ေဆးေျခာက္အေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား
ေဆးေျခာက္သည္ အေမရိကန္နုိင္ငံရိွ လူငယ္မ်ားအၾကား အလြဲသံုးစားအျပဳဆံုး တရားမ၀င္ ေဆး၀ါးတစ္ခုျဖစ္သည္။
ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားသည္ ထုိေဆးေျခာက္ကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သံုးစြဲၾကသည္။ စပ္စုလို႔ျဖစ္ေစ၊ လူရာ၀င္လိုစိတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ
သို႔မဟုတ္ သားနားလို၍ျဖစ္ေစ ရည္ရြယ္ခ်က္တ႔ျို ဖင့္ သံုးစြဲေကာင္းသံုးစဲြၾကေပလိမ့္မည္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားမွ
တြန္းအား ေပးျခင္းေၾကာင့္ သံုးစြဲရျခင္းလည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ စိုးရိမ္မႈ၊ ေဒါသ၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္
ျငီးေငြ႔ျခင္းအား ေျဖသိမ့္ရန္ ေဆးေျခာက္ကို အသံုးျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ေဆးေျခာက္မွာ ေျခာက္ေသြ႔ျပီး ေျခမြထားေသာ ေလွ်ာ္ပင္အရြက္မ်ား၊ ပင္စည္မ်ား၊ အေစ့မ်ား ႏွင့္ အပြင့္မ်ား ျဖင့္ ေရာစပ္ထားေသာ အစိမ္းေရာင္၊
အညိဳေရာင္ သို႔မဟုတ္ မီးခိုးေရာင္တို႔ျဖင့္ ရွိေသာအရာ ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေဆးေျခာက္ကို ေခၚေ၀ၚၾကေသာ အမည္မ်ားမွာ ကနာဘစ္
(cannabis) ေဆးေျခာက္၊ ေပါင္းပင္၊ ျမက္ပင္၊ အိုး၊ ေဆးေျခာက္ စသည္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသမုတ္ၾကသည္။ ေဆးေျခာက္ကို
(ေဆးေျခာက္ပါေသာစီးကရက္ဟုေခၚေသာ) စီးကရက္ကဲ့သ႔လ
ုိ ိပ္၍ ေသာက္ၾကသည္ သို႔မဟုတ္ ပိုက္လံုးျဖင့္ ရႈၾကသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ
ေဆးေျခာက္ကို သံုးစြဲသည့္အခါ ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ခံစားရပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူတို႔သည္ "ေရခ်ိန္ကိုက္ လြင့္ေမ်ာေနသည္ကို"
သိလာပါသည္။ ထိုအေတြးထဲေမ်ာေနမႈ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ THC ဟုေခၚေသာ ေဆးေျခာက္၏ဓါတုဓါတ္တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္
ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အျခား ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထိခိုက္ ေစပါသည္။ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ေရတိေ
ု သာ္၄င္း ေရရွည္ေသာ္၄င္း
အက်ိဳးဆက္မ်ား မ်ားစြာ သက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။

ေရတို အက်ိဳးဆက္မ်ား
ေရတိုအားျဖင့္ ေဆးေျခာက္သံးု စြဲမႈသည္ ဤျပသနာမ်ားကို ခႏၶာကိုယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေစနုိင္ပါသည္-

•

စိတ္လန္းတက္ၾကြေနျခင္း (အေတြးထဲေမ်ာေနျခင္း)

•

ပါးစပ္ ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း

•

အာရံုစူးစိုက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ သတိမူရန္ ခက္ခဲမႈ

•

ရမၼက္တိုးလာျခင္း

•

သိျမင္နားလည္မႈ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းထိန္းခ်ဴပ္မႈ နည္းလာျခင္း

•

ႏွလံုးခုန္ျမန္လာျခင္း

•

ပုိင္းျခားဆင္ျခင္မႈ အဟန္႔အတားျဖစ္ျခင္း

•

စိုးရိမ္မႈ၊ ေၾကာက္ၾကမႈ၊ မယံုၾကည္မႈ သို႔မဟုတ္

•

ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈ ေႏွးလာျခင္း

•

စိတ္ဓါတ္လႈံေဆာ္မႈ နည္းလာျခင္း

•

မွတ္ဥာဏ္ျပသနာမ်ား

•

နီရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မ်က္လံုးမ်ား ေသြးနီဥ နီျခင္း

ယံုမွားသံသယ လြန္ကဲလာမႈမ်ား ျဖစ္ျခင္း
•

ေခ်ာက္ခ်ားထိပ္ပ်ာ ျဖစ္လာေစျခင္း

•

အိပ္မရ ျပသနာမ်ား

•

မေမ်ွာ္လင့္ေသာ အနာတရမ်ား အစရိွေသာ ကားတိုက္မႈ

ေရရွည္ အက်ိဳးဆက္မ်ား
ေဆးေျခာက္ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုမွ ဤျပသနာမ်ားကို မၾကာခဏ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ထပ္ခါတလဲလဲ
ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္•

အသက္ရႈျခင္း ျပသနာမ်ား

•

စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း

•

အသိဥာဏ္ (IQ) အဆင့္နိမ့္က်လာျခင္း

•

စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း

•

သင္ယူမႈတြင္ ဆိုးက်ိဳးအက်ိဳးဆက္မ်ား ေပးျခင္း

•

မိမိကိုယ္ကိုအဆံုးစီရင္ရန္ အေတြး၀င္လာမႈမ်ား

•

ဘ၀စိတ္ေက်နပ္မႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္း

•

မိသားစုျပသနာမ်ား တိုးပြားလာျခင္း၊
ဆက္ဆံေရးျပိဳကြဲပ်က္စီးျခင္း

Burmese Translation Date: February 2016

သင္သိသင့္သိထုိက္ေသာ အျခားေသာ ေဆးေျခာက္ အေၾကာင္း အမွန္တရားမ်ား
ေဆးေျခာက္သည္ ေက်ာင္းမွရံႈးနိမ့္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ေဆးေျခာက္၏ဆိုးက်ိဳးအက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေသာ အာရံုစူးစိုက္မႈ၊
မွတ္သားမႈ ႏွင့္ သင္ယူမႈ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ ရက္ဆက္မ်ားထိတုိင္ သို႔မဟုတ္ အပတ္လိုက္ထိ တစ္ခါတစ္ရံ ၾကာေညာင္းနုိင္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ သင္မၾကာခဏအသံုးျပဳလွ်င္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားသည္
အဆင့္အားျဖင့္ နည္းလိုၾကျပီး ေဆးေျခာက္မသံုးစြဲေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ အထက္တန္းေက်ာင္းမႇွ ေက်ာင္း
ပိုျပီး ထြက္လုိၾကသည္။ သင္ ေဆးေျခာက္ကုိ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ားတြင္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးပါက သင္၏ IQ ကို ပို၍ နိမ့္က်
ေစနုင
ိ ္ပါသည္။ ေဆးေျခာက္ကို ေရရွည္သံုးစြဲၾကသူမ်ားမွ တင္ျပသည္မွာ ဘ၀တြင္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ပိုနည္းလာျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္ႏွင့္
ဆက္ဆံေရး ျပသနာမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ပိုမိုအားနည္းလာမႈ၊ လစာမ်ားနိမ့္က်လာမႈ ႏွင့္
လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္ (Zwerling, 1990)။

ေဆးေျခာက္မွ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈကို ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ လူအမ်ားကို ထိခုိက္ေစျခင္း အႏ ၱာရာယ္ သု႔ိ ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။
အလြဲသံုးစားအျပဳဆံုးအရာ၀တၳဳမ်ားကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ ဤေဆးေျခာက္သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈကို ေျပာင္းလဲသြားေစနုိင္ပါသည္။
ဤအရာသည္ သံုးစြဲသူကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ HIV ေရာဂါမ်ိဳးကဲ့သို႔ေသာ ကူးစက္မႈျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္သည့္ အႏ ၱာရာယ္ရွိေသာ
အမူအက်င့္မ်ား ေပၚထြန္းေစနုိင္ပါသည္။

ေဆးေျခာက္သံုးစြဲျပီးေနာက္ ယာဥ္ေမာင္းျခင္းသည္ လံုျခံဳမႈ မရိွပါ။ ေဆးေျခာက္သည္ လံုလံုျခံဳျခံဳေမာင္းႏွင္ရန္ လိုအပ္ေသာ
အသိတရားျဖစ္ေသာ သတိမူမႈ၊ အာရံုစူးစိုက္မႈ၊ ထိန္းညိႈမႈ ႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈ စသည့္အတတ္ပညာမ်ားကို ထိခိုက္ေစပါသည္။
ေဆးေျခာက္သည္ အကြာအေ၀းကို ခ်င့္ခ်ိန္ရန္ခက္ခဲေစျပီး လမ္းမွလာေသာ အခ်က္ျပမ်ား ႏွင့္ အသံမ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္
ခက္ခဲေစပါသည္။ အရက္ေသစာျပီးေနာက္ ေဆးေျခာက္သည္ မေတာ္တဆကားတိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ ေသဆံုးသည္အထိအပါအ၀င္
မေတာ္တဆမွူမ်ားႏွင့္ အမ်ားဆံုး ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေဆး၀ါးျဖစ္သည္။

ေဆးေျခာက္သည္ စြဲေစနုိင္ပါသည္။ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲသူအေယာက္တိုင္းလိုလို ေဆးစြဲလာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အၾကိမ္ၾကိမ္
ေဆးေျခာက္သံုးစြဲျခင္းသည္ ေဆးစြဲျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ေဆးျဖတ္လိုခဲ့လွ်င္ေတာင္
သံုးစြဲျခင္းမွျဖတ္နုိင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ေဆးေျခာက္အား "ေဆးစြဲေသာလမ္းစ" တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ထိုအရာထက္ျပင္းေသာ
ေဆး၀ါးမ်ားကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ပို၍သံုးစြဲလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ပါသည္။

မူရင္း- ေဆး၀ါးအလြဲသံုးျခင္းကိုေစာင့္ၾကည့္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး အသင္းအဖြဲ႔၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေရး အသင္းအဖြဲ႔၊
က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာ အေမရိကန္ ဌာန
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