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မိဘ သေဘာေပ ါက္ ာားလညကမႈ စာစဥကမ္ာာ - 

ါၽအြႏက ပကပါေးာလးအါက ါၽအြႏက ပကစိးကပ္သလညက 
ျပ စ သ္ - Dara Gasior, PsyD, Freehold High Focus စငကးာမ္ာာြႏွငက့္ Maureen Underwood 

ဒ ရိ ါကးာ LCSW, SPTS ါ သေရာဒ ရိ ါကးာ 

ါၽအြႏက ပကပါေးာလးအါက ါၽအြႏက ပကစိးကပ္သလညကည္၊ သိ ႔ေသာက ငကာြႏွငက့္ပးကသါကတ္သက္၍ သ္မ္ာာါိ ေျပာျပရ္က 
ရွါကရအြံ႕ေ္ၿပ ာ ဘ ကးိ လါ္လလည  ္ရမးဲ မသိပ ။ ါၽအြႏက ပကဘ ကါစရမး?ဲ 

ေမားအ က္ာမ္ာာေမာရ က္ (သိ ႔) လါ္လလည ေးာငကားြံရ က္ ရွါကရအြံ႕ေ္စရာမးိ ပ ။ သငက့္ါေးာလးအါက သငကစိးကပ္္ပ က္ြိႏ ငကၿပ ာ သ္းိ ႔းိ လပကးဲ့္ ပြံ့္ပိ ာမႈါိ ေပာြႏ ိငကရ က္ 
သငကးးကြႏိ ငကသမွ္ လာားြံ ာါိ ိျပ း ပကေပာျးငကာသလညက မိဘးစကေ ာါကပ လး ပကပငကျ စကသလညက။ မိဘးစကေ ာါကလေ္ြွႏင့္က သငကသလညကသငက့္ါေးာြွႏငက့္ 
ပးကသါကေသာ ဗ ဇရိွသလညကည္၊ လါ ကတ္သက္၍ သငက့္ဗ ဇါ သငက့္ါေးားစကစြံ းစကး  မွာာေ္သလညက္ ေျပာၿပ ာ ၎သလညက “လး္ိ္ကးစကး  လးအါကသာ”ိမ္ းကပ ါ 
သငကသလညကသငက့္ါိ  ကသငက ္ာာေထာငကသငက့္သလညက။ းစကး းစကရြံ ါၽအြႏက ပကးိ ႔ပ ရွါကရအြံ႕မႈသလညက ဘား ပကရမွ က္ာ မသိျးငကာေ ါာငက့္ျ စကသလညက။ စိးကါ္္ကာမာေရာစ္စကသလညက 
လါ္လလည ိေးာငကားြံးာသ္မ္ာာလးအါက ရႈပကေထအာေသာ လရာျ စကြႏ ိငကၿပ ာ ဤေဆာငကာပ ာပ ရလညကရအ ကး္ါကမွာ သငက့္ါိ မလညကသလညက့္ လရငကာလျမစကမ္ာာ ရရိွြိႏ ငကသလညကြွႏငက့္ 
 ငကားိ ႔ါိ  မလညကသိ ႔ဝငကေရာါက ြႏ ိငကသလညကးိ ႔ါိ  ပိ ေါာငကာစအာ သိရွိြိႏ ငကရ က္ျ စကသလညက။  

သငကပထမဆြံ ား ပကရ က္ းိ လပကေသာလရာမွာ သငက့္ါိ ဘာါ စိးကပ္ပ က္ေစသလညကါိ  ရွငကာရွငကားငကားငကာ သိရွိရ က္ျ စကသလညက။ သငက့္ါိ စိးကပ္ပ က္ေစေသာ 
လး္ိ ႕လမ္လါ္ငက့္မ္ာာ (သိ ႔) းြံစာား္ါကမ္ာာ ါိ  လးိလါ္ေ ာကထ းကရ က္ ္လညကာမ္ာာထမွဲ လေါာငကာဆြံ ားစက္လညကာမွာ သငက့္ါေးာပြံ မွ က္ိျပ မ္ေ္ေသာ 
လမ္လါ္ငက့္မ္ာာသလညက ‘ေျပာငကားမဲႈမ္ာာ’ိသိ ႔ မလညကသိ ႔ေျပာငကားာသလညကါိ  စဥကာစာာရ က္ျ စကသလညက။ ထိ လရာမ္ာာသလညက လိမကးအငကသာိေျပာငကားပဲ သးာာ 
(သိ ႔)ိေါ္ာငကားအငကးလညကာိေျပာငကားပဲ သးာာ? သ္င ကး္ငကာေးအြွႏငက့္ ဘ ကးိ ေ္ပ သးဲ?ိေမအား္ငကာမ္ာာြွႏငက့္ ဘ ကးိ ေ္ပ သးဲ? သငကစိးကပ္ပ က္မႈါိ ိျ စကေစေသာ 
လမ္လါ္ငက့္မ္ာာပ ဥပမာမ္ာာါိ  စာရငကာျပ ျးငကာသလညက းိါ္းိ ငကမာၿပ ာ စးငကး ပကေဆာငကရမလညက့္ လရာျ စကသလညက။  

ေ္ာါကေမားအ က္ားစကး မွာ သငကဘ ကေးာါက စိးကပ္ပ က္သးဲဆိ သလညကါိ  ဆြံ ာျ းကရ က္ျ စကသလညက။ သငကေးအ႕ရိွေ္ေသာ လမ္လါ္ငက့္ြွႏငက့္ 
စိးကလေျးလေ္ိေျပာငကားမဲႈမ္ာာသလညက ဘ ကေးာါကျပငကာထ က္ပ သးဲ? ၁ မွ ၁၀ စေါာါိ လသြံ ာျပ းွ္ငက သငကါိ းိါ္ေသာ လေျ ေပာြိႏ ငကးိမက့္မလညက။ ဥပမာ- 
လါ ကတ္သက္၍သငက့္ါေးာသလညက စိးကလ္လညကာင က ါ္ေ္သလညက္  သငကထငကပ ါ စေါားအငက ၃-၅ လမွးကါိ ေပာပ ည္၊ လါ ကတ္သက္၍ သ္းိ ႔သလညက သ္းိ ႔ါိ  ကသး္ိ ႔ 
လြၱႏရာ ကေပာြိႏ ငကေးာါကသလညက့္ လေျးလေ္းအငကရိွသလညက္  သငကစိးကပ္ပ က္ပ ါ သငက့္လမွးကသလညက ၈-၁၀ လးအငကာျ စကးိမက့္မလညက။ စငကစစကးအငက သငကစိးကပ္ပ က္ေသာ 
လမ္လါ္ငက့္မ္ာာြွႏငက့္ သငကစိးကပ္ပ က္မႈ လဆငက့္ ြွႏစကး းိ ႔ါိ  းိါ္စအာရရိွေးေး သငက့္ါေးာါိ  မွ က္ါ္ကေသာ ဂရ စိ ါကမႈလဆငက့္းအငက ထာာြိႏ ငကေးေးပငကျ စကသလညက။ 

သငက့္စိးကပ္ပ က္မႈမ္ာာါိ  လ္လညကာင ကရွငကားငကာစအာ သိရသလညကြႏွငက့္ သငက့္ါေးာါိ  စိးကါ္္ကာမာေရာ ါ သမႈးြံ ္ရ က္ လးအါက လါဲျ းကစစကေဆာါိ  
းြံ ္ေစး္ငကးိမက့္မလညက။ “စိးကါ္္ကာမာေရာ လါဲျ းကျးငကာ”ိဆိ သလညကမွာ သငက့္ါေးာသလညက စိးကါ္္ကာမာေရာ ါ သမႈျပ း ပကျးငကာျ ငက့္ သ္႕းအငကလမွာားစကး  
(သိ ႔)ိျပ ္ားစကး ရိွမရိွါိ  သိရိွရ က္ စိးကါ္္ကာမာေရာ ပလညာရွငကးစကေ ာါကါ လါဲျ းက စစကေဆာျးငကားစကး ျ ငက့္ ဆြံ ာျ းကေပာျးငကာျ စကသလညက။ သိ ႔ရားအငက 
စိးကါ္္ကာမာေရာစ္စကသလညက ါ္က႔သးကး္ါကလ္လညကာဆြံ ာမွ လမ္ာာဆြံ ာလထိ ပ ရွိြိႏ ငကေသာ ါဲအျပာာေသာ ါ သမႈလဆငက့္ေပ ငကာ မ္ာာစအာပ ရွိေသာေ ါာငက့္ 
လ္လညကာင ကရႈပကေထအာြိႏ ငကပ သလညက။ ါဲအျပာာေသာ ဂရ စိ ါကမႈလဆငက့္မ္ာာါိ  သငကရွငကားငကာစအာ ္ာားလညကြႏိ ငကရ က္ိေလာါကပ လး္ါကလးါကမ္ာာါိ   ါလညက့္ပ ။  

ျပငကပး္္ ာ ါ ထြံ ာဆရာမ္ာာ 
ျပငကပး္္ာ ါ ထြံ ာဆရာသလညက ါ္ဥ ာစိးကါ္္ကာမာေရာ လါဲျ းကစစကေဆာမႈါိ သာ း ပကေပာသလညကမ္ းကဘဲ လေပ္ာ့္စာာမွ လေးာကလး္ကျ စကေသာ စိးကါ္ေဝဒ္ာည္၊ 
စိ ာရိမကမႈ းါၡဏာမ္ာာည္၊ မ္ာ စကေဆာဝ ာ (သိ ႔) လရါကသြံ ာစဲအျးငကာည္၊ လာရြံ စိ ါကမႈဆိ ငကရာါိစစမ္ာာည္၊ လျပ လမ္ြွႏငက့္ မိသာာစ ိျပ ္ာမ္ာာါိ းလညကာ ါ သေပာြိႏ ငကသလညက။ ရ ပကရွငက 
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(သိ ႔) ရ ပကျမငကသြံ ါာားအငက သရ ပကေဆာငကသါဲ့္သိ ႔ ါ ထြံ ာဆရာသလညက း္္ာ (သိ ႔) ါ သးြံ ္သ္ြွႏငက့္ မ္ါကြႏွား္ငကာဆိ ငကထိ ငကတ္သက္၍ိေမားအ္ ကာမ္ာာ (သိ ႔) 
လ ါြံဥာဏကမ္ာာေပာသလညက။ ထိ ေးအ႕ဆြံ း က္ာမ္ာာ (သိ ႔) လး္ိ္ကပိ ငကာမ္ာာသလညက ပြံ မွ က္လာာျ ငက့္ ၄၅-၆၀ မိ္စက ါာၿပ ာ းစကပးကးွ္ငက းစကႀါိမကျ စကသလညက။ 
သိ ႔ေသာကိေးအ႕ဆြံ မႈလႀါိမကသလညက ါ ထြံ ာဆရာမ္ာာါိ  ရြိႏ ငကမႈြွႏငက့္ိျပ ္ာပိျပငကာထ က္မႈေပးးအငက မ္းလညကတ္သက္၍ိေျပာငကားြိဲႏ ငကသလညက။  

ါ ထြံ ာဆရာမ္ာားအငက မး္ေသာဘဲအ႕မ္ာာြွႏငက့္ သးကမွးကး္ါကမ္ာာရိွေသာေ ါာငက့္ သငကမလညကသလညက့္ ပလညာရွငကါိ ိေးအ႕ဆြံ ရ က္ ဆြံ ာျ းကသလညက့္လး  ရႈပကေထအာစရာျ စကြႏ ိငကသလညက။ 
း ိငကစငကရ း္မႈေရား ပကသာာ (LSW သိ ႔မ္ းက LCSW)ည္၊ း ိငကစငကရ မိသာာစ  လ ါြံေပာပ ဂဂိ းက (LMFT)ည္၊ း ိငကစငကရ းဲအ ါက (သိ ႔) ပလညာရွငက လ ါြံေပာပ ဂဂိ းက (LAC, 
LPC) းိ ႔သလညက စိးကါ္္ကာမာေရာဆိ ငကရာ ပလညာမ္ာဘဲအ႕ါိ  ရရိွထာာ ါသလညက။ စိးကေရာဂ ပလညာရွငက (PhD သိ ႔မ္ းက PsyD) းစကေ ာါကသလညက စိးကါ္္ကာမာေရာ 
ဆိ ငကရာပလညားအငက လဆငက့္ျမငက့္သငကး က္ားါကၿပ ာိေဒ ါကးာဘဲအ႕ါိ  ရထာာသလညက။ စိးကေရာဂ ပလညာရွငကမ္ာာသလညက စိးကေရာဂ ဆိ ငကရာ စစကေဆာျးငကာမ္ာာါိ  စ မြံျပ း ပကါာ 
ရွငကားငကာျပြိႏ ငကရ က္ လရလညကလး္ငကာျပလညက့္မ သလညက့္ စိးကါ္္ကာမာေရာ ပလညာရွငကမ္ာာျ စကၿပ ာ ရႈပကေထအာေသာါိစစရပကမ္ာားအငကိေရာဂ ရွာရ က္ြွႏငက့္ ္ာားလညကသေဘာေပ ါကရ က္ 
လါ္လလည ေပာြိႏ ငကသလညက။ းါကေးအ႕လျမငကျ ငက့္ေျပာရးွ္ငက ါ ထြံ ာဆရာမ္ာာသလညက သ္းိ ႔ပလမလညကေ္ာါကးအငကပ သလညက့္ ဘဲအ႕မ္ာာ (သိ ႔) စားြံ ာမ္ာာသလညက မလညကသိ ႔ပငကဆိ ေစ 
သ္းိ ႔လာားြံ ာသလညက း္႕လ ဲအ႕လစလညကားအငကိေဆာါ သမႈေပာြိႏ ငကရ က္ သငက ါာာေး့္ါ္ငက့္ိေပာထာာသ္မ္ာာျ စကသလညက။ လေရာႀါ ာသလညကမွာ သငကြွႏငက့္ သငက့္မိသာာစ သလညက 
သ္းိ ႔ြွႏငက့္ိေးအ႕ဆြံ ေျပာဆိ ရားအငက လဆငကေျပမႈ ရရိွရ က္ျ စကသလညက။  

ျပငကပး္္ာ ါ ထြံ ာဆရာမ္ာာသလညက လသါကး္ိျပ ္ား္သ္မ္ာာါိ  လ ပကစ ပြံ စြံျ ငက့္ ါ သမႈေပာြႏ ိငကသလညက့္ လ ပကစ းိ ါက ါ ထြံ ာါိ းလညကာိျပ း ပကေပာြိႏ ငကသလညက။ 
 ငကာလ ပကစ မ္ာာစအားိ ႔သလညက းစကပးကးွ္ငက ၁-၁.၅ ္ာရ လထိရွိ ါၿပ ာိေ ဘ  ္လာာျ ငက့္ းိါ္ေသာိေး ငကာစဥက လေ ါာငကာလရာမ္ာာါိ ိေဆအာေြႏအာ ါသလညက။ 
ဆ ကေါ္ာကသါကမ္ာာလးအါက လမ္ာာြွႏငက့္လဆိ ငကဆြံ ာ လ ပကစ မ္ာားအငက း္မႈေရာလ ပကစ မ္ာာည္၊ ြွႏငက့္ ဆ ကေါ္ာကသါကမ္ာာါိ  လာရြံ စိ ါကမႈလးါကလးဲလးအါက ါ္လည ေပာေသာ 
လ ပကစ မ္ာာ ပ ဝငကသလညက။ ဥပမာ လါ ကတ္သက္၍သငကသလညက သငက့္ါေးာ း္မႈေရားအငက လးါကလးဲရိွပ ါ လ ပကစ းိ ါကါ သမႈသလညက ထိ ါၽအမကာါ္ငကမႈမ္ာာပ  ြံအ႕ၿ ိ ာမႈါိ  
သငက့္ေး္ာကၿပ ာ ါ သမႈဆိ ငကရာ သးကမွးကး္ါကမ္ာာျ ငက့္ ါ သေပာေသာိေါာငကာမအ က္သလညက့္ လရငကာလျမစကးစကး ိျ စကသလညက။  

    

စးိကေရာဂ လထာ္ါ ဆရာဝ္ကမ္ာာ 

သ္းိ ႔သလညက လဆငက့္ျမငက့္သငကး က္ားါကထာာၿပ ာိျပငကာထ က္ေသာ စိးကေရာဂ ါိ  ါ သေပာသလညက့္ိေဆာါ သေသာဆရာဝ က္မ္ာာ (MD)ိျ စက ါသလညက။ စိးကေရာဂ လထ္ာါ  
ဆရာဝ က္လမ္ာာစ သလညကိေဆာေပာၿပ ာိေဆာဝ ာသြံ ာစဲအမႈမ္ာာါိ ိေစာငက့္ ါလညက့္သလညက။ စိးကေရာဂ လထ္ာါ  ဆရာဝ က္သလညက မ ါားဏ း္္ာမ္ာာါိ  ါ္ဥ ာ 
လါဲျ းကစစကေဆာျးငကာလးအါကိေးအ႔ဆြံ ၿပ ာိေ္ာါကဆါကးဲအိေဆာေပာျးငကာ စ မြံမႈ လး္ိ္ကပိ ငကာမ္ာာါိ  းစဥကျပ း ပကေပာသလညက။ လး္ိ ႕စိးကေရာဂ လထ္ာါ  ဆရာဝ က္သလညက 
း္္ာမ္ာာါိ  းစကပးကးွ္ငကးစကႀါိမက  ါလညက့္ၿပ ာ လး္ိ ႕သလညက းစကဥ ာစ  စါာာေျပာ ါ ထြံ ာလး္ိ္ကပိ ငကာမ္ာာြွႏငက့္ိေဆာေပာျးငကာ စ မြံမႈ လး္ိ္ကပိ ငကာမ္ာာ 
ြွႏစကး စးြံ ာါိ ိျပ း ပကေပာသလညက။ သိ ႔ရားအငက ၎သလညက ဆရာဝ က္းစကဥ ာြွႏငက့္ းစကဥ ာါဲအျပာာြိႏ ငကသလညက။ 
ပထမဆြံ ာလႀါိမက လါ္လလည းိ ေသာ း္မ္ာာစအားိ ႔သလညက သး္ိ ႔ပ ါ္ဥ ား္ိ္ကာဆိ မႈါိ  စိးကေရာဂ လထ္ာါ  ဆရာဝ က္ြွႏငက့္ိျပ း ပက ါသလညက။ိေ ဘ  ္လာာျ ငက့္ 
စိးကေရာဂ လထ္ာါ  ဆရာဝ က္မ္ာာသလညက လာမးြံထာာေး့္မရိွဘဲ လျးာာါ ထြံ ာဆရာမ္ာာြွႏငက့္ စားွ္ငက ပိ မိ ရွလညကး္ာာေသာ း္ိ္ကာဆိ မႈစာရငကာမ္ာာ ရိွ ါသလညက။ ထိ ႔ေ ါာငက့္ 
လါ ကတ္သက္၍သငကသလညက မိသာာစ ဝငက းစကဥ ာလးအါက စိးကပ္ပ က္ေ္ပ ါ သ္းိ ႔ါိ ိျပငကပး္္ာိေဆာါ သသ္ြွႏငက့္ ဥ ာစအာေးအ႕ရ က္ ပိ မိ းအ ကါ္ၿပ ာိျမ က္ဆ္ကြိႏ ငကသလညက။ 
သ္းိ ႔သလညက စါာာေျပာါ ထြံ ာါိ  စးငကြႏ ိငကၿပ ာ လါ ကတ္သက္၍ိေဆာါ သသ္ါိေဆာေပာရ က္းိ လပကသလညက (သိ ႔)ိေဆာေပာရ က္ စဥကာစာာသငက့္သလညက္   ြံ  ါလညကပ ါ 
သ္းိ ႔သလညက စိးကေရာဂ လထ္ာါ  ဆရာဝ က္းစကေ ာါကါိ  ပိ ႔လညႊ္ကာေပာြိႏ ငကသလညက။  

ျပငကာထ္ကေသာိျပငကပး္္ ာ လစ လစဥကမ္ာာ  (IOP)  
ထိ လစ လစဥကမ္ာားအငကိေးအ႕ဆြံ း္ိ္က ္ာရ မ္ာာစအာည္၊ းစကပးကးွ္ငက ရါကမ္ာာစအာြွႏငက့္ ဂရ စိ ါကမႈလဆငက့္မ္ာာ ပိ ရိွၿပ ာ  ငကားိ ႔ါိ  လသငက့္လးငက့္မွိျပငကာထ က္ေသာ 
းါၡဏာရိွသ္မ္ာာါိ  ါ သေပာရ က္  က္း ာထာာသလညက။ IOP လမ္ာာစ သလညက းစကပးကးွ္ငက ၃ ႀါိမကမွ ၅ ႀါိမကစ စဥကထာာၿပ ာ ပြံ မွ က္လာာျ ငက့္ ါ သမႈးစကး းအငက ၃-၄ 
္ာရ  ါာတ္သက္၍ ၂-၃ းး က္႔ ါာသလညက။ သိ ႔ေသာက IOP လာားြံ ာါိ  း္္ာမ္ာာလး ပကး ပကပြံ  လဆငက့္ါိ  းိ ားါကေစရ က္ လး္ိ ႕ါၽအမကာါ္ငကမႈမ္ာာါိ   ြံအ႕ၿ ိ ာေစမလညက့္ လ ပကစ းိ ါက 
လး ပကး ပကျးငကာါိ  လထ္ာလသာာေပာ  က္း ာထာာသလညက။  သာမ က္လာာျ ငက့္ လ ပကစ မ္ိ ာစြံ းအငက ပစစလညကာလးဲအသြံ ာျးငကာည္၊ လစာာလေသာါကမ္မမွ က္ျးငကာ (သိ ႔) စိးကမ္မမွ က္ျးငကာ 
(စိးကလေျးလေ္ည္၊ စိးကပ္ပ က္မႈြွႏငက့္ိျပငကာထ က္ေသာစိးကေဝဒ္ာမ္ာာါဲ့္သိ ႔) သ ာျးာာျပ ္ာမ္ာာ ရိွ ါသလညက။ လါ ကတ္သက္၍သငက့္ါေးာသလညက မ္ာ စကေဆာဝ ာ (သိ ႔) 
လရါကါိ  းစကး းစကရြံမွ ပြံ မွ က္သြံ ာစဲအေ္ပ ါ  ငကာသလညက သ္းိ ႔လးအါက လသငက့္ေးာကဆြံ ာေသာ ဂရ စိ ါကမႈလဆငက့္ိျ စကြိႏ ငကသလညက။ ထိ ္လညကား္စအာ လစာာလေသာါက 
မ္မမွ က္ျးငကာ းါၡဏာရိွေသာ သ္မ္ာာစအား ိ႔လာာ ထိ ဂရ စိ ါကမႈလဆငက့္ ါိ မ ါားဏ ပိ ႔လညႊ္ကာသလညက။   

လါ ကတ္သက္၍ သငက့္ါေးာလာာိျပငကပး္္ာိေဆာါ သသ္ြွႏငက့္ိျပသေ္ၿပ ာ သငကေမွ္ာကမွ က္ာသလညက့္ းိ ားါကမႈါိ မရရိွပ ါ IOP 
သလညကသငက့္လးအါကိေ္ာါကလဆငက့္ျ စကြိႏ ငကသလညက။ လျပ က္လးွ္ကလာာျ ငက့္ သငက့္မိသာာစ ဝငကသလညက  းငကါ ါ သမႈါိ  းြံ ္းဲ့္ျးငကာ မရိွေသာကးလညကာ သ္းိ ႔ပ 
းါၡဏာမ္ာာသလညက စိးကပ္ပ က္မႈမ္ာာါိ  းိ ာျမငက့္းာေစပ ါ (ဥပမာ သ္းိ ႔ါိ  ကသ္းိ ႔ ထိးိ ါကေစရ က္ းွ ာျ းကျးငကာ (သိ ႔) မ ာရိႈ႕ျးငကာ) (သိ ႔) 
သ္းိ ႔သလညကိေသေ ါာငကာ ါြံစလညကျးငကာဆိ ငကရာ လေးအာမ္ာာြွႏငက့္ ရ က္ာါ က္ေ္ရပ ါ IOP သလညကသး္ိ ႔လးအါကိျပငကပး္္ာ ါ ထြံ ာထါကစားွ္ငက ပိ မိ သငက့္ေး္ာကေသာ 
ဂရ စိ ါကမႈလဆငက့္ိျ စကြိႏ ငကသလညက။  
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းစကစးိကးစကပိ ငကာျ စကေသာ ဂရ စိ ါကမႈ လစ လစဥကမ္ာာ/းစကစးိကးစကပိ ငကာျ စကေသာေဆာရြံ းငကျးငကာ လစ လစဥကမ္ာာ (PCP/PHP) 
ဤဂရ စိ ါကမႈလဆငက့္သလညက IOP ြွႏငက့္ လးအငကား္္ာေဆာရြံ းငကျးငကာ လစ လစဥက ါာားအငကရိွေသာ လဆငက့္ျ စကသလညက။ ဤလစ လစဥကါိ  ါိ  က့္ါိ  ကါိ  ထိးိ ါကေစရ က္ 
း္ါကး္ငကာလြၱႏရာ ကမျပ ြႏိ ငကေသာေသာသ္မ္ာာျ စကေသာကးလညကာ သ္းိ ႔ပေ ႔္စဥကဘဝးအငက လး ပကး ပကရ က္ းါကးေဲစသလညက့္ ထငကထငကရွာာရွာာ 
းါၡဏာမ္ာာါိ ိေးအ႕ ါြံ ေ္ရသလညက့္ သ္မ္ာာလးအါက  က္း ာထာာသလညက။ PCP မ္ာာသလညက းစကပးကးွ္ငက ၅ ရါကရွိၿပ ာ ၅-၆ ္ာရ  ါာသလညက။ IOP ္လညကား ္ငကားိ ႔သလညက 
လ ပကစ လေျးးြံ လစ လစဥကမ္ာာျ စကေသာကးလညကာ မိသာာစ လး ပကည္၊ းစကဥ ာစ လး ပကြွႏငက့္ စိးကေရာဂ လထ္ာါ  
ဆရာဝ က္းစကေ ာါကြႏွငက့္ိေဆာေပာမႈစ မြံရ က္းလညကာိျပ း ပကေပာသလညက။ မိဘမ္ာာသလညက ပြံ မွ က္လာာျ ငက့္ သ္းိ ႔ပိေဆာဝ ာမ္ာာါိ  း္ိ္ကလညိွျးငကာည္၊ လး ပကး ပကမႈ 
လဆငက့္းိ ားါကျးငကာည္၊ းြံ ျးြံ ေရာ စိးကပ္ပ က္စရာမ္ာာါိ ိေျပာဆိ ျးငကာြွႏငက့္ သငက့္ေး္ာကေသာ ဂရ စိ ါကမႈ လစ လစဥကါိ   က္း ာျးငကာစေသာ ရလညကရအ ကး္ါကမ္ာာျ ငက့္ 
ထိ လစ လစဥကမ္ာာါိ  ၂-၄ ပးကးါကေရာါက ါသလညက။ းစကစိးကးစကပိ ငကာျ စကေသာ ဂရ စိ ါကမႈး္္ာမ္ာာစအားိ ႔သလညက သ္းိ ႔ပိ မိ  းလညကျငိမကးာသလညကြွႏငက့္ IOP သိ ႔းိ ါကရိ ါက 
သအာာ ါသလညက။ လါ ကတ္သက္၍သငက့္ါေးာသလညကိေါ္ာငကာမးါကျးငကာည္၊ လး ပကေါာငကာစအာ မး ပကြႏ ိငကျးငကာည္၊ိျပငကာထ က္ေသာစိးကါ္ းါၡဏာမ္ာာရိွျးငကာည္၊ ါိ  က့္ါိ  ကါိ  
ထိး ိါကေစျးငကာည္၊ (သိ ႔)ိေသေ ါာငကာ ါြံစလညကျးငကာဆ ိငကရာ လေးအာမ္ာာါိ  ပြံ မွ က္ေ ာကျပျးငကာ းိ ႔ျ စကးာပ ါ  ငကာသလညက သ္းိ ႔လးအငက သငက့္ေး္ာကေသာ 
ဂရ စိ ါကမႈလဆငက့္ျ စကသလညက။ 

လးအငကား္္ ာိေဆာရြံ းငကျးငကာ 
လါ ကတ္သက္၍ သငက့္ါေးားါက (သိ ႔)ိေျးါ္ိ ာပ ါ သငကျပ သါဲ့္သိ ႔ သငကသလညက သငက့္ါေးာ လြၱႏရာ ကးအငက း္ါကး္ငကာါ္ေရာါကေ္သလညကါိ  စိးကပ္ပ က္ပ ါ 
လေါာငကာဆြံ ား ပကရ က္မွာ သ္းိ ႔ါိ  လါဲျ းက စစကေဆာျးငကားစကး လးအါက လေရာေပးလး က္ာသိ ႔ိေးးေဆာငကးာရ က္ျ စကသလညက။  မလညကသလညက့္ိေသေ ါာငကာ ါြံမလညက့္ 
္္ကပ က္လမ္လရာ (သိ ႔) ႀါိ ာစာာမႈါိ  လထ္ာဂရ စိ ါကသငက့္သလညကည္၊ ထိ ႔ေ ါာငက့္ လါ ကတ္သက္၍ သငက့္ါေးာသလညက သငက့္လာာ (သိ ႔) လျးာားစကေ ာါကလာာ 
သ္းိ ႔ေသး္ငကေ ါာငကာ (သိ ႔) သ္းိ ႔ါိ  ကသ္းိ ႔ ထိးိ ါကေလာငကး ပက ိ ႔ လစ လစဥကရိွပ ါ  ငကာသလညကသငကးိ လပကေသာ ဂရ စိ ါကမႈ လဆငက့္ျ စကသလညက။ 
သငကသလညကသငက့္ါေးာါိ  လေရာေပးလး က္ာသိ ႔ိေးးေဆာငကးားွ္ငက သ္းိ ႔ါိ ိေဆာဘါကဆိ ငကရာ စစကေဆာမႈ း္ါကး္ငကာျပ း ပကမလညကည္၊ ထိ ႔ေ္ာါက 
ါ ထြံ ာဆရာ/း္မႈေရား ပကသာာမွ လါဲျ းက စစကေဆာၿပ ာိေ္ာါကလဆငက့္လးအါက ဆြံ ာျ းကေပာမလညက။ မ္ာာေသာလာာျ ငက့္ိေသေ ါာငကာ ါြံစလညကျးငကာ ဆိ ငကရာျပ း ပကေသာ 
ါေးာမ္ာာါိ ိေဆာရြံ းအငက းစကပးကး က္႔ းငကထာာရ က္ လ ါြံျပ သလညက။ ဤလ ါြံျပ း္ါကသလညကိေျးာါကးွ္က႔စရာိျ စကေသာကးလညကာ 
လ ါပကလးလညကာထဲိ ေရာါကေ္ေသာသ္းစကေ ာါက လးအါကမ္ လေါာငကာဆြံ ာ း ပကေဆာငကး္ါက စငကစစကျ စကသလညက။ လးအငကား္္ာလေ္ြွႏငက့္ သငက့္ါေးာသလညက 
လ ပကစ မ္ာာည္၊ မိသာာစ  လး္ိ္ကပိ ငကာမ္ာာသိ ႔ းါကေရာါကၿပ ာ စိးကေရာဂ လထ္ာါ  ဆရာဝ က္မွိေဆာေပာမႈ စ မြံရ က္လးအါက ပြံ မွ က္ ါလညက့္ရႈသလညက။  သငက့္ါေးာသလညက 
ပိ မိ းလညကျငိမကးာၿပ ာ သ္႔ါိ  ကသ္ထိးိ ါကေစရ က္ လြၱႏရာ ကမရိွေးာ့္ပ ါိေ္ာါကသငက့္ေးာကမလညက့္ ဂရ စိ ါကမႈလ ဆငက့္ါိ  သငက့္လာာါ္လည ဆြံ ာျ းကေပာရ က္ိေဆာါ သသ္မ ွ
လါဲျ းကစစကေဆာမႈ းစကး း ပကးိမက့္မလညက။ 

ေ္ာါကလဆင့္က္ာ ဘာပ းဲ?? 

သငက့္းအငက လာမးြံထာာရိွပ ါ လေါာငကာဆြံ ာမွာသငက့္ လာမးြံါ မၼဏ သိ ႔ိေးးဆိ ၿပ ာ သငက့္ထြံးအငက မလညကသလညက့္စိးကါ္ က္ာမာေရာ လါ္ိ ားြံစာားအငက့္ 
လမ္ိ ာလစာာရိွသလညကါိ ိေမာျမ က္ာပ ။ လါ ကတ္သက္၍သငကသလညက ‘ႀါိ းငကးအငက့္ျပ မိ က္႔’ိးိ သလညကမးိ သလညကြႏွငက့္ “ါအ က္ ါကျပငကပ”ိလါ္ြံဴာဝငကမႈ ရိွမရိွါိ  သငကသိးိ သလညက။ 
လါ ကတ္သက္၍သငက့္ထြံးအငက ဤလါ္ြံဴာဝငကမႈ လမ္ိ ာလစာာရိွပ ါ သငကေရအား္ ကေသာ ဝ က္ေဆာငကမႈေပာသ္သလညက မ္ာာစအားိ ာျမွငက့္းိမက့္မလညက။ လစ လစဥကလမ္ာာစ းအငကိျပငကပး္္ာ 
လါ္ြံဴာဝငကမႈြွႏငက့္ လးအငကား္္ာိေဆာရြံ းငကျးငကားိ ႔ ပ  ါသလညက။ သိ ႔ေသာက လာမးြံေရာငကာသလညက့္ လစ လစဥကလာားြံ ာ  IOP (သိ ႔) PCP လါ္ိ ာေါ္ာဇ္ာမ္ာာ မပ ရွိပ ည္၊ 
ထိ ႔ေ ါာငက့္  ငကာလး္ါကါိ ိေမာသငက့္ပ သလညက။ လါ ကတ္သက္၍ သငက့္ထြံးအငက လါ္ိ ာေါ္ာဇ္ာပ ရွိပ ါိေ္ာါကလဆငက့္မွာ သငကရ ္မလညက့္ ဂရ စိ ါကမႈလဆငက့္ြွႏငက့္ ါိ ါကလည မလညက့္ 
ါအ က္ ါကးအငကာ ဝ က္ေဆာငကမႈေပာသလညက့္ လာမးြံါ မၼဏ မွ စာရငကားစကး ါိ  ရ ္ရ က္ျ စကသလညက။  

သငကး္ိ္ကာဆိ မႈးစကး ါိ  မျပ း ပကမ  လစ လစဥက (သိ ႔) ါ ထြံ ာဆရာလေ ါာငကာည္၊ိေပာလပကသလညက့္ဝ က္ေဆာငကမႈ လမ္ိ ာလစာာမ္ာာည္၊ ြွႏငက့္ ါ္ဥ ာ း္ိ္ကာဆိ မႈမ္ာာါိ  
လစ လစဥကဆဲအပြံ းိ ႔ လပ လဝငကိ ေမားအ က္ာမ္ာာါိ ိေမာရ က္   က္ာဆါက ိ ႔ ဝ က္မေးာပ ြႏွငက့္။ သငကသလညက သငက့္ါေးာလးအါက လေရာႀါ ာေသာ ဝ က္ေဆာငကမႈါိ  ဝ က ္မလည့္က 
စာာသြံ ာသ္ းစကေ ာါကစငကစစကိျ စကေ ါာငကာါိ  လမွးကရပ ။ သငကပေးာငကာဆိ မႈါိ   ဥကေါ္ာစအာ းငကျပေျပာဆိ ျးငကာသလညက ါ္လည ရာေရာါကပ သလညက။ ဥပမာ “ါၽအြႏက ပက 
စိးကါ္္ကာမာေရာ လ ါြံေပာမႈလေ ါာငကာ သိပကမသိပ ဘ္ာည္၊ ါၽအြႏက ပကဒ း ပကင က္ာစဥကါိ  ပလညားးကစာာသြံ ာသ္ းစကေ ာါကလေ္ြွႏငက့္ သိးိ ပ း က။ ါၽအြႏက ပကသငက့္ါိ  
သငကးိ ႔ဘ ကးိ  လး ပကး ပကသးဲဆိ းာါိ  ပိ ေါာငကာစအာ္ာားလညကရ က္ိေမားအ က္ာလ္လညကာင ကေးာါကိေမားိ ပ း က”ိ 

သငက့္ေး ငကာထဲးအငကိေမာရ က္ေမားအ က္ာစာရငကာ ရိွေါာငကာရိွပ းိမက့္မလညကည္၊ သငကေလာါကပ းိ ႔ါိ  ထပကမြံထလညက့္သအငကာြိႏ ငကပ သလညက - 
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- ါၽအြႏက ကပကပါေးာသလညက့္ိေလာါကပ ေ္ရားိ ႔ ိျပ ္ားစကး္ိ ႕ ရိွေ္းဲ့္ပ း က…(သငကစိ ာရိမကေသာ လျပ လမ္မ္ာာပ ဥပမာမ္ာာါိ  လါ္ဥကာမွ္ေပာပ )။ 
ဒ းိ ျပ ္ာလမ္ိ ာလစာာေးအါိ ိေျ ရွငကာ ိ ႔ သငကဘ က္လညကာဘ ကပြံ  း္ဥကာါပကမးဲဆိ းာါိ ိေျပာျပေပာြိႏ ငကမးာာ? 

- သငက မိဘမ္ာာ (သိ ႔မ္ းက လ ပကထိ္ကာသ္မ္ာာ) ါိ လ ါြံေပား ပကင က္ာစဥကမွာ ပ ဝငကေစပ သးာာ? 

- သငကသလညက မိသာာစ  ါ ထြံ ာါိ ိေပာပ သးာာ? ဤလရားိ မးိ ါိ  သငကဘ ကးိ ဆြံ ာျ းကမးဲ? 

- ါၽအြႏက ပကပါေးာိေဆာေပာမႈးိ လပကသလညက မးိ လပကသလညကါိ  သငကဘာမွးကေါ္ာါကြွႏငက့္ သြံ ာၿပ ာ ဆြံ ာျ းကပ သးဲ? 

- ဤလါျဲ းကစစကေဆာျးငကာ လမ္ိ ာလစာာလးအါက ဘ ကသ႕္ါိ  ပိ ႔လညႊ္ကာပ သး?ဲ 

- လါ ကတ္သက္၍ါၽအြႏက ပကပ ါေးာသလညကိေါ္ာငကာ  လထ္ာေ္ထိ ငကစရာမ္ာားိ လပကပ ါ သငကထိ စ စဥကေပာမႈမ္ာာါိ  ါ္လည း ပကေဆာငကိေပာပ သးာာ? 

- သငကပး္ိ္ကာဆိ မႈ လး္ိ္ကဇ ာာသလညက ဘ ကေးာါကေျပာငကားအ ကိျပငကးအ ကပ သးဲ?ိေါ္ာငကား္ိ္ကလၿပ ာ/ လညေ္ပိ ငကာ/စေ္ေ ႔္ 
း္ိ္ကာဆိ မႈမ္ာာိျပ း ပကေပာပ သးာာ? 

- လါ ကတ္သက္၍ သငက (သိ ႔) ါၽအြႏက ပကါ သငကြွႏငက့္ါၽအြႏက ပကါေးာသလညက လး ပကလးး္ ပကရ က္ မျ စကြႏ ိငကပ ါ လျးာာပိ ႔လညႊ္ကာသ္ းစကေ ာါကါိ  
လ ါြံေပာြိႏ ငကပ သးာာ? 

- သငကသလညက ါ္ဥ ား္ိ္ကာဆိ မႈြွႏငက့္ ပးကသါကတ္သက္၍းလညကာိေမာျမ က္ာသငက့္သလညက - ဘ ကသ္ြွႏငက့္ေးအ႕ရမးဲည္၊ ဘ ကေးာါက ါာမးညဲ္၊ ဒ လေးာလးအငကာ 
ဘာျ စကမးဲြွႏငက့္ လဲဒ ၿပ ာ ဘ ကေးာါက ါားွ္ငက ါ္ဥ ာ လါဲျ းက စစကေဆာျးငကာ စမးဲ? သငကေးးဆိ ေသာသမ္္ာာသလညက သငက့္းိ လပကး္ါကမ္ာာြွႏငက့္ 
ါိ ါကလည ေလာငက း ပကေပာြိႏ ငကေစရ က္ သငက့္းအငက သြံ ာစဲအသ္လေ္ြွႏငက့္ လးအငက့္လေရာရိွသလညကည္၊ ထိ ႔ေ ါာငက့္ သ္းိ ႔ါိ ေမာပ ။  

လါ ကတ္သက္၍သငက့္ထြံးအငက လာမးြံမထာာရိွပ ါိေါာငကး လမ္ာာစ ြွႏငက့္ိျပလညက္ ကမ္ာာသလညကိေါာငကး ြွႏငက့္ိျပလညက္ ကလစ လစဥကမ္ာာမွ းစကဆငက့္ ဆ ကေါ္ာကသါကမ္ာာါိ  
ဝ က္ေဆာငကမႈမ္ာာေပာပ သလညက။ New Jersey  ထိ ဝ က္ေဆာငကမႈမ္ာာါိ ိေပာသ္သလညက Perform Careိျ စကၿပ ာ လာမးြံမရိွမႈလးအါက လေါာငကာဆြံ ာ လါ္လလည  ရရိွရ က္ 
သ္းိ ႔ါိ ိေးးဆိ ပ ။   က္ာ ြ္ံပ းကမွာ ၈၇၇-၆၅၂-၇၆၂၄ိျ စကသလညက။ သငကေးးဆိ ေသာလး  သငကသလညက လေျးးြံလး္ါကလးါကမ္ာာါိ ိေပာပ ါ သငက့္ါေးာါိ  
မွးကပြံ းငကေပားိမက့္မလညက။ သငက့္ါိ  ြ္ံပ းကးစကး ေပာမလညကျ စကၿပ ာ  ငကာသလညကသငက့္ မွးကပြံ းငက ြ္ံပ းကျ စကသလညက။ ဤပထမလဆငက့္ၿပ ာသလညကြႏွငက့္ သ္းိ ႔သလညက 
လါဲျ းကစစကေဆာျးငကာ းိ လပကမႈလးအါက လ ါြံေပာပ ဂဂိ းကးစကဥ ာါိ ိေ္ရား္ထာားိမက့္မလညကည္၊  ငကားအငက ပလညာရွငကသလညက သငက့္လိမကသိ ႔းာၿပ ာ သငကြွႏငက့္ 
သငက့္ါေးာါိ ိေးအ႕ဆြံ ေမာျမ က္ာါာ ါ သမႈလစ လစဥကလးအါက လး္ါကလးါကမ္ာာ စ ေဆာငကာျးငကာ းိ ႔ပ ဝငကသလညက။ ဤါ သမႈ လစ လစဥကးအငက လိမကးအငကာါ ထြံ ာမ္ာာည္၊ 
လျပ လမ္ဆိ ငကရာ လါ္သလညက မိဘလ ပကထိ္ကာျးငကားအငက မွ က္မွ က္းာေရာါကါ္လည ေပာျးငကာည္၊ (သိ ႔) ဂ ရ းစကေ ာါက (သငက့္ါေးာါိ  
း္မႈေရာဆြံ စလညကာပဲအမ္ာာသိ ႔ိေးးေဆာငကသအာာမလညက့္သ္) းိ ႔ပ ဝငကြိႏ ငကသလညက။ သ္းိ ႔သလညက ပိ ႔လညႊ္ကာသ္မ္ာာါိ  းိ လပကပ ါ လိမကျပငကပရိွ 
လစ လစဥကမ္ာာါိ းလညကာိေပာါမကာြိႏ ငကသလညက။ မ္ာာစအာေသာမိဘးိ ႔သလညက းစိ္မကာမ္ာာ သ္းိ ႔လိမကသိ ႔ းာမလညကါိ  စိ ာရိမကသျ ငက့္ Perform Care ါိ ေးးဆိ ရ က္ 
ဝ က္ေးာ ါသလညက။ ထိ သ္မ္ာာသလညက သငက့္လာာ းာေရာါကါ္လည မလညက့္ ပလညာရွငကမ္ာာျ စကၿပ ာ သငက့္လာာိေဝ က္ရ က္ (သိ ႔) စိးက ိစ ာမႈ ထပကမြံျ စကေစရ က္ း ပကမလညက့္သ္မ္ာာ 
မ္ းကေ ါာငကာါိ  လမွးကရပ ။ သ္းိ ႔လာာဆါကသအ က လါ္လလည ေးာငကာျးငကာမွာ သငကသလညက သငက့္ါေးာလးအါက လေါာငကာဆြံ ား ပကေပာြႏ ိငကသလညက့္ လရာါိ  
း ပကေပာျးငကာျ စကၿပ ာ သ္းိ ႔သလညက  ငကာလး္ါကါိ ိေးာစာားိမက့္မလညကည္၊ ထိ ႔ေ ါာငက့္ သ္းိ ႔လာာ လါ္လလည ေပာြႏ ိငကရ က္ လးအငက့္လးမကာေပာပ ။  

ျပ စ သ ္- Dara Gasior, PsyD, Freehold High Focus စငကးာမ္ာာြွႏငက့္ Maureen Underwood ဒ ရိ ါကးာ LCSW, 

SPTS ါ သေရာဒ ရိ ါကးာ 


