
 

 

Q&A  เร่ือง โรคการกดทบัเสน้ประสาทบริเวณขอ้มือ ( Carpal Tunnel Syndrome) 

BY..FIRSTPHYSIO                              http://www.firstphysioclinics.com                                    LINE ID : 0852644994 

1. Q: กลุ่มโรคการกดทบัเส้นประสาทบริเวณข้อมอื Carpal tunnel syndrome (CTS) คอือะไร  
    A: เป็นกลุ่มโรคกดทบัเส้นประสาทท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด สาเหตุเกิดจากมีการกดทบัเส้นประสาท median nerve ท่ี
บริเวณขอ้มือซ่ึงบริเวณน้ีจะมีลกัษณะเป็นโพรงหรืออุโมงคท่ี์ประกอบไปดว้ยผนงัดา้นหนา้ไดแ้ก่เอน็ท่ีเรียกวา่ 
tranverse carpal ligament ส่วนผนงัดา้นหลงัไดแ้ก่กระดูกขอ้มือ ถา้โพรงน้ีตีบแคบจากสาเหตุใดกต็าม กจ็ะท าให้
เกิดการกดทบัเส้นประสาท median nerve ท าใหเ้กิดอากาปวด ชาบริเวณน้ิวหวัแม่มือถึงน้ิวนาง 
2. Q: เส้นประสาท median nerve ท าหน้าทีอ่ะไร 
     A: เส้นประสาท median nerve ท าหนา้ท่ีรับความรู้สึก และการเคล่ือนไหวบริเวณน้ิวหวัแม่มือ น้ิวช้ี น้ิวกลาง 
และน้ิวนาง 
3. Q: เป็นโรคกดทบัเส้นประสาทบริเวณข้อมอื ปวดข้อมอืมากแต่ไม่อยากผ่าตัด  จะมวีธิีบ าบัดตัวเองแบบใดได้บ้าง
นอกจากการกนิยา 
     A: ควรงดและพกัการใชข้อ้มือโดยใส่อุปกรณ์พยงุขอ้มือแบบมีแกนเหลก็เสริม (wrist splint)  การแช่มือใน
น ้าอุ่นหรือจุ่มพาราฟินเพื่อการบ าบดั (paraffin)เพื่อลดอาการปวด  
4. Q: บุคคลกลุ่มใดทีม่ภีาวะเส่ียงเกดิโรคนีไ้ด้แก่ 
    A   - งานเขียนหนงัสือ 
          - การใชเ้คร่ืองสั่นขดุเจาะ 
         -ต่อมไทรอยดท์ างานนอ้ย 
         -อาจจะเกิดตามหลงัขอ้อกัเสบ เช่น วณัโรค โรครูมาตอยด ์   โรคเก๊าท์ 
         -ไดรั้บอุบติัเหตุท่ีขอ้มือ 
         -เอน็อกัเสบจากการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง เช่น งานคอมพิวเตอร์ การบิดผา้ 
5. Q: อาการแสดงของโรค Carpal tunnel syndrome  คอือะไร 
    A: ปวด ชาบริเวณฝ่ามือและน้ิวมือจะมีอาการขา้งเคียงหรือทั้ง 2 ขา้ง มกัจะมีอาการเด่นชดัในมือขา้งท่ีถนดั 
โดยเฉพาะน้ิวโป้ง ช้ี กลาง และน้ิวนางคร่ึงน้ิว (ดงัรูป)  
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6. Q: เส้นประสาทอกัเสบมอีนัตรายหรือไม่ อย่างไร 
    A: 1.ปวดชาเส้นประสาท ทรมาน  จนไม่สามารถ นอน ท างานไดต้ามปกติ 
          2.หยบิของไม่ถนดั เน่ืองจากชา ท าใหจ้บัของเลก็ไม่ถนดั เขียนหนงัสือไม่ได ้
         3.กลา้มเน้ือในมืออ่อนแรง ลีบ 
7. Q: การตรวจร่างกายทีเ่รียกว่า Tinel's test ท าได้อย่างไร 
     A:เคาะบริเวณตรงกลางขอ้มือซ่ึงเป็นบริเวณท่ีเส้นประสาท median nerve ผา่น จะมีอาการปวดหรือลกัษณะ
ไฟช็อต ร้าวไปท่ีน้ิวมือ 
8. Q: การตรวจร่างกายทีเ่รียกว่า Phalen's test ท าได้อย่างไร 
    A: ใหง้อขอ้มือ 90 องศาเป็นเวลา 1 นาที ผูป่้วยจะมีอาการชา หรืออาการปวดบริเวณฝ่ามือและน้ิวมือ 
9. Q: การตรวจพเิศษทีใ่ช้ในการวนิิจฉัยโรคนี ้คอือะไร 
    A: - การตรวจคล่ืนไฟฟ้าของเส้นประสาท Nerve conduction velocity 
          - การตรวจคล่ืนไฟฟ้าของกลา้มเน้ือElectromyography 
          - การ x-ray ขอ้มือ Wrist x-rays 
10. Q: การป้องกนัโรคโรคการกดทบัเส้นประสาทบริเวณข้อมอื Carpal tunnel syndrome  คอือะไร 
       A: 1. เล่ียงใชข้อ้มือเคล่ือนไหวซ ้ า ๆ ในท่าเดิม นานเกินไปนะครับ ตวัอยา่งเช่น การใชคี้มหยบิจบัอุปกรณ์ช้ิน
เลก็ ๆ ซ ้ า ๆ และเป็นเวลานาน อนัน้ีตอ้งมีการหมุนขอ้มือ หรือตอ้งนวดขอ้มือเป็นประจ าครับ จะช่วยใหข้อ้มือมีการ
ผอ่นคลายอยูเ่สมอครับ 
            2. ถา้มีการใชเ้คร่ืองมือ ท่ีตอ้งใชข้อ้มือช่วย หรือพยงุ ควรใชน้ิ้วมือช่วยอยูเ่สมอนะครับ 
            3. ส่วนใหญ่แลว้คุณหมอจะแนะน าใหใ้ชมื้อ ดว้ยท่าทีถือขอ้มือตรงเสมอ และไม่งอมาก อาจใชท่ี้ดามขอ้มือ
ช่วยอีกทางหน่ึง 
            4. มีการสลบัสับเปล่ียนการใชมื้อซา้ย – ขวา เป็นพกั ๆการใชมื้อเป็นคร้ังคราวกช่็วยไดน้ะครับ และพยายาม



 

 

ลดความกดดนัมือเวลาใชมื้อดว้ยนะครับ 
11. Q: การรักษาโดยไม่ผ่าตัด ท าได้อย่างไร 

       A: หลกีเลีย่งกจิกรรมทีท่ าให้ปวดมากขึน้ การใส่อปุกรณ์พยุงข้อมอืแบบมแีกน (wrist splint) เพือ่พกัข้อมอื 
หากมอีาการบวมให้ประคบเยน็ 
12. Q: ข้อบ่งช้ีส าหรับท าการผ่าตัดโรค Carpal tunnel syndrome  คอือะไร 
       A: - การรักษาดว้ยยาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมแลว้ไม่ไดผ้ล 
             - ในรายท่ีมีอาการรุนแรงกลา้มเน้ือฝ่อมกัจะไม่ไดผ้ลเม่ือรักษาดว้ยยา 
13. Q: วธิีการผ่าตัดสามารถท าได้อย่างไรบ้าง 
      A: -การผา่ตดัโดยการเปิดแผลและตดัเอน็ท่ีดา้นหนา้ และขยายช่องใหใ้หญ่ข้ึน 
            -การผา่ตดัโดยการส่องกลอ้งขอ้ดีแผลจะเลก็กวา่การผา่ตดั 
14. Q: เมือ่ไหร่ต้องไปพบแพทย์เพือ่ท าการรักษา 
       A: ถา้มีอาการเฉพาะเวลานอน หรือเวลาท างานหนกั แนะน าใหดู้แลตนเองโดยการลดกิจกรรมท่ีตอ้งใชข้อ้มือ
ลง ถา้อาการดีข้ึนกไ็ม่จ  าเป็นตอ้งมาพบแพทย ์แต่ถา้มีอาการมากข้ึน ท างานนิดหน่อยกมี็อาการ ควรมาพบแพทยเ์พื่อ
ท าการรักษา 
15. Q: เคลด็ลบัเพือ่ลดอาการปวดและสร้างเสริมข้อมอืท าได้อย่างไร 
      A: 1. วางคอมพิวเตอร์ใหห่้างจากตวัพอดีกบัช่วงแขน จบัเมาส์และคียบ์อร์ด สบายๆ ไม่เหยยีดหรืองอขอ้มือ 
            2. จดัท่าทางขณะพิมพคี์ยบ์อร์ดใหท้ั้งท่อนแขน วางอยูใ่นแนวขนานกบัพื้น 
           3. ใชแ้ผน่รองขอ้มือนุ่ม ๆ มารองท่ีขอ้มือ ขณะใชเ้มาส์  
           4. ขณะใชค้อมพิวเตอร์ ควรผอ่นคลายอิริยาบถทุกๆ 15-20 นาที 
           5. บริหารขอ้มือ โดยการท าฝ่ามือใหต้ั้งฉากกบัแขนพร้อมออกแรงดึงฝ่ามือเขา้มาหาตวั โดยท าทั้งหงายมือ
และคว  า่มือ หรืออาจใชก้ารดนัฝ่ามือกบัพื้นแทนได ้ 
 

 

 

 

 

 

 


