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အစားအေသာက္ ပုံမမွန္ျခင္း
အစားအေသာက္ပုံမမွန္ျခင္းသည္ စိတ္က်န္းမာ ေရး ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္ 
စားေသာက္ျခင္း အေလ့အက်င့္ ပ်က္ယြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အစားနည္းလြန္းျခင္း၊ 
အစားမ်ားလြန္းျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်နိ္ သို႔မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္ အခ် ိဳး အစားကို 
အေလးထားလြန္းျခင္း တို႔ ပါဝင္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အလြန္ျပင္းထန္ၿပီး 
အသက္ အႏၲရာယ္ကိုပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ အျပင္ လူတစ္ေယာက္ ဘဝ၏ 
ဘက္ေပါင္းစုံကို ထိခိုက္ ႏိုင္ပါသည္။

အစားအေသာက္ပုံမမွန္ျခင္းသည္ ဘဝေနနည္း အရ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ သို႔မဟုတ္ 
အစားအေသာက္ ခ်င့္ခ်နိ္စားေသာက္ျခင္း အစီအစဥ္မွားယြင္းမႈ မဟုတ္ပါ။ 
အသက္အ႐ြယ္၊ က်ားမ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ မေ႐ြးမည္သူမဆို 
ထိုေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ခႏၶာကုိယ္ အပ်က္သေဘာ ပုံပန္း သ႑ာန္ ရွသူိတုိ႔တြင္ အစားအေသာက္ 
ပုံမမွန္ျခင္း ပို၍ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ သင္ စားေသာက္သည့္အရာႏွင့္ 
မည္မွ် ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္သည္ကို အက် ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ စဥ္းစားပုံ၊ 
လုပ္ေဆာင္ပုံတို႔ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္။1   ဩစေၾတးလ်ားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
အသိုင္းအဝုိင္းမွ မည္သို႔ျဖစ္သင့္ ေၾကာင္း အစဥ္တစိုက္ ဖိအားေပးမႈ မ်ားကုိလည္း 
ေရွာင္က်ဥ္ရခက္ႏိုင္ ပါသည္။ မိမိအသိုင္းအဝိုင္းက လက္ခံထားသည့္ 
စံျပကိုယ္ခႏၶာပုံစံျဖင့္ မကိုက္ညီလွ်င္ သင့္အတြက္ ပိုမို ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။

အစားအေသာက္ပုံမမွန္ျခင္းသည္ အစား အေသာက္ တစ္ခုတည္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုအမူအက်င့္ကို ကိုင္တြယ္သည့္ အစီအမံ သို႔မဟုတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ အစားအေသာက္ 
ပုံမမွန္ျခင္းသည္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ စိတ္ဂေယာက္ ဂယက္ျဖစ္မႈ၊ စိတ္စြလဲန္းမႈႏွင့္ 
အႏၲရာယ္ရွေိသာ အရာမ်ား စားေသာက္မႈတို႔ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပၚ တတ္သည္။ 
စိတ္လႉပ္ရွားမႈ အေၾကာင္း သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စိတ္လႈပ္ရွားမႈ 
သတင္းလႊာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

အစားအေသာက္ပုံမမွန္ျခင္း အမ် ိဳးအစားမ်ားစြာ ရွသိည္။ ဩစေၾတးလ်ားတြင္ 
ေတြ႕ရတတ္ေသာ အမ် ိဳးအစား သုံးခုမွာ-

အလြန္အကြၽစံားေသာက္ျခင္း ေရာဂါ - အခ်နိ္တို အတြင္း အစားအေသာက္ 
အေျမာက္အမ်ားကို ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ စားေသာက္ၿပီး ထိုသို႔ အၿမဲစားေသာက္ရန္ 
ႀကိဳးစားေနျခင္း။

အစားစားၿပီးေနာင္တရျခင္း ေရာဂါ - က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ 
အစားအေသာက္ အလြန္အကြၽစံားေသာက္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးပါက အန္ထုတ္ျခင္း၊ 
အစာငတ္ခံျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပင္းထန္စြာလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆး 
ေသာက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ စားထားသမွ် ျပန္ေၾကေအာင္ လုပ္ျခင္း။

အစားေလွ်ာ့စားျခင္းေရာဂါ - ကိုယ္ခႏၶာ အေလးခ်နိ္ကို နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစားအေသာက္ အနည္းငယ္သာ စားျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ေလ့က်င့္ခန္း အျပင္း အထန္လုပ္ျခင္း။ သူတို႔သည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအေပၚ 
အထင္ျမင္လြေဲနၿပီး မိမိကိုယ္ ကိုယ္ ဝေနသည္ဟု ထင္ျမင္ျခင္း။
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အျခား အစားအေသာက္လြမဲွားမႈ ေရာဂါမ်ား - အျခားေသာ 
အစားအေသာက္လြမဲွားမႈ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္ၿပီး စားေသာက္မႈ 
အေလ့အက်င့္ဆိုးမ်ားႏွင့္ မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြးဆိုးမ်ား 
ဝင္ေနျခင္း။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
အစားအေသာက္လြမဲွားမႈ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ 
ကြ ဲျပားႏိုင္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုႏွင့္ အတိအက် မတူ႐ုမံွ်ႏွင့္ 
ထိုေရာဂါမရွဟိူ၍ မွတ္ယူမရပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အခ် ိဳ႕ ဘုံေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ-

• အစားအေသာက္အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ အေျမာက္အမ်ားကို 
အခ်နိ္တိုအတြင္း အငမ္းမရ စားေသာက္ျခင္း

• အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းၾကပ္ ေသာ အေလ့အက်င့္၊ 
အေလ့အထႏွင့္ ပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း 

• မိမိခႏၶာကိုယ္ ႏွင့္ ပုံသ႑ာန္အေပၚ စိုးရိမ္မႈ တစ္ခ်နိ္လုံး ရွေိနျခင္း

• စိတ္သေဘာထား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

• အစာစားၿပီးသည့္အခါ တမင္တကာ  ျပန္အန္ထုတ္ျခင္း

• အစားအေသာက္ပါဝင္သည့္ လူမႈေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း

• လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္း၊ မိမိျပဳလုပ္ေနက် ဝါသနာ ပါရာ လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
မိသားစု ဘဝမွ ေရွာင္ခြာျခင္း

• တစ္စုံတစ္ဦး၏ အသက္အ႐ြယ္ ႏွင့္ မလိုက္ သည့္ လြန္ကဲသည့္ အရပ္ 
ႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်နိ္ သို႔မဟုတ္ အစာေခ်မႈ အခက္ အခဲမ်ား စသည့္ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္း

အေၾကာင္းတရားမ်ား -
အစားအေသာက္လြမဲွားမႈ ေရာဂါမ်ားသည္ ရႈတ္ေထြးေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရး ျပႆနာျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္း ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္း တရား 
မ်ားစြာရွႏိိုင္သည္။ မ် ိဳး႐ိုးလိုက္ျခင္း၊ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဥပမာ မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္မႈ၊ 
တန္ဖိုးထားမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ျပည့္စုံမႈကို ရွာေဖြျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ခခံရျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၊ အလုပ္တြင္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ျခင္း စသည့္ ျပႆနာ 
မ်ားလည္း အေၾကာင္းတရား ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကား ပြန္းတိုက္မႈမ်ားကလည္း မိမိခႏၶာကိုယ္ကို မေက်နပ္မႈ 
သို႔မဟုတ္ အစား အေသာက္လြမဲွားမႈ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစမႈကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္သည္။ 
CALD ေနာက္ခံ ရွသိူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွေိသာ အခ်က္ မ်ားမွာ-

• ပုံသ႑ာန္၊ အ႐ြယ္အစား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေနာက္တိုင္းစံသတ္မွတ္
ခ်က္မ်ားကို ၾကာရွည္ သိျမင္ေလ့လာမႈက မိမိကိုယ္ကိုယ္ တန္ဖိုးထားမႈ 
နိမ့္က်ေစၿပီး အစားအေသာက္လြမဲွားမႈ ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္မႈကို ပိုမိုျမင့္တက္ 
လာေစသည္။

• ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအသစ္ႏွင့္ အံဝင္ေအာင္ေနထိုင္ရေသာ 
စိတ္ဖိစီးမႈက အစားအေသာက္ ပုံမွန္မျဖစ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစ ႏိုင္သည္။

1  Body image disorders - Butterfly Foundation - https://butterfly.org.au/body-image/can-
body-image-issues-be-serious/body-image-disorders/

https://butterfly.org.au/body-image/can-body-image-issues-be-serious/body-image-disorders/
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• စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးခံ ရသည့္ ေရာဂါခံစားခဲ့ဖူးေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အစားအေသာက္ လြမဲွားမႈ 
ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွသိည္။2 

အေထာက္အပံ့ရယူျခင္း
အစားအေသာက္လြမဲွားမႈ ေရာဂါကို ထိေရာက္စြာ ကုသႏိုင္သည္။ 
အေစာပိုင္းကုသမႈမ်ားသည္ အစားအေသာက္လြမဲွားမႈ ေရာဂါ ျပန္လည္ 
ေပ်ာက္ကင္းမႈရလဒ္မ်ားကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ ျပန္လည္ေပ်ာက္ကင္းမႈမွာ 
လႏွင့္ခ်၍ီ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွင့္ ခ်၍ီ ၾကာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားစုမွာ 
သက္သာေပ်ာက္ကင္းၾကသည္။

သင္သို႔မဟုတ္ သင္၏ မိသားစုဝင္တစ္ဦးတြင္ အစားအေသာက္လြမဲွားမႈ 
ေရာဂါရွေိနပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္ဆရာဝန္သည္ 
အစားအေသာက္လြမဲွားမႈ ေရာဂါကို ကြၽမ္းက်င္သူ ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္ပါမည္။ 
သို႔ေသာ္ သင္တို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အစားအေသာက္လြမဲွားမႈ ေရာဂါ 
လကၡဏာမ်ားကို အကဲျဖတ္၍ ကြၽမ္းက်င္သူထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ကုသမႈ
အစားအေသာက္လြမဲွားမႈ ေရာဂါ ကုသမႈႏွင့္ စီမံခန႔ခ္ြမဲႈဆိုင္ရာ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားစြာ ရွပိါသည္။ အစားအေသာက္လြမဲွားမႈ ေရာဂါ အမ် ိဳးအစားႏွင့္ 
ျပင္းထန္မႈအေပၚမူတည္၍ အသင့္ေတာ္ဆုံး နည္းလမ္းက ကြ ဲျပားႏိုင္ပါသည္။ 
အကူအညီ လက္ခံမည့္သူ၏ ပုဂၢ ိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ အေျခအေန ႏွင့္ 
ႏွစ္သက္မႈမ်ားအေပၚလည္း မူတည္ပါသည္။

ကုသမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

• သင့္အေတြးမ်ား၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ အမူ အက်င့္မ်ားအား ေလ့လာ၍ 
စကား ေျပာသည့္ ကုထုံးျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ကာလတစ္ခု ၾကာေအာင္ ပုံမွန္ ကုသျခင္း

• အဟာရပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ မွ်တၿပီး သတိထားစားသုံးေသာ 
အေလ့အက်င့္ အေၾကာင္း  အဟာရဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္း

• စကားေျပာေသာ ကုထုံးႏွင့္အတူ စိတ္ဓါတ္ က်ျခင္းခံစားမႈႏွင့္ 
စိတ္ေသာကမ်ားကို ေလ်ာ့က် ေစရန္ ေဆးဝါးျဖင့္ ကုသျခင္း

• ကာလၾကာရွည္စြာ ကိုယ္အေလးခ်နိ္ ေလ်ာ့က် ေနျခင္းေၾကာင့္ အ႐ိုးမ်ား၏ 
အင္အားနည္းပါး ေနႏိုင္သျဖင့္ သင့္ဆရာဝန္က သင့္အ႐ိုးကို ေလ့လာရန္ 
ဓါတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း

• ေဆးပညာအရအႏၲရာယ္ရွပိါက ေဆး႐ုတံင္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ျခင္း

အစားအေသာက္လြမဲွားမႈ ေရာဂါ ရွေိသာ မိသားစုအဖြ ဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ စိတ္ရႈတ္ေထြးၿပီး စိတ္ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ 
အကူအညီေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ရပ္႐ြာက နားလည္မႈေပးျခင္းတို႔သည္ 
ကုသမႈ၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ အစဦးဆံုး မိမိ ဆရာဝန္ ကို 
အကူအညီေတာင္းပါ။  Getting Professional Mental Health Help (စိ
တ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍အထူးေရာဂါကုျဖင့္ကုသျခင္း) ေခါင္းစဥ္အမည္ပါသည့္ 
သတင္းအခ်က္ အလက္ စာေစာင္ (အခန္းဆက္- စီးရီး)  တြင္  မည္ကဲ့သို႔ 
အထူးကုမ်ား ထံမွ အ ကူအညီ ေတာင္းႏိုင္မည္ကို ေဖၚျပထားပါသည္။ 

သင္သည္ Butterfly National Helpline ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ Butterfly 
Foundation သည္ အစားအေသာက္ လြမဲွားမႈ ေရာဂါ ႏွင့္ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို 
မေက်နပ္မႈ ျပႆနာမ်ား သက္ေရာက္မႈ ခံရေသာ ဩစေၾတးလ်ား 
လူမ် ိဳးအားလုံးႏွင့္ သူတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေသာ မိသားစုမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ 
ရပ္႐ြာမ်ား အတြက္ အမ် ိဳးသားပရဟိတ အဖြ ဲ႕ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
၎တို႔က သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးပညာရွင္ 
မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး အႀကံေပးျခင္းတို႔ကို 
ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္-

• Butterfly.org.au

• ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ - 131 450 ကို ဖုန္းဆက္၍ Butterfly 
Foundation အကူအညီ ဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ေျပာပါ။

• ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ စကားေျပာျခင္းႏွင့္ အီးေမးဝန္ေဆာင္မႈလည္း ရႏိုင္ပါသည္။

သင္ယခုပင္ အကူအညီလုိအပ္ပါက 
တစ္ဦးဦးက သူ႔ကိုယ္သူ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ဦးကို 

ထိခိုက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ျပီး အေရးေပၚ အကူအညီရယူလိုုပါက 

အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  ဖုန္းဆက္ပါ။

သုည သံုးလံုးကို (000) ကို ေခၚဆိုပါ။ 

အသက္ကယ္နံပါတ္ကို ဖုန္းဆက္ပါ။ 

13 11 14 ကို ေခၚဆိုပါ။ 

ဤ သတင္းအခ်က္အလက္ေပး စာေစာင္ အေၾကာင္း

ဤ စာေစာင္သည္ က်န္းမာေရး အၾကံေပးမဟုတ္ပါ။ ေရဘူယ် ျခံဳ ၍ေပးေသာ 
အေၾကာင္း အရာမ်ား ျဖစ္ၿပီး တဦး သီးသန္႔ အေျခ အေနမ်ား၊ ကိုယ္ကာယ 
က်န္းမာေရး၊ စိတ္က်န္းမာေရး အေျခအေနလို အပ္ခ်က္မ်ား ပါ ရွ ိ ျခင္း မရွပိါ။ 
ဤ အေၾကာင္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယူ ၍ အျခားသူမ်ား ကို ၎ မိမိ 
ကိုယ္ကို ၎ ေရာဂါ အတည္ျပဳ ျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။ဤ စာေစာင္တြင္ပါရွ ိ သည့္ 
အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသမွဳ မေႏွာင့္ ေႏွး ေစ ပါႏွင့္။ မည္သည့္ 
က်န္းမာေရး ကိစၥမ် ိဳး ကို မဆို တတ္ကြ်မ္းပညာရွင္မ်ား ႏွင့္သာ ေမးျမန္းသင့္သည္။ 
မေသခ်ာသည့္ အခါ မ်ား တြင္ က်န္းမာေရး ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္အကူ 
အညီေတာင္းပါ

အရင္းအျမစ္မ်ား

Butterfly Foundation - Body image disorders - Butterfly 
Foundation -    
https://butterfly.org.au/body-image/can-body-image-
issues-be-serious/body-image-disorders/

Butterfly Foundation - People from multicultural communities - 
Butterfly Foundation -  
https://butterfly.org.au/eating-disorders/who-does-it-
affect/people-from-multicultural-communities/ 

Mental Health Foundation UK.  – Eating disorders -  
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/e/eating-
disorders

ဤအခ်က္အလက္စာေစာင္အတြက္ Embrace Multicultural Mental 
Health’s CALD Mental Health Consumer and Carer group 
အဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားက အခ်က္အလက္မ်ား ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။  

အခ်က္အလက္စာေစာင္ကို ထုတ္လုပ္သူမွာ-

Embrace Multicultural Mental Health 
Mental Health Australia
9-11 Napier Close
Deakin, ACT 2600
T +61 2 6285 3100 
E multicultural@mhaustralia.org
embracementalhealth.org.au

2  People from multicultural communities - Butterfly Foundation - https://butterfly.org.au/
eating-disorders/who-does-it-affect/people-from-multicultural-communities/

၂၀၂၁ ႏွစ္တြင္ထုတ္ေဝသည္။

http://Butterfly.org.au
https://butterfly.org.au/body-image/can-body-image-issues-be-serious/body-image-disorders/
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https://butterfly.org.au/eating-disorders/who-does-it-affect/people-from-multicultural-communities/ 
https://butterfly.org.au/eating-disorders/who-does-it-affect/people-from-multicultural-communities/ 
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https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/e/eating-disorders
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