
မီဒီယာအတြက္  
အသုံးဝင္အခ်က္အလက္မ်ား 

စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈအတြက ္မီဒီယာက 
မည္သို႔ အေထာက္အပ့ံ ေပးႏိုင္သနည္း။မီဒီယာအဖြဲ႕သားတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္သည္ လူထုကို 
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲမႈကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကူညီ အသိပညာေပးရန္ 
အေရးပါေသာအခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေနပါသည္။ 
စိတ္က်န္းမာေရးသည္လည္း က်န္းမာေရးကိစၥပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္က်န္းမာေရးထိခုိက္ေနသူ တစ္ဦးကုိလည္း 
ကင္ဆာေဝဒနာသည္၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္၊ သို႔မဟုတ္ သာမန္အေအးမိသူတစ္ဦး ကဲ့သို႔ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
မက်န္းမာသူမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အလားတူ ႐ႈျမင္သင့္ပါသည္။ အရက္ႏွင့္မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲျခင္းမွာ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ၿပီး 
ရံဖန္ရံခါဆုိသလုိ ေဆးကုသမႈေကာ၊ အမူအက်င့္ဆုိင္ရာကုထုံးမ်ားပါ ခံယူရန္ လုိအပ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း။  

မၾကာခဏဆုိသလုိ ျမင္ေတြ႕ၾကည့္႐ႈရတတ္သည့္ 
သတင္းမ်ား၊ တီဗီဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ႐ုပ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
မီဒီယာျပကြက္မ်ားတြင္ စိတ္က်န္းမာေရးခၽြတ္ယြင္းမႈကုိ 
အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္စြာ ျပသျခင္းကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီး 
ယင္းတို႔အားလုံးသည္ အပ်က္အစီးသေဘာသာ ေဆာင္ေၾကာင္း 
ပုံေသကားက်အေတြးအေခၚမ်ား၊ လမ္းမွားသုိ႔ တြန္းပုိ႔ျခင္းမ်ား 
ပါဝင္ေနသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ 
စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ 
အမည္းစက္မ်ားႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး 
ျပႆနာႀကံဳေတြ႕ရသူမ်ားအေနျဖင့္ လုိအပ္ေနသည့္ 
အကူအညီမ်ားကုိရ႐ိွႏုိင္ရန္ အတားအဆီးမ်ားလည္း 
ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေနအားလုံးသည္ 
ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏုိင္ေသာ္လည္း ျပႆနာႀကံဳေတြ႕ရသူ ၄ဝ 
% ကသာ ကၽြမ္းက်င္သည့္အကူအညီကုိ ႐ွာေဖြတတ္ပါသည္။

သင္လုပ္ေပးႏုိင္သည့္အရာမ်ား သင္သည္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ မ်က္ႏွာဖုံးတြင္ ေဖာ္ျပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားသည့္အေလ်ာက္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း မေမ့ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

• စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာသည္ လူတိုင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

•  စိတ္မက်န္းမာသူတစ္ဦးႏွင့္ အသိမိတ္ေဆြျဖစ္ေနႏိုင္ၿပီး ယင္းမွာစိတ္မက်န္းမာျဖစ္ေနသည္ဟုပင္ 
သတိျပဳမိခ်င္မွျပဳမိေပလိမ့္မည္။

•  စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားမွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ တူညီေနတတ္ပါသည္။ အေမရိကတြင္ မိသားစု အားလံုးလိုလိုတြင ္
အဆိုပါျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

•  အေမရိကန္ လူငယ္/ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၄ ဦးတြင္ ၁ ဦးမွာ ေရာဂါရင္းျမစ္ကို႐ွာေဖြကုသႏိုင္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရး 
အေျခအေနတစ္ခုခုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရလ်က္ ရွိသည္။

•  တစ္စုံတစ္ဦးတြင္ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေန႐ုံျဖင့္ ယင္းသည္ အရည္အခ်င္းမ႐ိွ၊ ပ်င္းရိသည္၊  
အတပ္ေျပာရခက္သည္၊ ရာဇဝတ္မႈက်ဴ းလြန္သည္၊ အၾကမ္းဖက္ႏုိင္သည္ စသည္ျဖင့္ ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ေပ။ 

•  အမွန္တကယ္အားျဖင့္ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ားသည္ ျပစ္မႈက်ဴ းလြန္သူ ျဖစ္ႏုိင္ေျခထက္ ၁၂ ဆ  
ျပစ္မႈက်ဴ းလြန္ျခင္းခံရႏုိင္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

•  စိတ္က်န္းမာေရးခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ား၏ ၅၀ % သည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္မတုိင္မီတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ၾကၿပီး အသက္  
၂၄ ႏွစ္မေရာက္မီတြင္ ၇၅ % ျဖစ္ေပၚလ်က္ ႐ွိသည္။

•  ျပင္းထန္စြာစိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရေသာ လူငယ္ ၈၀ % သည္ ကုသမႈမခံယူရပါ သုိ႔မဟုတ္ လုံေလာက္ေသာ ကုသမႈမခံယူရပါ။

•  ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာ႐ွည္တတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ပထမဆံုးေရာဂါ 
လကၡဏာျပသခ်ိန္ႏွင့္ ကုသမႈခံယူရန္ အခ်ိန္ကာလၾကားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ၾကာျမင့္တတ္ပါသည္။

စိတ္က်န္းမာေရးခၽြတ္ယြင္းေနသည့္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားကို 
ယင္းတို႔၏အေျခအေနကို ေစာစီးစြာ ေသခ်ာသိေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး  
သင့္ေလ်ာ္သည့္ကုသမႈျပဳလုပ္ေပးျခင္းထက္ ေထာင္ခ်ထားတတ္ပါသည္။ 
ထုိအထဲတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ အသက္ ၈ ႏွစ္အရြယ္မွ်သာ ရိွေသးသည္။. 

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးစနစ္အတြင္းမွာ ကေလးငယ္၊ 
လူငယ္မ်ား၏ အနည္းဆုံး ထက္ဝက္မွာ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာ
ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ၈၅ % မွာ မည္သုိ႔ေသာ ကုသေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမွ် 
မရရွိၾကပါ။

စိတ္က်န္းမာေရးခၽြတ္ယြင္းမႈ ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး ကုသမႈမရရွိသည့္ 
ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား ၅၀ % မွာ ေက်ာင္းထြက္ၾကရၿပီး 
ေက်ာင္းမထြက္ဘဲ က်န္ရစ္သူမ်ားထဲမွ ၄၂ % သည္လည္း 
အထက္တန္းပညာကို ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ မသင္ၾကားႏုိင္ၾကေပ။
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အမည္းစက္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန ္အတူတကြလက္တြလဲုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း 
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ အရက္မူးယစ္ေဆးစြ ဲျခင္းတို႔မွာ ေျဖ႐ွင္းရန္ရႈပ္ေထြးသည့္ 

ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္ကို နားလည္ထားၾကပါသည္။ မီဒီယာသမားမ်ားသည္လည္း 

ယင္းနယ္ပယ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ အကယ္၍ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ 

အရက္မူးယစ္ေဆးစြ ဲျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ကုသျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစရာ  

တစ္စံုတစ္ရာ ႐ွခိဲ့ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။

•  စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ကေလးငယ္မ်ား အရြယ္ေရာက္လာပါက ယင္းတို႔သည္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကို ပိုမိုခံယူတတ္ၾကၿပီး အျခားအ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားထက္ က်န္းမာေရးစရိတ္  
ပိုမို ကုန္က်သူမ်ား ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။

•  ကေလးဘဝက ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာကို မကုသဘဲ ထားခဲ့ပါက ေက်ာင္းအတန္းပညာ
က်႐ႈံးျခင္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လံုးဝမရ႐ွိျခင္း၊ အရြယ္ေရာက္ဘဝတြင္ 
ႏြမ္းပါးဆင္းရဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။ ကေလးအရြယ္ အျခားမက်န္းမာမႈမ်ားက ဤမွ်ေလာက္ 
မဆိုး႐ြားေစႏိုင္ေပ ကေလးဘဝ စိတ္ေရာဂါမ်ား ဆက္လက္ရွိေနႏုိင္ဖြယ္ရွိျပီး။

•  မိမိကုိယ္ကုိသတ္ေသျခင္းသည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္ၾကားလူငယ္မ်ား ေသဆုံးျခင္းအေၾကာင္းမ်ားတြင္
ဒုတိယလုိက္ေနသည့္နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ (ပထမအမ်ားဆုံးမွာ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ လူသတ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။)

•  Buffalo Public School တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား ၃၀% နီးပါးသည္ 
ေန႔စဥ္အလုပ္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ကာ ဝမ္းနည္းမႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမ့ဲမႈမ်ားကုိ ခံစားေနရၿပီး
၁၄ % မွာ လုံးဝမိမိကုိယ္ကုိ သတ္ေသပစ္ရန္ စဥ္းစားခ့ဲဖူးၾကသည္။

•  မိမိကုိယ္ကုိသတ္ေသၾကသည့္ လူငယ္ ၉၀ % ေက်ာ္သည္ ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ား
သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကုသေပးႏုိင္သည့္ စိတ္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာတစ္ခုခု ခံစားေနရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

•  စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အရက္မူးယစ္ေဆးစြသဲည့္ ျပႆနာခံစားေနရသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္
သုိ႔မဟုတ္ လူငယ္တစ္ဦးသည္ အဆုိပါ အေျခအေနမွ သူ႔အလုိလုိ လြတ္ေျမာက္မသြားႏုိင္ပါ။

•  စြဲလမ္းျခင္းမွာ နာတာ႐ွည္ျဖစ္သည္။ မၾကာခဏဆိုသလို ဦးေႏွာက္ေရာဂါမ်ားကို ျပန္ထလာေစၿပီး
အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးကို ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ႐ွာေဖြသံုးစြဲတတ္ပါသည္။

•  ကေလးမ်ား အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ၂၁ % သည္ ကုသႏိုုင္သည့္ အနည္းေလး
အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာ သုိ႔မဟုတ္ အရက္မူးယစ္ေဆးစြျဲခင္းျပႆနာ
ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

•  အခ်က္အလက္တစ္ခုတည္းျဖင့ ္လူတစ္ဦး မူးယစ္ေဆး သုိ႔မဟုတ္
အရက္စြဲသြားမည္ဟု ခန္႔မွန္း၍ မရႏုိင္ပါ။ လူတစ္ဦးစီ၏
အျပဳအမူ၊ အရည္အေသြး၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအဆင့္မ်ားစသည္ျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ 
စြဲလန္းမႈျဖစ္ႏုိင္သည့္ အလားအလာအေပၚလႊမ္းမိုးသည္။

•  ေစာစီးစြာသိျမင္ျခင္းႏွင့္ ကုသမႈခံယူျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ပြားၿပီးပါက
ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္မရႏုိင္သည့္ အေရးပါေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏွစ္မ်ား ဆုံး႐ႈးံမႈမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး လူငယ္မ်ားကိုလည္း မလိုအပ္ေသာ ခံစားမႈမ်ားကို 
ခံစားရသည့္ႏွစ္ကာလမ်ားမ ွကင္းေဝးေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

•  လက္ေတြ႕က်ၿပီး အက်ိဳးမ်ားေစမည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈႏွင့္ ေစာစီးစြာ
ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈတုိ႔သည္ လူငယ္၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပုိမုိႀက့ံခုိင္လာေစၿပီး
ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္ ပုိမုိစြမ္းေဆာင္ႏုိင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။.

ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားစြာသည္ 
ကင္ဆာ၊ ႏွလုံးေရာဂါ၊ AIDS ၊ ေမြးရာပါ 
ခၽြတ္ယြင္းမႈ၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ 
တုပ္ေကြးႏွင့္ နာတာ႐ွည္အဆုတ္ေရာဂါတို႔ထက္ 
မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသျခင္းေၾကာင့္ 
ပိုမိုေသဆံုးေနရသည္။

!

JustTellOne.org, 
c/o Mental Health Advocates 
of WNY

1021 Broadway St., 5th 
Floor, Buffalo, NY 14212

716.245.6JT1 (6581) 

JT1@JustTellOne.org

JustTellOne.org သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။ သုိ႔မဟုတ္ 
716.245.6JT1 သုိ႔ ေခၚဆုိ၍ မိမိေဒသတြင္ 
ရ႐ွႏိိင္ုမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ႐ွာေဖြပါ။ 


