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အတိုေကာကးစာလဵု့မ္ာ့ အဓိပၸါယးေဖား်ပခ္ကး
AAPP

ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့

ASPiRE-MHS အာရြ ပစိဖိတး စိတးက္နး့မာေရ့ ဝနးေဆာငးမႈအတျကး သုေတသနအစီအစဥး
CETA

Common Elements Treatment Approach

CMHD

်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိေသာ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့်ဖစးမႈ

GAP

ေယဘုယ္်ဖစးေသာ စို့ရိမးပူပနးမႈစဵလဲ်ျ ခငး့

CRPD

မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကး

FPP

ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့

HIC

ဝငးေငျ်မငံးေသာ တိုငး့်ပညးမ္ာ့

ICESCR

စီ့ပျါ့ေရ့၇ လူမႈေရ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈအချငး႔အေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ႏိုငးငဵတကာ သေဘာတူစာခ္ဳပး

IDP

်ပညးတင
ျ း့ေနရပးစျနး႔ချာတိမး့ေရြာငးသူမ္ာ့

INGO

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ အစို့ရမဟုတးသညးံ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့

JHU

ဂၽျနးေဟာံပးကငး့ တက၎သိုလး

LIC

ဝငးေငျနိမးံေသာ တိုငး့်ပညးမ္ာ့

LMIC

ဝငးေငျနိမးံႏြငးံ ဝငးေငျအလယးအလတးရြိေသာ တိုငး့်ပညးမ္ာ့

MGMH

ကမာၻ႔စိးတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့

MHAP

စိတးဓာတး်ပနးလညး်မႇငးံတငးေပ့ေရ့ အစီအစဥး

mhGAP

စိတးက္နး့မာေရ့ကျာဟမႈအတျကး လုပးငနး့အစီအစဥး

mhGAP-IG

စိတးက္နး့မာေရ့ကျာဟမႈအတျကး လုပးငနး့အစီအစဥး ကုသမႈလမး့ၫႊနး

MHIN

စိတးက္နး့မာေရ့ဆုိငးရာ ဆနး့သစးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ ကျနးရကး

NGO

အစို့ရမဟုတးသညးံ အဖျ႕ဲ အစညး့

OCD

အာသာဆႏၵ်ပငး့်ပမႈ၇ အမူအက္ငံးတစးခုကို တမး့တမး့စျ်ဲ ဖစးမႈ စဵလဲျ်ခငး့

PTE

်ဖစးႏုိငးေခ္ရြိေသာ စိတးဒဏးရာ်ဖစးရပး

PTSD

ထိတးလနး႔ဖျယး်ဖစးရပးမ္ာ့ ်ဖစးၿပီ့ေနာကး ေပ၍ေပါကးလာသညံး စိတးဖိစီ့မႈေဝဒနာ

UDHR

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ လူ႔အချငးံအေရ့ ေၾကညာစာတမး့

WHO

ကမာၻ႔က္နး့မာေရ့အဖျဲ႕ႀကီ့
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မိတးဆကးစကာ့
ဿွှ၂ ခုႏြစး ထုတး်ပနးခ္ကးအရ က္နး့မာေရ့်ပႆနာ ှွ ခုတင
ျ း စိတးဓာတးက္မႈႏြငးံ စို့ရိမးပူပနးမႈ
စဵလဲျ်ခငး့တို႔မြာ အ်ဖစးမ္ာ့ၿပီ့ ဂ႐ုစိုကးေ်ဖရြငး့မႈ အာ့အနညး့ဆုဵ့ေသာ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ်ပႆနာ
မ္ာ့ ်ဖစးေနၾကၿပီ့ (IHME 2015) ထုိ်ပႆနာႏြစးခုလဵု့၌ ်ဖစးပျါ့မႈႏႈနး့သညး တို့ပျါ့လ္ကးရြိေနသညး၈
(WHO

2017). ထို်ပႆနာမ္ာ့သညး

်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိေသာ

စိတးပင
ို း့ဆိုငးရာ

နာမက္နး့်ဖစးမႈမ္ာ့

်ဖစးသညး၈
်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိေသာ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့်ဖစးမႈမ္ာ့အတျကး ထိေရာကးေသာကုသမႈမ္ာ့
ရြိေသားလညး့ ကမာၻ႔လူဦ့ေရအမ္ာ့စုမြာ ထိုကုသမႈမ္ာ့ကို ရရြိႏိုငးမႈ မရြိၾကေပ၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း ်ဖစးေလံ
်ဖစးထရြိေသာ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့်ဖစးမႈမ္ာ့အတျကး ကုသမႈကာျ ဟခ္ကးသညး ၆ွ% နီ့ပါ့ရြိသညး၈
(Than Tun Sein et al. 2014). ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ လကးရြိ ႏုိငးငဵေရ့ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့သညး မူဝါဒေရ့ဆျဲ
သူမ္ာ့အတျကး အာ့ေကာငး့ေသာ စိတးက္နး့မာေရ့စနစးတခုကို ဖနးတီ့ရနး အချငးံအလမး့တစးရပး ပျငးံလာ
်ခငး့်ဖစးသညး၈ AAPP သညး စိတးက္နး့မာေရ့လုပးငနး့ကုိ ဦ့စာ့ေပ့အေကာငးအထညးေဖားေနသညးံ အဖျ႕ဲ
မ္ာ့ထဲမြ တစးဖျ႕ဲ ်ဖစးၿပီ့ စိတးက္နး့မာေရ့ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ တုိ့တကးမႈအတျကး အေထာကးအကူ ေပ့ေန
ေသာ အဖျ႕ဲ အစညး့တစးခု်ဖစးသညး၈ ယခုအစီရငးခဵစာသညး စိတးက္နး့မာေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ဖဵျ႕ၿဖိဳ့တို့တကး
ေရ့အတျကး AAPP ၌ ပထမဆဵု့ အစီရငးခဵစာ်ဖစးသညး၈

ွ.ှ၈ AAPP ၌ စိတးဓာတး်ပနးလညး်မႇငးံတငးေပ့ေရ့ အစီအစဥး
လျနးခဲံေသာ ႏြစးမ္ာ့စျာကတညး့က AAPP သညး Johns Hopkins University (JHU) ၌ စိတးက္နး့မာ
ေရ့အသဵု့ခ္ သုေတသနအဖျဲ႕ႏြငးံ လကးတဲလ
ျ ုပးေဆာငးချငးံ ရရြိခဲံသညး၈ ထိ႔ေ
ု ၾကာငံး Common Elements
Treatment Approach (CETA) ဟူေသာ ်မနးမာႏုိငးငဵအေ်ခအေနႏြငးံ သငးံေလ္ားေသာ ကုထဵု့တစးရပးကို
အေကာငးအထညးေဖားခဲံသညး၈ CETA နညး့်ပမ္ာ့သညး အရပးဘကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ကို ပညာေပ့သူမ္ာ့
်ဖစးလာၿပီ့ အစီအစဥးတို့ခ္ဲ႕ႏုိငးလာသညး၈
MHAP သညး AAPP ၌ အေရ့ပါေသာ အစီအစဥးတစးရပး ်ဖစးလာသညး၈ စိတးက္နး့မာေရ့ကုသမႈကို
အေကာငးအထညးေဖားရငး့ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့မႈ ခဵစာ့ေနရသူမ္ာ့၌ ဘဝေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကို
အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိေၾကာငး့ AAPP တျငး မ္ကး်မငးေတျ႕ႀကဵဳခဲံရသညးမ္ာ့ရြိသညး၈
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တစးခ္ိနးတညး့မြာပငး ်မနးမာႏိုငးငဵ၉ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ေစာငးံေရြာကးမႈစနစးသညး ခုိငးမာမႈ မရြိသညး
ကိုလညး့ အေတျ႕အႀကဵဳအရ သိရြိခံရ
ဲ သညး၈ AAPP သညး လူတနး့စာ့အလႊာအသီ့သီ့ကို စိတးက္နး့မာ
ေရ့ဆိုငးရာ ကုသမႈအေၾကာငး့ အသိပညာ ်မႇငးံတငးေပ့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့ခဲံပါသညး၈ AAPP သညး လူမႈ
ဝနးထမး့ ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန၇ ႏိုငးငဵတကာ သုေတသနအဖျ႕ဲ မ္ာ့၇
အရပးဘကးအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့၇ တုိငး့ရငး့သာ့ေဒသအေ်ခ်ပဳ အရပးဘကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ အ်ခာ့ေသာ
အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးလ္ကးရြိသညး၈ ထိ႔အ
ု ်ပငး AAPP သညး အဆိုပါအဖျ႕ဲ မ္ာ့ႏြငံး
ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးလ္ကး လူတိုငး့၌ ေမျ့ရာပါအချငးံအေရ့်ဖစးေသာ က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ ရပိုငး
ချငးံႏြငးံ (စိတးပိုငး့ဆုိငးရာ နာမက္နး့်ဖစးေနသူမ္ာ့ကို လ္စးလ္ဴရႈမထာ့ဘဲ) စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့မႈ
ခဵစာ့ေနရသူမ္ာ့ကို

ကုသေပ့ႏိုငးေသာ

က္နး့မာေရ့စနစးတစးခု

်ဖစးေပ၍လာေရ့အတျကးလညး့

လုပးေဆာငးလ္ကးရြိပါသညး၈

ွ.ဿ၈ ရညး႐ျယးခ္ကးမ္ာ့
ယခုအစီရငးခဵစာသညး ေအာကးပါတို႔ကို ရညး႐ျယးပါသညး၈

- အထူ့သ်ဖငံး ်မနးမာႏုိငးငဵမြ လူထုကုိ ်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိေသာ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့်ဖစးမႈမ္ာ့
အတျကး အေထာကးအထာ့အေ်ခခဵေသာ စိတးက္နး့မာေရ့ဝနးးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့၌ အေရ့ပါပဵုကို
ရြငး့လငး့တငး်ပ်ခငး့၇

- CETA ကုိ အေကာငးအထညးေဖားရာတျငး ေအာငး်မငးေၾကာငး့ ဥပမာမ္ာ့်ပ်ခငး့ႏြငးံ
- စိတးက္နး့မာေရ့လုပးငနး့ချငးထဲတင
ျ း ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ လုပးကိုငးခဲံေသာ အေတျ႕အႀကဵဳမ္ာ့အရ ်မနးမာ
ႏုိငးငဵတျငး စိတးက္နး့မာေရ့စနစး ပိုမိုအာ့ေကာငး့လာေစရနး အႀကဵ်ပဳ တုိကးတန
ျ း့မႈမ္ာ့ကို တငး်ပ်ခငး့၈

ွ.၀၈ ဤအစီရငးခဵစာကို မညးသို႔အသဵု့်ပဳမညးနညး့
ဤအစီရငးခဵစာသညး ်မနးမာႏိုငးငဵမြ က္နး့မာေရ့မူဝါဒ ေရ့ဆျဲသူမ္ာ့အတျကး်ဖစးပါသညး၈ အထူ့
သ်ဖငးံ ေဆ့ဝါ့ကုသေပ့သူမ္ာ့ႏြငးံ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ ်ပဳလုပးေပ့သူမ္ာ့၇ က္နး့မာေရ့
လုပးသာ့မ္ာ့အာ့လဵု့၇ အက္ဉး့ေထာငးဝနးထမး့မ္ာ့၇ ်ပညးသ႔ရ
ူ ဲတပးဖျ႕ဲ ဝငးမ္ာ့၇ ေက္ာငး့ဆရာ ဆရာမမ္ာ့၇
တပးမေတားသာ့မ္ာ့၇ လူမႈကူညီေရ့လုပးသာ့မ္ာ့ စသညးံ ်ပညးသ႔က
ူ ္နး့မာေရ့ ဝနးေဆာငးမႈေပ့သူမ္ာ့၇
ဤနယးပယးထတ
ဲ ျငးရြိေသာ ေက္ာငး့သာ့ ေက္ာငး့သူမ္ာ့၇ ်ပညးတင
ျ း့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာမြ ပညာရြငးမ္ာ့၇
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အစို့ရမဟုတးေသာ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့မြ ဝနးထမး့မ္ာ့၇ ႏုိငးငဵတကာ အစို့ရမဟုတးေသာ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့မြ
ဝနးထမး့မ္ာ့၇ အရပးဘကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့စိတးဝငးစာ့သူမ္ာ့အတျကး ်ဖစးပါသညး၈
ဤအစီရငးခဵစာကို ဖတးသညံးသူမ္ာ့၌ ေနာကးခဵအေၾကာငး့ေပ၍မူတညး၊ အသဵု့်ပဳပဵု ကျဲ်ပာ့ႏိုငး
သညး၈ အခနး့ ှ မြ ၁ အထိသညး အဓိကအာ့်ဖငးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့်ဖစး၊ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌
စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈလုပးငနး့အေပ၍

အေတျ႕အႀကဵဳနညး့သူမ္ာ့အတျကး

အသဵု့ဝငးမညး်ဖစး

သညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈလုပးငနး့အေပ၍ အေတျ႕အႀကဵဳရြိသူမ္ာ့အတျကး
လညး့ ထိအ
ု ခနး့မ္ာ့တျငး အက္ဥး့ခ္ဳပး ်ပနးလညးၾကညံး႐ႈႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈
အခနး့ ၂ သညး CETA ႏြငးံ မရငး့ႏြီ့သူမ္ာ့အတျကး ပိုမိုစိတးဝငးစာ့ေစမညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့
ႏြငးံ ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ AAPP အေန်ဖငးံ ဤအစီရငးခဵစာ ဖတးသူမ္ာ့အာ့လဵု့ကို အထူ့တိုကးတန
ျ း့
လိုသညးမြာ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ပါသညးံ အခနး့ ၃ ်ဖစးပါသညး၈ ထုိအႀကဵ်ပဳတိုကးတန
ျ း့ခ္ကးမ္ာ့သညး စိတး
က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈႏြငးံပတးသကး၊ အေထာကးအပဵံ်ပဳရနးႏြငးံ အကူအညီေပ့ရနး စိတးကူ့စိတးသနး့
ရရြိႏိုငးမညး ်ဖစးပါသညး၈
ထပးမဵသိရြိလိုပါက ဖတး႐ႈႏိုငးရနး Link မ္ာ့ကို ေနာကးဆဵု့တျငး ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ ထို Link မ္ာ့သညး
ဤအစီရငးခဵစာက တိုကးတန
ျ း့လိုသညးံ အဓိကအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို အေသ့စိတးသိရြိႏိုငးရနးအတျကး
အသဵု့်ပဳထာ့်ခငး့်ဖစးေသားလညး့ စာမ္ကးႏြာအခကးအခဲေၾကာငးံ အခ္ိဳ႕ကို အက္ဉး့မြ္သာ ေဖား်ပထာ့ပါ
သညး၈
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အခနး့ (ှ)
်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိေသာ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့်ဖစးမႈ
ကမာၻ႔က္နး့မာေရ့အဖျ႕ဲ ႀကီ့ (WHO) က စိတးက္နး့မာ်ခငး့ဆိုသညးမြာ လူတိုငး့ မိမိကိုယးမိမိ အရြိကို အရြိ
အတိုငး့ ႐ႈ်မငးနာ့လညးႏိုငး်ခငး့၇ ဘဝတျငး ႀကဵဳေတျ႕ရသညးံ ်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိေသာ စိတးဖိစီ့မႈ်ပႆနာမ္ာ့
ကုိ လဵုေလာကးေသာအခ္ိနးေပ့၊ ေအာငး်မငးစျာ ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ႏိုငး်ခငး့ႏြငးံ မိမိ၌ လူမႈအသိုငး့အဝုိငး့ကို
တစးစဵုတစးရာ အကိ္ဳ့်ပဳႏိုငး်ခငး့ စသညးတ႔ို ်ပညးံစဵုမြသာ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုသညးဟု ေခ၍ဆိုႏိုငး
ေၾကာငး့ အဓိပၸါယးဖင
ျ းံဆိုထာ့သညး၈ ထုိအဓိပၸါယးသတးမြတးခ္ကးအရ ႐ုပးပိုငး့ဆိုငးရာ ပဵုမြနးလုပးေဆာငးေန
က္လုပးငနး့မ္ာ့ကို မလုပးေဆာငးႏိုငးေတာံ်ခငး့သညး စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့်ဖစး်ခငး့ဟု ေခ၍ဆိုရေပ
မညး၈ WHO ၌ ဿွှ၄ ခုႏြစး ထုတး်ပနးခ္ကးအရ သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့
သညး တစးကမာၻလဵု့တျငး ပ္ဵ႕ႏြဵ႔ေနေသာ အထူ့်ပႆနာတစးခု ်ဖစးေပသညး၈ ထို်ပႆနာမ္ာ့တျငး အဓိက
အာ့်ဖငးံ စိတးဓာတးက္်ခငး့ႏြငးံ စို့ရိမးပူပနးမႈ စဵလဲျ်ခငး့ဟူသညးံ အုပးစုႏြစးခု ပါဝငးသညး၈ တစးခါတစးရဵ
အရကးႏြငးံ မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ အလျဲသဵု့မႈမ္ာ့လညး့ အက္ဵဳ့ဝငးပါသညး၈
ယခုအပိုငး့သညး သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့တျငး ပါဝငးသညးံ ်ပႆနာမ္ာ့၇
ထိုသာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့်ဖစးမႈတို႔
ဆကးစပးမႈမ္ာ့၇ ပ္ဵ႕ႏြဵ႔မႈ၇ ကုသမႈဆိုငးရာ တငး်ပ်ခငး့ႏြငးံ ကုထဵု့မ္ာ့ကို ေဖား်ပသျာ့မညး ်ဖစးပါသညး၈

ှ.ှ၈ သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့ဆိုတာ ဘာေတျလဲ၈
WHO က ှ၆၆၀ ခုႏြစးတင
ျ း ထုတး်ပနးသညးံ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့်ဖစး်ခငး့အတျကး ႏုိငးငဵတကာ
သတးမြတခ
း ္ကးတစးခုအရ အ်ပဳအမူပိုငး့ဆိုငးရာႏြငးံ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ စဵလဲျမႈ ်ဖစး်ခငး့မ္ာ့သညး ႏုိငးငဵတကာ
တျငး ်ဖစးပျါ့ေသာ ေရာဂါမ္ာ့စာရငး့ဝငး[International Classification of Diseases (ICD)] ်ဖစးသညး၈
ထုိထုတး်ပနးခ္ကးသညး အ်ခာ့အလာ့တူ ထုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့ကဲံသ႔ပ
ို ငး စိတးေဖာကး်ပနးမႈႏြငးံ အာ႐ုဵေၾကာ
ကေမာကးကမ်ဖစးမႈမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့်ခငး့ မရြိေပ၈ ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ အာ႐ုဵေၾကာ ကေမာကးကမ်ဖစးမႈ
အတျကး

ဦ့ေႏြာကးပိုငး့ကို

စိတးေဖာကး်ပနးမႈမ္ာ့သညး

ကုသရမညး်ဖစးသညး၈
စိတးကို

သာမနးစိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့

ကုသရမညး်ဖစးသညး၈

အပါအဝငး

စိတးပိုငး့ဆိုငးရာစဵလဲျမႈ်ဖစး်ခငး့တျငး

စိတး

ေဖာကး်ပနး်ခငး့၇ စိတးကစဥးံကလ္ာ့်ဖစး်ခငး့၇ စိတက
း ္်ခငး့ႏြငးံ စိတးႂကျ်ခငး့ အစျနး့ႏြစးဖကးေရာကး်ခငး့၇
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အစာစာ့မႈ စဵလဲျမႈ်ဖစး်ခငး့ႏြငးံ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈ ေႏြ့ေကျ့်ခငး့တိ႔ု ပါဝငးသညးဟု WHO က ှ၆၆၀
ခုႏြစးတင
ျ း ထုတး်ပနးထာ့သညး၈
ထုိ်ပႆနာမ္ာ့တျငး

စိတးဓာတးက္်ခငး့ႏြငးံ

စို့ရိမးပူပနးမႈစဵလျဲ်ခငး့သညး

အမ္ာ့ဆဵု့်ဖစးေလံရြိသညးံ

လက၏ဏာမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ ကမာၻလဵု့ဆိုငးရာ်ဖစးပျါ့မႈႏႈနး့မ္ာ့ ခနး႔မြနး့ခ္ကးမ္ာ့အရ ၁.၄% သညး စိတး
ဓာတးက္မႈ(Ferrari et al. 2013)၇ ၄.၀% သညး စို့ရိမးပူပနးမႈစဵလဲျ်ခငး့(Baxter et al. 2013) ႏြငးံ ှ၄.၃%
သညး သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့(Steel et al.2014) ်ဖစးပျါ့ၾကသညး၈
ႏိုငးငဵေရ့အၾကမး့ဖကးမႈ ခဵစာ့ရသူမ္ာ့ႏြငးံ ေနစရာမရြိသူမ္ာ့တျငး စိတးဓာတးက္မႈႏြငးံ စို့ရိမးပူပနးမႈစဵလဲျ်ခငး့၇
စိတးဒဏးရာ်ဖစးၿပီ့ေနာကး စိတးဖိစီ့မႈကစဥးံကလ္ာ့်ဖစး်ခငး့(Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
တိ႔သ
ု ညး ပ္မး့မြ္အာ့်ဖငးံ ၀ွ.၃% ႏြငးံ ၀ွ.၅% အသီ့သီ့ရြိၾကသညး၈(Steel et al. 2009). စိတးဓာတးက္မႈ
်ပႆနာသညး ကမာၻႀကီ့ကို အာ့အငးခ္ိနဲ႔ေစေသာ အဓိကအေၾကာငး့ရငး့ ဿွ တျငး အဆငးံ ှ၀ ေနရာ၉
ေရာကးေနေပသညး၈ (WHO 2016)
စိတးဓာတးက္်ခငး့ႏြငးံ စို့ရိမးပူပနးမႈစဵလဲျ်ခငး့တိ႔အ
ု တျကး အေထာကးအထာ့အေ်ခခဵေသာ ကုထဵု့မ္ာ့ ရြိေန
ၿပီ်ဖစးသညး၈

ဝငးေငျနမ
ိ းံႏြငးံ

အလယးအလတးဝငးေငျရြိသညးံ

တိုငး့်ပညးမ္ာ့

(low-middle-income

countries LMICs) တျငးရြိသညးံ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာ အခဵစာ့ရဆဵု့လူမ္ာ့သညး မညးသညးံကုသမႈမြ္
မရရြိၾကေပ၈ ထုိသို႔်ဖစး်ခငး့ကို ကုသမႈကာျ ဟ်ခငး့ဟု ေခ၍ၿပီ့ LMICs တိုငး့်ပညးမ္ာ့တျငး ၅၃ မြ ၆၀ % ထိ
ရြိၾကသညး၈ အက္ိဳ့ဆကးအေန်ဖငးံ သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့သညး ကမာၻလဵု့
ဆိုငးရာက္နး့မာေရ့တျငး

ဦ့စာ့ေပ့်ဖစးလာၿပီ့

AAPP

၌

စိတးဓာတး်ပနးလညး်မႇငးံတငးေရ့အစီအစဉး

(MHAP) သညးလညး့ AAPP ၌ အဓိကလုပးငနး့စဉး ်ဖစးလာသညး၈
ထိခုိကးခဵစာ့ေနရသူမ္ာ့၌ ခဵစာ့ခ္ကး သိ႔မ
ု ဟုတး စိတပ
း ိုငး့၇ မတူညီေသာဝမး့နညး့မႈခဵစာ့ခ္ကး၇ လူတုိငး့
ဘဝ၌ တစးခ္ိနးခ္ိနးတင
ျ း ေတျ႕ႀကဵဳႏိုငးသညးံ စိတးဖိစီ့မႈႏြငးံ ေၾကာကး႐ျဵ႕မႈမ္ာ့ စသညးတ႔ေ
ို ၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍
လာေသာ စိတးဓာတးက္်ခငး့ႏြငးံ စို့ရိမးပူပနးမႈစဵလ်ဲျ ခငး့ ႏြစးခုလဵု့ကို စစးေဆ့ႏိုငးသညးံ အေ်ခအေနရြိသညး၈
(WHO 2017a)၈ ထိႏ
ု ြစးမ္ိဳ့လဵု့သညး ကၽျႏုးပးတ႔ို အက္ဥး့ခ္ဳပး ဆကးလကးေဖား်ပမညးံ က္ယး်ပနး႔သညးံ စဵလျဲမႈ
အတုိငး့အတာမ္ာ့တျငး ပါဝငးသညး၈
စိတးဓာတးက္်ခငး့သညး တစးစဵုတစးခုတင
ျ း စိတးဝငးစာ့မႈ၇ စိတးေက္နပးေပ္ား႐ႊငးမႈ ကာလၾကာရြညးစျာ ေလ္ာံ
နညး့လာ်ခငး့၇ ေပ္ာကးဆဵု့လာ်ခငး့ ်ဖစးၿပီ့ အတိုငး့အတာအာ့်ဖငးံ အာ့ေပ္ာံ၇ အလယးအလတးႏြငးံ
်ပငး့ထနးေသာ အဆငးံမ္ာ့ ဟူ၊ရြိသညး၈ ဆနးး့စစးသဵု့သပး်ခငး့သညး ကာလၾကာရြညးစျာ ်ဖစးေနေသာ
ေရာေထျ့မႈ်ဖစးေနသညးံ လက၏ဏာမ္ာ့ေပ၍တျငး မူတညးသညး၈ ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ စိတးမေပ္ား႐ႊငး်ခငး့၇
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စိတးဝငးစာ့မႈႏြငးံ ေပ္ားစရာမ္ာ့ ေလ္ာံနညး့လာ်ခငး့၇

ေပ္ာကးဆဵု့လာ်ခငး့၇ အလုလ
ိ ုိပငးပနး့ႏျမး့နယးလာ

်ခငး့ႏြငံး အာ့အငးကုနးခနး့လာ်ခငး့တို႔ကို ်ဖစးေစသညးံ အငးအာ့မ္ာ့က္ဆငး့လာ်ခငး့တုိ႔်ဖစးသညး၈ (WHO
1993)
ထုိေရာဂါမ္ာ့သညး လူမ္ိဳ့မေ႐ျ့၇ အသကးအ႐ျယးမေ႐ျ့ ်ဖစးႏိုငးသညး (WHO 2017a)၈ စိတးဓာတးက္မႈမ္ာ့
တို့ပျါ့လာရသညးံ အႏၱရာယးအေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့မြာ ဆငး့ရဲမျေ
ဲ တမႈ၇ အလုပးလကးမံ်ဲ ဖစး်ခငး့၇ ဘဝတျငး ေတျ႕
ႀကဵဳရသညးံ ခ္စးရေသာသူ ေသဆဵု့်ခငး့၇ ခ္စးသူစျန႔းချါခဵရ်ခငး့၇ ႐ုပးပိုငး့ဆိုငးရာ ေနမေကာငး့်ဖစး်ခငး့ႏြငးံ
အရကး/မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ သဵု့စျ်ဲ ခငး့တိ႔ေ
ု ၾကာငးံ ်ဖစးေသာ်ပႆနာမ္ာ့ စသညးတ႔်ို ဖစးသညး၈
စို့ရိမးပူပနးမႈစဵလဲျ်ခငး့မ္ာ့ကို

စို့ရိမးပူပနးမႈႏြငးံ

ေၾကာကး႐ျဵ႕မႈမ္ာ့်ဖငးံ

သတးမြတးခဲျ်ခာ့ႏိုငးသညးံအ်ပငး

ေအာကးပါစဵလမ
ျဲ ႈမ္ာ့လညး့ ပါဝငးပါသညး၈ စို့ရိမးပူပနးမႈစဵလဲျ်ခငး့ (GAD)၇ ေၾကာကးရျဵ႕မႈစဵလဲျ်ခငး့၇ ေၾကာကး
ရျ႕ဵ စို့ရိမးမႈ (Phobias)၇ လူမႈစို့ရိမးပူပနးမႈစဵလဲျ်ခငး့၇ စျလ
ဲ မး့တပးမကးမႈစဵလ်ျဲ ခငး့၇ စိတးဒဏးရာ်ဖစးၿပီ့ေနာကး
စိတးဖိစီ့မႈ ကစဥးံကလ္ာ့်ဖစး်ခငး့ စသညးတ႔်ို ဖစးသညး၈
စို့ရိမးပူပနးမႈစဵလဲျ်ခငး့သညး

အဆငးံနိမးံေသာအေ်ခအေနတျငး

ကိုငးတျယးႏိုငးေသားလညး့

ပိုမို်ပငး့ထနး

ဆို့႐ျာ့လာပါက အလျနး႐ုိ့စငး့ေသာ လုပးငနး့မ္ာ့ကိပ
ု ငး ေရြာငးက္ဥး်ခငး့ ်ဖစးေစႏုိငးပါသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ
အ်ပငးသာျ ့်ခငး့၇ လူအမ္ာ့ၾကာ့သျာ့လာမႈကို ေရြာငးက္ဉး်ခငး့၇ သိ႔မ
ု ဟုတး လူမႈဆကးဆဵေရ့မ္ာ့ကုိ ေရြာငး
က္ဉး်ခငး့တိ႔်ု ဖစးသညး၈ ထိုသို႔ထိခိုကးခဵစာ့ေနရသူမ္ာ့သညး သူတို႔၌ သာမနးေန႔စဥးလုပးငနး့မ္ာ့ကို လုပး
ေဆာငးရနးပငး ႀကီ့မာ့စျာ ခကးခေ
ဲ စႏိုငးပါသညး၈

ှ.ဿ၈

သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ

စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့က

လူ႔အဖျ႕ဲ အစညး့ကို

မညးသို႔ထိခိုကးေစ

ခဵစာ့ေနရေသာ လူပုဂၐိဳလးတ႔ႏ
ို ြငးံ

မိသာ့စုဝငးမ္ာ့၌

သနညး့၈
စိတးက္နး့မာေရ့ပ္ကးစီ့မႈသညး

။်ပႆနာကို

က္နး့မာေပ္ား႐ႊငးေရ့ကို ထိခုိကးသညးသာ မကဘဲ အလုပးရြငးမ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရမ္ာ့ အပါအဝငး လူ႔အဖျ႕ဲ
အစညး့ကိုလညး့ ႀကီ့မာ့စျာ အက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့ မလျဲမေသျ်ဖစးေစပါသညး၈ (Kessler 2012; Hoffman et
al.2008). Chisholm et al. (2016) က စိတးက္နး့မာေရ့ ကုသမႈဆိုငးရာ လုိအပးသညးံ အေထာကးအပဵံ
ပစၥညး့မ္ာ့

အာ့နညး့ေန်ခငး့သညး

လကးရြိ

တစးကမာၻလဵု့တျငး

လူဦ့ေရ

၁၀

သနး့ကို

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ ်ဖစးေပ၍ ေစၿပီ့ စီ့ပျါ့ေရ့တနးဖို့အရ ႏြစးစဉး ေဒ၍လာ ဘီလ္ဵ ၀ှွ ဆဵု့႐ႈဵ့ေနသညးဟု
ခနး႔မြနး့ထာ့ပါသညး၈
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ထုိသုိ႔်ဖစးေနရ်ခငး့မြာ လုပးငနး့ချငးတျငး ထုတးလုပးမႈ က္ဆငး့်ခငး့၇ အလုပးသမာ့မ္ာ့ ပါဝငးမႈႏႈနး့ ေလ္ာံက္
်ခငး့ႏြငးံ အချနးထမး့ေဆာငးမႈႏႈနး့ ေလ္ာံက္်ခငး့၇ က္နး့မာေရ့ သိ႔မ
ု ဟုတး အ်ခာ့ ဖူလဵုေရ့စရိတးမ္ာ့ တို့
တကးမ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့တို႔်ဖစးသညး၈ (Kessler 2012; Hoffman et al. 2008; Chisholm et al. 2016).
ထု႔်ိ ပငး စိတးဓာတးက္မႈႏြငးံ စို့ရိမးပူပနးမႈစဵလဲျ်ခငး့တို႔သညး အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာ ႐ုပးပိုငး့ဆိုငးရာက္နး့မာေရ့မ္ာ့ကို
ထိခုိကးေစသညး၈ ေသျ့လႊတးေၾကာဆိုငးရာေရာဂါ၇ ေလသငးတုနး့်ဖတး်ခငး့၇ ဆီ့ခ္ိဳေရာဂါ၇ ႏြလဵု့ေရာဂါ၇
ကငးဆာေရာဂါမ္ာ့ႏြငးံ HIV/AIDS စသညးတ႔ို ်ဖစးေစႏိုငးပါသညး၈(Prince et al.2007).
စိတးက္နး့မာေရ့မေကာငး့်ဖစးေနစဥး က္နး့မာေရ့ထိခုိကးေစႏိုငးေသာ အ်ပဳအမူမ္ာ့်ဖစးသညးံ ေဆ့လိပး
ေသာကးသဵု့်ခငး့၇ အရကး/မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ အလျဲသဵု့်ခငး့ႏြငးံ ကုသမႈအစီအစဥးမ္ာ့တျငး ပါဝငးမႈ ေလ္ာံက္
်ခငး့တို႔သညး ထို်ဖစးရပးမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးစပးေနၾကသညး၈
ထိုသို႔

႐ုပးပိုငး့ဆုိငးရာ

ထိခုိကးမႈမ္ာ့သညး

ထငးရြာ့ေသာ

ေဆာငးပုဒးတစးခုကို

်ဖစးေပ၍ေစသညး၈

“စိတးက္နး့မာမြ က္နး့မာမညး”
စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့သညး မိသာ့စုကိုလညး့ ထိခုိကးေစပါသညး၈ ႐ုိဘတး အေထာကးအထာ့
ၫႊနး့ကိနး့အရ မိဘ သိ႔ုမဟုတး အုပးထိနး့သူ၌ စိတးဓာတးက္မႈ်ပႆနာသညး ကေလ့ငယးမ္ာ့အေပ၍
ဆကးဆဵေရ့ႏြငးံ ကေလ့၌ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈကို ဆိ႐
ု ျာ့စျာ ထိခုိကးေစသညး၈ (Prince et al.2007) ဆယးေက္ားသကး
အ႐ျယးမိနး့ကေလ့မ္ာ့၌ စိတးဓာတးက္မႈသညး ဆယးေက္ားသကးကိုယးဝနးေဆာငး်ခငး့ကို တို့်မငးံေစရနး
အချငးံအလမး့မ္ာ့ေစသညး၈ (Kessler 2012)
Chisholm et al. (2016) ၌ တျကးခ္ကးမႈအရ စိတးက္နး့မာေရ့ကိစၥတျငး ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈသညး အဖို့မ်ဖတး
ႏိုငးေသာ အက္ိဳ့အ်မတး ်ပနးလညးရရြိႏိုငးေသာ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈ်ဖစးသညး၈ ႐ုပးဝတၳဳပစၥညး့မ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုတး
စီ့ပျါ့ေရ့တနးဖို့မ္ာ့သာမကဘဲ မရြိ မ်ဖစးလုိအပးသညးံ က္နး့မာေရ့တနးဖို့မ္ာ့ကိုပါ ထညးံသျငး့ခနး႔မြနး့
တျကးခ္ကးထာ့ေသာအခါ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵ မႈ ်ပနးရ်ခငး့သညး ၀.၀ - ၂.၄ ထိ ရြိလာသညး၈

ှ.၀၈ သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့ကို မညးသူက ကုသေပ့မညးနညး့၈
သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့သညး ကုသႏိုငးေသာ ်ပႆနာမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ ကုသ
ရာတျငး ပဵုသဏၭာနးသဵု့မ္ိဳ့်ဖငးံ ကုသေပ့ႏိုငးသညး၈ လူထုအေ်ခ်ပဳဝနးေဆာငးမႈေပ့်ခငး့၇ အေထျေထျက္နး့
မာေရ့စနစး အေ်ခ်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ အထူ့သတးမြတးထာ့ေသာ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ကို အေ်ခ်ပဳ်ခငး့တို႔်ဖစးသညး၈
(WHO 2003)
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လူထုအေ်ခ်ပဳ ဝနးေဆာငးမႈေပ့်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့သညး ေဆ့႐ုဵ သိ႔မ
ု ဟုတး ေဆ့ခနး့မ္ာ့ကို အေ်ခ်ပဳ်ခငး့
မဟုတးဘဲ စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့၇ ေနအိမးမ္ာ့၇ ေ႐ျ႕လ္ာ့က္နး့မာေရ့အဖျဲ႕မ္ာ့ မြ တစးဆငးံေသားလညး့
ေကာငး့ သိ႔မ
ု ဟုတး အ်ခာ့ အမ္ာ့ပိုငးေနရာမ္ာ့မြေသားလညး့ေကာငး့ အသဵု့်ပဳသညး၈ ထိုသို႔ဝနးေဆာငးမႈ
ေပ့ရာတျငး သမာ့႐ုိ့က္ သိ႔မ
ု ဟုတး သမာ့႐ို့က္မဟုတးေသာ နညး့လမး့မ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳသညး၈ သမာ့႐ုိ့
က္နညး့လမး့ဆိုသညးမြာ အစို့ရအသိအမြတး်ပဳႏြငးံ ကၽျမး့က္ငးေသာ က္နး့မာေရ့ဝနးထမး့မ္ာ့ကို ဆိုလို
သညး၈
သမာ့႐ို့က္မဟုတးေသာ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့မြာ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈႏြငးံပတးသကး၊ အထူ့်ပဳ
သငးၾကာ့ထာ့်ခငး့မရြိေသာသူမ္ာ့၌ ဝနးေဆာငးမႈေပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဥပမာမ္ာ့မြာ လူနာမ္ာ့ကိုယးတိုငးႏြငးံ
သူတို႔၌ မိသာ့စုဝငးမ္ာ့၇ လူမႈအသိုငး့အဝိုငး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုတး အလာ့တူ်ဖစးရပးမ္ာ့ ႀကဵဳေတျ႕ခဲံ
ရသူမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ အေထျေထျက္နး့မာေရ့စနစးသညး အေ်ခခဵႏြငးံ ဒုတိယအဆငးံ က္နး့မာေရ့
ေစာငးံေရြာကးမႈတို႔ ပါဝငးသညး၈ အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈသညး အေထျေထျေရာဂါကု ဆရာဝနး
မ္ာ့၇ သူနာ်ပဳမ္ာ့ႏြငးံ သာ့ဖျာ့ဆရာမမ္ာ့က အေ်ခခဵေစာငးံေရြာကးမႈေဆ့ခနး့တျငး ကုသမႈ ေပ့ၾကသညး၈
ဒုတိယအဆငးံ ေစာငးံေရြာကးမႈသညး အေထျေထျေရာဂါကုေဆ့႐ုဵမ္ာ့တျငး ကုသမႈေပ့ၾကသညး၈ ေဆ့႐ုဵ
မ္ာ့သညး အေရ့ေပ၍ကိစၥမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုတး အထူ့ေစာငးံေရြာကးမႈလိုအပးေသာ လူနာမ္ာ့ကို ကုသေပ့သညး၈
သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့
သညး သာမနးအေရ့ႀကီ့မႈသာ ်ဖစးၾကသညး၈ အထူ့ကု
ဌာနမ္ာ့သညး
သိ႔မ
ု ဟုတး

်ပငးပလူနာအထူ့ကုႏြငးံ

ပုဂၐလိကပိုငးေဆ့႐ုဵအေ်ခ်ပဳ

်ပညးသူ
အေဆာကး

အဦမ္ာ့တျငး ကုသေပ့နိုငးၾကသညး၈ ထုိသုိ႔ကုသေပ့
ရာတျငး အထူ့ကုသမႈႏြငးံ အေရ့ေပ၍ အထူ့လုဵ်ခဵဳေရ့

ေစာငးံေရြာကးမႈတို႔ ပါဝငးသကဲံသို႔ နာတာရြညးလူနာမ္ာ့အတျကး ေစာငးံေရြာကးမႈလညး့ ပါဝငးသညး၈ ထိုသုိ႔
အထူ့ကုသမႈေပ့်ခငး့သညး ေငျကုနးေၾက့က္ရြိေသားလညး့ အထူ့လူနာမ္ာ့အတျကးမူ တနးဖို့ရြိေလသညး၈
(WHO 2003)
သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့သညး ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ ထိုသို႔ေသာ အထူ့ကုသမႈ
မ္ိဳ့ မလုိအပးပါ၈(WHO 2014b)
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သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့ကို ေရာေႏြာထာ့ေသာ အေထာကးအထာ့ အေ်ခခဵ
သညးံ လူမႈစိတးပညာကုထဵု့၇ ေဆ့ဝါ့ကုထဵု့ႏြငးံ လူမႈအဖျ႕ဲ အစညး့မြ ေထာကးပဵံမႈတို႔်ဖငးံ ကုသႏိုငးသညး၈
(Patel et al. 2007). လူနာတစးေယာကးအတျကး ်ပညးံစဵုေသာကုထဵု့်ဖစးရနး အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာ ကုသမႈနညး့
လမး့မ္ာ့ အသဵု့်ပဳႏုိငးသညး၈
ဥပမာအာ့်ဖငးံသာမနး်ဖစးေလံရြိေသာစိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့အတျကး
ေသားလညး့

ေဆ့ဝါ့ကုထဵု့

မ္ာ့စျာရြိ

ေ႐ျ့ခ္ယးထာ့ေသာ ပညာရြငးအုပးစု တစးစုကသာ ေဆ့ဝါ့အသဵု့်ပဳမႈကို ဆဵု့်ဖတးႏုိငးသညးံ

လုပးပိုငးချငးံရြိသညး၈ လူမႈစိတးပညာကုထဵု့ သိ႔မ
ု ဟုတး စကာ့ေ်ပာ်ခငး့ကုထဵု့ (Talk Theraphy) တိ႔သ
ု ညး
ပိုမိုက္ယး်ပနး႔ေသာ အထူ့ကု သိ႔မ
ု ဟုတး အထူ့ကု မဟုတးေသာသူမ္ာ့က ကုသေပ့ႏိုငးသညး၈ (Singla et
al.2017)
အထူ့ကုမဟုတးဘဲ

ကုသေပ့သူမ္ာ့တျငး

လူမႈစိတးပညာကုထဵု့ကို

ေလံက္ငးံသငးၾကာ့ေပ့ထာ့သညးံ

အေ်ခခဵေစာငးံေရြာကးမႈလုပးသာ့မ္ာ့ႏြငးံ လူထုက္နး့မာေရ့လုပးသာ့မ္ာ့ ပါဝငးႏိုငးသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ
လူမႈစိတးပညာကုထဵု့တျငး က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔အသဵု့်ပဳေနေသာ အ်ပဳအမူမ္ာ့ကို သိ်မငး်ခငး့ကုထဵု့၇ အ်ပဳ
အမူမ္ာ့ကို တကးႂကျေစသညးံကုထဵု့ႏြငးံ ်ဖစးရပးမ္ာ့ကို ေဖားထုတး်ခငး့ကုထဵု့တို႔ ပါဝငးသညး၈ အခ္ိဳ႕
ကုထဵု့မ္ာ့သညး ေတျ႕ဆဵုမႈတစးႀကိမးတညး့သာ လုိေသားလညး့ အ်ခာ့သူမ္ာ့တျငး ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ဆကး
လကးကုသေပ့ရနး လုအ
ိ ပးသညး၈ CMHDs မ္ာ့အတျကး ကုသမႈသညး ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ ကုသမႈ ှွ
ႀကိမးသာ လိအ
ု ပးပါသညး၈ မိသာ့စုမ္ာ့၇ အခ္ငး့ခ္ငး့ႏြငးံ လူထုအတျငး့မြ အ်ခာ့သူမ္ာ့သညး စိတးက္နး့မာ
ေရ့ေရာဂါ ခဵစာ့ေနရသူကို လူမႈေရ့အေထာကးအကူေပ့်ခငး့မ္ာ့ ေသခ္ာစျာရရြိေစရနး အဓိက အခနး့
က႑မြ ပါဝငးသညး၈
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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အခနး့ (ဿ)
ဝငးေငျနိမးံႏြငးံ အလယးအလတးဝငးေငျရြိေသာ တိုငး့်ပညးမ္ာ့၌ စိနးေခ၍မႈမ္ာ့
သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့သညး LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့အတျကး ႀကီ့မာ့ေသာ
ဝနးထုပးဝနးပို့်ဖစးေစသညး၈ သိ႔ေ
ု သား ထုိတိုငး့်ပညးမ္ာ့တျငး ဝငးေငျ်မငံးေသာတုိငး့်ပညးမ္ာ့ (HICs) ထကး
စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ အရငး့အ်မစးမ္ာ့

သိသာစျာနညး့ပါ့သညး၈ LMICs မ္ာ့တျငး ကုသမႈ

လုိအပးခ္ကးသညး ၅၃ - ၆၀ % ထိ ႀကီ့မာ့စျာရြိေနၾကပါသညး၈ (Chisholm et al.2016)
စိတးက္နး့မာေရ့အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ်ဖနး႔ေဝရာတျငးလညး့ HICs ႏြငးံ LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့ၾကာ့ႏြငးံ LMICs
ႏိုငးငဵအခ္ငး့ခ္ငး့အတျငး့ ႏြစးမ္ိဳ့လဵု့တျငး မညီမြ္မႈ ႀကီ့မာ့ေနသညး၈ (Saxena et al.2007). လူ႔အဖျ႕ဲ
အစညး့၌ အလႊာတိုငး့တျငး စိးတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈလုိအပးခ္ကး အ်မငးံဆဵု့်ဖစးၿပီ့ ကုသမႈ ရရြိႏုိငး
မႈ အနညး့ဆဵု့်ဖစး်ခငး့ကို မၾကာခဏ်ဖစးႏိုငးေၾကာငး့ ေတျ႕ရပါသညး၈ (Saxena et al.2007; WHO
2014a; Roberts and Browne 2010)
ယခုအခနး့၉ LMIC ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့ ကုသမႈအတျကး
ဝနးထုပးဝနးပို့်ဖစးေစသညးံ အေၾကာငး့အခ္ကးမ္ာ့ကို ပထမဦ့စျာ ေဖား်ပသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ ထု႔ိေနာကး
LMIC ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈအတျကး အဓိကအတာ့အဆီ့မ္ာ့ကို ေဖား်ပသျာ့
ပါမညး၈ ထိုအေၾကာငး့အခ္ကးမ္ာ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း ႀကဵဳေတျ႕ေနရေသာ စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ကို က္ယးက္ယး
်ပနး႔်ပနး႔နာ့လညးေစရနး အေထာကးအပဵံ ်ဖစးေစပါလိမးံမညး၈

ဿ.ှ၈ က္နး့မာေရ့မေကာငး့်ခငး့ကို ်ဖစးေစသညးံ အေၾကာငး့အခ္ကးမ္ာ့
ႏုိငးငဵတစးႏိုငးငဵ၌ သမိုးငး့ေနာကးခဵအရလညး့ေကာငး့၇ ထုႏ
ိ ုိငးငဵ၌ လကးရြိ ႏိုငးငဵေရ့၇ လူမႈေရ့၇ စီ့ပျါ့ေရ့ႏြငးံ
သဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ အေ်ခအေန၇ လူမႈအသိုငး့အဝိုငး့အတျငး့ သကးေရာကးေနေသာ ယဥးေက့္မႈ
ႏြငးံ လူမႈေရ့ စဵႏႈနး့မ္ာ့အရလညး့ေကာငး့ သူတ႔၌
ို ေနထိုငးမႈႏြငးံ စိတးက္နး့မာေရ့အေ်ခအေနကို ထငး
ဟပးေစပါသညး၈
တစးကမာၻလဵု့တျငး

အငးအာ့နညး့၊

ကူညီေစာငးံေရြာကးမႈ

အလုိအပးဆဵု့ေသာလူမ္ာ့ကို

ဦ့တညးၿပီ့

သငးံတငးံေသာ စိတးက္နး့မာေရ့ကုသမႈမ္ာ့ကို ်မႇငးံတငးးႏိုငးရနး စိတးက္နး့မာေရ့ခ္ိဳ႕တဲံ်ခငး့၌ အေ်ခခဵ
အေၾကာငး့တရာ့ကို နာ့လညးေစရနးအတျကး အေရ့ႀကီ့ပါသညး၈ ယခုအခနး့၉ LMICs မ္ာ့တျငး သကး
ေရာကးႏိုငးသညးံ စိတးက္နး့မာေရ့ခ္ိဳ႕တဲရ
ံ ်ခငး့၌ ထငးရြာ့ေသာ အေၾကာငး့အရာသဵု့ခ္ကးကို ေဖား်ပသျာ့
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မညး်ဖစးပါသညး၈ ထိုသုဵ့ခ္ကးမြာ ဆငး့ရဲမျေ
ဲ တမႈ၇ ပဋိပက၏ႏြငးံ ႏုိငးငဵေရ့လျတးလပးချငးံနညး့ပါ့်ခငး့တို႔ ်ဖစးၾက
သညး၈

ဿ.ှ.ှ၈ ဆငး့ရဲမေ
ျဲ တမႈ
အမ္ာ့စုေသာ ေလံလာေတျ႔ရြိမႈမ္ာ့က သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့ႏြငးံ ဆငး့ရဲ
မျေ
ဲ တမႈတို႔အၾကာ့ အ်ပနးအလြနး ဆကးစပးေနမႈကို ေတျ႕ရြိခဲံၾကသညး၈ ဆငး့ရဲမဲေ
ျ တမႈသညး သူႏြငးံ မတူညီ
ေသာ ႐ႈေထာငးံႏြငးံ မပတးသကးေၾကာငး့ ဤဆကးစပးမႈကို နာ့လညးရနး်ဖစးသညး၈(Lund et al. 2010;
Patel and Kleinman 2003)
ထိုအေၾကာငး့မ္ာ့က ဆငး့ရဲမျေ
ဲ တမႈ၌ မညးသညးံအေၾကာငး့အခ္ကးသညး စိတးက္နး့မာေရ့ခ္ိဳ႕တဲံမႈ ်ဖစး
ေပ၍ေစသနညး့ဆိုသညးကို ေဖား်ပေနပါသညး၈ ထိုအရာမ္ာ့တျငး ပညာေရ့၇ အစာ့အစာ မလဵုေလာကးမႈ၇
ေနစရာ၇ လူမႈအဆငးံအတနး့၇ လူမႈစီ့ပျါ့ေရ့အေ်ခအေနႏြငးံ ေငျေၾက့ဆိုငးရာ စိတးဖိစီ့မႈတို႔ ပါဝငးသညး၈
(Lund et al. 2010; Patel and Kleinman 2003). အ်ခာ့အရာမ္ာ့်ဖစးေသာ ဝငးေငျ၇ အလုပးအကိုငးႏြငးံ
စာ့သဵု့မႈတ႔သ
ို ညး ပိုမိုရႈပးေထျ့ၾကသညး၈(Lund et al.2010)
ဆငး့ရဲမျေ
ဲ တမႈႏြငးံ စိးတးက္နး့မာေရ့တို႔အၾကာ့ အ်ပနးအလြနးဆကးသယ
ျ းေနမႈတ႔တ
ို င
ျ း အေၾကာငး့ႏြစးခ္ကး
ရြိႏိုငးသညး၈ ဆငး့ရဲမျေ
ဲ တမႈ အေ်ခအေနသညး စိတးက္နး့မာေရ့ဆုိ့ရျာ့မႈ ်ဖစးေစသညး၈ သိ႔မ
ု ဟုတး စိတး
မက္နး့မာ်ခငး့ ်ဖစးေနသူမ္ာ့သညး ဆငး့ရဲတင
ျ း့သိ႔ေ
ု ရာကးရြိ်ခငး့ သိ႔မ
ု ဟုတး ဆငး့ရဲမျေ
ဲ တမႈ ႀကဵဳေတျ႕ေနရ
သူမ္ာ့သညး စိတးက္နး့မာေရ့ကို ထိခိုကးေစပါသညး၈ (Lund et al.2010). ထုိအဆိုႏြစးခုလဵု့သညး
ေလံလာထာ့ေသာ အဖုိ့တနးရြငး့်ပမႈမ္ာ့ ်ဖစးၾကၿပီ့ ႏြစးမ္ိဳ့လဵု့ကို အတူတူ်ဖစးသညးဟု သတးမြတးႏိုငး
သညး၈ (Lund et al. 2010; Lund et al.2011)
ဥပမာအာ့်ဖငးံ လူမႈစီ့ပျါ့ေရ့အေ်ခအေနကို ဦ့တညးေသာ ကုသမႈမ္ာ့သညး သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတး
က္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့၌ ဝနးထုပးဝနးပို့်ဖစးမႈကို ေလြ္ာံခ္ေပ့ရနး အချငးံအလမး့ေကာငး့တစးခု ်ဖစးႏုိငးေပ
သညး၈ (WHO 2014a). Lund et al. (2011) က စိတးက္နး့မာေရ့ကုသမႈသညး ဆငး့ရဲမျေ
ဲ တမႈအေပ၍
အ်ပဳသေဘာ သကးေရာကးမႈရြိသညးကို ေတျ႕ရြိခံဲသညး၈ ထိ႔ေ
ု ၾကာငးံ စိတးက္နး့မာေရ့ ကုသမႈလုပးငနး့မ္ာ့
ကုိ တုိ့်မႇငးံ်ခငး့သညး ်ပညးသူ႔က္နး့မာေရ့ႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့တို႔အတျကသ
း ာအဓိကက္သညးမဟုတးဘဲ
ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့အတျကးပါ အဓိကက္ သညးဟု အဓိပၸါယးေဆာငးပါသညး၈ (Lund et al. 2011)
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ဿ. ှ.ဿ၈ ပဋိပက၏မ္ာ့
လကးနကးကိုငးပဋိပက၏မ္ာ့ ႀကဵဳေတျ႕ရေသာ လူထုမ္ာ့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့ခ္ိဳ႕တဲံမႈႏႈနး့ ်မငးံမာ့ၾကသညး
မြာ သဘာဝ်ဖစးသညး၈ (Roberts and Browne 2010). အေ်ခအေန အမ္ိဳ့မိ္ဳ့ေသာ လကးနကးကိုငး ပဋိ
ပက၏မ္ာ့သညး စိတးက္နး့မာေရ့ခိ္ဳ႕တဲံမႈ တစးမ္ိဳ့မ္ိဳ့ႏြငးံ ဆကးစပးေနပါသညး၈
ေနစရာ အတညးတက္ မရြိ်ခငး့၇ အထူ့သ်ဖငးံ ်ပညးတင
ျ း့ေနစရာ အတညးတက္ မရြိမႈသညး CMHD တို့ပျါ့
လာရ်ခငး့၌ အေရ့ႀကီ့ေသာ အခ္ကးတစးခု်ဖစးသညး၈ (Roberts and Browne 2010). ေနာကးထပး စိတး
က္နး့မာေရ့ခ္ိဳ႕တဲံမႈကို ်ဖစးေစေသာအခ္ကးမ္ာ့မြာ အသတးခဵရ်ခငး့၇ အဓမၼအက္ငးံခဵရ်ခငး့၇ မက္နး့မာစဥး
ေဆ့ကုသမႈ မခဵရ်ခငး့၇ ညႇဉး့ပနး့ႏြိပးစကးခဵရ်ခငး့ႏြငးံ အေတျ့အေခ၍မ္ာ့ကို အတငး့အက္ပး လကးခဵေစ်ခငး့
စသညးံ စိတးဒဏးရာ်ဖစးေစေသာ ်ဖစးရပးမ္ာ့ကို ေတျ႕ႀကဵဳရ်ခငး့တို႔ ပါဝငးသညး၈ (Robert and Browne
2010)
ပဋိပက၏အလျနးကာလတျငး ်ပနးလညးေရာကးရြိလာေသာ ်ပညးတင
ျ း့ေနစရာ အတညးတက္ မရြိသူမ္ာ့တျငး
စိးတးက္နး့မာေရ့ခ္ိဳ႕တဲံမႈ သိသာစျာေလ္ာံနညး့ၾကသညး၈(Siriwardhana et al. 2015). သိ႔ေ
ု သား ထိုသူ
မ္ာ့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့စဵလျဲမႈ ပ္ဵ႕ႏြဵ႔်ခငး့သညး ်မငးံမာ့ဆဲ်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ ခုိငးလဵုေသာ သတိမူစရာ
်ဖစးေနေပသညး၈ (Siriwardhana et al. 2015)
ပဋိပက၏အေ်ခအေနႏြငးံ ပဋိပက၏အလျနး အေ်ခအေနႏြစးခုလဵု့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ မ္ာ့
်ပဳလုပးရနးအတျကး စိနးေခ၍မႈ ်ဖစးေနဆဲ်ဖစးသညး၈ (ဥပမာ - Siriwardhana et al. 2016). အဓိက
အေၾကာငး့မြာ ပဋိပက၏ကို ခဵစာ့ၾကရသညးံ လူအမ္ာ့စုသညး စိတးက္နး့မာေရ့ အေပ၍ထပးအေဆာကး
အအဵုမ္ာ့ ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈနညး့ပါ့သညးံ LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး ေနၾကသူမ္ာ့ ်ဖစးေနေသာ
ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ (Siriwardhana et al. 2013; Roberts and Browne 2010)

ဿ.ှ.၀. ႏိုငးငဵေရ့လျတးလပးချငးံ နညး့ပါ့်ခငး့
ႏိုငးငဵေရ့လျတးလပးချငးံ အာ့နညး့်ခငး့ႏြငံး မူဝါဒ မတညးၿငိမးေသာ ဝနး့က္ငးသညး စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ ေကာငး့
မျနးမႈအတျကး အဆိပးအေတာကး်ဖစးေစသညး၈(WHO 2014a). သိ႔ေ
ု သား ႏုိငးငဵေရ့အၾကမး့ဖကးမႈက
်ဖစးေစေသာ စိတးက္နး့မာေရ့အေပ၍ သကးေရာကးမႈကို သုေတသန အငယးစာ့တစးခုသာ ်ပဳလုပးခံေ
ဲ သ့
သညး၈

ႏုိးငးငဵေရ့အၾကမး့ဖကးမႈႏြငးံ

စိတးဒဏးရာ်ဖစးေစႏုိငးေသာ

်ဖစးရပးမ္ာ့ႀကဵဳေတျ႕ရ်ခငး့(PTEs)၇

အထူ့သ်ဖငးံ ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈသညး စိတးဓာတးက္မႈႏြငးံ စိတးဒဏးရာ်ဖစးရပးမ္ာ့ ႀကဵဳေတျ႕ၿပီ့ေနာကး
စိတးဖိစီ့မႈ စဵလဲျ်ခငး့တိ႔သ
ု ညး ဆကးစပးေနၾကသညး၈ (Steel et al. 2009)
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ႏိုငးငဵေရ့အထိတးတလနး႔်ဖစးမႈႏႈနး့အမြတး(PTS) ်မငးံမာ့ေသာႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး ေနထုိငးၾက်ခငး့သညး သငးံတငးံ
႐ုဵသာရြိေသားလညး့ PTSD အဆငးံမြာ ကိနး့ဂဏာနး့မ္ာ့အရ အေရ့ပါေသာ ဆကးစပးမႈရြိၾကသညး၈ (Steel
et al. 2009). အ်ခာ့ေလံလာမႈတစးခုက ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့တျငး ႏိုငးငဵေရ့ဝနး့က္ငးႏြငံး
မသကးဆုိငးေသားလညး့ PTSD၇ စိတးဓာတးက္မႈႏြငးံ စို့ရိမးပူပနးမႈႏႈနး့ ်မငးံမာ့သညးကို ေဖား်ပေနေပ
သညး၈(Willis et al.2015)
ႏုိငးငဵမ္ာ့၇ အထူ့သ်ဖငးံ ပဋိပက၏မ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးေပ၍ေနေသာ သိ႔မ
ု ဟုတး ႏိုငးငဵေရ့ဖိႏြိပးမႈ ရာဇဝငး
ရြိေနေသာ ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး CMHDs ေစာငးံေရြာကးမႈလိုအပးခ္ကးသညး ႀကီ့မာ့ၿပီ့ အဓိက်ဖစးေသားလညး့ ထို
LMICs မ္ာ့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ အေပ၍ထပးအေဆာကးအအဵုမ္ာ့ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈသညး အခိ္ဳ့အစာ့
မက္စျာ

နိမးံက္ေနေပသညး၈

ေနာကးအခနး့တျငး

LMICs

ႏိုငးငဵမ္ာ့ရြိ

စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ အေၾကာငး့ကို ေဖား်ပသျာ့မညး်ဖစးသညး၈

ဿ.ဿ၈ LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့ရြိ စိတးက္နး့မာေရ့ဆုိငးရာ အရငး့အ်မစးမ္ာ့
LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့ဝနးေဆာငးမႈဆုိငးရာ အေပ၍ထပးအေဆာကးအအဵုမ္ာ့ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈသညး
HICs မ္ာ့သာမက တိုငး့်ပညးအတျငး့ရြိ အ်ခာ့က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ အေပ၍ထပးအေဆာကးအအဵုမ္ာ့၌
ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးမႈႏြငးံ ႏိႈငး့ယြဥးပါက နိမးံက္ေနေပသညး၈ (WHO 2015; Saxena et al. 2007). LMICs
ႏုိငးငဵအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ ထုိသို႔်ဖစးေနၾကသညး၈
ဥပမာအာ့်ဖငးံ - စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ေထာကးပဵံေပ့ႏုိငးသညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ လျနးစျာနညး့ပါ့ၿပီ့
ရရြိႏိုငးမႈလညး့ အလျနးနိမးံက္ေပသညး၈ ထိုႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ လုပးသာ့အေရအတျကး
ဆို့႐ျာ့စျာနညး့ပါ့်ခငး့၇ စိးတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ မူဝါဒမ္ာ့သညးလညး့ ေခတးမမီေတာံ်ခငး့ သိ႔မ
ု ဟုတး
မရြိ်ခငး့တို႔ ်ဖစးေနၾကသညး၈ LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့သညး သုေတသန်ပဳေနရဆဲ်ဖစးသညး၈ (Razzouk et al.
2009). ထုိသ႔်ို ဖစးရ်ခငး့မြာ ကုသမႈကာျ ဟခ္ကးႏြငးံ အသိတရာ့ကျာဟခ္ကး ႏြစးမ္ိဳ့လဵု့ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈
အဓိကအေရ့ႀကီ့ေသာ ကမာၻလဵု့ဆိုငးရာ စိတးက္နး့မာေရ့ေလံလာမႈအရ စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ (Collins et al.
2011) တျငး ကမာၻလဵု့ဆိုငးရာ ထိပးတနး့ဦ့စာ့ေပ့ လုပးေဆာငးရမညံးအခ္ကး ငါ့ခ္ကးကို ေဖား်ပထာ့သညး၈

- လကးခဵရရြိႏိုငးသညးံ အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈထဲတျငး စိတးက္နး့မာေရ့ကို ထညံးသျငး့ရနး
- က္နး့မာေရ့လုပးသာ့မ္ာ့အာ့လဵု့ကို စိတးက္နး့မာေရ့ကုသမႈ သငးတနး့ေပ့ရနး
- လူထုအေ်ခ်ပဳ ေစာငးံေရြာကးမႈေပ့ရနး
- စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈကို ကေလ့ငယးမ္ာ့ရရြိႏိုငးမႈ တို့်မႇငးံေပ့ရနး
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- ထိေရာကးေသာေဆ့ဝါ့ကုသမႈအတျကး ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ ေလြ္ာံခ္ရနးတ႔်ို ဖစးသညး၈
စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈအတျကး

ေနာကးဆကးတျဲ

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလုပးေဆာငးမႈအစီအစဥး

(WHO 2013) ထုတး်ပနးမႈတင
ျ း ရညး႐ျယးခ္ကးေလ့ခု ပါရြိသညး၈
ှ၈ စိတးက္နး့မာေရ့လုပးငနး့အတျကး အာ့ေကာငး့ၿပီ့ ထိေရာကးေသာ ဦ့ေဆာငးမႈႏြငးံ အုပးခ္ဳပးမႈ ထာ့ရြိ
ေရ့၈
ဿ၈ လူထုအေ်ခ်ပဳ အေ်ခအေနတျငး ်ပညးံစဵု၊ အာ့လဵု့ပါဝငးႏိုငးေသာ အလ္ငးအ်မနးေဆာငး႐ျကးႏိုငးသညးံ
စိတးက္နး့မာေရ့ဝနးေဆာငးမႈႏြငးံ လူမႈေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးေရ့၈
၀၈ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ကာကျယး်ခငး့ႏြငးံ ်မႇငးံတငး်ခငး့အတျကး အေကာငးအထညးေဖားသညးံ မဟာ
ဗ္ဴဟာမ္ာ့ ခ္မြတးေရ့၈
၁၈ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကး နညး့စနစးမ္ာ့၇ အေထာကးအထာ့မ္ာ့ႏြငးံ သုေတ
သနမ္ာ့ အာ့ေကာငး့လာေစေရ့၈
ေနာကးဆဵု့ထုတး်ပနးသညံး ေရာဂါထိနး့ခ္ဳပးမႈ ဦ့စာ့ေပ့်ခငး့မ္ာ့ ေလံလာမႈတျငး ပါဝငးသညးံ ေလံလာသငး
ယူခံရ
ဲ သညးမ္ာ့မြာ

-

မ္ာ့ေၾကာငးံ်ဖစးသညးံ

ေနရာအႏြဵ႔တင
ျ း

ပ္ဵ႕ႏြဵ႔ေနေသာ

စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ကို

စိတး

မေကာငး့်မငးသညးံအစျဲအလမး့
ဖိစီ့်ခငး့၇

(Stigma)

အေထာကးအထာ့အေ်ခခဵသညးံ

စိတးက္နး့မာေရ့အစီအစဥးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖားရာ တျငး ဦ့ေဆာငးမႈအာ့နညး့်ခငး့ႏြငးံ ေဆ့႐ုဵမြ
ေစာငးံေရြာကးေသာ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အေပ၍တျငး ယဵုၾကညးမႈ မ္ာ့်ခငး့တိ႔ု ်ဖစးၾကသညး၈ ေနာကးအခနး့တျငး
အဆုိပါ

စိနးေခ၍မႈႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ

LMICs

မ္ာ့တျငး

မညးသ႔ို

ေပ၍ေပါကးသနညး့ဆိုသညးကို

ရြငး့လငး့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈

ဿ.ဿ.ှ လူထုအေ်ခ်ပဳေစာငးံေရြာကးမႈႏြငးံ အဖျ႕ဲ အစညး့ဆိုငးရာ ေစာငးံေရြာကးေပ့မႈ

ရြိေနၿပီ့ေသာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့အရ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ အမ္ာ့စုသညး လူအမ္ာ့စု
ရရြိႏိုငးသညးံ လူထုအေ်ခ်ပဳ သိ႔မ
ု ဟုတး အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈတို႔်ဖငးံ ်ပဳလုပးသငးံပါသညး၈
(WHO 2014b). ပိုမို်ပငး့ထနးေသာ အေရ့ကိစၥမ္ာ့အတျကး စိတးက္နး့မာေရ့အထူ့ကု အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့
က အေရ့ပါသညး၈(WHO 2014b)
သိ႔ေ
ု သား ထုိအထူ့ကုအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့သညး ေစ့္ႏႈနး့ႀကီ့်မငံး်ခငး့၇ လကးခဵရရြိရနး လကးလြမး့မမီ်ခငး့ႏြငးံ
ရငး့ႏြီ့ေဖားေ႐ျမႈမရြိ်ခငး့

စသညးံအေ်ခအေနမ္ာ့ကိုႀကဵဳေတျ႕ရသညး၈
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ကိစၥအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး

လူနာမ္ာ့သညး မိသာ့စုႏြငးံ ေဝ့ ကျာေနရ်ခငး့၇ သူတို႔၌ဆႏၵမ္ာ့ကို ဆနး႔က္ငးခဵရ်ခငး့ႏြငးံ ႏြိမးံခ္စျာ
်ပဳမူခဵရ်ခငး့တိ႔ု

ႀကဵဳေတျ႕ၾကရသညး၈

ထိုသို႔ေသာ

အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့သညး

စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ

မူဝါဒတျငး ဦ့တညးသငးံေသာ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ိဳ့ မဟုတးၾကပါ၈ (WHO 2014b; WHO 2013; Collins et al.
2011)
သိ႔ေ
ု သား ဆယးစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ အဖျ႕ဲ အစညး့ကို အေ်ခခဵ်ခငး့ကို ပယးဖ္ကးရနးႏြငးံ လူထုအေ်ခ်ပဳ ေစာငးံ
ေရြာကးမႈကို တို့တကးရနး ်ပဳလုပးခံေ
ဲ သားလညး့ စိတးက္နး့မာေရ့ေဆ့႐ုဵမ္ာ့သညး ဘ႑ာေငျေၾက့ အမ္ာ့
စုကို ပမာဏမ္ာ့်ပာ့စျာ ဆကးလကးရယူေနဆဲ်ဖစးသညး၈ ထုိေဆ့႐ုဵတ႔သ
ို ညး LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး စိတး
က္နး့မာေရ့ဘ႑ာေငျ၌ ၄ွ% ခနး႔ကိုလညး့ေကာငး့၇ HICs ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး ၂ွ % ခနး႔ကုိလညး့ေကာငး့
ရယူေနခဲံၾကသညး၈
တစးဖကးတျငးလညး့ လူထုအေ်ခ်ပဳေစာငးံေရြာကးမႈသညး ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈေႏြာငးံေႏြ့ေန်ခငး့ သိ႔မ
ု ဟုတး မရြိ်ခငး့တို႔
်ဖစးေနပါသညး၈ (WHO 2014b)
စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈကို အ်ခာ့အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ တရာ့စီရငးေရ့၇ ကိုယးဝနးေဆာငး
မိခငးမ္ာ့

ေစာငးံေရြာကးေရ့၇

စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ

သကးႀကီ့႐ျယးအိုေဂဟာမ္ာ့တျငး

ေပါငး့စပးအသဵု့်ပဳႏုိငးပါသညး၈ ထိုအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့သညး အကာအကျယးမဲံေသာ၇ ခိုကို့ရာမဲံေသာ လူထုႏြငးံ
လကးလြမး့မီၾက

ပါသညး၈

အထူ့သ်ဖငးံ

ရာဇဝတးမႈက္ဴ့လျနးခဵခဲံၾကရသူမ္ာ့၇

ထိနး့သိမး့ခဵရသူမ္ာ့၇

လတးတေလာ ကေလ့ ေမျ့ထာ့သူမ္ာ့၇ ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ သကးႀကီ့႐ျယးအိုမ္ာ့တိ႔သ
ု ညး စိတးပိုငး့ဆုိငးရာ
စဵလဲျမႈမ္ာ့ကို ေစာလ္ငးစာျ ရြာေဖျေဖားထုတးရနး အဖို့တနးေပသညး၈

ဿ.ဿ.ဿ စိတးက္နး့မာေရ့အလုပးအဖျ႕ဲ
LMICs ႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈအတျကး လူသာ့အရငး့အ်မစးမ္ာ့သညး ဆို့႐ျာ့စျာ
ေလ္ာံနညး့ေနသညး၈ (Saxena et al. 2007; Kakuma et al. 2011). ထုိသ႔ေ
ို လ္ာံနညး့မႈသညး စိတး
က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈမ္ာ့ ်ဖနး႔ေဝရနး အၾကပးအတညး့မ္ာ့ထဲမြ တစးခုအ်ဖစး ထငးထငးရြာ့ရြာ့ ရြိေန
ေပသညး၈ (Kakuma et al. 2011)
ခနး႔မြနး့ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့အရ LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး လူဦ့ေရ ှွွ ွွွ အတျကး စိးတးက္နး့မာေရ့လုပး
သာ့လုိအပးခ္ကးမြာ ဿဿ ေယာကးမြ ဿ၄ ေယာကးအၾကာ့်ဖစးၿပီ့ ဖျ႕ဲ စညး့မႈအခ္ိဳ့အစာ့မြာ စိးတးေရာဂါကု
ဆရာဝနး ၃%၇ သူနာ်ပဳ ၂၁% ႏြငံး စိတးလူမႈေစာငးံေရြာကးသူ ၁ှ% တု႔ိ်ဖစးသညး၈ (Kakuma et al.

20

2011). သိ႔ေ
ု သား ဝငးေငျအနညး့ဆဵု့တုိငး့်ပညးမ္ာ့သညး လကးရြိတင
ျ း ွ.၆ ေသာ လုပးအာ့သာ လူ
ှွွ ွွွ အတျကး လုပးေနၾကၿပီ့ ဝငးေငျနညး့ေသာတိုငး့်ပညးမ္ာ့တျငး ၀.ဿ သာ လုပးေနၾကသညး၈
လူထုအေ်ခ်ပဳကုသမႈေပ့သူမ္ာ့ႏြငးံအထူ့ကုႏြစးမ္ဳိ့လဵု့တျငစ
း ိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးသူမ္ာ့
ေလ္ာ႔နညး့ေနပါသညး၈ လူထုအေ်ခ်ပဳအဆငးံမြ က္နး့မာေရ့လုပးသာ့မ္ာ့သညး အႀကဵဉာဏးရယူရနးႏြငးံ
လူနာကို

လႊေ
ဲ ်ပာငး့

ေပ့ရနး

မြီတညးေနရမညး်ဖစးသညး၈

အထူ့ကုအဆငးံ၌

ထုိႏြစးခုလဵု့

အလျနးအာ့နညး့ေစသညး၈
စိတးက္နး့မာေရ့လုပးသာ့မ္ာ့

(van

ကို

လုပးရနး

Ginneken
HICs

အေထာကးအပဵံမ္ာ့အေပ၍
ခ္ိဳ႕ယျငး့်ခငး့သညး

et

al.

ႏုိငးငဵမ္ာ့သို႔

2013).

မၾကာခဏ

က္နး့မာေရ့စနစးကို
LMICs

ႏိုငးငဵမ္ာ့မြ

ေ႐ႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့မ္ာ့သညး

လညး့

စိတးက္နး့မာေရ့လုပးအာ့အတျကး ေနာကးထပး စိနးေခ၍မႈတစးခု်ဖစးသညး၈ (Saxena et al. 2007)

ဿ.ဿ.၀. စိတးက္နး့မာေရ့ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ်ဖနး႔ေဝေပ့်ခငး့ႏြငးံ လကးခဵရရြိႏိုငးမႈ
စိတးက္နး့မာေရ့ဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့သညး

ညီမြ္စျာ်ဖနး႔ေဝ်ခငး့ႏြငးံ

လကးခဵရရြိႏိုငး်ခငး့

မရြိၾကပါ၈

(Saxena et al.2007; WHO 2014a). မၾကာခဏဆိုသလို ထိုဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို အလိုအပးဆဵု့လူမ္ာ့
သညး လကးခဵရရြိႏိုငးမႈ အနညး့ဆဵု့အေ်ခအေနတျငး ရြိေနၾကသညး၈ ပထမအခ္ကးမြာ ပထဝီဝငး အေန
အထာ့်ဖစးသညး၈ ဥပမာ - က္နး့မာေရ့ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့သညး ၿမိဳ႕်ပလူဦ့ေရမ္ာ့ႏြငးံ နီ့ေသာေနရာမ္ာ့
တျငးသာ တညးရြိ်ခငး့၈ (Saxena et al. 2007; WHO 2014a)
ဒုတိယ်ပႆနာမြာ ထိခိုကးခဵစာ့ရေသာ လူဦ့ေရ၌ လူမႈေရ့ဆိုငးရာ ထူ့်ခာ့ေသာဝိေသသလက၏ဏာမ္ာ့
်ဖစးသညး၈ ထိုသို႔ေသာ ထူူ့်ခာ့သညးံ ဝိေသသလက၏ဏာမ္ာ့သညး စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈကို
လကးခဵရရြိႏိုငး်ခငး့ အကနး႔အသတးႏြငးံ ဆကးစပးေနေပသညး၈ ထိုအရာမ္ာ့တျငး လူမ္ိဳ့စု၇ ဆငး့ရဲမျေ
ဲ တမႈ၇
အသကးအ႐ျယး၇ လိငး ႏြငးံ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ ႏိႈငး့ယြဥးမႈမ္ာ့ ပါဝငးသညး၈ (Saxena et al. 2007; Semrau
et al. 2015)
ထိုအုပးစုမ္ာ့သညး စိးတးက္နး့မာေရ့စဵလဲမ
ျ ႈမ္ာ့တျငး မြီခိုရာမဲံသူမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ တတိယ်ပႆနာမြာ
မေကာငး့်မငးသ

အစျအ
ဲ လမး့

(Stigma)

မ္ာ့က

စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံပတးသကး၊

လူမ္ာ့က

ဆနး႔က္ငး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ထိုသို႔်ဖစးရ်ခငး့မြာ စိတးက္နး့မာေရ့စဵလဲျသူမ္ာ့အတျကး ထဵု့စဵကဲံသို႔်ဖစးေနၿပီ့
(CMHDs မ္ာ့ကိုကနး႔သတးမထာ့ပါ) လူ႔အဖျ႕ဲ အစညး့မြ ေဝ့ရာတျငးထာ့်ခငး့ ခဵရသညး၈ (Semrau et al.
2015)
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ထိုသူတ႔သ
ို ညး ပိတးေလြာငးခဵထာ့ရ်ခငး့၇ သိ႔မ
ု ဟုတး လူမႈေရ့ဖယးက္ဥးမႈ ခဵရ်ခငး့တို႔ ခဵၾကရႏိုငးသညး၈
ဥပမာ အလုပးလကးမံ်ဲ ဖစး်ခငး့၈ သူတ႔၌
ို အေ်ခအေနကို သူတုိ႔ နာ့လညးမႈနညး့ပါ့်ခငး့သညး ကုသမႈရြာေဖျ
ရနး သူတ႔၌
ို ေရြ႕ေဆာငးမႈကို ကနး႔သတးထာ့်ခငး့ ်ဖစးႏိုငးသညး၈
ထုိသို႔ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မ္ာ့အာ့လဵု့သညး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလူ႔အချငးံအေရ့ေၾကညာစာတမး့(UDHR),
စီ့ပျါ့ေရ့၇ လူမႈေရ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ႏိုငးငဵတကာစာခ္ဳပး (ICESCR) ႏြငးံ မသနးစျမး့
သူမ္ာ့ အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး (CRPD) တိ႔အ
ု ရ စိတးက္နး့မာေရ့စဵလဲသ
ျ ူမ္ာ့အေပ၍
လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ (Drew et al. 2011).

ဿ.ဿ.၁ စိတးက္နး့မာေရ့အတျကး ရနးပဵုေငျ
စိတးက္နး့မာေရ့အတျကး ချငးံ်ပဳအသဵု့စရိတးမြာ အခ္ိဳ့မက္စျာ နိမးံက္ေနပါသညး၈ HICs ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး
အမ္ိဳ့သာ့က္နး့မာေရ့အသဵု့စရိတး၌ ၂.ှွ% ကို စိတးက္နး့မာေရ့အတျကး အသဵု့်ပဳၿပီ့ ဝငးေငျနိမးံႏြငးံ
ဝငးေငျအလယးအလတးရြိေသာႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး ွ.၂၀% ႏြငးံ ှ.၆ွ% မြ္သာ အသဵု့်ပဳေနၾကသညး၈ အထူ့
သ်ဖငးံ LMICs ႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး အေထျေထျက္နး့မာေရ့အသဵု့စရိတးသညး HICs ႏုိငးငဵမ္ာ့ထကး မ္ာ့စျာ
နိမးံက္ေနေပသညး၈ (Saxena et al. 2007)
လူမႈေရ့အာမခဵ၇ ေစတနာံဝနးထမး့က္နး့မာေရ့အာမခဵႏြငးံ အချနးအေ်ခခဵ အစီအမဵမ္ာ့က ထိုလိုအပးခ္ကး
မ္ာ့မြ အခ္ိဳ႕ကို ်ပနးလညးကာမိေစသညး၈ (Dixon et al. 2006). သိ႔ေ
ု သား LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး
ထိေရာကးမႈနညး့ပါ့ၿပီ့ က္ိဳ့ေၾကာငး့ဆီေလ္ားမႈနညး့ေသာ တိုကး႐ိုကးေငျေပ့ေခ္မႈေပ၍တျငး မြီခုိေနရသညး၈
(Dixon et al. 2006). ထိ႔်ု ပငး GNP အရ LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး ေဆ့ဝါ့မ္ာ့သညး HICs ႏိုငးငဵမ္ာ့ထကး
သိသိသာသာ ပိုမို ေစ့္ႀကီ့ေနၾကသညး၈ (Saxena et al. 2007)

ဿ.ဿ.၂ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ မူဝါဒႏြငးံ ဥပေဒ
LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ မဟာဗ္ဴဟာေ်မာကးမူဝါဒႏြငးံ ဥပေဒ်ပဳ်ခငး့ပဵုစဵမ္ာ့ အပါ
အဝငး စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ အုပးခ္ဳပးမႈပဵုစဵသညး ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈ နိမးံက္ေနေလံရြိသညး၈ LMICs မ္ာ့အၾကာ့
အနညး့ငယးမြ္ေသာ ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငးသာ ေခတးမီမူဝါဒႏြငးံ ဥပေဒ ရြိၾကသညး၈ ၃ွ% ေသာ ႏိုငးငဵမ္ာ့မြာ
ဦ့တညးခ္ကးအာ့လဵု့ႏြငးံ တနးဖို့မ္ာ့ပါရြိေသာ မူဝါဒရိြၾကၿပီ့ ဝငးေငျနိမးံေသာႏိုငးငဵမ္ာ့ (LICs) ၌ ၁၅% ႏြငးံ
LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့၌ ၂၂% တျငးသာ ထုိမူဝါဒမ္ိဳ့ ရြိၾကေလသညး၈ (WHO 2011)
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စိတးက္နး့မာေရ့ စဵလဲမ
ျ ႈရြိေသာ လူမ္ာ့၌ လူ႔အချငးံအေရ့ကို အကာအကျယးေပ့မႈမ္ာ့၇ ကၽျမး့က္ငးမႈ
ဆိုငးရာသငးတနး့ႏြငးံ အသိအမြတး်ပဳလကးမြတး ထုတးေပ့်ခငး့၇ ဝနးေဆာငးမႈပဵုစဵ စသညးတ႔ို ပါဝငးေသာ
ဥပေဒ်ပဳ်ခငး့တိ႔ု ပါဝငးသညး၈(WHO 2015). ကမာၻေပ၍တျငး ၃ွ% ခနး႔ေသာႏိုငးငဵမ္ာ့တျငးသာ စိတးက္နး့
မာေရ့ဆုိငးရာဥပေဒရြိၿပီ့ LICs ႏြငးံ LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး ၀၅% ႏြငးံ ၁၄% တိ႔သ
ု ာ ရြိၾကသညး၈ (WHO
2011). ထိ႔်ု ပငး ထိုဥပေဒရြိေသာ ႏိုငးငဵ ှ၂% သညး ှ၆၄ွ မတိုငးမီက ရြိခဲံေသာ ဥပေဒမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့
အလျနးေခတးေနာကးက္ေနၿပီ်ဖစးသညး၈

ဿ.ဿ.၃ စိတးက္နး့မာေရ့ သုေတသနလုပးငနး့
LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့သုေတသနလုပးငနး့ႏြငးံ ။ႏြငးံသကးဆိုငးေသာ မူဝါဒမြာ အလျနး
အာ့နညး့ေနၾကသညး၈ သုေတသနလုပးငနး့သညး မူဝါဒေရ့ဆျဲသူမ္ာ့အတျကး မရြိမ်ဖစး လမး့ၫႊနး်ဖစး
သညး၈ (WHO 2013). မညးသညးံကုသမႈမ္ာ့က အေကာငး့ဆဵု့်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ မညးသ႔ေ
ို ကာငး့မျနးစျာ
အေကာငးအထညးေဖားႏုိငးမညးကို

မူဝါဒေရ့ဆျသ
ဲ ူမ္ာ့ သိရြိရနး သုေတသနလုပးငနး့က အေရ့ႀကီ့ေပ

သညး၈ HICs ႏုိငးငဵမ္ာ့မြ သုေတသနမ္ာ့သညး LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး အသဵု့ခ္ရနး သာမနးအာ့်ဖငးံ မ်ဖစး
ႏုိငးပါ၈
ေဆ့ဝါ့ဆိုငးရာ ကုသမႈမ္ာ့သညးလညး့ သူတို႔ဦ့တညးေသာ အုပးစုကို မြနးကနးေသာ ေဆ့ဝါ့ပမာဏေပ့
ရနး စမး့သပးမႈ လိုအပးပါသညး၈ LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး စိတးပညာဆုိငးရာ ကုထဵု့မ္ာ့သညးလညး့ ယဥးေက့္
မႈအရ ေ်ပာငး့လဲရနး လိုအပးသကဲံသ႔ို စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာေရာဂါမ္ာ့ ကူ့စကးမႈႏြငးံ ကာကျယးမႈ ပညာ
ရပးအရ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ကုသမႈမ္ာ့ကို ထိေရာကးေသာ အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ မဟာဗ္ဴဟာ
ခ္မြတးရနး လုိအပးသညး၈(ဥပမာ - Docherty et al. 2017)
မူဝါဒေရ့ဆျဲသူမ္ာ့သညး ထိုအခ္ကးအလကးမ္ာ့ စုေဆာငး့ၿပီ့ မိမိတ႔၌
ို (ကနး႔သတးထာ့ေသာ) ရနးပဵုေငျ
အရ

မညးသညံးကုထဵု့မ္ာ့ကို

အတညး်ပဳမညး၇

ထိုကုထဵု့မ္ာ့ကို

မညးသ႔အ
ို ေကာငးအထညးေဖားမညး၇

မညးသညံးအစီအစဥး်ဖငးံ မညးသညးံေဒသမ္ာ့တျငး စတငးအသဵု့်ပဳမညး စသညးတ႔က
ို ို သတးမြတးရမညး်ဖစး
သညး၈ (Docherty et al. 2017). သိ႔ေ
ု သား LMICs ႏုိငးငဵအမ္ာ့စုတင
ျ း စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ေႏြ့ေကျ့
ေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးစနစးမ္ာ့အရ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈေနာကးက္ေန်ခငး့ သိ႔မ
ု ဟုတး ခ္ိဳ႕ယျငး့အာ့နညး့ေန
်ခငး့တို႔က မူဝါဒေရ့ဆျသ
ဲ ူမ္ာ့အာ့ ေဒသတျငး့လူထု၌ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကို နာ့လညးရနးႏြငးံ လိုအပးေသာ
အစီအစဥးမ္ာ့ဆျဲရနး ခကးခေ
ဲ စသညး၈ (WHO 2013)
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LMICs ႏုိငးငဵမ္ာ့မြ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံဆိုးငးေသာ ပညာရပးဆိုငးရာ စာတမး့မ္ာ့သညး အလျနးနညး့ပါ့လြ
သညး၈ ှ၆၆၀ ခုႏြစး မြ ဿွွ၀ ခုႏြစးအတျငး့ ႏိုငးငဵတကာစိတးက္နး့မာေရ့ပညာရပးဆိုငးရာ စာတမး့အၫႊနး့
မ္ာ့တျငး LMICs ှှ၁ ႏုိငးငဵမြ ၂၄% သာ ငါ့ခုထကးနညး့ေသာ ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ တငးႏိုငးသညးကို ေတျ႕ရြိရ
သညး၈ (GFHR and WHO 2007). LMICs ႏိုငးငဵမ္ာ့မြ သုေတသနသမာ့မ္ာ့သညး သုေတသနရနးပဵုေငျ
ရရြိမႈ နညး့ပါ့်ခငး့ႏြငးံ သုေတသနဂ္ာနယးမ္ာ့ ရရြိႏိုငးမႈ အကနး႔အသတးရြိ်ခငး့မ္ာ့ ႀကဵဳေတျ႕ရသညး၈
(Razzouk et al. 2009). ထိ႔်ု ပငး သုေတသနသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ မူဝါဒေရ့ဆျဲသူမ္ာ့ၾကာ့ ကျာဟခ္ကး ရြိေနၾက
်ခငး့လညး့ရြိသညး၈ မူဝါဒမ္ာ့သညး အေထာကးအထာ့ အေ်ခ်ပဳေသာ လုပးငနး့မ္ာ့ ရြိလြ္ငးေသားလညး့
။တို႔ကို အၿမဲတမး့အေ်ခခဵသညး မဟုတးေပ၈

ဿ.ဿ.၄ စိတးပိုငး့ဆးိုငးရာ နာမက္နး့မႈအေပ၍ မေကာငး့်မငးသညးံ အစျအ
ဲ လမး့ (Stigma)
ေနရာတုိငး့နီ့ပါ့တျငး

စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ

မေကာငး့်မငးသညးံအစျဲအလမး့

(Stigma)မ္ာ့ကို

မေကာငး့်မငးသညးံအစျဲအလမး့

(Stigma)

နာမက္နး့်ဖစးသူမ္ာ့သညး
ခဵစာ့ၾကရသညး၈
လူတစးဦ့

ေနရာတကာ်ဖစးေနေသာ

(Seeman

et

တစးေယာကး၌

al.

2015).

လူမတ
ႈ နးဖို့ကို

က္ဆငး့ေစသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား အရညးအေသျ့တစးခုသညး နကး႐ႈိငး့စျာ သဵသယ်ဖစး်ခငး့၇
်ပႆနာမ္ာ့အေပ၍တျငး

မသိနာ့မလညး်ခငး့၇

ဘကးလိုကး်ခငး့ႏြငံး

ချ်ဲ ခာ့

ဆကးဆဵ်ခငး့တိ႔က
ု ို

အေ်ခခဵ်ခငး့တု႔ေ
ိ ၾကာငးံ်ဖစးသညး၈(Semrau et al. 2015)
စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့်ဖစးေနသူမ္ာ့ကို အႏၱရာယးရြိသူ၇ အသဵု့မဝငးသူ၇ သူတို႔၌ နာမက္နး့်ဖစးမႈကို
အ်ပစးတငးမႈမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုတး လူမႈေရ့အရ ဖယးၾကဥးခဵရ်ခငး့ စသညးံပဵုစဵမ္ာ့ သတးမြတး်ခငး့ခဵရသညး၈
ထုိအရာမ္ာ့သညး ကိုယးံကိုယးကိုယး အပ္ကးသေဘာေဆာငးေသာ ပဵုရိပး်ဖစးေစသညးသာမက ကုသမႈကို
ရြာေဖျရနး အာ့ေလ္ာံေစသညး သိ႔မ
ု ဟုတး လူမႈေရ့ဖယးၾကဥး်ခငး့ကို ်ဖစးေစသညး၈ (Clement et al.
2013)
ဥပမာ - အစီရငးခဵစာတစးခု၌ အဆိုအရ - အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးေပ့သညံး လုပးသာ့တစးဦ့
သညး

စိတးနာမက္နး့်ဖစးေနသူမ္ာ့အေပ၍

မေကာငး့်မငးသညးံအစျဲအလမး့

(Stigma)

ရြိသညးံစိတး

ထာ့ရြိပါက ထိုအစျဲက သူတို႔၌ စိတး က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈတာဝနးမ္ာ့ ထမး့ေဆာငးရနးအတျကး
အာ့ထုတးမႈ

ေလ္ာံနညး့ေစပါသညး၈

စိတးနာမက္နး့်ဖစးေနသူမ္ာ့ကို
အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား

သိ႔မ
ု ဟုတး

စိတးေရာဂါအထူ့ကုေဆ့႐ုဵ၇

သူတ႔သ
ို ညး

အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့
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လူမႈအသိုငး့အဝိုငး့က
ေဆ့ခနး့မ္ာ့တျငး
ေစာငးံ

ထိုသို႔

ကုသေစခ္ငးသညး၈
ေရြာကးမႈေပ့သညးံ

ေဆ့ကုခနး့မ္ာ့တျငး စိတးနာမက္နး့်ဖစးသူမ္ာ့နြငးံ အတူတကျ ကုသမႈ မခဵယူလိုေသာ ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈
(Mendenhall et al. 2013)
မေကာငး့်မငးသညးံအစျဲအလမး့ (Stigma) မ္ာ့တျငး ကပးၿငိေန်ခငး့သညး စိတးနာမက္နး့မႈကို မူဝါဒတျငး
ထညးံသျငး့ရနး

မ္ကးကျယး်ပဳ်ခငး့

မူဝါဒေရ့ဆျဲသူမ္ာ့ကလညး့

ကို

်ဖစးေစပါသညး၈

(Saxena

စိတးနာမက္နး့်ဖစးမႈအပုိငး့ကို

et

al.

2007).

အမ္ိဳ့သာ့က္နး့မာေရ့မူဝါဒတျငး

ထညးံသျငး့ေရ့ဆျရ
ဲ နး အေရ့မႀကီ့ေၾကာငး့ ေတျ႕ႏုိငးသညး၈ စိတးက္နး့မာ ေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈအတျကး
ဘ႑ာေငျေၾက့ကိုလညး့
စိတးမက္နး့မာေသာ

အက္ိဳ့အေၾကာငး့

လူနာမ္ာ့ကို

မဆီေလ္ားဘဲ

လူမႈေရ့အက္ိဳ့အ်မတး

ေလြ္ာံခ္ေပ့်ခငး့
အစီအစဥးကံသ
ဲ ႔ို

သိ႔မ
ု ဟုတး
အစီအစဥးမ္ာ့မြ

ေပ၍ေပ၍ထငးထငး ဖယးထုတး်ခငး့ကို ်ပဳလုပးႏုိငးသညး၈ (Saxena et al. 2007)
ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့ကဲံသ႔ို ႏုိငးငဵတကာဥပေဒမ္ာ့အရ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ (အခနးး့ ဿ.ဿ.၀ တျငး
ေဖား်ပၿပီ့) ်ပဳလုပးႏိုငးသညး၈ (Drew et al. 2016). စိတးနာမက္နး့်ဖစးမႈႏြငးံ ပတးသကးသညးံ အေတျ႕
အႀကဵဳရြိသူမ္ာ့ အေရအတျကး တို့်မငးံလာေစ်ခငး့၇ စိးတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ စာေပမ္ာ့ တို့တကးေစ်ခငး့
(ဥပမာ - စိတးနာမက္နး့်ဖစးမႈအေၾကာငး့ကို ၿခဵဳငဵုမိေစေသာ အသိပညာမ္ာ့) ႏြငးံ စိတးနာမက္နး့်ဖစးမႈကို
အ်ခာ့ေရာဂါမ္ာ့ကဲံသို႔ပငး အုပးစုသတးမြတး်ခငး့ ်ပဳလုပးပါက စိတးနာမက္နး့်ဖစးေနသူမ္ာ့အေပ၍ ဆနး႔က္ငး
သညးံ မေကာငး့်မငးေသာစိတးဓာတး ေလ္ာံက္သျာ့ေစမညး်ဖစးသညး၈ (Clement et al. 2013).
ထုိစိနးေခ၍မႈမ္ာ့သညး

တစးခုႏြငးံတစးခု

မေကာငး့်မငးသညးံအစျဲအလမး့

(Stigma)

စိးတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈအတျကး
စိတးက္နး့မာေရ့ဆုိငးရာ

ဆကးႏျယးေနၾကသညး၈

ႏြငးံ

စိတးက္နး့မာ

ရနးပဵုေငျသဵု့စျဲခင
ျ းံ

အေပ၍ထပးအေဆာကးအဦ

်ပညးသူ႔က္နး့မာေရ့စနစးတင
ျ း

စိးတးက္နး့မာေရ့

မေကာငး့်မငးသညးံအစျဲအလမး့ (Stigma)

ဥပမာအာ့်ဖငးံ

ေရ့ဆိုငးရာစာေပ

ေလ္ာံ

နညး့်ခငး့ကို

ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈအာ့နညး့်ခငး့ကို
ေစာငးံေရြာကးမႈ

နညး့ပါ့်ခငး့သညး
်ဖစးေစသကဲံသို႔
ဦ့တညးသာျ ့ေစၿပီ့
မပါဝငး်ခငး့က

စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာစာေပမ္ာ့ ေလ္ာံနညး့်ခငး့ကို

်ဖစးေစသညး၈ (Patel et al. 2016)
သိ႔ေ
ု သား ကမာၻလဵု့ဆိုငးရာ ဖနးတီ့တီထင
ျ းမႈမ္ာ့က ထုိစကးဝိုငး့ကို ေဖာကးထျကးၾကသညး၈ အခနး့ (၁) တျငး
WHO က အေကာငးအထညးေဖားေနသညးံ မဟာဗ္ဴဟာအသစးမ္ာ့အေၾကာငး့ႏြငးံ စိတးက္နး့မာေရ့လုပး
ငနး့အဖျဲ႕မ္ာ့ တို့တကးလာေရ့အတျကး အဓိကတီထင
ျ း ဖနးတီ့ထာ့မႈကိုလညး့

ေဆျ့ေႏျ့သျာ့မညး်ဖစး

သညး၈ ပထမဦ့ဆဵု့အေန်ဖငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ စိတးက္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈအဆငးံကို ၾကညံးပါ၈
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အခနး့ (၀)
စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ေစာငးံေရြာကးမႈႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵ
်မနးမာံလူ႔အဖဲ႕ျ အစညး့သညး ်မငးရခကးလြသညးံ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ က္နး့မာေရ့်ပႆနာ ပ္ဵ႕ႏြဵ႔မႈဒဏးကို ခဵစာ့
ေနရသညး၈ လူတစးေယာကးအတျကး စိတးပိုငး့႐ုပးပိုငး့ မသနးမစျမး့်ဖစးေစေသာ ေရာဂါ ှွ မ္ိဳ့ရြိသညးံ
အနကး ဿ မ္ိဳ့မြာ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးဟု (IHME 2015) က ေ်ပာဆိုထာ့ပါသညး၈
စိတးဓာတးက္မႈ (Depression) သညး အဆငးံ ၁ ေနရာတျငးရြိၿပီ့ စို့ရိမးပူပနးမႈ (Anxiety) သညး အဆငးံ
ှွ တျငး ရြိပါသညး၈ (Ibid 2015). ထိုကဲံသ႔ို ပ္ဵ႕ႏြဵ႔မႈႏူနး့ ်မငးံမာ့ေနေသားလညး့ ထုိစိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ
ေရာဂါမ္ာ့အတျကး ကုသမႈ လိုအပးခ္ကးသညး ၆ွ% နီ့ပါ့ ်ဖစးေနေၾကာငး့ (Than Tun Sein et al.
2014) တျငး ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာမူဝါဒသညး အမ္ိဳ့သာ့က္နး့မာ
ေရ့စီမဵကိနး့ႏြငးံ ဆကးစပးမႈမရြိ ်ဖစးေနၿပီ့ ်မနးမာႏုိငးငဵအမ္ိဳ့သာ့က္နး့မာေရ့မူဝါဒကို ဿွှ၄ ႏြစးက ်ပ႒ာနး့
ခဲံရာ ထိုထဲတင
ျ း စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ မူ့ယစးေဆ့စဲျမႈ်ပႆနာ (substance abuse) တိ႔က
ု ို မကူ့စကးႏိုငး
ေသာေရာဂါမ္ာ့ အစီအစဥးတင
ျ း ထညးံသျငး့ထာ့သညး၈ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ မ်ဖစးမေန လုပး
ေဆာငးေပ့ရမညးံ က္နး့မာေရ့ဝနးေဆာငးမႈအ်ဖစး ထညးံသျငး့သတးမြတး်ခငး့ ရြိ မရြိကို ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့
ေဖ၍်ပထာ့်ခငး့ မရြိပါ၈ အစုိ့ရအေန်ဖငးံလညး့ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ က္ယး်ပနး႔်ပညံးစဵုေသာ
မူဝါဒကို ထုတး်ပနးေၾကညာ်ခငး့ မရြိသညးံအ်ပငး စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ လကးရြိအစီအမဵမ္ာ့ႏြငးံ ပတး
သကး၊လညး့ တရာ့ဝငး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ရရြိႏိုငး်ခငး့ မရြိပါ၈ သိ႔ေ
ု သားလညး့ ဿွှ၃ ခုႏြစး
စကးတငးဘာတျငး က္ငး့ပခဲံသညးံ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာညီလာခဵတျငး အစို့ရအေန်ဖငးံ စိတးက္နး့မာ
ေရ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ ရညးမြနး့ခ္ကး (၆) ခ္ကးႏြငးံ တိုငး့်ပညးတင
ျ း့ လုပးေဆာငးေနသညးမ္ာ့ကို တငး်ပခဲံ
ဲ ါသညး၈ ထိ႔်ု ပငး စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ ဥပေဒကို 1912 Lunacy Act တျငး ထညးံသျငး့
ံပ
ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ လျနးခဲံသညးံႏြစးအနညး့ငယးအတျငး့ အစို့ရအေန်ဖငးံ ထိုဥပေဒကို သဵု့သပး်ပငးဆငးမႈ
မ္ာ့ စတငးခဲံရာ၇ မိမိတ႔ို ရရြိထာ့ေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ ယခုစာတမး့အာ့ ေရ့သာ့ထုတး
ေဝသညးံ အခ္ိနးထိ အစို့ရမဟုတးေသာ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ ပါဝငးလုပးေဆာငးႏိုငး်ခငး့ မရြိေသ့ပါ၈
ယခုအခနး့တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈစနစးႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ ရနိုငးသမြ္ေသာ
သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို သဵု့သပး်ခငး့ႏြငးံ၇ ယငး့စနစး ပိုမိုအာ့ေကာငး့လာေစရနး အစို့ရမြ ခ္မြတး
ထာ့ေသာ ရညးမြနး့ခ္ကး (၆) ခ္ကးကို ဦ့တညးသဵု့သပးေဆျ့ေႏျ့မညး ်ဖစးပါသညး၈
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ေနာကးဆဵု့သိရိြရေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း က္နး့မာေရ့က႑ႏြငးံ ပတးသကး
ၿပီ့ ဿွှ၁ ခုႏြစး ႏိုငးငဵေတားဘတးဂ္ကး၌ ၀.၃% ကိုသာ သဵု့စဲျခံၿဲ ပီ့ ဿွှှ ခုႏြစး တစးကမာၻလဵု့၌ ပ္မး့မြ္
သဵု့စဲျမႈ ှ၂.၆% ထကး မ္ာ့စျာနိမးံက္ေနသညးကို ေတျ႕ရြိရပါသညး၈(WHO 2014d). ။တျငး စိတးက္နး့မာ
ေရ့က႑အတျကး မညးမြ္လ္ာထာ့ သဵု့စဲျသညးဆိုသညးမြာ ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ မရြိပါ၈ သိ႔ေ
ု သား ေနာကးဆဵု့
ထုတး်ပနးထာ့သညးံ အစီရငးခဵစာတျငးမူ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံက႑တျငး အသဵု့်ပဳရနး
ဘတးဂ္ကး၌ ွ.၀% သာ ချငးံ်ပဳခဲံသညးဟု ေဖား်ပထာ့ခဲံၿပီ့ (WHO&MHUM 2006) ထိုအခ္ကးအလကး
မ္ာ့သညး အလျနးေခတးေနာကးက္ေနၿပီ်ဖစးသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵအစို့ရသညး ခိုငးမာမႈ မရြိေသ့ေသာ က္နး့
မာေရ့စနစး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးေနၿပီ့ လျနးခဲံေသာႏြစးမ္ာ့အတျငး့ က္နး့မာေရ့အသဵု့စရိတးကို
်ပငးဆငးခဲံသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ ဿွှှ ခုႏြစတ
း င
ျ း ႏိုငးငဵေတားဘတးဂ္ကး၌ ှ.၅% သာ အသဵု့်ပဳခဲံသညး၈
စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံပတးသကးေသာ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို ေဆ့႐ုဵအေ်ခ်ပဳႏြငးံ လူထုအေ်ခ်ပဳ ဝနးေဆာငးမႈ
လုပးငနး့မ္ာ့မြတစးဆငးံ လုပးေဆာငးေပ့ေနပါသညး၈ အစို့ရဘကးမြ ထုတး်ပနးခ္ကးအရ စိတးက္နး့မာေရ့
ေဆ့႐ုဵမ္ာ့တျငး ကုတငး ှ၃ွွ ႏြငးံ အေထျေထျေရာဂါကု ေဆ့႐ုဵမ္ာ့တျငး စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ ကုသရမညးံ
လူနာမ္ာ့အတျကး ကုတငး ဿဿွ ရြိပါသညး၈ ထိ႔အ
ု ်ပငး မူ့ယစးေဆ့သဵု့သူမ္ာ့ကို ကုသေပ့သညးံ ဌာနမ္ာ့
တျငး ဒုတိယအဆငးံႏြငးံ တတိယအဆငးံ ေစာငးံေရြာကးမႈေပ့်ခငး့လညး့ ပါဝငးပါသညး၈ လူထုအေ်ခ်ပဳ
ေစာငးံေရြာကးမႈတျငး ်ပဳလုပးေနေသာအစီအစဥး ၀ ခုရြိၿပီ့၇ ၁ငး့တိ႔မ
ု ြာ (ှ) စိတးက္နး့မာေရ့ပေရာဂ္ကး၇ (ဿ)
ေရျ႕လ္ာ့ ဆကးလကးကုသမႈ အစီအစဥး (Satellite Continuous Care Program)၇ (၀) စဵ်ပၿမိဳ႕နယးမ္ာ့
သတးမြတး၊ ကုသမႈေပ့်ခငး့အစီအစဥး (Model Township Program) တိ႔်ု ဖစးပါသညး၈
အထကးပါ ၀ မ္ိဳ့ထဲတင
ျ း စိတးက္နး့မာေရ့ပေရာဂ္ကးသညး အႀကီ့ဆဵု့်ဖစးၿပီ့ ှ၆၆ွ ခုႏြစးကတညး့က
စတငးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ ထုိစိတးက္နး့မာေရ့ပေရာဂ္ကးကို WHO - ကမာၻ႔က္နး့မာေရ့အဖဲျ႕က ေထာကးပဵံ
ေပ့ၿပီ့ က္နး့မာေရ့ႏြငးံ အာ့ကစာ့ဝနးႀကီ့ဌာန၌ စီမဵခနး႔ချမ
ဲ ႈ်ဖငးံ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာေစာငးံေရြာကးမႈကို
အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈတျငး ပါဝငးေစရနး ်ဖစးပါသညး၈ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ပေရာဂ္ကး
အေန်ဖငးံ ှ၆၆ွ ခုႏြစးမြ ဿွှ၁ ခုႏြစးအတျငး့ က္နး့မာေရ့ဝနးထမး့မ္ာ့၇ ေက္ာငး့ဆရာမ္ာ့ႏြငးံ ေဒသ
ဆိုငးရာ အစို့ရမဟုတးေသာအဖဲျ႕အစညး့မြ အဖဲ႕ျ ဝငးမ္ာ့ အပါအဝငး စုစုေပါငး့လူဦ့ေရ ၁၄၃ွ ဦ့ကို စိတး
က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာေစာငးံေရြာကးမႈသငးတနး့ ေပ့ခဲံပါသညး၈(Than Tun Sein et al. 2014) သိ႕ု ေသား
စိတးက္နး့မာေရ့ပေရာဂ္ကးႏြငးံ ပတးသကးေသာ အစီရငးခဵစာကိုမူ မညးသညးံအငးတာနကးစာမ္ကးႏြာမ္ာ့
တျငးမြ ေတျ႕ရြိရ်ခငး့ မရြိပါ၈ အ်ခာ့ေသာ ပေရာဂ္ကးႏြစးခုမြာမူ မၾကာေသ့ခငးကမြ ေရြ႕ေ်ပ့ေလံလာမႈမ္ာ့
်ပဳလုပးေနဆဲ ်ဖစးပါသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း စိတးေရာဂါအထူ့ကုဆရာဝနး ဿွွ ႏြငးံ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ
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သူနာ်ပဳ ှ၂၃ ေယာကး ရြိပါသညး၈ ထိ႔်ု ပငး ကုခနး့စိတးပညာရြငး သဵု့ဦ့၇ လူမႈစိတးကုလုပးသာ့ ငါ့ဦ့ ႏြငးံ
ေကာငးစယးလာ ႏြစးဦ့ ရြိသညး၈
က္နး့မာေရ့ႏြငးံ အာ့ကစာ့ဝနးႀကီ့ဌာနအေန်ဖငးံ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ မူဝါဒ ခ္မြတးႏိုငးရနး
ရညးမြနး့ခ္ကး ၆ ခ္ကးကို ဿွှ၂ ခုႏြစးတျငး ထုတး်ပနးခဲံၿပီ့ ထိုအခ္ကးမ္ာ့ကို အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ကုိ့ကာ့
ၾကသညး၈ သိ႔ေ
ု သား တရာ့ဝငး ထုတး်ပနးထာ့သညးေတာံ မရြိေသ့ပါ၈
အစုိ့ရ၌ ရညးမြနး့ခ္ကး ၆ ခ္ကးမြာ ေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးသညး၈
ှ၈ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံပတးသကး၊ ကာကျယးတာ့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံ အသိပညာေပ့ ်မႇငးံတငး်ခငး့တို႔အတျကး
မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ ေရ့ဆဲျရနး၇
ဿ၈ စိတးပိုငး့ဆိင
ု းရာ နာမက္နး့်ဖစးမႈမ္ာ့အတျကး ကုသမႈႏြငးံ ဝနးေဆာငးမႈ လိုအပးခ္ကးကို ဿွဿွ ခုနြစး
အေရာကးတျငး ဿွ% သိ႔ု ေလြ္ာံခ္ရနး၇
၀၈ ှ၆ှဿ ခုႏြစး Lunacy Act ဥပေဒအာ့ အစာ့ထို့ရနးအတျကး ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ လကးရြိအေ်ခအေနႏြငးံ
လူ႔အချငးံအေရ့စဵခ္ိိနးစဵႏႈနး့တုိ႔်ဖငးံ ကိုကးညီမညးံ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ဥပေဒကို ေရ့ဆဲျရနး၇
၁၈ ပါဝငးပတးသကးသူမ္ာ့၇ ႏိုငးငဵတကာ ေဆ့ပညာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ အစို့ရမဟုတးေသာ အဖျ႕ဲ အစညး့
မ္ာ့၇ ႏုိငးငဵတကာဆိုငးရာ အစို့ရမဟုတးေသာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ စသညးတ႔ႏ
ို ြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကး်ခငး့်ဖငးံ
ပိုမိုေကာငး့မျနးသညးံ စိတးက္နး့မာေရ့ဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ ေပ၍ေပါကးလာေစရနးအတျကး အေထာကး
အထာ့ အေ်ခခဵသညးံ မြနးကနးထိေရာကးေသာ နညး့လမး့မ္ာ့ သတးမြတး်ပ႒ာနး့ေပ့ရနး၈
၂၈ သဘာဝေဘ့အႏၲရာယးဆိုငးရာ

စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈအတျကး ႀကိဳတငး်ပငးဆငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ

သဘာဝေဘ့အႏၲရာယး ခဵစာ့ရသူမ္ာ့အတျကး လူမႈစိတးပိုငး့ဆိုငးရာ အကူအညီမ္ာ့ ေထာကးပဵံေပ့မႈတ႔ို
ကို အာမခဵေပ့ရနး၇
၃၈ စိတးက္နး့မာေရ့နယးပယးတျငး ရငး့်မစးမ္ာ့ တို့တကးလာေစရနး တို့်မႇငးံေဆာငး႐ျကးရနး၈
၄၈ ေဆ့႐ုဵအေ်ခ်ပဳ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ေဆာငး႐ျကးရာတျငး ဝနးေဆာငးမႈအရညးအေသျ့မ္ာ့ ်မႇငးံတငးရနး၈
၅၈ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ သကးဆိုငးေသာ က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကးစနစး ပိုမိုအာ့
ေကာငး့လာေစရနး
၆၈ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့ကို ပါဝငးလုပးေဆာငးရနး၇ (ဥပမာ - ကမာၻ႔
စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ စစးတမး့မ္ာ့)
ကမာၻလဵု့ဆိုငးရာ သုေတသန်ပဳမႈမ္ာ့သညး စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာစနစး ထိေရာကးစာျ တုိ့တကး
ေရ့ႏြငးံ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈဆိုငးရာ ကုသမႈလိုအပးခ္ကး ေလ္ာံက္ေစရနး မူဝါဒေရ့ဆျဲသူမ္ာ့
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က မညးသ႔်ို ပဳလုပးေပ့ႏုိငးသညးကို အသိပညာ ရရြိေစပါသညး၈ အဆိုပါ သုေတသန်ပဳမႈမြ ရရြိလာမညးံ
သငးခနး့စာမ္ာ့သညး က္နး့မာေရ့ႏြငးံ အာ့ကစာ့ဝနးႀကီ့ဌာနမြ ခ္မြတးထာ့ေသာ ရညးမြနး့ခ္ကး ၆ ခ္ကး
အထေ်မာကးေစရနး အကူအညီေပ့ပါမညး၈
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အခနး့ (၁)
ကမၻာလုဵ့ဆိုငးရာ စိတးက္နး့မာေရ့ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးမႈ အေ်ခအေန
လျနးခဲ႔ေသာ ဆယးစုႏြစးအေက္ားကာလတျငး စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုသညးကုိ လူစိတးွငးစာ့မႈႏႈနး့ ်မငးံ
တကးလာခဲံပါသညး၈ ကမၻာလုဵ့ဆိုငးရာ စိတးက္နး့မာေရ့လႈပးရြာ့မႈ (MGMH)1၇ ကမာၻ႔က္နး့မာေရ့အဖျ႔ႀဲ ကီ့
(WHO) ၌ စိတးက္နး့မာေရ့ ကျာဟမႈဆိုငးရာ လႈပးရြာ့မႈအစီအစဥး (mhGAP)2 ႏြငးံ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငး
ရာ ဆနး့သစးတီထျငးမႈကျနးရကး (MHIN)3 တိ႔သ
ု ညး စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ကျာဟခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေလြ္ာံခ္
ေရ့ႏြငးံ ကမာၻလုဵ့ဆိင
ု းရာ စိတးက္နး့မာေရ့ ေဖားေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ နညး့လမး့ေပါငး့မ္ာ့စျာ်ဖငံး အေကာငး
အထညးေဖား ေဆာငး႐ျကးေနၾကေသာ ရြာ့ပါ့လြသညးံ အဓိကဦ့ေဆာငးသူမ္ာ့ ်ဖစးၾကပါသညး၈ ဿွွ၄
ခုႏြစးႏြငးံ ဿွှှ ခုႏြစးတ႔တ
ို င
ျ း ကမာၻေက္ား ေဆ့ပညာဂ္ာနယး လနး့ဆတး (Lancet) မြ ထုတးေဝခဲံသညးံ
ဝငးေငျနိမးံႏြငးံ ဝငးေငျအလယးအလတးႏိုငးငဵတို႔ (LMICs) ၌ စိတးက္နး့မာေရ့အေပ၍ ကမာၻလဵု့ဆိုငးရာ
သဵု့သပးခ္ကး စာတမး့ႏြစးေစာငးသညး အထကးေဖ၍်ပပါ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၌ အေရ့ႀကီ့ေသာ ပူ့ေပါငး့လုပး
ေဆာငးမႈ အရငး့အ်မစးတစးခု ်ဖစးပါသညး၈ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ အကနး႔အသတးရြိေနေသားလညး့ အေထာကး
အထာ့ကုိ အေ်ခခဵေသာ စိတးက္နး့မာေရ့အစီအစဥးမ္ာ့၇ မြနးကနးထိေရာကးေသာနညး့လမး့မ္ာ့ႏြငးံ စိတး
က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ အရညးအေသျ့ ်မႇငးံတငးေရ့အေပ၍ ဦ့စာ့ေပ့လုပးေဆာငးရနး လကးခဵသေဘာတူညီမႈ
ပမာဏ စသညးတ႔အ
ို ာ့ ်မႇငးံတငးရနး အလာ့အလာရြိေၾကာငး့ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ဦ့ေဆာငးလႈပးရြာ့
သူမ္ာ့၌ ကမာၻေက္ားေဆ့ပညာဂ္ာနယးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ထုတး်ပနးေသာ အစီရငးခဵစာမ္ာ့က ်ပဆိုလ္ကး
ရြိပါသညး၈
ဤအပိုငး့တျငး WHO ၌ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ေ်မ်ပငးအေနအထာ့မ္ာ့
ႏြငးံ ကိက
ု းညီစျာ ကိင
ု းတယ
ျ းေဆာငး႐ျကးေနၾကသညးံ အ်ခာ့ေသာ ဦ့ေဆာငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၌ တစးကမာၻလုဵ့
ႏြငးံဆိုငးေသာ အေရ့ႀကီ့သညးံ ဆနး့သစးႀကဵဆမႈမ္ာ့အာ့ သုဵ့သပးတငး်ပသျာ့မညး ်ဖစးပါသညး၈

၁.ှ၈

၈ ကမာၻ႔က္နး့မာေရ့အဖျ႔ႀဲ ကီ့ (WHO): စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ လႈပးရြာ့ေဆာငး႐ျကးမႈ အစီအစဥး
ယခုအစီရငးခဵစာ ေရ့သာ့သညးံခုႏြစး ဿွှ၄ ခုႏြစးသညး “စိတးဓါတးက္မႈအေၾကာငး့ ေ်ပာၾက

ရေအာငး” ေခါငး့စဥး်ဖငံး ကမာၻ႔က္နး့မာေရ့ေန႔တင
ျ း ထညးံသျငး့ေဆျ့ေႏျ့ခဲ႔သညးံ ခုႏြစးလညး့ ်ဖစးပါသညး၈
။ေဆျ့ေႏျ့မႈမြာ ကမာၻ႔က္နး့မာေရ့ေန႔တင
ျ း စိတးက္နး့မာေရ့အေၾကာငး့ကုိ အေလ့ထာ့ ေဆျ့ေႏျ့သညးံ
ပထမဦ့ဆုဵ့ေသာ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲလညး့ ်ဖစးပါသညး၈ ထိ႔်ု ပငး စိတးက္နး့မာေရ့အခနး့က႑ကုိ WHO ၌ ကမာၻ
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လုဵ့ဆိုငးရာ က္နး့မာေရ့အစီအစဥးတင
ျ း ထညးံသျငး့လာေစရနးအတျကး မီ့ေမာငး့ထို့်ပသညးံ ႀကိဳ့ပမး့အာ့
ထုတးမႈလညး့ ်ဖစးပါသညး၈ လျနးခဲံသညးံႏြစး အနညး့ငယးအတျငး့တျငး WHO က စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ
အေ်ခခဵအေဆာကးအဦမ္ာ့ တို့တကးလာေစေရ့အတျကး အကူအညီလိုအပးေသာ ႏိုငးငဵမ္ာ့ကုိ အေလ့
ထာ့ တိုငး့တာခ္ကးမ္ာ့ ်ပဳလုပးခံဲပါသညး၈ ထိုအခ္ကးကုိ ။တိ႔၌
ု အဓိက က႑အ်ဖစး ဿွှ၀ - ဿွဿွ
က္နး့မာေရ့ေဆာငး႐ျကးမႈ အစီအစဥးႏြငးံ mhGAP တိ႔ုတင
ျ း ထညးံသျငး့ေဆျ့ေႏျ့မညး ်ဖစးပါသညး၈
ဿွှ၀ - ဿွဿွ က္နး့မာေရ့ေဆာငး႐ျကးမႈ အစီအစဥးသညး WHO ၌သမိုငး့တျငး ပထမဆုဵ့ေသာ
ထညးံသျငး့စဥး့စာ့မႈပုဵစဵသစး ်ဖစးပါသညး၈ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာကိစၥရပးကုိ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့သညးံ
ကမာၻလုဵ့ဆိုငးရာ အေ႐ျ႕အေ်ပာငး့၌ သကးေသခဵခ္ကးတစးခုလညး့ ်ဖစးပါသညး၈ (Saxena et al. 2013)
။အစီအစဥးသညး အဓိကရညးမြနး့ခ္ကး ေလ့ခ္ကးေပ၍တျငး အေ်ခခဵပါသညး၈ ။တို႔မြာ

ှ၈ စိတးက္နး့မာေရ့အတျကး ထိေရာကးသညးံ ေခါငး့ေဆာငးမႈႏြငးံ စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈပုဵစဵမ္ာ့ အာ့ေကာငး့လာေရ့၇
ဿ၈ လူထုအေ်ခ်ပဳလုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး က္ယး်ပနး႔်ပညံးစဵုၿပီ့ ဘကးစုဵေထာငးံစဵုမြ ေပါငး့စပးထာ့ေသာ စိတးက္နး့
မာေရ့ႏြငးံ လူမႈေစာငးံေရြာကးေရ့ဆိုငးရာ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ပါဝငးေရ့၇
၀၈ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိင
ု းရာ ကာကျယး်ခငး့ႏြငးံ ်မႇငးံတငး်ခငး့အတျကး မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ ခ္မြတးေဖားေဆာငးရနး၇
၁၈ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ အေထာကးအထာ့၇ သုေတသန၇ သတငး့အခ္ကးအလကးစနစးမ္ာ့ ပုိမိုအာ့
ေကာငး့လာေရ့ (WHO 2013) တို႔ ်ဖစးပါသညး၈
အစီအစဥး၌ က႑တိုငး့တျငး အစုိ့ရမ္ာ့၇ ကုလသမဂၐႏြငးံ အ်ခာ့မိတးဖကးမ္ာ့ထဵမြ ေမြ္ားလငးံခ္ကး
မ္ာ့ႏြငးံအတူတို့တကးမႈမ္ာ့ကို ေ်ခရာခဵႏိုငးေသာ တိုငး့တာႏိုငးသညးံ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့လညး့ ပါဝငးပါ
သညး၈ ယခုအစီရငးခဵစာကုိ ်ဖစးသငးံ်ဖစးထိုကးသညးံ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ွနးေဆာငးမႈပုဵစဵမ္ာ့ လႊမး့ၿခဵဳ
လာၿပီ့ ကမာၻလုဵ့ဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ ပိုမိုရရြိလာေစရနး ထုတး်ပနးပါသညး၈
အစီအစဥးသညး စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ စဵႏႈနး့မ္ာ့ကုိ မီ့ေမာငး့ထို့်ပထာ့ၿပီ့ ထိေရာကး
ေသာ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈေပ့်ခငး့ ဗဟုိ်ပဳသညးံ ပုဵစဵကုိ ေပ၍လျငးေအာငး အဆုဵ့စျနးထိ ေဖား
ထုတးထာ့ပါသညး၈ (Saxena et al. 2013) ။တျငး လူထုအေ်ခ်ပဳနညး့လမး့မ္ာ့ကို ေရြ႕တနး့တငးလ္ကး
ေဆ့႐ုဵေဆ့ခနး့်ပငးပ စိတးက္နး့မာေရ့်ပဳစုေစာငးံေရြာကးမႈ ်မႇငးံတငးေရ့အာ့ ်ပ႒ာ့နး့ထာ့ၿပီ့၇ လူနာမ္ာ့
်ပနးလညးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ေဆ့ွါ့သုဵ့စျမ
ဲ ႈ ေလြ္ာံခ္ေရ့ကုိလညး့ ဦ့စာ့ေပ့ အေလ့ထာ့ပါသညး၈
လႈပးရြာ့ေဆာငး႐ျကးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ကာကျယးတာ့ဆီ့ေရ့ႏြငးံ ်မႇငးံတငးေရ့မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ႏြငးံ
မူဝါဒခ္မြတးေရ့ လုပးငနး့စဥးတင
ျ း အရပးဘကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ ပါဝငးေဆာငး႐ျကးႏိုငးေရ့တိ႔အ
ု ာ့ ေဖ၍
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ေဆာငးရနး ်ဖစးပါသညး၈ ကမာၻလုဵ့ဆိုငးရာ က္နး့မာေရ့ လႈပးရြာ့ေဆာငး႐ျကးမႈ အစီအစဥးကုိ ကုလသမဂၐ
အေထျေထျညီလာခဵတင
ျ း အတညး်ပဳခဲ႔ၿပီ့ ယငး့အခ္ကးမ္ာ့ကုိ အေကာငးအထညးေဖားရနး အဖျ႕ဲ ွငးႏိုငးငဵမ္ာ့
က ကတိကွတး ်ပဳခဲၾံ ကပါသညး၈ စိတးက္နး့မာေရ့ ကျာဟမႈဆိုငးရာ လႈပးရြာ့ေဆာငး႐ျကးေရ့ အစီအစဥး
(mhGAP) တို့တကးလာေစေရ့အတျကး WHO က အေထာကးအပဵံ်ပဳေပ့လ္ကး ရြိပါသညး၈ စိတးက္နး့မာ
ေရ့ ကျာဟမႈဆိုငးရာ လႈပးရြာ့ေဆာငး႐ျကးေရ့အစီအစဥး (mhGAP) သညး စိတးပုိငး့ဆိင
ု းရာ နာမက္နး့်ဖစး
ေနသူမ္ာ့အတျကး ေစာငးံေရြာကးမႈအရညးအေသျ့ ်မႇငးံတငးရနး တိက္ရြငး့လငး့ေသာ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့
ႏြငးံ အစီအစဥးမ္ာ့ကို အစီအစဥးေရ့ဆျဲသူမ္ာ့၇ မူဝါဒခ္မြတးသူမ္ာ့ႏြငးံ အလြဴရြငးမ္ာ့အာ့ ပဵံပို့ေပ့ပါသညး
(WHO 2008b)၈ ။အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး စတငးထုတးေွခဲသ
ံ ညးံ လုုပးေဆာငးမႈလမး့
ၫႊနး (mhGAP-IG) တျငး ထညးံသျငး့ေရ့ဆျထ
ဲ ာ့ပါသညး(WHO 2013)၈ ထိုလမး့ၫႊနးသညး စိတးက္နး့မာ
ေရ့ဆိုငးရာ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့အတျကး သငးတနး့ၿပီ့ဆဵု့သညးံအခါ ်ဖနး႔ေွႏိုငးသညးံ မြတးစု်ဖစးသညးံအ်ပငး
စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈဆိုငးရာ အရညးအေသျ့်မႇငးံတငးေရ့အတျကး ကိရိယာအစိတးအပိုငး့တစးခု
လညး့ ်ဖစးပါသညး၈ (WHO 2013) အစီအစဥးသညး စိတးဓါတးက္မႈ၇ စိတးႂကျမႈ၇ ဝကး႐ူ့်ပနး်ခငး့၇ စိတးေဖါကး
်ပနး်ခငး့၇ အရကးႏြငးံ မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ အလျဲသဵု့်ခငး့၇ မိမိကိုယးကို ထိခက
ို းနာက္ငးေအာငး ်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငးံ
ေသေၾကာငး့ၾကဵ်ခငး့ စသညးံ ဦ့စာ့ေပ့စဵလဲျမႈမ္ာ့အေပ၍ ပိုမိုအာ႐ုဵစိုကး အေလ့ေပ့ပါသညး (WHO
2013)၈ အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈတျငး စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈကို ေပါငး့စပးထညးံသင
ျ း့
ရနး အာ့ထုတးမႈ အစိတးအပိုငး့အေန်ဖငးံ အထူ့ကုမဟုတးေသာ က္နး့မာေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့်ဖငးံ ဤအစီ
အစဥးအာ့ ပဵုေဖ၍ထာ့ပါသညး၈ WHO မြ ပုဵမြနးထုတးေဝေနေသာ က္ယး်ပနး႔်ပညးံစဵုသညးံ မြတးတမး့မ္ာ့၉
အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈတျငး

စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈကို

ေပါငး့စပးထညးံသင
ျ း့ေရ့

(WHO 2008a)၇ ေဆ့႐ဵုေဆ့ခနး့်ပငးပ စိတးက္နး့မာေရ့ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးမႈ (WHO 2014b) ႏြငးံ စိတး
က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈတျငး သငးံေလ္ားေသာေဆ့ဝါ့မ္ာ့ အသဵု့်ပဳေရ့ (WHO 2017b) တိ႔အ
ု ာ့
mhGAP ၌ အာ့ထုတးမႈမ္ာ့အ်ဖစး ေတျ႕်မငးရပါသညး၈
WHO ၌ လႈပးရြာ့ေဆာငး႐ျကးခ္ကးမ္ာ့သညး အေတားအတနး က္ယး်ပနး႔်ပညးံစဵုေသားလညး့ ႏိုငးငဵ
တကာအဆငးံတင
ျ း အ်ခာ့ေဆာငး႐ျကးခ္ကးမ္ာ့လညး့ ရြိေနပါသညး၈ ဆကးလကးၿပီ့ အ်ခာ့ေသာ တီထျငး
ႀကဵဆခ္ကးမ္ာ့ကုိလညး့ ေနာကးလာမညးံအပိုငး့တျငး ဆကးလကးေဖား်ပသျာ့ပါမညး၈
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စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ

အရညးအေသျ့်မႇငးံတငးရနး

ႏိုငးငဵတကာ

၌

ေ်ဖရြငး့ေဆာငး႐ျကးခ္ကးမ္ာ့
လူမႈနယးပယးအသီ့သီ့တျငး ်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိေသာ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈဆိုငးရာ တီထျငး
ႀကဵဆခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ ေဖားထုတးေရ့တိ႔ုကုိ အဓိကရညးမြနး့ခ္ကးထာ့ လုပးေဆာငးပါသညး၈
အခ္ိဳ႕ေသာ ေ်ဖရြငး့ေဆာငး႐ျကးခ္ကးမ္ာ့အတျကး အဆိုတငး်ပမႈမ္ာ့မြာ အလျနးဆနး့သစးလြပါသညး၈ ။
အဆိုမ္ာ့သညး ယေန႔ေခတး စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ အ်မငးမ္ာ့ကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကးၿပီ့ မတူညီသညးံ အ်မငး
မ္ာ့အ်ဖစး ေတျ႕ရြိရပါသညး၈ အဓိကအက္ဆုဵ့ေသာ ဆနး့သစးႀကဵဆမႈတစးခုမြာ „လုပးငနး့တာွနး မြ္ေွ်ခငး့‟
နညး့လမး့်ဖငးံ အထူ့ကုမဟုတးသညးံ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ ေပ့ႏိုငးသူမ္ာ့ (NSPs) ကုိ ေမျ့
ထုတးႏိုငးေရ့၇ ထိုသူမ္ာ့၌ အာ့စုိကးထုတးမႈ်ဖငံး စိတးက္နး့မာေရ့ အခနး့က႑ကုိ ်မႇငးံတငးႏိုငးေရ့တိ႔ု
်ဖစးပါသညး၈ (Singla etal.2017) အထူ့ကုေဆ့႐ုဵေဆ့ခနး့မ္ာ့တျငး တို့တကးဖဵ႔ၿျ ဖိဳ့လာသညးံ စိတးက္နး့
မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးကုသမႈ ကုထဵု့မ္ာ့သညး တနးဖို့ရြိပါေသားလညး့ ်ပႆနာမ္ာ့စျာ ရြိေနပါေသ့သညး၈
ဥပမာအာ့်ဖငးံး ။ေဆ့႐ုဵေဆ့ခနး့မ္ာ့သညး ရြာ့ပါ့ၿပီ့၇ ေစ့္ႀကီ့လျနး့သညးံ စိတးက္နး့မာေရ့ ကၽျမး့က္ငး
သူမ္ာ့ႏြငးံ

အထူ့ကုဆရာွနးႀကီ့မ္ာ့ေပ၍တျငးသာ

တညးမီေနၾကရပါသညး၈

ွငးေငျနိမးံပါ့ႏြငးံ

ွငးေငျ

အလယးအလတးႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးကုသမႈ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့၇ ကုသႏိုငးသညးံ
ေနရာမ္ာ့ ရြာ့ပါ့မႈကုိ ေတျ႕ရပါသညး၈ ထိ႔အ
ု တျကး အေ်ဖမြာ ်ဖစးႏိုငးသမြ္ ရငး့်မစးနညး့နညး့၇ အကုနး
အက္နညး့နညး့

အသုဵ့်ပဳၿပီ့

စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ

အရညးအေသျ့မ္ာ့

်မႇငးံတငးႏိုငးေရ့

သညးသာ သငးံေတားသညးံအေ်ဖ ်ဖစးလာပါသညး၈ လုပးငနး့တာွနးခေ
ျဲ ွ်ခငး့သညး အေ်ဖတစးခု်ဖစးလာၿပီ့
တစးၿပိဳငးတညး့မြာပငး နညး့စနစးပိုငး့ အသုဵ့်ပဳႏိုငးမႈ စျမး့ရညး်မႇငးံတငးေရ့ႏြငးံ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ
မေကာငး့်မငးသညးံအစျဲအလမး့

(Stigma)

ပေပ္ာကးေရ့

လႈပးရြာ့ေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့

ေဆာငး႐ျကးလာႏိုငးမႈမ္ာ့သညး စိတးက္နး့မာေရ့ အခနး့က႑ ်မႇငးံတငးေရ့အတျကး တို့တကးေစရနး
အေထာကးအပဵံမ္ာ့လညး့

်ဖစးလာပါသညး၈

။

တီထျငးႀကဵဆမႈမ္ာ့သညး

ကမာၻလုဵ့ဆိုငးရာ

စိတးက္နး့မာေရ့လႈပးရြာ့မႈ (MGMH) ႏြငးံ စိတးက္နး့မာေရ့ ဆိုငးရာ ဆနး့သစးႀကဵဆမႈကန
ျ းရကး (MHIN)
တိ႔က
ု သ
ဲ ႔ုိ ကမာၻလုဵ့ဆိုငးရာ ကျနးရကးမ္ာ့က ပုဵေဖားေနသညးံ ေနာကးခဵပုဵရိပးတစးခုလညး့ ်ဖစးေနပါသညး၈
ထိ႔်ု ပငး

။သညး

ကမၻာတစးွြမး့လုဵ့ရြိ

စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ

သုေတသန်ပဳလုပးသူမ္ာ့ကုိ

အာ့တကးေစၿပီ့ ။တိ႔အ
ု တျကး အချငးံအေရ့တစးခုလညး့ ်ဖစးလာေစပါ သညး၈
ဤအပိုငး့တျငး “လုပးငနး့တာွနးခေ
ျဲ ွ်ခငး့” သု႔ိ “ေစာငးံေရြာကးမႈတို့်မႇငးံ်ခငး့” ႏြငးံ “အေ်ခခဵက္နး့မာ
ေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈတျငး စိတးက္နး့မာေရ့ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ေပါငး့စပးထညံးသျငး့ေရ့” အေၾကာငး့တို႔ကုိ ပထမ
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ဦ့ဆုဵ့ ေဆျ့ေႏျ့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈ ်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိေသာ စိတးပိုငး့ဆိင
ု းရာ နာမက္နး့်ဖစးမႈ ကုထဵု့တျငး
အထူ့ကုမဟုတးသညးံ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ ေပ့ႏိုငးသူမ္ာ့၌ အခနး့က႑အာ့ Singla et al.
(2017) ၌ လတးတေလာ မြတးသာ့ဖျယး လုပးငနး့ေအာငး်မငးမႈ်ဖငးံ သုဵ့သပးတငး်ပသျာ့ပါမညး၈
လုပးငနး့တာွနးခေ
ျဲ ွ်ခငး့ဆိုသညးမြာ

ေသာငး့ေ်ပာငး့ေထျလာ

ေရာေႏြာေနေသာ

အ်မငးအယူ

အဆ တစးခု်ဖစးၿပီ့၇ လုပးငနး့တာွနးအာ့ စိတးက္နး့မာေရ့အထူ့ကုမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုတး စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငး
ရာ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့မြ ေလံက္ငးံေပ့ၿပီ့သာ့ ကၽျမး့က္ငးမႈနိမးံွနးထမး့မ္ာ့ကုိ ။တို႔၌ ႀကီ့ၾကပးမႈ၇ ။တိ႔ု
ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးေစ်ခငး့တို႔်ဖငးံ လုပးငနး့ချေ
ဲ ွ ေဆာငး႐ျကးေစ်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ (Mendenhall et
al. 2014) ထိုသုိ႔်ပဳလုပး်ခငး့မြာ ဘတးဂ္တးအကနး႔အသတးအတျငး့ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈဆိုငး
ရာ စျမး့ေဆာငးရညး ်မႇငးံတငးႏိုငးၿပီ့ လူ႔အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကုိလညး့ ပိုမိုထိေရာကးစာျ အသုဵ့်ပဳႏိုငးမညး ်ဖစးပါ
သညး၈ (Singla et al. 2017) ေလံက္ငးံေပ့ၿပီ့သာ့ ကၽျမး့က္ငးမႈနိမးံွနးထမး့မ္ာ့မြာ အခနး့က႑တစးခုကုိ
ဦ့ေဆာငးေနသူမ္ာ့ကုိယးတိုငးလညး့ ပါွငးႏိုငးပါသညး၈ အထူ့သ်ဖငံး ။တိ႔မ
ု ြာ အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံ
ေရြာကးမႈ ဝနးထမး့မ္ာ့လညး့ ်ဖစးႏိုငးၿပီ့ သာ့ဖျာ့ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့၇ ပညာေရ့ဆိုငးရာ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့၇
လူထုအေ်ခ်ပဳစငးတာမ္ာ့တျငး အလုပးလုပးေနေသာ လူမႈလုပးငနး့ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့၇ လူထုထမ
ဲ ြ လူထု
အက္ိဳ့်ပဳလုပးသာ့မ္ာ့၇ ဘွတူမ္ာ့၇ HIV/AIDS ေရာဂါခဵစာ့ေနရသူမ္ာ့အတျကး အလုပး လုပးေနသူမ္ာ့
သု႔မ
ိ ဟုတး ဘာသာရပးဆိုငးရာ အထူ့်ပဳမဟုတးေသာသူမ္ာ့ အာ့လုဵ့ ပါွငးပါသညး (ibid)၈ ။လုပးသာ့
သစးမ္ာ့သညး
ရြိေနၾကပါသညး၈

က္နး့မာေရ့စနစးႀကီ့ထဲတျငး
အခ္ိဳ႕မြာ

အမ္ိဳ့မ္ဳိ့ေသာ

ကုိယးပုိငးလူမႈေပါငး့သငး့ဆကးဆဵေရ့မ္ာ့

အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့

လုပးေဆာငးသူမ္ာ့်ဖစးၿပီ့

အ်ခာ့တစးဖကးတျငးလညး့ လူထုက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈကို လုပးေနၾကပါလိမးံမညး၈ မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ
အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့၇ ေရာဂါစမး့စစး်ခငး့၇ လူနာလႊဲေ်ပာငး့်ခငး့ႏြငးံ ်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိေသာ စိတးပိုငး့ဆိင
ု းရာ
နာမက္နး့်ဖစးမႈမ္ာ့အတျကး အေ်ခခဵကုထဵု့ေပ့်ခငး့တို႔ ပါဝငးေသာ ။တိ႔တ
ု ကးေရာကးသညးံ သငးတနး့ႏြငးံ
။တို႔၌ အခနး့က႑အေပ၍ မူတညးၿပီ့ လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့အာ့ သတးမြတးေပ့ပါသညး (Singla et al.
2017)၈ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့
သိ႔မ
ု ဟုတး လူထုအေ်ခ်ပဳ ေစာငးံေရြာကးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့သို႔ ေပါငး့စပးထညးံသင
ျ း့်ခငး့်ဖငးံ သိသာထငးရြာ့
ေသာ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ ရရြိပါသညး၈ ပထမဦ့ဆုဵ့အခ္ကးမြာ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးသူမ္ာ့သညး ်ပငး့ထနး
သညးံ ေရာဂါစျက
ဲ ပးေနသူမ္ာ့၇ နာတာရြညးေရာဂါ ခဵစာ့ေနရသူမ္ာ့၇ မ္ိဳ့ဆကးပာျ ့က္နး့မာေရ့ ေစာငးံ
ေရြာကးမႈ လိုအပးေနသူမ္ာ့ႏြငးံ ်ပငး့ထနးသညးံ နာတာရြညးနာက္ငးမႈ ခဵစာ့ေနရသူမ္ာ့တို႔၌ အနိ႒ာ႐ုဵတ႔က
ို ို
စျလ
ဲ မး့မႈ ်ပႆနာအတျကး အလျနးအေရ့ႀကီ့သညးံ ကုသမႈတစးေလြ္ာကးလုဵ့ တစးဦ့ခ္ငး့ ကုသမႈေပ့ႏိုငး
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သညးံ အချငးံအေရ့ကုိ ရရြိပါသညး (Patel et al. 2013)၈ ဒုတိယအခ္ကးမြာ အထူ့ကုသ ေစာငးံေရြာကးမႈ
ေပ့သညးံ ပဵုစဵမြ ကျဲထျကးေနေသာ ေပါငး့စပးထညးံသျငး့ထာ့သညံး အစီအစဥးမ္ာ့သညး စိတးက္နး့မာေရ့
အေပ၍ မေကာငး့သညးံအ်မငး အစျရ
ဲ ြိေနသညးံ လူနာမ္ာ့၇ မိသာ့စုွငးမ္ာ့အတျကး စျေ
ဲ ဆာငးမႈတစးမ္ိဳ့
လညး့ ်ဖစးေနပါသညး (Patel et al. 2013)၈
အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ အစီအစဥးမ္ာ့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့
အာ့ ေပါငး့စပးထညံးသင
ျ း့်ခငး့သညး “ကုသမႈဆိုငးရာ ကျာဟခ္ကး ပေပ္ာကးေရ့အတျကး အလာ့အလာ
အရြိဆုဵ့နညး့လမး့” ဟု WHO က သတးမြတးပါသညး(WHO 2008a)၈ ႏိုငးငဵအမ္ာ့စုသညး ထိုအကူ့
အေ်ပာငး့ကာလတျငး့သုိ႔ ထဲထဲွငးွငး ေရာကးရြိေနၿပီ ်ဖစးပါသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵႏြငးံ အလာ့သဏၭာနးတူ
ေသာ သီရိလကၤာႏိုငးငဵတျငး ပဋိပက၏အလျနး ်ပနးလညးကုစာ့ေရ့ အစိတးအပိုငး့တစးခုအ်ဖစး အခ္ိဳ႕်ပညး
နယးမ္ာ့၉

စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ

အေကာငးအထညးေဖ၍ႏိုငးခဲံ်ခငး့သညး

ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့

ေပါငး့စပးထညံးသင
ျ း့်ခငး့အာ့

ေအာငး်မငးစျာ

ထငးရြာ့ေသာ ဥပမာတစးခု ်ဖစးပါသညး (Siriwardhana et al.

2016)၈ အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးသူ လုပးသာ့မ္ာ့အာ့ mhGAP ကဲံသ႔ုိ လမး့ၫႊနးခ္ကးမ္ာ့ကို
အသဵု့်ပဳ၊ ေလံက္ငးံေပ့ႏိုငးပါသညး (Patel et al. 2013)၈ ေနာကးဆကးတျဲ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ ကၽျမး့
က္ငးသူမ္ာ့၌ အခ္ိနးအာ့လပးမႈေပ၍ မူတညးၿပီ့ ညႇိႏိႈငး့လုပးေဆာငးရမညး ်ဖစးပါသညး (WHO 2008a)၈
အထူ့သ်ဖငံး ်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိေသာ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့်ဖစးမႈမ္ာ့သညး ေဖ၍်ပပါကုထဵု့မ္ာ့ႏြငးံ သငးံ
ေတားမႈရြိၿပီ့၇ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့သညးံ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာ စိတးေရာဂါေဝဒနာမ္ာ့မြာမူ အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံ
ေရြာကးမႈ အစီအစဥးမ္ာ့်ဖငးံ ကုသႏိုငးေၾကာငး့ WHO 2008 (a) အစီရငးခဵစာ ဥပမာမ္ာ့က ်ပဆိုပါသညး၈
ေတာငးအာဖရိကတျငး စိတးကစဥးံကလ္ာ့်ဖစး်ခငး့ (Schizophrenia), စိတးႂကျေရာဂါ (bipolar disorder)
ႏြငးံ စိတးဓါတးက္်ခငး့ (Major depression) တိ႔က
ု ုိ အေ်ခခဵ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈအ်ဖစး
ကုိငးတျယးေနၿပီ့၇ ေဆားဒီအာေရ့ဗီ့ယာ့တျငးမူ ်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိေသာ စိတးပိုငး့ဆိင
ု းရာ နာမက္နး့်ဖစးမႈ
ကုထဵု့မ္ာ့အာ့ အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈအ်ဖစး ကုသမႈ်ပဳလုပးေပ့ေနကာ ပိုမို႐ႈပးေထျ့သညးံ
ကိစၥရပးမ္ာ့ကိုမူ ဒုတိယအဆငးံေစာငးံေရြာကးမႈသုိ႔ လႊေ
ဲ ်ပာငး့ေပ့ပါသညး၈ ခ္ီလီႏိုငးငဵတင
ျ း အေ်ခခဵက္နး့မာ
ေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈကို စိတးခဵစာ့မႈပိုငး့ဆိုငးရာ ်ပႆနာမ္ာ့အာ့ ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနးအတျကးသာ သတး
မြတးထာ့ေသားလညး့ ေနာကးပိုငး့တျငး စိတးဓါတးက္မႈ၇ အိမးတင
ျ း့အၾကမး့ဖကးမႈႏြငးံ ကေလ့စိတးက္နး့မာ
ေရ့တို႔အတျကးကုိပါ တ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့ ထညးံသျငး့ အသုဵ့်ပဳလာၾကပါသညး (WHO 2008a)၈ ။ကုထဵု့
မ္ာ့သညး လူမႈစိတးပိုငး့ဆိင
ု းရာ ကုသမႈေပ့ရာတျငး အရညးအေသျ့်ပညးံွသညးံ က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကး
မႈ ကၽျမး့က္ငး်ခငး့ တစးခုတညး့ကုိသာ မဆိုလိုေပ၈ အခ္ိဳ႕်ဖစးစဥးမ္ာ့တျငး ေဆ့ွါ့ကုသမႈေပ့ရနး လိုအပးၿပီ့
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ထိုသူတ႔အ
ို တျကး ေဆ့ွါ့ကုသချငးံ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကုိလညး့ သတိ်ပဳရနး လိုအပးပါသညး၈ ထိ႔်ု ပငး အေ်ခခဵ
က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ

ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့သညး

စိတးက္နး့မာေရ့ကုသမႈ

ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့ထဵမြ

စဥးဆကးမ်ပတးေသာ ႀကီ့ၾကပးမႈ (Supervision) ခဵယူရမညး ်ဖစးၿပီ့ လမး့ၫႊနးမႈမ္ာ့လညး့ ရယူရနး လိုအပး
ပါသညး၈ အကယး၊ ။တိ႔က
ု ုိယးတိုငး ကုသမႈေပ့ရနး မစျမး့ႏိုငးေသာ ်ဖစးစဥးမ္ာ့ကုိ စိတးက္နး့မာေရ့
ကုသမႈ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့ထဵသုိ႔ လႊေ
ဲ ်ပာငး့ေပ့်ခငး့လညး့ ်ပဳလုပးေပ့ရပါမညး၈ ထိုသုိ႔လေ
ႊဲ ်ပာငး့ေပ့သညးံ
လုပးငနး့စဥးကုိ “ေစာငးံေရြာကးမႈတို့်မႇငးံ်ခငး့” ဟု ေခ၍ပါသညး (Patel et al. 2013)၈ ထိုသုိ႔လေ
ႊဲ ်ပာငး့ေပ့
်ခငး့ကုိ ်ပဳလုပး်ခငး့သညး အေ်ခခဵက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့၌ လုပးရမညးံ လုပးငနး့
တာွနးတစးခု ်ဖစးသညးကုိ သိရြိနာ့လညးထာ့ရနးမြာ အဓိကအခ္ကးတစးခု ်ဖစးပါသညး(WHO 2008a)၈
Singla et al. (2017) ၌ သုေတသနစမး့သပးခ္ကးတင
ျ း (ထိုသုေတသနသညး လူဦ့ေရအာ့လုဵ့
ကုိ ကုိယးစာ့်ပဳသညးဟု မဆိုလိုပါ၈) အထူ့ကုမဟုတးေသာ ကုသမႈေပ့သူမ္ာ့သညး ဤဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့မြ
အက္ိဳ့ခဵစာ့ေနရေသာ လူမႈအသိုငး့အဝိုငး့မြ တရာ့ွငး က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ ်ပဳလုပးသူ မဟုတး
ေသာ လူထုအေ်ခ်ပဳ က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးသူမ္ာ့ သု႔မ
ိ ဟုတး ဘွတူ ေစာငးံေရြာကးမႈေပ့သူမ္ာ့ ်ဖစး
ၾကသညးကို ေတျ႔ရြိရသညး၈ ်ဖစးစဥးအမ္ာ့စုတင
ျ း ဘွတူမ္ာ့၇ အလာ့တူ်ဖစးရပးမ္ိဳ့ ႀကဵဳေတျ႕ခဵစာ့သူမ္ာ့
သညး တနးဖို့ရြိသညးံ အေထာကးအပဵ႔မ္ာ့ ်ဖစးပါသညး၈ ဥပမာ - မီ့ဖျာ့ၿပီ့ ်ဖစးေလံရြိသညးံ စိတးဓါတးက္မႈ
ခဵစာ့ေနရသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ကုိ လူမႈစိတးပိုငး့

ေထာကးပဵ႔ေပ့ရနး ေမျ့ဖျာ့ၿပီ့ သာ့သညးမိခငးမ္ာ့ကုိ

သငးတနး့ေပ့ ေလံက္ငးံေပ့်ခငး့၇ HIV Positive ခဵစာ့ေနရသူမ္ာ့ကုိလညး့ ဘွတူမ္ာ့ႏြငးံ တစးဦ့ခ္ငး့
ေတျ႕ဆုဵေစ်ခငး့၇ ်မနးမာဒုက၏သညးမ္ာ့ကုိလညး့ ။တိ႔အ
ု ခ္ငး့ခ္ငး့ ေတျ႕ဆုဵေစ်ခငး့၈ (ဤေလံလာမႈ၌ ၿခဵဳငုဵ
သုဵ့သပးခ္ကးကုိ see Singla et al. 2017 တျငး ၾကညးံပါရနး)
ေနာကးထပးအေရ့ႀကီ့သညးံအခ္ကးမြာ

လူမႈစိတးပိုငး့

အေထာကးအပဵ႔ေပ့ရနး

သငးတနး့တကး

ေရာကးထာ့သူမ္ာ့သညး ထုိလူမႈအသိုငး့အဝုိငး့တျငး ေရရြညးတညးၿမဲေနရနး လိုအပး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ထိုသူ
တိ႔သ
ု ညး သငးတနး့ၿပီ့ဆုဵ့သညးံအခါ ။တိ႔၌
ု မူလအလုပးမ္ာ့(က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ွနးေဆာငးမႈေပ့သညးံ
ေနရာ၇ ေက္ာငး့၇ NGO၇ လူမႈအဖျ႔အ
ဲ စညး့ စသညး်ဖငးံ) ကုိ ဆကးလကးလုပးကိုငးေနရငး့ လူမႈစိတးပိုငး့ဆိုငး
ရာ ဝနးေဆာငးမႈေပ့ႏိုငးသညးံ အစိတးအပိုငး့တစးခု ်ဖစးလာမညး၈ (ှွ) ရကးတာ လူေတျ႔သငးတနး့ အပါ
အွငး စဥးဆကးမ်ပတးႀကီ့ၾကပးမႈ စူပါဗီ့ရြငး့ ပုဵမြနး်ပဳလုပး်ခငး့၇ ်ဖစးစဥးတစးခုခ္ငး့စီကုိ ကၽျမး့က္ငးစူပါဗိုကး
ဆာ၌ အကူအညီ်ဖငံး ်ပဳလုပး်ခငး့တိ႔သ
ု ညး သငးတနး့အမ္ာ့စု၌ ပုဵစဵ်ဖစးေၾကာငး့ Singla et al. (2017)
အရ သိရပါသညး၈ ကုထဵု့မ္ာ့သညး မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငံး (ှွ) ႀကိမးေအာကး ေတျ႕ဆုဵရၿပီ့ တစးႀကိမးေတျ႕
လ္ငး တစးနာရီခနး႔ ၾကာ်မငံးသညး၈ အခ္ိနးကာလအာ့်ဖငံးဆိုလ္ငး ႏြစးလမြ သုဵ့လအထိ ်ဖစးသညး၈ အေရ့
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အႀကီ့ဆုဵ့အခ္ကးမြာ

ထိုကုထဵု့မ္ာ့စျာသညး

်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိေသာ

စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ

နာမက္နး့်ဖစးမႈ

(CMHD) အေပ၍ ကုသမႈရလဒးမ္ာ့ကုိ ေအာငး်မငးစျာ တုိ့တကးေစခဲံသညး၈ (ibid)
CETA သညး လုပးငနး့ချေ
ဲ ွ်ခငး့ အစီအစဥးတစးခု်ဖစးသညး၈ ်မနးမာ်ပညးတင
ျ း CETA လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ
သညးမူွါဒ ခ္မြတးသူမ္ာ့ႏြငးံ နီ့ကပးစျာ အေကာငးအထညးေဖားလ္ကးရြိသညး၈ ထိ႔်ု ပငး CETA အစီအစဥး
သညး ႏိုငးငဵတစးွြမး့ ပ္ဵ႕ႏြဵ႔ေနသညးံ ်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိေသာ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့်ဖစးမႈမ္ာ့ CMHD
အတျကး ေကာငး့ဆဲလငး့အစီအစဥးတစးခု အေန်ဖငံးလညး့ ဦ့ေဆာငးလ္ကး ရြိပါသညး၈ ထိုအစီအစဥးသညး
တီထျငးဆနး့သစးထာ့ေသာ နညး့လမး့မ္ာ့ႏြငးံ အေထာကးအထာ့မ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵေသာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့
ေၾကာငးံ အိႏိၵယႏိုငးငဵမြ စိတးကုဆရာွနးႏြငးံ သုေတသန်ပဳလုပးသူ Vikram Patel ကဲံသ႔ုိ ႏိုငးငဵမ္ာ့စျာမြ
စိတးက္နး့မာေရ့က႑ကို ဦ့ေဆာငးသူမ္ာ့၌ စိတွ
း ငးစာ့မႈကုိလညး့ ရရြိထာ့ပါသညး၈ ်မနးမာ်ပညးသညး
CETA ကုိ အစုိ့ရ၌ အသိအမြတး်ပဳ ေထာကးခဵမႈမ္ာ့်ဖငးံ စတငးအေ်ခစုိကး အေကာငးအထညးေဖားခဲ႔ေသာ
ႏိုငးငဵ်ဖစးၿပီ့ ်မနးမာ်ပညးတျငး စိတးက္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈအတျကး ေကာငး့မျနးသညးံ ေ်ခလြမး့သစး
တစးရပးလညး့ ်ဖစးလာပါသညး၈ ေနာကးလာမညးံအပိုငး့တျငး ်မနးမာ်ပညး၉ စိတးက္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကး
မႈမ္ာ့ ပိုမိုတို့တကးေအာငး လုပးေဆာငးရမညးံ ခိုငးမာသညးံနညး့လမး့မ္ာ့ကို အေသ့စိတးပုဵေဖား ေဆျ့ေႏျ့
သျာ့ပါမညး၈

37

အခနး့ (၂)
်မနးမာ်ပညးမြ CETA
ဿွှွ ခုႏြစးတျငး ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့ (AAPP) အပါအွငး အဖျ႔ဲ
အစညး့သုဵ့ဖျ႕ဲ သညး အေမရိကနးႏိုငးငဵ ဂၽျနးေဟာံပးကငး့ (Johns Hopkins University) မြ အသုဵ့ခ္
စိတးပညာသုေတသနအဖျဲ႕ (Applied Mental Health Group – AMHR) ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ၿပီ့ ကုထုဵ့မ္ာ့ကုိ
အေ်ခခဵေသာကုသနညး့ (Common Elements Treatment Approach – CETA) ေကာကးယူေ႐ျ့ခ္ယး
ထိနး့ခ္ဳပးစမး့သပးမႈပုဵစဵ်ဖငံး ထိုငး့ - ်မနးမာနယးစပးေဒသတျငး စတငးအေကာငးအထညးေဖားခဲံပါသညး၈
CETA

သညး

အ်ဖစးမ္ာ့ေသာ

စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာနာမက္နး့်ဖစးမႈ

(CMHD)

ခဵစာ့ေနရသူမ္ာ့အတျကး ဦ့တညးခ္ကးထာ့ေသာ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာကုထုဵ့တစးခု ်ဖစးပါသညး၈ AAPP

၌

အဓိကထာ့ေဆာငး႐ျကး ခ္ကးမ္ာ့တျငး ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့ (FPPs) ၌ စိတးပင
ို း့႐ုပးပိုငး့
က္နး့မာေစေရ့သညး
အ်ဖစးမ္ာ့သညးံ

အဓိက

အခ္ကးတစးခု

စိတးက္နး့မာေရ့

်ဖစးပါသညး၈

စဵလဲမ
ျ ႈမ္ာ့

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့သညး

ရြိေနတတးေသာ

အကူအညီလိုအပးသညးံ

လူ႔အဖျ႔အ
ဲ စညး့တစးခု ်ဖစးပါသညး (Willis et al.2015)၈ ထိ႔အ
ု ်ပငး AAPP သညး လူ႔အဖျ႔အ
ဲ စညး့အတျငး့
ေရရြညး ရပးတညးေနသညးံ အဖျဲ႔အစညး့တစးခု လညး့ ်ဖစးပါသညး၈ ထိ႔ေ
ု ၾကာငးံ AAPP သညး CETA ကို
စမး့သပးေအာငး်မငးေသာ

အဖျဲ႔အစညး့တစးခုလညး့

်ဖစးေနပါသညး၈

ဿွှွ

ခုႏြစးတင
ျ း

CETA

ကုိ

်မနးမာ်ပညးႏြငးံကိုကးညီေအာငး ်ပငးဆငးစမး့သပးခဲၿံ ပီိ့ ဿွှဿ ခုႏြစးတင
ျ း ်မနးမာ်ပညးတင
ျ း့၉ စတငးအေကာငး
အထညးေဖားခဲ႔ပါသညး၈
ေလံလာစမး့သပးမႈအရ CETA သညး အ႐ျယးေရာကးၿပီ့သူတို႔၌ လုပးေဆာငးမႈပိုငး့ဆိုငးရာႏြငးံ စိတးက္နး့မာ
ေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ တို့တကးေအာငး်ပဳလုပးရာတျငး ထိေရာကးေသာ၇ လကးခဵႏိုငးဖျယးရာရြိေသာ၇ အသုဵ့်ပဳ
ႏိုငးေသာ နညး့လမး့တစးခု်ဖစးေၾကာငး့ ေတျ႕ရြိရသညး၈ AAPP ႏြငးံအတူ စမး့သပးမႈ ်ပဳလုပးခံေ
ဲ သာ အ်ခာ့
အဖျဲ႔အစညး့ႏြစးခုမြာ CETA ေဆာငး႐ျကးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ရပးတနး႔လိုကးၿပီ်ဖစးေသားလညး့ AAPP အေန်ဖငံး
အေၾကာငး့ရငး့ႏြစးခ္ကးေၾကာငးံ ယခုအခ္ိနးထိ ဆကးလကးတို့ခ္ဲ႕ လုပးေဆာငးလ္ကး ရြိပါသညး၈ ပထမတစး
ခ္ကးမြာ CETA သညး အ်ဖစးမ္ာ့ေသာ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့မႈမ္ာ့ (CMHD) ကုိ ထိေရာကးစာျ ေလြ္ာံ
ခ္ေပ့ႏိုငးေသာ နညး့စနစးတစးခု်ဖစး်ခငး့ႏြငးံ AAPP မြ အဓိကထာ့ အကူအညီေပ့ေနသညးံသူမ္ာ့သညး
ေကာငးဆလ
ဲ ငး့အကူအညီ လိုအပးေနေသာသူမ္ာ့်ဖစး်ခငး့တို႔ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ဒုတိယအခ္ကးမြာ AAPP
၌ အဓိကထာ့ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့၌ အစိတးအပိုငး့တစးခု်ဖစးေသာ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့ကုိ
အလုပးအကိုငးေပ့ႏိုငးေရ့ႏြငးံ CETA ကုိ ဆကးလကးလုပးေဆာငးေန်ခငး့သညး ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့
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ေဟာငး့မ္ာ့အတျကး ေရရြညး သကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့ အလုပးအကိုငးကုိ ဖနးတီ့ေပ့ႏိုငး်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးပါ
သညး၈ ဿွှ၁ ခုႏြစးတင
ျ း AAPP သညး ရနးကုနးၿမိဳ႕ႏြငးံ မႏၱေလ့ၿမိဳ႕တိ႔တ
ု င
ျ း ေကာငးဆယးလငး့႐ုဵ့ခနး့ႏြစးခုကို
ဖျငးံလြစးခဲ႔ပါသညး၈ ေကာငးဆယးလာအသစး (ှွ) ဦ့ ထပးမဵခနး႔အပးႏိုငးခဲံၿပီ့ ထိုသူမ္ာ့သညး ။တိ႔၌
ု
သကးဆိုငးရာနယးပယးအသီ့သီ့တို႔တင
ျ း ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့အာ့ အခမဲံ ေကာငးဆယးလငး့
ွနးေဆာငးမႈကုိ ေပ့လ္ကးရြိပါသညး၈ ေနာကးပိုငး့ႏြစးမ္ာ့တျငး AAPP သညး ွနးထမး့မ္ာ့ ထပးမဵခနး႔အပးခဲၿံ ပီ့
ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့အတျကးသာမက အ်ခာ့ေသာ မတူညီသညးံ လူေပါငး့မ္ာ့စျာကုိ ေကာငး
ဆယးလငး့ွနးေဆာငးမႈ ေပ့ေနပါသညး၈ ယခု ဤအစီရငးခဵစာကုိ ေရ့သာ့ေနသညးံအခ္ိနးတင
ျ း AAPP
သညး သငးတနး့ဆရာ (၀) ဦ့၇ ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့ (၁) ဦ့၇ ေကာငးဆယးလာ (ှ၅) ဦ့တိ႔်ု ဖငံး ေဆာငး႐ျကး
လညးပတးလ္ကး ရြိပါသညး၈ ဿွှ၂ ခုႏြစးတျငး ဂၽျနးေဟာံပးကငး့တက၎သုိလး၌ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ
သုေတသနအဖျ႔ဲ (AMHR) သညး ။တိ႔န
ု ာမညးကုိ အာရြပစိဖိတး စိတးက္နး့မာေရ့ွနးေဆာငးမႈ သုေတ
သနအဖျ႕ဲ (ASPiRE-MHS) ဟူ၊ ေ်ပာငး့လဲေခ၍ေွ၍ခဲ႔သညး၈ ။ပေရာဂ္ကးသညး ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ေနရာ
အႏြဵ႔အ်ပာ့တျငး CETA ၌ လုပးေဆာငးႏိုငးစျမး့ကုိ ခ္ဲ႕ထျငးရနးႏြငးံ ်မႇငးံတငးရနးအတျကး သုေတသနမ္ာ့စျာ
်ပဳလုပးခဲ႔သညး၈ AAPP ၌ သငးတနး့ဆရာမ္ာ့အေန်ဖငံးလညး့ ။သုေတသနမ္ာ့တျငး အေထာကးအပဵံ
ေပ့ခဲ႔ပါသညး၈
်ဖစးေလံရြိသညးံ စိတးပိုငး့နာမက္နး့မႈ ခဵစာ့ေနရသညးံ လူေပါငး့မ္ာ့စျာအတျကး ခိုငးမာသညးံ ်ဖစးႏိုငးေခ္
ရြိသညးံ ထိေရာကးသညးံ ကုသမႈကုိ သယးေဆာငးေပ့ႏိုငးရနး ဤအခနး့တျငး CETA ကုိ ဥပမာတစးခု
အေန်ဖငံး သုဵ့သပးတငး်ပ်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးသျာ့ပါမညး၈
CETA သညး စိတးက္နး့မာေရ့ သု႔မ
ိ ဟုတး ေကာငးဆယးလငး့ဘာသာရပး ကၽျမး့က္ငးမဟုတးသညးံ၇
ဘာသာရပးအထူ့်ပဳ ေနာကးခဵမရြိသညးံသူမ္ာ့ကုိ ေကာငးဆယးလာအ်ဖစး ေမျ့ထုတးႏိုငးသညးံ ထိေရာကး
ေသာ ကုသမႈတစးခု ပုဵစဵ်ဖစးေအာငး ေရ့ဆျဲထာ့သညး၈ CETA သညး အသျငးေ်ပာငး့ စမး့သပးစစးေဆ့မႈ
်ဖငးံ အသုဵ့မ္ာ့ေသာကုထုဵ့မ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵဖနးတီ့ထာ့ေသာ အလုပးသငးပုဵစဵ်ဖစးသညး (Murray et al.
2014)၈ အသျငးေ်ပာငး့ စမး့သပးစစးေဆ့မႈဆိုသညးမြာ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့်ဖစးမႈအတျကး တစးသ
မတးတညး့ ပုဵစဵခ္ သတးမြတးထာ့်ခငး့မဟုတးသညးံ ကုသမႈပုဵစဵကုိ ဆိုလိုသညး၈ ။သညး အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာ
ကုသမႈနညး့လမး့ အစီအစဥးမ္ာ့ကုိ စုေပါငး့ထာ့သညးံ ကုထုဵ့အစုအဖျဲ႔တစးခု်ဖစးၿပီ့ မတူညီသညးံ စိတးပိုငး့
နာမက္နး့်ဖစးမႈမ္ာ့၇ စဵလဲျမႈမ္ာ့အတျကး အသုဵ့်ပဳႏိုငးသညး၈ CETA တျငး အမ္ာ့ႏြငးံ မတူသညးံ အာ့သာ
ခ္ကး ႏြစးခ္ကးရြိသညး၈ ပထမအခ္ကးအေန်ဖငံး ။ပုဵစဵသညး ေကာငးဆယးလာမ္ာ့အတျကး ႐ို့ရြငး့တို
ေတာငး့သညးံ သငးတနး့အခ္ိနးကာလကုိသာ ်ဖတးသနး့ရၿပီ့ ေလံလာမႈတာွနးမ္ာ့ကုိ ေလြ္ာံခ္ေပ့သညး၈
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ဒုတိယအခ္ကးမြာ ကလိုငး့ယနး႔ႀကဵဳေတျ႕ေနရသညးံ အေ်ခအေနႏြငးံ လက၏ဏာမ္ာ့အေပ၍လိုကးၿပီ့ လိုကး
ေလ္ာညီေထျရြိေသာ ကုထုဵ့အစုအေပါငး့မ္ာ့အတိုငး့ အ်ဖစးမ္ာ့ေသာ စိတးပိုငး့နာမက္နး့်ဖစးမႈမ္ာ့ကုိ
ကုသေပ့ႏိုငး်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ ဤကုသမႈပုဵစဵကုိ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့အာ့်ဖငံး စိတးဓါတးက္မႈ၇ စိတးဒဏးရာ်ဖစးမႈ
တိ႔က
ု ုိသာမက စုိ့ရိမးပူပနးမႈႏြငးံ စျလ
ဲ မး့ေစေသာ အရကးႏြငးံ ေဆ့ွါ့ ်ပႆနာမ္ာ့ကုိပါ ကုသေပ့ႏိုငးပါ
သညး၈ ထိ႔်ု ပငး စိတးဓါတးက္မႈ၇ စုိ့ရိမးပူပနးမႈႏြငးံ အရကး/ မူ့ယစးေဆ့ွါ့ သုဵ့စျဲမႈ်ပႆနာတို႔သညး တစးၿပိဳငး
တညး့ ေပ၍လာသညးမ္ာ့လညး့ ရြိပါသညး (ibid)၈ အသျငးေ်ပာငး့ စမး့သပးမႈနညး့လမး့ကုိ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့
အာ့်ဖငံး ေကာငးဆယးလာသညး မညးသညးံ်ပႆနာကုိ အရငးဦ့စာ့ေပ့ ကုသရမညးဆိုသညးကုိ ဆုဵ့်ဖတး
ရနးမလိုဘဲ တစးခ္ိနးတညး့ တစးၿပိဳငးတညး့မြာပငး အာ့လုဵ့အတျကး ထိေရာကးေသာကုသမႈကုိ ေပ့ႏိုငးပါ
သညး၈ ။အသျငးေ်ပာငး့ စမး့သပးမႈပုဵစဵသညး အသုဵ့မ္ာ့ေသာကုထုဵ့မ္ာ့ကုိ စုေပါငး့ထာ့်ခငး့ေၾကာငးံ စိတး
ပိုငး့ဆိုငးရာ ကုသမႈေပါငး့မ္ာ့စျာအတျကး ထိေရာကးစာျ အသုဵ့်ပဳႏိုငးပါသညး၈ ။နညး့လမး့သညး ွငးေငျ
်မငးံႏိုငးငဵမ္ာ့စျာတျငးလညး့ လူသိမ္ာ့ ေအာငး်မငးလ္ကးရြိၿပီ့ ွငးေငျနိမးံပါ့ႏြငံး အလယးအလတးႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး
လညး့ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ အသုဵ့်ပဳေနၾကၿပီ ်ဖစးပါသညး (Singla et al. 2017)၈
CETA သညး က္နး့မာေရ့ႏြငးံဆိုငးသညးံ သု႔မ
ိ ဟုတး စိတးက္နး့မာေရ့နယးပယးဆိုငးရာ ပညာေရ့
ေနာကးခဵမရြိေသာသူမ္ာ့ကုိ သငးၾကာ့ေပ့ႏိုငးသညးံ အထူ့ပုဵစဵတစးရပး်ဖစးပါသညး (Murray et al. 2014)၈
ႏြစးပတးဆကးတိုကး သငးတနး့ေပ့်ခငး့်ဖငံး စတငးရၿပီ့ အုပးစုလုိကးေလံက္ငးံမႈမ္ာ့၇ ႀကီ့ၾကပးမႈ်ဖငံး ကလိုငး့
ယန႔းေတျ႕ရမႈမ္ာ့မြာ ေနာကးဆကးတျဲလုပးေဆာငးရမညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး (Murray et al.
2011)၈ ထိုသငးတနး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငံး ်ပညးံစုဵလုဵေလာကးသညးံ ကၽျမး့က္ငးမႈရြိၿပီဟု သတးမြတးခရ
ဵ လြ္ငး
ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့တစးဦ့တစးေယာကး၌ ႀကီ့ၾကပးေပ့မႈ်ဖငံး ။တိ႔၌
ု ေရရြညးအရညးအေသျ့ပိုငး့ဆိုငးရာကုိ
စိတးခ္ရေအာငး လုပးေဆာငးပါသညး၈ ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့သညး CETA သငးတနး့ဆရာ တစးဦ့တစးေယာကး၌
အေွ့မြသငးတနး့ေပ့်ခငး့ကုိ စဥးဆကးမ်ပတး ရယူရပါသညး၈ သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့၇ အသုဵ့်ပဳေသာ
စာ႐ျကးစာတမး့မ္ာ့သညး သငးတနး့သာ့မ္ာ့ႏြငံး ကုိကးညီေသာပုဵစဵကုိ ဖနးတီ့ထာ့ၿပီ့ သငးတနး့တစးခုခ္ငး့
စီအတျကး နယးေ်မေဒသအလိုကး ေကာငးဆယးလာမ္ာ့ႏြငးံ သငးံေတားေသာ သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့
ကုိသာ အသုဵ့်ပဳပါသညး၈ မလိုအပးသညးံ အေၾကာငး့အရာကိစၥမ္ာ့ကုိ ေလြ္ာံႏိုငးသမြ္ ေလြ္ာံခ္ကာ စာဖတး
်ခငး့ထကး လကးေတျ႕ေလံက္ငးံ်ခငး့ကုိ ဦ့စာ့ေပ့လုပးေဆာငးပါသညး၈ သငးတနး့ကုိလညး့ ပညာေရ့
ေနာကးခဵ အကနး႔အသတးရြိေသာသူမ္ာ့အတျကး သငးံေတားသညးံပုဵစဵ ဖနးတီ့ထာ့ပါသညး၈ CETA ေကာငး
ဆယးလာမ္ာ့သညး ကုထုဵ့မ္ာ့စုေပါငး့ထာ့ေသာ ကုထုဵ့အစုကုိ ေလံလာရာတျငး ပူ့ေပါငး့ပါွငးမႈကုိ အာ့
ေပ့်ခငး့ႏြငးံ ကုသမႈကုိ မိတးဆကး်ခငး့အ်ပငး အ်ခာ့ကုထုဵ့နညး့စနစး (၄) ခု၇ အရကးႏြငးံ မူ့ယစးေစေသာ
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အရာမ္ာ့သုဵ့စျမ
ဲ ႈုကုိ ေလြ္ာံခ္်ခငး့ႏြငံး ေသေၾကာငး့ႀကဵစညးမႈအေတျ့မ္ာ့အတျကး ထညးံသျငး့ေရ့ဆျထ
ဲ ာ့
ေသာ ကုထုဵ့ႏြစးခုကုိပါ ေလံလာၾကရပါသညး၈ ေကာငးဆယးလာမ္ာ့သညး ကလိုငး့ယနး႔တစးဦ့ခ္ငး့စီေပ၍
မူတညးၿပီ့

မတူညီသညးံ

ကုထုဵ့အစီအစဥးမ္ာ့ကုိ

မညးကံသ
ဲ ႔စ
ုိ ဥး့စာ့သညး

ဆိုသညးတ႔က
ို ုိလညး့

ေလံလာသငးယူရပါသညး၈ ထိုကုထုဵ့အစီအစဥးမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့ ်ဖစးပါသညး၈
စိတးဒဏးရာအတျကး ကုထုဵ့အစီအစဥး (ှ) ပူ့ေပါငး့ပါွငးမႈကုိအာ့ေပ့်ခငး့
(ဿ) CETA ကုသမႈကုိ မိတးဆကး်ခငး့
(၀) အ်ခာ့နညး့လမး့်ဖငံးေတျ့်ခငး့ အပိုငး့ - ှ
(၁) ခကးခေ
ဲ သာအမြတးရစရာမ္ာ့အေၾကာငး့ကို ေ်ပာဆို်ခငး့ ႏြငးံ
(၂) အ်ခာ့နညး့လမး့်ဖငံးေတျ့်ခငး့ အပိုငး့ - ဿ တိ႔ု ်ဖစးပါသညး၈
ကုသမႈသညး (၅) ႀကိမးမြ (ှဿ) ႀကိမးထိ ၾကာ်မငးံႏိုငးပါသညး၈ လုပးငနး့စဥးအတိုငး့ ေကာငးဆယး
လာသညး ကုထုဵ့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳၿပီ့ တ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့စီ ကုသသျာ့ပါသညး၈ ကုထုဵ့အစီအစဥးမ္ာ့သညး
ကလိုငး့ယနး႔တစးဦ့ခ္ငး့စီ၌ တု႔်ဵ ပနးမႈႏြငးံ ်ပသသညးံလက၏ဏာမ္ာ့ေပ၍ မူတညးၿပီ့ အပတးစဥး ႀကီ့ၾကပးမႈ
အစညး့အေွ့မ္ာ့၌ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးအရ လိုကးေလ္ာညီေထျစျာ လိုအပးသလို အေ်ပာငး့အလဲ ်ပဳလုပးၾကပါ
သညး၈ ေကာငးဆယးလာမ္ာ့သညး ထိုသုိ႔ဆုဵ့်ဖတးမႈဆိုငးရာ စျမး့ရညးမ္ာ့ကို ႏြစးပတးသငးတနး့တျငး သငးယူ
ၾကရပါသညး၈ သငးတနး့ၿပီ့ဆုဵ့သညးံအခါ အုပးစုလိုကးေလံက္ငးံ်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပး်ခငး့၇ ကလိုငး့ယနး႔တစး
ေယာကးတညး့ႏြငံးသာ ကနဦ့ေတျ႕ဆုဵ်ခငး့၇ ထိ႔ေ
ု နာကး ႀကီ့ၾကပးမႈ အစညး့အေွ့မ္ာ့မြ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး
မ္ာ့အတိုငး့ ဆကးလကးလုပးေဆာငး်ခငး့တို႔ ်ပဳလုပးၾကပါသညး၈ ဤလုပးငနး့စဥးတင
ျ း သငးတနး့နညး့်ပမ္ာ့၇
ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့မ္ာ့ႏြငးံ

ေကာငးဆယးလာမ္ာ့က

သငးတနး့နညး့်ပမ္ာ့သညး
ေကာငးဆယးလာမ္ာ့ကို
ေဒသခဵမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့

ကုသမႈ၌
ႏြစး

အဓိကအေန်ဖငံး

လုပးေဆာငးၾကရပါသညး၈

်ပငးပဧရိယာမြသူ်ဖစးၿပီ့

ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့မ္ာ့ႏြငံး

ပတးၾကာသငးတနး့ေပ့ရပါသညး၈

ေကာငးဆယးလာမ္ာ့

အ်ဖစးလညး့

သငးတနး့

ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့မ္ာ့သညး
ရယူထာ့ၿပီ့သူမ္ာ့်ဖစးသညး၈

။တို႔သညး ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့အ်ဖစး တာွနးပိုမို ထမး့ေဆာငးရနး ေ႐ျ့ခ္ယးခနး႔အပး်ခငး့ခဵရသူမ္ာ့်ဖစးသညး၈
ဖျ႕ဲ စညး့ပုဵအရ

ဆကးလကးလုပးေဆာငးၿပီ့ေနာကး

အခ္ိနးကာလၾကာ်မငးံလာသညးံအခါ

ေရရြညးရပးတညးႏိုငးေသာသူမ္ာ့အ်ဖစး CETA ၌ တိုကး႐ိုကးပပ
ဵံ ို့မႈမြ လျတးကငး့လာမညး ်ဖစးသညး၈
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ထိုနညး့လမး့သညး ယခုအခါ တစးကမၻာလုဵ့တျငး စမး့သပးေဆာငး႐ျကးေနၿပီ်ဖစးသညး၈ ေလံလာ
မႈမ္ာ့ကုိ အီရတး (Murray et al. 2014; Weiss et al. 2015)၇ ထိုငး့ - ်မနးမာနယးစပး (Murray et al.
2014; Bolton 2014) ၇ ကိုလဵဘီယာ (Pacichana-Quinayáz et al. 2016) တိ႔တ
ု င
ျ း စမး့သပးလုပးေဆာငး
ခဲ႔ပါသညး၈ ထိုေလံလာမႈမ္ာ့မြ စဥးဆကးမ်ပတးေသာ ရလဒးေကာငး့မ္ာ့ ရရြိခဲံပါသညး၈ ေကာငးဆယးလာ
မ္ာ့သညး လုပးငနး့စဥးအတိုငး့ လုိကးနာၾကၿပီ့ အုပးစုလိုကးေလံက္ငးံမႈမ္ာ့ကုိ ေကာငး့မျနးစျာ လုပးေဆာငး
ႏိုငးၾက်ခငး့၇ လကးေတျ႕လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာလက၏ဏာမ္ာ့ကုိ

ေလြ္ာံခ္ႏိုငးခဲံ

သညးကုိလညး့ ေတျ႕ရပါသညး (Murray et al. 2014; Bolton et al. 2014; Pacichana-Quinayáz
2016; Weiss et al. 2015)၈ ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့မ္ာ့သညး ေကာငးဆယးလာမ္ာ့ ေလံက္ငးံရာတျငး အခ္ိဳ႕
အလျဲမ္ာ့ကုိ ေထာကး်ပႏိုငးခဲံၿပီ့ ပိုမိုကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့ ်ဖစးလာေအာငး ေလံက္ငးံသငးၾကာ့ေပ့ႏိုငးၾကပါ
သညး၈ မူေရ့ Murray et al. (2014) ၌ ပထမဆုဵ့ အေလ့ေပ့ ေလံလာမႈအရ ထိုငး့ - ်မနးမာ နယးစပးႏြငးံ
အီရတးတို႔ရြိ ကလိုငး့ယနး႔မ္ာ့သညး ။တိ႔၌
ု သိသာထငးရြာ့သညးံလက၏ဏာမ္ာ့ကုိ အပတးစဥး ေလြ္ာံခ္
သျာ့ႏိုငးၾကေၾကာငး့ ေတျ႕ရြိရပါသညး၈

ပုံ (၂) : အလုပးသငးပုဵစဵ (Murray et al. 2011)

ေဘားလးတန
ျ း Bolton et al. (2014) က ထိုငး့ - ်မနးမာနယးစပးတင
ျ း ်ပဳလုပးခဲံေသာ ေစာငးံဆိုငး့ အုပးစု
(WLC) ကုိ ႏိႈငး့ယြဥးၾကညးံသညးံ အေရအတျကးဆိုငးရာ သုေတသနရလဒးမ္ာ့ကုိ ထုတး်ပနးခဲသ
ံ ညး၈
သုေတသနေလံလာမႈက CETA ကို လကးခဵေသာအုပးစု၌ စတငးေတျ႕ဆုဵမႈ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ
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လက၏ဏာ ရမြတးမ္ာ့သညး ၄၄ % ခနး႔ထိ ေလ္ာံက္သျာ့သညးကို ေတျ႕ရြိရသညး၈ ေစာငးံၾကညးံအုပးစု၌
ရမြတးမ္ာ့သညး ၁၁% သု႔ိ ေလ္ာံက္သျာ့သညးကုိ ေတျ႕ရြိရသညး (Bolton et al. 2014)၈ ေလံလာေရ့
သာ့ ်ပဳစုသူမ္ာ့သညး CETA နညး့လမး့်ဖငံး ကုသေသာ ကုသမႈသညး ထိေရာကးမႈ မ္ာ့စျာရြိေၾကာငး့
ထညးံသျငး့ေရ့သာ့ထာ့ပါသညး၈ ။ရြာေဖျေတျ႕ရြိခ္ကးအ်ပငး အီရတးတျငး်ပဳလုပးသညးံ ေစာငးံၾကညးံေလံ
လာမႈကုိလညး့ Weiss et al. (2015) က အတညး်ပဳေပ့ထာ့ပါသညး၈ ဤေလံလာမႈသညး သိသာထငး
ရြာ့ၿပီ့ ႀကီ့မာ့သညးံ ရလဒးေကာငး့မ္ာ့ကုိ ်ပေနၿပီ့ ေစာငးံဆိုငး့အုပးစုတင
ျ းလညး့ ေ်ပာငး့လဲမႈ အနညး့ငယး
ရြိလာသညးကုိ ေတျ႕ရသညး (Weiss et al. 2015)၈ ကုိလဵဘီယာတျငးလညး့ ကုသမႈ၌ ထိေရာကးမႈကုိ
အေရအတျကးဆိုငးရာ သုေတသနစစးတမး့်ဖငံး ေလံလာမႈ ်ပဳလုပးခံသ
ဲ ညး Pa

-

et al.

(2016)၈ ကလိုငး့ယနး႔မ္ာ့သညး ။တိ႔၌
ု စုိ့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ က္ဆငး့သျာ့သညး၇ ေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့ ်မငးံ
တကးလာၾကသညး၇ ။တိ႔၌
ု စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကုိ ရငးဆိုငးထိနး့ညိႇရနး နညး့လမး့မ္ာ့ ရရြိခဲ႔ၾကၿပီ့ ဘွတျငး
အေကာငး့်မငးမႈမ္ာ့ တို့ပျာ့လာၾကသညးဟု ေမ့်မနး့မႈမ္ာ့တျငး ေ်ဖဆိုခံၾဲ ကသညး(Pacichana-Quinayáz
2016)၈ ကလိုငး့ယနး႔အမ္ာ့စုသညး ကုသမႈႏြငးံပတးသကးၿပီ့ အ်ပဳသေဘာေဆာငးေသာ ေ်ဖၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့
ေပ့ခဲ႔ၾကၿပီ့ ကုထုဵ့မ္ာ့သညး စိတးခဵစာ့မႈမ္ာ့ကုိ သကးသာေစေၾကာငး့ ေ်ဖၾကာ့ၾကပါသညး(PacichanaQuinayáz et al. 2016)၈
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အခနး့ ၃
နိဂဵု့ခ္ဳပး ႏြငးံ အၾကဵ်ပဳတိုကးတျနး့ခ္ကးမ္ာ့
ဤစာတမး့တျငးပါဝငးေသာ ပညာရပးပိုငး့ဆိုငးရာ သဵု့သပးမႈမ္ာ့၇ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့ ေအေအပီပီ၌ စိတးဓာတး
်ပနးလညး်မႇငးံတငးေပ့ေရ့ အစီအစဥးမြ အေတျ႕အႀကဵဳမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ အဖဲ႕ျ အစညး့မ္ာ့၌ အေတျ႕
အႀကဵဳမ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခဵ၊ က္နး့မာေရ့ႏြငးံ အာ့ကစာ့ဝနးႀကီ့ဌာနႏြငးံ စိတးက္နး့မာေရ့ဆရာဝနးမ္ာ့သို႔
အၾကဵ်ပဳတုိကးတန
ျ း့ခ္ကးမ္ာ့ကို စုစညး့ထာ့ပါသညး၈ ဤအႀကဵ်ပဳတိုကးတန
ျ း့ခ္ကးမ္ာ့သညး မြနးကနးထိ
ေရာကးေသာ နညး့လမး့မ္ာ့ႏြငးံ ်ဖစးရပးမြနးမ္ာ့ကို အေ်ခခဵထာ့ၿပီ့ အေရ့တႀကီ့လုပးေဆာငးရနး လကး
ေတျ႕က္မႈႏြငးံ တျကးေ်ခကိုကးေသာ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ရြိသညးံ အႀကဵ်ပဳတိုကးတျနး့ခ္ကးမ္ာ့

်ဖစးပါသညး၈

ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့၌ အႀကဵ်ပဳ တိုကးတျနး့ခ္ကးမ္ာ့သညး WHO ၌
အႀကဵ်ပဳ တိုကးတန
ျ း့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံလညး့ ကိုကးညီပါသညး၈

အစို့ရအေန်ဖငးံ ေအာကးပါတို႔အာ့ လုပးေဆာငးေပ့ရနး ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့
အသငး့မြ ေလ့ေလ့နကးနကး ေတာငး့ဆိုပါသညး၈

ှ၈ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ ဥပေဒသစးႏြငးံ မူဝါဒ ေပ၍ေပါကးလာေရ့အတျကး သကးဆိုငးရာ
လူမႈအေ်ခ်ပဳ လူထုအဖဲ႕ျ အစညး့မ္ာ့၇ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့်ဖငးံ ဖဲ႕ျ စညး့ထာ့ေသာ အငးစတီက္ဴ့ရြငး့မ္ာ့၇
က္နး့မာေရ့က႑မြ အဖဲ႕ျ မ္ာ့်ဖငးံ တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိရြိ်ဖငးံ ေဆာငး႐ျကးရနး၈
ဿ၈ ေဆ့႐ုဵေဆ့ခနး့မ္ာ့ကိုသာ အေ်ခ်ပဳေသာ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈမ္ာ့ထကး လူထုအေ်ခ်ပဳ
စိတးက္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈေပ့်ခငး့ကို ပိုမိုအဓိကထာ့ရနး၈
၀၈ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ ကျနးရကးမ္ာ့ တညးေဆာကးမႈကို တတးႏိုငးသမြ္ ပဵံပို့ကူညီေပ့
ရနးႏြငးံ၇ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့်ဖငးံ ဖဲ႕ျ စညး့ထာ့ေသာ အငးစတီက္ဴ့ရြငး့၇ လူမႈကူညီမႈလုပးငနး့မ္ာ့၇ သကးဆိုငးရာ
်ပညးသူ႔ဝနးထမး့အဖဲ႕ျ အစညး့မ္ာ့ ပါဝငးေသာ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာလုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးေနေသာ
ကျနးရကးမ္ာ့တျငး ပူ့ေပါငး့ပါဝငးရနး၈
၁၈ အာ့နညး့၊ ကူညီေစာငးံေရြာကးမႈ အလုိအပးဆဵု့ေသာလူမ္ာ့၌ စိတးက္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈကို
ေစာလ္ငးစာျ စူ့စမး့ရြာေဖျေဖားထုတး်ခငး့ ်ပဳလုပးရနးအတျကး တရာ့စီရငးေရ့၇ ကိုယးဝနးေဆာငးမိခငးမ္ာ့
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ေစာငးံေရြာကးေရ့၇ စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ သကးႀကီ့႐ျယးအိုေဂဟာမ္ာ့ စသညးံ အမ္ာ့်ပညးသူဆိုငးရာ
အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့ ဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ကို ထညးံသျငး့အသဵု့်ပဳရနး၈
၂၈ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့မြ ေကာငးဆယးလာမ္ာ့ကဲံသ႔ို အထူ့ကု
မဟုတးေသာ

ဝနးေဆာငးမႈေပ့သူမ္ာ့အတျကး

အေထာကးအထာ့အေ်ခခဵေသာ

ကုထဵု့သငးတနး့အာ့

တရာ့ဝငး အသိအမြတး်ပဳႏိုငးေစေသာ စနစးတစးခု ဖနးတီ့ေပ့ရနး၈
၃၈

်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

မ္ာ့ကို

စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံပတးသကးေသာ

တိုကးဖ္ကးရနးအတျကး

လူမႈ

ကျနးရကးမ္ာ့တျငး

လူထုအာ့ကို အသဵု့်ပဳေသာ နညး့လမး့မ္ာ့
လူထုေဟာေ်ပာပျမ
ဲ ္ာ့

မေကာငး့်မငးသညးံအစျအ
ဲ လမး့

(Stigma)

အငးတုိကးအာ့တိုကးလႈဵ႔ေဆား်ခငး့ကဲံသ႔ို

ေဆာငး႐ျကး်ခငး့၇ စိတးက္နး့မာေရ့ကို သတိ်ပဳမိေစေသာ

လုပးေပ့်ခငး့၇

စိတးက္နး့

မာေရ့ကုသမႈလုပးငနး့မ္ာ့

အေကာငးအထညးေဖားေနစဥးတင
ျ း စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ မေကာငး့်မငးသညးံအစျအ
ဲ လမး့
(Stigma) မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ စာနာနာ့လညးေပ့်ခငး့ စသညးံလုပးငနး့မ္ာ့်ဖငးံ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ
ပတးသကးေသာ

မေကာငး့်မငးသညးံအစျဲအလမး့

(Stigma)

မ္ာ့ကို

တုိကးဖ္ကး်ခငး့အာ့

အေကာငးအထညးေဖားရနး၈
၄၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ အသိပညာ ကျာဟမႈကို ေလြ္ာံခ္ႏိုငးရနးအတျကး စိတး
က္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ သုေတသန်ပဳသူမ္ာ့ကို ပိုမိုအာ့ေပ့ေထာကးပဵံရနး၈
၅၈ က္နး့မာေရ့ဘတးဂ္ကးကို ခ္မြတးရာတျငး စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာဘတးဂ္ကးကို တို့်မႇငးံေပ့ရနးႏြငးံ
၆၈ အစုိ့ရအေန်ဖငးံ ခ္မြတးထာ့သညးံ ရညးမြနး့ခ္ကး ၆ ခ္ကးကို အေကာငးအထညးေဖ၍ေဆာငးရနး၈

စိတးက္နး့မာေရ့ဆရာဝနးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ေအာကးပါတို႔အာ့ လုပးေဆာငးေပ့ရနး ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့
ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့မြ ေလ့ေလ့နကးနကး ေတာငး့ဆိုပါသညး၈
ှ၈ အစို့ရအပါအဝငး သကးဆိုငးရာအဖဲျ႕အစညး့မ္ာ့၇ ပါဝငးပတးသကးသူမ္ာ့ကို စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတး
သကး၊ တိုကးတန
ျ း့လႈ႕ဵ ေဆားရနး၈
ဿ၈ လူထုအေ်ခ်ပဳ က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈလုပးငနး့ကို ဦ့စာ့ေပ့ရနး၈
၀၈ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ ကျနးရကးမ္ာ့ တညးေဆာကးမႈကို တတးႏိုငးသမြ္ ပဵံပို့ကူညီေပ့
ရနးႏြငးံ၇ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့်ဖငးံ ဖဲ႕ျ စညး့ထာ့ေသာ အငးစတီက္ဴ့ရြငး့၇ လူမႈကူညီမႈလုပးငနး့မ္ာ့၇ သကးဆိုငးရာ
်ပညးသူ႔ဝနးထမး့အဖဲ႕ျ အစညး့မ္ာ့ ပါဝငးေသာ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာလုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးေနေသာ
ကျနးရကးမ္ာ့တျငး ပူ့ေပါငး့ပါဝငးရနး၈
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၁၈ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံပတးသကးေသာ မေကာငး့်မငးသညးံအစျအ
ဲ လမး့ (Stigma) မ္ာ့ကို ဦ့တညးၿပီ့
လူထုၾကာ့တျငး

အသိပညာ

်ဖနး႔်ဖဴ့

စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံပတးသကးေသာ

မႈ

်ပဳလုပးပါရနးႏြငးံ

မေကာငး့်မငးသညးံအစျဲအလမး့

၁ငး့တိ႔၌
ု

လုပးငနး့မ္ာ့တျငး

(Stigma)

မ္ာ့ကို

စာနာနာ့လညးေပ့ရနး၈
၂၈ စိတးက္နး့မာေရ့နယးပယးတျငး အသိပညာ ဗဟုသုတ နညး့ပါ့်ခငး့ကို ေလြ္ာံခ္ႏိုငးရနး သုေတသန်ပဳမႈ
မ္ာ့ ်ပဳလုပးပါရနး၈
တစးဦ့ခ္ငး့အေန်ဖငးံ

ေအာကးပါတို႔အာ့

လုပးေဆာငးေပ့ရနး

ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့

ကူညီေစာငးံ

ေရြာကးေရ့အသငး့မြ ေလ့ေလ့နကးနကး တိုကးတန
ျ း့ပါသညး၈
ှ၈ အစို့ရအပါအဝငး

သကးဆိုငးရာအဖဲျ႕အစညး့မ္ာ့ကို

စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံပတးသကး၊

တုိကးတျနး့

လႈ႕ဵ ေဆားရနး၈
ဿ၈ သကးႀကီ့႐ျယးအိုေဂဟာမ္ာ့၇ မိခငးႏြငးံကေလ့ေစာငးံေရြာကးေရ့ေဂဟာမ္ာ့၇ ေက္ာငး့မ္ာ့ အစရြိသ်ဖငးံ
အမ္ာ့်ပညးသူကို ဝနးေဆာငးမႈေပ့ေနေသာ ေနရာဌာနမ္ာ့တျငး စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ ထညံး
သျငး့ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ကို အာ့ေပ့ကူညီရနး၈
၀၈ တစးဦ့ခ္ငး့ ပါဝငးလုပးေဆာငးႏိုငးေသာ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာကျနးရကးမ္ာ့တျငး ပါဝငးလုပးေဆာငးရနး၈
၁၈ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံပတးသကးေသာ မေကာငး့်မငးသညးံအစျအ
ဲ လမး့ (Stigma) မ္ာ့ကို ဦ့တညးၿပီ့
လူထုၾကာ့တျငး

အသိပညာ

်ဖနး႔

်ဖဴ့မႈ

်ပဳလုပးပါရနးႏြငးံ

မိမိပတးဝနး့က္ငးတျငး

ေတျ႕်မငးရသညးံ

စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့မႈ ခဵစာ့ေနရသညးံ ေဝဒနာရြငးမ္ာ့ကို အာ့ေပ့ကူညီရနး၈
၂၈ စိတးက္နး့မာေရ့နယးပယးတျငး အသိပညာ ဗဟုသုတ နညး့ပါ့်ခငး့ကို ေလြ္ာံခ္ႏိုငးရနး သုေတသန်ပဳမႈ
မ္ာ့တျငး ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးပါရနး၈
အထကးေဖ၍်ပပါ အခ္ကးမ္ာ့သညး စိတးက္နး့မာေရ့စနစးတစးခုလဵု့အတျကး လဵုေလာကးေသာ တငး်ပခ္ကး
မ္ာ့်ဖစးမညး မဟုတးပါ၈ သိ႔ေ
ု သားလညး့ အစို့ရအေန်ဖငးံ အထကးပါ အႀကဵ်ပဳတိုကးတန
ျ း့ခ္ကးမ္ာ့ကို အသိ
အမြတး်ပဳၿပီ့ အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငး႐ျကးမညးဆိုလြ္ငး ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတး
သကးၿပီ့ အၾကပးအတညး့်ဖစးေနေသာ အေရ့တႀကီ့ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ၿပီ့ ်ဖစးပါမညး၈ ထိ႔အ
ု ်ပငး
သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ စိတးပုိငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့မႈ ခဵစာ့ေနရသညးံ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာေသာသူမ္ာ့ႏြငးံ
စိတးကစဥးံကလ္ာ့ေရာဂါ ခဵစာ့ေနရသူမ္ာ့အတျကး လိုအပးေနေသာ ကုသမႈ ရရြိႏိုငး်ခငး့လညး့ သိသိ
သာသာ တို့တကးလာပါမညး၈
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စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံပတးသကးေသာ ေစာငးံေရြာကးမႈစနစးကို ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး အေလ့မူ်ခငး့ မရြိပါ၈ ထို႔
ေၾကာငးံ သာမနး်ဖစးေလံရြိသညးံ စိတးပုိငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့မႈ ခဵစာ့ေနရေသာသူ အေရအတျကးမြာ မ္ာ့စျာ
်မငးံမာ့ေနပါသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ စစးအာဏာရြငးစနစးေအာကးတျငး ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ေနထိုငးခံဲရေသာ
်မနးမာ်ပညးသူမ္ာ့သညး စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ ရယူႏိုငးရနး အေရ့တႀကီ့ လိုအပးေနၾကပါသညး၈
စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာေစာငးံေရြာကးမႈ စနစးတစးရပး တညးေဆာကးရနးမြာ ေကာငး့စျာအာ႐ုဵစူ့စိုကး ႏြစး်မႇဳပး
ထာ့မႈ၇ လဵုေလာကးေသာ ရနးပဵုေငျႏြငးံ အခ္ိနးတ႔ို လုိအပးပါသညး၈ စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈဆိုငးရာ
အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု နညး့ပါ့လျနး့သညးံအတျကးေၾကာငးံ ယခုလို အခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ ရငးဆိုငးေနရ်ခငး့
်ဖစးသညး၈ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့ကို ေမျ့ထုတးေပ့ႏိုငးသညးံ ပညာေရ့အစီအစဥး တို့
တကးမႈ မရြိ်ခငး့၇ စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို ဦ့ေဆာငးေပ့ႏိုငးသညးံ စိတးပညာရပးဆိုငးရာ
ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့ အလျနးနညး့ပါ့ေန်ခငး့၇ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔်ဖစးပျာ့ေနေသာ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတး
သကးသညးံ မေကာငး့်မငးသညးံအစျအ
ဲ လမး့ (Stigma) မ္ာ့က စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ ရယူရနး
ဝနးေလ့ေစ်ခငး့တိ႔ႏ
ု ြငးံအတူ လူ႔အဖဲ႕ျ အစညး့အတျငး့ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ နာမက္နး့်ဖစးမႈႏြငးံ ပတးသကးသညးံ
သိနာ့လညးမႈ

အာ့နညး့်ခငး့

လတးတေလာရြိေနသညးံ
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း

သညးလညး့

လဵုေလာကး

လူ႔အသိုကးအဝနး့တစးခုလဵု့တျငး

ေသာ

စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံ

သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ

ပတး

သကးေသာ

ကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ

စနစးတစးခု

အလာ့အလာေကာငး့မ္ာ့

ရြိေနပါသညး၈

သာမနး်ဖစးေလံရြိေသာ

ခဵစာ့ေနရေသာသူမ္ာ့ကို

ကုသေပ့ရနး၇

ကုထဵု့မ္ာ့ကို

စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငးံပတးသကးေသာ

ပ္ဵ႕ႏြ႔ဵေနပါသညး၈

ထူေထာငးရနး

စိတးပိုငး့ဆိုငးရာနာမက္နး့မႈ

အရညးအေသျ့်မႇငးံတငး

မေကာငး့်မငးသညးံအစျဲအလမး့

(Stigma)

ရနးႏြငံး
မ္ာ့ကို

ပေပ္ာကးေစႏုိငးရနးတို႔အတျကး အေထာကး အထာ့အေ်ခခဵသညးံ နညး့လမး့မ္ာ့စျာရြိေၾကာငး့ မိမိတ႔ို
ေလံလာသိရြိရပါသညး၈

်မနးမာ်ပညးသူမ္ာ့

စိတးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈအစီအစဥးကို
ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့

အတျကး

်ဖစးႏိုငးသမြ္

အ်မနးဆဵု့

ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့မြ

တိုကးတန
ျ း့လိုကးပါသညး၈
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။တု႔ိ

ရရြိခဵစာ့ထိုကးသညးံ

စတငးလုပးေဆာငးရနး
အေလ့အနကး

မိးမိတ႔ို
ထာ့
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