
၂၀၂၁ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနမှ့စ�ပီး ြမနမ်ာြပည်သူလထုူသည် စစ်အာဏာ�ှင်များ၏ အဓမ� အပ်ုချ�ပ်မ�ေအာက် တင်ွ
အေ�ကာက်တရားများစွာ�ှင့် မ�ကံ�စဖူးေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�များခံစားခ့ဲရ�ပီး ၂၀၂၂ ေအာက်တိဘုာ ၃၁ရက်ေန ့ အထိ            
 ဒီမုိကေရစီေထာက်ခံသူအနည်းဆုံး၂၄၀၄ ဦး ေသဆုံး�ပီး ၁၆၀၁၆ ဦးသည် အတင်းအ�ကပ်  မတရားဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းခံေနရ
ဆဲြဖစ်ကာ အများအြပားမှာ လ��ိဝှက်ေသာေနရာများတင်ွ ေပျာက်ဆုံးလျက်�ိှသည်။ �ိင်ုငံအ�ှ�ံအြပား တိက်ုခုိက်မ�များ၊
ဖမ်းဆီးခံထားရေသာေနရာများတင်ွ ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်မ�များ�ှင့် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ ေစာ်ကားမ�များ အပါအဝင် လယုက်မ�၊ မီး����ိမ�
�ှင့် အရပ်သားများ၏ ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ အ�ကမ်းဖက်ဖျက်ဆီးြခင်းများသည် ြမနမ်ာြပည်သူများ၏ စိတ်ကျနး်မာေရးကုိ
ေရ�ှည်ထိခုိက် သက်ေရာက်မ��ိှေစမည်ြဖစ်သည်။

အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် အေ�ကာက်တရား�ှင့် အ�ကမ်းဖက်ဖိ�ိှပ်မ�များ
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အိးုမ့ဲအိမ်မ့ဲ ြဖစ်ြခင်းသည်လည်း စိတ်ကျနး်မာေရးြပဿနာများ ြဖစ်သည့် စိတ်
ဒဏ်ရာြဖစ်ရပ်အလနွစိ်တ်ဖိစီးမ�လနွကဲ်ြခင်း Post-traumatic stress disorder
(PTSD) �ှင့် စိတ်ဓာတ်ကျြခင်းက့ဲသိ�  ြပင်းထနေ်သာ စိတ်ကျနး်မာေရးြပဿနာများ
ကုိ ြဖစ်ေစ�ိင်ုသည်။ ပဋိပက�ေ�ကာင့် အိးုအိမ်မ့ဲြဖစ်ရသည့် လဦူးေရ၏ ၃၀ %
ဝနး်ကျင်သည် အဆုိပါ စိတ်ကျနး်မာေရးချ�ိယွင်းမ�ဒဏ်ကုိ ခံစားေန�ကရသည်။
၂၀၂၂ ခု�ှစ်ေအာက်တိဘုာ ၃ ရက်ေနအ့ထိ UNHCR မှတ်တမ်းအရ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ
ြပည်တင်ွးေနရပ်စွန ့�်ခွာသူ အနည်းဆုံး ၁,၀၁၉,၀၀၀ �ိှ�ပီး ၇၀,၀၀၀ ဝနး်ကျင်သည်
အိမ်နးီချင်း�ိင်ုငံများသိ� ခုိလ�ံရန ်နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည်ဟ ုခန ့မှ်နး်ရ
သည်။ ဆုိလိသုည်မှာ ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်သူဦးေရ အများအြပားသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ
တင်ွ စိတ်ကျနး်မာေရးြပဿနာများေ�ကာင့် ဒကု�ြဖစ်�ိင်ုေြခများသည်။

ေဆး�ုံများကုိ တိက်ုခုိက်ြခင်း၊ သွားလာမ� ကန ့သ်တ်ချက်များ �ှင့် အလံးုစုံ မလံြုခံ�
ြခင်းတိ� ေ�ကာင့် အမျ�ိးသမီးများ၏ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ�ှင့် မျ�ိးဆက်ပွါးကျနး်မာေရး
ဆုိင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မ�များမှာလည်း ေ�ှာင့်ေ�ှးယိ� �ယွင်းလာသည်။၂၀၂၁ ဩဂုတ်လ
အထိ အမျ�ိးသမီး ကုိယ်ဝနေ်ဆာင် ဦးေရ ခန ့မှ်နး်ေြခ ၆၈၅၀၀၀ ေကျာ်�ိှခ့ဲ�ပီး
သားဖွားမီးယပ် ေစာင့်ေ�ှာက်မ�မရြခင်းေ�ကာင့် ကာကွယ်၍ရေသာကုိယ်ဝနေ်ဆာင်
မိခင်ေသဆုံးမ� ၂၅၀ ခန ့ ် �ိှခ့ဲသည်။ LGBT+ များသည် စစ်တပ်မှပစ်မှတ်ထား
ဖမ်းဆီးြခင်း၊ ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်ြခင်း�ှင့် ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်ြခင်းများခံေနရ�ပီး
၎င်းတိ� မှာ စိတ်ကျနး်မာေရး�ှင့် လံြုခံ�ေရးဆုိင်ရာ စုိးရိမ်ပူပနမ်�များကုိ ခံစားေန�က
လျက်�ိှသည်။

အလပ်ုလက်မ့ဲဦးေရ တိးုြမင့်လာြခင်း�ှင့် စီးပွားေရးလံြုခံ�မ�မ�ိှြခင်း များသည်
လည်း ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတစ်ဝှမ်း�ိှ ြပည်သူများအား ြပင်းထနေ်သာ ဖိစီးမ��ှင့် စုိးရိမ်ပူပန်
မ�တိ� ကုိ ြဖစ်ေစသည်။ထိ�အြပင် �ိင်ုငံမ�ငိမ်သက်မ� များကလည်း လသူားချင်းစာနာ
ေထာက်ထားမ�ဆုိင်ရာ အကူအညီများ ေပးအပ်ြခင်းကုိ အဟန ့အ်တားြဖစ်ေစသည်။
အထူးသြဖင့် ေြမာက်ပုိင်းေဒသများတင်ွ အင်တာနက် ပိတ်ထားြခင်းေ�ကာင့်       
 အနွလိ်င်ုးမှ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ပ့ံပုိးမ�များမှာ ကန ့သ်တ်ချက်များ�ိှလာသည်။
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COVID-19 အကျပ်အတညး်၏ သက်ေရာက်မ�များ
 

  ၃၀% စိတ်
ကျနး်မာေရး
ချ�ိယွင်းမ�ဒဏ်ကုိ
ခံစားေန�ကရ
သည်။

ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်
မိခင်ေသဆုံးမ�
၂၅၀ ခန ့ ်�ိှခ့ဲသည်

စီးပွားေရး မ�ငိမ်
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၂၀၁၅-၂၀၂၀ NLD အစုိးရ အေနြဖင့် ကပ်ေရာဂါ ပထမ�ှစ်တင်ွ ေရာဂါြပန ့�်ပွားမ�ကုိ ေကာင်းမွနစွ်ာ 
ထိိနး်သိမ်း ေဆာင်ရွက်�ိင်ုခ့ဲေသာ်လည်း တတိယလ�ိင်းတင်ွ စစ်ေကာင်စီ၏ လျစ်လျ����မ�ေ�ကာင့်
COVID-19 ကပ်ေရာဂါ �ှင့် ဆက်စပ်၍ ေသဆုံးသူ ေသာင်း�ှင့်ချ၍ီ�ိှခ့ဲသည်။ စစ်ေကာင်စီ မှ ဤ
အကျပ်အတည်းကုိ လက်နက်သဖွယ်အသုံးြပ��ပီး ြမနမ်ာြပည်သူလထုူအတက်ွေဆး�ှင့်ေအာက်ဆီဂျင်
ေထာက်ပ့ံမ�ကုိ တားြမစ်ခ့ဲ�ပီး စစ်ဘက်ဆုိင်ရာ အေဆာက်အအံမုျားဆီသိ�  လမ်းေ�ကာင်းလ�ဲေပးသည့်
အြပင် ဆရာဝနမ်ျား�ှင့် ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများကုိပါ စနစ်တကျပစ်မှတ်ထားတင်း�ကပ်လာခ့ဲသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ရက်စက်ယုတ်မာမ�များ�ှင့် ရင်ဆုိင်ေနရသည့် ြမနမ်ာြပည်သူ လထုူအတင်ွး စိတ်ပုိင်း
ဆုိင်ရာ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရမ�များမှာ တ�ှု�ိင်းမယှ�်�ိင်ုဘဲ စိတ်ဆင်းရဲြခင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျြခင်း�ှင့်        
 မိမိကုိယ်ကုိသတ်ေသလိသုည့်စိတ်ကူးစိတ်သနး်များ မှာအဆမတန ် ြမင့်တက်လာေ�ကာင်း ထင်�ှား
ေနသည်။

�ိင်ုငံေရး အကျ�်းသားများ ကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်း (AAPP)၏ စိတ်ကျနး်မာေရး ြပနလ်ည် 
 ြမင့်တင်ေရး အစီအစ�် (MHAP) သည် အာဏာသိမ်းခံရသူများ၏စိတ်ခံစားချက်များကုိ ြပနလ်ည်       
ေြဖ�ှင်းရန ်အသင့်ေတာ်ဆုံး အေနအထားြဖစ်�ပီး ေရ�ှည်တင်ွဆုတ်ယုတ်သွား�ိင်ုသည့် လ�အဖ�ဲအစည်း
အသုိင်းအဝုိင်းတစ်ရပ်ကုိ ြပနလ်ည်ကုစားရာတင်ွ မ�ိှမြဖစ်လိအုပ်ပါသည်။



စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာြပနလ်ညြ်မင့်တင်ေရးအစီအစ�် (MHAP)

MHAP သည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ စိတ်ေရာဂါကုထုံးဆုိင်ရာ အ�ကံဉာဏ်ေပးေရး အစီအစ�်ကုိ ဦးေဆာင်
လပ်ုကုိင်ေနပါသည်။ MHAP သည်  စိတ်ဖိစီးမ�များကုိင်တယ်ွေြဖ�ှင်းြခင်း �ှင့် မိမိကုိယ်ကုိ ေစာင့်ေ�ှာက်
မ�ဆုိင်ရာအတက်ွ ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများ �ှင့် တိင်ုးရင်းသားအဖ�ဲအစည်းများကုိ အ�ကံဉာဏ်ေပးြခင်း၊
ေလက့ျင့်သင်တနး်ေပးြခင်း�ှင့် �ကီး�ကပ်ေပးြခင်း ၊ CSOအရပ်ဖက်အဖ�ဲစည်းများအတက်ွ လ�
အခွင့်အေရးသင်တနး်များေပးြခင်းကုိြပ�လပ်ုေပး�ုံသာမက  အမျ�ိးသားြပနလ်ည်သင့်ြမတ်ေရး�ှင့်
ကျား/မ တနး်တညီူမ�ေရးတိ� ကုိ ပုိမုိတိးုတက်ေကာင်းမွနလ်ာေစရနအ်တက်ွ တိင်ုးရင်းသားကျနး်မာေရး
အဖ�ဲအစည်းများ၊ အမျ�ိးသမီးအဖ�ဲများ�ှင့် လက်တွဲေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။

ယမန�ှ်စ် COVID-19 ြဖစ်ပွားချနိတ်င်ွ MHAP မှ virtual စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ေ�ှးဦးသူနာြပ�စုြခင်း
(Psychological First Aid) ၊  စိတ်ဖိစီးမ��ှင့် စုိးရိမ်ပူပနြ်ခင်းစီမံခန ့�်ခဲွမ�ဆုိင်ရာ အနွလိ်င်ုးသင်တနး်များ ၊
ေဖာ်ထုတ်ြခင်းကုထုံး၊ သိြမင်မ�အေြခခံေသာကုထုံး၊ သိြမင်မ�ကုိြပနလ်ည်စီစ�်ြခင်းကုထုံး ၊လအူချင်းချင်း
ဆက်ဆံမ�ဆုိင်ရာ စိတ� ေဗဒကုထုံး �ှင့် အြပ�အမူကုိြပနလ်ည်�ိးု�ကားေစြခင်း စသည့်ကုထုံးများြဖင့်
client ၄၉၅ ဦးကုိ စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၁ အထိေအာင်ြမင်စွာ ကူညီေပးခ့ဲသည်။ 
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ စိတ်ကျနး်မာေရး ပ့ံပုိးေပးေရး ဝနေ်ဆာင်မ�လိအုပ်ချက်များအား တစုံတရာ ကာမိေစရန�ှ်င့်
စစ်အာဏာသိမ်းမ�၏ တနုလ်�ပ်ဖွယ် အကျ�ိးသက်ေရာက်မ�များ�ှင့် အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီ မှကျ�းလနွ်
ေနေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�များေ�ကာင့် စိတ်ဒဏ်ရာရ�ိှြခင်းများအားကူညီေပး�ိင်ုရန ်  ဤစနစ်ကုိ တိးုချ�ဲ
ထားပါသည်။
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ေဖေဖ�ဝါရီလ ၁ ရက်ေန ့ အာဏာသိမ်း�ပီးစဥ်ကစ၍ AAPP ေကာင်ဆယ်လာ များသည် �ိင်ုငံတင်ွး�ိှ
စိတ်ထိခုိက်ခံစားေနရေသာသူများ�ှင့် ထုိင်း�ိင်ုငံအတင်ွးခုိလ�ံသူများစသည့် လဦူးေရ ၁၇၇၂ အား 
 အနွလိ်င်ုး�ှင့်တယ်လီဖုနး်တိ� မှ တဆင့် counselling service ြပ�လပ်ုေပး�ိင်ုခ့ဲပါသည် 

ဤဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ ရ�ိှသူများ�ှင့် ေကာင်ဆယ်လာ များ၏ စုိးရိမ်ရသည့် လံြုခံ�ေရး အေြခအေန
ေ�ကာင့် အေ�ကာင်းအရာများအား လ��ိဝှက်ထားပါသည်။ ထိ� �ြပင် ဝနေ်ဆာင်မ�ရ�ိှရနဆ်က်သွယ်မ��ှင့်
ေကာင်ဆဲလင်း ေပးမ�များအားလည်း လ��ိဝှက်ထားေပးပါသည်။ ထိ� �ြပင် ဆက်သွယ်ကူညီေတာင်းခံ
�ိင်ုမ�အတက်ွ အဆက်အသွယ်ကုိလည်း �ှ�တ်မှ တဆင့်သာ တီးတိးုေြပာဆုိလမ်း��နခ့ဲ်ပါသည်။

၁,၇၇၂ ဦး
ေဖေဖ�ဝါရီလ ၂၀၂၁

၁၁၅ မိသားစု

၂၀၂၁ မတ်လတင်ွ MHAP ေကာင်ဆယ်လာများသည် အင်းစိနအ်ကျ�်းေထာင်ပတ်ဝနး်ကျင်တင်ွ
ထိနး်သိမ်းခံရသူများ၏ မိသားစုဝင်များ၊ ေထာင်တင်ွးအေြခေနများအား စုံစမ်းေန�ကေသာမိသားစု
ဝင်များကုိ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကနဦးကူညီမ�များ (Psychological First Aid) နည်းလမ်းများြဖင့် ကူညီ
ေပးခ့ဲသည်။ ထုိသိ� ကူညီေပးရာတင်ွ ေကာင်ဆယ်လာတိ�၏ ေထာင်တင်ွးအေတ�အ�ကံ�များ၊ ည��်းပမ်း
�ှပ်ိစက်ခံရမ�များ၊ လသူားမဆနစွ်ာ သိ� မဟတ်ု ယုတ်ည့ံစွာဆက်ဆံမ�များ�ှင့် ြပစ်ဒဏ်ေပးခံရြခင်း
များ၊ စိတ်ဖိစီးမ�အေြခအေနများကုိ အေြခခံ၍ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခ့ဲသည်။ '

AAPP အဖ�ဲဝင်များသည် ဆ��ြပမ�များအတင်ွး ထိနး်သိမ်းခံထားရေသာ မိသားစုဝင် ၁၁၅ ဦး အား
စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ လမူ�ေရး အ�ကံေပးမ�ပုံစံြဖင့် အကာအကွယ် ေပး�ိင်ုခ့ဲ�ပီး ၎င်းတိ�၏ ခံစားချက်များ
ေြပေလျာ ့ ေစရန၊် မိမိကုိယ်ကုိ ဂ�ုစုိက်မ�အေပ� အာ�ုံစုိက်ကာ အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာ ြပဿနာ
ေြဖ�ှင်းေရး နည်း လမ်း တိ� �ြဖင့်  စိတ်ဓာတ်�က့ံခုိင်လာေစရန ်ကူညီေပး�ိင်ုခ့ဲသည်။ ထုိသိ� ေဆာင်ရွက်
မ�များသည် AAPP ၏ ထိနး်သိမ်းခံရသူများကုိ သတ်မှတ် ကူညီေပးေသာ စွမ်းေဆာင်ရည်ကုိလည်း
ြမ�င့်တင်�ိင်ုခ့ဲပါသည်။

ထိနး်သိမ်းခံရေသာသူများ�ှင့် မိသားစုဝင်များအား
အကူအညေီပးြခင်း

 



စစ်ေကာင်စီ၏ ရာဇ၀တ်မ�များအား မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာပ့ံပုိးကူညီမ�အ�ပီးတင်ွ ေကာင်ဆယ်လာများသည် လ�အခွင့်အေရး ချ�ိးေဖာက်မ�များ
�ှင့် ပတ်သက်သည့် Client များ ကုိယ်တိင်ု�ကံ�ေတ�ခ့ဲေသာ အေတ�အ�ကံ�များ  သိ� မဟတ်ု
မျက်ြမင်သက်ေသများထံမှ သွယ်ဝုိက်ေသာအေတ�အ�ကံ�များ�ှင့် ဆက်စပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်း
များကုိ ေလးေလးစားစား  ေတာင်းယူ�ိင်ုခ့ဲပါသည်။ ထိ� ေနာက် ရ�ိှလာေသာအချက်အလက်များကုိ
တိကျမ��ှင့် စစ်မှနမ်��ိှေစရန ် AAPP ၏ က�မ်းကျင်သူများက အြခားရင်းြမစ်များ�ှင့် တိက်ုဆုိင်
စစ်ေဆး၍ ဆက်လက်အတည်ြပ�ခ့ဲ�ကပါသည်။ 

ဇူလိင်ုလ ၈ ရက်ေန ့�တွင် AAPP မှ သီးသန ့ ် MHAP အီးေမးလ်လိပ်စာ counselling@aappb.org
ကုိ တည်ေထာင်ခ့ဲ�ပီး အီးေမးလ်လိပ်စာ ၅၁ ေစာင်ကုိ စုေဆာင်းခ့ဲသည်။ ထုိ ၅၁ ေစာင်၏ ဆက်
သွယ်ရနအ်ေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ  ယခင်ထိနး်သိမ်းမ�များ�ှင့်/သိ� မဟတ်ု သတ်ြဖတ်မ�
များဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ �ိှေသာ AAPP ၏ မှတ်တမ်းဌာန တင်ွ ထိနး်သိမ်းခ့ဲသည်။ 
 ထိ� ေနာက်တစ်ဦးချင်းစီ ဆက်သွယ်ရန ် လံြုခံ�မ��ိှမ�ိှ စီစစ်ကာ အီးေမးလ်၄၉ ေစာင်အား တစ်ဦး
ချင်းအေ�ကာင်းြပနခ့ဲ်သည်။ မ�ကာမီှအချနိအ်တင်ွးတင်ွ ၎င်းတိ� ထဲမှ �ှစ်ဦးမှာ Counselling ကုိ
စတင်ခ့ဲသည်။

စာြပနသူ်များကုိ ကုဒ်ဝှက်ထားေသာ က�မှတဆင့် ေငေွ�ကး၊ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ�ှင့် ဥပေဒဆုိင်ရာ
ပ့ံပုိးကူညီမ�များ ေပးခ့ဲသည်။ ထိ� �ြပင် ထိနး်သိမ်းခံရသူများ၏ မိသားစု သိ� မဟတ်ု သူငယ် ချင်းများ
ထံမှတဆင့်အေသးစိတ် အချက်အလက်များကုိစုေဆာင်း�ပီး ထိနး်သိမ်းခံရသူ များ�ှင့်ပတ်သက်၍
ေ�ှ�ေနများ�ှင့်အကျ�်းေထာင်ဆုိင်ရာကွနရ်က်များမှတဆင့် အတည် ြပ�ရယူပါသည်။

၎င်းတိ�သည် အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီမှ ကျ�းလနွေ်သာ ရာဇ၀တ်မ�များ�ှင့်ပတ်သက်၍ အြပစ်
ေပးအေရးယူြခင်းမှကင်းလတ်ွြခင်းမ�ိှေစေရးအတက်ွလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများြဖစ်�ပီး
အနာဂတ်ကာလ အသွင်ကူးေြပာင်းေရးဆုိင်ရာ တရားမ�တမ� လပ်ုငနး်စ�်များအတက်ွ လမ်းခင်း
ေပးသည့် လပ်ုငနး်စ�်များြဖစ်သည်။


