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เยือ่หุม้เสน้อกัเสบบรเิวณโคนนิว้หวัแม่มอื – 

ท่ากายบรหิาร และการดูแล 

เนือ้หาของบทความนีเ้ป็นฉบบัทีไ่ดร้บัการแปลความหมายแตจ่ะใชฉ้บบัภาษาจนีเป็นหลกั 
 

 

เยือ่หุม้เสน้อกัเสบบรเิวณโคนนิว้หวัแม่มอื 

 การอกัเสบเกดิขึน้ทีเ่สน้เอ็น และเสน้เอ็นสว่นปลาย 

 การเคลือ่นไหวของนิว้หวัแม่มอื คอื การเลือ่นเสน้เอ็นของกลา้มเนือ้กางหวัแม่มอืมดัยาว (abductor pollicis 

longus) และกลา้มเนือ้กางหวัแม่มอืมดัสัน้ (extensor pollicis brevis) 

ในปลอกหุม้เอ็นในขณะทีป่ลอกหุม้เอ็นทาํหนา้ทีค่วบคมุชว่งของเสน้เอ็นเป็นสว่นใหญซ่ึง่อยูใ่นจดุเกาะของกลา้

มเนือ้ (styloid process) ของกระดกูเรเดยีส 

 การบาดเจ็บ หรอืการใชง้านขอ้มอื และนิว้หวัแม่มอืมากเกนิไปจะทาํใหเ้กดิอาการอกัเสบ หนา 

และบวมของปลอกหุม้เอ็น ซึง่อยูร่อบ ๆ เสน้เอ็นสองกลุม่ 

การใชแ้รงกดทบับนเสน้เอ็นของนิว้หวัแม่มอืในขณะทีก่ําลงัขยายออก และการฝืนความเคลือ่นไหว 

ดงัน้ันจงึกอ่ใหเ้กดิอาการปวด 

 มกัพบไดท้ัว่ไปในกลุม่แม่บา้น ผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์หรอืสตรมีคีรรภ ์
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สาเหตุทีพ่บบ่อย 

เกดิจากการทาํซํา้ ๆ การเกรง็ หรอือาการบาดเจ็บ: 

 การเกรง็ขอ้มอื และนิว้หวัแม่มอืซํา้ ๆ เป็นระยะเวลายาวนาน 

 ขอ้มอือยูใ่นตาํแหน่งทีไ่ม่ดใีนขณะทีก่าํลงัออกแรงบงัคบั 

 การใชข้อ้มอื และนิว้หวัแม่มอืมากจนเกนิไป ในชวีติประจาํวนั 

 

ลกัษณะอาการของโรค 

 การเกรง็ และอาการเจ็บปวดบนดา้นกระดกูเรเดยีสบนขอ้มอื ในกรณีทีรุ่นแรงจะมอีาการเป็นไข ้และบวม 

ความเจ็บปวดมกัจะแพรก่ระจายไปถงึปลายแขน 

 ปวดเมือ่ยในขณะที ่กําลงัหยบิจบั กําลงับดิ หรอืกําลงัอา้นิว้หวัแม่มอื และกําลงักด 

 ขอ้มอื หรอืนิว้หวัแม่มอื ไม่มแีรงบงัคบั 

 มเีสยีง "คลกิ" ทีเ่สน้เอ็นระหวา่งการเคลือ่นไหวนิว้หวัแม่มอื 

 

การรกัษา 

การรกัษาดว้ยยา 

 หลงัจากทีแ่พทยไ์ดว้นิิจฉัยแลว้ ผูป่้วยจะไดร้บัยาสาํหรบัรบัประทานตามแพทยส์ัง่ เชน่ 

ยาตา้นการอกัเสบทีไ่ม่มสีว่นผสมของสเตยีรอยด ์(NSAIDs) หากจาํเป็น  

และยาแกป้วดเพือ่ลดอาการทางคลนิิคของผูป่้วย 

 นอกเหนือไปจากยาสาํหรบัรบัประทานแลว้ 

การฉีดยาสเตยีรอยดต์รงบรเิวณทีป่วดยงัสามารถบรรเทาอาการทีเ่กดิจากเยือ่หุม้เสน้อกัเสบบรเิวณโคนนิว้หวั

แม่มอืไดอ้กีดว้ย 

หมายเหต ุการฉีดสเตยีรอยดจ์ะตอ้งดาํเนินการโดยผูเ้ช ีย่วชาญ 

กายภาพบําบดั 

นักกายภาพบําบดัจะตรวจรา่งกายของผูป่้วยอยา่งละเอยีด และใหก้ารรกัษา 

รวมทัง้คาํแนะนําสาํหรบัอาการของแตล่ะบคุคล 

 การรกัษาดว้ยการลดบวม และยาบรรเทาปวด เชน่ การใชค้ลืน่เสยีงความถีส่งู ประคบดว้ยนํา้แข็ง 

การบําบดัดว้ยขีผ้ึง้ และการบําบดัดว้ยการใชค้ลืน่แม่เหล็กไฟฟ้ากระตุน้ 

 การฝังเข็ม 

 การบําบดัดว้ยทาํทา่กายบรหิารระหวา่งการยดืกลา้มเนือ้ และการฝึกฝนกลา้มเนือ้ 

 การทาํงานของมอื และการฝึกความยดืหยุน่ 
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 แกไ้ขทา่ทางในการทาํงาน และชวีติประจาํวนัใหถ้กูตอ้ง รวมถงึการดแูลรกัษาทีบ่า้น 

 

ทําท่ากายบรหิาร และการดูแลทีบ่า้น 

การรกัษาในระยะเฉียบพลนั 

 ในกรณีทีม่อีาการอกัเสบเฉียบพลนัของเยือ่หุม้เสน้อกัเสบบรเิวณโคนนิว้หวัแม่มอื เจ็บเหมอืนถกูเข็มทิม่ 

มอีาการไข ้และบวมมกัจะเกดิขึน้บนดา้นกระดกูเรเดยีสบนขอ้มอื ในชว่งเวลานี ้คณุควร 

หยุดใชง้านมอืของคณุ และใชน้ํ้าแข็งกดลงบนมอืตรงพืน้ทีซ่ ึง่ไดร้บัผลกระทบ เพือ่บรรเทาอาการ 

 

การรกัษาในระยะกึง่เฉียบพลนั 

 หลงัจากอาการอกัเสบเฉียบพลนัลดลง ผูป่้วยสามารถเร ิม่ นวด และยดื เบา ๆ 

ไดซ้ ึง่ชว่ยสง่เสรมิการไหลเวยีนของเลอืด เพิม่ระดบัของการเคลือ่นไหวนิว้หวัแม่มอื 

รวมทัง้ลดการยดึเกาะของเสน้เอ็น 

 

การทาํทา่กายบรกิารดว้ยการยดืเสน้เอ็นของนิว้หวัแม่มอื 

การทาํทา่กายบรหิารนิว้หวัแม่มอืทีใ่ชง้านตอ่เน่ือง 
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การรกัษาในระยะเร ือ้รงั 

ผูป่้วยควรทาํใหก้ลา้มเนือ้ของนิว้หวัแม่มอื และขอ้มอืแข็งแรงขึน้เพือ่เสรมิสรา้งการป้องกนั และความอดทน 

 ใชด้นินํา้มนัเพือ่ทาํทา่บรหิารการหยบิจบั 

 

 ใชห้นังยางเพือ่ทาํทา่บรหิารเสน้เอ็นของนิว้หวัแม่มอื 

 

 

 ใชด้มัเบลเพือ่ทําท่าบรหิารขอ้มอื 

หมายเหต :ุ รกัษา ท ่าทางท ีถู่กตอ้ง ในขณะทีก่าํลงัเคลือ่นไหวขอ้มอื และนิว้หวัแม่มอื 
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เคล็ดลบัในการยก 

เยือ่หุม้เสน้อกัเสบบรเิวณโคนนิว้หวัแม่มอื มกัเกดิจากความเครยีด หรอืการบาดเจ็บในระยะยาว 

ดงัน้ันการดูแลรกัษาทกุวนัจะชว่ยลดการเสยีหายของเสน้เอ็น ทาํใหอ้าการดขีึน้ และลดโอกาสในการเกดิซํา้ได ้

 หลกีเลีย่งการเคลือ่นไหวขอ้มอื และนิว้หวัแม่มอืซํา้ ๆ เชน่: 

 การบดิผา้ขนหนู 

 การเขยีนเป็นเวลานาน 

 การใชก้รรไกร และเมา้สเ์ป็นเวลานาน 

 การแบกนํา้หนักดว้ยนิว้หวัแม่มอื และระหวา่งนิว้ช ี ้และนิว้หวัแม่มอืในขณะทีก่าํลงัอุม้เด็กทารก 

 รกัษาตาํแหน่งของขอ้มอื และนิว้หวัแม่มอืในขณะทีคุ่ณกาํลงัทาํงาน 

 หยดุใชม้อืของคุณในเวลาทีเ่หมาะสม 

 ทาํการยดืกลา้มเนือ้ และทาํทา่บรหิารกลา้มเนือ้ใหม้คีวามแข็งแรงมากขึน้ 

 
 

 

 

หากคณุมคีาํถามใด ๆ เกีย่วกบัขอ้มูลทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเลม่นี ้

โปรดขอคาํปรกึษาจากนักกายภาพบาํบดัของคณุ 
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