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လူမ�ကွနယ်က်စာမျက်�ှာများသုံးစဲွမ�၊

 စီးပွားေရး�ကပ်တညး်မ��ှင့်

စိတ်ကျနး်မာေရးထိခုိက်နာကျင်မ�

�ဖိ�းသီရိလင်ွ ေကာင်းထက် ဝုနေ်ဟာက်ဒိမ့်

ေရးသားြပ�စုသူများ

အေြခအေနများ



ေရးသားြပ�စုရြခင်း၏  ရည်ရွယ်ချက်

ြမန်မာ�ိုင်ငံ၌ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းသည့် ေဖေဖာ်ဝါရီ (၁) ရက်ေနမှ့စ၍

�ိုင်ငံေရး၊ လူမ�ေရး၊ စီးပွားေရး က�များမှာ ပျက်စီးယုိယွင်းမ�ဘက်သိ�  ဦးတည်

ေနပါသည်။ ထိ� အြပင် ေနစ့�်ြဖစ်ေပ�ေနသည့် မတူညီေသာ အေ�ကာင်းအရာ

များစွာေ�ကာင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ထိခုိက်မ�များလည်း �ိှခ့ဲ�ကပါသည်။ ယခု

ေဆာင်းပါး၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ လက်�ိှြဖစ်ေပ�ေနတဲ့ ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏

�ိုင်ငံေရး အခင်းအကျင်း အေြခအေနများေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�ခ့ဲသည့် လူငယ်

များ၏ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရးကုိ လျစ်လျ����ထားြခင်းမြပ�လုပ်ဘဲ ေဖးမ

ကူညီရန် �ှင့်နားလည်ေထာက်ပ့ံေပး�ိုင်ေသာ အဖ�ဲအစည်းများေပ�လာရန်

ရည်ရွယ်၍ ေရးသားထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိ� အြပင် စိတ်ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ

သုေတသနလုပ်ငနး်များအတွက် တစ်စိတ်တပုိင်း အေထာက်အကူ ြပ��ိုင်ေစ

ရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။

၂
�သဂုတ်လ၊ ၂၀၂၁



အသုံးြပ�ခ့ဲသည့်သုေတသနညး်နာ�ှင့်  
ေလ့လာမ�� နယ်ပယ်
ယခုေဆာင်းပါးတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အေ�ကာင်းအရာများကေတာ့
အသက်(၁၈)�ှစ်�ှင့် (၃၅)�ှစ်�ကား လူငယ်အ ေယာက်(၃၀)ကုိ
စစ်တမ်းေကာက်�ပီး ရ�ိှလာေသာ အချက်အလက် များကုိ အေြခခံ
ေရးသား ေဖာ်ြပထားပါသည်။ လူမ�ကွန်ရက်များ အသုံးြပ�မ�
အေြခအေန�ှင့် မိသားစုစီးပွား ေရး အေြခအေနများကုိလည်း
ေလ့လာထား�ပီး စိတ်ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ  ေယဘုယျ ဆနး်စစ်
ေလ့လာမ�အတွက် စိတ်ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ ��နး်ကိနး် Patient
Health Questionnaires 15 (PHQ 15) ကုိ အသုံးြပ�ထားပါသည်။
ယခုေဆာင်းပါးအတွက် စစ်တမ်းေကာက်ရာတွင် Simple Random
Sampling နည်းကုိ အသုံးြပ�ကာ အီလက်ထေရာနစ် စစ်တမ်းေဖာင်
ကုိ အသုံးြပ��ပီး အင်တာနက်မှတဆင့် စစ်တမ်းေကာက်ယူထား
ပါသည်။ ေြဖဆုိသူများမှာ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ�ကီးမှ အများဆုံး
ပါဝင်ေြဖဆုိထား�ပီး မ��ေလးတိုင်း၊ �ှမ်းြပည်နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်၊
ချင်းြပည်နယ်ေနထုိင်သူများမှလည်း ပါဝင်ေြဖဆုိထားပါသည်။

၃

ြပညန်ယ်�ှင့် တုိင်းေဒသအလုိက် ေြဖဆုိသူြပဇယား
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လူမ�ကွန်ယက်များသုံးစဲွမ�အေြခအေန

ယေန ့ နည်းပညာေခတ်တွင် ဆုိ�ှယ်မီဒီယာသည် တစ်ဦး�ှင့်တစ်
ဦး အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်ရန်၊ သတင်းအချက် အလက်များ
ရယူြဖန ့်ေဝရန်၊ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ လည်ပတ်ရန်�ှင့်
ပညာရပ်များေလ့လာ ဆည်းပူးရန် စသည်တိ�အတွက် ေနစ့�်ဘဝ
တွင် အသုံးြပ��ကရသည်။ DATAREPORTAL ၏ ၂၀၂၁ခု�ှစ်
ဇန်နဝါရီလ ထုတ်ြပန်ထားေသာ အချက်အလက်များအရ
ြမန်မာ�ိုင်ငံတွင်ဆုိ�ှယ်မီဒီယာ အသုံးြပ�သူမှာ ြမန်မာ�ိုင်ငံ
လူဦးေရ ၏ သနး်ေပါင်း (၂၉)သနး် �ိှသည်ကုိ ေတ�ရ�ပီး မိမိတိ�
ေကာက်ယူရ�ိှေသာ စစ်တမ်းအရ Facebook သုံးစဲွသူ ၉၆.၇%၊
Instagram သုံးစဲွသူ ၅၀%၊ Twitter သုံးစဲွသူ ၄၀% �ိှသည်ကုိ
ေလ့လာေတ��ိှရ ပါသည်။ လက်�ိှြမန်မာ�ိုင်ငံ�ိှ လူငယ်များသည်
သတင်းစီးဆင်းမ�အတွက် အွန်လိုင်းမီဒီယာကုိ အဓိက အားထား
လာသည် ကုိ ေတ��ိှရပါသည်။

၄

အထက်ေဖာ်ြပပါပုံအရ ၄၀%သည် တစ်ေန ့ (၆)နာရီ�ှင့် အထက်
သုံးစဲွ�က�ပီး၊ ၂၃.၃%သည် (၃) မှ (၆)နာရီ�ကာ �ှင့် ၃၃.၃%သည် (၁)

မှ (၃) နာရီ�ကာ အသီးသီး အနွလိ်င်ုးကုိအသုံးြပ��ကပါသည်။ 

တစ်ေနတ့ာလူမ�ကွနယ်က် သုံးစဲွမ�ြပဇယား
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၅

အထက်ေဖာ်ြပပါပုံအရ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁)ရက်ေနာက်ပုိင်းတင်ွမူ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ
လငူယ်များအေနြဖင့် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ လမူ�ကွနရ်က်များ တင်ွ �ိင်ုငံေရးဆုိင်ရာ
သတင်းအချက်အလက်များကုိ အများဆုံးရယူ�ကေ�ကာင်းေတ��ိှရ�ပီး

ကျနး်မာေရး �ှင့် စီးပွားေရး က�များ�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ သတင်းများအေပ�တင်ွ
လည်း စိတ်ဝင်စားမ� ပုိမုိြမင့်တက်လာ ေ�ကာင်း ေတ��ိှရပါသည်။

ထုိသိ�  လမူ�ကွနရ်က်များမှ ရယူေနေသာ သတင်းအချက်အလက်များ၏ �ုိက်ခတ်မ�အေနြဖင့် စိတ်ခံစား
ချက် ေြပာင်းလဲမ�များစွာကုိ အချနိန်ဲတ့ေြပးညီ �ကံ�ေတ�ခံစားေန�ကရသည်။ ထိ�အတ ူလမူ�ကွနရ်က်များမှ
ေတ��ြမင် ေနရသည့် ခန ့မှ်နး်ရခက်တဲ ့ေနစ့�်သတင်းများအေပ� အမုနး်စကားများေြပာဆုိြခင်း၊
စိတ်ဆုိး  ေဒါသထွက်ြခင်း �ှင့် စိတ်ဖိစီးြခင်းစသည်ြဖင့် ြပသေ�ကာင်း စစ်တမ်းအရ ေတ�ရပါသည်။

လူမ�ကွနရ်က်တွင်အဓိက�ကည့သ်ည့ ်က�ြပဇယား
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စီးပွားေရး�ကပ်တညး်မ�အေြခအေနများ

၂၀၂၀ခု�ှစ်၊ မတ်လကတည်းက ြမန်မာ�ိုင်ငံတွင် ကူးဆက်ပျ�ှံ�ံလွယ် 
ေသာ ကုိဗစ် ေရာဂါ ကပ်ဆုိးမှာ စတင် ေရာက်�ိှလာခ့ဲ�ပီး စီးပွား ေရး
လုပ်ငနး်များမှာလည်း အခက်အခဲများစွာ �ကံ� ေတ�ခ့ဲရပါသည်။
ထိ� ေနာက် (၂၀၂၁) ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလေနာက်ပုိင်းမှ စ�ပီး ကုိဗစ်
ကာကွယ်ေဆးများထုိး�ှံရန် စီစ�်ခ့ဲကာ စီးပွား ေရး နလန်ြပန်ထူရန်
အ�ိှန်ယူ ေနသည့် အချနိ်တွင် အာဏာသိမ်းမ� ြဖစ်ပွားြခင်း ေ�ကာင့်
ြပည်သူလူထု၏ စီးပွား ေရး၊ ကျနး်မာ ေရး၊ ပညာ ေရး အ ေြခအ ေနများ
မှာလည်း အဖက်ဖက်မှ ခ�တ်ြခံ�ကျ ေနရပါသည်။ မိမိတိ�  ေကာက်ယူရ�ိှ
ေသာ အချက်အလက် များအရလည်း  အာဏာသိမ်း�ပီး  ေနာက်ပုိင်း
၉၆.၇%ေသာ လူငယ်များ ၏ ဝင် ေငွအ  ေြခအ ေနမှာ ကျဆင်းသွားခ့ဲ �ပီး၊
၈၀% ေသာ လူငယ်များမှာလည်း မိသားစု စီးပွား ေရး အ�ကပ်အတည်း 
ေ�ကာင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ထိခုိက်မ�များ �ိှ ေနသည်ကုိ ေတ�ရပါသည်။

၆

အထက်ေဖာ်ြပပါပုံအတိင်ုး မိသားစုစီးပွားေရး�ကပ်တည်းမ� ြပဿနာကုိ
ေြဖ�ှင်းရာတင်ွ ၈၀% မှာ စုေဆာင်းထား ေသာ ေငေွ�ကးများကုိ ထုတ်ယူ
သုံးစဲွြခင်းြဖင့် ေြဖ�ှင်းေန�က�ပီး၊ ၁၀% မှာ ေငေွချးယူြခင်းြဖင့် မိသားစု
အခက်အခဲ များကုိ ေြဖ�ှင်းေန�ကပါသည်။ ၁၃.၄% သည် ပုိင်ဆုိင်မ�များ
ကုိ ေပါင်�ှေံရာင်းချြခင်း၊ အသုံးစရိတ်ေလျာသုံ့း ြခင်း၊ ေခ�တာသုံးြခင်း
ြဖင့် ေြဖ�ှင်းေန�ကပါသည်။ ထိ�အြပင် တချ�ိမှာ လမူ�ကူညီေရးအသင်း
အဖ�ဲများထံမှ ေထာက်ပ့ံမ� ရယူြခင်း၊ လပ်ုခလစာြဖင့် စားေသာက်ေနထုိင်
ြခင်းြဖင့် ေြဖ�ှင်းေန�ကပါသည်။

စီးပွားေရးအ�ကပ်အတညး်ေြဖ�ှင်းမ�နညး်လမ်းြပဇယား
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စိတ်ကျနး်မာေရးအေြခအေန
ထိ� အြပင် အာဏာသိမ်းမ�ေ�ကာင့် စိတ်ကျနး်မာ  ေရးတွင်လည်း
နာကျင်ထိခုိက်မ�များ �ိှခ့ဲ�ကသည်။ ထိ� သိ�  နာကျင်ထိခုိက်များကုိ
 ေယဘုလျ ဆနး်စစ်နိင်ရန် PHQ 15 ကုိ အသုံးြပ��ပီး ယခု
ေဆာင်းပါးတွင် ေဖာ်ြပထား ပါသည်။ PHQ 15 ကုိ စိတ်
ကျနး်မာေရး အေြခအေနေ�ကာင့်  ေယဘုယျ ခ��ာကုိယ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
နာကျင်ထိ ခုိက်မ� ေတွကုိ ဆနး်စစ်�ိုင်ဖိ� အတွက် 
အသုံးြပ�ခ့ဲပါသည်။

၇

High
20%

Medium
33%

Low
30%

Minimal
17%

ေကာက်ယူရ�ိှေသာ အချက်အလက်များကုိ အထက်ေဖာ်ြပပါ ဇယားအရ
အာဏာသိမ်းမ�ြဖစ်�ပီးေနာက်ပုိင်း တင်ွ (၅၀) ရာခုိင်း�ှ�နး်ေကျာ်ေသာ လငူယ်
များမှာ ခ��ာကုိယ်ပုိင်းဆုိင်ရာ နာကျင်မ�များကုိ ဆုိးရွားသည့် အေြခအေန အထိ
ခံစားခ့ဲရသည်ကုိ ေတ�ရပါသည်။ ထိ� �ြပင် ေြခ၊ လက် နာကျင်ြခင်း၊ ေခါင်းကုိက် ၊
ေခါင်းမူးြခင်း၊ အိပ်မေပျာ်ြခင်း၊ အားအင်ကုနခ်မ်းြခင်း၊ ေမာပနး်ြခင်း၊ အသက်
���မဝြခင်း၊ နာကျင်မ�များကုိ များေသာအားြဖင့် ခံစားခ့ဲရတာကုိ ေတ�ရပါသည်။ 
လငူယ်အများစုမှာ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ သက်ေတာင့်သက်သာ ြဖစ်ဖိ� ရနအ်တက်ွ
ေဖျာ်ေြဖေရး အစီအစ�်များ�ကည့်���ြခင်းနည်းလမ်းကုိ အသုံးြပ��ပီး 
ေြဖ�ှင်းခ့ဲ�ကသည်ကုိလည်း ေတ��ိှရပါသည်။

PHQအရ တုိင်းတာမ� ရလဒ်ြပဇယား

�သဂုတ်လ၊ ၂၀၂၁



နိဂုံး

၈

ထိ� ေ�ကာင့် ြမန်မာ�ိုင်ငံတွင် အာဏာသိမ်းမ�ေ�ကာင့် လူမ�ကွန်ရက်အေပ�
သုံးစဲွမ�အေြခအေနများ၊ စီးပွားေရး �ကပ်တည်းမ� အေြခအေနများ�ှင့်
စိတ်ကျနး်မာေရး �ုိက်ခတ်မ� ဂယက်များစွာ �ကံ�ေတ�ေနရသည်ကုိ ယခု
ေဆာင်းပါးမှတဆင့် ေတ��ြမင်�ိုင်ပါသည်။ တစ်ဆက်တည်းတွင်လည်း
လူငယ် များအေနြဖင့် လူမ�ကွန်ရက်စာ မျက်�ှာများသုံးစဲွမ�ေ�ကာင့် စိတ်
ပုိင်းဆုိင်ရာ ဒဏ်ရာထိခုိက်မ�များ �ကံ�ေတ�ခ့ဲရပါသည်။ ထိ� မ�မကေသး
လူငယ်များ၏ မိသားစု အများအြပားသည်လည်း စီးပွား ေရးကျဆင်း
သွားခ့ဲရတာကုိ  ေတ��ိှရပါသည်။ ထုိသိ�  အနာဂတ်စီးပွား ေရး မတည်�ငိမ်
မ�ကုိ  ေြဖ�ှင်းရန်အတွက်လည်း ေခ�တာသုံးစဲွြခင်း၊ စု ေဆာင်းထား ေသာ  
ေငွ ေ�ကးများကုိ ထုတ်ယူ သုံးစဲွြခင်း၊ အလုပ်အသစ်�ှာ ေဖွြခင်း�ှင့်
ပုိင်ဆုိင်မ�များ  ေရာင်းချကာ   ေြဖ�ှင်းသွားဖိ�  အစီအစ�်များ �ိှ�က�ပီး
အချ�ိမှာလည်း �ိုင်ငံ ေရးမတည်�ငိမ်မ��ှင့် ကျနး်မာ ေရးဆုိင်ရာ ြပဿနာ
များ ေ�ကာင့် အနာဂတ် အတွက် ြပင်ဆင် �ိုင်ြခင်း မ�ိှေသး�ကေ�ကာင်း
သိ�ိှရပါသည်။ ကမ�ာ့ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါ�ှင့် အာဏာသိမ်း ြခင်း
ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�လာ ေသာ ပျက်စီးမ�များကုိ ြပ�ြပင်မည့် လူငယ်
များသည် လတ်တေလာတွင် စိတ်ဓါတ်ခွန် အားများ ြပည့်ဝစွာ�ှင့်
ြပန်လည်�ှင်သန်�ိးုထဖိ� ရန် လိုအပ်ေနပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း
ကမ�ာအလယ်၌ ြပန်လည်ေခါင်းေမာ့ကာ ရင်ေဘာင်တနး်�ိုင်ရန်
ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်သည် များစွာ�ကိ�းစားရ ဦးမည်ြဖစ်ရာ လူငယ်များမှာ
အဓိက အေရး�ကီး ေသာ အခနး်က�မှ ပါဝင်ေနသည်။ ထိ� ေ�ကာင့်
လူငယ်များ၏ စိတ်ပုိင်း ဆုိင်ရာ�ှင့် �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရး ကိစ�
ရပ်များအေပ� ဂ�ုြပ�မိေစရန်�ှင့် အချင်းချင်း အားေပးကူညီ ေဖးမ�က
ရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ 
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�ကမ်းကုိးစာရင်းများ

၉

https://www.pcpcc.org/resource/patient-health-questionnaire-mental-health-tools
 https://www.psychiatry.org/File Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM5_Level-
 https://www.psychtools.info/phq15/
 https://datareportal.com/reports/digital-2021-myanmar
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https://www.pcpcc.org/resource/patient-health-questionnaire-mental-health-tools
https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM5_Level-2-Somatic-Symptom-Adult.pdf
https://www.psychtools.info/phq15/
https://www.psychtools.info/phq15/
https://datareportal.com/reports/digital-2021-myanmar
https://datareportal.com/reports/digital-2021-myanmar

