มือ เป็นอวัยวะทีเ่ ราใช้งานเกือบตลอดเวลาและทัง้ ชีวติ ไม่วา่
เราจะทำ�อะไรก็มักมีมือเป็นองค์ประกอบร่วมเสมอ ซึ่งการ
ใช้งานมือด้วยลักษณะท่าทางทีแ่ ตกต่างกันไปบางท่านัน้ อาจ
เป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เราเกิดอาการเคล็ด ติดขัด ตึง ปวดมือ
จนนำ�ไปสูโ่ รคทางมือ อย่างเช่น โรคพังผืดกดทับเส้นประสาท
มีเดียนที่ข้อมือ (โรคพังผืดข้อมือ) และโรคนิ้วล็อค อันเป็น
โรคฮอตฮิตในหมู่วัยทำ�งานไปจนถึงวัยชรา

เริ่มแรกลองสังเกตกันดูว่า...

คุณกำ�ลังมีอาการเหล่านี้หรือเปล่า
มือชา ปวดมือ ข้อนิ้วเคล็ด นิ้วเหยียดไม่สุด!
ถ้าใช่ มือของคุณอาจกำ�ลังเสี่ยงกับการเป็น...

โรคพังผืดกดทับ
เส้นประสาทมีเดียนที่ข้อมือ
หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันว่า โรคเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ
หรื อ โรคพั ง ผื ด ข้ อ มื อ เกิ ด จากการใช้ ง านข้ อ มื อ ซ้ำ � ๆ หรื อ
กระดกข้อมือค้างไว้นานๆ ทำ�ให้เกิดความดันในช่องกระดูก
หรื อ อุ โ มงค์ ข้ อ มื อ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ผนั ง ตรงช่ อ งกระดู ก ข้ อ มื อ คื อ
พังผืด เมื่อเส้นประสาทมีเดียนที่วิ่งผ่านช่องกระดูกข้อมือถูก
กดทับ ทำ�ให้ขาดเลือดไปเลี้ยง เส้นประสาทจะบวมและถูก
ทำ�ลาย เกิดการหนาตัวของพังผืด ระยะแรกจะมีอาการชา
ที่ ป ลายนิ้ ว และระยะต่ อ มาจะมี อ าการกล้ า มเนื้ อ อ่ อ นแรง

เส้นประสาทมีเดียนคืออะไร

เส้นประสาทมีเดียน (Median Nerve) เป็น
เส้นประสาทที่วิ่งลงมาตามแขนและตามปลาย
แขน เป็นเส้นประสาทเพียงเส้นเดียวทีผ่ า่ นเข้ามา
ในอุโมงค์ข้อมือ (Carpal Tunnel) โดยทำ�หน้าที่
นำ�กระแสประสาทมาเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณมือ
และนิ้วมือตามภาพ

ลักษณะอาการ
รู้ สึ ก ชาหรื อ ปวดที่ บ ริ เ วณ
นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และ
ครึ่งหนึ่งของนิ้วนาง บางขณะอาจ
ปวดร้าวไปทีท่ อ่ นแขน และมักเป็น
ตอนกลางคืนขณะหลับ บางครั้ง
ปวดจนต้องตื่นขึ้นกลางดึก หรือ
มีอาการตอนเช้าหลังตืน่ นอน พอได้
ขยั บ มื อ จะเริ่ ม อาการดี ขึ้ น ถ้ า มี
อาการเรือ้ รังเป็นเวลานานจะทำ�ให้
กล้ า มเนื้ อ บริ เ วณนิ้ ว หั ว แม่ มื อ
อ่อนแรง จนการใช้งานของมือลดลง

รู้ได้อย่างไร

ว่าเป็นโรคพังผืดกดทับ
เส้นประสาทมีเดียนที่ข้อมือ

ลองเอาหลังมือชนกันโดยให้ปลาย
นิว้ ชีล้ งทีพ่ น้ื ถ้ามีอาการชา หรือปวดที่
ปลายนิว้ หัวแม่มอื นิว้ ชี้ นิว้ กลาง หรือ
ครึง่ หนึง่ ของนิว้ นางภายในเวลา 1 นาที
ให้ ส งสั ย ว่ า อาจมี ภ าวะพั ง ผื ด กดทั บ
เส้นประสาทมีเดียน ควรไปพบแพทย์
เพื่อทำ�การตรวจวัดกระแสไฟฟ้าของ
เส้นประสาทมีเดียน จะช่วยยืนยันการ
วินจิ ฉัยและบอกความรุนแรงของโรคได้

ใครสามารถเป็นโรคนี้ได้บ้าง
ทุ ก คนที่ มี ก ารทำ � งานที่ ต้ อ ง
เคลื่ อ นไหวข้ อ มื อ ซ้ำ � ๆ เช่ น
การจับเมาส์ท่าเดิมนานๆ เล่น
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตตลอด
เวลา จั บ กรรไกร หรื อ การ
ทำ�งานบ้าน เข้าครัว ทำ�สวน
เช่ น การจั บ ไม้ ก วาด จั บ มี ด
ร่วมกับการเกร็งข้อมือขณะกำ�
สิ่งของจะทำ�ให้เกิดภาวะพังผืด
กดทับเส้นประสาทได้มากขึ้น

เคยประสบ
อุบัติเหตุกระดูกหัก
บริเวณข้อมือ

คนเป็นโรคเบาหวาน หรือ
โรคข้ อ อั ก เสบรู ม าตอยด์
หรือไทรอยด์ เป็นต้น
คนที่มีอาการ
ข้อมือเสื่อม

ผูท้ มี่ ภี าวะอ้วน

เพศหญิ ง มี โ อกาส
เป็นโรคนี้มากกว่า
เพศชาย

ท่านอนก็สามารถ
ทำ�ให้เป็นโรคพังพืดข้อมือได้
• การทีข่ อ้ มือเราอยูใ่ นท่าทีไ่ ม่เหมาะสมไม่วา่ จะ
ตอนใช้งานหรือไม่ได้ใช้งาน เช่น เวลานอนหลับ
มีการกระดกข้อมือมากเกิน 32.7 องศา หรือกระดก
ข้อมือลงมากเกิน 48.6 องศา เป็นเวลานานเกิน
2 ชัว่ โมง ทำ�ให้เส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับมากขึน้
• การนอนตะแคงมี ผ ลกั บ การเกิ ด โรคพั ง ผื ด
กดทับเส้นประสาทมีเดียนในข้างนั้นๆ ด้วยเช่น
กัน เพราะการนอนตะแคงจะทำ�ให้ข้อมืองอหรือ
เอียงมากกว่าปกติ ไปเพิ่มความดันในช่องข้อมือที่
เส้นประสาทมากขึ้น

มีเพศสัมพันธ์ผิดท่า

ทำ � ให้ เ กิ ด โรคพั ง ผื ด ข้ อ มื อ
หากมีเพศสัมพันธ์กันในท่า
กระดกข้อมือขึ้นเป็นเวลา
นาน ร่วมกับการที่ต้องแบก
รับน้ำ�หนักของร่างกายส่วน
บนนั้น มีความสัมพันธ์กับ
การเกิดโรคพังผืดกดทับเส้น
ประสาทที่ข้อมือได้

โรคนิ้วล็อค

เป็นโรคทางมือที่เกิดจากการกำ�มือแน่น งอนิ้วมือนานหรือซ้ำ�ๆ
ทำ�ให้เส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็นที่ฝ่ามือมีแรงกระทำ�ต่อกัน
มากจนเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็นหนาตัวขึ้น มักพบบ่อยใน
กลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้มือทำ�กิจกรรมหยิบจับสิ่งของอยู่ตลอดเวลา
เช่น หิว้ ของหนัก บิดผ้าด้วยมือเปล่าจำ�นวนมากๆ หรือผูส้ งู อายุที่
เป็นโรคเบาหวาน โรคในกลุ่มรูมาตอยด์ เป็นต้น แต่เป็นโรคที่
สามารถป้องกันและรักษาให้หายได้ ถ้าดูแลตนเองอย่างถูกวิธี

ผู้หญิงเป็นโรคนิ้วล็อคมากกว่าผู้ชาย 2-6 เท่า

ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ อายุ 50-60 ปีและ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นโรคนิ้วล็อคมากกว่าคน
ปกติถงึ 4 เท่า! โดยร้อยละ 4 เป็นมากกว่าหนึง่ นิว้

ลักษณะอาการ
เป็นภาวะที่นิ้วมือล็อคติดอยู่ในท่างอ
เวลาเหยียดนิว้ จะติดขัดและสะดุด อาการนี้
สามารถเกิดขึน้ ได้กบั ทุกนิว้ และเกิดพร้อมกัน
ได้หลายนิ้ว ส่วนใหญ่พบในนิ้วหัวแม่มือ
มากที่สุด รองลงมาคือ นิ้วนาง นิ้วกลาง
นิ้วก้อย และนิ้วชี้ ตามลำ�ดับ และผู้ป่วยมัก
มีอาการนิว้ ล็อคมากขึน้ ในช่วงหลังตืน่ นอน
โดยเฉพาะตอนทีเ่ ริม่ ขยับนิว้ งอเหยียด จะมี
อาการปวดจากการสะดุดล็อคของเส้นเอ็น
และปลอกหุ้มเส้นเอ็น แต่พองอเหยียดไป
สักระยะหนึ่งอาการก็จะดีขึ้น

ปวดนิ้วล็อคของคุณอยู่ระดับไหน

อาการของโรคนิ้วล็อคมีอยู่ 4 ระดับ ได้แก่
ระดับหนึ่ง ปวด และกดเจ็บที่ปลอกหุ้มเส้นเอ็นตำ�แหน่ง
ฝ่ามือ เคยงอเหยียดนิ้วแล้วสะดุด แต่ตรวจ
ร่างกายอาจไม่พบว่าสะดุด
ระดับสอง ตรวจพบการสะดุดเวลางอเหยียดนิ้ว ยัง
สามารถเหยียดนิ้วเองได้สุด
ระดับสาม นิ้วติดล็อคต้องใช้มือช่วยเหยียด หรืองอจึงจะสุด
ระดับสี่ นิ้วติดล็อคไม่สามารถเหยียดนิ้วให้สุดได้

ใครสามารถเป็นโรคนี้ได้บ้าง
คนที่ ใช้ ง านมื อ ซ้ำ � ๆ หรื อ ทำ �
กิจกรรมที่ต้องกำ�มือแน่นและ
เกร็งข้อมือ เช่น การทำ�ความ
สะอาดบ้าน (ซักผ้า, กวาดบ้าน
เป็นต้น) ทำ�ครัว ทำ�สวน การ
ใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือ
คอมพิวเตอร์ตลอดวัน หิ้วของ
หนักๆ ใช้กรรไกร
ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรค
เบาหวาน โรคไต โรคของ
ต่อมไทรอยด์ และโรคใน
กลุ่มรูมาตอยด์ เป็นต้น

งานอดิเรกเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคนิ้วล็อค

ควรระมัดระวังในการทำ�กิจกรรมงานอดิเรก อาทิ
งานหัตถกรรม เช่น การทำ�ดอกไม้ประดิษฐ์ การ
เย็บปักถักร้อย หรือการเขียนหนังสือทีต่ อ้ งมีการ
เหยียดงอหรือกดนิ้วซ้ำ�ๆ หากทำ�เป็นงานอดิเรก
ระยะสัน้ ๆ จะมีโอกาสเกิดโรคนิว้ ล็อคต�่ำ แต่หาก
ทำ�เป็นกิจวัตรประจำ�วันหรือเป็นอาชีพจะมีความ
เสี่ยงในการเป็นโรคนิ้วล็อคสูงขึ้น

ทำ�อย่างไร
ให้ห่างไกลโรคทางมือ
1. หลีกเลี่ยงการทำ�งานโดยการงอข้อมือ
กำ�มือ หรือเกร็งข้อมือติดต่อกันนานๆ โดยควร
หยุดพักการใช้งานมือทุก 15-25 นาทีใน 1 ชั่วโมง
2. ฝึกการใช้มือที่ถูกต้อง เช่น
• การเขียนหนังสือ ควรใช้ปากกาด้ามใหญ่และ
หมึกไหลลืน่ เพือ่ หลีกเลีย่ งการใช้นวิ้ จับปากกาแรง
และกดกระดาษแรง
• การใช้เมาส์คอมพิวเตอร์ ควรหาแผ่นรองเมาส์
ที่มีส่วนรองรับข้อมือ
• การใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ควรพยายามยก
ข้อมือให้อยู่ระดับข้อศอก หรือต่ำ�กว่าข้อศอก
เล็กน้อย เป็นต้น
3. ควบคุมน้ำ�หนักตัวและโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่
4. ผ่อนคลายอิริยาบถด้วยการบริหารมือและ
ข้อมือตามนี้

ท่าดัดนิ้วดันลง

ยกแขนขึ้นระดับไหล่ ใช้มือข้างหนึ่ง
ดันข้อมือ นิ้วมือเหยียดลงสุด ค้างไว้
5-10 วินาที ทำ�ซ้ำ� 5-10 ครั้ง / เซ็ต
สลับทำ�อีกข้างหนึ่ง วันละ 2-3 เซ็ต

ท่ากระดกข้อมือ

เริ่มจากคว่ำ�มือลง มือถือขวดน้ำ�หรือวัตถุที่มีน้ำ�
หนักพอเหมาะ จากนั้นค่อยๆ กระดกข้อมือขึ้น
ใหม่มากที่สุดเท่าที่ทำ�ได้ นิ่งค้างไว้ 2 วินาที แล้ว
ค่อยกระดกข้อมือลงในทิศทางตรงกันข้าม ทำ�ซ้ำ�
10-15 ครัง้ / เซ็ต สลับทำ�อีกข้างหนึง่ วันละ 2-3 เซ็ต
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ท่างอนิ้วกำ�มือ

เริ่มจากแบมือ ค่อยๆ งุ้มปลายนิ้วทั้งสี่ลงจนอยู่ในท่ากำ�มือ หลังจากนั้นให้เหยียดปลายนิ้ว
ทัง้ สีอ่ อกในขณะทีม่ อื ยังงุม้ อยู่ แล้วงอนิว้ ทัง้ สีก่ ลับมาอยูใ่ นท่ากำ�มืออีกครัง้ โดยนิว้ หัวแม่มอื
เหยียดตรง ทำ�ซ้ำ�ๆ 10-15 ครั้ง / เซ็ต สลับทำ�อีกข้างหนึ่งวันละ 2-3 เซ็ต

ท่าบีบลูกบอล

ถือลูกเทนนิสไว้ในมือ ค่อยๆ ออกแรงบีบ
มากเท่าทีท่ �ำ ได้แล้วคลายออก ทำ�ซ�้ำ 10-15
ครัง้ / เซ็ต สลับทำ�อีกข้างหนึง่ วันละ 2-3 เซ็ต

1
2

ท่ากางง้างนิ้วมือ
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2

ใช้ยางยืดคล้องปลายนิ้วมือในลักษณะห่อนิ้ว จาก
นั้นค่อยๆ กางนิ้วทั้งห้าออกในลักษณะแบมือเต็ม
ที่ แล้วค่อยๆ ปล่อยกลับสู่ท่าเริ่มต้น ทำ�ซ้ำ� 10-15
ครั้ง / เซ็ต แล้วสลับทำ�อีกข้างหนึ่ง วันละ 2-3 เซ็ต

เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก
หนังสือวิถีชีวิตกับโรคทางมือ โดย อ.นพ.เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์
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