
 

 

Q & A เร่ือง น้ิวล๊อคหายได ้(Trigger Finger) 

BY…FIRSTPHYSIO        http://www.firstphysioclinics.com     Line ID: 0852644994 

Q: โรคนิว้ลอ็ค (Trigger finger) คอือะไร 
A: เกิดจากการใชมื้อท างานในท่าก ามือและแบอยา่งแรงซ ้ าๆ บ่อยๆ โดยอามีอาการเจบ็บริเวณโคนน้ิวดา้นฝ่ามือ น้ิว
ลอ็คหรือน้ิวติดแขง็อยูใ่นท่างอเคล่ือนไม่ได ้เหยยีดไม่ออกหรือ งอไม่ลง 
Q: วธิีท ากายภาพมอืแบบง่ายๆ ก่อนจะเป็นนิว้ลอ็คถาวร ได้อย่างไร 

A: 1. ยดืกลา้มเน้ือแขน มือ น้ิวมือ โดยยกแขนระดบัไหล่ ใชมื้อขา้งหน่ึงดนัใหข้อ้มือกระดกข้ึน-ลง ปลายน้ิวเหยยีด
ตรงคา้งไว ้นบั 1-10 แลว้ปล่อยท า 6-10 คร้ัง/เซต 

2. บริหารการก า-แบมือ โดยฝึกก า-แบ เพื่อเพิ่มการเคล่ือนไหวของขอ้น้ิวมือ และก าลงักลา้มเน้ือภายในมือ หรือ
อาจถือลูกบอลในฝ่ามือกไ็ด ้โดยท า 6-10 คร้ัง/เซต 
3. ท่าเพิ่มก าลงักลา้มเน้ือท่ีใชง้อ-เหยยีดน้ิวมือ โดยใชย้างยดืช่วยตา้น แลว้ใชน้ิ้วมือเหยยีดอา้น้ิวออก คา้งไว ้นบั 
1-10 แลว้ค่อยๆ ปล่อย ท า 6-10 คร้ัง/เซต 

Q: จะลดความเส่ียงการเป็นนิว้ลอ็ค ได้อย่างไร 

A: 1. ไม่ห้ิวของหนกัเกินไป ถา้จ  าเป็นตอ้งห้ิวใหใ้ชผ้า้ขนหนูรอง และห้ิวใหน้ ้าหนกัตกท่ีฝ่ามือ อาจใชว้ธีิการอุม้
ประคองหรือรถเขน็ลากแทน เพื่อลดการรับน ้าหนกัท่ีน้ิวมือ 

2. ควร ใส่ถุงมือ หรือห่อหุม้ดา้มจบัเคร่ืองมือใหนุ่้มข้ึนและจดัท าขนาดท่ีจบัเหมาะแก่การใชง้าน ขณะใช้
เคร่ืองมือทุ่นแรง เช่น ไขควง เล่ือย คอ้น ฯลฯ 
    3. งานท่ีตอ้งใชเ้วลาท างานนานต่อเน่ือง ท าใหมื้อเม่ือยลา้ หรือระบม ควรพกัมือเป็นระยะๆ และออกก าลงักาย
ยดืกลา้มเน้ือมือบา้ง 

       4. ไม่ขยบัน้ิวหรือดีดน้ิวเล่น เพราะจะท าใหเ้ส้นเอน็อกัเสบมากยิง่ข้ึน 
       5. ถา้มีขอ้ฝืดตอนเชา้ หรือมือเม่ือยลา้ ใหแ้ช่น ้าอุ่นร่วมกบัการขยบัมือก าแบเบา ๆ ในน ้า จะท าใหข้อ้ฝืดลดลง 
Q: อาการของโรคนีแ้บ่งเป็นกีร่ะยะอะไรบ้าง 

A:  1. ระยะแรก มีอาการปวดเป็นอาการหลกั โดยจะมีอาการปวดบริเวณโคนน้ิวมือ จะมีอาการปวดมากข้ึน ถา้เอา
น้ิวกดบริเวณฐานน้ิวมือดา้นหนา้ แต่ยงัไม่มีอาการติดสะดุด  
       2. ระยะท่ีสอง มีอาการสะดุด (Triggering) เป็นอาการหลกั และอาการปวดกม็กัจะเพิ่มมากข้ึนดว้ย เวลาขยบัน้ิว 
งอ และเหยยีดน้ิว จะมีการสะดุดจนรู้สึกได ้ 
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   3. ระยะท่ีสาม มีอาการติดลอ็คเป็นอาการหลกั โดยเม่ืองอน้ิวลงไปแลว้ จะติดลอ็คจนไม่สามารถเหยยีดน้ิวออก
เองได ้ตอ้งเอามืออีกขา้งมาช่วยแกะ หรืออาจมีอาการมากข้ึนจนไม่สามารถงอน้ิวลงไดเ้อง  

       4. ระยะท่ีส่ี มีการอกัเสบบวมมาก จนน้ิวบวมติดอยูใ่นท่างอเลก็นอ้ย ไม่สามารถเหยยีดใหต้รงได ้ถา้ใชมื้อมา
ช่วยเหยยีดจะปวดมาก 
Q: วธิีการรักษา "โรคนิว้ลอ็ค" ประกอบ อะไรบ้าง 

A:      1. การใชย้ารับประทาน เพื่อลดการอกัเสบ ลดบวม และลดอาการปวด ร่วมกบัพกั                 การใชมื้อ  
2. การใชว้ธีิทางกายภาพบ าบดั ไดแ้ก่ การใชเ้คร่ืองดามน้ิวมือ การนวดเบาๆ การใชค้วามร้อนประคบ และ
การออกก าลงักายเหยยีดน้ิว โดยการรักษาดว้ยยาและกายภาพบ าบดั อาจใชร่้วมกนัได ้และมกัใชไ้ดผ้ลดีเม่ือ
มีอาการของโรคในระยะแรก และระยะท่ีสอง  
3. การฉีดยาสเตียรอยดเ์ฉพาะท่ี เพื่อลดการอกัเสบ ลดปวดและลดบวม เป็นการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ
ค่อนขา้งมาก ส่วนมากมกัจะหายเจบ็ บางรายอาการติดสะดุด จะดีข้ึน แต่การฉีดยามกัถือวา่เป็นการรักษา
แบบชัว่คราว และขอ้จ ากดักคื็อ ไม่ควรฉีดยาเกิด 2 หรือ 3 คร้ัง ต่อ 1 น้ิวท่ีเป็นโรค การรักษาโดยการฉีดยาน้ี
สามารถใชไ้ด ้ กบัอาการของโรคตั้งแต่ระยะแรกจนถึงระยะทา้ย  
4. การรักษาโดยการผา่ตดั ถือวา่เป็นการรักษาท่ีดีท่ีสุดในแง่ท่ีจะไม่ท าใหก้ลบัมาเป็นโรคอีก หลกัในการ
ผา่ตดั คือ ตดัปลอกหุม้เส้นเอน็ท่ีหนาอยูใ่หเ้ปิดกวา้งออก เพื่อใหเ้ส้นเอน็เคล่ือนผา่นไดโ้ดยสะดวก ไม่ติดขดั
หรือสะดุดอีก ทั้งน้ี การผา่ตดัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 วธีิ คือ การผา่ตดัแบบเปิด เป็นวธีิมาตรฐาน ท่ีควรท าในหอ้ง
ผา่ตดั โดยฉีดยาชาเฉพาะท่ีผา่ตดัเสร็จกก็ลบับา้นได ้หลงัผา่ตดัหลีกเล่ียงการใชง้านหนกั และการสัมผสัน้ิว 
ประมาณ 2 สัปดาห์  

Q: ผู้ป่วยโรคนิว้ลอ็ค ทีเ่ป็นเบาหวาน หรือ ทานยาป้องละลายลิม่เลอืด สามารถผ่าตัดเจาะนิว้ลอ็ค ด้วย A-Knife ได้
หรือไม่? 

A: รักษาได ้วธีิเจาะจะเหมาะกบัผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวานเพราะแผลจะเลก็กวา่การผา่แบบเปิดผวิหนงัมาก ท าให้
ลดโอกาสเส่ียงต่อการติดเช้ือของแผลผา่ตดันอ้ยกวา่ การดูแลแผลหลงัผา่ตดัท าไดง่้ายกวา่ ไม่ตอ้งหยดุยาเบาหวาน
ก่อนผา่และไม่ตอ้งงดอาหารก่อนผา่ตดั ในกรณีคนไขโ้รคหลอดเลือดตีบเช่น โรคหลอดเลือดหวัใจตีบหรือโรค
หลอดเลือดในสมองตีบ ท่ีตอ้งกินยาป้องกนัเลือดแขง็หรือตวัยา ละลายล่ิมเลือด กส็ามารถเจาะน้ิวลอ็คไดโ้ดย
ท่ีไม่ตอ้งหยดุยา 
Q: สาเหตุของนิว้ลอ็ค เกดิจากอะไร? 

A: น้ิวลอ็คเกิดจากการเส่ือมสภาพและมีการอกัเสบของเส้นเอน็จากการเสียดสีกบัปลอกหุม้เอน็ ท าใหเ้กิดการบวม
ของเอน็ และปลอกหุม้เอน็ (สีน ้าเงินตามรูป) จะรัดเส้นเอน็ท าใหเ้กิดการติดขดัขณะเหยยีดและงอน้ิวมือ อาการจะ



 

 

เกิดข้ึนไดก้บัทุกน้ิวการเป็นน้ิวลอ็คมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีการออกแรงใชง้านมือมาก เช่นการท างานออกแรงก างอ
น้ิวมือ และพบไดม้ากข้ึนในกลุ่มผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวานและ โรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด์ 
Q:  โรคนิว้ลอ็ค เป็นในผู้ป่วยอายุเท่าไร? 

A:  โรคน้ิวลอ็ค เป็นผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย ในคนท่ีมีอายมุากกวา่ 30 ปีข้ึนไป จะพบเป็นโรคน้ิวลอ็ค  ประมาณ 2 % 
น้ิวลอ็คเกิดไดก้บัทุกน้ิว จะพบบ่อยท่ีน้ิวหวัแม่มือ น้ิว กลางและน้ิวนาง 
Q: ท าอย่างไรเมือ่เป็นโรคนิว้ลอ็ค? 

A:  1. ลดการใชง้านของมือ โดยเฉพาะการท างานท่ีตอ้งเกร็งงอน้ิวมือ เช่น การใชน้ิ้วเก่ียวห้ิวถุงพลาสติก เป็นตน้ 
        2. แช่มือท่ีเป็นน้ิวลอ็คในน ้าอุ่นประมาณ 10–15 นาที หลงัจากนั้นซบัใหแ้หง้และใชย้าทาท่ีมีสรรพคุณทาแก้
ปวดเม่ือย ทานวดเบาๆบริเวณท่ีมีอาการปวด คือ โคนน้ิวดา้นฝ่ามือ วนัละ 2-4 คร้ัง 

       3. ถา้มีอาการปวดมาก หรือมีการติดขดัของน้ิว ใหไ้ปพบแพทย ์
Q: การฉีดยาสเตอร์รอยรักษานิว้ลอ็ค มผีลข้างเคยีงหรือไม่? 

A: การฉีดยาสเตอร์รอยจะลดการอกัเสบของเส้นเอน็ ถา้มีการอกัเสบเกิดข้ึนอีกกจ็ะเกิดการเป็นน้ิวลอ็คซ ้ าได ้การ
ฉีดยาสเตอร์รอยมีผลขา้งเคียงคือ  

1.ตวัยาสเตอร์รอย จะท าใหเ้กิดเส่ือมของเส้นเอน็ได ้ในกรณีท่ีฉีดเขา้ไปในเส้นเอน็โดยตรงจะท าใหเ้ส้นเอน็
ขาดได ้

2.จุดท่ีฉีดยาอาจเกิดการติดเช้ือได ้ปริมาณการฉีดสเตอร์รอยจึงควรอยูใ่นดุลพินิจของแพทย ์โดยทัว่ไป ไม่
ควรฉีดซ ้ าท่ีจุดเดิม เกิน 2-3 คร้ัง และการฉีดแต่ละคร้ังควรเวน้ระยะเวลาห่างอยา่งนอ้ย 3 เดือน 

Q: การผ่าตัดนิว้ลอ็คควรท าเมือ่ไร? การผ่าท าอย่างไร? 

A: การผา่ตดัน้ิวลอ็ค จะพิจารณาเม่ือรักษาโดยการกินหรือฉีดยาสเตอร์รอยแลว้ ยงัคงมีอาการปวดและติดขดั หรือมี
อาการเป็นซ ้ า การผา่ตดัเป็นวธีิท่ีจะท าใหโ้รคหายขาด ไม่เกิดการเป็นซ ้ า 

การผา่ตดัมีจุดมุ่งหมายคือ การตดัปลอกหุม้เอน็ท่ีเป็นสาเหตุของการรัดเส้นเอน็ใหค้ลายออก แพทยจ์ะตดั
เฉพาะปลอกหุม้เอน็อนัเลก็ท่ีเป็นสาเหตุของโรค จะคงเหลือปลอกหุม้เอน็อนัใหญ่ ท าใหเ้ม่ือตดัปลอกหุม้เอน็
ออกแลว้น้ิวมือยงัคงสามารถใชง้านไดเ้หมือนปกติ 

 การผา่ตดัมี 2 วธีิ คือ 
 1.การผา่โดยการเปิดผวิหนงั เป็นการผา่แบบมาตรฐานท่ีแพทยส่์วนใหญ่ใช ้วธีิการท าโดยกรีดผา่
ผวิหนงัเป็นแผลกวา้งประมาณ 1.5 เซนติเมตร ใชเ้คร่ืองมือถ่างบาดแผลเพื่อใหเ้ห็นปลอกหุม้เอน็ แลว้ใช้
กรรไกรหรือมีดตดัคลายปลอกหุม้เอน็ออกหลงัผา่ตดัตอ้งเยบ็ปิดบาดแผล 

  2.การเจาะน้ิวลอ็ค แผลจะมีขนาดเลก็ประมาณ 2 มิลลิเมตร ไม่ตอ้งเยบ็แผล  



 

 

Q: การเจาะรักษานิว้ลอ็คโดยใช้ A-Knife ต่างจากใช้เขม็เขีย่อย่างไร? 
A: มีดเจาะน้ิวลอ็ค A-Knife เป็นนวตักรรมท่ีออกแบบโดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนนัตเสรี มีการเผยแพร่ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 โดยบริษทั ออร์โธเนียร์ จ  ากดั มีการออกแบบใหป้ลายมีดมีลกัษณะมนส าหรับเข่ียหาปลอกหุม้
เอน็จะท าใหแ้พทยส์ามารถทราบต าแหน่งท่ีจะตดั เม่ือแพทยส์อดส่วนมนเขา้ไปใตต่้อปลอกหุม้เอน็ การดนั เล่ือน
มีดเพื่อใหค้มมีดขนาดเลก็ตดัปลอกหุม้เอน็ จะท าใหก้ารตดัปลอกหุม้เอน็ขาดไดโ้ดยท่ีเกิดการบาดเจบ็ต่อเน้ือเยือ่
ขา้งเคียงนอ้ยมากตามรูป ต่างจากการใชเ้ขม็ท่ีมีปลายแหลม การเข่ียและตดัปลอกหุม้เอน็จะท าโดยการคาดเดาและ
ใชค้วามรู้สึกเท่านั้น จะมีโอกาสตดัเอน็และเน้ือเยือ่ขา้งเคียงใหเ้กิดการบาดเจบ็ไดสู้ง 
Q: เจาะนิว้ลอ็คด้วย A-Knife ดีอย่างไร? 

A: A-Knife ไดรั้บการออกแบบใหป้ลายมีดมีลกัษณะมน แพทยใ์ชเ้ข่ียหาปลอกหุม้เอน็ท าใหท้ราบต าแหน่งปลอก
หุม้เอน็ไดอ้ยา่งแม่นย  า ไม่มีการคาดเดาอยา่งเช่นการใชเ้ขม็หรืออุปกรณ์ปลายแหลมชนิดอ่ืนเข่ียตดั และมีส่วนโคง้
และส่วนคมมีดขนาดเลก็ ท าใหส้ามารถตดัปลอกท่ีรัดเอน็ออกโดยเกิดการบาดเจบ็ต่อเน้ือเยือ่ขา้งเคียงนอ้ยมาก 
ขนาดของกา้นมีดมีขนาดเลก็สามารถสอดผา่นรูเจาะท่ีผวิหนงัขนาด 2 มิลลิเมตร ท าใหแ้ผลเลก็ เจบ็นอ้ย หลงัผา่ตดั
ไม่ตอ้งเยบ็แผล ผูป่้วยหายเร็ว สามารถใชง้านมือไดใ้น 24 ชัว่โมง 
Q: ผู้ป่วยทีจ่ะเจาะนิว้ลอ็คด้วย A-Knife จะต้องเตรียมตัวอย่างไร? 

A: การเจาะน้ิวลอ็คดว้ย A-Knife สามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้งงดอาหาร และผูป่้วยไม่ตอ้งนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล
ผูป่้วยควรตดัเลบ็ใหส้ั้นเพื่อลดโอกาสเส่ียงต่อการติดเช้ือกรณีท่ีควรหลีกเล่ียงการเจาะคือ การมีบาดแผลหรือมีการ
ติดเช้ือท่ีมือขา้งท่ีเป็นน้ิวลอ็ค ส าหรับผูป่้วยท่ีกินยาเก่ียวกบัการแขง็ตวัของเลือดสามารถเจาะไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้ง
งดยาก่อนผา่ตดั 
Q: หลงัเจาะรักษานิว้ลอ็คแล้ว จะปฏบิัติตัวหลงัเจาะอย่างไร? 

A:  1.กดบาดแผลผา่ตดัเพื่อหา้มเลือด ประมาณ 5 นาที 
 2.กินยาตามแพทยส์ั่ง 

3.หลงัจากผา่ตดั 24 ชัว่โมง ใหเ้ปิดแผลและมือสามารถโดนน ้าได ้สามารถใชง้านมือไดเ้ท่าท่ีไม่ฝืนอาการ
ปวด 

 4.บริหารน้ิวมือท่ีผา่โดยการก างอและเหยยีดน้ิวใหสุ้ดบ่อยๆ 
5.กรณีท่ีไม่สามารถเหยยีดและงอน้ิวไดสุ้ด ใหแ้ช่มือในน ้าอุ่นและดดัน้ิวมือใหง้อและเหยยีดเบาๆวนัละ 3-4 
คร้ัง คร้ังละ 15 นาที 

Q: อาการแทรกซ้อนทีไ่ม่พงึประสงค์ทีอ่าจจะเกดิขึน้มอีะไรบ้าง? 

A: 1.มีอาการปวดและกดเจบ็บริเวณรอยเจาะ ส่วนมาก ร้อยละ 95 อาการจะทุเลาลงไดเ้องในระยะเวลา 6 



 

 

สัปดาห์ 
      2.ถา้อาการปวดท่ีรอยเจาะไม่ทุเลาหรือปวดมาก แพทยอ์าจพิจารณาฉีดยาสเตอร์รอย 
      3.มีความเส่ียงต่อการเกิดการบาดเจบ็ของเส้นประสาท ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอาการปวดหรือชาท่ีน้ิวได ้ตามสถิติพบ

ไดร้้อยละ 1-2 
Q: โรคนีพ้บในเด็กได้หรือไม่ 

A: Trigger finger/thumb พบในเดก็ไดต้ั้งแต่  ขวบปีแรกถึงอาย ุ5 ปีพบในเพศชาย-หญิงในปริมาณเท่าๆกนั มากกวา่
ร้อยละ 90 พบท่ีน้ิวหวัแม่มือ. อาการท่ีพบ มกัจะพบวา่น้ิวหวัแม่มือติดอยู ่ในท่างอ ไม่สามารถเหยยีดน้ิวไดสุ้ด และ
คล าไดก้อ้นนูนท่ีโคนน้ิวหวัแม่มือ มกัไม่ค่อยพบอาการสะดุดของน้ิว หากพบภายในขวบปีแรก ภาวะน้ีจะหายได้
เองประมาณร้อยละ 30-60 แต่ถา้พบหลงัอาย ุ1 ปี สามารถหายเองไดร้้อยละ 12 ดงันั้นการรักษาในช่วงอาย ุ1 ปีแรก
คือแนะน าใหส้ังเกตอาการ และนดัตรวจติดตาม และรักษาดว้ยการผา่ตดั ถา้ยงัพบมีอาการอยูห่ลงัอาย ุ2 ปี 
Q: การรักษาโดยการท า percutaneous release ได้ผลดีหรือไม่ 

A:  การท า percutaneous release คือ การใชอุ้ปกรณ์ เช่นปลายเขม็ฉีดยา หรือเคร่ืองมือเฉพาะแทงผา่นผวิหนงัแลว้
ท าการสะกิด หรือตดั A1 pulley จนขาดจากกนัโดยไม่ตอ้งท าแผลเปิด. ขอ้ดีของการท า percutaneous release คือ 
ขนาดแผลเลก็กวา่การท า open surgery ประสิทธิภาพในการรักษาเท่ากนัหากสามารถ releaseA1 pulley ไดห้มด. 
แต่การ ท า percutaneous release จะตอ้งสะกิดหลายคร้ังและ        มองไม่เห็นโครงสร้างใตผ้วิหนงั ท าใหเ้พิ่ม
ความเส่ียงในการบาดเจบ็ต่อเส้น ประสาท digital, ตดั A1 pulley ไดไ้ม่หมด และบาดเจบ็ต่อเส้นเอน็. ดงันั้น
ผลการรักษาโดย percutaneous release จะข้ึนอยูก่บัทกัษะและความช านาญของ surgeon ไม่แนะน าใหใ้ชเ้ป็นวธีิ
มาตรฐานในการรักษา 
Q : จ าเป็นต้องฉีด corticosteroid เข้าไปใน tendon sheath หรือไม่ 

A : การฉีด corticosteroid เขา้ไปใน tendon sheath กบัฉีดรอบๆ tendon sheath ไดผ้ลในการรักษาไม่แตกต่างกนั. 
การฉีด corticosteroid เขา้ tendon sheath มีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดcollagen necrosis จากการฉีดยาเขา้ไปใน flexor 
tendon ไดส้ าหรับการฉีด corticosteroid เขา้บริเวณ subcutaneous tissue กอ็าจเกิด                  fat necrosis และ skin 
depigmentation ได ้
Q : การฉีดยาสตีรอยด์ได้ผลหรือไม่ ควรเร่ิมฉีดเมือ่ไร 

A : การฉีด corticosteriod เป็นการรักษาท่ีใหผ้ลดีในระยะแรกๆ ของโรคน้ิวลอ็ก โดย มีประสิทธิภาพในการรักษา
ถึงร้อยละ 93 โดยผสม corticosteroid (triamcinolone,methylprenisolone, หรือ betamethasone) กบั lidocaine ฉีดได้
เม่ือใหก้ารวนิิจฉยัคร้ังแรก หรือหลงัจากใช้ splint แลว้ไม่ไดผ้ล. การตอบสนองต่อ corticosteroid  จะลดลงหาก
อาการเป็นมานานมากกวา่ 6 เดือน หรือเป็นการฉีดคร้ังท่ี 2 ข้ึนไป         เน่ืองจาก  corticosteroid จะช่วยลด 



 

 

inflammation แต่ไม่สามารถแกไ้ขภาวะ       fibrocartilagenous metaplasia ได ้จึงไม่แนะน าใหฉี้ด 
corticosteroid มากกวา่ 3  คร้ัง 
Q : การรักษาด้วยการผ่าตัด ท าอย่างไร 

A : การรักษาดว้ยการผา่ตดั คือการตดั A1 pulley เพื่อใหเ้ส้นเอน็เคล่ือนท่ีไดส้ะดวกข้ึน 
Q : ตัด A1 pulley ไปแล้วจะเกดิผลเสียหรือไม่ 

A : Pulley system ช่วยท าใหไ้ดเ้ปรียบเชิงกล ในการออกแรงงอน้ิวและป้องกนัการเกิด bowstring ของเส้นเอน็. 
การตดั A1 pulley ท าใหก้ลา้มเน้ือตอ้งออกแรงในการงอน้ิวเพิ่มข้ึน 

Q : การรักษาโดยการท า percutaneous   release ได้ผลดีหรือไม่ 

A : การท า percutaneous release คือ การใชอุ้ปกรณ์ เช่นปลายเขม็ฉีดยา หรือเคร่ืองมือเฉพาะแทงผา่นผวิหนงัแลว้
ท าการสะกิด หรือตดั A1 pulley จนขาดจากกนัโดยไม่ตอ้งท าแผลเปิด  ขอ้ดีของการท า percutaneous release คือ 
ขนาดแผลเลก็กวา่การท า open surgery ประสิทธิภาพในการรักษาเท่ากนัหากสามารถ release A1 pulley ไดห้มด. 
แต่การ ท า percutaneous release จะตอ้งสะกิดหลายคร้ังและมองไม่เห็นโครงสร้างใตผ้วิหนงั ท าใหเ้พิ่มความเส่ียง
ในการบาดเจบ็ต่อเส้นประสาท digital, ตดั A1 pulley ไดไ้ม่หมด และบาดเจบ็ต่อเส้นเอน็. ดงันั้นผลการรักษาโดย 
percutaneous release จะข้ึนอยูก่บัทกัษะและความช านาญของ surgeon ไม่แนะน าใหใ้ชเ้ป็นวธีิมาตรฐานในการ
รักษา 
Q: ในการรักษานิว้ลอ็คด้วยพาราฟินบ าบัดคอือะไร 

A:  ในดา้นการรักษา จะใชข้ี้ผึ้งพาราฟินท่ีไดรั้บการหลอมละลายดว้ยความร้อน ใชส้ าหรับรยางคส่์วนปลาย เช่น 
มือ เทา้ ศอก แขน ขา มกัใชใ้นผูป่้วยท่ีปวดขอ้เร้ือรังอยา่งโรครูมาตอยด ์โรคน้ิวลอ็ค เป็นตน้  ความร้อนจะสามารถ
ลงไปถึงผวิรอบๆขอ้ได ้เพื่อเพิ่มการไหลเวยีนโลหิตและลดการสะสมของกรดยริูกท่ีอยูต่ามขอ้ ท าใหอ้าการปวด
จากการท่ีมีกรดยริูกคัง่คา้งลดลง 
Q: ประโยชน์ของพาราฟินและการรักษาท าอย่างไร 

 A:  ประโยชนข์องพาราฟิน 
 - การลดความเจบ็ปวด 
 - การลดการอกัเสบ 
 - การลดการยดึร้ังของเน้ือเยือ่หรือการเพิ่มการยดืตวัของเน้ือเยือ่คอลลาเจน 
 - การลดการเกร็งตวัของกลา้มเน้ือ 
 - การลดการบวม 
 - เพิ่มการไหลเวยีนเลือด 



 

 

 - เพิ่มการซ่อมแซมเน้ือเยือ่ 
 - การเพิ่มช่วงการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อ 
 วธีิการรักษา 
 จุ่มส่วนท่ีตอ้งการรักษาลงไปและยกข้ึนมาทนัที อยา่เคล่ือนไหวส่วนท่ีรักษาขณะจุ่ม รอจนพาราฟินแขง็ตวั

และเปล่ียนจากสีใสเป็นสีขุ่น จุ่มลงไปเช่นเดิมอีกประมาณ 6 – 10 รอบ เม่ือจุ่มครบแลว้ ห่อดว้ยถุงพลาสติก
และผา้ขนหนู ท้ิงไวเ้ช่นน้ีประมาณ 10 – 15 นาที หรือจนกระทัง่เยน็แลว้จึงลอกพาราฟินออก 

 


