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�ोिनक पने (लामो समयदिेखको दखुाई) को बारेमा थप जा�हुोस ्  
 
हगं कंग अस्पताल अिधकारी 
संयु� अनुशासनात्मक िवस्ततृ दखुाई �बंधन कायर् बल, जनवरी २०१८, ते�ो संस्करण  
 

भिूमका 
�ाय सबै जनाल े“दखुाई” अनुभव गरेका �न्छन,् तर धेरै जसो रोगीह�लेलाई �ोिनक पेनको बारेमा पयार्� ज्ञान �दँनै । 
दखुाईसगँ सामाना गन� िसप न�नकुो बाहके, उनीह�मा धरैे गलत धारणाह� पिन �न्छन ्। जस्त,ै मािनसह�ले के 
सोच्छन् भन्दा, मािनसमा �ोिनस पेनको कारण �ने दखुाइ शारी�रक चोटको �ित��या �न सक्दनै । य�द कसैलाई 
�ोिनक पेन �न्छ भने उनीह�ले चाँडो भन्दा चाँडो शारी�रक र मनोवैज्ञािनक कारकह� बुझ्न सक्छन,् त्यसपिछ िवस्ततृ 
उपचारको साथ, उसले/उनल ेिच�कत्सक�य �भावकारीता बढाउन सक्छन् ।  
 
िक्लिनकमा दखुाईको परामशर्को बेला समयको कमीले गदार्, हामीले रोगीह�मा �ोिनक पेनको बारेमा ज्ञान बढाउन 
गा�ो महसुस गय� । त्यसैल,े यस्तो नहोस् भ�को लािग, हामीले रोगीह�को लािग उनीह�कै समयमा पढुन् भ�को 
लािग यो पुिस्तका तयार पारेका छौ ँ।  

 
यहाँ, अस्पताल अिधकारी िवस्तृत दखुाई िक्लिनकको िच�कत्सा कमर्चारी र यूनाइटेड ��िस्चयन अस्पतालको 
अिडयोिभज्योल र आटर् िडजाइन �ुपका कमर्चारीह�लाई द�ृान्तह� �दान गरेको कारण हामी धन्यवाद �दन चाहान्छौ ँ
। उनीह�को महत्वपूणर् जानकारीको कारण, हामीले यस पुिस्तका सफलतापूवर्क पूरा गनर् सक्षम भयौ ँ।  

 
हगं कंग अस्पताल अिधकारी 
संयु� अनुशासनात्मक िवस्ततृ दखुाई �बंधन कायर् बल, जनवरी २०१८, ते�ो संस्करण 

सवार्िधकार सुरिक्षत 
 
 

�ोिनक पने भनकेो के हो ? 
 
�ोिनक पनेको प�रभाषा 
�ोिनक पेन, सामान्यतया तीन मिहना भन्दा लामो समयसम्मको िनरन्तर वा लगातार दखुाई हो भनेर प�रभािषत 
ग�रएको छ, जुन मानिसक आघात, सजर्री र रोगह�, वा मांशपेशीह�को समस्या, हाड जोन� िव�न,ु �ोिनक सुि�ने वा 
सं�मणको प�ात �न्छ ।  
 
हगंकंगमा कित जना मािनसह�लाई �ोिनक पने छ ? 
१९९९ मा ग�रएको स्थानीय सव� अनुसार, सव�१ गरेको अिघल्लो १२ मिहनामा हगंकंको जनसंख्याको १०.८% ले तीन 
मिहना भन्दा ब�ढ समयको िनरन्तर वा लगातार दखुाईको िपडा भोगेका छन् । 
 
साधारण दखुाई के के �न ्? 
हगंकंगका मािनसह� �ाय टाउको द�ेु, जोन� द�ेु, तल्लो ढाड द�ेु, मांशपेशी द�ेु र नसा द�ेु१ जस्ता िपडाबाट �स्त 
�न्छन् । आक� सव�ले दखुाई सम्बिन्धका िक्लिनकह�मा सबै भन्दा सामान्य दखुाई मांशपेशी बटा�रने (४६%) र नसा 
द�ेु (२७%)२ जस्ता दखुाईको उपचार ग�रन्छ भ�े दखेाएको छ ।  
क्यान्सरको दखुाई पिन क्यान्सर रोगीह�मा एक सामान्य िस्थितको �पमा रहकेो छ । क्यान्सरको दखुाई सम्बन्धी थप 
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जानकारीका लािग, कृपया क्यान्सरको दखुाई िवभागमा हनेुर्होस्।  
 
1) Ng JKF, et al. Prevalence of common chronic pain in Hong Kong adults. Clin Journal Pain 2002 (August);18:275-281.  

2) Chen PP, et al. Out-patient chronic pain service in Hong Kong: prospective study. HKMJ 2004 (June);10:150-155. 

 
�ोिनक पने र सामान्य दखुाई बीचको िभ�ता 

सामान्य दखुाई 
1) सजर्री पिछको दखुाई, सुि�ु वा ती� आघात  
2) �भािवत भाग; �भािवत भाग �ठक भए सँगै दखुाई 

पिन कम �न्छ   
3) दखुाईको अविध तीन मिहना भन्दा कम �न्छ ।  
4) औषिधले दखुाई कम गछर् 
5) आरमले दखुाईलाई कम गछर्  
6) हल्का र अस्थायी मनोवैज्ञािनक �भाव 

�ोिनक पेन 
1) चोट लागेको भाग वा �भािवत भाग िनको भए पिन 

दखुाई रही रहन्छ 
2) िवरलै �न ेलक्षणह� जनु अ�ह�ल ेबुझ्न गा�ो �न्छ  
3) दखुाई तीन मिहना भन्दा ब�ढ समय सम्म िनरन्तर 

वा लगातार रिहरहन्छ  
4) दखुाईलाई कम गनर् औषिध मा� �भावकारी �दँनै । 
5) आरामले दखुाईलाई कम गद�न, यसको स�ा 

उपचारको गितलाई बाधा पुयार्उँछ ।  
6) थप मनोवैज्ञाितक र शारी�रक ज�टलताह�, जसले 

रोगीह�मा असहजता र िनराशा िनम्त्याउँछ ।  
 
 

�ोिनक पनेको �कारह� 
�ोिनक पेनको दईुवटा �कारह� छन्ः 
（1） क्यान्सरको दखुाई 

�ुमरको अवस्था अनुसार, रोगीह�ले िविभ� �कारको दखुाई िभ� िड�ीमा महसुस गछर्न्, त्यसैले पेन�कलर 
(दखुाई कम गन� औषधी) ह� िनयिमत �पमा िलन ज�री छ । कितपय अवस्थामा, डाक्टरह�ले इन्भेिसभ 
एनाल्जेिसक (दखुाई कम गन� औषधी) िविध �योग गनर् सक्छन्, जस्त ै�भािवत भाग वा निजकैको नसामा 
न्यूरो˗िडसइिन्ट�ेन्टस ्वा अल्कोहलको डाइरेक्ट वा इनडाइरेक्ट इन्जेक्सन । यसका साथै, रोगी मन� अवस्थामा 
छन् भन,े किहले काँही शोक वा िड�ेशनले दखुाईलाई अझ बढाउँछ । कृपया क्यान्सरको दखुाईको खण्डमा 
हनेुर्होस् । 

（2） क्यान्सर बाहकेको दखुाई 
यस्तो �कारको दखुाई सामान्यतया िनयन्�ण गनर् सिजलो �न्छ र ब�ढ िस्थरता �न्छ, र कम मा�ामा 
पेन�कलरह�को आवश्यक पदर्छ । इन्भेिसभ एनाल्जेिसकह� िवरलै �योग ग�रन्छ । तर यस �कारको दखुाईले 
गिम्भर नकरात्मक भावनाह� उत्प� गनर् सक्छ, जसले सामािजक जीवन र �दन˗�ित˗�दनको जीवनमा 
असामान्यता िनम्त्याउँछ । 

 
दखुाईको सरंचनाको वग�करण 
दखुाईको संरचनाह�को वग�करणको लािग कुनै पिन सीमा छैनन,् तर सामान्य �पमा दखुाईको संरचना दखुाईको �ोत 
अनुसार वग�करण गनर् स�कन्छः 
(1) नो�कसिेप्टक दखुाई 

�ायजसो अंग वा �टश्युमा चोटको कारण �न्छ, जसले गदार् रोगीह�लाई टन टन �ने ग�र दखु्छ ; चोटह� बढे सँगै 
दखुाई पिन बढ्छ ।  

(2) न्यरूोप्यािथक दखुाई 
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रोगीको नशाह�ले दखुाईको खराब संकेतह� बािहर पठाउँछ, जसले गदार् रोगीह�लाई चक्कुले घोपेको जस्तो, 
करेन्टको झट्का लागेको जस्तो, जलेको जस्तो, असामान्य भावनाह�, आ�द महसुस गराउँदछ ।  

(3) आइिडयोप्यािथक दखुाई 
यस �कारको दखुाईको कुन ैपिन िव�दत कारण छैन । 

 
 

�ोिनक पनेको �ितकूल असरह� 
 
�ोिनक पेन भएका रोगीह�ले त्यस्ता दखुाईह� महसुस गछर्न् जुन िविभ� कारकह�ल े�भाव पादर्छ जस्त,ै मनिस्थित, 
मानिसकता, आत्म˗िव�ास, काम र प�रवारको वातावरण ।   
समाजमा �ोिनक पनेको असर 
�ािनक पेनले गदार् समाजले जनशि� गुमाउँछ । रोगीह�ले काम गदार् िवरामी िवदा िलनुपन� वा दखुाई सहनु पन� �न्छ, 
जसले कामको �दशर्नमा �भाव पादर्छ । दवैु रोजगारदाता र कमर्चारीले कामदारह�को लािग काम˗सम्बन्धी 
चोटपटकह� वा लामो˗ अविधको तनावको दखुाईको उपचारको लािग उपयु� �बन्ध िमलाउनुपछर् ता �क दक्ष कामदार 
गुमाउँने छैनन् ।  
 
�ि�ह�मा �न े�ोिनक पनेको असर 
सव�१,२,३ अनुसार िन� असरह� पिहचान ग�रएको छः 
 ७०% रोगीह� उनीह�को दिैनक� जीवन/गितिविधह�मा �भािवत छन् । 
 ३८% रोगीह�को काममा असर परेको छ र िवरामी िवदाको लािग िनवेदन �दनुपरेको छ । 
 ७१% रोगीह� िचन्ता वा िड�ेशन वा दवैुबाट �स्त छन् ।  
 ४७% रोगीह�मा सामान्य दिेख गम्भीर िचन्ता तथा अशािन्त छ ।  
 ४३% रोगीह�मा सामान्य दिेख गम्भीर िड�ेशन छ ।  
 रागीह�को मनिस्थित र िनन्�ाह�मा पिन असर पछर् ।  
 गुणस्तरमा सामान्य मािनसह�को तुलनामा रोगीह�को जीवनमा गम्भीर असर परेको �न्छ । 
 धेरै जसो रोगीह�मा कम आत्म˗सम्मान �न्छ । 
 
(1) Ng JKF, et al. Prevalence of common chronic pain in Hong Kong adults. Clin Journal Pain 2002 

(August);18:275-281. 

(2) Wong SHS, et al. Profile of Chinese chronic pain patients attending multidisciplinary pain clinics in Hong Kong. 

Presented at 11th World Congress on Pain, Sydney 21-26 Aug 2005. 

(3) S Lee, et al. A prospective evaluation of health related quality of life in Chinese patients with chronic non-cancer 

pain. Hong Kong Medical J 2005 (June);11(3):174-80. 

 
�ोिनक पनेल ेरोगीको शरीर र �दमागमा असर गदर्छ, एक खराब च� सजृना गदर्छ   
शरीरको �कायर् 
 रोगीको �दमागमा लामो समयसम्म िपडादायी दखुाई 
 �दगदार र िचन्ता महसुस �न े
मनिस्थित र �वहार 
 सहन नस�े दखुाईले रोगीह�को मनोवैज्ञािनक र मनोवैज्ञािनक अवस्थामा िवपि� ल्याउँछ  

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

NEPALI - CHRONIC PAIN.DOC 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 खानिपन र िनन्�ामा असर गदर्छ, एक्लो र िनराश महसुस गराउँछ 
 थप चोटपटकबाट बच्नको लािग गितिविधह� घटाउन े
 शारी�रक र मानिसक अवस्थाको साथमा दखुाईलाई ध्यान न�दन े
सामािजक र पारस्प�रक सम्बन्ध 
 अस्वीकृत वा �ोध भावनाह�को कारणले गदार् रोगीह�मा बोल्न नखोज्ने वा कडा �ित��या �दन ेबानी �न्छ  
 अ�लाई असहजता महसुस गराउनाको कारणल,े रोगीह�ले आत्म िव�ास गुमाउँछन ्र सामािजक स�ालमा 

�ितरोध जनाउँछन ्  
 

पारस्प�रक सम्बन्धह�मा �ोिनक पनेको असर 
दखुाई अिभभावकह�/�ीमान �ीमती 

 अिधक सुरक्षात्मक 
 थप िजम्मेवारीह�को गहन 
 खटपट �ने 
 सम्पकर्  कम �ने वा न�न े
बालबािलका 
 सोचमा प�रवतर्न 
 िजम्मेवारी बढ्न े
 �दगदार, �ोिधत 
 प�रवारबाट िनस्कन े
असल साथीह� 
 बोलचालमा कमी 
 बाधा खडा गन� 
 कुराकानीका िवषयह� कम गराउन े
 िमल्दो सोचह� कम गराउन े
िछमके�ह� 
 कुराकानीका िवषयह� कम गराउन े
 िमल्दो सोचह� कम गराउन े
 आपसी सहनशीलता कम गराउन े
�े� �ि�/सहयोगी 
 कानुनी समस्याह� 
 िव�ास गुमाउन े
 कामका ठूला िजम्मेवारीह� गहन गन� 
 गलत गुनासोह� गन� 
 दशु्मनी भावना 
दाजभुाई/�ददीबिहनी 
 अिधक˗सुरक्षात्मक 
 भूिमका प�रवतर्न 
 स्वाथ� बनाउँछ  

 
 
दखुाईलाई असर गन� अन्य कारकह� 
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मानिसक कारकह�, जस्तै एकदमै कमजोर मनिस्थित, आत्म˗िव�ासको कमी र दखुाई �ित ब�ढ ध्यान �दन;े 
वातावरणीय कारकह�, जस्तै पा�रवा�रक दबाव, बेरोजगारी, आ�थक समस्याह� र मु�ाका समस्याह�ले रोगीको 
घारणा, �ित��या र दखुाईको िनयन्�णलाई �भाव पादर्छ ।  
िक्लिनकका मनोवैज्ञािनकह�ले यस्ता कारकह�को असर कम गनर्को लािग सहयोग गनर् सक्छन ्। मनोिच�कत्सह�ले 
िड�ेशनको उपचारको लािग सहयोग गनर् सक्छन ्। मनोिच�कत्सक वा िक्लिनकका मनोवैज्ञािनकह� कहाँ जानकुो अथर् 
यो �दँनै �क दखुाई केवल मानिसक असरको कारण भएको हो वा रोगीमा मानिसक समस्याह� छ । 
 
�ोिनक पनेको एक खराब च� 
अिभघात→दखुाई→गितिविधमा किम→मांशपेशी किस्सने→तनाव र िचन्ता→कम िनन्�ा→�ोध, िनराशा, डर →िड�ेशन
→थकान, गितिविधमा किम →अिभघात 
 

 
�ोिनक पने सम्बन्धी गलत धारणा 

दखुाई एक सूचक हो जसल ेमेरो शरीर असामान्य छ भनी जनाउँछ ।  
होइन 
हाल उपलब्ध भएका िनरीक्षण िविधह� र उपकरणह�ले दखुाईको सबै कारणह� पिहचान गनर् सक्षम न�न सक्छ; तर 
सकरात्मक पक्षमा, अिहले सम्म कुन ैस्प� समस्याह� प�ा लागेको छैन, कम से कम रोगीह�लाई उसमा/उनमा कुनै पिन 
गम्भीर रोगह� जस्तै �ुमर र �याक्चर छैन भनी िनि�त गनर् सकेको छ ।    
 
िनरन्तर दखुाईले कुन ैअन्तरिनिहत गम्भीर रोगह�लाई जनाउँछ ।  
होइन 
िनरन्तर दखुाई अन्य कारकह�को कारणले �न सक्छ, जस्त ैशरीरको खराब स्वस्थ्य, लामो˗समय दिेखको आसनमा 
समस्या, तनाव र नकरात्मक भावनाह�, त्यसैले यसको अथर् गम्भीर रोग भ�े �दँनै । 
 
दखुाई महसु◌ुस ग�ररहकेा सबै रोगीह�लाई रेिडयोलोिजकल प�रक्षण (जस्त ैएक्स˗रे, सीटी स्क्यान) आवश्यक �न्छ । 
होइन 
धेरै जसो गम्भीर कारणह� दखुाईको िवगतका �माणह� र िक्लिनकको प�रक्षणह�बाट प�ा लगाउन स�कन्छ । 
रोगीलाई जाँचेर र मूल्यांकन पिछ, डाक्टरले थप जाँच आवश्यक पन� नपन� कुराको िनणर्य गछर्न ।  
 
य�द दखुाईको कारण प�ा लगाउन नसके, यसको सरल अथर् मेरो दखुाई वास्तिवक होइन ।  
होइन 
जब रोगीह� दखुाईको गुनासो गनर्, डाक्टरह� कहाँ जान्छन्, डाक्टरह�ले रोगीलाई �न स�े गम्भीर िवरामीको 
सम्भावना जाँच गदर्छन् । य�िप धेरै जसो अवस्थामा, कुनै असामान्यता दिेखएन र कुनै स्प� कारणह� प�ा लोगन । 
य�िप, यसको अथर् यो होइन �क त्यहा ँकुन ैअतंरिनिहत प्याथोलोजी छैन, वा दखुाई वास्तिवक होइन । यस्तो 
अवस्थाह�मा, शरीरको असामान्य अवस्थाको कारण पिन दखुाई महसुस �न सक्छ, जस्त ैनसाको �णालीमा असामान्य 
दखुाईको �शारणको कारण पिन �न सक्छ । 
 
दखुाईसगँ सामना गन� सबैभन्दा सिजलो उपाय भनकेो आराम हो । 
होइन 
दखुाई बढेसँगै तपा�लाई आरामको आवश्यकता महशुस �न सक्छ । य�िप, एक �दन भन्दा ब�ढ आराम ग�रसकेपिछ, 
तपा�को शरीरको �ायहु�, ह�ीह�, र मांशपेशीह� जन कमजोर �न्छन,् तपा�को शरीर झन कडा �न्छ, कम स्वस्थ्य, 
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र तपा�को मनिस्थित झन भारी �न थाल्छ, जसले गदार् दखुाई अझ बढ्द ैजान्छ । 
 
जब दखु्छ, दखुाई �ित ध्यान �दन असम्भव छ ।  
होइन 
दखुाई एक बिलयो संकेत हो, र यसबाट ध्यान मोड्न गा�ो �न्छ, तर छोटो समयको लािग तपा� जानीबुझी आफ्नो 
ध्यान अन्य रोचक चीजह�मा केिन्�त गनर् स�ु�न्छ जसल ेगदार् तपा�ले केही समय आनन्दले सास फेनर् स�ु�न्छ ।  
 
मैले मेरा गितिविधह� वा खेलकुदह�बाट टाढा रहनु पछर् जसले गदार् स्वास्थ्यमा थप असर पद�न ।  
होइन 
य�द डाक्टरले तपा�के दखुाईमा कुन ैपिन गम्भीर कारणह� नभेटेमा, तपा�ले आफूलाई ��याशील रा�ुपदर्छ, �ाय 
सामान्य गितिविधह�ले केही असर पाद�न । वास्तवमा ��याशील रहमेा दखुाई िब�नबाट रो�कने �माणह� रहकेा छन;् 
य�िप, गितिविधको बेलामा, तपा�ल ेदखुाईको िपडा केही मा�ामा बढेको जस्तो महससु गनुर्�न्छ, तर सबैभन्दा 
महत्वपूणर् कुरा भनेको कुन ैपिन ��याकलाप गनर् छोडुनु �दँनै । तपा�ले स्वास्थ्यकम�ह�बाट गितिविधह� वा 
खेलकुदह�को बारेमा उपयु� सल्लाह िलन स�ु�न्छ ।  
 
दखुाई सहन नस�े भएको बेला मा� पेन�कलरह�को �योग गनुर्पछर् ।  
होइन 
य�द पेन�कलरह�ले तपा�को दखुाईलाई कम गछर् भ�े कुरा �मािणत गछर् भने, तपा�ले डाक्टरको िनद�शन अनुसार 
औषधी खानुपदर्छ । तपा�को औषधी सेवन दखुाई अनुसार िनद�िशत �नु�दँनै । 
 
य�द रोगीलाई मनोिच�कत्सक वा मनोवैज्ञािनक कहा ँ�रफर गरेमा, यसले दखुाई एक मानस�क वा मनोवैज्ञािन समस्या 
हो भनी जनाउँछ । 
होइन 
दखुाई भोगीरहकेा मािनसह�मा िविभ� स्तरका भावनात्मक क�ह� �न्छ, जुन सामान्य हो । 
मनोिच�कत्सक/मनोवैज्ञािनक थेरापी सम्पूणर् उपचार प��याको महत्वपूणर् अंश हो, र रोगीह�लाई दखुाईले गदार् �ने 
असहजतासँग सामना गनर् �भावकारी �पमा सहयोग पुयार्उँदछ । 
 
दखुाईको िवस्तृत उपचारले मेरो दखुाई हराउँछ ।  
होइन 
�ोिनक पेन कुन ैसमय �ठक भए जस्तो �न्छ र अन्य समयमा झन बढ्न सक्छ, र तपा�को दखुाई केही हदसम्म पूणर् 
�पमा हराउँदनै, तर संयु� अनुशासनात्मक िवस्ततृ उपचार�ारा, तपा�ले आफूलाई िसकाउन र �िशिक्षत गराउन 
स�ु�न्छ, जसले गदार् तपा�को दिैनक� जीवनमा दखुाईको असर कम �न्छ । 
 

�ोिनक पने (लामो समयदिेखको दखुाई) को लािग िवस्ततृ उपचारको िस�ान्तह�  
दखुाईको कारणह� धेरै नै ज�टल �न्छन ्। शरीरका �टस्युह�मा असर पनुर्का बाहके, भावनात्मक र मनोवैज्ञािनक 
कारकह�ल ेपिन दखुाईको महसुस गराउँदछ ।  
 
कारण उपचार 
 (1) भावनात्मक �भावह� 
 मनोवैज्ञािनक कारकह� 

(1) मनोवैज्ञािनक र �वहा�रक थरेापी 
(2) नभर्स िसस्टममा लिक्षत गरेर ग�रन ेथेरापीह� 
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 िविभ� प�रिस्थितह� जसल ेगदार् दखुाईको िपडा 
�न्छ 
 िवगतको जीवनको अनुभव 
 संस्कृित र परम्पराह�को �भाव 
 प�रवार र काम गन� वातावरणह� 
 दखुाईको िवगतका अनुभव 

(2) अंग र �टस्यूह�मा असर 
 नभर्स िसस्टममा असर परेको वा दखुाई�ित एलज� 

भएको 
 चोट लागेको नसा िनको भएपिछ एलज�क 

�न्छ र दखुाईको संकेतह� �दने गछर् ।  
 �टस्युह�मा असर परेको ।  

(3) कुनै कारण िबना �ने दखुाई 

(3) पेन�कलरह� 
 सुि�˗न�दने पेन�कलरह� 
 ओिपओइड औषिधह� 
 इिपलेप्सी˗िव��का औषिधह� 
 िड�ेशन˗िव��का औषिधह� 
 

(4) शारी�रक थरेापी 
(5) पेशागत उपचार 

 
 
उपचारको िस�ान्तह� 
 औषिध �योग �ने र न�ने दवैु खालको उपाचार िमलाएर िलने ।  
 रोगीह�को लािग दखुाई कम गन� ।  
 रोगीह�को गितशीलता, शारी�रक र मानिसक कायर्िविध र यसका साथै जीवनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने ।  
 खतरनाक च�बाट छुटकारा पाउनको लािग रोगीह�मा धयैर्, पहल र दढृ िव�ास �नुपछर् ।  
 
औषिध˗िबनाको थरेापी 
(1)  कम ���ेन्सी भएको करेन्टल ेदखुाईको सचंारलाई कम गनर् सक्छ । 

एक्स्�ाकप��रयल िस्टमलुसेन थरेापी ˗ (�ान्सकुटेिनयस इलिेक्�कल नभर् िस्टमलुटेर) (TENS) 
यस थेरापीले कोट�क्सको माध्यमबाट �ायुह�लाई उ�ेिजत गराउन कम˗ ���ेन्सीको करेन्टको �योग गदर्छ र 
�दमागमा �वेश गन� दखुाईको संकेतह�को संचारलाई रोक्दछ । त्यही समयमा, यसले �भािवत क्षे�ह�मा र� 
संचार बढाउँछ, र शरीरलाई इन्डो�फन (Endorphin), दखुाई कम गन� एक �ाकृितक तत्वको, उत्पादनको लािग 
उत्�े�रत गदर्छ, जसले दखुाईबाट राहत �दन्छ ।  
स्पाइनल कोडर् िस्टमलुसेन थरेापी 
यस थेरापीले शरीरमा िसस्टेिमक वा लोकल एनेस्थेिसयाको स�जकल त�रकाबाट इलेक्�ोडह�लाई �त्यारोपण 
गदर्छ । त्यसपिछ, माइ�ो˗वेबह� िनयिमत �पमा पठाउनको लािग एक्स्�ाकप��रयल रेगुलेटरह� �योग ग�रन्छ 
जसले दखुाईको संकेतह�को संचारलाई रोक्दछ । 

(2)  मनोवजै्ञािनक परामशर् 
शारी�रक र मनोवैज्ञािनक कारकह� बाहके, मनोवैज्ञािनक समस्याको कारणह� र दखुाईसँग कसरी सामना गन� 
भ�े कुराको िव�ेषण गनर् पिन उिचत मािनन्छ । यसले रोगीह�लाई नयाँ जीवनको स�ुवातको लािग सिजलो 
गराउँदछ र शरीर र �दमागबीच �ने पारस्प�रक खतरनाक च�को �भावबाट मु� गराउँदछ । वास्तवमा, यो 
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दखुाईसगँ सामना गनर्, दखुाई अनु�प बाँच्न र अन्ततः दखुाईसँगै बाँच्न एक �भावकारी र दीघर्कालीन रणनीित 
हो ।   

(3)  शारी�रक थरेापी 
शारी�रक थरेापीले मुख्य गरी �ायामको माध्यमल ेमु�ा आसनलाई सुदाछर् र हाड जोन�ह�को लिचलोपन र 
पकायर्लाई बढाउँछ, यसरी शारी�रक स्वस्थता र जीवनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ ।  

(4)  पेशागत थरेापी 
पेशागत थेरापीले रोगीह�लाई जीवन सम्बिन्धत सबै नकरात्मक िवचारह�को बारेमा बुझाई र यसको 
नकारात्मक �भावह�लाई कम गरी जीवनलाई पुनःसंयोिजत गदर्छ, र जीवनमा उनीह�को भूिमकालाई बढाई, 
एक साथर्क जीवन िजउन सहयोग गदर्छ । 

(5)  अन्य 
केही रोगीह�ले एक्यूपंक्चर (acupuncture) वा अन्य परम्परागत िचिनया ँऔषिध िविधह�ले दखुाईबाट राहात 
पाउन सहयोग पुयार्उँदछ भन्छन ्। अिहलेसम्म, आधुिनक �माणमा आधा�रत औषिधह�ले यस्ता िविधह�ले 
मािनसह�को दखुाईलाई िनको पाछर् भनेर कुनै ठोस पु�ी गरेको छैन ।  

 
औषिध थरेापी 
औषिध थेरापी िवस्ततृ उपचारको एउटा अंश हो । पेन�कलरह�ले दखुाईबाट केही राहत �दन सक्छ, तर यस्ता 
औषिधह�ले �ितकूल असरह� पिन दखेाउँछ । डाक्टरह�ले यस्ता �ितकूल असरह� िव�� संतुलन िमलाउछन ्(िवशेष 
ग�र लामो˗समय अिघको रोग) र रोगीको लािग औषिध �दन उपयु� �न्छ �क �दँनै भनेर आकलन गछर्न । 
 
छोटो �पमा हदेार्, औषिध थेरापी दईु �कारमा िवभाजन गनर् स�कन्छ: 
(1) ओरल थरेापी 

�ाय �योग˗�ने औषिधह� िन� छन्ः 
 सुि� न�दने पेन�कलरह�  
 ओिपओइड औषिधह� 
 इिपलेप्सी˗िव��का औषिधह� 
 िड�ेशन˗िव��का औषिधह� 

 
 
 
(2)  इन्जके्सन थरेापी 

एनेस्थेिसयोलोिजस्टले एनेस्थे�टक, स्टेरोइड, सलाइन, अल्कोहल वा न्यूरल िडस्इ�ट�ेटर समेत �त्यक्ष वा 
अ�त्यक्ष �पमा दखुाईबाट राहत �दलाउनको लािग असर परेको भाग वा नभर्को निजकैको भागमा सुई लगाउन 
सक्छन् । केही उदाहरणह� िन� �दइएको छ । 
 एनेस्थेिसयोलोिजस्टले एनेस्थे�टक, स्टेरोइड, सलाइन, अल्कोहल वा न्यूरल िडस्इ�ट�ेटर समेत �त्यक्ष वा 

अ�त्यक्ष �पमा दखुाईबाट राहत �दलाउनको लािग असर परेको भाग वा नभर्को निजकैको भागमा सुई 
लगाउन सक्छन् । केही उदाहरणह� िन� �दइएको छ । 

 असर परेको भागमा सुई लगाएमा मांशपेशीह�लाई आराम गराउँदछ र दखुाईबाट राहत �दई रा�को लािग 

महससु हुने दखुाईको ला�ग 

स्नायकुो असर र स्नायलेु काम नगन� 
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मांशपेशीह�लाई तन्काउने �यामको काम गदर्छ ।  
 न्यूरोलाइ�टक िसिलयाक प्लेक्सस् ब्लक (NCPB) थेरापी पेट सम्बन्धी िभ�ी �ूमरको दखुाईको लािग हो । 
 स�भकल प्लेक्सस ्ब्लक (CPB) अनुसार, छाती र मािथल्लो अंगह�को दखुाईको लािग �योग ग�रन्छ ।  
 लुम्बार िसमप्याथ�ेटक मुख्य ग�र ब्लक तल्लो भागको दखुाई, अंगको छालाको अल्सरेसन, िनको नभएको 

घाउ र र� निलमा र�चाप र रगत संचारमा किमको कारण �ने ने�ोिसस (necrosis) को लािग �योग 
ग�रन्छ ।  

 इिप�ूरल स्टेरोइड इन्जेक्सनले दखुाईबाट राहत �दलाउछ, जस्त ैसाय�टका र सुि�एको उ�ेिजत �ायुह� ।  
 
 

तपा�को औषिध कसरी िलन े? 
तपा�को लक्षणह� अनुसार, डाक्टरले तपा�को लािग केही खान ेपेन�कलरह�को िसफा�रस गछर्न । य�द तपा�ले 
च��ह� िलन स�ु�� भन े(जस्तै बान्ता गन�), कृपया डाक्टरलाई अन्य औषिधह� �दान गनर्को लािग आ�ह गनुर्होस् ।  
डाक्टरले िसफा�रस गन� औषिधह� िन� छन्ः 
(1) लगातार दखुाई 

य�द तपा�लाई लगातार दिुख रहन्छ भन,े तपा�ले भन ेअनुसारको औषिध खान ुपदर्छ । य�द तपा�ले 
डाक्टरसँग परामशर् निलए, पेन�कलरह� िलन नछोड्नुहोस् वा औषिधको मा�ामा प�रवतर्न नगनुर्होस् ।  

(2) अचानक दखुाई 
तपा�को दखुाई किहलेकाँही ती� �पमा प�रवतर्न �न सक्छ, त्यसैले डाक्टरह�ले थप पेन�कलरह� िसफा�रस 
ग�र�द सक्छन् र त्यसलाई कसरी िलने भ�े बारेमा जानकारी �दन्छन् ।  

(3) �ितकूल असरह�को िनयन्�ण गन� 
उपचारको समयमा दखुाई र �ितकूल असरह� भनेको सामान्य �न् (जस्त ैकिब्जयत) । डाक्टरले �ितकूल 
असरलाई कम गनर् कुनै रोकथामका औषिधह� िसफा�रस ग�र�दन सक्छन् ।  

 
दखुाईले मािनसह�लाई िविभ� कारणले आ�मण गनर् सक्छ, र मािनसह�ल ेसहन स�े दखुाईको मा�ा पिन फरक �न्छ 
। तपा�ले तपा�को पेन�कलरह� अन्य मािनसह�लाई �दन स�ु�� �कनभन ेयसल ेघातक �ितकूल असरह� मा� नभई, 
उपचारको गितलाई पिन �ढलो गराउँदछ र अ�को ज्यान जोिखममा समेत पानर् सक्छ ।  
 
तपा�ले अन्य उपचार (उदाहरणको लािग िचिनयाँ औषिध थेरापी) िलनु भयो भन,े कृपया तपा�को डाक्टरलाई खबर 
गनुर्होला र उनीह�ल ेतपा�लाई फाइदाह� सँगै खतराको संतुलन िमलाउनको लािग सल्लाह �दनेछन ्। यस बाहके, 
डाक्टरह�ले तपा�लाई िविभ� थेरापीह� कसरी संयोजन गन� भ�े बारेमा बताउनेछन् । 
 
ओिपओइडह� उपय�ु ढङ्गल ेकसरी िलन स�कन्छ ? (जस्तःै मो�फन, िमथडेोन)  
तपा�को डाक्टरले सु�मा ओिपओइडको थोरै मा�ा िसफा�रस गनर् सक्छन् र द�ु कम नभए सम्म िवस्तारै मा�ा बढाउँद ै
जान्छन ्।  
 
ओिपओइडह� �लदा, तपा�ल े�ितकूल असरह� महससु गनर् स�ु�न्छ जस्त ैकिब्जयत, वाकवाक� �ने , बान्ता आउँन े
आ�द । यस्तो भएमा िचन्ता निलनुहोला । आफ्नो डाक्टर स्व कुराह� भ�ु होला र उसले तपा�ले केही �भावकारी 
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सुझावह� �दनेछन् । य�द तपा�ल ेडाक्टरबाट परामशर् निलएमा, कृपया ओिपओइडह� िलन नछोड्नुहोस् वा औषिधको 
मा�ामा प�रवतर्न नगनुर्होस् । कृपया आफ्नो अवस्थाको बारेमा डाक्टरसँग सल्लाह गनुर्होस् र आवश्यकता अनसुार 
औषिधको मा�ामा प�रवतर्न ग�र�दनेछन ्र �दइएको िनद�शनको पालना गनहुोस् । तर जोिखमको समयमा, अन्य 
पेन�कलरह� निलनहुोस् ।  
 
उपयु� प�रिस्थित अनुसार, तपा�को डाक्टरले तपा�लाई अब ओिपओइड िलनु पद�न भ�े अवस्थामा नपुग्दा सम्म 
िवस्तारै ओिपओइडको मा�ा घटाउन सक्छन् । तपा�ले अचानक ओिपओइडह� िलन छोडमेा, तपा�ले 
ओिपओइडको˗लतको लक्षणह� महसुस गनुर्�न्छ, जस्त ैिपर िचन्ता, पिसना आउन,े शरीर अिनयिन्�त �न,े हल्लाउने, 
पखला ला�े, इत्या�द ।  
 
ओिपओइडको �योगको बारेमा उत्स�ुाह� 
(1)  ओिपओइड िलनाल ेयसको लत बस्छ ।  

गलत ।  
अिहले सम्म, दखुाई कम गनर्को लािग िलने ओिपओइडले अिनवायर् �पमा यसको लत बढाउँछ भ�े कुनै �माण 
भे�टएको छैन । शारी�रक �पले िनभर्रता �न सक्छ (रोगीह�ले औषिध पूणर् �पमा िलन छोडमेा लतको लक्षणह� 
दिेखन सक्छ), तर मानिसक �पल ेभने लत लाग्दनै । य�द रोगीह�लाई यस्तो औषिध आवश्यक नपरेमा, 
ितनीह�ल ेिवस्तारै औषिधको मा�ा कम गनुर्पछर् ।  

(2)  ओिपओइडको मा�ा िवस्तारै बढ्द ैजान्छ । 
गलत । 
ओिपओइडह� �लदा, य�द तपा�को दखुाईमा खासै प�रवतर्न नभएमा, तपा�ले सामान्य ग�र एउटै मा�ामा 
औषिधह� िलइरा�ुपछर् । आवश्यकता अनुसार ओिपओइडको मा�ा घट्न वा बढ्न पिन सक्छ, र केही रोगीह�ले 
औषिधह� िलन छोड ेपिन �न्छ ।  

(3)  य�द रोगीह�ल ेओिपओइडह� चाडँ ैिलएमा, दखुाई बढे सगँ ैअन्य पने�कलरह�ल ेकाम गन� छैन ।  
गलत । 
औषिधको मा�ाको लािग, दखुाई कम गनर्को लािग ओिपओइडको �योग गदार् यसको अिध�म मा�ा �न्छ । 
डाक्टरह�ले दखुाई कम गनर्को लािग ओिपओइड मा� िसफा�रस गद�नन् । अन्य िविधह�, जस्त ैउदाहरणको लािग, 
न्यूरोलाइ�टक ब्लक थेरापील,े क्यान्सरको दखुाईलाई �भावकारी ढङ्गले कम गनर् सक्छ ।  

(4)  मनर् लागकेा रोगीह�ल ेमा� ओिपओइड िलन्छन ्। 
गलत । 
ओिपओइड क्यान्सर र क्यान्सर बाहकेको दखुाईलाई कम गनर्को लािग �योग ग�रन्छ । औषिधको मा�ा उपयु� 
भए सम्म, धेरै वषर् दिेख ओिपओइड िलइ रहकेा रोगीह�ले पिन सामान्य जीवन जीउन सक्छन् ।  

(5)  ओिपओइडह�ल ेमरेो जीवनको आय ुघटाउनछे । 
गलत । 
वास्तवमा, कुन ैपिन औषिधको अनुिचत मा�ामा �योग गनार्ले �ितकूल असरह� वा जोिखमह� बढ्न सक्छ, र 
सही ढङ्गले ओिपओइड �योग गन� हो भने धेरै नै सरुिक्षत छ । ओिपओइडह� मनर् लागेका रोगीह�लाई पिन 
�दइन्छ, जसले गदार् मािनसह�मा ओिपओइडले उनीह�को जीवनको आय ुघटाउछ भ�े खालको गलत धारणा 
�न्छ । 
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(6)  खान ेऔषिधह� भन्दा ओिपओइडह�को इन्जके्सन धरैे न ै�भावकारी �न्छ । 
गलत । 
ओिपओइडह� जसरी िलए पिन, इन्जेक्सन वा खान ेगोटी औषिधह� उि�कै �भावकारी �न्छन् । जब रोगीह�को 
शरीरमा ओपओइडको सुई लगाइन्छ, मुख्य ग�र यसको मा�ा खान ेगोटी औषिधको तलुनामा कम �न्छ �कन भने 
इन्जेक्सन माफर् तको ओिपओइड शरीरले चाँड ैनै सोस्छ । 
 

य�द तपा�लाई ओिपओइड वा अन्य औषिधह� कसरी िलने भ�े बारेमा केही समस्याह� छन् भन,े कृपया दखुाई 
सम्बिन्धका िक्लिनकह�को स्टाफह�सगँ सल्लाह गनुर्होस ्। 
 
 
 

�ाय˗�योग�न ेपने�कलरह� 
�कार नाम (१,२,३)  �ितकूल असरह� जानकारी 
नन्̠ स्टेरोइडल एिन्ट 
इन्फ्लामेटरी �ग्स 
(NSAID)  

 डाइक्लो�फनेक 
(भोल्टारेन®/क्याटाफ्लाम®) 

 आइबु�ोफेन (ब्ुरफेन®)   
 केटो�ोफेन (ओ�भेल®)  
 िमफेनिमक एिसड(पोनस्टेन®)  
 ने�ोक्सेन (ने�ोिसन®)  
 पाइरोिक्सक्याम (फेिल्डन®)  
 इन्डोिमथेिसन (इन्डोिसड®) 
 सेलेकोिक्सब (सेलेब्ेरक्स ®)  
 इटो�रककिक्सब 

(एक�िसया®)  

पेट द�ेु, 
ग्यास्�ोइन्टिस्टन
ल िब्लिडङ, 
छालामा डाबर 
आउने, 
�ोन्कोकन्स��क्श
न, �कड्नी 
सम्बनधी समस्या 
बढ्ने । 

ग्यािस्�क म्यूकोसाको 
दखुाईलाई कम गनर्, 
कृपया खाना पिछ 
खानुहोला । कितपय 
अवस्थामा, एकै समयमा 
पेटको औषिध पिन खान 
आवश्यक पछर् । य�द 
�दशा कालो वा 
असामान्य दिेखएमा, 
कृपया तु�न्तै औषिध 
खान छोड्नुहोस ्र 
आफ्नो डाक्टरलाई खबर 
गनुर्होस् । 
 
यो औषिधह� िन� 
मािसनसह�ल ेखानु 
�दँनै, सुत्केरी, र पेिप्टक 
अल्सरह� सिहत, स्वास 
रोग, �ोन्कोकन्स��क्शन 
वा �कड्नीमा समस्या 
भएका रोगीह� पिन । 

 पारािसटामोल (पानाडोल®) धेरै मा�ामा 
औषिध खाएमा, 
�कड्नी र कलेजो 

कलेजोमा असर नपरोस ्
भ�को लािग दिैनक 
औषिधको मा�ा ४ �ाम 
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सम्बन्धी रोग 
िनम्त्याछँ ।  

हो । कलेजोमा समस्या 
भएका रोगीह�ले यो 
औषिध खान �दँनै । 
रोगीह�ले औषिधको 
दौरानमा, िपउने बानी 
रो� आवश्यक छ ।  

मसल �रल्याक्सेन्ट 
(मांशपेशीलाई आराम 
�दलाउने औषिध) 

बेक्लोफेन अल्प˗र�चाप, 
कमजोर 
मांशपेशी, धेरै 
िनन्�ा ला�,े 
�रङटा ला�,े 
टाउको द�ेु, 
दिृ��म �ने, 
वाकवाक� �न,े 
बान्ता आउन,े 
दशृ्य धिमलो �न,े 
कन्भल्सन 

 

ओिपओइडह�  डाइहाइ�ोकोिडइन 
(DF118®)  

 कोिडइन  
 मो�फन (MST किन्टनस ®)  
 िमथेडोन  
 फेन्टेिनल प्याच 

(�ूरोजेिसक®) �ामाडोल  

वाकवाक�, बान्ता 
आउने, किब्जयत, 
िपसाब गदार् गा�ो 
�न,े िबलरी 
कोिलक, 
स्वास�स्वासको 
िड�ेशन, धेरै 
िनन्�ा ला�े ।  
पटक पटक �योग 
गनार्ले औषिधको 
लत ला� सक्छ ।  

औषिध िलएपिछ 
पिहलेका केही �दनह�मा 
वाकवाक� �न,े बान्ता 
आउने, धेरै िनन्�ा ला�े 
जस्ता कुराह� �न सक्छ 
र समयसँगै अवस्था रा�ो 
�दँ ैजान्छ ।  
 
किब्जयत भई रा� सक्छ, 
त्यसैले धेरै फलफूल र 
तरकारीह� धरैे 
खानहोस,् �ायामह� 
धेरै गनुर्होस् । केही 
रोगीह�ले लेक्सािभटह� 
िलनुपदर्छ, जस्त ै
िवजाकोिडल 
(bisacodyl) र से�ा 
(senna)  
 
प्याच (घाउलाई छो�े 
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साना कपडा)ह�लाई 
नतताउनुोस् वा तातो 
पानीमा निभजाउनहुोस,् 
�कन�क यसले �ग 
प्याचलाई अत्यािधक 
मा�ामा औषिध िनकाल्न 
सक्छ जसले गदार् िवषाल ु
�न सक्छ । 

एिन्टकन्भल्सेन्ट  काबार्माजािपन (टे�टोल®)  
 भाल�ोयट सोिडयम 

(इिपिलम®) 
 �फनेटोइन (िडलेिन्टन®) 

मुख सुक्खा �न,े 
टाउको द�ेु, 
�रङटा ला�,े धेरै 
िनन्�ा ला�,े 
असमन्वयन, पेट 
द�ेु, दशृ्य धिमलो 
�न,े छालामा 
डाबर आउन,े 
िड�ेशन, 
�वहा�रक 
प�रवतर्न, 
�हडाईमा 
असन्तुलन, 
अपमानजनक 
बोली, मानिसक 
�म, 
ग्यास्�ोइन्टिस्टन
ल िवकारह�, 
कलेजोले काम 
नगन�,  
पोिल��िचया 
 

सेतो र� कोिशकाह� 
(white blood cells), 
र साथ साथै कलेजो र 
मृगौलाको अवस्था जाँच 
गनर्को लािग रगत 
प�रक्षण गनर् आवश्यक छ 
। 

 गाबापेिन्टन (न्यूरो�टन® 
टेभा®)  

 �ेगाबेिलन (िल�रका®) 

�रङटा ला�,े 
टाउको द�ेु, 
कमजोरी, धेरै 
िनन्�ा ला� े

औषिध िलएपिछ 
पिहलेका केही �दनह�मा 
वाकवाक� �न,े बान्ता 
आउने, धेरै िनन्�ा ला�े 
जस्ता कुराह� �न सक्छ 
र समयसँगै अवस्था रा�ो 
�दँ ैजान्छ । 
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एिन्टिडप्ेरशेन्ट (िड�ेशन 
िव��) 

�ाइसाइिक्लक एिन्ट िड�ेशेन्ट 
(TCA)  
 एमे��िप्लन  
 नो��िप्लन 

डुलोिक्स�टन (िसम्बाल्टा®) 

दशृ्य धिमलो �न,े 
मुख सुक्खा �न,े 
किब्जयत, िपसाब 
गदार् गा�ो �न,े 
�रङटा ला�,े 
अथ�स्टे�टक, धेरै 
िनन्�ा ला�,े 
मुटुको ढुकढुक� 
बढ्ने 

ग्लोकोमा, �ोस्टेटको 
हाइपरप्लािसया, र 
मुटुको ढुकढुक� सम्बन्धी 
समस्या भएका रोगीह�ले 
यो औषिधह� खानु �दँनै 
। 

क�टकोस्टेरोइड डके्सािमथेसोन हाइ�ोका�टसोन 
�ेिड्नसोलोन 

वाकवाक� �न,े 
बान्ता �न,े िनन्�ा 
नला�,े 
पोिल��िचया, पेट 
द�ेु, ए�� 
भल्ग�रस । 
ख�टरा र 
ग्यास्�ोहािगया 

लामो˗समयसम्मको 
�योगले कुिशङ �स�ोम 
(Cushing’s 
Syndrome) �न सक्छ  

सन्दभर्हरू:  
1. Pharmaceutical Service, Department of Health. Poisons List [Part 1, A], Dangerous Drug List [Part 

1, paragraph 1(a)]. HKPJ. 2004; 13(4): Supplement 2.  

2. 藥品通用名別名速查. 化學工業出版社; 2005.  

3. MIMS. 105th Edition. HKIMS; 2006.  

4. BNF. 2006; 51.  

5. Micromedex (accessed on 16/11/06) 

 
 

WHO दखुाई �वस्थापनसगँ ैमागर्दशर्नका िस�ढह� 
दखुाईबाट राहत 
ओिपओइड˗बाहकेका औषिधह� 
+/- एड्जुभेन्ट्स(Adjuvants) 

हल्का दखुाई 

हल्का ओिपओइड औषिधह� 
+/- ओिपओइड˗बाहकेका औषिधह� 
+/- एड्जुभेन्ट्स(Adjuvants) 

�ठ�को दखुाई 

कडा ओिपओइड औषिधह� 
+/- हल्का ओिपओइड औषिधह� 
+/- एड्जुभेन्ट्स(Adjuvants) 

कडा दखुाई 

*** एड्जुभेन्ट्समा इिपलेप्सी िव��का औषिधह�, िड�ेशन िव��का औषिधह�, स्टेरोइड र अन्य औषिधह� पछर्न । 

दखुाई कम प�न 
हँुदैन र बढ्दैन 
प�न । 

दखुाई कम प�न 
हँुदैन र बढ्दैन 
प�न । 
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दखुाईको ित�ता अनुसार, डाक्टरले कुन ैपिन तहको दखुाईबाट राहत �दन ेिस�ढह�को सु�वात गनर् सक्छन ्र कुनै पिन 
�ितकूल असरह� िबना जब सम्म औषिधको पयार्� �भाव दिेखदनै तब सम्म औषिधह�को मा�ा बढाइन्छ । दखुाई कम 
�दँ ैगएपिछ, डाक्टरले आवश्यकता अनसुार औषिधको मा�ा िमलाइ �दन्छन् । त्यसैल ेऔषिधको सरुक्षाको बारेमा त्यित 
िचन्ता िलन पन� आवश्यक छैन ।  
 

िक्लिनकमा मनोवजै्ञािनक उपचार 
भनकेो के हो..........? मलै ेत्यस्ता कुरासगँ कसरी सामना गनर् 

सक्छु ? 
एक िनराशावादी मनोविृ�? 
िनराशावादी मनोवृि� भएका 
रोगीह�ले वास्तिवकता भन्दा पिन 
दखुाईको िपडा ब�ढ ददर्नाक �न्छ 
भनेर सोच्छन,् जसले गदार् उनीह�मा 
नकरात्मक भावनाह� आउँनछे र 
उनीह�लाई दखुाईको िपडासँग 
सामना गनर्बाट रो�ेछ । 

एक आशावादी मनोविृ�? 
आशावादी मनोवृि� भएका 
रोगीह�ले दखुाईको िपडालाई 
वास्तवमा र सिह �पमा बुझ्न 
कोिशस गछर्न, दखुाई अनुसार 
बाँच्न िसक्छन,् र यसलाई 
सकरात्मक �पले िलन्छन् । 

अवधारणाह�लाई प�रवतर्न गनुर्होस ् 
तपाईकँो दखुाईको बारेमा पि�का, 
दखुाई सम्बन्धी �ाख्यान, घटनाह�, 
इत्यादीबाट थप जा�होस ्। 
 

नकरात्मक भावनाह�? 
नकरात्मक भावनाह� भएका 
रोगीह� डराएको जस्तो, िचिन्तत र 
िड�ेशनको महसुस गछर्न ।  

सकरात्मक भावनाह�? 
सकरात्मक भावना भएका रोगीह� 
�ाय आफूलाई आनिन्दत र तनाव 
मु� �पले महसुस गछर्न र 
आफूलाई सधै ँरा�ो मनिस्थितमा 
राख्दछन्, र दखुाईसगँ सामना गनर् 
आफ्नो आत्मिव�ास बिलयो 
बनाउँछन् । 

तनावम�ु कसरी रहन ेभ� ेकुराको 
बारेमा िस�ु होस ् 
मांशपेशी र भावनात्मक तनावह� कम 
गरेमा अ�त्यक्ष �पमा दखुाई कम �न्छ 
।  
 
मानिसक तनाव र िचन्तासगँ कसरी 
सामना गन� भ� ेबारेमा िस�ुहोस ्
मानिसक तनावको बोजले दखुाई र 
िपडालाई झन् बढाउँछ । यसले तनाव 
र िचन्तासगँ सामना गनर्को लािग 
आवश्यकता अनुसार समय कसरी 
िमलाउने र ल�य िनधार्रण गन� भ�े 
बारेमा सहयोग पुयार्उँदछ ।  
 

छलकपट/स्वय ंअलग �न?े 
रोगीह�ले �ायाम गनार्ले दखुाई झन् 
बढ्छ भ�े सोच्छन् । त्यसैल,े उनीह� 
काम, �ायाम वा सामािजक 
��याकलापह�बाट टाढा रहन 

दखुाईलाई सकरात्मक �पल े
सामना गनुर्होस ्? 
रोगीह�ले दखुाईलाई िबस्तारै 
जीवनको एक अंशको �पमा 
स्वीकार गनुपछर् र यससँगै 

दखुाईको िपडासगँ ैबाचँ्न िस�ुहोस ् 
तपा�लाई कस्ता गितिविधह� दिेख 
डर लाग्छ भ�े कुरा स्प� पानुर्होस् । 
य�द तपा�लाई दखुाईको िपडा महसुस 
�न्छ भने, तपा�को क्षमता अनुसार 
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खोज्छन् ।  बाँच्नुपदर्छ । कायर्ह� गनुर्होस् ।  
 
य�द तपा�ले केही �ायामह� गनर् 
स�ु�न्छ भन,े त्यसले तपा�लाई आफ्नो 
डरह� कम गनर् र तपा�को क्षमताह� 
थाहा पाउन सहयोग पुयार्उँदछ, त्यसैले 
दखुाईसगँ सामना गनर् तपा�को 
आत्मिव�ास लाई बिलयो बनाउँदछ ।  

�ायाम र सामािजक 
गितिविधह�को किम? 
छलकपट गनार्ले लामो˗समयसम्म 
कम गितिविध, मांशपेशीह� तिन्कने 
जस्ता कुराह� िनम्त्याउँछ जसल े
दखुाईलाई झन बढाउँछ । त्यसैले, 
एक खतरनाक च� बन्छ । 
 
िड�ेशनले मािनसह�लाई सामािजक 
गितिविधह�बाट टाढा राख्दछ, र 
त्यसैले साथीह�सँगको सम्बन्ध 
कमजोर �न्छ । यस्तो अवस्था 
भएमा, तपा�ले साथीह�को साथ र 
सहयोग गुमाउनु�न्छ ।  

उपय�ु मा�ामा �ायाम र 
सामािजक गितिविधह� ? 
सामान्य जीवनशैली अपनाउनुहोस् 
। उपयु� मा�ामा काम, �ायाम र 
सामािजक गितिविधह�ले तपा�मा 
आत्म िव�ास बढाउँछ र तपा�को 
व�रप�र रहकेा मािनसह�ले 
तपा�लाई साथ �दने छन् र माया 
गन�छन् । 

तपा�को जीवलाई पनु �विस्थत 
गनुर्होस ् 
तपा�को जीवनको कायर् सूिचमा 
िवस्तारै उपयु� �ायामह� थप गद� 
जानको लािग सल्लाह �दइन्छ । 

 
दखुाईको कथा 

शारी�रक दखुाईका महससुह� 
जब मािनसलाई दखुाईले यातना �दन्छ, उनीह�लाई �ाय असहज, दःुखी, डर लागे जस्तो, िनराशपनको महसुस �न्छ, 
र �रस समेत उठ्छ ।  
 
मािनसह� िबकिसत भए सँगै, हामीले दखुाईलाई स्वभािवक �पमा एउटा खतरनाक सकेंत मानेका छौ ँ। नितजा स्व�प, 
यसले हा�ो �दमागमा डर र िचन्ता पैदा गछर्, जसले गदार् हा�ो शरीरलाई यसल ेएउटा समस्यामा पादर्छ, उदाहरणको 
लािग मांशपेशीमा समस्या । यस बाहके, हामीले हा�ो ध्यान दखुाईको िपडामा केिन्�त गदर्छौ,ँ त्यसैले सबै 
मािनसह�लाई दखुाईका िपडाह�ले िनयन्�ण गरे जस्तो दिेखन्छ ।  
 
जब लामो समय सम्म दखुाई रिहरहन्छ, केही सोचह�ल ेतपा�लाई झन धेरै िचिन्तत गराउँछ र डर पैदा गछर्, जस्तै 
“दखुाई झन बढ्ने पो हो �क“ र “के म अश� पो �ने हो �क“ जस्ता सोच आउँछन ्। मािनसह� शारी�रक �ायामले 
दखुाईलाई झन बढाउने वा झन ब�ढ द�ेु हो �क भनेर डराउँछन,् त्यसैले उनीह� कुन ैपिन �ायाम गनर् खोज्दनैन् । 
ओ�ानमा आराम गनार्ले केही समयको लािग राहत पाएको जस्तो महसुस �न्छ, तर यस्तो गनुर् भनेको सबै भन्दा ठूलो 
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गिल्त हो । लामो समयसम्म �ायाम नगरेमा मस्कुलर िडस्�ोफ� (मांशपेशी कमजोर �ने र काम नगन�) र स्क्लेरोिसस 
(एउटा अवस्थाबाट प�रवतर्न �न नखोज्ने) मा� �न्छ । त्यसपिछ सानोितनो ��याकलापले पिन मांशपेशीको 
जोन�ह�मा दखुाई महसुस �न्छ, त्यसैले रोगीह� शारी�रक �ायाम भनेपिछ डराउँछन ्। शरीरमा शारी�रक �ायाम 
कम भए सँगै, शारी�रक शि� पिन हराउँछ ।  
 
दखुाई जारी भएसँगै, यसले हा�ो िनन्�ा, �दउँसोको मनोभाव, र साथै काम गन� क्षमतामा हानी पुयार्उँदछ, र नितजा 
स्व�प थप समस्याह� आउँछन ्। य�द रोगीह�ले शारी�रक �ायाम नगनर्को लािग घरमा मा� बिसरह,े उनीह�को 
बािहरी ससंारसँगको दिैनक� सम्पकर्  कम �न्छ । यसका साथै, सामािजक सम्बन्ध साँघु�रपिछ, साथीह�को सहयोग 
नपाउन े�दँा िचन्ता र िड�ेशन �न सक्छ । य�द रोगीह�ले उनीह�को जीवनको ल�य गुमाए वा कुनै �दन दखुाई आफै 
हराउनेछ भनेर बसे , �ाकृितक �पमा दखुाईको िपडाले सबै ितरको ध्यान आकषर्ण गछर् । जब दखुाईको िपडाले 
जीवनको सबै रा�ा पक्षह� ओगट्छ, रोगीह� दखुाईको दासीको �पमा खतम �न्छन् । 
 
�ोिनक पने चतेावनी होइन ।  
�ोिनक पेन र एक्युट पेनको कारणह� धेरै फरक छन् । आजभोली �ोिनक पेन खतरनाक संकेतको �पमा छैन, र यसल े
शरीरको �ायु �णाली धेरै न ैसंवेदनशील भएको छ भ�े दखेाउँछ । “दखुाई“को महससु वास्तिवक �न्छ, तर रोगीह� 
यसको कारणले डराउनु पन� छैन । उनीह�ले के गनुपछर् भन्दा, दखुाईलाई स्वीकार गनुर्पदर्छ र दखुाईसँगै बाँच्न 
िस�ुपदर्छ । आराम �दान गन� �ायामह� िस� र सधै ँगनर् आवश्यक छ । जब दखुाई महसुस �न्छ, रोगीह�ले 
नआि�एर उनीह�को मांशपेशीलाई खुकुलो र आत्मालाई ढु�को साथ रा�ुपदर्छ ।  
 
खतरनाक च�मा दखुाई र िततोपन 
जब दखुाई केही अविधको समयको लािग रहन्छ, रोगीह�ले दखुाई मा� महसुस नगरेर एउटा िततोपना पिन महससु 
गछर्न । �ोिनक पेन भएका रोगीह� सधै ँएक्लोपनाको महसुस गछर्न । उनीह�ले दखुाईको कारण प�ा लगाउन 
अनिगिन्त पटक शारी�रक प�रक्षणह� गछर्न, िविभ� उपचारका िविधह� �यास गछर्न तर सबै �यासह� �थर् रहछे 
भनी थाहा पाउँछन् । यस्ता िनराशाजनक अनुभवह�ले पुन�थापनाको लािग आत्मिव�ास झन कम गराउँछ । यसका 
साथ,ै य�द रोगीह�ले गलत बुझेको जस्तो लागेमा वा असहाय महसुस गरेमा, उनीह� कम उत्�े�रत, िनराश �न्छन् र 
आत्मिव�ास गुमाउँछन,् जसले उनीह�को �दयमा िततोपना मा� थप्दछ । 
 
�ोिनक पनेल ेजीवनको अन्य पक्षह�मा पान� �भावह� 
जब �ोिनक पेनले मनिस्थित र शारी�रक आत्मबलमा असर गदर्छ, िनराशापनले अन्य समस्याह� िनम्त्याउँछ र 
रोगीह�मा थप दबाव बढाउँछ । उदाहरणको लािग, �ोिनक पनेले रोगीह�लाई लामो˗अविधको लािग िवरामी िवदा 
िलन बाध्य गराउँदछ, बेरोजगारी, आ�थक समस्याह� िनम्त्याउँछ । यसले पारस्प�रक सम्बन्धह� र जीवनशैलीमा 
प�रवतर्न ल्याउँछ, र एक पटकको लािग �दान ग�रएको सबै कुराह� िवस्तारै गुमाउँद ैजान्छन्, जस्त ैआनन्दले �हड्ने र 
आफ्नो शरीरको सन्तुलन बनाई रा�े, प�रवार र साथीभाईह�सँगको सम्बन्ध, जस्त ै�क उनीह�ल ेजीवनको 
अिभिवन्यास गुमाए जस्तो । यस्तो अवस्थामा, रोगीह�लाई रोगीको भूिमका मा� छोडरे, जीवनको घेराह� साँधु�रद ै
साँधु�रद ैजान्छ । यस्तो �किसमको बढ्दो बोज रोगीह�लाई असहनीय �न्छ । 
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दखुाई�ितको �ित��या प�रवतर्न गनुर्होस ् 
िविभ� मनोवैज्ञािनक र वातावरणीय कारकह�ल े�ोिनक पेन िनम्त्याउन सक्छ । नकरात्मक सोचह�ल ेिड�ेशन, 
िचन्ता, एलज�ह�, आतं�कत भावना, छलकपट जस्ता कुराह� �न्छ, जसले गदार् मािनसलाई एक्लो र अलिगएको 
महसुस गराउँछ, र यस्ता भावनाह�ले दखुाईलाई बढाउनेछ । कुनै प�रिस्थितह�ले शंकास्पद अनुभवह�को सम्झाना 
बढाउन सक्छ, र रोगीह�ले डरको कारण यस्ता प�रिस्थितह�बाट छिलएर �हड्ने �यास गछर्न् । य�द रोगीह�ले यस्ता 
नकरात्मक �ित��याह�सँग सामना गनर् जानेमा, उनीह�लाई दखुाईको िपडालाई स्वीकानर् र त्यही िपडासँग जीउन 
सिजलो �न्छ ।  
 
लगातार दखुाईलाई झन बढाउन ेकारकह� 
सामान्यतया, �ोिनक पेनको कारणह�मा नकरात्मक सोचह� र भावनाह�, जस्त ैडर, तनाव िचन्ता, िड�ेशन, 
हडबडाउने, छलकपट, चोटपटकको डर, अत्यािधक अपेक्षाह�, �ेरणाको कमी, जीवनका दबाव; शारी�रक कारकह�, 
जस्तै मांशपेशीको समस्या, �ायामको कमी, र अनुिचत मु�ा आसन आ�द पदर्छन ्। दखुाईको कारणह� बुझ्नाले 
रोगीह�लाई रोगको पयार्� उपचारको लािग सहयोग पुयार्उँदछ ।  
 
दखुाईको लािग सही मनोविृ� 
िवगतका �दनह�मा, �ोिनक पेन भएका रोगिह�ले पानािसया (सबै रोगलाई �ने औषधी) को खोजीको �यास गरे र 
संसार भ�र िच�कत्सा उपचारको लािग खोजी गरे । य�िप, उनीह�ले आफ्नो िस्थितसगँ रा�री सामना गरेनन् वा 
आफ्ना भावनाह�लाई समायोिजत गरेनन् । लामो समयपिछ, उनीह�ले समास्या र समाधान उनीह�कै �दयमा पाउन े
कुरा थाहा पाए । �ोिनक पेनसँग सामना गनर्, मनोवैज्ञािनक �पमा बिलयो रहन धेरै महत्वपूणर् छ । 
१) रोगीह�ले यो कुरा मा�ुपछर् �क मािनसह� असुरिक्षत छन्, हालको �ितबन्धह� स्वीकार गनुर्पछर्, दखुाई �ितका डर 
र अन्य नकरात्मक �ित��याह�लाई कम गनुर्पछर् र त्यसपिछ दखुाईको िपडालाई िवस्तारै बुझ्नुपछर् र स्वीकार गनुर्पछर् ।  
२) रोगीह�ले आफूलाई र आफ्ना भावनाह�लाई सम्हाल्न,े मनोवैज्ञािनक िसपह�मा पो� �न,े र त्यसपिछ समस्याह� 
स��य �पमा समाधान गनुर्पछर् । 
३) रोगीह�ले आफ्नो ल�य िनधार्रण गनुर्पछर्, योजनाह� बनाएर एक एक गद� पूरा गनपुछर् । यसका बाहके, सम्पूणर् 
���यामा, रोगीह�ले िनरन्तर आफूलाई धैयर् रा�े अन्त सम्म रहनको लािग �ोत्सािहत गनुर्पछर् । अन्तयमा, उनीह�ले 
यस्ता अभ्यास प�ात आत्म˗िव�ास हािसल गछर्न ।  
४) रोगीह�ले �िमक �पमा स्वस्थ्य जीवनशैली िवकास गनुर्पछर् र मांशपेशीह� बनाउनको लािग उपयु� मा�ामा 
�ायाम गनुर्पछर् ।  
५) दखुाईको िपडा महसुस भएपिन, रोगीह�ले सामान्य जीवन जीउन �यास गनुर्पछर्, सामािजक सम्बन्धह� कायम 
रा�ुपछर्, र केही रोचक कुराह�मा ध्यान �दनुपछर् ।  
६) रोगीह�ले पारस्प�रक सम्बन्धह�मा सुधार गनुर्पछर्, जीवनको रेखाह� बढाउनुपछर्, र प�रवार र साथीभाईह�बाट 
थप सहयोगको अपेक्षा रा�ुपदर्छ ।। 
७) रोगीह�ले तनाव िचन्ताह� कम गराउनुपछर्, शारी�रक र मानिसक स्वास्थ्य कायम रा�ुपछर्, र आफू�ित दयालु 
�नुपछर् ।  
 
य�द तपा� दखुाई सम्बिन्धत मनोवैज्ञािनक िशपह� िस� चाहान ु�न्छ भन,े तपा�लाई िक्लिनकको मनोवैज्ञािनक 
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िवशेषज्ञको लािग �रफेरलको आवश्यक पछर् ।  
 

    िमङपाव हले्थ साइकोलोजी फोटोस्कोपबाट पुनछािपएको सवार्िधकार @ िल इङिमङ २००७ 
 
 
 

मलाई मनोिच�कत्सकसगँ �कन �रफेरल चािहन्छ ? 
 
�ोिनक पने र भावनाह�ल ेएक अकार्लाई असर गछर्न ।  
िव�का अनुसन्धानह� अनुसार, �ोिनक पेन भएका रोगीह�लाई दखुाईको िपडा र जीवनका सबै पक्षह�को दबावको 
कारण िविभ� स्तरको मानिसक तनाव िचन्ताह� �न्छ । दखुाई र भावनाह� धेरै नै सम्ब� छन् र एक अकार्मा ठूलो 
�भाव पाछर्न । यसका साथ,ै कुनै �कारको दखुाई भोगी रहकेो रोगीह� जस्त,ै माई�ेन भएकाह�लाई िड�ेशन �ने 
सम्भावना ब�ढ �न्छ । 
 
त्यसैले, मानिसक र भावनात्मक समस्याह�सँग सामना गनुर् भनकेो आधुिनक औषिधह�को एक अिनवायर् िहस्सा हो । 
यस अनुसार, थप मुल्याङ्कनको लािग डाक्टरह�ले रोगीह�लाई मनोिच�कत्सक कहा ँ�रफर गदर्छन् । यसको अथर् 
डाक्टरह�ले प�ा लगाएका तपा�को दखुाई, एक “मनोवैज्ञािनक असर“ को दखुाई हो वा तपा� पागल हो भ�े होइन । 
यसको िवप�रत, उहाँले तपा�लाई अझ िवस्तृत उपचार �दान गनर् चाहानु�न्छ, �कनभने उहाँले �भावकारी �पमा 
मानिसक र भावनात्मक समस्याह� सामना गरे दखुाई �वस्थापनमा फाइदा �ने र रोगीको दिैनक� जीवनमा सुधार 
�ने कुरामा िव�ास गनुर्�न्छ । 
 
�ोिनक पने र िड�ेशन 
�ोिनक पेनको यातना भोगेका, आ�द भन्दा ब�ढ जस्तो रोगीह� िड�ेशनको लक्षणह�बाट �स्त �न्छन् । िड�ेशन भएका 
र उदास भएका, रोगीह�को गितिविध �ितको �ची कम �न्छ र औषधी उपचार�ितको िव�ास गुमाउँछन् । यस बाहके, 
रोगीह�ले �ाय कुराह� िबगान�, खान मन र िनन्�ा नला�,े र यहाँ सम्म �क धैयर्ता शि� कम �ने र आत्महत्याको 
बारेमा सोच्ने जस्ता कुराह� बाट �स्त �न्छन् । हल्का वा �ठ�को िड�ेशन भएमा, साइकोथेरापीले केही मा�ामा �भाव 
पानर् सक्छ, तर गिम्भर िड�ेशनलाई औषधी�ारा उपचार गनुर्पछर् । �ाय जसो िड�ेशन˗िव��का औषधीह�मा, 
�ाइसाइिक्लक एिन्ट िड�ेशेन्टह�, सेलेिक्टभ सेरोटोिन �रअपटेक इनिहिबटर, र नयाँ खालको एिन्ट िड�ेशेन्टह� जसले 
मिल्ट �रसप्टरको काम गछर् । मनोिच�कत्सकह�ले रोगीह�लाई दखुाई कम गनर्, मनिस्थित रा�ो बनाउन, िनन्�ामा 
सुधार ल्याउन, र खानिपनमा सुधार ल्याउनको लािग उपयु� एिन्ट िड�ेशेन्ट िसफा�रस ग�र�दने छन ्। 
 
�ोिनक पने र िपर िचन्ताको िवकार 
हर �दन दखुाईको िपडाले गदार्, �ोिनक पेन भएका सबै रोगीह� जिहल्य ैदखुाई झन बढ्द ैजाने र कुनै �दन सहन नस�े 
�ने हो �क भनरे िचन्ता गछर्न । उनीह� डरले बाँचीरहकेा �न्छन,् र यसका कारण िपर िचन्ताका लक्षणह� पिन �न्छन् । 
िपर िचन्ताले गदार् अटोनोिमक �ायु �णालीलाई अिधक स��य गराउँदछ, स्वास�स्वास बढाउँछ, मुटुको ढड्कन 
बढाउँछ, र र� चापलाई पिन बढाउँछ । यसले रोगीह�लाई मांशपेशीको समस्या र दखुाई�ित झन संवेदनशील 
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बनाउँछ, जसले गदार् दखुाई झन बढ्द ैजान्छ । रोगीह�लाई मनोिच�कत्कह�ले उपयु� िपर िचन्ता िव��का औषधीह� 
िसफा�रस ग�र�दने छन ्। �ाय �योग �ने िपर िचन्ता िव��का औषिधह�मा बेन्जोडायजेपाइन र बसिपरोन पदर्छ, 
जसले रोगीह�को धैयर्िहनता भावनाह�बाट मु� �न सहयोग पुयार्उँछ, मांशपेशीह�लाई नरम बनाउँछ, र आराम 
�दलाउन े�ायामह�को सहायताले दखुाईको िपडाबाट राहत �दन्छ । 
 
�ोिनक पने र औषिधको लत 
�ोिनक पेन भएका धरैे जसो रोगीह�ले औषधीको मा�ा िनजले बढाएको वा िसफा�रस˗नग�रएको औषिधह� जसमा 
पेन�कलरह�, िसड�ेटभह� र िनन्�ाको गोलीह� िलएको मािनन्छ । लामो समयसम्म यस्ता औषिधह� खानाले मानिसक 
अश�ता, स्मरण शि�मा समस्या र शारी�रक र मनोवैज्ञािनक िनभर्रता जस्ता समस्याह� �न्छन् । रोगीह�ले �िमक 
�पमा औषधीको मा�ा बढाउँछन,् तर औषधीको असर िवस्तारै घट्द ैजान्छ । य�द रोगीह�ले औषिधको मा�ा घटाए, 
उनीह�ले औषिधको किमको लक्षणह� पिन महससु गछर्न ्। मुटुको धड्कन बढ्न,े हात का�े, िनन्�ा नला�,े तनाव र 
बढ्दो दखुाईको िपडाह� कम गम्भीर लक्षणह�मा पदर्छ, र गम्भीर लक्षणह�मा मानिसक असन्तुलन, वेहोस �न ेर 
अचानक शरीरका भागह� बाउिडने जस्ता समस्याह� पदर्छ । यस्ता लक्षणह�ले रोगीह�लाई दिुवधामा पादर्छ । 
मनोिच�कत्सकह�ले रोगीह�को अवस्थाको बारेमा सिह त�रकाले बुझ्न सक्छन ्र केही औषिधको सहायताले िवस्तारै 
औषिधको लतबाट छुट्कारा �दलाउन सक्छन् । यस बाहके, औषिधको मा�ा कम गन� बेला दखुाईको िपडा कम गनर्को 
लािग ितनीह�ले पेन�कलरको �कारह� र यसको मा�ा पिन समायोिजत ग�र�दन्छन् ।   
 

गित समायोजन 
सामान्यतया, अत्यािधक मा�ामा मांशपेशीह�को हलचलको कारण वा अनुपयु� मु�ा वा आसनले गदार् दखुाईको िपडा 
हन्छ । य�िप, �ोिनक पेन भएका रोगीह�लाई हरेक समय दखुाईको िपडाले यातना �दइ रहकेो �न्छ, त्यसैले दखुाई 
केवल मांशपेशीको समस्या वा यसको अिधक �योगको कारणले गदार् हो भनरे ब�ु अनपुयु� हो । 
 
यस्तो अवस्थामा, �ोिनक पेन भएका रोगीह�ले अझै पिन �भावकारी �पमा उनीह�को सहनशीलता शि�लाई 
समायोजन ग�र उिचत मांशपेशीको हलचललाई कायम रा� सक्छन्, र अपयार्� वा अिधक �ायामको कारण �न,े 
मांशपेशी सु�े समस्यालाई रो� सक्छन् । 
 
गितलाई समायोजन गनर् सिजलो छ । रोगीह�ले यो दिैनक� जीवनको लगभग सबै गितिविधह�मा गनर् सक्छन ्र 
सामान्य कायर्बाट सु� गनर् सक्छन् । तल �दइएको भागमा, गित समायोजनको चरणह�को बारेमा बुझ्न हामीले “�हडाई
“ लाई एक उदाहरणको �पमा िलन सक्छौ ँ

1) पिहले, �हड्ने समय वा सरदर दरूीको बारेमा जा�ुहोस ्वा तपा�लाई आफू �हड्न सक्छु जस्तो ला�े दरूीको 
बारेमा जा�ुहोस् । 

2) मािथ उल्लेख ग�रएको ल�यबाट ८०% सम्म �हड्ने समय वा दरूीलाई घटाउनुहोस् । 
3) जब यो िहडाईको समय वा दरूी पुग्छ, कृपया िव�ाम गनुर्होस् र �हड्नु भन्दा अिघ केही समयको लािग आराम 

गनुर्होस् ।  
4) िवस्तारै, तपा�को क्षमता अनुसार �हडाईको समय वा दरूीलाई बढाउनुहोस ्।  

 
समायोजन गनुर्को मुख्य उ�शे्य भनेको रोगीह�को दखुाईको िपडालाई कम गनुर् मा� नभएर, उनीह�लाई दखुाईको 
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बाबजुद �ायाम गनर् �ोत्साहन गनुर् पिन हो ।  
 
य�द दखुाई झन बढेमा, �ायाम गनर् नछोडरे त्यसको कारणह� र त्यसलाई कम गन� उपायह� खोज्न सल्लाह �दइन्छ । 
 
य�द केही कुराको समस्या छ भन,े दखुाईको उपचारको लािग कृपया िक्लिनको िच�कत्सक�य कमर्चारी कहाँ गएर 
जचाउनुहोस् ।  

 
 

शरीरको उिचत आसनह� 

उिचत त�रकाल ेब� े
 िचउँडोलाई शरीरको बीच भागमा पानुर्होस ्
 छातीलाई बािहर पानुर्होस ्
 पेटको मांशपेशीह�लाई किसलो पानुर्होस ्
 कुस�को पछािडको भागको िव��मा ब�ुहोस्  
 

उिचत त�रकाल ेउिभन े
 िचउँडोलाई शरीरको बीच भागमा पानुर्होस ्
 छातीलाई बािहर पानुर्होस ्
 पेटको मांशपेशीह�लाई किसलो पानुर्होस ्
 कानह�, काँधको िबचको भाग र िहपको जोन�, 

घुँडाको जोन� र खु�ाको बािहरी जोन� एकै 
लाइनमा �नुपछर् । 

 
 

�ायाम 
�ायाम �ोिनक पेनको िव�� एक शि�शाली हितयार हो । यसले दखाई कम मा� नगरेर, शरीरको काम गन� 
क्षमतामा पिन सुधार ल्याउँछ र तनावलाई कम गराउँछ । 
 
�ायामका सामान्य गलत धारणह� 
 �ायामले सिजलै मांशपेशी वा जोन�ह�को समस्या िनम्त्याउँछ, जसले दखुाईलाई झन् बढाउँछ ।  

 
�ायामको कमील े�न ेप�रणामह� 
य�द रोगीह� दखुाईको कारण �ायाम गनर् डराउँछन ्भने, उसको ह�ी र मांशपेशीह� कमजोर �न सक्छ, र उसको 
जोन�ह�को गितशीलता कमी आउँछ । यस खतरनाक च� अन्तगर्त, उसको दखुाई बढ्द ैमा� जान्छ ।  
 

दखुाई → �ायामको किम → कमजोर मांशपेशी र ह�ीह�, जोन�को गितशीलतामा कमी → दखुाई 
 
�ायाम गनर् सही त�रकाह� 
(1) उपय�ु �ायामको मखु्य कुराह� जा� ुपदर्छ 

 तपा�ले तपा�लाई उपयु� �ने �ायाम छनोट गनुर्पछर् र तपा�को क्षमता अनसुार सधै ँ�ायाम गनुर्पछर् ।  
 �ारिम्भक चरणमा, तपा�ल ेमांशपेशीह� कमजोर भएको र शरीर कठोर भएको अनुभव गनुर्�न्छ । हरेक 

चोटी थोरै मा�ामा �ायाम गरेपिछ , छोटो िव�ाम िलनुहोस् र बानी परेपिछ िवस्तारै �ायामको मा�ा 
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बढाउँद ैजानुहोस् । 
 �ायाम गनर् सु� गनुर् अगािड, तपा�ल ेउपयु� सामा�ीह� तयार पानुर्पछर्, �ायामको वातावरणसँग 

आफूलाई प�रिचत गराउनुहोस,् र पयार्� मा�ामा वामर्˗अप �ायामह� गनुर्होस ्। 
 �ायाम गनुर् अिघ र पिछ दखुाई केही मा�ामा बढ्न सक्छ । य�िप, य�द दखुाई बढ्द ैगएमा, �ायामको 

िवस्तार र संख्यामा समायोजन गनर् आवश्यक �न्छ । 
 आउने अिधल्लो ह�ाको लािग ल�य पिहल्यै तय गनर् सल्लाह �दइन्छ । ल�यमा �ायामको संख्या, यसको 

िवस्तार, दरूी, वा तौल जस्ता कुराह�को संख्या बढ्न सक्छ । 
 �ोिनक पेनले रोगीह�लाई पटक पटक दखु �दन सक्छ, त्यो हल्का वा ित� पिन �न सक्छ । रोगले िनयन्�ण 

नगरोस् भ�को लािग, हरेक �दनको योजना अन्तगर्तका मुख्य �ायाम� पालना गनर् पिन एकदमै महत्वपूणर् 
छ । 

 दखुाई बढेको �दनह�मा, तपा�ल ेआफ्नो गितलाई आत्मिव�ास र इच्छा शि�को साथ समायोजन गनुर्पछर्, 
र �ायामको उिचत मा�ालाई जोड �दनुपछर् ।  

(2)  �ायाम गनुर् अिघ र पिछको तयारी 
 �ायाम गनुर् अिघ र पिछको पयार्� तयारीले तपा�लाई रा�ो �भाव पानर् सक्छ ।  
 जोन�ह�को �ायामह�ले तपाईको जोन�को गितशीलता लाई कायम रा� सहयोग पुयार्उँछ र किस्सएको 

जस्तो अनुभव र दखुाईलाई कम गछर् ।  
 तिन्कन े�ायामह�ले मांशपेशीलाई लिचलो रा� सहयोग पुयार्उँछ, सुि�े सम्भावना वा शरीरको �टस्युमा 

�ने समस्याह�लाई कम गराउँछ, र शरीरलाई रा�ो अवस्थामा राख्दछ, र �ोिनक पेनलाई झन् बढ्न बाट 
रोक्दछ । कृपया यो कुरामा ध्यान �दनुहोस् �क तिन्कन े�ायामह� गदार्, समास्या नहोस् भ�को लािग धेरै 
बल लगाएर मांशपेशी नतन्काई, तपा�ल ेमांशपेशीह� िवस्तारै र थोरै बल लगाएर तन्काउनु पछर् ।  
 

(3)  साधारण �ायामह�बाट स�ु गन� 
तपा�ले १०˗१५ िमनेट सम्मको साधारण �ायाम छनोट गनर् स�ु�न्छ । �ायाम धरैे सिजलो वा धेरै गा�ो पिन 
�नु �दँनै । यस्ता �ायामह�मा �हडाई, पौिडने, िचगङ्ग (Qigong), योगा, ताइ िच (Tai Chi) ह� स्वीकायर् 
छन् । 
 

(4)  सचूना 
तपा�ले उपयु� �ायामह� छनोट गनर्को लािग तपा�को डाक्टर वा �फिजओसथरेािपस्ट सँग सल्लाह गनर् 
स�ु�न्छ । तपा�ल े�म िवभागको (�म िवभागको वेबसाइटमा िन� ठेगानामा उपलब्ध छः 
http://www.labour.gov.hk/tc/public/content2_9b.htm ) �ावसाियक सुरक्षा र स्वास्थ्य शाखा�ारा 
छािपएको “थप �ायाम, उत्कृ� कायर्“ भ�े �ोशरमा पिन हनेर् स�ु�न्छ ।  

 
िनयिमत �ायाम सबैभन्दा �भावकारी उपाय हो, त्यसलैे यसलाई िवस्तारै दिैनक� जीवनको एउटा अंशको �पमा 
रा�ुपदर्छ । 
 
यहाँ केही �ायाह� छन् जसले तपा�को शरीरको िविभ� भागह�लाई िवकाश गदर्छ । तपा�ले यो �ायामलाई हरेक 
�दन ३ पटक दोहोयार्उन स�ु �न्छ ।  
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 िवस्तारै टाउको बाँया ितर फकार्उनुहोस् र ५ सेकेन्डको लािग तेि�कै ब�ुहोस् । सोही �ायाम दाँया तफर्  पिन 

दोहोयार्उनुहोस् । यो �ायाम पाँच पटक दोहोयार्उनुहोस् ।  
 बाँया हात दाँया काँधमा रा�ुहोस,् र दाँया हातले बाँया हातको कुिहनोलाई दाँया काधँ ितर ता�ुहोस ्। ५ 

सेकेन्डको लािग तेि�कै ब�ुहोस् । सोही �ायाम बाँया हातले दोहोयार्उनहुोस् । यो �ायाम पाँच पटक 
दोहोयार्उनुहोस् । 

 दािहने पाखुरा टाउको पछािड ितर बङ्गाउनुहोस ्। िवस्तारै दाँया कुिहनोलाई बाँया हातल ेबाँया तफर्  ता�ुहोस् । 
५ सेकेन्डको लािग तेि�कै ब�ुहोस् । त्यसपिछ सोही �ायाम बाँया हातले दोहोयार्उनहुोस् । यो �ायाम पाँच 
पटक दोहोयार्उनुहोस ्।  

 तौलीको दईुवटा �कनार दइुवटै हातले समा�ुहोस,् र त्यसपिछ असर परेको पाखुरालाई तन्केको जस्तो महसुस 
नभए सम्म ता�ुहोस ्। ५ सकेेन्डको लािग तेि�कै ब�ुहोस ्। यो �ायाम १० पटक दोहोयार्उनुहोस् ।  

 तपा�को हात पछािड लगेर �स गनुर्होस,् कुिहनोह�लाई िसधा रा�ुहोस,् र िवस्तारै मािथ ितर ता�ुहोस् । ५ 
सेकेन्डको लािग तेि�कै ब�ुहोस् । यो �ायाम ५ पटक दोहोयार्उनुहोस् । 

 अगािडतफर्  िन��रनुहोस् । एउटा हातमा एउटा िस्थर वस्तु रा�ुहोस,् र आक� हातलाई आनन्दले छोड्नुहोस ्। 
आरामले छोडकेो हात िविभ� �दशामा १० पटक रोल गनुर्होस् ।  

 दाँया हात िभ�ामा रा�ुहोस,् र त्यसपिछ  शरीरलाई िभ�ातफर्  ढल्काउँदा र काँध र पाखुरा तन्केको जस्तो 
महसुस नभएसम्म दाँया हात मािथितर सछर् । १० सेकेन्डको लािग तेि�कै ब�ुहोस ्। सोही �ायाम बाँया हातले 
दोहोयार्उनुहोस् । यो �ायाम १० पटक दोहोयार्उनुहोस् । 

 �त्येक काँध र पाखुरालाई अगािड र पछािड १० पटक घुमाउनुहोस् ।  
 तौलीलाई दवैु हातल ेसमा�हुोस ्। िवस्तारै पाखुरा उठाउनुहोस,् र िवस्तारै पिहल्यै कै अवस्थामा तल झानुर्होस ्। 

यो �ायाम १० पटक दोहोयार्उनुहोस ्। 
 नाँडीलाई मािथ उठाई, हातको पछािडको भाग तपा�को अनुहार ितर पन� ग�र दाँिहन ेपाखुरालाई तेि�कै 

रा�ुहोस् । िवस्तारै बाँया हातल ेदाँया हातलाई पछािड ितर ता�ुहोस् । ५ सेकेन्डको लािग तेि�कै ब�ुहोस् । 
दाँया हात तन्काइ रा�े, हत्केला मुखा ितर पारी, नाँडीलाई तल झानुर्होस् । िवस्तारै बाँया हातले दाँया हातलाई 
पछािड ता�ुहोस् । ५ सेकेन्डको लािग तेि�कै रा�ुहोस् । सोही �ायाम बाँया हातले दोहोयार्उनुहोस् । यो �ायाम 
५ पटक दोहोयार्उनुहोस् । 

 तपा�को शरीरलई बाँया र दाँया ितर बङ्गाउनहुोस,् र ५ सेकेन्डको लािग तेि�कै ब�हुोस ्। यो �ायाम ५ पटक 
दोहोयार्उनुहोस् । 

 आफूलाई स्थीर रा�ुहोस ्। हातह�लाई पछािड ढाड भन्दा तल रा�ुहोस् र िवस्तारै शरीरको मािथल्लो भागलाई 
दाँया र बाँया ितर फकार्उनहुोस् । ५ सकेेन्डको लािग तेि�कै ब�ुहोस् । यो �ायाम ५ पटक दोहोयार्उनुहोस ्।  

 भुईमा खु�ा राखेर िसधा ब�हुोस् । दाँया खु�ालाई तेस� पारेर उठाउनहुोस् । दाँया खु�ालाई १० पटक तल मािथ 
चलाउनुहोस् । बाँया खु�ाले १० पटक दोहोयार्उनुहोस् ।  

 एउटा बस्तुलाई हातह�ल ेसमातेर ब�ुहोस् । भु�बाट कुकुर् �ा उठाउनुहोस् । ५ सेकेन्ड सम्म तेि�कै रा�ुहोस,् र 
त्यसपिछ खडा िस्थितमा रहनुहोस ्। यो �ायाम १० पटक दोहोयार्उनहुोस् । 

 िभ�ाको निजकै ब�ुहोस, एउटा खु�को बु�ढ औलँा िभ�ामा रा�ुहोस,् र तपा�को शरीरको गु�त्वाकषर्ण आक� 
खु�ामा पानुर्होस् । जब सम्म घुँडा दिेख कुकुर् �ा सम्मको भाग तन्केको जस्तो महसुस �दँनै तब सम्म िवस्तारै 
शरीरलाई अगािड तफर्  ढल्काउनुहोस् । ५ सेकेन्डको लािग तेि�कै ब�ुहोस ्। यो �ायाम ५ पटक �त्येक खु�ाले 
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दोहोयार्उनुहोस् । 
 

जीवनमा समायोजन 
जीउन ेवातावरण दखुाईको असर पनुसमायोजन 

घर   
 

 घरको काम गदार् समस्या, लामो 
समयसम्म उिभन वा �हड्न नस�े, 
भारी वस्तुह� उचाल्न नस�े, र 
घरायसी काम गनर्को लािग 
िन��रन नस�े । 
 

 घरायसी काम गनर्को आत्मिव�ास 
बढाउनको लािग केही सीप मुलक 
कायर्�मह�मा सहभागी �न ेर 
िसकेर �योग गन� । 

खाली समय  
 

 दखुाईको कारण खाली समयको 
गितिविधह�मा सहभागी �न 
असमथर् ।  
 

 खाली समयको गितिविधह�मा 
सहभािग �न �े�रत नभएको । 
केवल एउटै �किसमको काम 
ग�ररहकेो महसुस �न ेवा घरमा 
मा� बिस रा�े ।  

 �ि�गत �िचह�को बारेमा 
खोज्नुहोस,् आफूलाई सिजलो ला�े 
खालका गितिविधह� खाली 
समयमा गनर् �यास गनुर्होस ्र 
त्यसपिछ आफूलाई अन्य क�ठन 
चुनौितह� �दनुहोस् ।  

समाज  साथीह�सँग भेट्न वा साथीह� 
िबच रहन मन नला�,े वा सभा र 
भेलाह�बाट टाढा रहन े।  

 सामािजक गितिविधह� गनर्को 
लािग सहयोग र �ोत्साहन 
गनुर्होस,् र एक िस्थर समथर्न 
�णालीको स्थापना गनुर्होस् ।   
 

काम  दखुाईको कारण कामको 
�दशर्नमा असर परेको, काम 
सुचा� पिन गनर् नसकेको । 

 दखुाईको कारण �न ेशारी�रक 
सीमाह�लाई स्वीकार गनर् 
िस�ुहोस,् र तपा� अिघल्लो  
जािगरमा फ�र जान सक्षम न�न 
पिन स�ु�न्छ भ�े कुरालाई पिन 
स्वीकार गनुर्होस् ।  
 

 तपा�को कायर्को �दशाको लािग 
पुनःयोजना 
बनाउनुहोस्̠ जािगरह� प�रवतर्न 
गनुर्होस,् तािलमह�मा भाग 
िलनुहोस,् आंिशक˗समय वा 
स्वयंसेवकको काम गनुर्होस् ।  
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म कसरी रा�ो गनर् सक्छु ? 
स्प� ल�यह� बनाउनहुोस ्
तपा�को ल�यह� र कायर्तािलका �ट�ुहोस् । एकै चोटी धरैे ल�यह� नरा�ुहोस् । अस्वभािवक वा धेरै ल�यह�ले 
तपा�मा िनराशा मा� थप्छ ।  
तपा�को �गितको नोट बनाउनहुोस ् 
यसले तपा�लाई सुधार गनर् िमल्ने ठाउँह�लाई समीक्षा गनर् सहयोग पुयार्उँदछ । य�द तपा�ले रा�ो गनुर्भयो भन,े 
आफैलाई कुनै �कारको पुरस्कारह� �दन ेगनुर्होस् । 
“पनुस्वास्थ्यपतन“ रो�ुहोस ्
दखुाईसगँ सामना गनर् तपा�ले िविभ� ���यामा पो� भए पिन, दखुाई कुन ैपिन समयमा “पुनस्वास्थ्यपतन“ �न सक्छ 
। यो सामान्य हो र स्वीकायर् छ । हार नमा�ुहोस;् चाँडो भन्दा चाँडो कसरी सामना गन� भ�े बारेमा सोच्नहुोस,् र 
ितनीह�लाई दखुाई सु� �नु भन्दा अिघ नै लागू गनुर्होस ्।  
स��या�पमा सहयोग खाज्नहुोस ् 
तपा�को भावनाह� घरप�रवार/साथीह�सँग पो�ुहोस;् ितनीह�ल ेतपा�लाई �भावकारी सल्लाह सुझाव र 
भावनात्मक सहयोग �दान गनर् सक्छन् ।  
तपा�को योजनामा सामेल �नको लािग साथी खोज्नुहोस ्र आफ्नो दढृतालाई म�त पुयार्उनुहोस् ।  
सहयोग खाज्नुभनेको अ�मा िनभर्र �नु होइन; यसको िवपरीत, अिधक˗सुरक्षा/अिधक सहयोगले तपा�को �गितलाई 
बाधा पुयार्उँछ ।  
य�द आवश्यक परेमा िवशेषज्ञह�को सहयोग िलनुहोस् । 
 
 
 

मलै ेदखुाई कम गनर्को लािग उपचार गरे, 
 तर पिन अझ ैदिुख रहन्छ, मलै ेके गनुर्पछर् ? 

 
िविभ� उपचारह�, जस्तै शारी�रक थेरापी, औषिध उपचार, र िविभ� समय समयको थेरापीको बाबजुद पिन, केही 
रोगीह�लाई अझै दखुाईको िपडा �न्छ । सामान्यतया यस्तो �कारको दखुाई तेित नरा�ो �दँनै । य�द तपा�को 
डाक्टरले केही उपचार योग्य समस्याह�लाई रोकेका छन् भन,े र दखुाईको िपडा अझै दोहो�रएको छ भन,े तपा�ले 
समृ� र सन्तोषजनक जीवन जीउनको लािग दखुाईसगँ कसरी सामना गन� र दखुाईको िपडालाई कसरी स्वीकार गन� 
भ�े कुरा िस�ुपछर् । 
 
�ोिनक पेनको कारणल ेगदार् असक्षम भएका केही रोगीह�को लािग, कि��टभ िबहिेवअरल थेरापी र िवस्तृत �ायाम 
कायर्�मको संयोजनले रोगीह�को कायर्, मनिस्थित र जीवनको गुणस्तर पुन�थािपत गनर् �भावकारी रहकेो कुरा 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

NEPALI - CHRONIC PAIN.DOC 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 
 

�मािणत गरेको छ । यस उपचारको सहायताल,े तपा�ले आफ्नो गितिविध र जीवनशैली अनुसार कसरी अनुकूल 
िमलाउने र अवस्थाअनुसार कसरी सामना गन� भ�े बारेमा थाहा पाउनु�न्छ, जसले गदार् दखुाईको कारण �ने 
बाधाअचर्न कम �न्छ र पुन सामान्य जीवन �ा� �न्छ । 
 

मायोफेिसयल पने �स�म 
कारण 
मायोफेिसयल पेन �स�म भ�ाल ेकुन ैएउटा भागमा मा� मांशपेशी द�ेु, जुन सामान्यतया “��गर प्वाइन्टह�“मा �न्छ । 
यस्तो दखुाई अन्य �कारको दखुाईसँगै �न्छ । 
 
यस पेन �स�मको मुख्य कारणह�ः (१) बनावट कारकह� (जस्तै खराब शारी�रक बनावट, खराब आसन, 
लामो˗समयसम्म मांशपेशी च्यािपने, इत्या�द); (२) �णालीगत कारकह� (जस्तै कुपोषण, िनन्�ा नला�,े एलज�का 
रोगह� इत्या�द) (३) मनोवैज्ञािनक कारकह� (जस्तै िड�ेशन, अब्सेिसभ˗कम्पिल्सभ िडस्अडर (OCD), �ोिनक तनाव 
िवकार, इत्या�द) । 
 
 
िक्लिनकल लक्षणह� र उपचार 
जब मांशपेशी लामो समय सम्म खुम्चेर बस्छ, सडकेो रसायनह� उत्पादन �न्छ, जसले मांशपेशीलाई झन धेरै 
खुम्चाउँछ, र यसले र� सचंारलाई असर गदर्छ, र यस्ता रसायनह�को उन्मूलनको लािग बाधा पुयार्उँछ । यसले गदार् 
खतरनाक च�लाई जारी राख्छ जसको कारण “��गर प्वाइन्टह�“ बन्छ ।  
 
यस्तो �कारको दखुाईह� मुख्य ग�र घाँटी, काँधह�, मािथल्लो भागको अंगह�, ढाडको तल्लो भाग, र शरीरको तल्लो 
भागको अङ्गह�मा �न्छ । “��गर प्वाइन्टह�“ बाहके, बाँक�को शरीरको प�रक्षण सामान्यतया सामान्य �न्छ । यस 
�कारको दखुाईल ेजोन�ह�को गितिविधलाई असर गनर् सक्छ र मांशपेशीलाई कमजोर बनाउन वा खुम्चाउन पिन 
सक्छ ।  
 
मायोफेिसयल पेन �स�मले िविभ� भागमा िविभ� दखुाईको अवस्थाह� दखेाउँछ । उदाहरणको लािग, यसले गदार् 
टाउकोमा र घाँटीमा जोडले द�ु सक्छ, काँधह�को जोन�मा िपडा˗ भए जस्तो दखुाई �न सक्छ । 
 
 

�ोिनक ब्याक पने (लामो समय दिेख ढाडको तल्लो भागको दखुाई) 
कारण 
ढाडको तल्लो भाग द�ेु एक सामान्य दखुाई हो । क�रब ८०% मािनसह�लाई तल्लो एक्युट ब्याक पेन भएको छ, र यी 
८०% मध्य कोहीले केही ह�ामा नै कुन ैिवशेष उपचार िबना राहत पाएको वा आफै˗िनको भएको महससु गछर्न । केही 
रोगीह�मा मा� �ोिनक ब्याक पेन �न्छ ।  
 
धरैजसो अवस्थामा, ढाडको तल्लो भागको दखुाई मेकािनकल समस्याको कारण �न्छ । 
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ढाडको तल्लो भागको दखुाई िनम्त्याउने मुख्य कारकह� िन� छन्ः तौल धेरै भएर, लगातार उचाल्ने र शरीरलाई 
बटान� हलचलह�, र लामो समयसम्म गलत आसनह�मा ब�े वा उिभन े।  
 
िक्लिनकल लक्षणह� र उपचार 
तपा�को डाक्टरले तपा�लाई िवगतका मेिडकल िववरणह� िवस्तृतमा सो�ेछन् र उपयु� शारी�रक जाँचह� गन�छन ्। 
उसले तपा� कुनै पिन गम्भीर िबमारीह� जसमा सुि�एको, भास्कुलर रोग, क्यान्सर आ�द जसलाई हामी “रातो झन्डा
“ भन्छौ यस्ता रोगको लक्षणह�बाट �स्त �न�ु� भनी िनि�त गनुर्पछर् । 

“रातो झन्डा“ 
 ढाडको मािथल्लो भागको दखुाई र छातीको दखुाई 
 अज्ञात ज्वरो वा धरैे मा�ामा तौल घट्न े 
 मू�ाशय वा आन्�ामा समस्या 
 िवगतको क्यान्सर 
 अस्वस्थता वा अन्य िबमारीह� भएको 
 �गितिशल �ायुको किम जस्त ैमांशपेशी सु�े, तागतको किम, र छालाको कमजोर 

संवेदनशीलता 
 �हडाईमा समस्या, तल्लो भागको अंगह� असामान्य �न े
 लक्षणह� दिेखएको अविध २० वषर् भन्दा कम वा ५० वषर् भन्दा ब�ढ 

 
 
सामान्यतया तपा�को दखुाई र इमेिजन (शरीर िभ�को अवस्था हने� जस्त ैएक्स˗रे) प�रक्षणको �रपोटर्सँग कुनै सम्बन्ध 
�दँनै । गम्भीर�पमा दखुाईको िपडा भई रहकेो रोगीह�को इमेिजन प�रक्षणको �रपोटर्मा पूरै सामान्य रहकेो दिेखन्छ । 
हल्का दखुाईको िपडा भइरहकेो अन्यमा असामान्य इमेिजन �रपोटर् आउन सक्छ । त्यसलैे, तपा�ले डाक्टरलाई के गनर् 
स�ु�न्छ र स�ु�� भ�े कुराको बारेमा जानकारी �दन महत्वपूणर् छ ।  
 
एउटै समयमा, तपा�को डाक्टरले तपा�को मनोवैज्ञािनक र वातावरणीय कारकह� पिन पिहचान गन�छन् (जस्त ै
तपा�को उपचार�ितको आशा, तपाईको कामको �कृित, तपा�को आ�थक अवस्था, आ�द), जसले गदार् तपा�को 
उपचार �ितको �भावको मूल्याङ्कन ग�रन्छ । 
 
शारी�रक थरेापी धरैे न ैमहत्वपणूर् छ  
 
तपा�ले पिहले शल्य��या˗बाहकेका िवस्ततृ उपचारह�को �यास गनुर्पछर्, �ाय जस्तो रोगीह�ले यसबाट न ै
सन्तोषजनक नितजा �ा� गछर्न । 
 
तपा�ले लामो समय सम्म ओ�ानमा आराम गनुर् �दँनै, जुन तपा�को लािग नरा�ो मा� नभएर, यसले दखुाईलाई झन 
बढाउँछ । तपा�ले �फिजयोथरेािपस्टह�को सुझावलाई पालना गनुर्पछर्, दिैनक गितिविधह� कायम रा�ुपछर्, र पेटको र 
पछािड भागको माशंपेशीह�लाई बिलयो बनाउनको लािग �ायाम गनुर्पछर् । सिह मु�ा आसनमा जिहल्यै ध्यान 
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�दनुहोस,् र सोचेको जस्तो �भाव �ा� गनर्को लािग दढृता रा�ुहोस ्। 
 
िनिष्�य शारी�रक थेरापी अन्तगर्त तातोल ेसे�े, िव�ुतीय उ�ेजना, लुम्बर �याक्सन, आसन वा मु�ा सुधान�, �ायाम 
थेरापी, र आफैले गन� थरेापीह� पदर्छन् । यस्ता उपचारह�ले मांशपेशीलाई आराम �दलाउन सक्छ, एउटा भागमा मा� 
द�ेु मांशपेशीको समस्याबाट राहत �दन्छ, र एक्युट पेनको लािग धरैे नै �भावकारी �न्छ, तर �ोिनक पेनको लािग भन े
केही मा�ामा मा� �भावकारी �न्छ । यस बाहके, लामो˗समयसम्म शारी�रक थरेािपस्टह�मा िनभर्रताको कारणल े
गदार् रोगीह�मा असहायता भावनाको गिहरो असर पछर् । 
 
अक�तफर् , स��य �ायामले वास्तवमा ढाडको तल्लो भागको सामान्य बायोमेकािनकल गुणह�लाई पुन�थािपत गनर् 
सहयोग पुयार्उँदछ र असामान्य�पमा �ायुलाई उ�ेिजत �नबाट रोक्दछ । य�िप यसले दखुाईलाई िनको त पाद�न, तर 
स��य �ायामले रोगीह�लाई सके सम्म सामान्य जीवनशैलीमा फ�कनको लािग सहयोग पुयार्उँदछ ।  
 
य�द �ायु च्यािपएर धेरै नै गिम्भर भएमा वा लक्षणह� नसुि�एमा, तपा�ले �दमागको िवशेषज्ञ वा अथ�पेिडक 
सजर्नकोमा िवशेषज्ञको मूल्याङ्कन वा शल्य��याको लािग जानुपदर्छ । ध्यान �दनुहोस् �क शल्य��या सबै रोगलाई 
िनको पान� उपाय भने होइन । केही रोगीह�को लािग, शल्य��या पिछ पिन दखुाई कम �दँनै, झन बढ्न सक्छ । य�द 
तपा�को लािग शल्य��या उिचत छ भन,े तपा�सँग डाक्टरले रा�री सल्लाह गन� छन् ।   
 
सावधानीह� 
(1) भारी वस्तुह� ए�ासी नउठाउनुहोस,् र गा�ो �ायामह� कम गनुर्होस ्।  
(2) अचानक कम्मर हल्लाउने नगनुर्होस् । 
(3) बस्दा र उिभदा सधै ँरा�ो मु�ा वा आसनको कायम रा�ुहोस् । 
(4) ठूलो िहल भएको जु�ा नलगाउनुहोस;् नरम र िहल नभएको जु�ा लगाउनुहोस् । 
(5) िस्�ङ वा स्पोन्जले बनेको ड�ाह� �योग नगनुर्होस;् तपा�को शरीरलाई रा�ो सगँ साहारा �दने �ठ�ो ड�ाह�मा 
सु�ुहोस् ।  
(6) किब्जयतबाट बच्नको लािग धेरै फलफूल र तरकारीह� खानुहोस,् र पयार्� मा�ामा पानी िपउनुहोस ्।  
(7) धेरै नै गम्भीर अवस्था भएका रोगीह�ले कमरको सुरक्षाको लािग कास�ट वा ब्याक �ेम लगाउन सक्छन् । य�िप, 
ढाडको मांशपेशीह� कमजोर नहोस ्भ�को लािग, लामो समयसम्म नलगाउनहुोस ्।  

 
साय�टका (Sciatica) 

कारण 
साय�टका मुख्य ग�र लुम्बर मे�डण्ड र से�ल �ायुह� च्यािपएको कारणल े�न्छ, र तल्लो भागको अंग द�ेु मुख्य कारण 
नै यिह हो ।  
 
साय�टका �न ेधेरै कारणह� छन्, तर �ाय �ने कारणह� िडस्क ह�नयसन, स्पाइनल स्टेनोिसस(स्पाइनल क्यानल 
साँघु�रने) वा स्पोिन्डलोिलस्थेिसस (मे�डण्ड िचिप्लने) हो । धेरै जसो �ायु च्यािपन ेठाउँह� भनेको चौथो र पाँचौ 
लुम्बर मे�डण्डको बीच र पाँचौ लुम्बर मे�डण्ड र से�म बीचमा हो । �ायु च्यािपन ेर रगतको किम बाहके, साय�टकाल े
गदार्  सुि�ने र �ाय ुफुल्न ेजस्ता कारणले दखुाई �न्छ । 
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िक्लिनकल लक्षणह� र उपचार 
�ारिम्भक चरणमा, ढाडमा िपडा �न थाल्छ । साय�टक �ायु िवस्तारै च्यािपन ेभएकाल,े साय�टक �ायहु�माफर् त 
दखुाई ग्लु�टयल (कम्मर मुिनको दईुितरको मांशपेशी) क्षे�बाट, ित�ा, �पडौला र खु�ाको पैतला सम्म पुग्छ । यस 
कारणले गदार् यस्तो �कारको दखुाईलाई “साय�टका“ भिनन्छ । 
 
यस्तो दखुाईल ेशरीरको एक प��को भागलाई मा� असर गछर्, झमझमाउने दखुाईको कारण केही लाटो भए जस्तो 
महसुस �न्छ । अवस्था िवि�द ैगएपिछ, यसले “इन्टरिमटेन्ट क्लाउिडकेसन“ �न्छ । जब रोगी केही दरूीसम्म �हड्छन,् 
उसलाई/उनलाई घुँडा टे�ु पन� वा फे�र �हड्नको लािग बसेर केही िमनेटको लािग आराम गनुर्पन� �न्छ । साय�टक 
�ायुह�को हानी बढ्द ैगएपिछ, रोगीह�ले लक्षणह� अनभुव गनर् थाल्छन् जस्त ैखु�ा लाटो �न,े झमझमाउने र 
मांशपेशी सु�े आ�द । हा� ुगदार् र खोक्दा पिन दखुाई बढ्छ । अन्त्यमा, साय�टक �ायुको हानील ेगदार्, केही भागको 
छालाको संवेदनशील शि� हराउन,े केही भागमा मांशपेशी सु�े, असामान्य �रफ्लेक्स, र प्यारालाइिसस समेत �न्छ । 
 
िन�य न,ै चाक वा �पडुलामा दखुाईको महसुस भएमा “साय�टका“ भएको हो भ�े �दँनै । तपा�को डाक्टरले तपा�को 
अवस्था िनधार्रण गनर् िवस्ततृ �पमा परामशर् र प�रक्षण गन� छन् । 

 
पोस्ट˗हरप�ेटक न्यरेूिल्जया 

कारण 
यो रोग ह�पस जोस्टर भाइरसको कारण �न्छ जसले स्पाइनल वा �ेिनयल �ायुह�मा आ�मण गदर्छ, जसले गदार् 
भाइरसको �भुत्व भएको क्ष�ेमा दखुाई र जनाई ख�टरा �न्छ । नभर् �टस्युमा कुनै शु�वात िबना भाइरस लामो समयको 
लािग रहन सक्छ । जब शरीरको आत्मशि� कमजोर �न्छ (िविभ� अवस्थाह�को कारण जस्त ैिबमारी, मानिसक 
तनाव, केमोथेरापी, आ�द), तब भाइरस पुन स��य �न्छ । जनाई ख�टरा भईसके पिछ, घाउ िनको भए पिन, 
रोगीह�लाई दिुख रहन्छ । यो रोग सं�ामक �दँनै । 
 
िक्लिनकल लक्षणह� र उपचार 
लक्षणह�मा िन� कुराह� पछर्न; 
 पोलेको जस्ता, चक्कुल ेघोपेको जस्तो वा करेन्टको झट्का दखुाई जस्तो �न्छ  
 दखुाईको िड�ी फरक फरक �न्छ, यो िनरन्तर वा समय समयमा �न सक्छ 
 दखुाई �ाय डाबरले पिहल ेअसर गरेको भागमा �न्छ 
 असर परेको भाग धरैे न ैसंवेदशील �न्छ, असर परेको भागमा कपडाले हल्का छँुदा पिन धेरै नै दखु्छ ।  
 अिलकित हलचल गदार् पिन दखुाई बढ्छ  
 जनाई ख�टराले असर गरेको पिहलेको भाग असामान्य दिेखन्छ जस्त ैदाग वा छालाको रङ प�रवतर् �न्छ । 
 मानिसक समस्याह�, सामािजक तनाव र भावनात्मक तनावह�सँग सामना गनुर्पन� �न्छ 
 

उपचार िक्लिनकल प�रक्षणको समयमा �दएको मािथका उल्लेिखत परामशर् र लक्षणह�को आधारमा भर पछर् । 
�ाइजिेमनल न्यरेूिल्जया 

कारण 
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�ाइजेिमनल �ायुह� अनुहारमा िवतरण भएको �न्छ । (रेखािच�मा हनेुर्होस्) ।  
जब �ाइजेिमनल �ायुमा हानी पछर् वा च्यािपन्छ, यसको िवतरण भएको क्षे�ह�मा एउटा हाँगा वा तीनवटा 
हाँगाह�मा िनरन्तर, अचानक र समय समयमा दखुाईको िपडा �न सक्छ (जस्त ैिनधार, आँखाह�, ओठह�, तल्लो 
बंगारा, अनुहारको अन्य भागह� आ�द) । 
 
िक्लिनकल लक्षणह� र उपचार 
दखुाई �ायः अ�त्यािशत र अचानक आ�मणको �पमा �न्छ । यस्ता आ�मणह� सु� �ने िबि�कै रो�� हाल्न सक्छ, 
बीचमा पिहलेको जस्तै सामान्य अवस्था जस्तो �न्छ । यो चक्कुले घापे जस्तो, करेन्टको झट्का जस्तो वा पोलेको जस्तो 
िवशेषताले थाहा पाउन स�कन्छ । यस्तो आ�मणह� िनरन्तर �न्छ र अनुहारको एक प��को भागलाई मा� असर गछर् । 
अन्य लक्षणह�मा अनुहार रातो �न,े आँशु आउने, राल आउने, र नाकबाट पानी ब�े आ�द पदर्छन ्। साधारण दिैनक� 
कायर्ह� (जस्तै बोल्न,े दाँत माझ्ने, चपाउन,े दारी काट्न,े मुख धुने) र भावनात्मक प�रवतर्नह�ले पिन दखुाईलाई 
बढाउन सक्छ र ठूलो दःुख �दनसक्छ जसले गदार् जीवन र काममा असुिवधा �न्छ ।  
 
मािथ उल्लेख ग�रएका दखुाईह� बाहके, नभर्स िसस्टमको प�रक्षण �रपोटर्ले �ाय जसो सामान्य प�रणाम दखेाउँछ । 
 
केही रोगीह�ले िनरन्तर दखुाई महसुस गनर् सक्छन,् वा �ाइजेिमनल �ायुको िवतरणमा असर परेको भाग लाटो भए 
जस्तो र सु�े शि� कम भए जस्तो महससु �न्छ । यस्तो अवस्थामा, िस�ट स्क्यान र एमआरआईले �ाथिमक रोग प�ा 
लगाउन सहयोग गदर्छ । 
 
 
 

क्यान्सरको दखुाई 
कारण 
क्यान्सरको दखुाई क्यान्सर रोगीह�मा सामान्य हो । क्यान्सरको दखुाईको िविभ� कारणह� छन,् जस्त ैउपचारको 
�ितकूल असरह� (केमोथेरापी, रेिडयोथरेापी), �ूमर फैिलने (जस्त ैह�ीह�, �ायुह� आ�द) वा अन्य असम्बिन्धत 
दखुाईह� । सौभाग्यले, क्यान्सरको दखुाईलाई �भावकारी ढङ्गले िनयन्�ण गनर् िविभ� मेिडकल उपचारह� छन् ।  
 
उपचारको िविधह� 
केही उपचारका िवकल्पह�ः 
 क्यान्सरको उपचार (जस्तै शल्य��या, केमोथेरापी र रेिडयाथरेापी) 
 नन˗स्टेरोइडल एिन्ट˗इनफ्लामेटरी पेन�कलरह� (ह�ीको दखुाईको लािग �भावकारी) 
 स्टेरोइडह� (सेल �टस्युह�को �सारणको लािग �भावकारी, िभस्केरल ब्लो�टङ, र उ� इन्�ासेरे�ल दबाव) 
 अन्य सहायक औषधीह� (जस्तै इिपलेिप्स िव��को औषधीह�, िडप्ेरशन िव��को औषधीह�, इत्या�द) 
 उपयु� शारी�रक थेरापी र मनोवैज्ञािनक परामशर् 
 नभर् ब्लक थेरापी 
 
परामशर्ः 
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क्यान्सरसँग सामना ग�ररहकेा मािनसह�मा �ाय भावनात्मक �ित��याह� जस्त ैडर, िपर िचन्ता, िडप्ेरशन, 
असहायता, शोक, �रस, इत्या�द �न्छ, र यस्ता भावनाह�ले दखुाईलाई झन बढाउँछ । दखुाई कम गनर् रोगीह�लाई 
शान्त मानिसक अवस्थाको अनुभव गराउन िक्लिनकको मनोवैज्ञािनक िवशेषज्ञह�ले िविभ� उपाय जस्त ैभावनात्मक 
परामशर्, तनाव कम गन� उपाय, आराम गराउन,े सोच्न,े र ध्यान गन� जस्ता उपायह� �योग गछर्न । 
 
सिह समयमा, डाक्टरले तपा�लाई सके सम्म चाँडो उपचार छु�ाउनको लािग सहयोग गन�छन् ।  
 

दखुाई सम्बिन्धत िक्लिनक 
धेरै �कारको �ोिनक पेनह� घरायसी डाक्टरले वा सम्बिन्धत िवशेषज्ञ कहाँ िक्लिनकमा उपचार गनर् स�कन्छ । केही 
धेरै गा�ो र ज�टल �कारका दखुाईह�लाई िवस्तृत दखुाईको िक्लिनकमा मूल्याङ्कन र उपचारको आवश्यकता �न्छ ।  
 
दखुाईका िक्लिनकह�, जहाँ मुख्य ग�र एनेस्थेिसओलोिजस्टह� (दखुाईको लािग), नसर्ह�, िक्लिनकल 
�फिजयोलोिजस्टह�, �फिजयोथरािपस्ट र �ावसाियक थरेािपस्टह� �न्छन्, ती िक्लिनकह� लोकि�य भएका छन ्। 
अन्य िवशेषज्ञह�सँगको सहकायर् गरेर (जस्तै अथ�पेिडकह�, ओनकोलोजी, �दमागको सजर्री, इत्या�द), दखुाईका 
िक्लिनकह�ले रोगीह�लाई ितनीह�को दखुाईको बारेमा बुझ्न र थाहा पाउनको लािग र जीवनको प�रवतर्नह� 
अनुसार अनकूुल िमलाउन स्वयं˗हरेिवचारको त�रकाह� िसकाउनको लािग दखुाई सम्बिन्ध िक्लिनकह�ले िवस्तृत 
उपचारको �योग गदर्छन ्। दखुाईले िविभ� �कारका गम्भीर हानीह� पुयार्उन सक्छ, र घातक रोग ब� सक्छ, जसले 
गदार् रोगीह�लाई भारी मानिसक दबाव �दन्छ, त्यसैले �ोिनक पेन �ारिम्भक चरणमा नै जचाउनु पछर् ।  
 
 
दखुाई सम्बिन्धत िक्लिनकको रेफरलको बारेमा, रोगीले उपिस्थत िच�कत्सक�य कमर्चारीसँग जाँच गराउन सक्दछ ।  

 
सामान्य जीवनमा फकर् नहुोस ्  
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दखुाई सम्बिन्धत िक्लिनकको ठेगानाह� 
 
हगं कंग आइलेन्ड  
पेन िक्लिनक, एनेस्थेिसओलोजी िवभाग, ��न मेरी अस्पताल कोडा ७०५, तला 
७, ब्लक S 
 
 
पेन िक्लिनक, प्यामेला यूड ेनेथेरसोल इस्टनर् अस्पताल  

 
टेलः २८५५५७९१ 
 
 
टेलः २५९५६१११ 

काउलनु 
किम्�हिेन्सभ पेन िक्लिनक, ��न एिलजाबेद अस्पताल एमबुलेटरी केयर सेन्टर 
(न्यू वीङ), तला ७ 

टेलः ३५०६७६६० 

इस्ट काउलुन पेन ��टमेन्ट सेन्टर, ��िस्चयन यनूाइटेड अस्पताल, तला २, ब्लक 
P 

टेलः ३९४९५२०२ 

कोङ वाह अस्पताल पेन ��टमेन्ट सेन्टर, सुइ िसन टोङ आउट˗प्यासेन्ट िबिल्डङ 
३/F  

टेलः २२४२६६२४ 

पेन िक्लिनक, ि�न्सेस माग�रेट अस्पताल, तला ७, ब्लक K टेलः २९९०३८७१ 
नया ँक्ष�ेह� 
नयाँ क्षे�ह� इस्ट क्लस्चरमा पेन ��टमेन्ट सेन्टर  
एलाइस हो म्य ुिलङ नेथरेसोल अस्पताल, ताइ पो, तला १, ब्लक A 

टेलः २६८९३१५५ 

�दमाग सजर्री, ि�न्स अफ वेल्ःस अस्पताल / पेन िक्लिनक िवशेषज्ञ िल का िसङ 
िवशेषज्ञ िक्लिनक २/F 

टेलः ३५०५३३०१ 

नयाँ क्षे�ह� वेस्ट क्लस्चरमा पेन ��टमेन्ट सेन्टर  
पेन ��टमेन्ट िक्लिनक, िवशेषज्ञ आउट˗प्यासेन्ट िक्लिनक, पोक ओई अस्पताल 
िबिल्डङ 
 
�ूमर पेन ��टमेन्ट किम्�हिेन्सभ िक्लिनक (ट्वेन मुन अस्पातल स्पेशल ब्लक, 
वाडर् E१) 
 
मस्कुलोस्केलेटल ��टमेन्ट किम्�हिेन्सभ िक्लिनक (ट्वेन मुन अस्पातल स्पेशल 
ब्लक, वाडर् E१) 

टेलः २४७५८७०२ 
 
 
 
टेलः २४६८६१५९ 
 
 
टेलः २४६८६१५९ 

 
 
 

�ोिनक पनेको बारेमा थप जा�हुोस ्
सम्पादकह�  डा. िलन �इिक्सन 

डा. ज ुिमङझी 
डा. ग्वेन सावो��ङ (पिहलो र दो�ो 
संस्करण) 
लेइ ��वेन, �ावसाियक थरेािपस्ट 
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(ते�ो संस्करण) 

पिहलो संस्करणको 
लेखकह�  
 

संयु� अनुशासनात्मक िवस्ततृ दखुाई �बन्धन 
कायर् बल 
डा. योङिजयन 
डा. िलन �इिक्सन 
मा िलयन, नसर् 
लुव ग्वा�ेङ, नसर् 
िल इङिमङ, िक्लिनकल साइकोलोिजस्ट 
िलन िसउिसयन, फाम�िसस्ट 
चेन ह्वेङजी, शारी�रक थेरािपस्ट 

 

कवर र द�ृान्तह� अिडयोिभज्योल र आटर् िडजाइन ग्ुरप, ��िस्चयन 
युिनयन �ुप 
डा. िलन �इिक्सन 

 

�काशक संयु� अनुशासनात्मक िवस्ततृ दखुाई �बन्धन 
कायर् बल 

 

संस्करण  दो�ो संस्करण, फे�ुअरी २००८ 
ते�ो संस्करण, जेनवरी २०१८ 

 

आइएसिबएन 
(ISBN) 

९७८˗९६२˗ ८७४१˗०८˗३   

संयु� अनुशासनात्मक िवस्ततृ दखुाई �बन्धन कायर् बलले �काशन भएका जानकारी सही छ भनी सुिनि�त गनर् सम्भव 
भए सम्म सबै कुरा गरेको छ । �दान ग�रएको जानकारी िनद�शनको लािग मा� हो । सयंु� अनुशासनात्मक िवस्तृत 
दखुाई �बन्धन कायर् बल यसको कारण �ने कुन ैपिन गलत सूचना वा हानीको लािग उ�रदायी �ने छैन ।  

 
सवार्िधकार सुरिक्षत 
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