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सामाजिक फोबिया 
केही मानिसहरू सार्विनिक कायवक्रम र्कत्व्य ददिँदा रातो-पिरो हुि ेर्ा आक्रामक हुिे स्र्ाभपर्क हो। 
यद्यपि, यदद तिाईं प्राय: अत्वयधिक भार्ुक महसुस गिुवहुन्छ र तिाईं सार्विनिक र्ा भभडभाडको ठाउिँमा 
हुिँदा कसैले तिाईंलाई भड्काउि सुरु गछव /घोररन्छ भिे, तिाईं सतकव  रहिुिछव। त्वयस्तो अर्स्थामा, 
िोभलरहेको र्ा खाइरहेको अर्धिमा अिमाि भएको ठान्ि सक्िुहुन्छ र तिाईंले अन्य मानिसहरूको 
अगाडड गल्तीहरू गि ेिारेमा डराउि र्ा आफैलाई अिादर गरेको अिुभर् गरि् सक्िुहुन्छ। मुलभूत 
रूिमा, तिाईं सार्विनिक ठाउिँमा आफूलाई प्रस्तुत गदाव डराउिुहुन्छ। त्वयसिनछ यसिारेमा आफैलाई 
थाहा िभइकि, तिाईंलाई सामाजिक फोबिया भएको हुिसक्छ, िसलाई सामाजिक धिन्ताको 
असन्तुलि िनि भनिन्छ। 

सामाजिक फोबियाले मानिसहरूलाई आफ्िा सामान्य सामाजिक क्रक्रयाकलािहरू गिव असफल ििाउिँछ 
िसले गदाव नतिीहरूको िीर्ि, कायव र्ा अध्ययिलाई गम्भीर रूिमा प्रभार् िाछव। बिरामीहरूले 
हतोत्वसादहत र मािभसक रूिमा िनि धिजन्तत रहेको महसुस गछवि ्िसले गदाव नतिीहरू टाढा-टाढा 
भाग्छि।् र्ास्तर्मा, सामाजिक फोबियालाई मिोथेरािी र औषधिहरूमाफव त उििार गिव सक्रकन्छ। 
बिरामीले िेलैमा उियुक्त उििार गराएमा यसिाट ठीक हुि ेदर उच्ि रहन्छ र िसले गदाव बिरामी 
िुि: सामान्य सामान्य िीर्ि सुरु गिव सक्षम हुन्छि।् 
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1. सामाजिक फोबिया के हो? 

सामाजिक फोबिया भिेको धिन्ता पर्कारहरूहरू मध्येको एउटा समस्या हो। सामाजिक फोबिया भएका 
मानिसहरू सामाजिक िररजस्थनतहरूमा स्िष्ट र निरन्तर रूिमा धिजन्तत र डराएको महसुस गछवि।् 
नतिीहरूमा आफैप्रनत, अन्य मानिसहरूका साथसाथै सामाजिक अन्तरक्रक्रयाहरूमा िकारात्वमक सोि 
िनि हुि ेगछव। नतिीहरूले सामाजिक िररजस्थनतहरूमा आफूलाई मूल्याङ्कि गररएको छ भन्िे महसुस 
गछवि।् सोही समयमा, नतिीहरूले धिजन्तत रहेको महसुस गछवि ्र आफूमा धिन्ताका लक्षणहरू 
देखखएकोमा आत्वम-सोही सिते हुन्छि,् िसले गदाव आफूले अन्यलाई कम प्रिापर्त ििाएको र्ा 
आफूहरूलाई मािहानि गरेको िस्तो सोच्छि।् र्रिरका मानिसहरूले उच्ि रूिमा कायव गि ेअिेक्षा 
गरेका हुन्छि ्र हरेक ् यजक्तलाई नतिीहरूको सामाजिक कायवसम्िादििाट मूल्याङ्कि गरेका हुन्छि ्
भन्िे िनि महसुस गछवि।् 

सामाजिक िररजस्थनतहरूमा, सामाजिक फोबिया भएका मानिसहरू ध्यािाकषवणलाई हटाउि शान्त रहि 
सक्िेछि।् अन्यलाई भेट्दा नतिीहरू सजिलैसिँग रातो-पिरो हुि ेर्ा ररसाउिे हुिसक्छि।् क्रभमक रूिमा, 
नतिीहरू सामाजिक िररजस्थनतहरूभन्दा टाढा रहिे प्रयास गदवछि।् यद्यपि नतिीहरू सन्की मानिसहरू 
भन्दा भभन्ि हुिे भएता िनि नतिीहरू त्वयस प्रकारिाट ्यर्हार गरेको मि िराउिँ दैिि।् नतिीहरूलाई 
आफूमा धिन्ता अत्वयधिक भएको िनि थाहा िाउिँछि ्तर सजिलैसिँग आफैले नियन्रण गिव सक्दैिि।् 
अन्त्वयमा, नतिीहरूले यसको समािािको रूिमा सामाजिक िररजस्थनतहरूिाट भाग्िे रोज्छि।् 

सामाजिक फोबियाको सुरुर्ात सामान्यतया क्रकशोरार्स्थामा हुन्छ तर यो िाल्यार्स्था र िनछल्लो 
र्यस्कतामा िनि सुरु हुिसक्छ। 

  
2. सामाजिक फोबियाको िोखिम कारकहरू के-के हुन?् 

निम्िभलखखत तत्वर्हरूले ्यजक्तलाई सामाजिक फोबिया हुिमा थि उन्मुख गराउिँछि:् 

 संकोि, डर र क्रफताव हुिे: क्रकशोरार्स्थामा सामाजिक पर्श्र्ासको अभार्मा पर्भभन्ि प्रकारका 
साहभसक सामाजिक िररजस्थनतहरूमा प्रोत्वसादहत गिावले क्रभमक रूिमा सामाजिक फोबियाको 
पर्कास हुि सुरु भएको हुिसक्छ।  

 सामाजिक िररजस्थनतहरूमा अपप्रय र्ा डरलाग्दो अिभुर्हरू हुिाले समाि खालका िररजस्थनतहरूमा 
डराउिे सम्भार्िा अझ िढी हुन्छ।  

 िररर्ारको सदस्य सामाजिक फोबिया छ भिे यस्तो हुिे सम्भार्िा अझ उच्ि हुन्छ।  
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 आमािुर्ाद्र्ारा अत्वयधिक रूिमा नियन्रण गररएका र हािँसोमा उडाइएका र्ा जिस्क्याउिे गररएका 
र्ा अर्हेलिा गररएका िालिाभलकाहरूमा सामाजिक फोबिया हुिे थि सम्भार्िा हुन्छ। 
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3. सामाजिक फोबियाको रोकथाम कसरी गने? 

यदद कसैले सामाजिक फोबियालाई रोकथाम गिव िाहन्छ भिे, उसले/उिल ेपर्शषेगरी सार्विनिक रूिमा 
िोल्िे सीिहरूमा आफ्िो सामाजिक पर्श्र्ासलाई िढाउिे र आफ्िा सीिहरूमा सुिार ल्याउिे गिुविछव। 
अदहले यससिँग सम्िजन्ित सामाजिक िाठ्यक्रम र सेभमिारहरू उिलब्ि छि,् लाि र अन्तमूवखख 
र्ातार्रणमा िन्मेका मानिसहरूले िनि उियुक्त प्रभशक्षणिाट आफ्िा सामाजिक र िोलीका सीिहरूमा 
सुिार ल्याउि सक्छि।् 

 
4. सामाजिक फोबियाका कारणहरू के-के हुन?् 

अन्य भार्िात्वमक पर्कारहरू िस्त ैसामाजिक फोबिया निम्िभलखखत िस्ता मिोरै्ज्ञानिक र भार्िात्वमक 
तत्वर्हरू सदहतका िेरै तत्वर्हरूद्र्ारा पर्कभसत भएको हुन्छ: 

वंशाणुगत तत्तत्तव:  

सामाजिक फोबिया केहीमारमा रं्शाणुसिँग सम्िजन्ित हुन्छ तर यो र्ास्तर्म ैरं्शाणगुत रूिमा रहेको हुन्छ 
र्ा हुिँदैि भन्िे िारेमा थि अिुसन्िाि गिव आर्श्यक छ। अकोतफव , फोबियाको ्यर्हार केही िररर्ारका 
सदस्यहरूको भेष िदल्िे ् यर्हारको कारणल ेनिजम्तिे गछव भिी केही अिुसन्िािकतावहरूले उल्लेख गरेका 
छि।् 

मजततष्कमा न्युरोट्राजन्मटरहरू 

रै्ज्ञानिकहरूल ेसामाजिक फोबियाको मजस्तष्कको न्युरोट्राजन्मटरहरूको असन्तुलिसिँग िजिकको सम्िन्ि 
रेको फेला िारेका छि,् िस्तै, न्युरोट्राजन्मटरहरू पर्शषे गरी सेरोटोदटिसिँग संर्ेदिशील हुन्छि ्िो 
भार्िाहरूलाई अिुगमि र नियमि गिव जिम्मेर्ार रहन्छि।् साथै, सामाजिक फोबिया भएका बिरामीहरूमा 
कम डोिामाइि हुिसक्छ, िुि मजस्तष्कमा सामान्य भन्दा अको प्रकारको न्युरोट्राजन्मटर हो। यी सिैले 
बिरामीहरूलाई सामाजिक फोबिया हुिमा थि संर्ेदिशील ििाउिँछ। 

अतत-प्रततक्रियाशील डरका प्रततक्रियाहरू 

एभमग्डाल भनििे मजस्तष्कको संरििाल ेडरका प्रनतक्रक्रयाहरूलाई निरीक्षण र नियमि गमव भूभमका खेल्छ। 
सामाजिक फोबिया भएका बिरामीहरूमा अनत-प्रनतक्रक्रयात्वमक एभमग्डाल हुन्छ, िसले गदाव नतिीहरूको डरको 
प्रनतक्रक्रयाहरूलाई अझ उच्ि ििाउिँछ र सामाजिक िररजस्थनतहरूमा सजिलैसिँग प्यानिक ििाउिँछ भिी केही 
अध्ययिहरूले देखाएका छि।् 
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5. सामाजिक फोबियामा देिापने लक्षणहरू के-के हुन?् 

सामाजिक फोबिया भएका बिरामीहरूमा निम्िभलखखत भार्िात्वमक र शारीररक लक्षणहरू देखा ििव 
सक्छि:् 

भावानात्तमक लक्षणहरू: 

 अिररधित ्यजक्तहरूसिँग हुिँदा अत्वयधिक डराउिे  
 आफूलाई मुल्याङ्कि गररन्छि ्भन्िे सामाजिक िररजस्थनतहरूको डर  
 आफूलाई तल्लो स्तरको देखाउिँछि ्भन्िे धिन्ता र्ा भार्िा ििाउिे  
 धिजन्तत रहेको िाउिे डर  
 त्वयस्ता धिजन्तत भार्िाहरूले ्यजक्तको दैनिक िीर्ि र कायव िीर्िमा िदहले िै प्रभार् िारेको 

हुन्छ  
 अन्य ्यजक्तहरूसिँग कुराकािी गिव र्ा काम गिे डराउिे क्रकिभिे उसलाई अरूले मूखव ििाउिँछि ्

क्रक भन्िे डर हुन्छ  
 आफूले अरूको ध्यािाकषवण गराउिे खालका िररजस्थनतहरूिाट टाढा रहि े

शारीररक लक्षणहरू 

 रातो-पिरो हुिे  
 धिड्धिड्ती िभसिा आउिे   
 आक्रामक हुिे र्ा लाि मान्िे, लिालु आर्ाि  
 र्ाकर्ाकी लाग्ि े 
 िोलीमा कदठिाई हुिे  
 िेटमा गडिढी हुि े 
 हात र खटु्टाहरू धिसो हुिे  
 हृदय-कम्िि हुि े

यदद लक्षणहरू देखा िरे र िढ्दै गएमा तथा दैनिक िीर्िलाई प्रभार् िारररहेको भएमा, उक्त ् यजक्तले 
धिक्रकत्वसकको सहायता भलिुिछव। 

  
6. अली साइकोसससको अनुसन्धान र तनदान कसरी गनन सक्रकन्छ? 
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धिक्रकत्वसकले अन्य रोग लागेको सम्भार्िाहरूलाई निकाल्ि शारीररक िािँि गिेछि।् बिरामीको 
भार्िात्वमक जस्थनतलाई अझ राम्रोसिँग िुझ्िको लाधग प्रत्वयाभशत बिरामीसिँग धिक्रकत्वसकले पर्स्ततृ 
कुराकािी र मूल्याङ्कि गिेछि।् अमेररकि मिोरोग एसोभसएसि (American Psychiatric 
Association) को मािभसक असन्तुलिको लाधग निदािात्वमक र तथ्याङ्कीय म्यािुअल (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders), िौथो संस्करण (DSM-IV) का अिुसार 
सामाजिक फोबियाका निदािात्वमक मािदण्डहरूमा निम्ि समार्ेश हुन्छि:् 

 एक र्ा सोभन्दा िढी सामाजिक िररजस्थनतहरूमा स्िष्ट र निरन्तरको डर, िसमा उसले/उिले 
अिुधित रूिमा ्यर्हार गिव सक्ि े(र्ा देखखिे धिन्ताका लक्षणहरू) पर्श्र्ास गछवि, िसले गदाव 
घिराहट र्ा अिादर भएको हुिसक्छ।  

 ्यजक्त सामाजिक िररजस्थनतमा हुिँदा उ/उिी डराएमा निजश्ित रूिमा धिन्ताको पर्कास हुन्छ।   
 बिरामीलाई आफ्िा धिन्ताहरू अत्वयधिक र्ा अिुधित भएको थाहा िाउिँछि।्  
 बिरामीले धिन्ता निम्त्वयाउिे सामाजिक िररजस्थनतहरूलाई हटाउिुिछव र्ा धिन्ता र्ा तिार्लाई कम 

गि ेउत्वकृष्ट प्रयास गिुविछव।  
 सामाजिक िररजस्थनतहरू िस्ता कायव क्रक्रयाकलािहरूमा हुिँदा बिरामी टाढा हुिे, अिेक्षक्षत धिन्ता 

भलिे र्ा असहिता महसुस गिे िस्ता क्रक्रयाकलािहरूले उसको/उिको सामान्य दैनिक िीर्ि (र्ा 
अध्ययि), सामाजिक क्रक्रयाकलाि र्ा सामाजिक सम्िन्िलाई गम्भीर रूिमा प्रभापर्त ििाएको 
हुन्छ िुि कुरा तिार्को सिै कारणले हुिे गछवि।्  

 माधथका िररजस्थनतहरू औषधि र्ा अन्य रोगहरूको कारणले भएका होइिि।् 
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7. सामाजिक फोबियाको उपचार के हो? 

धिक्रकत्वसकले बिरामीको अर्स्थाहरू मूल्याङ्कि गिेछि ्र औषधि, मिोथेरािी र्ा दिुैको भसफाररस 
गिेछि।् 

1. औषधीहरू 

सामाजिक फोबियाको उििार गिव, प्राय: िसो िारम्िार प्रयोग गररिे औषधि भिेको सेलेजक्टभ 
सेरोटोनिि रेिुप्टेक इजन्हबिटसव (SSRI) र सेरोटोनिि र िोिावइिफ्राइि रेिुप्टेक इजन्हबिटसव (SNRI) 
हुि।् दिुै सेरोदटि र िोिावइिफ्राइिले सन्तुलि कायम राख्ि मद्दत गछवि ्िसले गदाव लक्षणहरूलाई 
सुिार गरी कम िाश्र्व प्रभार्हरू सदहत सामाजिक फोबियाको उििार गछवि।् 

i) सेलेजटटभ सेरोटोतनन रेपुप्टेक इजन्हबिटसन (SSRI) 

सामान्यतया प्रयोग गररि ेSSRI हरू िारोक्सेटाइि, सेटावलाइि, फ्लुभोक्सामाइि आदद हुि।् 
नयिीहरूले अल्िकालीि रूिमा र्ाकर्ाकी लाग्िे, अनिद्रा हुिे, थकाइ लाग्िे आदद हुन्छ तर िि 
धिक्रकत्वसकीय प्रभार्हरू सुरु हुन्छि,् यी िाश्र्व प्रभार्हरू क्रभमक रूिमा कम हुिँदै िान्छि ्र्ा हराउिेछि।् 

ii) सेरोटोतनन र नोपानइनफ्राइन रेपुप्टेक इजन्हबिटसन (SNRI) 

एउटा उदाहरण भिेको भेन्लाफाक्साइि हो। यसको प्रभार् SSRI को भन्दा तीब्र हुन्छ। औषधिहरूको 
प्रारम्भ मै प्रयोगले, ररगंटा लाग्िे, टाउको दखु्िे, र्ाकर्ाकी लाग्िे, अनिद्रा हुिे आदद िस्ता िाश्र्व 
प्रभार्हरू हुिसक्छि ्तर बिरामीले यसको िालिा गरेिनछ कम हुिेछि ्र्ा हराउिेछि।् 

iii) िेन्िोडाइिेपाइन 

यस प्रकारको धिन्ता पर्रुद्धको औषधिले बिरामीको धिन्ताको स्तरलाई छोटो समयको लाधग घटाउि 
सक्छ तर दीघवकालीि िाश्र्व प्रभार्हरू सदहत िािी ििे हुिसक्छ। त्वयसकारणले िै यसलाई अल्िकालीि 
प्रयोगको लाधग निदेभशत गररन्छ। 

iv) बिटा ब्लकरहरू 

यी औषधिहरूले बिरामीहरूलाई मुटुको िड्कि, रक्त िाि, लिालु आर्ाि र ओंठ फफव राउिे िस्ता 
क्रक्रयाकलािलाई कम गदै िोल्िे िस्ता निजश्ित िररजस्थनतमा मद्दत गछवि।् यद्यपि यी औषधिहरूले 
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सामाजिक फोबियाको उििार गिव भिे मद्दत गदैिि।् 

2. मनोथेरापी 

संज्ञािात्वमक ्यर्हारात्वमक थेरािी अदहलेसम्म सामान्यतया प्रयोग गररिे मिोथेरािी िद्धनत हो। 
धिक्रकत्वसकीय मिोधिक्रकत्वसकले बिरामीसिँग आिसी पर्श्र्ासको र्ातार्रण पर्कास गिेछि।् 
अन्तर्ावतावमाफव त, पर्श्लेषण र पर्भभन्ि प्रकारका सीिहरू लागू गररन्छ, धिक्रकत्वसकीय मिोर्ैज्ञानिकले 
सोिाइमा रहेका निजश्ित गल्तीहरूलाई सच्याउि बिरामीलाई मद्दत गछवि, िसले गदाव ्यजक्तको 
क्रक्रयाकलाििाट भाग्िे ्यर्हार िररर्तवि गिव र उसको/उिको धिन्ताको स्तरलाई घटाउि सक्षम 
ििाउिँछ। थेरािीको अर्धिमा, आफू र धिक्रकत्वसकीय मिोर्ैज्ञानिककािीिमा स्र्ीकार गररएको 
ताभलकालाई िालिा गिव बिरामी सहमत हुन्छि।् बिरामीलाई आफू डराउिे िररजस्थनतहरूलाई क्रभमक 
रूिमा सामिा गिे प्रयास गिव र उसको/उिको ् यर्स्थाििको सीिलाई सुिािव भसकाइन्छ, िसले गदाव 
उसलाई/उिलाई यी िररजस्थनतहरूलाई पर्श्र्सिीय ढङ्गिाट सामिा गिवमा सुिार हुि सक्षम ििाइन्छ। 

धिक्रकत्वसकीय मिोर्ैज्ञानिकले बिरामीलाई सामाजिक िररजस्थनतहरूमा उसको/उिको कायवसम्िादिमा 
सुिार आओस ्भन्िे आशा गदै केही सामाजिक अन्तरक्रक्रयाका सीि र आराम ् यर्स्थािि िारेमा िनि 
सल्लाह ददिेछि,् िसले गदाव उसको/उिको आत्वमपर्श्र्ास अझ िभलयो हुिसक्छ। 
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8. सामाजिक फोबियाका िटटलताहरू के-के हुन?् 

उििार गररएि भि,े सामाजिक फोबियाले बिरामीको कायव, अध्ययि र ्यजक्तगत सम्िन्िहरूलाई 
प्रभार् िािेछ, िसले गदाव ्यजक्तको आत्वमपर्श्र्ासमा कमी आउिँछ, एक्लो महसुस गछव र त्वयसिनछ 
अध्ययि र्ा कायवलाई त्वयाग्ि िनि सक्िेछ। 

सामाजिक फोबियाले निम्िभलखखत समस्याहरू िनि निम्त्वयाउि सक्छ: 

 लागूऔषि दु् यवसिमा फस्िे  
 अत्वयाधिक मददरािाि गिे  
 डडप्रेसि हुि े 
 आत्वमहत्वया गिे 

 
9. सामाजिक फोबिया भएको बिरामीको तयाहार कसरी गने? 

सामाजिक फोबियाको उििार गिव औषधि र्ा मिोथेरािी िुिसुकै पर्धि अििाएता िनि यसलाई लामो 
समय आर्श्यक िछव। बिरामी उििार प्राप्त गिव दृढ रहिुिछव र फलो-अि िािँिहरू गराइरहिुिछव र 
उििारको िीिमै छोडरे दहिँड्िु हुिँदैि। अकोतफव , बिरामीले निम्िभलखखत सुझार्हरूको िारेमा िनि ध्याि 
ददि सक्िेछि ्िुि नछटै्ट ठीक हुिमा मद्दतगार हुिसक्छि:् 

 आफूलाई सहि महसुस हुिे मानिसहरूसिँग िस्िे  
 थि आरामदायी ्यायामहरू गिे  
 क्याक्रफि भएका िेय िदाथव कम खािे  
 ्यायाम गिव िारी राख्ि ेर सन्तुभलत आहार खाि े 
 ियावप्त मारा सुत्विे  
 मादक िदाथव सेर्ि त्वयाग्िे र लागूिदाथव दु् यवसिमा िफस्िे 
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