
မက္သာအမ္ဖက္သမင္း 
ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။
မက္သာအမ္ဖက္သမင္းသည္ အမ္ဖက္သမင္း-
အမ်ဳးိအစား စိတ္ၾကြေဆးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
၎သည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ 
ဗဟုိအာရံုေၾကာစနစ္တို႔၏ လုပ္ကိုင္ပံုကို 
တက္ၾကြေစပါသည္။ ၎မွာ ပံုသ႑ာန္ 
သံုးမ်ဳးိျဖင့္ ရွပိါသည္-
• စပိ- အမႈန္႔ သို႔မဟုတ္ ေဆးျပားမ်ား 
• ေဘ့စ္- ထူၿပီးဆီရႊေဲသာ အရာပစၥည္း 
• အိုက္စ္- ပံုေဆာင္ခဲ သို႔မဟုတ္ 

ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းအခဲ၊ ပံုေဆာင္ခဲ သ႑ာန္ 
အမႈန္႔ တို႔ျဖစ္သည္။ 

အသံုးျပဳသည့္ ပံုသ႑ာန္ကို မူတည္၍ 
မက္သာအမ္ဖက္သမင္း စိတ္ၾကြေဆးကို 
မ်ဳခိ်ႏုငိ္သည္၊ ႏွာေခါင္းျဖင့္ရူသြင္းႏိုင္သည္၊ 
ေဆးလိပ္ထဲထည့္ေသာက္ႏုငိ္သည္ 
သို႔မဟုတ္ ေသြးေၾကာတြင္းထိုးသြင္းႏုငိ္သည္၊ 
အသံုးျပဳနည္း တစ္ခုခ်င္းတြင္ ၎ဖာသာ 
အႏၱရာယ္မ်ား ရွပိါသည္။

မက္သာအမ္ဖက္သမင္း စိတ္ၾကြေဆး၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
မက္သာအမ္ဖက္သမင္း စိတ္ၾကြေဆး၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအေပၚ 
ကြ ဲျပားျခားနားသည္၊ မည့္သည့္ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ မည္မွ် ေဆးဝါးကိုသံုးစြခဲဲ့ေၾကာင္း၊ သူတို႔ 
မည္သို႔ခံစားေနရေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးဝါးကို မည္သည့္ေနရာ၌သံုးစြေဲၾကာင္းတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ 
(ပိုမိုသိရွလိိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ မိဘမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္စာရြက္3 ကိုၾကည့္ပါ- 
၎သည ္SDERA ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚ၌ ေဆးဝါးအေၾကာင္းသာ မဟုတ္ပါ။) 

မက္သာအမ္ဖက္သမင္း စိတ္ၾကြေဆး သံုးစြမဲႈ၏ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ 
အခ်ဳ႕ိသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ- 

အိုက္စ္/မက္သာအမ္ဖက္သမင္း 
စိတ္ၾကြေဆး အေၾကာင္း

www.sdera.wa.edu.au/methamphetamine

မိဘမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ စာရြက္ 4- 

ေဆးဝါးဆိုသည္မွာ အစားအစာမွလြ၍ဲ ၄င္းကိုသံုးစြကဲာ ကိုယ္ခႏၶာ 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စိတ္ လုပ္ကိုင္ပံုနည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲေစသည့္ 
အရာကို ဆိုလိုသည္။ 

စိတ္ေနစိတ္ထား-ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလႈ ံ႕ေဆာ္ ေဆးဝါးမ်ားဟု ေခၚသည္။ ၎တို႔သည္ 

လူတစ္ဦး၏ စဥ္းစားပံု၊ ခံစားရပံုႏွင့္ ျပဳမူပံု နည္းလမ္းကို 
ထိခိုက္ႏုငိ္သည္။

Saving Lives Together

• ခံတြင္းပ်က္ျခင္း
• လိင္စိတ္မ်ားလာျခင္း၊ လိင္ဆုိင္ရာစိတ္ 

တက္ၾကြလာျခင္း
• သြားၾကိတ္ျခင္းႏွင့္ ေမးရိုး ရိုက္ခတ္ျခင္း 
• ရန္လိုျခင္း
• မူမမွန္စြာ အႏၱရာယ္ႏွင့္အရဲစြန္႔ျခင္း 
• စိတ္ေသာက၊ စိတ္ကေယာက္ကယက္၊ 

ရန္လိုေသာ ခံစားမႈ

• ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျမန္ၿပီး ေသြးတိုးျခင္း 
• မ်က္စိသူငယ္အိမ္ က်ယ္ျခင္း၊ ေခြ်းထြက္ျခင္း
• အိပ္စက္ရန္ ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း
• အသက္ရူျမန္ျခင္း/အသက္ရူ မူမမွန္ျခင္း၊ 

ရင္ဘတ္နာျခင္း
• စိတ္တက္ၾကြျခင္း၊ သတိၿမဲလြန္ျခင္း၊ 

ခြန္အားမ်ားေနျဖင္း၊ အားအင္တိုးေနျခင္း

လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ မက္သာအမ္ဖက္သမင္း စိတ္ၾကြေဆးကို အခ်နိ္ၾကာျမင့္စြာ သို႔မဟုတ္ ပိုမို၍မၾကာခဏ 
သံုးစြေဲလ သူတို႔အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုမ်ားေလ 
ျဖစ္ပါသည္-

• အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း 
• အိပ္၍မရျဖစ္ျခင္း
• အာဟာရခ်ဳ႕ိတဲ့ျခင္း 
• ခံႏိုင္ရည္ရွမိႈႏွင့္ စြမဲႈ
• စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္ျခင္း 
• သြားျပႆနာမ်ား
• ေက်ာင္းစာ သု႔မိဟုတ္ 

ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ က်ဆင္းျခင္း 
• ရဲမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲရွ ိျခင္း 

• စိတ္က်ေရာဂါ၊ စိတ္ေသာက ႏွင့္ 
စိတ္ခံစားမႈ အတက္အက်ရွ ိျခင္း

• ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ပ်က္သုဥ္းမႈမ်ား
• ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုး 

ေဖာက္ျပန္မႈျဖစ္ျခင္းတို႔၏ 
အႏၱရာယ္အလားအလာ 

• မွတ္ဥာဏ္ႏွင့္ အာရံုစိုက္ျခင္းတို႔၌ 
ျပႆနာမ်ား

• စိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း အခ်နိ္ကာလမ်ား

မက္သာအမ္ဖက္သမင္း- ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ
မက္သာအမ္ဖက္သမင္း စိတ္ၾကြေဆးကို သံုးစြရဲန္၊ လက္ဝယ္ထားရွရိန္၊ ျဖန္႔ခ်ရီန္ သို႔မဟုတ္ 
ထုတ္လုပ္ရန္သည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္။ မက္သာအမ္ဖက္သမင္း စိတ္ၾကြေဆး မူးယစ္ၿပီး 
ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းသည္ စိတ္ခ်လြန္ကဲသည့္ခံစားမႈ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားနည္းပါးျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ႏွ
င့္အရဲစြန္႔သည့္အမူအက်င့္သို႔ ဦးတည္ေကာင္း ဦးတည္ႏိုင္သည္။ အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ရွ ိ 
ရဲမ်ားသည္ အမ္ဖက္သမင္း အမ်ဳးိအစား စိတ္ၾကြေဆးမ်ားအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားကို 
စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ 

စိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္းသည္ 
လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ 
အာရံုေခ်ာက္ခ်ားျခင္းမ်ားကို 
ႀကံဳေတြ႔သည့္အခါ ျဖစ္သည္။
ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ 
မေကာင္းထင္ျခင္း- 
ဤလကၡဏာမ်ားသည္ 
သာမန္အားျဖင့္ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသည္
လူတစ္ဦးမွာ 
မက္သာအမ္ဖက္သမင္း 
စိတ္ၾကြေဆး 
သံုးစြ ဲျခင္းမွ ရပ္လိုက္ၿပီး 
ရက္အနည္းငယ္ၾကာသည့္အခါ



ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အကယ္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ သင္၏ 
ပထမ ဘာသာစကား မဟုတ္လွ်င္ သင္သည္ အခမဲ့ 
ဘာသာျပန္ အေထာက္အကူကို ဘာသာျပန္ႏွင့္ 
စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Translating and 
Interpreting Service) မွတစ္ဆင့္ ရရွႏိိုင္ပါသည္။ 
ဖုန္း-  131 450

ႏႈတ္အသံထြက္ သို႔မဟုတ္ အၾကားအာရံု 
အခက္အခဲမ်ား
အကယ္၍သင္သည္ နားမၾကားသူ 
သို႔မဟုတ္ နားအၾကားအာရံု သို႔မဟုတ္ 
စကားအေျပာခြ်တ္ယြင္းသူ ျဖစ္လွ်င္၊ 
အမ်ဳးိသားတစ္ဆင့္ေခၚ ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ပါ။
ဖုန္း-            1800 555 660
အီးေမးလ္-     helpdesk@relayservice.com.au
ဝက္ဘ္ဆိုက္-  www.relayservice.gov.au

အကူအညီႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ကို ရွာေဖြပါ။
သင္ တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ပါ။ သင့္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အေကာင္းဆံုး အကူအညီကို ရရွိရန္ သင္ ရယူႏိုင္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင့္ ဆရာဝန္၊ 
သင့္ ေဒသ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
ဝန္ေဆာင္မႈဌာန တို႔ကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ 

အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ 

SDERA
ဖုန္း-            (08) 9402 6415
အီးေမးလ္-     sdera.co@education.wa.edu.au
ဝက္ဘ္ဆိုက္- www.sdera.wa.edu.au 

ၾသစေၾတးလ်န္း အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေဖာင္ေဒးရွင္း 
ဝက္ဘ္ဆိုက္- www.adf.org.au

မူးယစ္ေဆးဝါး အသိရွိပါ 
ဝက္ဘ္ဆိုက္- www.drugaware.com.au

အကူအညီ အတြက္

Meth Helpline
24 နာရီ 7 ရက္ လုပ္ေပးသည့္ အခမဲ့ႏွင့္ 
အခ်က္အလက္လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ရည္ညႊန္းလႊဲပို႔ေပးျခင္း 
ဖုန္း-           1800 874 878
အီးေမးလ္-    alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au
ဝက္ဘ္ဆိုက္- alcoholdrugsupport.mhc.wa.gov.au

အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အေထာက္အပံ့ ဖုန္းလိုင္း
ဖုန္း-            (08) 9442 5000
ဖုန္း-            1800 198 024 (ေက်းလက္မွ ဖုန္းေခၚသူမ်ား)
အီးေမးလ္-    alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au

မိဘႏွင့္ မိသားစု မူးယစ္ေဆးဝါး အေထာက္အပံ့ ဖုန္းလိုင္း
ဖုန္း-            (08) 9442 5050
ဖုန္း-            1800 653 203 (ေက်းလက္မွ ဖုန္းေခၚသူမ်ား)
အီးေမးလ္-    alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au

အဘိုရင္းဂ်င္း အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန
ဖုန္း-            (08) 9221 1411
အီးေမးလ္-     info@aada.org.au
ဝက္ဘ္ဆိုက္- www.aads.org.au

အေရးေပၚ ကိစၥတစ္ခုတြင္ ဘာလုပ္ရမည္
မက္သာအမ္ဖက္သမင္း ေဆးခြက္ခ်နိ္လြန္မႈသည္ ပမာဏ အနည္းအက်ဥ္းကို 
သံုးစြသဲည္ပင္လွ်င္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ လူတစ္ဦးသည္ ေဆးခြက္ခ်နိ္ အလြန္အကြ်န္ 
ျဖစ္သည့္အခါ ၎သူတို႔သည္ ရုတ္တရက္ႏွင့္ျပင္းထန္လြန္းသည့္ ေခါင္းကိုက္မႈ၊ 
ႏွလံုးခုန္ ျမန္ျခင္း၊ မူမမွန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားနည္းျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာအပူခ်နိ္တိုးျခင္း၊ 
စိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးမႈ ကိုၾကံဳေတြ႔ေကာင္း ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ 

တစ္စံုတစ္ေယာက္မွာ မက္သာအမ္ဖက္သမင္း စိတ္ၾကြေဆး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
အျခားေဆးဝါးမ်ား သံုးစြထဲားျခင္းေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕ေနဖြယ္ရာရွသိည္ဟု 
သင္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ဖုန္း 000 ကို ေခၚပါ။ ေဆးဖက္အကူ 
လူနာတင္ယာဥ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ သူတို႔အေနျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရေၾကာင္း၊ 
အျခားသူမ်ားမွာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈတစ္ခုကို က်ဴးလြန္ထားေၾကာင္း 
သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေသဆံုးေၾကာင္း ရွမိွသာလွ်င္ ရဲမ်ားကို ေခၚမည္ျဖစ္ပါသည္။ 


