စိတ်ကျန်းမာေရး စီမံချက်
Reorientation Training for PHS II တွင် သင်ကားမည့် အေကာင်းအရာ ၊ သင်ိုးှင့်
သင်တန်းချိန်။

စဉ် လုပ်ငန်းအမည်

သင်ကားမည့် အေကာင်းအရာ

သင်ကားချိန်စု
စုေပါင်း

၁။

စိတ်ကျန်းမာေရး

၁။ လူနာ/လူနာမိသားစုများှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ
ဆက်ဆံေရးတည်ေဆာက်ြခင်း။ (၂ - နာရီ)
၂။ စိတ်ကျန်းမာေရး ကနဦးေစာင့်ေရှာက်မ။ (၁ နာရီ)
၃။ အြဖစ်များေသာ
စိတ်ကျန်းမာေရးြပဿနာများ၏လကဏာများှ
င့် ၄င်းတိုအားေြဖရှင်းရန် နည်းလမ်းများ။ (၇ နာရီ)

၈-၁၀ နာရီ

အခန်း ၁။ လူနာ/လူနာမိသားစုများှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ ဆက်ဆံေရးတည်ေဆာက်ြခင်း။

အေြခခံအချက်များ
(၁) စိတ်သက်ေတာင့်သက်သာြဖင့် စကားေြပာိုင်ေစေသာအေြခအေနကို ဖန်တးီ ေပးပါ။
(၂) နားေထာင်ေပးြခင်းြဖင့် စတင်ပါ။
(၃) လူနာအား ကုသမ၊ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မတိုတွင်ပါဝင်ပါေစ။
(၄)လူနာအားေလးစားြခင်း၊အြပစ်မေြပာြခင်းှင့်မည်သိုကူညီရမည်ဆိုသည့်အြမင်မျိးြဖင့်အစ
ဉ်ဆက်ဆံပါ။
(၅) ေြပာဆိုဆက်ဆံမနည်းပညာ ေကာင်းမွန်ပါေစ။
(၆)လူနာှင့်မိသားစုတို၏အေရးရာကိစများကိုမေပါက်ကားေအာင်သတိြပပါ၊လိဝှက်အပ်သ
ည်များကိုမေပါက်ကားေအာင်ေစာင့်ထိမ်းမည်ဆိုသည်ကိုလူနာအားအသိေပးပါ၊
(၇) လူနာှင့်အိမ်ရှင်များ၏စိတ်ခံစားချက်ှင့်သူတို၏အြမင်များဓေလ့ထုံးစံများ ကိုနားလည်
ေအာင် ကိးစားပါ

(၁) စိတ်သက်ေတာင့်သက်သာြဖင့် စကားေြပာိုင်ေစေသာအေြခအေနကို ဖန်တးီ ေပးပါ။

- လူနာအားလိုလားစွာ လက်ခံေတွဆုံပါ။ တ်ဆက်စကားေြပာပါ။
- လူနာေြပာေသာစကားများအား စိတ်ဝင်စားစွာ နားေထာင်ေပးပါ။ ထိုသိုနားေထာင်ြခင်းက
လူနာ၏ယုံကည်မကို တိုးေစသည်။

- လူနာအားေစာင့်ေရှာက်မေပးစဉ်

ေတွြမင်ကားသိရသမအချက်များအား

လိဝှက်ထားေပးမည်ြဖစ်ေကာင်းရှင်းြပပါ။

- လူနာမိသားစုဝင်များေရှတွင်

လူနာမှေြပာရခက်ေနပါက

အိမ်ရှင်များမပါဘဲ

လူနာအားသီးသန်ေဆွးေွးပါ။

- လူနာမှာ

အမျိးသမီးငယ်ြဖစ်ပါက

လူနာကည့်စဉ်တွင်

အမျိးသမီးဝန်ထမ်း/လူနာမိသားစုဝင်တစ်ဦးအား အနားတွင်ရှိေနပါေစ။

(၂) နားေထာင်ေပးြခင်းြဖင့် စတင်ပါ။

- လူနာေြပာေသာစကားများအား

စိတ်ဝင်စားစွာ

နားေထာင်ေပးပါ။

နားေထာင်ပါ။

စာနာမြဖင့်

ခံစားေနရသည်ကို

နားလည်ေပးပါ။စိတ်ပါဝင်စားစွာနားေထာင်ေနေကာင်းလူနာသိေအာင်ြပပါ။

- လူနာစကားေြပာေနပါက တတ်ိုင်သမကားြဖတ်ေြပာကားြခင်းမြပပါှင့်။
- ေရာဂါရာဇဝင်အားရှင်းလင်းစွာသိိုင်ရန် လိုအပ်သည်များကိုထပ်ေမးပါ။
- ကေလးလူနာများအား၄င်းတိုအသက်အရွယ်နားလည်ိုင်ေလာက်ေအာင်
လွယ်ကူေသာစကား များ ြဖင့် ေြပာဆိုေမးြမန်းပါ။

- မီးေကာင်ေပါက်အရွယ်လူနာများအား

၄င်းတို၏ခံစားချက်များ

၊

အေြခအေနများ

အားနားလည်ေကာင်းြပရန်လိုအပ်ပါသည်။

(၃) လူနာအား ကုသမ၊ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မတိုတွင်ပါဝင်ပါေစ။

- လူနာအား ၄င်း၏ေရာဂါစစ်ေဆးမ ၊ ကုသမစသည့် ဆုံးြဖတ်ချက်ချရမည့် လုပ်ငန်းတိုင်း၌
များိုင်သမများများ ပါဝင်ပါေစ။ ကေလးများ ၊ လူငယ်များ ှင့် သက်ကီးရွယ်အိုများလည်း
ဤကိစ၌ အကျံးဝင်ပါသည်။

(၄)လူနာအားေလးစားြခင်း၊အြပစ်မေြပာြခင်းှင့်မည်သိုကူညီရမည်ဆိုသည့်အြမင်မျိးြဖင့်အစ
ဉ်ဆက်ဆံပါ။

- လူနာအား ေလးစားသမရှိပါ။
- လူနာ၏

အြပအမူ

အသွင်အြပင်၊လူနာ၏လက်ရှိအေြခေနတိုကိုေဝဖန်ပစ်တင်ြခင်းမြပသင့်ပါ။

- ထိုအေြခေနကိုလက်ခံပီးဘယ်လိုေကာင်းေအာင်
ကူညီမည်ဆိုသည့်အြမင်ြဖင့်အခက်ခဲများကို ချဥ◌်းကပ်ပါ

- တည်ငိမ်ပါ။ စိတ်ရှည်ပါ။
- လူနာမှားေနပါကလည်း ဆန်ကျင်ြငင်းခုံေနမည့်အစားရှင်းလင်းေြပာကားေဆွးေွးေပးပါ။

၊

(၅) ေြပာဆိုဆက်ဆမ
ံ နည်းပညာ ေကာင်းမွန်ပါေစ။

- လွယ်ကူစွာနားလည်ိုင်ေသာ ဘာသာစကားကိုသုံးပါ။ ရှင်းလင်းမ ၊ တိကျမရှိပါေစ။
- ဟုတ်ပါသည်/မဟုတ်ပါဟူေသာ အေြဖထက်ပိုရမည့် ေမးခွန်းများကိုသုံးပါ။ (ဉပမာ ‘ခင်ဗျားဖျားေနသလား' ဟုမေမးဘဲ ‘ခင်ဗျားဘာေဝဒနာေတွခံစားေနရသလဲ’ ဟုေမးပါက
လူနာအေကာင်း ပိုမို၍ကျယ်ြပန်စွာနားလည်ိုင်ပါမည်)

- ေြပာကားခဲ့ေသာအေကာင်းအရာ၏အှစ်ချပ်ကိုြပန်ေြပာပီး
လိုအပ်မများကိုြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်ပါ။

- လူနာမှ နားမလည်သည်များကို ြပန်ေမးခွင့်ြပပါ။
(၆)လူနာှင့်မိသားစုတို၏အေရးရာကိစများကိုမေပါက်ကားေအာင်သတိြပပါ၊လိဝှက်အပ်သ
ည်များကိုမေပါက်ကားေအာင်ေစာင့်ထိမ်းမည်ဆိုသည်ကိုလူနာအားအသိေပးပါ။

- လူနာှင့်မိသားစုတို၏ကိုယ်ေရးကိုယ်တာကိစအချက်လက်များကိုလုံြခံမရှိေရးသည်အေရး
ကီးပါသည်။

- လူနာသည်စိတ်ချယုံကည်ရမှဖွင့်ေြပာမည်ြဖစ်ပါသည်။
- လူနာမှ

ဖွင့်ဟရန်ခက်သည့်ကိစများအား

ေြပာြပလာပါက

စိတ်ဝင်စားစွာ

၊

စာနာနားလည်စွာ နားေထာင်ေပးပါ။ (ဉပမာ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအိုင်ကျင့်ခံရြခင်း ၊
အကမ်းဖက်ခံရြခင်း ၊ မိမိကိုယ်ကို အရာယ်ြပမိြခင်း စသည်)

- ယခုကဲ့သိုဖွင့်ေြပာရြခင်းသည်

ခက်ခဲေသာအလုပ်ြဖစ်ေကာင်း

အသိအမှတ်ြပစကားေြပာေပးပါ။

- လူနာအားေစာင့်ေရှာက်မေပးစဉ်ေတွြမင်ကားသိရသမအချက်များအားလိဝှက်ထားေပး
မည်ြဖစ် ေကာင်း ထပ်ေလာင်းရှင်းြပပါ။

(၇) လူနာှင့်အိမ်ရှင်များ၏စိတ်ခံစားချက်ှင့်သူတို၏အြမင်များဓေလ့ထုံးစံများ ကိုနားလည်
ေအာင် ကိးစားပါ။

− လူနာသိုမဟုတ်မိသားစုများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်များကိုနားလည်ရန်ှင့်
နားလည်ေအာင်ကိး စားရန်အေရးကီးပါသည်။
− ထိုသိုနားလည်မှ ၎င်းတို၏ေနရာမှ ခံစားေတွးေခပီးကူညီေပးိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
− ထိုသိုနားလည်မှသာ

ဆက်ဆံေရးပိုမိုေကာင်းမွန်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

မလိုလားေသာြပဿနာများကိုေရှာင်ိုင်သလို
အချိြပဿနာများကိုေြဖရှင်းိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်
− လူနာှင့်မိသားစုများ၏

ိုးရာ

ဓေလ့ထုံးစံ

ယဥ◌်ေကျးမအယူအဆများကိုနားလည်ပီးလိုက်ေလျာညီေထွေြပာဆိုဆက်ဆံရန်လည်
◌းအေရးကီးပါသည်။

အခန်း ၂။ စိတ်ကျန်းမာေ◌ရး ကနဥ◌ီးေ◌စာင့်ေ◌ရှာက်မ

စိတ်ကျန်းမာေ◌ရး
စိတ်ကျန်းမာေ◌ရး

ကနဥ◌ီးေ◌စာင့်ေ◌ရှာက်မဆိုသည်မှာ
ြ◌ပဿနာများ

စတင်ြ◌ဖစ်ေ◌ပလာြ◌ခင်း၊

အေရးေပစိတ်ကျန်းမာေ◌ရးအေြခအေနကံေတွရြခင်း
စိတ်ကျန်းမာေရးြပဿနာ

ပိုမိုဆိုးဝါးလာြခင်း

သက်ဆိုင်ရာကမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏

လူတစ်ဥ◌ီးတွင်

၊

ယခင်ရှိှင့်ပီးေသာ

စသည့်

အေြခအေနရပ်များတွင်

ကူညီမရရှိသည်အထိ

(သိုမဟုတ်)

အေရးေပအေြခအေနေြပလည်သွားသည်အထိ ကနဦးေစာင့်ေရှာက်မေပးြခင်းြဖစ်သည်။

စိတ်ကျန်းမာေ◌ရး ကနဥ◌ီးေ◌စာင့်ေ◌ရှာက်မ၏ ရည်ရွယ်ချက်

- စိတ်ကျန်းမာေ◌ရး ြ◌ပဿနာများကို ေ◌စာစီးစွာသိရှိကူညီိုင်ရန်
- လူတစ်ဥ◌ီးတစ်ေ◌ယာက်၏ မိမိကိုယ်ကို (သိုမဟုတ်) အများအေပ ေ◌ဘးအရာယ်
ြဖစ်ေစိုင်ြခင်းမှ ကာကွယ်ရန်

- လူတစ်ဥ◌ီးတစ်ေ◌ယာက်၏ စိတ်ကျန်းမာြ◌ခင်းအေပ ကီးမားေသာထိခိုက်မြဖစ်ေစြခင်းမှ
ကာကွယ်ရန်

- စိတ်ကျန်းမာေ◌ရး

ြ◌ပဿနာများမှ

ြ◌ပန်လည်ထူေ◌ထာင်ိုင်ေ◌ရးအတွက်

အားေ◌ပးကူညီရန်

စိတ်ကျန်းမာေ◌ရး

ကနဥ◌ီးေ◌စာင့်ေ◌ရှာက်မ၏

အေြခခံလုပ်ေ◌ဆာင်ချက်များ

- မိမိကိုယ်ကို (သိုမဟုတ်) တပါးသူအေပ ထိခိုက်နာကျင်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ိုင်ေချ ရှိမရှိ
ဆန်းစစ်ရန်

- စိတ်ေဝဒနာရှင်များ၏

အေတွးများ၊

ခံစားချက်များအား

ြပစ်တင်ေဝဖန်ြခင်းမြပဘဲ

စာနာနားလည်စွာ နားေထာင်ေပးရန်

- လိုအပ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များေပးရန်ှင့် ှစ်သိမ့်အားေပးရန်
- သင့်ေလျာ်ေသာ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များထံမှ အကူအညီရယူိုင်ေရးအတွက် တိုက်တွန်းရန်

- ကိုယ်ထူကိုယ်ထ (သိုမဟုတ်) အြခားပံ့ပိုးမနည်းလမ်းများ ရှာေဖွိုင်ေစရန်
စိတ်ကျန်းမာေ◌ရး ကနဥ◌ီးေ◌စာင့်ေ◌ရှာက်မ လိုအပ်ေ◌သာအေြခအေနများ

(၁) စိတ်ေ◌ဖာက်ြ◌ပန်ေ◌ရာဂါ
(၂) စိတ်ကေရာဂါ
(၃) စိတ်ကျေရာဂါ
(၄) စိုးရိမ်စိတ်လွန်ြခင်းှင့် ေကာက်စိတ်မန်ြခင်း
(၅) အရက်စွဲေရာဂါ
(၆) မူးယစ်ေ◌ဆးသုံးစွဲြခင်း
(၇)

အသိလက်လွတ်ြဖစ်ြခင်း

ှင့်

သတိ၊

မှတ်ာဏ်

(၈) မိမိကိုယ်ကို သတ်ေသရန် ေတွးေတာ ကံစည်ြပမူြခင်း

ထိခိုက်ချိယွင်းလာြခင်း

အခန်း ၃။ အြဖစ်များေသာ စိတ်ကျန်းမာေရးြပဿနာများ၏လကဏာများှင့် ၄င်းတိုအား
ေြဖရှင်းရန်နည်းလမ်းများ။

(၁) စိတ်ေဖာက်ြပန်ေရာဂါ (Psychosis)

စိတ်ေဖာက်ြပန်ေရာဂါ

(Psychosis)

တွင်

စဉ်းစားေတွးေခမထိခိုက်ပျက်ြပားသည့် လကဏာများြဖစ်ေပလာြခင်း၊ ပုံမှန်စိတ်ခံစားချက်
ေလျာ့နည်းလာြခင်း၊ လံေဆာ်မမဲ့အာုံများ (Hallucination) ှင့် ယုံမှားလွန်သံသယများ
(Delusion)

ရှိေနြခင်း၊

အြပအမူအေြပာအဆိုများ

ပုံမှန်မဟုတ်ြခင်း၊

စိတ်တိုြခင်း၊

အလွန်အမင်းစိတ်လပ်ရှားြခင်း၊ ဂဏာမငိမ်ြခင်း၊ ခာကိုယ် လပ်ရှားမလုံးဝမရှိြခင်း စသည့်
လကဏာများ ေတွရိုင်ပါသည်။

စိတ်ေဖာက်ြပန်ေရာဂါလကဏာများ
(၁)

လံေဆာ်မမဲ့အာုံများ

အသံကားရြခင်း

(သိုမဟုတ်)

အနံမရှိဘဲအနံရြခင်း

−

(Hallucination)

(သိုမဟုတ်)

လူအများမကားရေသာ

မရှိေသာအရာများကို

ြမင်ြခင်း

အရာဝတပစည်းများမရှိဘဲ

(မရှိေသာ)
(သိုမဟုတ်)

အေတွအထိခံစားရြခင်း

(သိုမဟုတ်) အစားအစာမရှိဘဲ အရသာခံစားေနရြခင်း

(၂)

ယုံမှားလွန်သံသယများ

(Delusion)

-

အေထာက်အထားအေြခအြမစ်မရှိေသာ

သံသယစိတ်လွန်ကဲြခင်း (သိုမဟုတ်) မှားယွင်းေသာ ယုံကည်ချက်များ ရှိေနြခင်း။ ၎င်းတိုအား
ရှင်းြပေသာ်လည်း

နားလည်လက်ခံမမရှိြခင်း။

တစ်စုံတစ်ေယာက်က

အဆိပ်ခတ်ထားသည်ဟု

ဥပမာ

-

မိမိ၏

ယုံကည်ေနြခင်း၊

အစားအစာများကို
နတ်ြဖစ်ေနသည်ဟု

ယုံကည်ေနြခင်း

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းမှ လက်မခံိုင်သည့် မူမမှန်ေသာ အြပအမူတစ်ခုခုရှိေနြခင်း
(Bizarre

behavior)

-

တစ်ေယာက်တည်းြပံးြခင်း၊

အေကာင်းမရှိဘဲ
ရယ်ြခင်း၊

တစ်ေယာက်တည်း

စကားေြပာေနြခင်း၊

ုတ်တရက်ကမ်းတမ်းြခင်း၊

ေဒါသေပါက်ကွဲြခင်း

(သိုမဟုတ်) တစ်ကိုယ်ေရသန်ရှင်းမ အားနည်းလာြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမ

မရှိေသာ အဝတ်အစား ဝတ်ဆင်ြခင်း၊ အချိန်ကာြမင့်စွာ ေကျာက်ုပ်ကဲ့သို မလပ်မယှက်
ေနြခင်း
(၄) အဓိပါယ်မရှိ၊ အဆက်အစပ်မရှိေသာ စကားေြပာြခင်း၊ စကားေြပာမမှန်ြခင်း၊ လူအများ
နားမလည်ိုင်ေသာ စကားများကိုေြပာဆိုြခင်း (Disorganized speech)
(၅)

လူအသိုင်းအဝိုင်းမှ

ေရှာင်ကဉ်လာြခင်း၊

ပုံမှန်

စိတ်ခံစားမများေလျာ့နည်းလာြခင်း၊

ေနစဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ ယခင်ကဲ့သို မလုပ်ိုင်ြခင်း

စိတ်ေဖာက်ြပန်ေရာဂါခံစားေနရသူတစ်ဦးကို ေတွရှိပါက (၁) လုပ်ေဆာင်ရန်

- စကားကို တည်ငိမ်ေအးေဆးစွာ ေြပာဆိုပါ ၊ တိုတိုှင့်ရှင်းလင်းေသာ ေမးခွန်းများကိုသာ
ေမးပါ။

- စိတ်ေဖာက်ြပန်ေရာဂါခံစားေနရသူတစ်ဦးသည်
ေယဘုယျအားြဖင့်

မရှိတတ်ေချ။

ထိုေကာင့်

အကူအညီေတာင်းခံြခင်းမျိး
သူတိုကို

အကူအညီေပးချင်ေကာင်း

အသိေပးပါ။

- တစ်စုံတစ်ဦး (မိသားစု၊ ေဆွမျိး၊ မိတ်ေဆွ) အားဆက်သွယ်ေပးရန် ေမးြမန်းပါ။
- လံေဆာ်မဲ့အာုံများခံစားေနရြခင်း ရှိေနပါက ေသေသချာချာေမးြမန်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
- ေြပာသည့်လူမရှိဘဲ

စကားေြပာဆိုသံများကားေနရသည်ဆိုပါက

ထိုေြပာဆိုေနသည့်

အေကာင်း အရာများကို သိရှိရန် အေရးကီးပါသည်။

(၂) ေရှာင်ကဉ်ရန်

- ယုံမှားလွန်သံသယအေတွးများ

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုသည့်အခါတွင်လည်း

ဆန်ကျင်ဘက်ေြပာဆိုြငင်းခုန်ြခင်း၊ ေလှာင်ေြပာင်ြခင်း၊ သေဘာတူလက်ခံြခင်း

- မြဖစ်ိုင်ေသာကတိေပးြခင်း
- ဖွင့်မေြပာလိုသည့်အခါများတွင် အတင်းအကပ်ဖိအားေပးြခင်း
(၃) သတိြပရန်

၎င်းတိုှင့်

- အြခားသူတစ်ေယာက်ေယာက်ကို (သိုမဟုတ်) မိမိကိုယ်မိမိ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေစိုင်သည့်
စိတ်အေြခအေနမျိးရှိေနပါက

ထိေရာက်ေသာေဆးကုသမခံယူရန်

အလွန်အေရးကီးပါသည်။

- အထက်ပါ

အေရးေပအေြခအေနမျိး

အေရးေပကယ်ဆယ်ေရးအသင်းအဖွဲများ၏

ကံေတွရပါက
အကူအညီကို

ရယူရန်

ချက်ချင်းေဆာင်ရွက်ပါ။ လိုအပ်ပါက ရဲစခန်းကို အေကာင်းကားိုင်ပါသည်။

(၂) စိတ်ကေရာဂါ

စိတ်ကေရာဂါသည်
လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်၊

လူတစ်ဦး၏
စသည်တိုကို

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်၊
ဆိုးရွားစွာထိခိုက်ေစိုင်ေသာ

ေရာဂါတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ စိတ်ကေရာဂါခံစားေနရေသာအခါ၌ စိတ်ဓာတ်တက်ကလွန်းြခင်း၊
အားအင်တက်ကလွန်းေနြခင်း၊
စသည့်လကဏာများ

လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်များြပားလွန်းေနြခင်း

ခံစားရတတ်ပါသည်။

ေရာဂါခံစားရသည့်

တစ်ကိမ်ှင့်

ေနာက်တစ်ကိမ်အကားတွင် ေရာဂါလကဏာများ လုံးဝကင်းစင်ေနတတ် ပါသည်။

စိတ်ကေရာဂါလကဏာများ
(၁) စိတ်ေနြမင့်လွန်းြခင်း၊ ဘဝင်ြမင့်ြခင်း
(၂) အအိပ်အေနနည်းြခင်း − အိပ်ချိန်အနည်းငယ်ြဖင့် လန်းဆန်းေနသလို ခံစားေနရြခင်း
(၃) ကရားေရလတ် အဆက်မြပတ်စကားေြပာြခင်း
(၄) အေတွးများ များြပားပ်ေထွး ြမန်ဆန်ေနြခင်း − အေတွးတစ်ခုမပီးခင် ေနာက်တစ်ခု
ဝင်လာြခင်း
(၅) အာုံများြခင်း၊ ဂနာမငိမ်ြဖစ်ြခင်း
(၆) ပုံမှန်ထက်လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်များြခင်း
(၇) ကာမရာဂစိတ်များြခင်း
(၈) အသုံးအြဖန်းများြခင်း၊ တိုင်းဆဆင်ြခင်မ ကင်းမဲ့ြခင်း
**ေရာဂါအေြခအေန

ဆိုးရွားေနေသာသူများတွင်

လံေဆာ်မဲ့အာုံများခံစားေနရြခင်းမျိးများ ရှိေနိုင်ပါသည်။

ယုံမှားလွန်သံသယအေတွးများ၊

စိတ်ကေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနရသူကိုေတွရှိပါက (၁) လုပ်ေဆာင်ရန်

- တည်ငိမ်ေအးေဆးညင်သာစွာ ေြပာဆိဆ
ု က်ဆံပါ။
- ၎င်းတို၏ထင်ြမင်ေြပာဆိုမမှန်သမကို

သေဘာတူညီရမည်မဟုတ်ေသာ်ြငား

၎င်းတို၏ေထာင့်ကို နားလည်ေကာင်း အသိေပးပါ။

- ြငင်းခုန်ေနရမည့်အေြခအေနသိုေရာက်ိုင်ပါက စကားလမ်းေကာင်းကို လဲပါ။
- စိတ်ကေနေသာသူသည်

အရာယ်ရှိေသာအြပအမူများကို

ြပလုပ်မည့်အေြခအေနမျိး

အလားအလာ ရှိေနပါက ၎င်းတို၏ စိတ်ကိုအာုံလဲိုင်ရန် ကိးစားပါ။

- ထိေရာက်ေသာ ေဆးကုသမခံယူရန် တိုက်တွန်းးေဆာ်ပါ။
(၂) ေရှာင်ကဉ်ရန်

- ဆူပူကိမ်းေမာင်းြခင်း၊ ကမ်းကမ်းတမ်းတမ်းြပမူြခင်း၊ ေြမာက်ထိုးပင့်ေကာ်ြပလုပ်ြခင်း၊
ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊

ေဝဖန်ြခင်း

စသည်တိုကို

ေရှာင်ကျဉ်ပါ။

၎င်းတိုှင့်

ဆန်ကျင်ဘက်ေြပာလင် လူနာအေြခအေန ပိုဆိုးရွားတတ်ပါသည်။

- မြဖစ်ိုင်ေသာကတိေပးြခင်း
- ဖွင့်မေြပာလိုသည့်အခါများတွင် အတင်းအကပ်ဖိအားေပးြခင်း
(၃) သတိြပရန်

- အြခားသူတစ်ေယာက်ေယာက်ကို (သိုမဟုတ်) မိမိကိုယ်မိမိ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေစိုင်သည့်
စိတ်အေြခအေနမျိးရှိေနပါက

ထိေရာက်ေသာေဆးကုသမခံယူရန်

အလွန်အေရးကီးပါသည်။

- အထက်ပါ

အေရးေပအေြခအေနမျိး

အေရးေပကယ်ဆယ်ေရးအသင်းအဖွဲများ၏

ကံေတွရပါက
အကူအညီကို

ချက်ချင်းေဆာင်ရွက်ပါ။ လိုအပ်ပါက ရဲစခန်းကို အေကာင်းကားိုင်ပါသည်။

(၃) စိတ်ကျေရာဂါ

ရယူရန်

စိတ်ကျေရာဂါဆိုသည်မှာ
စိတ်ဓာတ်ကျြခင်း၊

ခဏတာသာမန်ဝမ်းနည်းြခင်းမျိးမဟုတ်ဘဲ

စိတ်ေပျာ်ရင်မမရှိြခင်း

လကဏာများကို

ြဖစ်ေစိုင်ေသာ

ှင့်

ခာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊

အေလးထားရမည့်

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ေရာဂါတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

စိတ်ကျေရာဂါသည် အြဖစ်များသည့်ေရာဂါြဖစ်ေသာ်လည်း အများအားြဖင့် သတိမထားမိ
တတ်ကေသာေကာင့်

ေဆးကုသမမရတတ်ကပါ။

ထိုအြပင်

အလုပ်လုပ်ိုင်စွမ်းရည်ှင့်

လူမဆက်ဆံေရးများကိုလည်း ထိခိုက်ေစိုင်ပါသည်။

စိတ်ကျေရာဂါလကဏာများ
(၁) စိတ်ဓာတ်ကျြခင်း
(၂) စိတ်ေပျာ်ရင်မမရှိြခင်း
(၃) မိမိ၏ဘဝကို အေကာင်းမြမင်ြခင်း၊ အရာရာကို အေကာင်းမြမင်ြခင်း
(၄) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကည်မ ေလျာ့နည်းြခင်း
(၅) အြပစ်ရှိသူတစ်ဦးကဲ့သို ခံစားရြခင်း
(၆) ကူ ကယ်ရာ မဲ့သလို ခံစားရြခင်း၊ ေမာ်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သလို ခံစားရြခင်း
(၇) ပင်ပန်းွမ်းနယ်ေနပီး အားမရှိသကဲ့သိုခံစားရြခင်း
(၈) အာုံစိုက်၍မရြခင်း၊ ေဆာက်တည်ရာမရ ြဖစ်ြခင်း
(၉) ေသချင်သည့်အေတွးများေပေနြခင်း၊ ေသေကာင်းကံစည်ရန် စိတ်ကူးများရှိေနြခင်း၊
အားထုတ်ြခင်း
(၁၀) အိပ်မေပျာ်ြခင်း (သိုမဟုတ်) အလွန်အမင်းအိပ်ေနြခင်း
(၁၁) အစားအေသာက်ပျက်ြခင်း (သိုမဟုတ်) အလွန်အမင်းစားြခင်း
(၁၂) တစ်ေယာက်ထဲေနလိုလာြခင်း၊ လူမဆက်ဆံေရး ပျက်ကွက်လာြခင်း
(၁၃)

အလုပ်အကိုင်စွမ်းရည်များကျလာြခင်း

(အလုပ်၊

ေကျာင်း၊

အိမ်)၊

မကာခဏပျက်ကွက်လာြခင်း

စိတ်ကျေနသူကို ေတွရှိပါက
(၁) လုပ်ေဆာင်ရန်

- သင်ကထိုသူခံစားေနရသည်ကို နားလည်ေကာင်း ှင့် အကူအညီေပးလိုေကာင်း ေြပာြပပါ။

- ခံစားမကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုရန် အားေပးပါ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ြဖင့် နားေထာင်ေပးပါ။
- အကူအညီေတာင်းပါက အကူအညီေပးပါ။
- စိုးရိမ် ေကာက်လန်မ ရှိ၊မရှိ ေမးပါ။ ေကာက်လန်ေနပါက ထိုသူှင့်အတူရှိေနေပးပီး
လိုအပ်ေသာအကူအညီ ရယူိုင်ရန် စီစဉ်ပါ။

- ှစ်သိမ့်အားေပးပါ။ သင့်ေတာ်ေသာ အကံာဏ်ှင့် အကူအညီ ေပးပါ။
- သက်ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အကူအညီရယူရန် အားေပးကူညီပါ။
- လိုအပ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များေပးပါ။
- စိတ်ဓာတ်ကျေနသူသည်

ေမာ်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ြခင်း၊

ေဆးကုသေသာ်လည်း

မထူးဟု

အဆိုးြမင်ြခင်းများ ရှိေနပါက အကူအညီကို ြငင်းပယ်တတ်ပါသည်။ ထိုအေြခအေနမျိးတွင်
လိုအပ်ေသာအကူအညီရယူရန် ထပ်မံေြပာဆိုေဖျာင်းဖျပါ။

(၂) ေရှာင်ကျဉ်ရန်

- စိတ်ဓာတ်ကျေနသူက

မေြပာလိုေသးပါက

အတင်းအကပ်ေြပာခိုင်းြခင်းမှ

ေရှာင်ပါ။

စိတ်ရှည်စွာေစာင့်ပါ။

(၃) သတိြပရန်

- စိတ်ကျေရာဂါ
လိုအပ်ပါသည်။

ခံစားေနရသူသည်
ထိုသို

ေသေကာင်းကံစည်လိုသူအား

မိမိကိုယ်မိမိ
ဆများ

ေတွရှိပါက

သတ်ေသိုင်သည်ကို
ထုတ်ေဖာ်လာပါက

ေဆာင်ရွက်ရန်

သတိြပရန်
မိမိကိုယ်ကို

နည်းလမ်းများ

အတိုင်း

ဆက်လက် လုပ်ေဆာင်ပါ။

(၄) စိုးရိမ်စိတ်လွန်ြခင်း ှင့် ေကာက်စိတ်မန်ြခင်း

စိုးရိမ်စိတ်လွန်ြခင်း
စိုးရိမ်စိတ်သည်
အေရးပါေသာအရာ

ြဖစ်သည်။

လူသားတို၏
စိုးရိမ်စိတ်မရှိလင်

အသက်ရှင်ရပ်တည်မအတွက်
စူးစိုက်မ၊

လုံလစိုက်ထုတ်မ

အားနည်းတတ်သည်။

သိုေသာ်

စိုးရိမ်စိတ်သည်

သာမန်ရှိသင့်သည်ထက်

ပိုလွန်လင်

(သိုမဟုတ်) ကာြမင့်စွာ ြဖစ်တည်ေနလင် စိုးရိမ်စိတ်လွန်ေဝဒနာများ ြဖစ်ေပတတ်ပါသည်။

စိုးရိမ်စိတ်လွန်ြခင်း၏လကဏာများ
(၁) ပူပန်ေကာင့်ကစိတ်များြခင်း
(၂) စိတ်မငိမ်ြခင်း၊ ေယာက်ယက်ခတ်ေနြခင်း
(၃) အာုံစူးစိုက်ိုင်မ ကျဆင်းြခင်း
(၄) ေကာက်ရွံြခင်း၊ စိတ်ပ်ေထွးြခင်း
(၅) ရင်ထဲတွင် တင်းကျပ်ေသာ ခံစားမ ြဖစ်ေပြခင်း
(၆) အိပ်မေပျာ်ြခင်း
**အထက်ေဖာ်ြပပါ

စိတ်ခံစားချက်များှင့်

ခာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ေရာဂါမရှိဘဲ

တွဲလျက်

ရံဖန်ရံခါတွင်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

လူတစ်ဦးသည်

လကဏာများကိုလဲ

တွဲဖက်ခံစားရိုင်ပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ (၁) ေခါင်းမူးြခင်း၊ ေခါင်းကိုက်ြခင်း၊ အေကာတက်ြခင်း
(၂) ှလုံးခုန်၊ ရင်တုန်ြခင်း၊ ရင်ဘတ်ေအာင့်ြခင်း
(၃) အသက်ရှြမန်ြခင်း၊ အသက်ရှကပ်ြခင်း၊ လည်ေချာင်းတွင် တစ်ဆိုဆိုြဖစ်ြခင်း
(၄) ပျိအန်ြခင်း၊ အစာမေကြဖစ်ြခင်း၊ ေလပွြခင်း
(၅) ဆီးဝမ်း မကာခဏသွားလိုစိတ်ေပြခင်း
(၆) ေြခဖျားလက်ဖျား ေအးြခင်း

ေကာက်စိတ်မန်ြခင်း (Panic)
အကယ်၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ စိုးရိမ်စိတ်လွန်ြခင်း လကဏာများ အြပင်
(၁) မကာခဏ အသက်ရှကပ်ြခင်း၊
(၂) ေခါင်းမူးြခင်း၊
(၃) သတိလစ်မလိုြဖစ်ြခင်း၊
(၄) ယခုချက်ချင်း ေသသွားေတာ့မေလာက် ူးသွားေတာ့မေလာက် ခံစားရြခင်း၊
(၅) ေြခလက်များ ထုံကျဉ်ြခင်း စသည်တိုကို ုတ်တရက် ခံစားရသည်ဆိုပါက ၎င်းမှာ
စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲြခင်းထက်ပိုကာ ေကာက်စိတ်မန်ြခင်း ြဖစ်ိုင်ပါသည်။

အဆိုပါ

စိုးရိမ်စိတ်လွန်သည့်လကဏာများြဖစ်ေစ၊

ေကာက်စိတ်မန်သည့်

လကဏာများြဖစ်ေစ ခံစားေနရသူများကို ေတွရှိပါက

- ၎င်းတိုကို အမှန်တကယ် စိုးရိမ်ထိတ်လန်ေစေသာ အရာ၊ အြဖစ်အပျက်များ ရှိ၊ မရှိ
ရှာေဖွပါ။

(ဥပမာ။

အလုံပိတ်အခန်းထဲေနရမည်ကို

ေကာက်ရွံစိတ်ရှိသူသည်

ဓါတ်ေလှကားအတွင်း ေရာက်ရှိေနြခင်း)

- အကယ်၍ ြဖစ်ိုင်မည်ဆိုပါက ယင်းစိုးရိမ်စိတ်ြဖစ်ေပေစေသာအရာ၊ အြဖစ်အပျက်အား
ဖယ်ရှားေပးပါ။

- ထိုေနာက် ေဝဒနာခံစားေနရသူအား
• အသက်ရှသွင်း၊ ရှထုတ် ကိုြဖည်းြဖည်းှင့် ပုံမှန် လုပ်ေဆာင်ေစပါ။
• အသက်ရှန်း

မှန်ကန်လာပီဆိုပါက

ေဝဒနာခံစားေနရသူအား

စိတ်ကိုေလာ့၍

တည်ငိမ်မ ရှိေစရန် အားေပးေြပာဆိုပါ။
• ၎င်းအား

မျက်စိမှိတ်ပီး

ထိုင်လျက်ြဖစ်ေစ၊

လဲေလျာင်းလျက်ြဖစ်ေစ

ေနခိုင်း၍

ပုံမှန်အသက်ရှရန် ဆက်လက်အားေပးပါ။
− ကာယကံရှင်မှ ေတာင်းဆိုပါက နီးစပ်ရာ ကျန်းမာေရးဌာနများသို ကူညီပိုေဆာင်ေပးပါ။

(၅) အရက်စွဲေရာဂါ

အရက်ေသာက်ြခင်းဆိုင်ရာ ြပဿနာများ ဆိုသည်မှာ အရက်ေကာင့် ေအာက်ပါ
ေရတို၊ေရရှည် ဆိုးကျိးများ ခံစားေနရြခင်းကို ဆိုလိုသည်။

- မိသားစု၊

ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရး

အခက်အခဲများ

(အလုပ်၊

စီးပွားေရး၊

လူမေရး၊

အိမ်ေထာင်ေရး)

- ဒဏ်ရာ အနာတရ ရြခင်း (ယာဉ်တိုက်မ၊ မေတာ်တဆထိခိုက်မ၊ ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွားြခင်း
စသည်ြဖင့်)

- စိတ်ေဝဒနာများ

(စိတ်ကျေရာဂါ၊

စိုးရိမ်စိတ်လွန်ေရာဂါ စသည်ြဖင့်)

စိတ်ေဖာက်ြပန်ေရာဂါ၊

သံသယလွန်ေရာဂါ၊

- ခာကိုယ် ေရာဂါများ (အစာအိမ်ေရာဂါ၊ အသည်းေရာဂါ၊ ှလုံးေရာဂါ၊ အတက်ေရာဂါ
စသည်ြဖင့်)

- မိမိကိုယ်ကို ေသေကာင်းကံစည်ြခင်း
- ရာဇဝတ်မကျးလွန်ြခင်း
အရက်စွဲေရာဂါ လကဏာများ
(၁) အရက်ေသာက်ချင်စိတ် အမဲြဖစ်ေပေနြခင်း၊ အရက်ေသာက်ြခင်းကို မထိန်းချပ်ိုင်ြခင်း
(၂) အရက်ကို ေနစဉ်နီးပါး ကာလကာရှည်စွာ ေသာက်ေနြခင်း
(၃) အရက်ကို ယခင်ေသာက်သည့် ပမာဏထက် သိသိသာသာ ပိုမိုေသာက်ိုင်လာြခင်း
(သိုမဟုတ်) ေကျနပ်မ ရရန်အတွက် ပိုမိုေသာက်လာြခင်း
(၄) အရက်မေသာက်ရလင် ေြခတုန်လက်တုန်ြခင်း ှင့် ကတုန်ကယင်ြဖစ်ြခင်း
(၅)

အရက်ေသာက်ေနကျအချိန်

မေသာက်ရ၍

ေြခတုန်လက်တုန်ြခင်းှင့်

ကတုန်ကယင်ြဖစ်ြခင်းကို အရက်ေသာက်လိုက်ပါက ေြပေပျာက်သွားြခင်း
(၆)

အရက်ေကာင့်

လူမေရး

(သိုမဟုတ်)

စီးပွားေရး

(သိုမဟုတ်)

ကျန်းမာေရး

ြပဿနာရှိေနြခင်း
(၇) အရက်ေသာက်ြခင်းေကာင့် လူမေရး၊ အလုပ်အကိုင် (သိုမဟုတ်) အြခားေပျာ်ရင်ဘွယ်ရာ
ကိစများကို လစ်လလာြခင်း (သိုမဟုတ်) ပျက်ကွက်လာြခင်း

အရက်စွဲေနသူတစ်ေယာက်ေယာက်ကို ေတွရပါက -

- အကူအညီေပးလိုစိတ်ြဖင့် ချဉ်းကပ်ပါ။
- ြဖစ်ိုင်ပါက ှစ်ဦးတည်း သီးသန် ေြပာဆိုိုင်ေသာ ေနရာှင့် အချိန်ကို ေရွးပါ။
- အရက်မေသာက်ထားသည့်အချိန်တွင် ေြပာပါ။
- အရက်ေသာက်ရြခင်းအေကာင်းရင်းကိုေြပာြပလင်

အြပစ်မတင်ဘဲ၊

ခံစားချက်ကို

နားလည်စွာ နားေထာင်ေပးပါ။

- အရက်စွဲေရာဂါ

အေကာင်းကို

ြပန်လည်ဆန်းစစ်ိုင်ရန် ကူညီေပးပါ။

အသိေပးေဆွးေွးပီး

၎င်းအား

မိမိကိုယ်မိမိ

- အရက်စွဲေရာဂါအတွက် ကူညီရန် အသင့်ရှိေကာင်း၊ လိုအပ်လင် ကုသမခံယူရန်အတွက်
အကံြပ လမ်းန်ေပးပါ။

ဘယ်လို အားေပးတိုက်တွန်းအကံေပးမလဲ

- စိတ်ခိုင်ုံ၊ စိတ်ေြပာင်းုံှင့် ေအာင်ြမင်ရန် ခဲယဉ်းတတ်ေကာင်း
- အကံေပးုံှင့် အရက်ြပတ်သွားမည်မဟုတ်ေကာင်း
- အရက်ြပတ်ရန် တကိမ်မက ကိးစားကရေကာင်း
- အရက်ြဖတ်သည့်အခါ

ေနစဉ်ဘဝ

ေနထိုင်မပုံစံ

အများကီး

ေြပာင်းလဲသွားမည်

ြဖစ်ေကာင်း

- ထပ်ခါထပ်ခါကိးစားေနမှ

တေနေအာင်ြမင်ိုင်မည်

ြဖစ်ေကာင်း

ေြပာြပရန်

လိုအပ်ပါသည်။

အပီးမြဖတ်ိုင်ေသးလင် အရာယ်နည်းေအာင်ေသာက်သုံးနည်း

- တတ်ိုင်သေလာက် ထိန်းေသာက်ဖို ကိးစားပါ
- တစ်ခွက်မကုန်ေသးခင် ထပ်မြဖည့်ပါေစှင့်
- အြမည်းများများ စားပါ
- အရက်မေသာက်ခင်ှင့် ေသာက်ေနစဉ် ေရများများေသာက်ပါ
- ဘီယာေပျာ့ေပျာ့ေသာက်ပါ (သိုမဟုတ်) အရက်ဆိုလင် ေရများများေရာေသာက်ပါ
- အေပါင်းအသင်းများှင့်

ခွက်တူလိုက်ေသာက်ြခင်း၊

ခွက်တူေအာင်ေစာင့်ေသာက်ြခင်း၊

ပိင်ေသာက်ြခင်းများ မြပလုပ်ပါှင့်

- တစ်ကျိက်ထည်းအများကီးမေသာက်ဘဲ

တစ်ငုံချင်း

ေှးေှးေသာက်ပါ၊

ခွက်ကို

ဆက်တိုက်မကိုင်ပဲ ချထားပါ

- အရက်ေသာက်ရန် အေကာင်းဖန်မည့် အေြခအေနမျိးကို တတ်ိုင်သေလာက် ေရှာင်ပါ
- အရက်သည်

မူးယစ်ေဆးများ၊

အရာယ်ေပးိုင်ပါသည်ကို သတိြပပါ

အြခားေဆးဝါးများှင့်

ဓါတ်ြပပီး

- အေပါင်းအသင်းများက
ြပင်ဆင်ထားပါ။

အရက်ေသာက်ရန်

ြငင်းရန်

ေသာက်ေနတဲ့ေဆးနဲ

ဆွဲေဆာင်သည့်အခါ

အေကာင်းြပချက်

အရက်နဲမတည့်ဘူး၊

စဉ်းစားထားပါ
စသည်ြဖင့်)။

ြငင်းိုင်ရန်

(ေနမေကာင်းဘူး၊

မိတ်ေဆွေကာင်းများက

နားလည်ေပးမည်သာ ြဖစ်သည်။

အရက်ြဖတ်ရန် တတ်ကမ်းသူဆီ သွားေရာက်ကုသရန် ြငင်းဆိုပါက

- အရက်မြဖတ်ိုင်ေသးပါက အရက်ေလာ့ေသာက်ရန်
- လက်မခံိုင်ေသာ ေသာက်သုံးပုံ အေနအထား (အရက်ေသာက်ပီး ကားေမာင်းြခင်း၊
မူးယစ်ရမ်းကားြခင်း၊ စသည်) များကို တိကျစွာ ေြပာဆိုသတ်မှတ်ေပးပါ

- အခွင့်ကံလာလင် ထပ်မံစည်းုံးရန် အသင့်ြပင်ထားပါ
- စာနာနားလည်ပီး ကူညီရန် အသင့်ရှိေနေကာင်း ေြပာထားပါ
အေရးေပ အေြခအေနများ
(က) အမူးလွန်ြခင်း
ေသွးထဲတွင်
ဆိုလိုပါသည်။

အရက်ပမာဏ

အမူးလွန်သူတွင်

အလွန်များေနေအာင်
ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွားြခင်း၊

ေသာက်ထားြခင်းကို
ကားတိုက်မြဖစ်ြခင်း

စသည့်အရာယ်များကျေရာက်ိုင်သည်။ အမူးလွန်ြခင်း၏ လကဏာများမှာ −
(၁) ဒယိမ်းဒယိင
ု ်ြဖစ်ြခင်း၊ လဲကျြခင်း
(၂) လာေလးအာေလးြဖစ်ြခင်း
(၃) ေအာ်ဟစ်ေြပာဆိုြခင်း၊ စကားများ ြငင်းခုံြခင်း၊ ကမ်းတမ်းစွာ ြပမူြခင်း
(၄) ေအာ့အန်ြခင်း
(၅) အိပ်ငိုက်ြခင်း၊ အိပ်ေပျာ်သွားြခင်း
(၆)

သတိေကာင်းစွာ

မရေတာ့ြခင်း

စသည်တိုကို

ေတွရိုင်ပါသည်။

အမူးလွန်ြခင်း

လကဏာများမှာ လူတစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ကွဲြပားိုင်ပါသည်။ တြခားေရာဂါများရှိလင်၊ သိုမဟုတ်
ေဆးဝါးတစ်မျိးမျိး ေသာက်ေနရလင် အရက်အေပ တုံြပန်မ ကွာြခားိုင်ပါသည်။

အရက်ေသာက်ထားသူ ေဒါသထွက်ေနပါက ေဒါသေြပေပျာက်ရန် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ

- ထိပ်တိုက်ေတွဆုံြခင်းမျိးမဟုတ်ပဲ စကားကို ေအးေဆးစွာေြပာပါ။
- ရန်လိုြခင်း၊ ရန်စြခင်း၊ ြငင်းခုံြခင်း၊ ဆွေပးြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများ ေရှာင်ကျဉ်ပါ။
- မူးေနသူကို စိတ်ငိမ်သွားရန် စကားစ ရပ်ပီး ေခတ အနားေပးပါ။
- အခန်းတွင်းတွင်ြဖစ်ပါက တံခါးများ ပိတ်မထားပါှင့်၊ မူးေနသူှင့် အြခားလူများအတွက်
ထွက်ေပါက် ရှိပါေစ။

- အရာယ်ြဖစ်ေစိုင်သည့်

အေနအထားမျိးများ

(ဥပမာ

ကားေမာင်းြခင်း)

ကို

တားဆီးေပးပါ။

- အမူးေြပရန်အတွက် အချိန်လိုအပ်ပါသည်။
- ေကာ်ဖီခါးခါးေသာက်ြခင်း၊ နားထဲသံပုရာရည် ညစ်ချြခင်း၊ အိပ်ြခင်း၊ လမ်းေလာက်ြခင်း၊
ေရချိးြခင်းများက အြမန်အမူးေြပရန်အတွက် အကျိးသိပ်မရှိပါ။

(ခ) အရက်ေကာင့်ြဖစ်ပွားိုင်ေသာ ကျန်းမာေရး အေရးေပ အေြခအေနများ
အမူးလွန်ြခင်း၊ အရက်အဆိပ်သင့်ြခင်းှင့် အရက်ြပတ်ြခင်းေဝဒနာများေကာင့်
စိုးရိမ်ရေသာ

အေရးေပအေြခအေနများ

ြဖစ်လာိုင်ပါသည်။

အေရးေပအေြခအေန၏

လကဏာများမှာ (၁) ဆက်တိုက်အန်ေနြခင်း
(၂) အိပ်ေပျာ်သွားပီး လုံးဝ းမရြခင်း
(၃)

အရက်အဆိပ်သင့်လင်

(အသက်ရှေှးြခင်း၊

အသက်ရှမမှန်ြခင်း၊

အသက်မင်မင်ေလးသာရှြခင်း၊ ေသွးခုန်န်း ေှးြခင်း၊ မမှန်ြခင်း၊ ေသွးခုန်အား နည်းြခင်း၊
ေြခဖျားလက်ဖျားများ ေအးစက် ြဖေဖျာ့လာြခင်း၊ ြပာှမ်းလာြခင်း)
(၄) ဦးေခါင်းဒဏ်ရာရရှိြခင်း
(၅)

ြပင်းထန်ေသာ

အရက်ြပတ်

လကဏာများ

သတိမေကာင်းဘဲကေယာင်ကတမ်းြဖစ်ြခင်း၊

ေပလာြခင်း

အေကာဆွဲြခင်း

-

အဖျားတက်လာြခင်း၊

တက်ြခင်း၊

မရှိသည့်

အရာများကို ြမင်သည် ကားသည်ဟု ေြပာြခင်း (ဥပမာ - သရဲေတွလာေနပီ၊ ပိုးေကာင်ေတွ
ကိုယ်ေပတက်ေနတယ်၊ စသည်)

အေရးေပ အေြခအေနကို ဘယ်လို ကူညီမလဲ

- ေဆးုံကားေခပါ၊ ေဆးုံပိုပါ
- တစ်ေယာက်ထဲ ပစ်မထားပါှင့်
- သတိေကာင်းေကာင်းမရေသးလင်

အစာမသီးေစရန်

အစားအေသာက်

အတင်းမေကးပါှင့်

- ဘယ်ဘက်သို ေဘးတေစာင်း လှဲသည့် ပုံစံ ထားပါ
- အန်ေနေသးလင် ထိုင်လျက်ထားပါ
- အသက်ရှရပ်သွားလင် ပါးစပ်ေတ့၍ အသက်ရှေပးြခင်းြဖင့် အသက်ကယ်ပါ
- ေသွးခုန်န်း စမ်းမရေတာ့လင် ှလုံးေပ ဖိ းဆွြခင်းြဖင့် အသက်ကယ်ပါ
(၆) မူးယစ်ေဆးသုံးစွဲြခင်း

မူးယစ်ေဆးသုံးစွဲြခင်းဆိုသည်မှာ

မူးယစ်ေဆးဝါးများြဖစ်သည့်

ေဆးေြခာက်၊

ေခါင်းခါေဆး၊ စိတ်ကူးသွပ်ေဆး၊ ကိုကင်း၊ ဘိန်းြဖ၊ ဘိန်းမည်း၊ ဘိန်းစာရွက် စသည်တိုကို
သုံးစွဲြခင်းများသာမက

အိပ်ေဆး၊

ေချာင်းဆိုးေပျာက်ေဆးများ

တလွဲအသုံးြပြခင်း၊

ေကာ်ရှြခင်း စသည်တိုလည်း ပါဝင်ပါသည်။

မူးယစ်ေဆးသုံးစွဲေနသည်ဟု ယူဆိုင်ေသာ လကဏာများ
(၁) ပညာေရးှင့်အလုပ်တာဝန် စွမ်းေဆာင်မများ ကျဆင်းလာြခင်း
(၂) ပုံမှန်မဟုတ်ေသာ အြပအမူများ ြပလုပ်လာြခင်း
(၃) လိဝှက်ေသာအြပအမူများြပလုပ်လာြခင်း
(၄) ေဆးသုံးစွဲသည့် အေပါင်းအသင်းများှင့် ဆက်သွယ်ြခင်း
(၅) စိတ်ခံစားမ အေြပာင်းအလဲများလာြခင်း
(၆) မိသားစုှင့် အေရာတဝင်မရှိေတာ့ြခင်း
(၇) လူေနမ အကျင့်များေြပာင်းလဲလာြခင်း (အိပ်စက်ြခင်း၊ အစားစားြခင်း အစရှိသည်ြဖင့်)
(၈) ပိုက်ဆံပိုမိုလိုအပ်လာြခင်း
(၉) မိမိကိုယ်မိမိ ဂုစိုက်မနည်းလာြခင်း

မူးယစ်ေဆးသုံးစွဲသူ တေယာက်ကိုေတွရှိပါက

- ေဝဖန်ြခင်းမရှိဘဲ ပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေွးပါ။
- အကူအညီေပးလိုေကာင်း ကမ်းလှမ်းေပးပါ။
- ှိမ့်ချေြပာဆိုြခင်း၊ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း မြပလုပ်ပါှင့်။
- ၎င်းတို၏ ကျန်းမာေရးအတွက် စိုးရိမ်ေနေကာင်းေြပာြပပါ။
- ၎င်းကို မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲရြခင်း၏ အေကာင်းကိုဖွင့်ေြပာေစရန် အားေပးပါ။
- စိတ်ဝင်တစားနားေထာင်၍ စာနာမကို ြပသပါ။
- စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားေပးမအြပင် လက်ေတွကျေသာ အကူအညီများ ေပးပါ (ဥပမာ ဆရာဝန်၊ ေဆးုံ၊ ေဆးခန်း သို ေခသွားေပးြခင်း)။

- အကယ်၍

ကိုယ်တိုင်အကူအညီမေပးိုင်ပါက

ဆက်သွယ်ေပးြခင်းြဖင့်

ကူညီိုင်သည်။

(ဥပမာ

အကူအညီေပးိုင်ေသာသူများထံသို
-

သက်ဆိုင်ရာကိုးကွယ်မအလိုက်

ဘာသာေရး ေခါင်းေဆာင်များ)

ေဆးအလွန်အကံသုံးစွဲထားသည်ဟု ယူဆရသူအားေတွရှိပါက

- ပထမဦးစွာ မိမိအပါအဝင် အြခားသူများှင့် ေဆးအလွန်အကံသုံးစွဲထားသူကိုယ်တိုင်တွင်
အရာယ်ရှိမရှိ အကဲြဖတ်ပါ။

- ေနာက်ထပ်အရာယ် မရှိေစရန် ကာကွယ်ေဆာင်ရွက်ပါ။
- သတိလစ်ေနပါက

အသက်ရှလမ်းေကာင်းပွင့်ေစရန်

ခာကိုယ်ကို

ေဘးေစာင်းထားေပးပါ။

- အသက်ရှန်း၊ ေသွးခုန်န်း၊ ကိုယ်အပူချိန်များ စမ်းသပ်ေပးပါ။
- ေဆးအလွန်အကံသုံးစွဲထားသူအား တစ်ေယာက်ထဲမထားခဲ့သင့်ပါ။
- ၎င်းတိုကို အကူအညီေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း တည်ငိမ်ေအးေဆးစွာ ေြပာဆိုပါ။
- အြခားေသာ ေဆးကုသမများ ရရှိိုင်ရန် စီစဉ်ပါ။
ေဆးလွန်ြခင်း

ဘယ်ဘက်သို

ေဆးလွန်ြခင်းသည် မေတာ်တဆြဖစ်ေစ၊ တမင်ရည်ရွယ်၍ြဖစ်ေစ ြဖစ်ိုင်သည်။
ေဆးလွန်ြခင်းသည်

အေရးေပေဆးကုသမ

ခံယူရမည့်အေြခအေန

ြဖစ်ပါသည်။

အနီးဆုံးေဆးုံ သို ပိုေဆာင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ေဆးလွန်ြခင်းလကဏာများ
(၁)

စမ်းသပ်စစ်ေဆးမများကို

လုံးဝတုံြပန်မ

မရှိြခင်း

(သိုမဟုတ်)

အနည်းငယ်သာ

ြပန်လည်တုံြပန်ြခင်း (သိုမဟုတ်) သတိလစ်ေနြခင်း
(၂) အသက်ရှန်းေှးေကွးြခင်း
(၃) သူငယ်အိမ် ကျဉ်းေနြခင်း (ဘိန်းှင့် ဘိန်းကဲ့သိုေဆးများလွန်ြခင်း)

ေဆးလွန်ေနသူအားေတွရှိပါက

- သုံးစွဲထားေသာ မူးယစ်ေဆးအမျိးအစားကို အတည်ြပရန် ကိးစားပါ။
- အြခားအရာယ်၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရှိမရှိ စစ်ေဆးပါ။
- ေဆးလွန်ေနသူ၏ အသက်ရှန်း၊ ေသွးခုန်န်းများကို စစ်ေဆးပါ။
- မည်သည့်အစာ၊ မည်သည့်အရည်မ မတိုက်ေကးပါှင့်။
- ေဆးလွန်ေနသူကို တတ်ိုင်သမ မလပ်ရှားဘဲ တိတ်ဆိတ်ငိမ်သက်စွာ ထားေပးပါ။
- ေဆးကုသမ အြမန်ဆုံးရရှိရန် အနီးစပ်ဆုံး ေဆးုံသို ပိုေဆာင်ေပးပါ။

(၇) အသိလက်လွတ်ြဖစ်ြခင်း ှင့် သတိ၊ မှတ်ာဏ် ထိခိုက်ချိယွင်းလာြခင်း

(၁) အသိလက်လွတ်ြဖစ်ြခင်း (Confusion)
ုတ်တရက်

အသိစိတ်ေပျာက်

စိတ်ပ်ေထွးေနေသာ

အေြခအေနသည်

သက်ကီးရွယ်အိုများတွင် အြဖစ်များေသာ်လည်း တခါတရံ လူရွယ်များှင့် ကေလးများတွင်ပါ
ေတွိုင်သည်။ ဤသို အသိလက်လွတ်ြဖစ်ြခင်း မှာ ေနာက်ခံ ေရာဂါတစ်ခုခု သိုမဟုတ်
ေနာက်ခံအေြခအေနတစ်ခုခုေကာင့်

ြဖစ်ပီး

အေကာင်းအရင်းကို

ရှာေဖွရန်ှင့်

အြမန်ကုသရန် အေရးကီးပါသည်။

အသိလက်လွတ်ြဖစ်ေနေသာ လကဏာများ
(၁) မိမိအေကာင်း ေသချာမေြပာြပိုင်ေသာ အေနအထား
(၂) ဘယ်ေရာက်ေနမှန်း မသိြခင်း
(၃) ရက်စွဲ၊ ေန ှင့် အချိန်ကို မေြပာိုင်ြခင်း
(၄)

ကည့်လိုက်လင်

ေကာင်ေတာင်ေတာင်ြဖစ်ေနြခင်း၊

အသိစိတ်

ေဝဝါးေနပုံ၊

ပူပန်ေကာင့်ကေနသည့်ပုံ ေပါက်ေနြခင်း
(၅) ဦးတည်ရာမဲ့ ေလာက်သွားေနတတ်ြခင်း
(၆) ပတ်ဝန်းကျင်အေနအထားကို သတိမမူမိသည့်ပုံ ြဖစ်ေနြခင်း
(၇) ြမင်ေတွေနကျ ရင်းှီးပီးသား ပစည်းများ (ဥပမာ ဖုန်း)၊ ေနရာများ (သွားေနကျလမ်း)၊
လူများ (ဥပမာ မိသားစု) ကို မမှတ်မိြခင်း

အသိလတ်လွတ်ြဖစ်ေနသူတစ်ဦးအားေတွရှိပါက -

- စကားကို တည်ငိမ်ြပတ်သားရှင်းလင်းစွာ ေြပာေပးပါ။
- မိမိကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်၍ ကူညီေပးမည်ြဖစ်ေကာင်းေြပာပါ။
- ေရာက်ေနသည့် ေနရာကို သိေအာင်ေြပာြပပါ။
- အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ လိပ်စာ ေမးပါ (ေြပာိုင်လင်)။
- မှတ်ပုံတင်၊ ကားလိုင်စင်ှင့် သူ၏အချက်အလက်များ ရိုင်ေသာ အြခား ကဒ်ြပားများ၊
လိပ်စာကဒ် စသည်တိုကို ေတာင်းကည့်ပါ။

- တာဝန်ရှိအဖွဲအစည်းများကို ဆက်သွယ် အကူအညီေတာင်းပါ။ (ရဲစခန်း၊ ရပ်ကွက်ုံး၊
ကက်ေြခနီ၊ စသည်)

- ဆက်သွယ်ေနစဉ် လူနာကို မျက်စိေအာက်မှ အေပျာက်မခံပါှင့်။
- ကူညီိုင်မည့်

အဖွဲအစည်း

ေရာက်မလာမချင်း

ေစာင့်ေပးပါ။

မေစာင့်ိုင်ပါက

အြခားသင့်ေလျာ်မည့်သူကို အကူအညီေတာင်းပါ။

- ေဘးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကာယကံရှင်ကို သိသူများ ရှိမရှိ စုံစမ်းပါ။
- လူနာတွင် ြမင်သာေသာ ြပင်ပဒဏ်ရာများ ရှိမရှိ ကည့်ပါ (ဥပမာ - ေခါင်းကွဲေနြခင်း)။
လိုအပ်ေသာအကူအညီများ ေပးပါ။

- အနီးစပ်ဆုံးေဆးုံသို ပိုေဆာင်ေပးရန် စီစဉ်ေပးပါ။
(၂) သတိ၊ မှတ်ာဏ် ချိယွင်းလာေသာေရာဂါ (dementia)
ေအာက်ပါလကဏာများ ခံစားလာရပါက သတိ၊ မှတ်ာဏ်ချိယွင်းလာေသာ
ေရာဂါခံစားေနရြခင်း ြဖစ်ိုင်သည်။
(၁)

သတိေမ့ြခင်း

စကားေြပာေနရင်း

(ဥပမာ

ပစည်းအထားမှားြခင်း၊

အေစာပိုင်း

ေြပာထားေသာ

ပုံမှန်ထက်

ပိုေမ့တတ်ေနြခင်း၊

စကားများကို

ေမ့သွားြခင်း၊

မှတ်စရာအသစ်များကို မမှတ်ိုင်ြခင်း)
(၂) စကားေြပာရာတွင် ခက်ခဲလာြခင်း ( ဥပမာ

ိုးရှင်းေသာ စကားများကို ေမ့ြခင်း၊

မဆိုင်ေသာ စကားလုံးများြဖင့် အစားထိုး ေြပာဆိုြခင်း)
(၃) စဉ်းစားရေသာ အယူအဆများကို နားမလည်ေတာ့ြခင်း (ဥပမာ ၁, ၂ , ၃, ၄, နံပါတ်များကို
နားမလည်ေတာ့ြခင်း)
(၄)

လုပ်ေဆာင်ေနကျကိစများကို

မစီစဉ်တတ်၊

မကိုင်တွယ်တတ်ေတာ့ြခင်း

(ဥပမာ

ချက်ေနကျဟင်းကို အစီအစဉ်တကျ မချက်တတ်ေတာ့ြခင်း)
(၅) မစဉ်းစားတတ်ေတာ့ြခင်း၊ ဆုံးြဖတ်ချက်များ လွဲလာြခင်း (ဥပမာ အယုံလွယ်လာြခင်း)
(၆) တကိုယ်ေရလုပ်ေဆာင်ေနကျ အလုပ်များ မလုပ်တတ်ေတာ့ြခင်း (ဥပမာ အဝတ်အစားများ
မဝတ်တတ်ေတာ့ြခင်း၊ ကယ်သီး မတပ်တတ်ေတာ့ြခင်း)
(၇) သွားေနကျ လမ်းမတွင်ပင် လမ်းေပျာက်ေနြခင်း၊ အိမ်မြပန်တတ်ေတာ့ြခင်း၊ လက်ရှိ
ရက်စွဲ၊ ေန၊ လ၊ ရာသီတိုကို မမှတ်မိေတာ့ြခင်း

(၈)

ယုံမှားမလွန်

သံသယစိတ်များ

(delusions)၊

ြပင်ပလံေဆာ်မမရှိဘဲ

အာုံခံစားေနရြခင်းများ (hallucinations) စသည့် လကဏာများ ေပလာြခင်း
(၉)

လူမဆက်ဆံေရး

ကိစများကို

စိတ်မဝင်စားေတာ့ြခင်း

(ဥပမာ

စကားေြပာ

အလွန်နည်းလာြခင်း)
(၁၀) ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွး ေြပာင်းလဲလာြခင်း (ဥပမာ အရင်ထက် သံသယစိတ်၊ ေကာက်စိတ်
လွန်ကဲလာြခင်း၊ ေစာင့်ထိန်းရမည့် လူကျင့်ဝတ်တိုကို နားမလည်ေသာ လူတစ်ေယာက်ကဲ့သို
ြဖစ်လာြခင်း၊ ဂဏာမငိမ် ြဖစ်ြခင်း)
(၁၁) စိတ်ခံစားမ အမျိးမျိး ေြပာင်းလွယ်ြခင်း (တည်ငိမ်ေနရာမှ အေကာင်းြပချက်မရှိ
ုတ်တရက် ငိုြခင်း၊ ေဒါသ ထွက်ြခင်း)
သိုေသာ် အထက်ပါ လကဏာများ ေတွရှိရေသာ်လည်း သတိ၊ မှတ်ာဏ်
ချိယွင်းလာေသာေရာဂါမဟုတ်ဘဲ အြခားေရာဂါများလည်း ြဖစ်ိုင်ေသးသည်ကို သတိြပပါ။

သတိ၊ မှတ်ာဏ် ချိယွင်းလာေသာေရာဂါ ခံစားေနရသူကို ေတွပါက -

- သတိ၊ မှတ်ာဏ် ချိယွင်းလာေသာေရာဂါ ြဖစ်မည် စိုးရိမ်ေကာင်း မိသားစုကို ေြပာြပပါ။
- လူနာကို အသိာဏ်ရှိသည့် လူတစ်ေယာက်အြဖစ် ေလးေလးစားစား ဆက်ဆံပါ။
- ဆရာဝန်ှင့် ြပသ၍ ကုသမခံယူရန် စည်းုံးပါ။
- ကုသမ

ခံယူရန်

ြငင်းဆိုလင်

မကုသချင်သည့်

သူတို၏

အခက်အခဲကို

နားလည်ေအာင်ကိးစားပီး ကူညီိုင်သေလာက် ကူညီပါ။ လူနာှင့် ရင်းှီးသည့် လူကို
ကူညီစည်းုံးေပးရန် အကူအညီေတာင်းပါ။

မိသားစုဝင်များအတွက် လုပ်ေဆာင်ရန် အကံေပးချက်များ

- ေဝဒနာခံစားေနရသူအေပမှာ အရင်လိုပဲ ေလးစားမရှိပါ။
- စိတ်ရှည်ရှည်ထားပါ။
- သတိ၊ မှတ်ာဏ် ချိယွင်းလာေသာေရာဂါအေကာင်း ပိုေလ့လာပါ။ ေရာဂါအေကာင်း
ပိုနားလည်လာပါက ေနစဉ်ဘဝတွင် ပိုအဆင်ေြပလာပါမည်။

- လူနာကို ဒိုင်ယာရီ၊ မှတ်တမ်းစာအုပ်များ ထားေပးြခင်းြဖင့် သတိေမ့ေလျာ့ြခင်းေကာင့်
ြဖစ်လာိုင်သည့် ြပဿနာများကို ေလာ့ချပါ။

- ပစည်းများကို ထားေနကျေနရာတွင် အမဲထားပါ။ (ေသာ့၊ ပိုက်ဆံ၊ ပန်းကန်၊ စသည်)
- လူနာကို ကူညီိုင်မည့် သတိေပးချက်များ အိမ်တွင် ကပ်ထားပါ။ (ဥပမာ အိမ်ေသာ့
ဘယ်မှာထားသည်၊ အေရးကီးေသာ ဖုန်းနံပါတ်များ၊ စသည်)

- ြပကဒိန်တွင် လုပ်ေဆာင်ဖွယ်များ မှတ်ထားေပးပါ။
- လူနာသည် ေနစဉ်လုပ်ငန်းများ မလုပ်ိုင်ေတာ့သည့်အတွက် စိတ်ညစ် ေဒါသထွက်ေနသည့်
အချိန်များ ရှိိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် မိမိမှ နားလည်စာနာေကာင်း ေြပာြပပါ။ လူနာမှ
ေြပာချင်သည့် စကားများကို အချိန်အနည်းငယ်ေပးပီး နားေထာင်ေပးပါ။

- ေဝဒနာခံစားေနရသူှင့်

အတူတူ

လုပ်ိုင်မည့်

သင့်ေလျာ်မည့်

လုပ်စရာေလးများ

ဖန်တီးေပးပါ။ (ဥပမာ လမ်းအတူတူ ေလာက်ေပးြခင်း၊ သတင်းဂျာနယ်များ၊ မဂဇင်းများ
အတူတူဖတ်ြခင်း)

- လူနာအား

သူလုပ်ိုင်ေသာ

ေနစဉ်အလုပ်များအား

တာဝန်ယူခိုင်းပါ

(ဥပမာ

အိမ်ေမွးတိရစာန်များကို ေစာင့်ေရှာက်ခိုင်းြခင်း)

- လူနာှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ြခင်း ရန်ေတွြခင်းများ မလုပ်ပဲ သူအြမင်ှင့် ခံစားချက်ကုိ
နားလည်ေအာင် ကိးစားပါ။

- လူနာှင့် စကားေြပာရ ခက်ခဲမည် ြဖစ်ေသာ်လဲ တတ်ိုင်သေလာက် စကားေြပာေပးပါ။
လူနာအေပမှာ မငိြငင်ေကာင်း၊ လူနာ၏ခံစားချက်ကိုလည်း အေလးထားေကာင်း ြပပါ။

- လူနာမှ

ေဒါသေပါက်ကွဲသည့်

စိတ်ဆိုးေဒါသထွက်

အချိန်များ

အြပစ်တင်သည်ဟု

တစိတ်တပိုင်းြဖစ်ေကာင်း
စိတ်ပူစရာမရှိေကာင်း၊

နားလည်ပါ။

ရှိလာပါမည်။

ထိုအချိန်တွင်

သေဘာမထားပဲ
လူနာကို

မိမိကို

ေရာဂါလကဏာ၏
စိတ်ေအးေအးထားရန်၊

ကူညီေြဖရှင်းေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း

ေြပာပါ။

လူနာကို

ချပ်ေှာင်ြခင်း၊ ကိးတုပ်ြခင်းများက အေြခအေနကို ပိုဆိုးေစပါသည်။ အရာယ်မရှိလင်
လူနာကို ေခတ တစ်ေယာက်ထဲ ထားခဲ့ပါ။

- လူနာမှ လိင်ကိစှင့် ပက်သတ်သည့် မသင့်ေလျာ်ေသာ အြပအမူများ လုပ်လာလင်
ထိုသိုမြဖစ်ရန် လိုအပ်ေသာ အစီအမံများကို လုပ်ေဆာင်ေပးပါ။

- ယုံမှားလွန် သံသယစိတ်များ (delusions) ြပင်ပလံေဆာ်မမရှိပဲ အာုံခံစားေနရြခင်းများ
(hallucinations)
အကျိးမရှိပါ။

ခံစားေနရပါက

လူနာှင့်

လူနာခံစားေနရသည့်

ြငင်းခုံြခင်း၊

အတင်းရှင်းြပြခင်းများသည်

ေကာက်လန်မ

စိုးရိမ်မများကို

နားလည်ကိုယ်ချင်းစာေကာင်း ေြပာြပပါ။ လူနာထိုသို ခံစားေစရသည့် အေကာင်းရင်းကို
စုံစမ်းပါ (ဥပမာ - အလင်းေရာင် ေကာင်းစွာ မရ၍၊ အသံများဆူညံေန၍၊ စသည်)။
တခါတရံ

ထိုလကဏာများမှာ

ြဖစ်ေနိုင်သည်ကို သတိြပပါ။

ဖျားနာြခင်းစသည့်

အြခားေရာဂါ

တစ်ခုခုေကာင့်

(၈) မိမိကိုယ်ကို သတ်ေသရန် ေတွးေတာ ကံစည်ြပမူြခင်း

ကီးမားေသာဘဝအခက်အခဲများေကာင့်
အနာဂတ်ေမာ်လင့်ချက်များ

ြပင်းထန်စွာခံစားရပီး

ေပျာက်ဆုံးသွားေသာအခါတွင်

မိမိကိုယ်ကို

သတ်ေသရန်

ေတွးေတာ ကံစည်ြပမူြခင်း ြဖစ်ပွားိုင်ေပသည်။ ထိုသို ကံစည်လိုသည့် အေတွးများအား
မိမိတို၏ စိတ်ထဲတွင်သာ ဖုံးကွယ်သိမ်းထားေလ့ရှိပီး တြခားသူများှင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း
ေဆွးေွးေလ့

မရှိပါ။

ထိုအြပင်

ထိုစိတ်ေသာကဖိစီးမှင့်

ဝမ်းနည်းေကကွဲမများအား

တြခားသူများှင့် ေဆွးေွးတိုင်ပင်ဖို မြဖစ်ိုင်ဟု ထင်ေကာင်းထင်ိုင်ေပသည်။ သိုြဖစ်၍
ခံစားေနရေသာ

စိတ်ေသာကများကို

ေြပာြပခွင့်ရရန်

အေရးကီးပါသည်။

မိမိကိုယ်ကို

သတ်ေသလိုစိတ် ရှိမရှိေမးြမန်းြခင်းသည် ထိုသူအား သတ်ေသလိုစိတ် ြဖစ်ေပလာေအာင်
တွန်းအားေပးရာ မေရာက်ပါ။ ထိုသိုေမးြမန်းြခင်းြဖင့် မိမိက ဂုစိုက်ေကာင်း၊ အမှန်တကယ်
ကူညီလိုစိတ်ရှိေကာင်းကို ထုတ်ေဖာ်ြပသရာ ေရာက်ပါသည်။

မိမိကိုယ်ကို သတ်ေသရန် ေတွးေတာ ကံစည်ြပမူိုင်သူ၏ လကဏာများ
(၁) အနာဂတ်အစီအစဉ်ချြခင်းများမရှိေတာ့ြခင်း
(၂) ဘဝတွင်ဆက်ေနရန် မထိုက်တန်ေတာ့ဟုခံစားရြခင်း
(၃)

အရာအားလုံးကို

အံးေပးလိုက်ပီး

ြပဿနာကိုေြဖရှင်းရန်

နည်းလမ်းများကို

ထပ်မံရှာေဖွေဆွးေွးြခင်းများ မရှိေတာ့ြခင်း
(၄) ေမာ်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ေနသည့် (သိုမဟုတ်) အကူအညီကင်းမဲ့ေနသည့် အသွင်ြဖစ်ေနြခင်း
(၅)

အနာဂတ်တွင်

သူတိုမရှိပါက

အဆင်ေြပသာယာမည့်အေကာင်းများ

ေြပာဆိုြခင်း

(သိုမဟုတ်) သွယ်ဝိုက်၍ေဖာ်ြပြခင်း
(၆)

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာကိစများကို

ရှင်းလင်းြခင်း

(ပိုင်ဆိုင်မများကိုလဲေပးြခင်း၊

လုပ်ပိုင်ခွင့်များလဲေြပာင်းြခင်း)
(၇) လဝှက်သိုသိပ်သည့် အြပအမူများ ရှိလာြခင်း
(၈) ေသတမ်းစာ၊ တ်ဆက်စာများေရးထားြခင်း

မိမိကိုယ်ကိုသတ်ေသရန်ေတွးေတာကံစည်ြပမူလိုသူအား ေတွရှိပါက -

- ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ြဖင့်

ေြပာဆိုပါ။

မိမိက

ထိုသူ၏

ကျန်းမာေရးအား

အေလးထားေကာင်း၊ ကူညီလိုေကာင်း ေြပာြပပါ။

- စိတ်ခံစားချက်လုံြခံမရှိ၊ မရှိ ေမးြမန်းပါ။ မိမိကိုယ်မိမိနာကျင်ေစလိုေသာ အေတွးမျိးရှိ၊ မရှိ
ေမးပါ။ စိတ်ထဲတွင် လုံြခံမမရှိပါက ဘာအေကာင်းအရာေတွးေနသလဲ ေမးြမန်းပါ။

- မိမိမှ ဘာအကူအညီ ေပးရမလဲ ေမးြမန်းပါ။
- အေရးေပ အရာယ်ရှိိုင်သလား စစ်ေဆး၍ ရှိေနလင် ဖယ်ရှားပါ။ (အရာယ်ရှိေသာ
ပစည်းများ ြဖစ်ေနပါက ဖယ်ရှားပါ)

- ထိုသူအား အချိန်ြပည့်ေစာင့်ကည့်ေနရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ေယာက်တည်းမြဖစ်ေစပါှင့်။
- လိုအပ်သည့် အကူအညီရယူရန် စီစဉ်ပါ။
- သက်ဆိုင်ရာ

ကမ်းကျင်ပညာရှင်၏

အကူအညီမရခင်တွင်

အကူအညီေပးမည့်သူ တစ်ေယာက်ှင့် ဆက်သွယ်ပါ။

အတူေန၍

