
 

 

Q&A เร่ือง เอน็ขอ้มืออกัเสบ (De Quervain's Disease) 
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1. Q: เอน็ข้อมอือกัเสบ (De Quervain's disease) คอือะไร 
    A: เป็นกลุ่มอาการท่ีเกิดจาก การอกัเสบของเส้นเอน็น้ิวหวัแม่มือ ตรงบริเวณขอ้มือ ท าใหเ้กิดการบวม  และการ
หนาตวัของเส้นเอน็ 
2. Q: โรคเดอเกอร์แวง มกัพบในกลุ่มใด 
     A: มกัพบในสตรีวยักลางคน ( ช่วงอาย3ุ0 - 50 ปี ) ผูห้ญิงพบบ่อยกวา่ผูช้ายประมาณ 3 - 5 เท่า  
มกัพบในคนท่ีตอ้งใชน้ิ้วหวัแม่มือบ่อย ๆ ในท่า กางน้ิวหวัแม่มือออกทางดา้นขา้งและกระดกข้ึน  
3. Q: อาการแสดงของโรคเดอเกอร์แวง คอือะไร 
     A: ผูป่้วยจะมีอาการปวดและบวมบริเวณขอ้มือดา้นน้ิวหวัแม่มือ จะปวดมากข้ึนเม่ือมีการเคล่ือนไหวของ 
น้ิวหวัแม่มือ เช่น เวลาเหยยีดและงอน้ิวหวัแม่มือเตม็ท่ี บางรายอาจคล าไดก้อ้นบริเวณขอ้มือดว้ย  
4. Q: การจุ่มพาราฟินบ าบัด  Paraffin รักษาโรคเดอเกอร์แวง โรคนิว้ลอ็กได้อย่างไร 
    A: การจุ่มพาราฟินจะช่วยใหเ้อน็กลา้มเน้ือไดค้ลายตวัลดการกดของเส้นประสาทอาการปวดจึงดีข้ึนมกัใช้
ร่วมกบัการรักษาดว้ยเคร่ืองอลัตราซาวดแ์ละเคร่ืองเลเซอร์ทางกายภาพบ าบดั 
5. Q: ลกัษณะทีม่กัท าให้เป็นโรคเดอเกอร์แวง 
     A: งาน ใชมื้อพิมพง์านซ ้ าๆ, ช่างไม,้ นกัดนตรี แม่ครัวยกกระทะลงจากเตาทุกวนั หมอฟัน เป็นตน้ 
6. Q: วธิีการตรวจโรคเดอเกอร์แวงด้วยตนเอง ท าได้อย่างไร 

 
 
A: ก าน้ิวโป้งไวใ้นอุง้มือแลว้หกัขอ้มือลง ถา้มีอาการเจบ็แสดงวา่มีการอกัเสบของเส้นเอน็ขอ้มือ 
7. Q: การรักษาทีเ่น้นให้ผู้ป่วยลดการเคลือ่นไหวของนิว้โป้ง คอือะไร 
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    A: การใส่เฝือกอ่อน หรือ ติดเทปelastic tape หรือแบบ rigid tape บริเวณเส้นเอน็น้ิวโป้ง 
8. Q: การรักษาทีล่ดอาการปวดในผู้ป่วยโรคเดอเกอร์แวง คอือะไร 
    A: โดยใชเ้คร่ืองมือทางกายภาพบ าบดั เช่น  Ultrasoundเคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้า (Electrical Stimulation) ประคบร้อน 
เป็นตน้ 
9. Q: การรักษาทีเ่น้นให้ผู้ป่วยใช้วธีิการลดปวดเองทีบ้่าน คอือะไร 
    A: โดยการเอามือแช่น ้าอุ่นไวป้ระมาณ 10 – 15 นาทีต่อคร้ังและพาราฟินส าหรับนกักายภาพบ าบดั 
10. Q: หลงัจากรักษาทางกายภาพแล้วอาการปวดไม่ดีขึน้ จะมกีารรักษาอย่างไรต่อไป 
       A: ฉีดยาสเตียรอยดเ์ฉพาะท่ี บริเวณจุดท่ีกดเจบ็มากท่ีสุด เพื่อลดอาการอกัเสบของเส้นเอน็ ผูป่้วยมกัมีอาการดี
ข้ึนชัว่คราว (ประมาณ 3 – 6 เดือน) อาจกลบัมาเป็นซ ้ าได ้
11. Q: ภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยาสเตียรอยด์บ่อยๆซ ้าๆ คอือะไร 
       A: เส้นเอน็ขาด หรือ ผวิหนงัมีรอยด่างขาว เป็นตน้ 
12. Q: อาการอย่างไรท าการผ่าตัดโรคเดอเกอร์แวง 
       A: มีอาการปวดมาก ฉีดยาสเตียรอยด์2 คร้ังใน 1 เดือน แต่อาการไม่ดีข้ึน เป็นตน้ 
13. Q: ภาวะแทรกซ้อนทีพ่บได้หลงัจากได้รับการผ่าตัด คอือะไร  
       A: 1. มีอาการเจบ็บริเวณผา่ตดั หรือ กลบัมาเป็นซ ้ า เน่ืองจากมีพงัผดืเกิดข้ึนมาใหม่หลงัผา่ตดั 
             2. เกิดแผลเป็นแบบนูน ( คีลอยด)์ 
             3. มีโอกาสเกิดอนัตรายต่อเส้นประสาทท่ีมาเล้ียงผวิหนงั ท าใหมี้อาการชา หรือ ปวดแสบปวดร้อน 
             4. เส้นเอน็บริเวณโคนน้ิวหวัแม่มือ ( ขอ้มือ) นูนข้ึนเวลากระดกน้ิวหวัแม่มือ 
14. Q: ท่าบริหารข้อมอื ผู้ทีเ่ป็นเดอร์เกอร์แวง 
       A: 1.แตะปลายน้ิวโป้งกบัปลายน้ิวกอ้ย คา้งไว ้5 วนิาที ท าซ ้ า 10 คร้ัง 
           2.ดดัขอ้มืองอลงใหม้ากท่ีสุด คา้งไว ้5 วนิาทีสลบักบั ดดัขอ้มือกระดกข้ึนใหม้ากท่ีสุดคา้งไว ้5 วนิาที ท าซ ้ า 
10 คร้ัง 
            3.หงายมือ ก ามือ แลว้ค่อยๆกระดกขอ้มือข้ึน คา้งไว ้5 วนิาทีแลว้ค่อยกลบัไปต าแหน่งเดิม ท าซ ้ า  10คร้ัง 



 

 

            4.คว  า่มือ กระดกมือ ข้ึน-ลง สลบักนั 10 คร้ัง 
            5.กระดกขอ้มือเอียงไปทางดา้นขา้ง ข้ึน-ลง สลบักนั 10 คร้ัง 
            6.บีบวตัถุ เช่น ลูกบอลเลก็ๆ ดินน ้ามนั บีบใหแ้น่นท่ีสุดคา้งไว ้10 วนิาที สลบักบัคลายออก ท าซ ้ า 10 คร้ัง 
            7.ใชย้างยดืวงใหญ่ใส่ท่ีรอบนอกของน้ิวมือ กาง-หุบน้ิวมือตา้นแรงยางยดื ท าซ ้ า 10 คร้ัง 
15. Q: การป้องกนัการเกดิโรคเดอเกอร์แวง คอือะไร 
    A: 1.หลีกเล่ียงการท างานท่ีตอ้งเคล่ือนไหวน้ิวหวัแม่มือ ในท่ากางน้ิวออกหรือกระดกน้ิวข้ึน 
         2.ถา้ปวดมากอาจใชผ้า้ยดืพนั หรือใส่อุปกรณ์พยงุน้ิวหวัแม่มือ 
         3.ประคบดว้ยความร้อน หรือใชย้านวดบรรเทาอาการปวด 
         4.งานบางอยา่งตอ้งใชเ้วลาท างานนานต่อเน่ือง ท าใหมื้อเม่ือยลา้หรือระบม ควรพกัมือเป็นระยะๆ เช่นท า 45 
นาที ควรจะพกัมือสัก 10 นาที 
         5.ถา้มีอาการขอ้ฝืด ก าไม่ถนดัตอนเชา้ ควรแช่น ้าอุ่น และบริหารโดยการขยบัขอ้มือเบาๆ ในน ้า จะท าให้
ขอ้มือเคล่ือนไหวไดค้ล่องข้ึน 
 


