ဆကစ်ပေ်သာ စိုးရိမမ်များ ြမင့တ်ကလ်ာ ိုငေ်ြခလဲရှိပါသည။် 

အမျ းိသားလူ�အဖွဲ အစညး်များသည ်ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ မတူညီေသာအုပစ်ုများ၏ လိုအပခ်ျကမ်ျားကိုတုြံပနရ်န် အေဝး
မှပံ့ပိုးေပးေသာစိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ဝနေ်ဆာငမ်များကို ပစမ်ှတထ်ား ိုငသ်ည။် 

အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာစိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ဝနေ်ဆာငမ်များသည ်စိတက်ျနး်မာေရး ှင့ ်
စိတလ်ူမဆကဆ်ံေရးအေထာကအ်ပံ့(MHPSS) သီးြခားဝနေ်ဆာငမ်များ အြဖစေ်သာလ်ညး်ေကာငး် သိုမဟုတ ်
အြခားဝနေ်ဆာငမ်များ ှင့် ေပါငး်စညး်၍ေသာလ်ညး်ေကာငး် ေပး ိုငပ်ါသည။် 

အိမမ်ျား(သို) အြခားေသာအေဆာကအ်ဦးများတွင ်မိမိကိုယက်ိုေစာင့် ကည့ ်ေနသူများ 

သတငး်အချကအ်လက် ှင့် ပံ့ပိုးမရှာေဖွေနေသာ အများြပညသ်ူများ

လူနာများကိုေစာင့ေ်ရှာကမ် ှင့်ကုသမများေပးေနေသာ ကျနး်မာေရးဝနထ်မး်များ ှင့် လူမဖူလုေံရးေဆာငရ်�ကသ်ူများ

COVID-19 မှ ြပနလ်ညသ်ကသ်ာေကာငး်မွနလ်ာသူများ

ဗိုငး်ရပ် ှင့်ကွယလ်ွန်သွားသူများ၏ မိသားစုများ ှင့ ်သူငယခ်ျငး်များ

ေကျာငး်များပိတြ်ခငး်ေ ကာင့ ်အိမတ်ွငေ်နသူ ကေလးများ ှင့ ်သူတိုအားေစာင့်ေရှာကမ်ေပးသူများ

သီးြခားြဖစေ်နေသာ၊ ေန�စဥ�”်ကျနး်မာေရးေကာငး်မွနမ် ှင့် ေစာင့်ေရှာကမ်

”ဖုနး်ေခ ဆိုဆကသ်ွယေ်ြပာဆို ိုငမ်ပံ့ပိုးေပးထားေသာ  သက် ကီးရ�ယအ်ိုများ ှင့် အြခားအုပစ်ုဝငမ်ျား၊ 

စိတက်ျနး်မာေရး သိုမဟုတ ်မူးယစေ်ဆးသုးံစွဲမြပဿနာများကဲသ့ိုေသာ ယခငထ်ိခိုကလ်ွယေ်သာ အေြခအေနများ 
ရှိ ပီးြဖစေ်သာ၊ အေထာကအ်ပံ့လိုအပ် ိုငေ်သာ အြခားေသာအုပစ်ုများ

အေဝးမှြပ လုပေ်သာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ 
ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ်အတွက ်ေရ�းချယစ်ရာများ



PFA သေဘာတရားများကို အေြခြပ ေသာ အေဝးမှပံ့ပိုးမသည ် ကည့ပ်ါ၊ နားေထာငပ်ါ၊ 
ချတိ်ဆကပ်ါ၁ လုပေ်ဆာငခ်ျက ်အေြခခသံေဘာတရား ၃ခု ကို အသုးံြပ ပါလိမ့်မည။်
အကူအညီေပးသူများသည ်ထို PFA သေဘာတရားများကို အသုးံြပ ရမညြ်ဖစ် ပီး လကေ်တွ လုပေ်ဆာငရ်ာတွင ်
ထိုလုပေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားကို အ မဲတေစအစဉအ်လိုကြ်ပ လုပရ်မညမ်ဟုတေ် ကာငး် ှင့် လုပေ်ဆာငမ်များသည ်
တစခ်ု ှင့်တစခ်ု ထပ် ိုင်သညက်ိုလညး် သိနားလညထ်ားရပါမည။်

PFA ၏ လုပေ်ဆာငခ်ျကအ်ေြခခသံေဘာတရားများ

အေဝးမှပံပ့ိုးေသာ PFA တွငေ်အာကေ်ဖာြ်ပပါ အချကမ်ျား ပါ၀ငသ်ည်

ကည့ပ်ါ မညသ်ိုဆန်းစစေ်လလ့ာရမညက်ို ရည် န်းသည်

ရည် န်းသညမ်ှာ မညသ်ို စကားစေြပာရမည်

ရည် န်းသညမ်ှာ ေအာကပ်ါတို ှင့်ပကသ်က် ပီး မညသ်ိုကူညီရမည်

နားေထာငပ်ါ

ချတိ်ဆကပ်ါ 

လကရ်ှိ အေြခအေန

မညသ်ူက အေထာကအ်ပံ့ရှာေနသလဲ

ဘာအ ရာယေ်တွ ရှိလဲ

ထိခိုကခ်ံရသူ၏ လိုအပမ်များ

စိတခ်ံစားမဆိုငရ်ာ တုံြပန် ိုင်ေြခများ

ေစတနာဝ့န်ထမး်ကို မိတဆ်ကရ်မည်

အာ ုစံိုက် ပီး ထိေရာကစ်ွာနားေထာငရ်မည်

စိတခ်ံစားမများကို လကခ်ံရမည်

ဒုကခစံားေနရေသာသူကို စိတတ်ည် ငိမလ်ာေအာငြ်ပ လုပရ်မည်

လိုအပခ်ျကမ်ျား ှင့် စိုးရိမပ်ူပနမ်များကို ေမးရမည်

လိုအပမ်များ ှင့် ြပဿနာများအတွက ်အေြဖများရှာ ိုငေ်အာင ်ကူညီရမည်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားရယူြခငး်

သူတိုချစခ်ငသ်ူများ ှင့် လူမအကူအညီများ ှင့ ်ချတိဆ်ကေ်ပးြခငး်

လကေ်တွ ြပဿနာများကို ေြဖရှငး်ြခငး်

ဝန်ေဆာငမ်များ ှင့် အြခားေသာအကူညီများကို ေပးြခငး်

ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

၇



၈

ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

အေဝးမှေထာကပ်ံ့မေပးအပ် ိုငရ်န်အတွက ်
ဝန်ေဆာငမ်များ စတငစ်ီစဉ်ဖန်တီးြခငး်

အမျ းိသားလူ�အဖွဲ အစညး်များအေနြဖင့ ်အ၀ေ�းမှေထာကပ်ံ့မေပးအပ် ိုင်ရန် ဝန်ေဆာငမ်များ စတငစ်ီစဉ်
ဖန်တီးရနအ်တွက ်ေရ�းချယစ်ရာများစွာရှိပါသည။် 

ေစတနာဝ့န်ထမး်တစဦ်းစီမှ လူများစွာကို ေန�စဥ�ေ်ခ ဆို ပီး သူတို၏ ကျနး်မာ ေပျာရ်�ငမ် အေြခအေနကို 
ဆန်းစစရ်န် ှင့် သူတို၏ လိုအပမ်များ ှင့်စိုးရိမပ်ူပနမ်များကို နားေထာငေ်ပး ိုငရ်န် “ကျနး်မာေပျာရ်�ငြ်ခငး် ှင့် 
ဂ ုစိုကြ်ခငး်”  ေခ ဆိုမစနစတ်စခ်ုကို ဖနတ်ီးြခငး်။ ေခ ဆိုခရံသူများသည ်သက် ကီးရ�ယအ်ိုများ၊ အထီးကျန ်ေန
သူများ၊ မသနစ်ွမး်သူများ၊ သိုမဟုတ ်လူမကွနယ်က် ှင့်ေဝးကွာ ပီး သီးြခားထား ခရံသူများ သိုမဟုတ ်ေစာင့် က
ည့်ခံေနရသူများ ြဖစ် ိုင်ပါသည။်

ေဒသခအံာဏာပိုငမ်ျား ှင့် ပူးေပါငး်ကာြပညသ်ူများ၏ ကိုဗစ ်၁၉ ဆိုငရ်ာ ေမးခွနး်များအားလုးံကို ေြဖ ကားေပး
ေသာ ေခ ဆိုမစငတ်ာများလညပ်တ် ိုငေ်အာငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်။ 

စိတက်ျနး်မားေရး ှင့ ်စိတလ်ူမဆကဆ်ံေရးအေထာကအ်ပံ့ လိုအပသ်ူများ ေခ ဆိုစကားေြပာ ိုငေ်သာ  Help-
lines များတညေ်ထာငြ်ခငး်။  application တစခ်ုမှတစဆ်င့် ဆကသ်ွယေ်ခ ဆိုမအတွက ်အချနိ်တစခ်ုကို ဘို
ကငယ်ူ ပီး စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ေပးသူမှ သတမ်ှတထ်ားေသာအချနိ်တွင ်အကူညီ ေတာ
ငး်ခသံူကို  ဆကသ်ွယ ်ေခ ဆိုပါလိမ့် မည။်

လကေ်တွ ကျတဲအ့ကူအညီ ှင့် အေထာကအ်ပံ့လိုအပသ်ူေတွကို ကူညီေပးမည့ ်ေစတနာဝ့န်ထမး် လုပအ်ား ေပး
များ ရှိေသာ ေခ ဆိုမစငတ်ာများ။

 COVID-19 ြဖစပ်ွားြခငး်၏ ေနာကဆ်ကတ်ွဲအကျ းိဆကအ်ေနြဖင့် ဝန်ထမး်များ ှင့် ေစတနာဝ့န်ထမး်များသည ်  
call centre သိုမဟုတ ်helpline မှမဟုတဘ်ဲ အိမမ်ှအလုပလ်ုပသ်ည့် အေြခအေန များလညး် ရှိ ိုငပ်ါလိမ့်မည။် 
ထိုသိုေသာအေြခေနများတွင ်အမျ းိသားလူ�အဖွဲ အစညး်များအေနြဖင့ ်အိမမ်ှအလုပလ်ုပသ်ည့်အတွက ်ဝန်ထမး်
များ ှင့် ေစတနာဝ့န်ထမး်များ၏လုပေ်ဆာငမ်များကို မညသ်ိုသကေ်ရာကမ်ရှိမညက်ို ထည့်သွငး်စဥ�း်စားသည့်
သည။် သူတိုအေနြဖင့ ်ဝန်ထမး်များ ှင့် ေစတနာဝ့န်ထမး်များေနအိမတ်ွငး်ရှိအလုပေ်နရာအား သီးသန�ြ်ဖစေ်စ
ရန် ှင့် ေခ ဆိုစဥ�အ်တွငး် အေ ှာင့်အယှကက်ငး်ေစရနအ်တွကလ်ုပေ်ဆာငရ်ာတွင ်အကူအညီေပး ိုငသ်ည။် 
ဥပမာ-  မိသားစုဝင ်များ ှင့် အြခားေသာသူများရှိပါက ေခ ဆိုမေြဖဆိုရနတ်ိတဆ်ိတ်ေသာ အခန်း သိုမဟုတ ်ေန
ရာတစခ်ုကို ေရ�းချယရ်မည။်



IFRC PS Centre တွင ် ဝနထ်မး်များ ှင့်ေစတနာဝ့န်ထမး်များကို ေထာကပ်ံ့မအတွက ်အသုးံြပ ိုငေ်သာ ထုတ်
ေဝ ထားေသာစာေစာင ် များစွာရှိပါသည။်3  Caring for Volunteers Toolkit တွင ်ေစတနာဝ့န်ထမး်များအားစီ
မခံန�်ခွဲရန် ှင့် ပံ့ပိုးကူညီရနအ်တွက ်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားပါ၀ငပ်ါသည။် အဖွဲ များအေနြဖင့ ်မိမိ 
အလုပတ်ာဝန် ပီးဆုးံသည့်အခါ ြဖစပ်ျကခ်ဲ့ေသာ အေတွ  အ�က မံျားကိုေဆွးေ ွးရန ်အတူေတွ ဆုြံခငး် သိုမဟုတ ်
အငတ်ာနကမ်ှေတွ ဆုြံခငး်ကို ြပ လုပရ်န်အ�က ြံပ ပါသည။် ေစတနာဝ့န်ထမး်များအေနြဖင့ ်သူတို၏ကိုယပ်ိုငစ်ွမး်
ေဆာငရ်ညမ်ျား ှင့် အကန� ်အသတမ်ျားကို သိရှိ ကရန် ှင့် မညသ်ိုေသာ ခကခ်ဲသည့်ေခ ဆိုမတွင ် ကီး ကပေ်ရးမ
ထဲသို လဲေြပာငး် ေပးရမညက်ို သိရှိရန ်အေရး ကီးပါသည။် ဝနထ်မး်များ ှင့်ေစတနာဝ့န်ထမး်များသည ်သူတိုကို
ငတ်ွယရ်ေသာ စိမေ်ခ မရှိသည့ ်မညသ်ည့်ေခ ဆိုမမျ းိကိုမဆို အဖွဲ ေခါငး်ေဆာင ်သိုမဟုတ ် ကီး ကပေ်ရးမှ းထ ံ
ေဆွးေ ွး တငြ်ပသင့ပ်ါသည။် 
အေဝးမှ ေပးအပေ်သာ၀နေ်ဆာငမ်များအတွက ်ေနရာစီစဉဖ်န်တီးရာတွင ်ေခ ဆိုသူ ှင့် တုံြပနသ်ူ ှစ်ဉီးလုးံ 
အတွက ်လု�ံခ စံိတခ်ျရြခငး် ှင့်သီးသန�ြ်ဖစေ်စြခငး်အတွက ်ထည့်တွငး်စဉး်စားထားရနလ်ိုအပပ်ါသည။် ထိုသို
ထည့်သွငး် စဉး်စားြခငး်တွင ် မိမိေနအိမမ်ှ ပံ့ပိုးမေပးေနေသာ ၀နထ်မး်များ ှင့် ေစတနာ၀န်ထမး်များအတွက ်စီ
စဉ်ေဆာငရ်�က ်ေပးြခငး်လညး်ပါ၀ငပ်ါသည။်

၀န်ေဆာငမ် စတငစ်ီစဉ်တညေ်ထာငြ်ခငး်
ေအာကေ်ဖာြ်ပပါတိုသည ်အ၀ေ�းမှ ပံ့ပိုးေသာ၀နေ်ဆာငမ်အတွက ်အေြခခလံိုအပခ်ျကမ်ျားကို အကျဉး်ချ ပ ်ထား
ြခငး်ြဖစသ်ည။် 

မညသ်ည့်၀န်ေဆာငမ်ြဖစေ် ကာငး်ကိုေဖာြ်�ပရန၊် ၀န်ေဆာငမ်ေပးချနိ်များကိုလညး် ေဖာြ်�ပနရ်န်

ေခ ဆိုမကိုေြဖဆိုရာတွငလ်ိုကန်ာရမည့် လမး် န်ချကမ်ျားကို ြပ စုထားရန်

မညသ်ိုေသာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို ေကာကခ်ံသွားမည ်- ေခ ဆိုသူ၏ အသက၊် လိင ် ှင့် လိုအပပ်ါက 
ခွင့်ြပ ချကေ်တာငး်ခသံည့်အဆင့်များ စသညတ်ိုကို ဆုးံြဖတသ်တမ်ှတထ်ားရန်

ဗိုငး်ရပစ်် ှင့်ပကသ်ကသ်ည့် သတငး်အချကအ်လကအ်ရငး်အြမစမ်ျား (WHO, အစိုးရ ဝကဆ်ိုဒ်များ စသည်
)တိုအား� ်ဝန်ထမး်များ ှင့်ေစတနာဝ့န်ထမး်များအားလုးံရရှိ ိုငရ်န် စီစဉထ်ားရန။်   ဥပမာ ကျနး်မာေရးအာဏာ
ပိုင ်များကို မညသ်ိုဆကသ်ွယရ်မည့် သတငး်အချကအ်လကသ်ာမက ကျနး်မာေရး ှင့စ်ိတက်ျနး်မာေရး 
ဝန်ေဆာငမ်များ ၏ ဆကသ်ွယရ်န် အေသးစိတလ်ိပစ်ာများ။ 

ြပငး်ထနစ်ိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာဆငး်ရဲဒုကြဖစေ်နေသာသူများကို မညသ်ည့်အချနိ်တွင ်ဘယလ်ိုလဲပိုရမညဆ်ိုသည့် 

လုပထ်ုးံလုပန်ည်းများကို စီမဖံန်တီးရန်

ေခ ဆိုမ ပီးသွားေသာအခါ ေခ ဆိုသူဆီသို ေပးပို ိုငသ်ည့် လင့်များ၊ အြခားေသာသတငး် အချကအ်လက ်များ 
ှင့် စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာပညာေပးြခငး်ဆိုငရ်ာ ပစညး်များ စာရငး်ကို အချနိ် ှင့်တေြပးညီစုစညး်ထားရန်

၉

ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

လိုအပခ်ျကမ်ျားကို အကဲြဖတြ်ခငး် ှင့် ထည့်သွငး်စဉး်စားရန်
လိုအပသ်ညမ်ျားကို ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

လိုအပခ်ျကမ်ျားကိုအကဲြဖတြ်ခငး် ှင့်ပတသ်က၍် ကည့်ပါ၏ အေြခခသံေဘာတရားများ
အေဝးမှပံပ့ိုးေသာ PFA အတွက ်လိုအပမ်များကို အကဲြဖတရ်ာတွငေ်အာကေ်ဖာြ်ပပါ အချကမ်ျားကို ထည့သ်ွငး် 
စဉ်းစားရမည်

ေခ ဆိုသူများ လိုအပ် ိုငသ်ည့်လကေ်တွ ှင့်စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာပံ့ပိုးမ ေမး ိုငေ်သာေမးခွန်းများမှာ-
သူတိုသည ်စိုးရိမပ်ူပနမ်များ ေ ကာင့၊် အ ကမး်ဖကမ်ေ ကာင့၊် အသကေ်မွးဝမး်ေကျာငး်ဆုးံ းံမှာ ေ ကာကြ်ခငး်တို
ေ ကာင့ ်ကိုယတ်ိုငထ်ိခိုက် ိုင်သူများြဖစေ်နသလား၊ သူတိုသည ်ေဆး ုတံကေ်နသူတစဦ်းထသံွားေရာက ်လူနာ
ေမးြမနး်ြခငး် မြပ ိုငေ်သာ  သူငယခ်ျငး်များ သိုမဟုတ ်ေဆွမျ းိများြဖစ် ကသလား။

ေခ ဆိုသူများေရာကရ်ှိေန ိုငေ်သာအေြခအေနများ - 
ေမး ိုငေ်သာေမးခွနး်များမှာ - ေခ ဆိုသူများ သညအ်ြပငထ်ွကခ်ွင့်ပိတြ်ခငး်၊ သီးြခားထားခရံြခငး်၊ ေစာင့် ကည့ ်ခံ
ရြခငး်၊ တဉီးထဲသိုမဟုတ ်မိသားစု ှင့် သိုမဟုတ ်အြခားသူများ ှင့ရ်ှိေနသလား၊ သူတိုသည ်သာမနြ်ပညသ်ူလူထု၊ 
ေရှ တနး်မှတု�ံံ့ြပနသ်ူများ သိုမဟုတ ်ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်က်ူးစကမ်မှ ြပနလ်ညေ်ကာငး်မွနလ်ာသည့်လူနာများြဖစ်
သလား။။

ေခ ဆိုသူများ �က ေံတွ ေန ိုင်ေသာ ြမငေ်ယာငထ်ားစိတက်ူးထားေသာ သိုမဟုတ ်ယုတိကျေသာ အ ရာယမ်ျား 
ေမး ိုင်ေသာေမးခွန်းများမှာ - ေခ ဆိုသူများသညသ်ူတိုတွငလ်ကဏာမြပေသာလ်ညး် သိုမဟုတ ်အာဏာပိုင ်
များချမှတထ်ားေသာ လမး် န်ချကမ်ျားကို လိုကန်ာေနလျကရ်ှိေသာလ်ညး်အြခားသူများကို ကူးစကေ်စမှာ 
ေ ကာကေ်န ကသလား။ေခ ဆိုသူများသည ်ေန�စဉ ်မိမိအေထာကအ်ပံ့ လိုအပသ်ူများအားေရာဂါကူးစကမ်ှာ 
ေ ကာကေ်န ကသလား။ 
 
အေဝးမှြပ လုပေ်သာအေထာကအ်ပံ့ဝန်ေဆာငမ်များ စီစဉြ်ခငး်
အ၀ေ�းမှလုပက်ိုငရ်ေသာအလုပအ်တွက ်အဆငေ်ြပ ိုငေ်သာ ဆကသ်ွယမ်လမး်ေ ကာငး် ေရ�းချယြ်ခငး်
အဆငေ်ြပ ိုငဆ်ုံးေသာ ဆကသ်ွယမ်လမး်ေ ကာငး် ေရ�းချယရ်ာတွင ်မညသ်ည့် ေထာကပ်ံ့မအမျ းိအစားကို ေပး
အပမ်ညဆ်ိုသညက်ို အေြခခသံည။် မညသ်ည့် ဆကသ်ွယေ်ရးလမး်ေ ကာငး်ကို ေရ�းချယသ်ညြ်ဖစေ်စ ဆကသ်ွယ်
ေရးအတွကအ်သုးံြပ ေသာ ကိရိယာများသည ်လု�ံခ ၊ံ စိတခ်ျရ ပီး အသုးံြပ  ရလွယေ်သာ ကိရိယာများ ြဖစရ်မညြ်ဖ
စ် ပီး နညး်ပညာဆိုငရ်ာ ြပဿနာေြဖရှငး်ြခငး်အတွက ်လုေံလာကေ်သာအချနိ်ေပးထားရပါမည။်

အေထာကအ်ပံ့ေပးမည့် ဝန်ထမး်များ ှင့်ေစတနာ့ဝန်ထမး်အကူအညီေပးသူများ ခန�အ်ပထ်ားြခငး်
ဝန်ထမး်များ ှင့်ေစတနာဝ့န်ထမး်အကူအညီေပးသူများ ခန�အ်ပထ်ားရန ် ှင့် စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီ ေစာင့်
ေရှာကမ်သငတ်န်းေပးအပရ်န်၊ ကီး ကပ် ကည့် ြခငး် ှင့် ပံ့ပိုးမေပးအပရ်န်အတွက ်စီစဉမ်များကို လပရ်ှားမ
အစီအစဉ်များမတိုငမ်ီ စီမထံားရမည။်  ေစတနာဝ့န်ထမး်များ စာရငး်သွငး်လာသညဆ်ိုပါက လပရ်ှားမအားမိတ်
ဆကြ်ခငး် အစီအစဥ�တ်စခ်ုကို စီစဉထ်ားရမည။် ကိုဗစ-်၁၉တုံြပနမ်တွင ်ေစတနာ၀့န်ထမး် အြဖစေ်ဆာငရ်�ကြ်ခ
ငး်၊ အလိုအေလျာက ်ေစတနာ၀့န်ထမး်များ၊ စသည့ ်အရငး်အြမစမ်ျားပါ၀ငသ်ည့် လကက်မး် စာေစာငတ်ွင ်ထို
အေ ကာငး်အရာများဆိုငရ်ာ အသုးံ၀ငေ်သာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားပါ၀ငပ်ါသည။် 



၁၀

IFRC PS Centre တွင ် ဝနထ်မး်များ ှင့်ေစတနာဝ့န်ထမး်များကို ေထာကပ်ံ့မအတွက ်အသုးံြပ ိုငေ်သာ ထုတ်
ေဝ ထားေသာစာေစာင ် များစွာရှိပါသည။်3  Caring for Volunteers Toolkit တွင ်ေစတနာဝ့န်ထမး်များအားစီ
မခံန�်ခွဲရန် ှင့် ပံ့ပိုးကူညီရနအ်တွက ်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားပါ၀ငပ်ါသည။် အဖွဲ များအေနြဖင့ ်မိမိ 
အလုပတ်ာဝန် ပီးဆုးံသည့်အခါ ြဖစပ်ျကခ်ဲ့ေသာ အေတွ  အ�က မံျားကိုေဆွးေ ွးရန ်အတူေတွ ဆုြံခငး် သိုမဟုတ ်
အငတ်ာနကမ်ှေတွ ဆုြံခငး်ကို ြပ လုပရ်န်အ�က ြံပ ပါသည။် ေစတနာဝ့န်ထမး်များအေနြဖင့ ်သူတို၏ကိုယပ်ိုငစ်ွမး်
ေဆာငရ်ညမ်ျား ှင့် အကန� ်အသတမ်ျားကို သိရှိ ကရန် ှင့် မညသ်ိုေသာ ခကခ်ဲသည့်ေခ ဆိုမတွင ် ကီး ကပေ်ရးမ
ထဲသို လဲေြပာငး် ေပးရမညက်ို သိရှိရန ်အေရး ကီးပါသည။် ဝနထ်မး်များ ှင့်ေစတနာဝ့န်ထမး်များသည ်သူတိုကို
ငတ်ွယရ်ေသာ စိမေ်ခ မရှိသည့ ်မညသ်ည့်ေခ ဆိုမမျ းိကိုမဆို အဖွဲ ေခါငး်ေဆာင ်သိုမဟုတ ် ကီး ကပေ်ရးမှ းထ ံ
ေဆွးေ ွး တငြ်ပသင့ပ်ါသည။် 
အေဝးမှ ေပးအပေ်သာ၀နေ်ဆာငမ်များအတွက ်ေနရာစီစဉဖ်န်တီးရာတွင ်ေခ ဆိုသူ ှင့် တုံြပနသ်ူ ှစ်ဉီးလုးံ 
အတွက ်လု�ံခ စံိတခ်ျရြခငး် ှင့်သီးသန�ြ်ဖစေ်စြခငး်အတွက ်ထည့်တွငး်စဉး်စားထားရနလ်ိုအပပ်ါသည။် ထိုသို
ထည့်သွငး် စဉး်စားြခငး်တွင ် မိမိေနအိမမ်ှ ပံ့ပိုးမေပးေနေသာ ၀နထ်မး်များ ှင့် ေစတနာ၀န်ထမး်များအတွက ်စီ
စဉ်ေဆာငရ်�က ်ေပးြခငး်လညး်ပါ၀ငပ်ါသည။်

၀န်ေဆာငမ် စတငစ်ီစဉ်တညေ်ထာငြ်ခငး်
ေအာကေ်ဖာြ်ပပါတိုသည ်အ၀ေ�းမှ ပံ့ပိုးေသာ၀နေ်ဆာငမ်အတွက ်အေြခခလံိုအပခ်ျကမ်ျားကို အကျဉး်ချ ပ ်ထား
ြခငး်ြဖစသ်ည။် 

မညသ်ည့်၀န်ေဆာငမ်ြဖစေ် ကာငး်ကိုေဖာြ်�ပရန၊် ၀န်ေဆာငမ်ေပးချနိ်များကိုလညး် ေဖာြ်�ပနရ်န်

ေခ ဆိုမကိုေြဖဆိုရာတွငလ်ိုကန်ာရမည့် လမး် န်ချကမ်ျားကို ြပ စုထားရန်

မညသ်ိုေသာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို ေကာကခ်ံသွားမည ်- ေခ ဆိုသူ၏ အသက၊် လိင ် ှင့် လိုအပပ်ါက 
ခွင့်ြပ ချကေ်တာငး်ခသံည့်အဆင့်များ စသညတ်ိုကို ဆုးံြဖတသ်တမ်ှတထ်ားရန်

ဗိုငး်ရပစ်် ှင့်ပကသ်ကသ်ည့် သတငး်အချကအ်လကအ်ရငး်အြမစမ်ျား (WHO, အစိုးရ ဝကဆ်ိုဒ်များ စသည်
)တိုအား� ်ဝန်ထမး်များ ှင့်ေစတနာဝ့န်ထမး်များအားလုးံရရှိ ိုငရ်န် စီစဉထ်ားရန။်   ဥပမာ ကျနး်မာေရးအာဏာ
ပိုင ်များကို မညသ်ိုဆကသ်ွယရ်မည့် သတငး်အချကအ်လကသ်ာမက ကျနး်မာေရး ှင့စ်ိတက်ျနး်မာေရး 
ဝန်ေဆာငမ်များ ၏ ဆကသ်ွယရ်န် အေသးစိတလ်ိပစ်ာများ။ 

ြပငး်ထနစ်ိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာဆငး်ရဲဒုကြဖစေ်နေသာသူများကို မညသ်ည့်အချနိ်တွင ်ဘယလ်ိုလဲပိုရမညဆ်ိုသည့် 

လုပထ်ုးံလုပန်ည်းများကို စီမဖံန်တီးရန်

ေခ ဆိုမ ပီးသွားေသာအခါ ေခ ဆိုသူဆီသို ေပးပို ိုငသ်ည့် လင့်များ၊ အြခားေသာသတငး် အချကအ်လက ်များ 
ှင့် စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာပညာေပးြခငး်ဆိုငရ်ာ ပစညး်များ စာရငး်ကို အချနိ် ှင့်တေြပးညီစုစညး်ထားရန်

ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

လိုအပခ်ျကမ်ျားကိုအကဲြဖတြ်ခငး် ှင့်ပတသ်က၍် ကည့်ပါ၏ အေြခခသံေဘာတရားများ
အေဝးမှပံပ့ိုးေသာ PFA အတွက ်လိုအပမ်များကို အကဲြဖတရ်ာတွငေ်အာကေ်ဖာြ်ပပါ အချကမ်ျားကို ထည့သ်ွငး် 
စဉ်းစားရမည်

ေခ ဆိုသူများ လိုအပ် ိုငသ်ည့်လကေ်တွ ှင့်စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာပံ့ပိုးမ ေမး ိုငေ်သာေမးခွန်းများမှာ-
သူတိုသည ်စိုးရိမပ်ူပနမ်များ ေ ကာင့၊် အ ကမး်ဖကမ်ေ ကာင့၊် အသကေ်မွးဝမး်ေကျာငး်ဆုးံ းံမှာ ေ ကာကြ်ခငး်တို
ေ ကာင့ ်ကိုယတ်ိုငထ်ိခိုက် ိုင်သူများြဖစေ်နသလား၊ သူတိုသည ်ေဆး ုတံကေ်နသူတစဦ်းထသံွားေရာက ်လူနာ
ေမးြမနး်ြခငး် မြပ ိုငေ်သာ  သူငယခ်ျငး်များ သိုမဟုတ ်ေဆွမျ းိများြဖစ် ကသလား။

ေခ ဆိုသူများေရာကရ်ှိေန ိုငေ်သာအေြခအေနများ - 
ေမး ိုငေ်သာေမးခွနး်များမှာ - ေခ ဆိုသူများ သညအ်ြပငထ်ွကခ်ွင့်ပိတြ်ခငး်၊ သီးြခားထားခရံြခငး်၊ ေစာင့် ကည့ ်ခံ
ရြခငး်၊ တဉီးထဲသိုမဟုတ ်မိသားစု ှင့် သိုမဟုတ ်အြခားသူများ ှင့ရ်ှိေနသလား၊ သူတိုသည ်သာမနြ်ပညသ်ူလူထု၊ 
ေရှ တနး်မှတု�ံံ့ြပနသ်ူများ သိုမဟုတ ်ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်က်ူးစကမ်မှ ြပနလ်ညေ်ကာငး်မွနလ်ာသည့်လူနာများြဖစ်
သလား။။

ေခ ဆိုသူများ �က ေံတွ ေန ိုင်ေသာ ြမငေ်ယာငထ်ားစိတက်ူးထားေသာ သိုမဟုတ ်ယုတိကျေသာ အ ရာယမ်ျား 
ေမး ိုင်ေသာေမးခွန်းများမှာ - ေခ ဆိုသူများသညသ်ူတိုတွငလ်ကဏာမြပေသာလ်ညး် သိုမဟုတ ်အာဏာပိုင ်
များချမှတထ်ားေသာ လမး် န်ချကမ်ျားကို လိုကန်ာေနလျကရ်ှိေသာလ်ညး်အြခားသူများကို ကူးစကေ်စမှာ 
ေ ကာကေ်န ကသလား။ေခ ဆိုသူများသည ်ေန�စဉ ်မိမိအေထာကအ်ပံ့ လိုအပသ်ူများအားေရာဂါကူးစကမ်ှာ 
ေ ကာကေ်န ကသလား။ 
 
အေဝးမှြပ လုပေ်သာအေထာကအ်ပံ့ဝန်ေဆာငမ်များ စီစဉြ်ခငး်
အ၀ေ�းမှလုပက်ိုငရ်ေသာအလုပအ်တွက ်အဆငေ်ြပ ိုငေ်သာ ဆကသ်ွယမ်လမး်ေ ကာငး် ေရ�းချယြ်ခငး်
အဆငေ်ြပ ိုငဆ်ုံးေသာ ဆကသ်ွယမ်လမး်ေ ကာငး် ေရ�းချယရ်ာတွင ်မညသ်ည့် ေထာကပ်ံ့မအမျ းိအစားကို ေပး
အပမ်ညဆ်ိုသညက်ို အေြခခသံည။် မညသ်ည့် ဆကသ်ွယေ်ရးလမး်ေ ကာငး်ကို ေရ�းချယသ်ညြ်ဖစေ်စ ဆကသ်ွယ်
ေရးအတွကအ်သုးံြပ ေသာ ကိရိယာများသည ်လု�ံခ ၊ံ စိတခ်ျရ ပီး အသုးံြပ  ရလွယေ်သာ ကိရိယာများ ြဖစရ်မညြ်ဖ
စ် ပီး နညး်ပညာဆိုငရ်ာ ြပဿနာေြဖရှငး်ြခငး်အတွက ်လုေံလာကေ်သာအချနိ်ေပးထားရပါမည။်

အေထာကအ်ပံ့ေပးမည့် ဝန်ထမး်များ ှင့်ေစတနာ့ဝန်ထမး်အကူအညီေပးသူများ ခန�အ်ပထ်ားြခငး်
ဝန်ထမး်များ ှင့်ေစတနာဝ့န်ထမး်အကူအညီေပးသူများ ခန�အ်ပထ်ားရန ် ှင့် စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီ ေစာင့်
ေရှာကမ်သငတ်န်းေပးအပရ်န်၊ ကီး ကပ် ကည့် ြခငး် ှင့် ပံ့ပိုးမေပးအပရ်န်အတွက ်စီစဉမ်များကို လပရ်ှားမ
အစီအစဉ်များမတိုငမ်ီ စီမထံားရမည။်  ေစတနာဝ့န်ထမး်များ စာရငး်သွငး်လာသညဆ်ိုပါက လပရ်ှားမအားမိတ်
ဆကြ်ခငး် အစီအစဥ�တ်စခ်ုကို စီစဉထ်ားရမည။် ကိုဗစ-်၁၉တုံြပနမ်တွင ်ေစတနာ၀့န်ထမး် အြဖစေ်ဆာငရ်�ကြ်ခ
ငး်၊ အလိုအေလျာက ်ေစတနာ၀့န်ထမး်များ၊ စသည့ ်အရငး်အြမစမ်ျားပါ၀ငသ်ည့် လကက်မး် စာေစာငတ်ွင ်ထို
အေ ကာငး်အရာများဆိုငရ်ာ အသုးံ၀ငေ်သာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားပါ၀ငပ်ါသည။် 



၁၁

ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

ေခ ဆိုမများကို တုြံပနြ်ခငး်

အေဝးမှ ြပ လုပေ်သာ PFAကို  အသအံဆကအ်သွယ ်သကသ်ကြ်ဖင့ ်ေသာလ်ညး်ေကာငး်၊ အ ုပေ်ရာအသပံါ ြမငရ်
ကားရ ိုငေ်သာ  ဆကသ်ွယ် ိုငသ်ည့် ဆကသ်ွယေ်ရးလမး်ေ ကာငး်များြဖင့ေ်သာလ်ညး်ေကာငး် ြပ လုပေ်ပး ိုငပ်ါ
သည။် အြမငအ်ာ ုအံဆကသ်ွယမ်ပါေသာ PFA ေပးေသာအခါ စကားကို ေြဖးေြဖးချငး် ကညလ်ငြ်ပတသ်ားပီး 
ေအးေဆးတည် ငိမစ်ွာေြပာရန် ှင့် ဂ ုစိုကေ်သာအသံ ှင့်အတူ စာနာမ ှင့် ေ ွးေထွးမတိုြဖင့ ်ေြပာဆိုရန ်အလွန်
အေရး ကီးပါသည။် သတိရှိစွာေသချာစွာနားေထာငပ်ီး အြပ သေဘာေဆာငေ်သာ အသမံျားြဖင့ ်မိမိနားေထာငေ်န
ေ ကာငး်ကို ြပသရပါမည။် ေခ ဆိုသူ၏ခစံားချကမ်ျား၊ အြဖစအ်ပျကမ်ျားအေပ  နားလည ်သေဘာေပါကပ်ုမံျားကို 
အသိအမှတြ်ပ ေပးြခငး်သည ်သူတိုအားနားေထာငေ်ပးေနသညဟ်ူေသာ အသိကိုရရှိ ေစမညြ်ဖစသ်ည။်   သူတို
�က ေံတွ ေနရေသာအေြခအေနအတွက ်စိတပ်ျကမ်များအေ ကာငး်ရငဖ်ွင့်ေြပာဆိုရန ်ခွင့်ြပ  ေပးြခငး်ကလညး် 
အကူအညီြဖစေ်လရ့ှိပါသည။် အလွနအ်မငး် စိုးရိမေ်နသူနဲ� စကားေြပာေသာအခါ ေအးေဆးတည် ငိမေ်သာအသြံဖ
င့် ေအးေဆး တည် ငိမမ်နဲ�လု�ံခ မံခစံားချက ်ရေစရနအ်တွက ်ဖန်တီးေပးရန ်အေရး ကီးပါသည။် ေခ ဆိုသူကိုေတွ
ြမငရ်ပါက ိုးရှငး်ေသာ ုပြ်ပများြဖင့ ်စိတလ်ူမဆကဆ်ံေရး ကျနး်မာေပျာရ်�ငမ် ဆိုငရ်ာသတငး်များ ေထာကပ်ံ့ေပး

ိုငရ်န် မ ေဝေပးြခငး်ကလညး် အေထာကအ်ကူြပ ပါသည။် 
�ခ ငံုံ ကည့ရ်ေသာ ်ေခ ဆိုမများတွင ် အာ ုစံိုကရ်မည့်အပိုငး်များမှာ ေခ ဆိုသူတွင ်ထိန်းချ ပ် ိုင်စွမး်ရှိသည ်ဟူ
ေသာ ခံစားချကက်ို ြမင့်တငေ်ပးရန၊်  ေကာငး်မွနေ်သာကိုယပ်ိုငေ်ရ�းချယမ်များ၊ အြပ သေဘာေဆာငေ်သာ ကိုငတ်ွယ်
ေြဖရှငး်နညး်အတွက ် ေထာကပ်ံ့ေပးရန် ှင့် ေခ ဆိုသူ၏ လူမကွနယ်ကမ်ှ အေထာကအ်ပံ့ရှာေဖွရန ်အားေပးရန ်
တိုလညး် ပါဝငပ်ါသည။် ေခ ဆိုသူတိုတွင ်အမျ းိမျ းိေသာလိုအပခ်ျကမ်ျားရှိ ိုင် ပီး၊ လကေ်တွ  အကူအညီလိုအပမ်
ေ ကာင့ ်ေခ ဆိုသူသညလ်ညး် စိုးရိမပ်ူပနမ်ရှိေန ပီး စိတလ်ူမဆကဆ်ံေရးအေထာကအ်ပံ့ လိုအပ် ိုင ်ပါသည။်
ေခ ဆိုစဥ�အ်တွငး် အဖွင့်ေမးခွနး်များကိုအသုးံြပ ပါ(ဘာအေ ကာငး်ရာလဲ၊ ဘယေ်နရာလဲ၊ ဘယသ်ူလဲ ှင့် ဘယ်
အချနိ်လဲ - ဘာေ ကာင့ဆ်ိုတာကို မေမးရန ်သတိြပ ရမည)်၊ တချနိ်တွင ်ေမးခွနး်တစခ်ုကိုေမးရန် ှင့် ေခ ဆိုသူ 
ေြပာေနသည့အ်ေ ကာငး်အရာကို အဓိပါယြ်ပနြ်ခငး်မှ ေရှာင် ကညရ်မည။်  ဒုက�က လံာေသာအခါ ေဒါသထွကြ်ခငး်၊ 
စိတပ်ျကြ်ခငး်၊ ဝမး်နညး်ြခငး် သိုမဟုတ ်စိတ် ပြ်ခငး်တိုြဖင့ ်တုံြပနြ်ခငး်သည ်ပုမံှန်ြဖစသ်ညက်ို သတိြပ ရပါမည။်

ေခ ဆိုမတစခ်ုကိုတုံြပနစ်ဉ် နားေထာငြ်ခငး် ေြခခသံေဘာတရားများ 

နားေထာငပ်ါ ရည် န်းသညမ်ှာ အကူအညီေပးသူသည ်ဘယလ်ို

စကားအြပနအ်လှန်ေြပာဆိုြခငး်ကို စတငသ်ည်

သူ သိုမဟုတ ်သူမကိုယက်ို မိတဆ်ကသ်ည်

အာ ုစံိုက် ပီး တက် ကစွာ နားေထာငသ်ည်

ခံစားချကမ်ျားကို လကခ်ံသည်

စိတေ်သာကေရာကေ်နသူကို ေအးေဆးတည် ငိမလ်ာေအာငလ်ုပသ်ည်

လိုအပခ်ျကမ်ျား ှင့် စိုးရိမမ်များကို ေမးသည်

ေသာကပရိေဒ၀ဖိစီးမခစံားေနရသူများကို သူတို၏လိုအပခ်ျကမ်ျား ှင့်ြပဿနာများအတွက ်

အေြဖများရှာရန ်ကူညီ ေပးသည်



၁၂

ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

ဒီလိုမျ းိေတွး ကတာကိုေတွ ရတယ ်

၀မး်နညး်တာ၊ စိတဆ်ိုးတာ၊ စိတမ်ေကာငး်ြဖစတ်ာ သိုမဟုတ ်စိတ် ပေ်ထွးတာက 
သဘာ၀ပါ.........

 သင.်..... ြဖစရ်တာနဲ�ပတသ်က် ပီး ေြပာတာကို က ်ုပသ်ေဘာေပါကပ်ါတယ.်.......

 သငဒ်ီလိုခစံားေနရတာကို က နေ်တာ/်မအြပည့အ်ဝနားလညပ်ါတယ.်............

ဒီလိုအေြခအေနမှာ မငး်ရဲ တုံြပနပ်ုကံ သဘာဝကျပါတယ.်.......

ြဖစ် ိုငေ်ြခရှိတဲေ့ြဖရှငး်ချကေ်တွကို က နေ်တာ/်မတိုေဆွးေ ွးလိုရ ိုငပ်ါတယ.်...... 

က န်ေတာ/်မတိုလုပေ်ပးနိငတ်ာက ... 

က န်ေတာ/်မ သင့က်ို စိတပ်ူတဲအ့တွက ် သင့်ကိုကူညီ ိုငမ်ယ့်သူဆီကိုလွဲေြပာငး်ဖို
အ�ကြံပ  ချငပ်ါတယ.်.......

စိတ၀်ငစ်ားမ ှင့်စာနာမကိုေဖာြ်ပေသာ အဓိက
စိတလ်ူမဆကဆ်ံေရးဆိုငရ်ာစကားစုများ



၁၃

ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

ဖုန်းေခ ဆိုမေြဖဆိုြခငး်အတွကေ်ြခလှမး်များ

စကားအြပနအ်လှန်ေြပာြ�ခငး်ကို စတငြ်ခငး် ှင့် ှင့်လိုအပခ်ျကမ်ျားကို နားေထာငြ်ခငး်

သင၏်အမည၊်   အဖွဲ အစညး် ှင့်ရာထူးကိုေြပာြခငး်ြဖင့ ်ေခ ဆိုသူ ှင့်မိတဆ်ကပ်ါ။ 
“အခုစကားေြပာေနတာက ကကေ်ြခနီ လြခမး်နီမှ Peter/Mahaပါ။ က နေ်တာ်/မက ကကေ်ြခနီလြခမး်နီေခ
ဆိုမစငတ်ာမှာ ေစတနာဝ့န်ထမး်တစ် ေယာကပ်ါ………”

သငမ်ညသ်ိုကူညီေပးရမည့အ်ေ ကာငး်ေမးြမနး် ပီး၊ သင့ေ်တာပ်ါက ေခ ဆိုသူ၏အမညက်ိုလညး်ေမးပါ။ ဖုနး်ေခ
ဆိုသူ သည ်သူ သိုမဟုတ ်သူမ၏ အမညက်ို မေြပာချငပ်ဲရှိ ိုငသ်ည။် ဖုနး်ေခ ဆိုသူသည ်သူတို၏နာမညက်ို
မေြပာလိုပါကလညး် အဆငေ်ြပပါသည။် ။ 
 “ခငဗ်ျား/ရှင့က်ိုဘယလ်ိုကူညီရမလဲ။ ခငဗ်ျား/ရှင့န်ာမညက်ိုလညး်ေမးလို ရမလား၊ ဒါမှ ဘယလ်ိုေခ ရမလဲ ဆို
တာ သိမှာမိုပါ”

ေခ ဆိုသူ၏ေတာငး်ဆိုမေပ  မူတည၍် ေခ ဆိုမ ကာြမင့ခ်ျနိ်ကိုသေဘာတူမယူပါ။ 
“ဒီအချကအ်လကေ်တွပတ်သက် ပီး ခငဗ်ျား/ရှင့ ်ကိုက န်ေတာ်/မတကယက်ူညီ ိုငပ်ါတယ.်...  က နေ်တာ်/မ 
ထပက်ူညီ ေပးလို ရတာ တြခား တစုတံခုရှိ ေသးသလား” 

“ခငဗ်ျား/ရှင့ရ်ဲ စိတထ်ဲမှာ ေြပာစရာ အများ ကီးရှိေနပုရံတယ။် ဒီလကရ်ှိေခ ဆိုမက ၁၅ မိနစေ်လာကအ်ချနိ်ရပါ
တယ၊် ဒါ ပီးရငေ်တာ့ ေရှ ဆကဘ်ယလ်ိုသွားမလဲဆိုတာ ဆုးံြဖတရ်ေအာင”်

“၁၀မိနစေ်လာကစ်ကားေြပာ ပီးတဲအ့ချနိ်ေလာကဆ်ိုရငေ်တာ့ ဘယလ်ိုေရှ ဆကရ်င ်အေကာငး်ဆုံးြဖစ် ိုငမ်ယ့် 
နည်းလမး်ကို ဆုးံြဖတ် ိုငပ်ါ တယ“်

 “ခငဗ်ျား/ရှင့က်ိုကူညီရ ိုငမ်ယ့် အေရးအ ကီးဆုးံကိစေတွဘာေတွရှိလဲ”

စိတခ်ံစားမပိုငး်ဆိုငရ်ာ ှင့်လကေ်တွ လိုအပခ်ျကမ်ျားကိုနားေထာငပ်ါ

ေခ ဆိုသူစိုးရိမပ်ူပနေ်နတယဆ်ိုရင ်သူဘာကိုစိတပ်ူေနသလဲ၊ ဘာေတွအထူးစိုးရိမေ်နသလဲ ဆိုတာေတွကို 
ေလလ့ာပါ။ 
“ခငဗ်ျား/ရှင့ဘ်ာကိုစိတပ်ူေနလဲဆိုတာနည်းနည်းေလာကေ်ြပာြပပါ” 
“ခငဗ်ျား/ရှင့က်ိုစိတပ်ူေစတဲ ့တြခားအရာေတွရှိေသးသလား”
“ခငဗ်ျား/ရှင့ရ်ဲ စိတထ်ဲမှာတြခားပူပငစ်ရာေတွရှိတယလ်ို က န်ေတာ်/မခစံားရတယ…်..”

အလွန်အမငး် စိတဖ်ိစီးမြဖစြ်ခငး်၊ စိုးရိမပ်ူပနြ်ခငး်၊ ေ ကာကရ်�ံ ြခငး်သိုမဟုတထ်ိန်းချ ပ် ိုင်မ ဆုးံ းံြခငး်တို 
ြဖစသ်ည့်အေြခအေနများတွင ်ဖုန်းေခ ဆိုသူကိုအားေပးပါ၊ ထိုသိုေသာစိတခ်ံစားမများသည ်COVID-19 ကဲသ့ို
ေသာအကျပအ်တညး်အတွငး် (အြခား အကျပအ်တညး်များ) ြဖစေ်လရ့ှိသညမ်ှာ သဘာ၀ြဖစေ် ကာငး် 
ရှငး်ြပြခငး်ြဖင့ ်သမ ိုးကျ ြဖစေ်အာင် ှင့် စိတေ်အး ိုင ်ေအာငြ်ပ လုပပ်ါ။ ေအာကပ်ါတိုကိုေြပာေပးြခငး်ြဖင့ ်
စိုးရိမပ်ူပနမ်ကို အသိအမှတြ်ပ ပါ။ 
“ဒါဟာ စိန်ေခ မအေြခအေနတစ်ရပြ်ဖစပ်ါတယ။် ဗိုငး်ရပစ်အ်ေ ကာငး် က ်ုပတ်ိုမသိေသးတာ အများ ကီး ရှိေနပါ
ေသးတယ်၊  ဒီလို တုံြပနတ်ာ နဲ�  စိုးရိမပ်ူပန ်တာက သဘာ၀ပါပဲ”
“ခငဗ်ျားက န်ေတာ်ကို ေြပာြပေနတာေတွက အများြဖစတ်ဲေ့ ကာကစ်ိတေ်တွပါ။ လူေတာေ်တာ်များများက ဖျား
နာမှာ သိုမဟုတ ်အြခားသူေတွ အထူးသြဖင့သ်ူတိုချစရ်သူေတွဆီ ေရာဂါ ကူးစကမ်ှာကို စိုးရိမတ်တ် ကပါတယ။် 
လူေတာေ်တာ်များများကလညး် သူတိုအလုပမ်ရှိမှာ သိုမဟုတ ်အြခားသူများ ကဲရ့ဲ ြခငး်ခံရမှာကို ေ ကာက် ကပါ
တယ”်



ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

၁၄

ေနာကေ်ရ�းချယစ်ရာတစခ်ုမှာ အရညအ်ေသွးရှိ ပီး တိကျမှနက်နေ်သာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားသည ်မညသ်ို 
အေထာကအ်ကူြပ ေ ကာငး် ေအာကပ်ါတိုကိုေြပာြခငး်ြဖင့ ်ေထာကြ်ပ ိုငသ်ည။်
“လူအများကစိုးရိမေ်န ကတယ၊် ယုံ ကညအ်ားကိုးရတဲအ့ရငး်အြမစမ်ျားကေန မှန်ကန်တဲ ့သတငး်အချက ်အလကက်ို
ရ ိုငတ်ယလ်ိုသိြခငး်ဟာ ဒီအေြခအေနမှာ စိတ် ငိမသ်က ်မကို ေပး ိုင ်ပါတယ။် သင့်ရဲ စိတခ်ံစားမများကို စီမခံန�်ခွဲရာ
မှာလဲ အကူညီြဖစေ်စပါတယ။် COVID-19 ှင့ပ်တ ်သကေ်သာအချကအ်လကေ်တွရယူဖိုအားေပးပါတယ၊် 
ဂုဏသ်တငး်ရှိတဲ ့အရငး်အြမစေ်တွကေန သတင်းအချကအ်လကေ်တွကို အားကိုးဖို တိုကတ်ွန်းချငပ်ါတယ။်”

အြခား နည်းလမး်တစခ်ုအေနြဖင့် ခံစားမများကို အမညတ်ပြ်ခငး်သည ်စိတက်ို ငိမသ်ကေ်စသည ်ကိုရှငး်ြပပါ။  သူတို၏
စိုးရိမမ်များကို မညသ်ို ကိုငတ်ွယေ်ြဖရှငး်ရမညက်ို ဖုနး်ေခ ဆိုသူ ှင့်ေဖာထ်ုတပ်ါ။ 
“လကရ်ှိအေြခအေနမှာ လူေတာေ်တာ်များများမှာ ဒီလိုခစံားချကေ်တွရှိေနတာ သဘာ၀ပဲဆိုတာကို သိရတာက 
ခငဗ်ျား/ရှင့ ်အတွကအ်ကူအညီြဖစသ်လားဆိုတာ က န်ေတာ်/မ သိချငပ်ါတယ။် ဒီအေြခအေနက အရမး်ကို စိတ်
ပငပ်န်းစရာြဖစတ်ဲအ့တွက ်ခံစားချကေ်တွကို ဘယလ်ို စီမကံိုငတ်ွယ ်ရမလဲဆိုတာေြပာ ကမလား။ ပထမဦးဆုးံေြခလှမး်
ကေတာ ့ ခငဗ်ျား/ရှင့ ်ခံစားချက ်ေတွကို အသိအမှတြ်ပ ဖိုြဖစပ်ါတယ။် ေနာကတ်စဆ်င့်ကေတာ ့အဲဒီခစံားချကေ်တွ
ဟာ ခငဗ်ျား/ရှင့ဘ်ဝမှာ အချနိ်နဲ� ေနရာအများ ကီး မယူေနဖို နညး်လမး်တစ်ခုရှာရမှာ ြဖစပ်ါတယ။် အဲဒါကို 
က န်ေတာ်တို ဆကေ်ြပာ ကမလား။”

ဖုန်းေခ ဆိုသူသည ်အလွန်အမငး်စိတပ်ူေနပါကစိုးရိမပ်ူပနမ် အတွက ်အချနိ်ကန�သ်တခ်ျကထ်ားရနအ်�ကြံပ ြခငး်သည်
အကူအညီြဖစေ်စ ိုငသ်ည။် 
“ေန�စဉ်စိုးရိမပ်ူပနခ်ျနိ် တစ် ကိမသ်ိုမဟုတ် ှစ် ကိမ ်သတမ်ှတထ်ားတာမျ းိကလညး် အေထာကအ်ကူြဖစေ်စ တတ်ပါ
တယ။် ဥပမာ-ေန�လည ်နာရီဝကေ်လာက။် သတမ်ှတထ်ားချနိ်မဟုတပ်ဲ တြခားအချနိ်ေတွ ေန�ေတွညေတွမှာ စိုးရိမတ်ဲ့
အေတွးေတွေပ လာရငလ်ညး် အဲဒီအေတွးေတွကို သတ်မှတထ်ားတဲအ့ချနိ်ကျမှ ြပနလ်ာဖို သတိေပးလိုကပ်ါ.  
သိုမဟုတ ်သတမ်ှတထ်ားတဲအ့ချနိ်ကျမှ ဆကစ်ိုးရိမမ်ယလ်ို ကိုယ့်ကိုကိုယ ်ေြပာပါ။ ဤသညက် သငလ်ုပရ်မည့အ်ြခား
အရာအားလုးံကိုလုပရ်န ်အချနိ်ေပးလိမ့်မည”် 

“ ဗိုငး်ရပစ်် ှင့်ပတသ်ကေ်သာသတငး်များကို အချနိ်အတိုငး်အတာ ကန�သ်တ် ပီးမှ ဖတ် ဖို အ�ကေံပးချငပ်ါတယ၊် ဥပမာ
-တစေ်န� ှစ် ကိမပ်ဲ ကည့ရ်န။်  အထူးသြဖင့ ်ညအိပရ်ာမဝငခ်င် ကည့တ်ာ လုးံဝေရှာင် ကဉဖ်ို အ�ကြံပ လိုပါတယ။်”

ခကခ်ဲေသာအေြခအေနများကိုကိုငတ်ွယေ်ြဖရှငး်ရန် ှင့် စိတပ်ိုမိုသကသ်ာရနအ်တွက ်ေခ ဆိုသူဘာလုပေ်လ ့ရှိသလဲ
ဆိုသညက်ိုေမးြမနး်ပါ။ သူတိုအား အ�ကအံ ာဏ်တချ ိ ကိုေြပာခွင့ေ်ပးရန် ှင့် ၊ ထိုအ�ကအံ ာဏ်များသည ်ယခုအေြခ
အေနတွင ်အေထာကအ်ကူြပ ိုငမ်လားဆိုတာ ေဆွးေ ွး ကည့ပ်ါ။  
"ဒါဟာခကခ်ဲတဲ့အေြခအေနတစ်ခုြဖစ် ပီး အလွန်စိန်ေခ မရှိတယဆ်ိုတာလဲ က န်ေတာ်လုးံဝနားလညပ်ါတယ။် ဒီအေြခ
အေနကို ပိုသကသ်ကသ်ာသာြဖစေ်အာင ်လုပ် ိုငတ်ာတစခ်ုခုရှိရင ်ေဆွးေ ွး ကည့်ရေအာင။်”

တြခားြပ လုပဖ်ို သီးြခားအရာများေရ�းချယလ်ိုသလားဆိုတာ ေခ ဆိုသူ ှင့ယ်ခုစစေ်ဆးပါ။ လိုအပပ်ါက 
သူတိုလုပ် ိုင်သည့်အြခားအရာများအေ ကာငး်စဥ�း်စားရန ်သိုမဟုတ ်အဆင့်ဆင့်လုပေ်ဆာငရ်န ်သူတိုကိုစာရငး်
ြပ စုရန ်အ�ကြံပ ပါ။ 



ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

၁၅

ေခ ဆိုသူသညစ်ိတတ်ည် ငိမေ်သာနညး်စနစမ်ျားြပ လုပရ်န် အကူအညီလိုအပပ်ါက စိုးရိမစ်ိတက်ိုေလ ာခ့ျရန် ှင့် စိတ်
ငိမသ်ကမ်အတွက ်အပန်းေြဖြခငး်ေလက့ျင့်ခန်းအချ ိ ကို အ�ကြံပ ပါ။ လကရ်ှိအချနိ် ှင့် ေနရာကို အာ ုစံူးစိုကတ်ဲအ့ခါ 
စိတထ်ဲရှငး်လငး်သွားတတသ်ညက်ို ေခ ဆိုသူအားအသိေပးပါ။ ဝငေ်လထွကေ်လ ကို သတိြပ မိေအာင၊် ှာေခါင်း သို
မဟုတ ်ပါးစပအ်တွငး်ေလ၀ငေ်လထွကတ်ာ ဝမး်ဗိုက၊် ရငဘ်တ် ှစ်ဖက် ှင့် ခါးေအာကပ်ိုငး်ကို ေလြပည့လ်ာတာေတွ
ကို သတိထားမိလာြခငး်ြဖင့ ်ညငသ်ာစွာ စတငေ်စဖို အ�ကြံပ ပါ။
အေြပးေလက့ျင့်ြခငး်၊ ေရကူးြခငး်၊ စကဘ်ီးစီးြခငး်စတဲ ့cardiovascular exercise ေတွက အလွနအ်ေရး ကီး ပီး၊ စိတ်
ငိမသ်ကေ်စဖိုအသုးံ၀ငေ်သာလ်ညး် သတိမထားမိေလရ့ှိေသာ ေလက့ျင့်ခန်းများ ြဖစသ်ည။် အြပငထ်ွက် ပီး သိုမဟုတ ်
သဘာဝ ခငး်များ ကား လမး်ေလ ာကြ်ခငး်သညလ်ညး် စိတက်ို ငိမသ်က ်ေစသည။်
ထပမ်ြံပ လုပ် ိုငေ်သာေလက့ျင့်ခန်းမှာ  ကမး်ြပငသ်ိုမဟုတေ်ြမြပငေ်ပ တွငအ်ခိုငအ်မာရပေ်စ၍ ကမး်ြပင ်သိုမဟုတ ်
ေြမြပငမ်ှ အေထာကအ်ပံ့ ကို သတိြပ ေစြခငး်ြဖစပ်ါသည။် ထိုငခ်ုံေပ မှာထိုင် ပီး ေြခေထာကက်ို  ကမး်ြပငေ်ပ ချ ပီး 
ေြခေထာက် ကကသ်ားေတွကို ဆန�ထ်ား ပီး ထိုငခ်ုံကိုတွနး်သလိုပုစံ ံြပ ေစြခငး်ကလညး် အေထာကအ်ကူြဖစေ်စ ိုင ်
ပါသည။် အငတ်ာနကမ်ှေယာဂ၊ ေလက့ျင့်ခန်း၊ စိတအ်ပန်းေြဖြခငး် သိုမဟုတ ်သတိမူြခငး် ေလက့ျင့်ခန်းတိုကို ေခ ဆို
သူအားေြပာြပ ိုငရ်န် စာရငး်ြပ စုထားပါ။

အကယ၍် ဖုနး်ေခ ဆိုသူများဟာ ေစာင့် ကည့်ထားြခငး်(သိုမဟုတ)် သီးြခားထားြခငး်ခရံပါက ကိုယ် ှင့် စိတပ်ိုငး်ဆို
ငရ်ာလု�ံခ မံရှိေစရန ်မညသ်ိုလုပေ်ဆာငေ်နသညက်ိုေမးြမနး်ပါ။ကိုယ် ှင့် စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကျနး်မာေပျာရ်�ငြ်ခငး်ဆိုင်
ရာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို ေပးပိုမညြ်ဖစေ် ကာငး်ေြပာြပပါ။
“တကယလ်ို ခငဗ်ျား/ရှင ်စိတဝ်ငစ်ားမယဆ်ိုရင ်သီးြခားထားခေံနရချနိ်ေတွမှာ ဘာလုပရ်မလဲဆိုတာ 
ေြပာြပေပး ိုငတ်ဲ ့အရငး်အြမစတ်စခ်ုအီးေမးလ်ပိုေပးလိုရပါတယ။် ခငဗ်ျား/ရှင့အ်တွက ်အဲဒါအသုံးဝငလ်ိမ့်မယ။်  
က န်ေတာ်ပိုေပး ရမလား။”

ေခ ဆိုသူတစေ်ယာကက် သူဒွိဟြဖစေ်နသာ အေ ကာငး်အရာတစခ်ုခု ှင့်ပတသ်က် ပီး မညသ်ိုေြဖရှငး်ရမညက်ို 
ေမးြမနး်လ ငက်ူညီသူက-
“ဒီေမးခွန်းကိုက န်ေတာ်ေြဖ ိုငပ်ါမ့လားဆိုတာ တပအ်ပမ်ေြပာ ိုငပ်ါဘူး။ ဒီဆုးံြဖတခ်ျကခ်ျရမယ့် အချနိ်တုန်းက 
ဘာစဉး်စားေနခဲ့သလဲ။”

စိတတ်ည် ငိမေ်စေသာနညး်စနစမ်ျား



ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

၁၆

သီးြခားသိုမဟုတေ်စာင့် ကည့ခ်ံေနရသူများအတွက ်အ�ကြံပ ချက်

ကိုဗစ-်၁၉ ေ ကာင့ ်အြပငထ်ွကခ်ွင့်ပိတထ်ားြခငး်ခရံသူများ သိုမဟုတ ်ခေံနရသူများ၊ အိမမ်ှအလုပလ်ုပက်ိုင်
သူများ၊ သီးြခားထားရှိခရံေသာ သိုမဟုတေ်စာင့် ကည့ခ်ံေနရေသာသူများအား ေအာကပ်ါအ�ကဥံ�ာဏ်များ
ေပးလ င ်အကူအညီြဖစ် ိုင်ပါသည။်      

ုပပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာအကွာအေဝးကိုထိနး်သိမး်ထားသည့်တိုငလ်ူမေရးအရနီးကပေ်နပါ- သူငယခ်ျငး်များ၊ လုပ်
ေဖာ ်ကိုငဖ်ကမ်ျား ှင့် မိသားစုများကို ေမးလ၊် အကပ်မ်ျား(သို) လူမမီဒီယာကိုသုးံ၍ ဒီဂျစတ်ယြ်ဖင့်ချတိ်
ဆက ်ဆကသ်ွယ် ိုင ်ပါသည။် ဥပမာအားြဖင့ ်တစဖ်ွဲ လုးံတူညီေသာ ုပရ်ှငက်ို ကည့ရ်န် သိုမဟုတ ် တူညီ
ေသာစာအုပဖ်တရ်န် ဆုံးြဖတ် ိုင် ပီး ေနာကပ်ိုငး်တွငအ်ငတ်ာနကေ်ပ တွင ်အတူတူ ေဆွးေ ွး ိုငပ်ါသည။်  
သူငယခ်ျငး်များ ှင့်  ေကာဖ်ီတစခ်ွကသ်ိုမဟုတလ်ကဖ်ကရ်ညတ်စခ်ွက ်အတူတူေသာက် ပီး အငတ်ာနကမ်ှာ 
စကားစ မီ ေြပာဖို စီစဥ�် ိုင်ပါသည။်

ေန�စဉ်လုပ် ိုးလုပစ်ဉ်အတိုငး်ဆကလ်ကလ်ုပေ်ဆာငပ်ါ: ေန�စဥ�လ်ုပေ်ဆာငရ်မည့်အရာများကို လုပ် ိုးလုပ်
စဉ်အတိုငး် ဆကလ်က ်လိုကန်ာေဆာငရ်�ကရ်န် ှင့် ေန�စဥ� ် ှင့် အပတစ်ဥ� ်ကျနး်မာေပျာရ်�ငေ်ရး စီမကံိနး်
တစခ်ုလညး် ဖနတ်ီးထားရန်

ရညမ်ှန်းချကပ်န်းတိုငမ်ျားကိုသတမ်ှတ် ပီးတက် ကစွာေနပါ- ရညမ်ှန်းချကပ်န်းတိုငမ်ျားချမှတြ်ခငး် ှင့် ၎ငး်
တိုကို ေအာငြ်မငေ်အာင ်လုပေ်ဆာင် ိုင်ြခငး်သည ်ထိန်းချ ပ် ိုငစ်ွမး် ှင့်လုပရ်ညက်ိုငရ်ညက်ို ပိုမိုတိုးတကေ်စ
ပါသည။် ရညမ်ှန်းချကမ်ျားသည ်အေြခအေနများအတွက ်ယုတိကျ လကေ်တွ ကျ ရမညြ်ဖစသ်ည။် ၀န်ထမး်
များ ှင့် ေစတနာ၀့န်ထမး်များအတွကမ်ူ  ကွငး်ဆငး်အလုပမ်လုပ် ိုင်ေသာလ်ညး်လိုအပသ်ည့် စာရ�ကစ်ာ
တမး်များကို အလျငမ်ီ ေအာငလ်ုပ် ိုငြ်ခငး်သညလ်ညး်ပါ၀ငသ်ည။် တစေ်န�တာအတွကလ်ုပရ်န် စာရငး်တစ်
ခု ြပ လုပက်ာ ပီးသွားေသာအလုပမ်ျားကို အမှနြ်ခစ ်မှတတ်မး်တငထ်ား ိုငသ်ညက် မိမိတွင ်ထိန်းချ ပ် ိုင်
စွမး်ရှိသည ်ဟူေသာ ခစံားချက် ှင့် ှင့်ေကျနပအ်ားရမ တိုကိုေပး ိုငသ်ည။် ြပ လုပရ်န်ေကာငး်မွနေ်သာ
(သိုမဟုတ)် ှစလ်ိုဖွယေ်ကာငး်ေသာ လုပေ်ဆာငမ်များကိုစာရငး်ြပ စုြခငး်သည ်စွမး်အင် ှင့်စိတဝ်ငစ်ားမကို 
ထိန်းသိမး်ရနက်ူညီ ိုငသ်ည။် စာဖတရ်န် သိုမဟုတ ်စာေရးရန ်စာအုပစ်ာရငး်၊ သငန်ားေထာငခ်ျငေ်သာ ဂီတ 
သိုမဟုတ ်အသလံင့်အစီအစဉ်များ၊ သငခ်ျကခ်ျငေ်သာအစားအစာများ ှင့ ်မုန�ဖ်ုတခ်ျငေ်သာကိတမ်ျား။   
ေရေဆးပနး်ချဆီွဲြခငး်၊ ချညထ်ုးံ၊ သိုးေမွးထိုး၊ စကခ်ျ ပြ်ခငး်၊ ဘာသာစကား အသစတ်စခ်ုေလလ့ာြခငး်ကဲသ့ို
ေသာ စွမး်ရညမ်ျားတညေ်ဆာကရ်န်စဥ�း်စားပါ။  အိမသ်န�ရ်ှငး်ေရး လုပြ်ခငး် ။ ၊ ြပတငး်ေပါကမ်ျားဖွင့ြ်ခငး် 
သိုမဟုတ ်လသာေဆာငထ်ွကြ်ခငး် သိုမဟုတ ်ဥယျာဥ�မ်ှတစဆ်င့် ေလေကာငး်ေလသန�ရ်ေအာငလ်ုပြ်ခငး် 
စသြဖင့ ်နည်းလမး်များကို  စာရငး်ြပ စုပါ။

တစဦ်းတညး်ေနချနိ် ှင့် အြခားသူများ ှင့်အတူေနပါက အတူတကွရှိချနိ်ကိုြပငဆ်ငပ်ါ: အတူတကွ
လုပေ်ဆာင် ိုင်ရန် အရာ များကို သေဘာတူညီမယူပါ၊ တစဦ်းကိုတစဦ်း စာအုပမ်ျားဖတြ်ပပါ၊ ဘုတဂ်ိမး်များ
ကိုကစားပါ၊ ေရဒီယို၊ ုပြ်မငသ်ံ ကား ှင့အ်သလံင့်ဌာနများမှ အစီအစဥ�မ်ျားကို နားေထာငပ်ါ၊
အတူတကွေဆွးေ ွးပါ။ ကေလးေတွကို တစလ်ှည့် ကည့် ေစာင့ ်ေရှာကပ်ါ။ ကေလးများ ှင့အ်တူ အိမတ်ွင်
လုပေ်ဆာငရ်န်လုပေ်ဆာငမ်များအတွက ်အွန်လိုငး် အရငး်အြမစမ်ျား စွာရှိပါသည။် 



ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

၁၇

သင့်ေလျာပ်ါက လကရ်ှိအေြခအေနကို အနညး်ငယေ်ပါ့ပါးသွားေစရန် အရ�နး်ေဖာကပ်ါ  : ဟာသသည ်
ေမ ာလ်င့်ချကက်ငး်မဲ ့ေသာအေြခအေနအတွက ်အားေကာငး်ေသာေြဖေဆးြဖစ် ိုငသ်ည။် �ပ းံြခငး် ၊ 
ရယေ်မာြခငး် တိုသည ်စိုးရိမပ်ူပနမ် ှင့် စိတပ်ျကစ်ရာများကို သကသ်ာေစ ိုငပ်ါသည။် 

ေမ ာလ်င့်ချကက်ိုထိနး်သိမး်ပါ: မိသားစု၊ ယုံ ကညသ်က၀်ငမ်၊ တိုငး်ြပည ်သိုမဟုတ ်တန်ဖိုးများစသည့ ်
အဓိပါယ ်ြပည့၀်ေသာ တစုတံခုကို ယုံ ကညပ်ါ။

စိတဖ်ိစီးမစီမခံန�်ခွဲမနညး်စနစ်များကိုသုးံပါ: ုပပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာအပနး်ေြဖနညး်များသည ်စိတဖ်ိစီးမအဆင့မ်ျား
ကို ေလ ာခ့ျ ိုင် ပီး နာကျငမ် ှင့်စိတ် ပေ်ထွးမများကိုစီမခံန�်ခွဲရန် အသုးံဝငေ်သာနညး်လမး်များြဖစပ်ါသည။် 
လူအများစု သည ်စိတဖ်ိစီးမ၊ စီမခံန�်ခွဲြခငး်နညး်စနစမ်ျား ှင့် ရငး် ှီးက မး်၀င် ကေသာလ်ညး် လကေ်တွ တွင ်
လူတိုငး်က အသုးံြပ  ေလမ့ရှိေပ။ သိုေသာ ်ဤအချနိ်သညထ်ိုကဲသ့ိုေသာနညး်စနစမ်ျားကို ကိ းစားအသုးံြပ ရ
မည့်အချနိ် ြဖစသ်ည။်

ခံစားချကမ်ျားကိုလကခ်ံပါ: စိတဖ်ိစီးမအေြခအေနတစခ်ုသည ်ေဒါသထွကြ်ခငး်၊ စိတပ်ျကြ်ခငး်၊ စိုးရိမြ်ခငး်၊ 
ေနာငတ် ရြခငး်၊ သင့်ကိုယသ်ငသ်သံယ၀ငမ်ိြခငး်၊ မိမိကိုယက်ိုအြပစတ်ငြ်ခငး်စသည့် စိတခ်ံစားမပိုငး်ဆိုငရ်ာ
တုံြပနမ်များစွာ ြဖစေ်ပ  ေစ ိုငသ်ည။် ဤခစံားချကမ်ျားသည ်ပုမံှန်မဟုတေ်သာအေြခအေနတစခ်ုအေပ  
ြဖစေ်လရ့ှိသည့် ပုမံှန်တုံြပနမ်များ ြဖစသ်ည။်



ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

၁၈

ေခ ဆိုမကိုချတိ်ဆကြ်ခငး်၊ ရည် န်းြခငး် ှင့်အဆုံးသတြ်ခငး်

ချတိ်ဆကပ်ါ သည ်ကူညီသူကေအာကေ်ဖာြ်�ပပါတိုတွင ်ဘယလ်ိုကူညီသလဲဆိုတာကို 
ရည် န်းသည်

သတငး်အချကအ်လကရ်ယူြခငး်

ချစရ်သူများ၊လူမ ေရးေထာကပ်ံ့မများ ှင့် ဆကသ်ွယြ်ခငး်

လကေ်တွ ြပဿနာများကိုေြဖရှငး်ြခငး်

၀န်ေဆာငမ်များ ှင့်အြခားအကူအညီများကိုလကလ်ှမး်မှီ ိုငြ်ခငး်

သိုမဟုတ ်ေဆးဘကဆ်ိုငရ်ာသိုမဟုတ ်က မး်ကျငပ်ညာရှငမ်ှ စိတက်ျနး်မာေရးအေထာကအ်ပံ့စသည့် လကေ်တွ ကျ
သည့်အကူအညီများ လိုအပပ်ါက ေစတနာဝ့န်ထမး်သည ်သူတိုလိုအပေ်သာအေထာကအ်ပံ့အမျ းိအစားရရှိရန ်
ဝန်ေဆာငမ်တစခ်ုဆီ  ရည် န်းြပေပးသင့သ်ည။် 

ေခ ဆိုသူသညအ်ကယ၍်ေအာကေ်ဖာြ်�ပပါအေြခအေနတိုရှိပါက အထူးစိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ
အကူအညီရရန ်ရည် န်ပါ...

ပီးခဲသ့ည့်အပတတ်ညး်ကအိပမ်ေပျာ် ိုငြ်ခငး်၊ စိတ် ပေ်ထွးြခငး် ှင့် မျကစ်ိလညလ်မး်လွဲြခငး်

ပုမံှန်အလုပမ်လုပ် ိုင်၊ သူတိုကိုယက်ို သိုမဟုတ ်သူတို၏ကေလးများကို မေစာင့ေ်ရှာက် ိုင၊် 
ဥပမာ  အစာမစား ိုင ်သိုမဟုန ်သန�ရ်ှငး်ေရးမလုပ် ိုငေ်လာကေ်အာင ်အလွန်စိတေ်သာကေရာကေ်နြခငး် 

သူတို၏အြပ အမူများကိုထိနး်ချ ပ် ိုငြ်ခငး်မရှိဘဲ ကိ တငခ်န�်မှန်းမရေသာ သိုမဟုတ ်ဖျကဆ်ီးတတေ်သာ 
ပုစံြံဖင့ ်ြပ မူြခငး်

သူတိုကိုယသ်ူတို သိုမဟုတအ်ြခားသူများကို ထိခိုကေ်စမညဟ်ု ခိမး်ေြခာကြ်ခငး် 

မူးယစေ်ဆးဝါးများ (သိုမဟုတ)် အရကတ်ိုအား အလွနအ်က  ံအသုးံြပ လာြခငး် ှင့် သာမနအ်သုးံြပ မထကပ်ို၍ 
သုးံစွဲြခငး်

စိတေ်ရာဂါတစခ်ုြဖစေ်နြခငး် ှင့် /သိုမဟုတ ်COVID-19ြဖစပ်ွားချနိ်မတိုငခ်င ်ေဆးဝါးများ   ေသာကေ်နသူများ 

နာတာရှညက်ျနး်မာေရးအခကအ်ခဲရှိေန ပီး၊ ေနာကထ်ပအ်ေထာကအ်ပံ့များလိုအပြ်ခငး်

ြပငး်ထနေ်သာစိတက်ျနး်မာေရးဆိုငရ်ာေရာဂါအေြခအေနများြဖစေ်နြခငး်

အ ကမး်ဖကမ်ရငဆ်ိုငေ်နရြခငး် သိုမဟုတ ်မညသ်ည့်နည်းြဖင့မ်ဆိုလိငပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာေစာက်ားခရံြခငး်

အချ ိ ေခ ဆိုမစငတ်ာများ၌ လဲေြပာငး်မများလိုအပသ်ည့်အခါတွင် ကီး ကပသ်ူများသည ်ေခ ဆိုမများကို လဲယူ ိုငသ်ည်
။   ထိုအေြခအေနတွင ်ေြပာရနမ်ှာအေထာကအ်ပံ့ေပးတဲတ့ြခားအဖွဲ အစညး်ေတွနဲ� ချတိ်ဆကမ်ေတွလုပေ်ပး ိုငတ်ဲ့
ကီး ကပေ်ရးမှ းစီကို လဲေြပာငး်ေပးပါမယ။် ခုလိုေြပာြပတဲအ့တွကေ်ကျးဇူးတငပ်ါတယ။် အခု ခငဗ်ျား/ရှင့ ်ကို xxx လို
ေခ တဲ ့ ကီး ကပေ်ရးမှ းစီကို လဲေြပာငး်ေပးပါမယ။်"



ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

၁၉

အကယ၍်လိုအပပ်ါက ဗိုငး်ရပစ်် ှင့်ပတသ်က၍် မညသ်ည့်အရာေတွသိလဲ ှင့် ဘယေ်နရာ ှင့်ဘယလ်ို သတငး်
အချကအ်လကအ်သစေ်တွကို ရရှိသလဲဆိုတာကို ေမးပါ။
“လူမေရးမီဒီယာေတွမှာ ဗိုငး်ရပစ်အ်ေ ကာငး် ခငဗ်ျားေတာေ်တာ်ေလးဖတ်ပုရံတယ။် အဲဒီသတငး်အချက ်အလက်
ကို ဘယက်ရလဲ။ အာဏာပိုငေ်တွကေပးေသာ သတငး်အချက ်အလကေ်တွကို တရားဝငဝ်ကဘ်ဆ်ိုကေ်တွကို 
သွား ကည့ြ်ဖစသ်လား။”

ေခ ဆိုသူသည ်ယုံ ကညရ်ေသာသူငယခ်ျငး်များ၊ မိသားစုများသိုမဟုတအ်ြခားသူများကဲသ့ို လူမေရး ကွနရ်ကမ်ျား 
ှင့် အဆကအ်သွယရ်ှိေနသညက်ို ေမးပါ။ ထိုသိုြပ လုပေ်နရြခငး်သည ်အဆငေ်ြပ ြခငး်ရှိမရှိ ဆနး်စစပ်ါ။ 

လကေ်တွ ကျတဲ ့ြပဿနာသိုမဟုတစ်ိန်ေခ မများရှိလား ေမးပါ။
“ဗီဒီယိုေခ ဆိုမ ှင့်လူမေရးမီဒီယာစတဲ ့အရငး်အြမစေ်တွအသုံးြပ ပီး ြပညပ်က သူငယခ်ျငး်ေတွနဲ� ဘယလ်ို ဆက်
သွယရ်မလဲဆိုတာကို က နေ်တာ်/မတိုေြပာခဲ့ က ပီး ပီ။  က နေ်တာ်/မတိုမေြပာရေသးတဲ ့လကေ်တွ ကျ တဲြ့ပဿနာ
ေတွ ရှိပါေသးသလား။”

လိုအပပ်ါက အြခားဝနေ်ဆာငမ်များသို လဲေြပာငး်ပါ။ 
သင့်ေဒသရှိ ကျနး်မာေရး သိုမဟုတ ်လူမေရးေစာင့ေ်ရှာကမ်ဝနေ်ဆာငမ်များ ှင့်ပကသ်ကသ်ည့် လကရ်ှိသတငး်
အချကအ်လကမ်ျားကိုေဖာြ်ပေပးမည့ ်ဤဖုနး်နံပါတ/်ဝကဘ်စ်ာမျက် ှာရှိသည။် 
“လူမ၀နေ်ဆာငမ်ေတွဆီကအေထာကအ်ပံ့ရဖို သူတိုကို ဖုနး်ဆကရ်ပါမယ။် ခငဗ်ျား/ရှင့မ်ှာ သူတိုဖုနး်နံပါတ် ဒါမှ
မဟုတေ်မးလ်လိပစ်ာ ရှိပါသလား။”

လဲေြပာငး်ေပးရနလ်ိုအပပ်ါက ေခ ဆိုသူ၏အသိေပးသေဘာတူချကက်ို ဉီးစွာရယူ ပီးမှ လဲေြပာငး်မ လုပင်န်းစဉ်
စတငြ်ပ လုပပ်ါ။ ြဖစ် ိုငပ်ါက ၏ဆကသ်ွယေ်မးြမနး် ိုငရ်န ်ေနာကရ်ကခ်ျနိ်းကို ရယူထားပါ။

လုပေ်ဆာငခ်ျကအ်ေြခခသံေဘာတရား“ချတိ်ဆကပ်ါ”ကိုအသုးံြပ ပီး 
စကားေြပာဆိုမကိုဆကလ်ကြ်ခငး်



ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

၂၀

ရန်လိုေခ ဆိုသူများကို ကိုငတ်ွယြ်ခငး်

အာဏာပိုငမ်ျားက ြပငး်ထနေ်သာကန�သ်တခ်ျကမ်ျားချမှတသ်ည့်အခါ စိတ်ဆိုးေဒါသထွကေ်သာ၊ ေဒါသ ကီးေသာ၊ 
ရန်လိုေသာေခ ဆိုမများြမင့တ်ကလ်ာ ိုငသ်ညက်ို ေမ ာလ်င့်ထား သင့သ်ည။် ြပညသ်ူ� ကျနး်မာေရးဦးစားေပးမများ ှင့ ်
ြပညသ်ူလူထု၏ဆ များအ ကား တငး်မာမများကို ကားဝငြ်ဖနေ်ြဖရန် ှင့် ထိုကဲသ့ိုေသာ ရနလ်ို ေဒါသထွကမ်ကို
ရငဆ်ိုငရ်န် အလွန်ခကခ်ဲ ိုင်သည။်

တုန�ြ်ပနသ်ူများသည ်ရနလ်ို ေဒါသထွကမ်၊ ဖုနး်ေခ စဉက်ဲရ့ဲ တခ်ျမများရငဆ်ိုငရ် ိုငြ်ခငး်အတွက ်ေမ ာလ်င့်ထား
ြပငဆ်ငထ်ားြခငး်လုးံ၀မရှိသည့အ်ေြခအေနတွင ်ရှိ ိုငသ်ည။် တုံြပနသ်ူများအေနြဖင့သ်ူတပါးကို ကူညီရန ်
ရညရ်�ယခ်ျကြ်ဖင့သ်ာ အချနိ်ေပး ကြခငး်ြဖစေ်ပသည။် ေခ ဆိုသူများက သူတို၏ဘဝအေြခအေနသည ် သညး်ခ ံနိင်
စရာမရှိ ေ ကာငး် ှင့် သူတို ှင့်သူတို၏ချစရ်သူများအား ကန�သ်တခ်ျကမ်ျား ထားရှိမအေပ  ေဒါသထွကေ် ကာငး်ကို 
ေဒါသ တ ကီး ငီးြင တငြ်ပ ိုငပ်ါသည။် ေခ ဆိုသူတိုအေနြဖင့ ်(နားေထာငရ်န် ြပငဆ်ငထ်ား ပီး၊ ြပသနာေြဖရှငး်ရန ်
နည်းလမး်ရှာေဖွရန ်ကူညီေသာ) hotlineဝန ်ထမး်များ၊ ေစတနာ၀့န်ထမး်များ ှင့် ကိုဗစ ်၁၉ တုံြပနမ်ဆိုငရ်ာ အလွန်
ခကခ်ဲေသာ ိုငင်ေံရးဆုးံြဖတခ်ျကမ်ျားချမှတရ်ေသာ အစိုးရအာဏာပိုငမ်ျားကို ခွဲြခား ြမင် ိုင် ကမည ်မဟုတေ်ပ။

ေစတနာ၀့န်ထမး်များသည့ ်အလွန်စိတဆ်ိုးေနေသာေခ ဆိုသူများကို ကိုငတ်ွယြ်ခငး်ဆိုငရ်ာသငတ်န်းရရှိထားရန ်
လိုအပေ်ပသည။် စိတဖ်ိစီးမ ြမင့မ်ားေသာအခါ စိတဖ်ိစီးမေဟာမ်ုန်းများက ရှငး်လငး်စွာေတွးေတာ ိုငြ်ခငး်ကို 
အတားအဆီးြပ တတေ် ကာငး် ရှငး်ြပထားရနလ်ိုသည။်  ေခ ဆိုသူများသည ်စိတခ်ံစားမြမင့မ်ားေနေသာ အချနိ်တွင ် 
သူတိုရဲ ဆငြ်ခငတ်ုတံရား ှင့် ကွာဟေန ိုငေ်လသည။် ထိုကဲသ့ိုေသာေခ ဆိုမ၏ ပထမအဆင့တ်ွင ်ေစတနာ၀့န်ထမး်
များ အေနြဖင့သ်ိရှိထားသည့ ်စိတတ်ည် ငိမေ်သာနညး်စနစမ်ျားအား အသုးံမြပ  သင့ေ်သးပါ။ တစစ်ုတံစဦ်းအား သူတို
စိတဆ်ိုးေနေ ကာငး် ှင့် စိတေ်အးေအးထားရနလ်ိုအပ ်ေ ကာငး်ေြပာြခငး်သည ်ဆန�က်ျငဖ်ကအ်ကျ းိသကေ်ရာကမ်ကို
သာြဖစေ်စပါသည။်

ေဒါသထွကေ်နတဲ့ေခ ဆိုသူများအား ကည့ပ်ါ၊ နားေထာငပ်ါ ှင့် ချတိဆ်ကပ်ါ

ကည့ပ်ါ 
ေခ ဆိုမမိနစအ်နည်းငယအ်တွငး်မှာပင ် စိတဆ်ိုး၊ ေဒါသထွကေ်သာ ေခ ဆိုသူြဖစေ်နသညက်ို သတိထားမိ

ိုငေ်လရ့ှိသည။် တုံြပနသ်ူအေနြဖင့် အသကြ်ပငး်ြပငး်ရှ ပီး စဉး်စား ိုငသ်ည။် ဒါကေတာ ့ေပါကက်ွဲရငဖ်ွင့်ခွင့်ေပးဖို လို
တဲသ့ူပဲ။ အဲလိုလုပဖ်ိုအခွင့်အေရးေပးမယဆ်ိုရင ်ရငထ်ဲက ဖိအားကို အတိုငး်တာတစခ်ုထိ ေလျာန့ည်းေစ ိုငလ်ိမ့်မယ။် 
ငါသာသာအဲလိုအေြခအေနမျ းိတွင�်က ခံဲ့ရင ်ငါလဲထပတ်ူခံစားမိ ိုငတ်ယ ်ငါလညး် စိတဆ်ိုး ိုငတ်ယ၊် ေဒါသထွက် ိုင်
တယ၊် တစေ်ယာကေ်ယာက ်ကိုေအာခ်ျင် ိုင်တယ။်

နားေထာင်ပါ 
အာ ုစံိုကန်ားေထာငြခငး်သည ်ေဒါသထွကေ်နေသာေခ ဆိုသူများကို တုြံပနမ်တွင ်အေထာကအ်ကူြပ ိုငေ်ပလိမ့်မည်
။ ေခ ဆိုသူသည ်အြပစတ်ငစ်ွပစ်ွဲြခငး် အဆုးံသတ ်သွားေသာအခါ၊ ဥပမာ၊ တုြံပနသ်ူသညဤ်သိုေြပာ ိုငသ်ည ် အေြခ
အေနကို က န်ေတာန်ားလညမ်ိသေလာကြ်ပနေ်ြပာပါရေစ။ (အြခားစကားလုးံများသုးံ၍ ြပနေ်ြပာြခငး်ကို မှတစ်ုတွင် က
ည့်ပါ)  အာဏာပိုငေ်တွက ခငဗ်ျား ုးံခန်းကိုပိတလ်ိုကတ်ဲအ့တွက ်စိတအ်လိုမကျြဖစေ်နတယ ်လိုဆိုရင်
မှန်မလား။ 
ေနာကတ်စန်ည်းမှာဤကဲသ့ိုေြပာရနြ်ဖစသ်ည ်“က န်ေတာ/်မ သာ ခငဗ်ျား/ရှင့ေ်နရာမှာဆိုလညး် အရမး်စိတဆ်ိုးမိမှာ
ပါ၊ ချမှတလ်ိုကတ်ဲ ့ဥပေဒ အသစေ်တွကို လိုကန်ာဖိုကတကယမ်လွယပ်ါဘူး။ ခငဗ်ျား/ရှင ်အဲဒီလိုြဖစေ်နတာလား။” 



ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

၂၁

အြခားစကားလုးံများသုးံ၍ ြပနေ်ြပာြခငး်
ေခ ဆိုသူ၏စကားများကို အေြခအေနကိုအြခားမတူညီေသာရသရေစ ိုငသ်ည့် စကားလုးံများြဖင့စ်ကားေြပ ြပန်
လညြ်ပငဆ်င ်ေြပာြခငး်သည ်စိတတ်ည် ငိမေ်စရန ်အကူအညီြဖစေ်စ ိုငပ်ါသည။်  ဥပမာအားြဖင့,် ေခ ဆိုသူသည ် 
အလွန်ေဒါသထွကသ်ြံဖစေ်နပါက ဤသိုေြပာပါ “ခငဗ်ျား/ရှင ်စိတအ်လိုမကျြဖစေ်နတယဆ်ိုတာ က န်ေတာ/်မ နား
လညပ်ါတယ။် ခငဗ်ျား/ရှင ်အတွက ်ဘယအ်ရာက စိတအ်လိုမကျဆုးံြဖစေ်စသလဲဆိုတာ ေကျးဇူးြပ ပီး နားလည ်
ေအာငက်ူညီေပးပါ။” ဤေနရာတွင ်စိတဆ်ိုး ေဒါသထွက ်သညဟ်ူေသာ အသုးံအ န်းထက ်စိတအ်လိုမကျြဖစသ်ည်
ဟု သုးံ န်းသညက်ို သတိြပ ရနလ်ိုပါသည။် 

သိုမဟုတ�္ တစေ်ယာကေ်ယာကက် သူတို “လကေ်လ ာလ့ိုကေ်တာမ့ယ”် လို ေြပာလာပါ  “ရငဆ်ိုင�်က ေံတွ  ေနရ
တာကများလွနး်တယ”်၊ “မြဖစ် ိုငဘ်ူး” ဟူေသာ စကားကို  “ ခကခ်ဲတယ”် စသည့်စကားလုးံတိုကိုအသုးံြပ ပီး ြပန်
ေြပာပါ။

ေခ ဆိုသူသည ်ဘယလ်ိုမတရားမ၊ တရားမ တြခငး်မရှိမ ၊ သညး်မခံ ိုငမ်၊ လကေ်တွ မဆနတ်ဲအ့ရာများ ြဖစေ်န
ေ ကာငး်ေြပာလ င ်ထပန်ားေထာငပ်ါ။ ပီးလ ငဤ်သိုေြပာပါ “ဟုတတ်ယ၊် အာဏာပိုငေ်တွရဲ စညး်မျဉ်းစညး်ကမး်
ေတွကို လိုကန်ာဖိုက တကယ့စ်ိန်ေခ မပဲ. တယ။် အြခားသူေတွအတွကလ်ညး် အရမး်ခကခ်ဲတယလ်ို ကားမိထား
တယ။်”

ချတိ်ဆကပ်ါ
စကားေြပာဆိုမသည ်ချတိ်ဆကမ်အဆင့်သိုတိုးတကလ်ာပါက ေရ�းချယစ်ရာများမှာ,-  အေြခအေန ှင့်ပတသ်က်
၍ အြခားသူ များအား ေြပာြပထားြခငး်ရှိ၊မရှိေမးရန ်သူ၏ကွနယ်ကထ်ဲတွင ်ကူညီ ိုငမ်ည့်သူတစဦ်း တစေ်ယာကရ်ှိ
သလား စစေ်ဆးရန၊် သိုမဟုတ ်ေခ ဆိုသူတွင ်ယခငက် ခကခ်ဲေသာ ဆုးံြဖတခ်ျကမ်ျားချမှတခ်ဲ့စဉ် အသုးံြပ ခဲေ့သာ 
နည်းလမး်ေကာငး်များကို လကရ်ှိအချနိ်တွငအ်သုးံြပ ပါကအဆငေ်ြပ ိုငသ်လားေမးြမနး်ရန ်တိုြဖစသ်ည။်

ေခ ဆိုမကို အဆုးံသတပ်ါ
ေခ ဆိုသူသည ်သူ�အတွက ်စိတပ်ျကစ်ရာြဖစေ်စသည့်အအေ ကာငး်အရာတိုကို ဆကတ်ိုကေ်ြပာေနေသာလ်ညး်၊  
တုံြပနသ်ူကိုနားေထာင် ိုင်လာပါက တုံြပနသ်ူက ဤသိုေြပာ ိုငသ်ည ်“အေြခအေနက ခငဗ်ျား/ရှင့အ်တွက ်
ဘယေ်လာက ်ခကခ်ဲတယဆ်ိုတာ က န်ေတာ ် ကားသိရပါတယ။် ။ မ ကာခငမ်ှာပဲစကားေြပာဖိုသတမ်ှတထ်ားတဲ ့
အချနိ်ကုန်ပါ ေတာမ့ယ၊် ေခ ဆိုမေတွကိုေြဖရပါေတာမ့ှာမိုပါ။  စိတ၀်ငစ်ားမယဆ်ိုရင ်ဒီဖုနး်နံပတက်ိုေခ ပီး စိတ်
ကျနး်မာေရး တိုငပ်ငေ်ဆွးေ ွးသူ counselor နဲ� စကားေြပာလို ရ ိုငပ်ါတယ။်”
အချ ိ အေြခအေနတွင ်ေခ ဆိုသူက စိတဆ်ိုး ေန မဲြဖစေ်နတတ်ပါသည။် ထိုသို�က ရံပါက  ြပနလ်ညေ်ြဖ ကားသူ က 
ဤသိုေြပာ ိုငပ်ါသည ်“အခုေတာ ့ေလာေလာဆယက် န်ေတာ/်မက ဘာမှမလုပေ်ပး ိုငေ်သး တဲအ့တွက ် စိတ်
မေကာငး်ပါဘူး။ တချနိ်ချနိ် ေနာကတ်စေ်ခါက ်ထပေ်ဆွးေ ွးဖို ဖုနး်ြပနေ်ခ ချငရ်င ်ြပနဆ်ကသ်ွယ် ိုငပ်ါတယ။် ”

 
 



ကို ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားစဉအ်တွငး် အေဝးမှပံပ့ိုးေပးေသာ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ယာယီလမး် န်  ေမလ ၂၀၂၀

၂၂

စကားေြပာကို အဆုးံသတြ်ခငး်

ေဆွးေ ွးထားေသာအဓိကအချကမ်ျား ှင့်ေဆာငရ်�ကမ်ည့်အချကမ်ျားကို မီးေမာငး်ထိုးြပြခငး်ြဖင့ ်စကားေြပာကို 
အကျဉး်ချ းံပါ။
“ယုံ ကညစ်ိတခ်ျရတဲသ့တငး်အချကအ်လကရ်ငး်ြမစေ်တွကို ဘယမ်ှာရှာေတွ ိုငတ်ယ၊် တစဦ်း တညး်ေနေနရ ပီး 
အစားအစာေတွမှာစားေနရေပမယ့် ခငဗ်ျား/ရှငခ်ျစြ်မတ် ိုးရသူေတွနဲ� ဘယလ်ိုအဆကအ်သွယ ်လုပလ်ိုရသလဲဆိုတာ
ေတွ ကို က န်ေတာ်တိုေြပာဆိုခဲ့ ကတယ။် ဒါအ့ြပင ်ခငဗ်ျား/ရှငရ်ဲ အရငက်ဝါသနာေတွကိုြပ လုပြ်ခငး်က ေကာငး်မွန်
တဲ ့နညး်လမး်နဲ�ကုန်ဆုံးဖို အေထာကအ်ကူြပ ိုငပ်ါတယ။် ခငဗ်ျား/ရှင့မ်ှာဒီလိုေကာငး်မွန်တဲအ့စီအစဥ�ေ်တွ ရှိတယ်
ဆိုတာ ကားရတာ ဝမး်သာပါတယ။်  ခငဗ်ျား/ရှငအ်တွကသ်ာယာတဲေ့န�တစ်ေန�ြဖစပ်ါေစလို ဆုေတာငး်ေပးရငး် ုတ်
ဆကလ်ိုကပ်ါတယ”်

ေနာကဆ်ကတ်ွဲစကားလကဆ်ုံေြပာရနလ်ိုအပလ် င ်သင့်ေတာေ်သာအချနိ်တစခ်ု သေဘာတူညီချက ်ယူထားပါ။ 
“ေနာကတ်စ် ကိမစ်ကားေြပာချငတ်ယဆ်ိုရင ်ဖုနး်ဆက် ပီး က နေ်တာ် ဒါမှမဟုတ ်က န်ေတာ့် ရဲ လုပေ်ဖာ ်ကိုငဖ်က်
တစေ်ယာကေ်ယာကန်ဲ� စကားေြပာဖို မတွန�ဆ်ုတ်ပါနဲ�။ ဖုနး် လကခ်ံမယ့်သူက က နေ်တာ် ြဖစဖ်ိုေတာသ့ိပမ်ေသချာပါ
ဘူး၊ ဒါေပမယ့် ခငဗ်ျားရဲ ထပမ်ေံခ ဆိုမကိုေတာ ့ ကိ ဆိုပါတယ။်”

စကားေြပာဆိုမအတွက ်သင် ှင့်စကားေြပာခဲသ့ူအားေကျးဇူးတငြ်ခငး်ြဖင့် ဖုနး်ေခ ဆိုမကိုအဆုးံသတပ်ါ။



စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးကူညီေစာင့ေ်ရှာကမ် ေပးရာတွင ်ေဆာငရ်န် ှင့် 
ေရှာငရ်န်များ

စိုးရိမမ်များကိုေဖာထ်ုတ် ိုင်ရန ်ေြပာဆိုရနထ်က ်
နားေထာငြ်ခငး် ကိုအသားေပးပါ

စုစံမး်ေမးခွနး်များကို ညငသ်ာစွာေမးပါ
 

အဖွင့်ေမးခွနး်များကိုသုးံပါ- မညသ်ည့်အချနိ်၊ 
မညသ်ည့်ေနရာ၊ မညသ်ည၊် ဘယသ်ူ

ေခ ဆိုသူ၏ခစံားချကမ်ျား ှင့်ြဖစရ်ပမ်ျားအား 
သေဘာေပါကန်ားလညမ်ကို  အသိအမှတြ်ပ ပါ
 
စိတခ်ံစားမများ ှင့တ်ုံြပနမ်များဟာ 
ပုမံှန်ြဖစသ်ညက်ို သိေအာငလ်ုပပ်ါ

ေခ ဆိုသူပိုငဆ်ိုငေ်သာအရငး်အြမစမ်ျား ှင့် ရငဆ်ိုင်
ေြဖရှငး် ိုငမ်ည့်စွမး်ရညက်ိုအသိအမှတြ်ပ ပါ
 
COVID 19 ှင့ပ်တသ်ကေ်သာသတငး်အချက်
အလကက်ို ေပးပါ။ သငမ်သိေသာ အရာကို 

ိုးသားစွာေြပာပါ။ ၎ငး်သည ်က ်ုပတ်ိုအားလုးံ
ေလလ့ာေနဆဲဗိုငး်ရပစ် ်အသစတ်စခ်ု ြဖစပ်ါသည။်
စိတရ်ှညပ်ါ၊ ေအးေဆးတည် ငိမပ်ါေစ

စိတခ်ံစားမများ ေပါကက်ွဲေြပာဆိုြခငး်အတွက ်
အချနိ်ေပးပါ 

တစဦ်းချငး်စီ၏ေရ�းချယစ်ရာများကို 
စာရငး်ြပ လုပရ်နေ်စာင့်ေပး ပီး ၎ငး်တိုအား 
ေရ�းချယမ်များြပ လုပရ်န် ကူညီေပးပါ 

ေဖာြ်ပပါကိစရပမ်ျားသည ်လူတစဦ်းတစေ်ယာက်
၏ (သို) အြခားသူများ၏လု�ံခ ေံရးကို ထိခိုကမ်မရှိ
ပါက လ ိ ဝှကခ်ျကက်ိုေသချာေအာင ်ထိန်းသိမး်ပါ 

“ဘယသ်ူမှအ ရာယမ်ရှိမနိယာမ”ကို လိုကန်ာပါ 

တပါးသူစကားမေြပာလိုသညက်ို ေြပာဆိုရန ်
ဖိအားမေပးပါ ှင့ ်
 
ဒီအရာသိုမဟုတထ်ိုအရာ
အဘယေ် ကာင့ြ်ဖစသ်လဲမေမးပါနဲ�

- ေ�၀ဖနအ်ကဲြဖတြ်ခငး်၊ စီရငြ်ခငး်မလုပပ်ါ ှင့်

နည်းပညာဆိုငရ်ာေဝါဟာရများကို မသုးံပါ ှင့်

သင့်အတွငး်ေရးသိုမဟုတက်ိုယေ်ရးကိုယတ်ာကိစများ
သိုမဟုတြ်ပဿနာများအေ ကာငး်ကို မေြပာပါ ှင့ ်

မှားယွငး်ေသာကတိများသိုမဟုတမ်ှားယွငး်ေသာ 
အာမခခံျကမ်ျား မေပးပါ ှင့်

တစစ်ုတံစဦ်း၏အြဖစအ်ပျက ်သိုမဟုတ ်
အေတွ အ�က မံျားကို မ ေဝြခငး်မလုပပ်ါ ှင့် 

မ ေဝထားသည့ယ်ုံ ကညမ် ှင့်လ ိ ဝှကခ်ျကမ်ျားကို 
အသုးံချြခငး် မလုပပ်ါ ှင့် 

၂၃



၂၄

အြခားေသာအရငး်အြမစမ်ျား

IFRC Reference Centre for Psychosocial resources: 

A Guide to Psychological First Aid for Red Cross and Red Crescent Societies 
https://pscentre.org/?resource=a-guide-to-psychologi-
cal-first-aid-for-red-cross-red-crescent-societies. 

Basic Psychological First Aid - training module 2
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/PFA-module-2-Basic.pdf

Psychological First Aid for Children – training module 3
https://pscentre.org/?resource=psychological-first-aid-for-red-cross-red-crescent-module-3-children

Mental Health and Psychosocial Support for Staff, Volunteers and Communities in an Outbreak of 
Novel Coronavirus
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/02/MHPSS-in-nCoV-2020_ENG-1.pdf

Caring for Volunteers Toolkit 
https://pscentre.org/?resource=caring-for-volunteers-a-psychosocial-support-toolkit-english

Volunteering with the Red Cross Red Crescent in crisis situations – disasters and pandemics 
https://pscentre.org/?resource=volunteer-
ing-with-the-red-cross-red-crescent-in-crisis-situations-disasters-and-pandemics

All IFRC Reference Centre for Psychosocial Support materials on COVID-19 are to be found in different 
languages at https://pscentre.org/archives/resource-category/covid19

IASC resources:

IASC Briefing note on addressing metal health and psychosocial aspects of COVID-19 outbreak version 
1.5
https://pscentre.org/?resource=iasc-briefing-note-on-address-
ing-mental-health-and-psychosocial-aspects-of-covid-19-outbreakversion-1-1

WHO resources:

WHO: Mental Health Considerations during COVID-19 Outbreak
https://pscentre.org/?resource=9031

Psychological first aid: Guide for field workers, 
https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/

Psychological First Aid in Ebola outbreak
https://www.who.int/mental_health/emergencies/psychological_first_aid_ebola/en/ 
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