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โรคกลัวการเข้าสังคม 
เป็นเรื่องปกติที่คนบางคนจะรู้สึกเขินอายหรือมีอาการตัวส่ันเล็กน้อยเมื่อต้องขึ้นพูดในที่สาธารณะ 

อย่างไรก็ตาม 

ถ้าคุณรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากและมีใครบางคนจ้อง/วิจารณ์คุณทกุครั้งที่คุณอยูใ่นสถานที่สา

ธารณะหรือคนเยอะ คุณต้องต่ืนตัว ในกรณีดังกล่าว 

คุณอาจรู้สึกวิตกกังวลระหว่างที่พูดหรือแม้กระทั่งตอนก าลังกิน 

และคุณกลัวที่จะท าผิดต่อหน้าคนอื่นหรือท าให้ตัวเองอับอาย ท้ายที่สุด 

คุณหวาดกลัวทีจ่ะน าเสนอตัวเองในสถานที่สาธารณะ 

คุณอาจเป็นโรคกลัวการเข้าสังคมโดยไม่รู้ตัวซึ่งเรียกอกีช่ือว่าโรคกังวลต่อการเข้าสังคม 

โรคกลัวการเข้าสังคมท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถท ากิจกรรมสังคมปกติได้ต่อเน่ือง 

ส่งผลกระทบต่อชีวิต การงาน หรือการศึกษาของพวกเขาอย่างรุนแรง 

ผู้ป่วยจะรู้สึกกระวนกระวายและหดหู่ ท าให้พวกเขาต้องหนีสังคมมากกว่าเดมิ ความจริงแล้ว 

โรคกลัวการเข้าสังคมรักษาได้ด้วยการบ าบัดทางจติและการรับประทานยา 

หากผู้ป่วยต้องการเข้ารับการรักษาต้ังแต่เน่ิน ๆ 

อัตราการหายจะสูงและผู้ป่วยจะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นปกติ 
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1. โรคกลัวการเขา้สงัคมคอือะไร 

โรคกลัวการเข้าสังคมเป็นหนึ่งในโรควิตกกังวล 

แน่นอนว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคกลัวการเข้าสังคมจะรู้สึกวิตกกังวลหรือเกรงกลัวต่อหนึ่งหรือหลายสถา

นการณ์ทางสังคมอยา่งต่อเน่ือง พวกเขาจะมีความคิดในแง่ลบต่อตัวเอง ผู้อืน่ 

รวมไปถึงการปฏิสัมพันธ์ในสังคม พวกเขาจะรู้สึกเหมือนถูกตัดสินเมื่ออยู่ในสถานการณ์ทางสังคม 

ในเวลาเดียวกัน 

พวกเขารู้สึกกังวลและระแวดระวังตัวว่าคนอื่นจะรู้เรื่องอาการวิตกกังวลของพวกเขา 

ท าให้คนอื่นมีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับพวกเขาหรือแมก้ระทั่งท าให้ตัวพวกเขาเองได้รับความอับอา

ย พวกเขาอาจรู้สึกวา่ทุกคนคาดหวังสูงต่อกันและกัน 

และจะด่วนตัดสินบุคคลจากการแสดงออกทางสังคมของเขา/เธอ 

ในสถานการณ์สังคม ผู้ป่วยที่เป็นโรคกลัวการเข้าสังคมจะอยู่เงียบ ๆ 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการเป็นจุดสนใจ เมื่อต้องเผชิญกับคนอื่น พวกเขาจะหน้าแดงหรือตัวสั่นได้ง่าย 

พวกเขาจะค่อย ๆ หลกีเลี่ยงการเข้าสังคม อย่างไรก็ตาม พวกเขาแตกต่างผูป้่วยที่เป็นโรควิปริต 

(eccentric) ตรงที่พวกเขาไม่ได้รู้สึกชอบในพฤติกรรมเช่นน้ันแต่อย่างใด 

พวกเขารู้ว่าพวกเขามีความวิตกกังวลมากเกินปกติแต่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ท้ายที่สุด 

พวกเขาสามารถเลือกที่จะหนีจากสถานการณ์ดังกลา่ว 

อาการของโรคกลัวการเขา้สังคมมักเร่ิมต้ังแต่วัยรุ่น 

แต่อาจเร่ิมได้ต้ังแต่วัยเด็กหรือเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว 

  

2. ปจัจยัเสี่ยงของโรคกลวัการเขา้สงัคมมอีะไรบา้ง 

ปัจจัยต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุให้คนกลายเป็นโรคกลัวการเข้าสังคมมากขึ้น: 

 ความเขินอาย ความขีก้ลวัและการหลีกหนี การเผชิญสถานการณ์ทางสังคมที่น่าอับอายต่าง ๆ 

ตอนวัยรุ่นโดยไม่มีความมัน่ใจทางสังคม อาจเป็นอาการที่ค่อย ๆ 

พัฒนาจนกลายเป็นโรคกลัวการเข้าสังคม  

 การได้รบัประสบการณ์ทีไ่ม่ดีหรือน่ากลัวในสถานการณ์สังคมน าไปสู่ความกลัวต่อสถานการ

ณ์ที่คล้ายกันได้ง่ายขึ้น  

 โอกาสที่จะเป็นโรคกลัวการเข้าสังคมจะสูงขึ้นถ้าสมาชิกในครอบครัวเป็น  
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 เด็กที่ได้รับการประคบประหงมมากเกินไปหรือควบคุมโดยพ่อแม่ และเด็กที่ถกูหัวเราะเยาะใส่ 

ถูกกลั่นแกล้ง หรือถกูปฏิเสธมีโอกาสที่จะเป็นโรคกลัวการเข้าสังคม 
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3. วิธปีอ้งกันโรคกลวัการเขา้สงัคม 

ถ้าเราต้องการป้องกันโรคกลัวการเข้าสังคม 

เราต้องเพ่ิมความมั่นใจในตัวเองของเขา/เธอและพัฒนาทักษะทางสังคมของเขา/เธอ 

โดยเฉพาะทักษะการพูดในที่สาธารณะ ปัจจุบัน 

มีหลักสูตรและสัมมนาทางสังคมให้เข้าร่วมจ านวนมาก 

แม้กระทั่งคนที่มีนิสัยขี้อายและเก็บตัวต้ังแต่เกิดสามารถพัฒนาทักษะการเข้าสังคมและการพูดได้ 

หากได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสม 

 

4. สาเหตุของโรคกลัวการเขา้สงัคมคอือะไร 

คล้ายกันกับความบกพร่องทางอารมณ์อื่น ๆ โรคกลวัการเข้าสังคมพัฒนาจากหลายปัจจัย 

รวมไปถึงปจัจัยทางรา่งกายและสภาพแวดล้อมเช่น: 

ปจัจยัทางพนัธกุรรม  

โรคกลัวการเข้าสังคมเช่ือมโยงได้กบัพันธุกรรม 

แต่ต้องมีท าการวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันว่าโรคดังกลา่วเช่ือมโยงกับยีนพันธุกรรมจริงหรือไม่ 

ในทางกลับกัน 

นักวิจัยบางคนระบุว่าพฤติกรรมของโรคกลัวการเขา้สังคมอาจเป็นผลจากการลอกเลียนแบบสมา

ชิกครอบครัวบางคน 

สารสือ่ประสาทในสมอง 

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าโรคกลัวการเข้าสังคมเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกบัความไม่สมดุลของสารส่ื

อประสาท เช่น 

สารส่ือประสาทอาจออ่นไหวต่อเซโรโตนินซึ่งรับผิดชอบในการตรวจหาและก ากับดูแลอารมณ์ 

นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคกลัวการเข้าสังคมอาจมปีริมาณโดปามีนน้อยกวา่ปกติ 

ซึ่งเป็นสารส่ือประสาทอีกชนิดหนึ่งในสมอง 

สารเหล่านี้อาจท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสเป็นโรคกลัวการเข้าสังคมมากขึ้น 

ปฏกิริยิาตอ่ความกลวัทีร่นุแรงเกนิไป 
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โครงสร้างในสมองเรียกว่าอมิกดาลามีบทบาทในการติดตามและก ากับดูแลปฏิกิริยาต่อความกลัว 

ผลวิจัยบางตัวถอืว่าผู้ปว่ยที่เป็นโรคกลัวการเข้าสังคมมีอมิกดาลาที่มีปฏิกิริยารนุแรงเกินไป 

ท าให้ปฏิกิริยาต่อความกลัวเพ่ิมสูงขึ้นและรู้สึกต่ืนกลัวได้รวดเร็วเมื่อต้องเข้าสังคม 
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5. โรคกลัวการเขา้สงัคมจะแสดงอาการอะไรบา้ง 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคกลัวการเข้าสังคมอาจแสดงอาการทางอารมณ์และทางกายภาพต่อไปนี้: 

อาการทางอารมณ ์

 หวาดกลัวสุดขีดเมื่ออยู่กับคนแปลกหน้า  

 กลัวสถานการณ์สังคมที่เขา/เธอจะถูกวจิารณ์  

 กังวลว่าจะท าให้เขา/เธอต้องอับอายหรือท าให้ทุกคนมอง  

 กลัวที่จะท าให้คนอื่นรู้ว่ารูสึ้กวิตกกังวล  

 อารมณ์วิตกกังวลดังกล่าวมีผลกระทบต่อชีวิตและงานประจ าวันของเขา/เธออยู่แล้ว  

 กลัวที่จะคุยหรือท างานกับคนอื่น เพราะกังวลว่าเขา/เธอจะท าให้ตัวเองอับอายขายหน้า  

 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เขา/เธอจะเป็นจุดสนใจ 

อาการทางกายภาพ 

 หน้าแดง  

 เหงื่อไหลจ านวนมาก  

 ตัวสั่นเทาและเสียงส่ัน  

 คลื่นไส้  

 ล าบากในการพูด  

 ท้องไส้ปั่นป่วน  

 มือและเท้าเย็น  

 ใจส่ัน 

หากอาการไม่หายและย่ าแย่ลง รวมไปถึงมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน 

ควรขอค าช้ีแนะจากแพทย์ 

 

6. วิธีตรวจหาและวินจิฉยัโรคประสาทในระยะเริม่ต้น 

แพทย์จะตรวจร่างกายเพ่ือตัดความเป็นไปได้ของการเป็นโรคอื่น ๆ 
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เขา/เธอจะต้องผ่านการพูดคุยโดยละเอียดรวมไปถงึการประเมินเพ่ือเข้าใจสภาวะทางอารมณข์อง

ผู้ป่วย จากรายงานการวนิิจฉัยเก่าจากต าราวินจิฉัยด้านความผิดปกติทางจติฉบับที่ 4 (DSM-IV) 

โดย สมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา 

เกณฑก์ารวินิจฉันส าหรับโรคกลัวการเข้าสังคมประกอบไปด้วย: 

 ความกลัวต่อหนึ่งหรือหลายสถานการณ์สังคมที่ชัดเจนและต่อเน่ืองที่เขา/เธอเช่ือว่าตัวเองก าลั

งแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (หรือมีอาการวิตกกงัวล) น าไปสู่ความอบัอายหรือขายขี้หน้า  

 คนที่อยู่ในสถานการณ์ทางสังคมที่เขา/เธอกลัวจะรูสึ้กวิตกกังวลอยา่งแน่นอน  

 ผู้ป่วยสังเกตว่าอาการวิตกกังวลของเขา/เธอมีความรุนแรงหรือไม่มีเหตุผล  

 ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ทางสังคมที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล 

หรือพยายามอยา่งมากทีจ่ะทนต่อความวิตกกังวลหรือความตึงเครียดของเขา/เธอ  

 อาการหลีกหนีสังคม อาการวิตกกังวลที่รู้ล่วงหน้า 

หรือความอึดอดัใจของผูป้่วยเมื่ออยูใ่นสถานการณ์ทางสังคมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชีวิต 

การท างาน (หรือการศึกษา) กิจกรรมทางสังคม หรือ ความสัมพันธ์ทางสังคม 

ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความตึงเครียด  

 สถานการณ์ขา้งต้นไม่ได้เกิดจากการรับประทานยาหรือโรคอื่น ๆ 
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7. วิธรีักษาโรคกลัวการเขา้สงัคมมอีะไรบา้ง 

แพทย์จะประเมินสภาพของผู้ป่วยและแนะน ายารับประทานหรือการบ าบดัทางจิต 

หรือทั้งสองอย่าง 

1. ยารบัประทาน 

ในการรักษาโรคกลัวการเข้าสังคม ยาที่ใช้บอ่ยที่สุดคือยาเซโรโทนินโปรตีนที่ได้รับการคัดเลือก 

(SSRI) และยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเซโรโทนินและนอร์อิพิเนฟริน (SNRI) 

ทั้งสองวิธีช่วยให้เซโรโทนินและนอร์อิพิเนฟริน กลับคืนความสมดุลและรักษาอาการต่าง ๆ 

และรักษาโรคกลัวการเขา้สังคมที่มีผลข้างเคียงน้อยลง 

i) ยาเซโรโทนนิโปรตนีทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก (SSRI) 

ยา SSRI ที่ใช้อยา่งแพร่หลายได้แก่พารอ็กซีทีน, เซอร์ทราลีน, ฟลูวอกซามีน ฯลฯ 

ยาเหล่านี้อาจท าให้รู้สึกคลื่นไส้ นอนไม่หลับ ร่างกายอ่อนล้า ฯลฯ เป็นเวลาส้ัน ๆ 

แต่เมื่อยาออกฤทธิ์ ผลขา้งเคียงจะลดน้อยลงหรือหายไป 

ii) ยากลุม่ทีอ่อกฤทธิย์บัยัง้เซโรโทนนิและนอรอ์พิเินฟรนิ (SNRI) 

 หนึ่งตัวอย่างคือ ฤทธิ์ของยาจะเห็นผลเร็วกว่า SSRI อาการขา้งเคียงเช่น มึนงง ปวดศีรษะ 

คลื่นไส้ นอนไม่หลับ ฯลฯ อาจเกดิขึ้นในกรณีที่รับประทานยาในระยะเร่ิมต้น 

แต่จะลดลงหรือหายไปหลังผู้ป่วยคุ้นชินกับยา 

iii) เบนโซไดอะซปีนี 

ยาต่อต้านอาการวิตกกังวลประเภทนี้อาจลดระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยเป็นเวลาส้ัน ๆ 

แต่มันจะท าให้ติดนิสัยและมีอาการขา้งเคียงระยะยาว ดังนั้น ให้รับประทานยาเป็นเวลาส้ัน ๆ 

เท่านั้น 

iv) เบตา้ บลอ็กเกอร ์

ยาเหล่านี้ช่วยผู้ป่วยในสถานการณ์เฉพาะหน้า เช่น 

การขึ้นพูดด้วยการลดอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต เสียงส่ันเครือ และร่างกายที่สั่นเทา 
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อย่างไรก็ตาม ยาเหล่านีไ้ม่ช่วยรักษาโรคกลวัการเข้าสังคม 

2. การบ าบดัทางจติ 

ความคิดและพฤติกรรมบ าบัดเป็นการบ าบัดทางจิตที่ใช้อย่างแพร่หลาย 

จิตแพทย์เริ่มการรักษาด้วยการสร้างความเช่ือใจกบัผู้ป่วย 

จิตแพทย์จะช่วยผู้ป่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในการคิดผ่านการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ 

และการใช้ทักษะต่าง ๆ 

จึงท าให้ผู้ป่วยเปลีย่นพฤติกรรมที่หลีกหนีของเขา/เธอและลดระดับความวิตกกังวลของเขา/เธอ 

ระหว่างการบ าบัด ผู้ป่วยจะปฏิบัติตามตารางเวลาที่ตกลงกันระหว่างเขา/เธอกับจิตแพทย์ 

ผู้ป่วยจะได้รับการฝกึวิธีเผชิญกับสถานการณ์ที่เขา/เธอกลัวตามล าดับและเพ่ือพัฒนาทักษะการจั

ดการสถานการณ์ของเขา/เธอ 

ท าให้เขา/เธอกลับมามีความมั่นใจในการรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้น 

จิตแพทย์จะให้ค าแนะน ากับผู้ป่วยเร่ืองทกัษะการปฏิสัมพันธ์และการจัดการอารมณ์ให้ผ่อนคลาย 

โดยหวังว่าจะปรับปรุงการปฏิบัติตัวของเขา/เธอในสถานการณ์ทางสังคม 

และท าให้เขา/เธอมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น 
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8. อาการแทรกซอ้นของโรคกลัวการเขา้สังคมมอีะไรบา้ง 

หากไม่ได้รับการรกัษา โรคกลัวการเข้าสังคมจะมีผลกระทบต่องาน การเรียน 

และความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยขาดความมั่นใจมากขึ้น รู้สึกโดดเดี่ยว 

และอาจล้มเลิกการเรียนหรือการท างาน ฯลฯ 

โรคกลัวการเข้าสังคมอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่อไปนี้: 

 ติดยาเสพติด  

 ดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด  

 อาการหดหู ่ 

 ฆ่าตัวตาย 

 

9. วิธดีแูลรกัษาผูป้ว่ยทีเ่ปน็โรคกลวัการเขา้สงัคม 

ในการรักษาโรคกลัวการเข้าสังคม ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยาหรือการบ าบัดทางจิต 

ล้วนต้องใช้เวลา ผู้ป่วยควรอดทนต่อการรักษาและติดตามผลการรักษา 

รวมไปถึงไม่ยอมแพ้ระหว่างการรักษา ในทางกลับกัน 

ผู้ป่วยสามารถปฏบิัติตามค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในระยะเร่ิมต้นของการรักษา 

 ขอค าปรกึษากับคนที่คุณรู้สึกสบายใจทีจ่ะคุยด้วย  

 ท ากิจกรรมผ่อนคลายมากขึ้น  

 ดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนให้น้อยลง  

 ออกก าลังกายอย่างต่อเน่ืองและรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพในปริมาณที่สมดุล  

 นอนหลับให้เพียงพอ  

 หยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหยุดเสพยาเสพติด 
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