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การศึกษาเร่ือง  การประเมินประสิทธิผลการผ่าตัดพงัผดืเทยีมในผู้ป่วยโรคนิว้ลอ็ก 
   กรณีศึกษา Retrospective ผู้ป่วยอาการนิว้ล็อกที่รับการรักษา ปี2555, 2556, 2557 
ผู้ศึกษา  1. นายยิง่ศกัด์ิ  จิตตะโคตร์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  
  2.นายสมเกียรติ  ศรไพศาล   นายแพทยช์ านาญการพิเศษ  
  3. นายมนตรี มาคะเกศ นายแพทยช์ านาญการ 
หน่วยงานศึกษา ส านกัการแพทยท์างเลือก 
รูปแบบการศึกษาการศึกษายอ้นหลงั (Retrospectivestudy) ผูป่้วยอาการน้ิวล็อก 
กลุ่มเป้าหมาย  ผูป่้วยโรคน้ิวล็อกท่ีรับบริการรักษา ณ ศูนยป์ระเมินและพฒันาเทคโนโลยกีารแพทยท์างเลือก 
ส านกัการแพทยท์างเลือก ตั้งแต่ ปี 2555, 2556, 2557 
ความเป็นมา น้ิวล็อกเกิดจากการอกัเสบของเส้นเอน็และปลอกหุม้เอน็ท่ีใชใ้นการงอขอ้น้ิวมือ ซ่ึงอยูต่รงบริเวณ 
โคนน้ิวมือ ท าให้เส้นเอ็นหนาตวัข้ึนและติดขดัในการเคล่ือนไหวขณะเหยียดน้ิวมือ เม่ืออกัเสบรุนแรงมากข้ึน 
จะเกิดปุ่มตรงเส้นเอน็ เวลางอน้ิวมือปุ่มจะอยูน่อกปลอกหุม้ แต่ไม่สามารถเคล่ือนเขา้ปลอกหุม้ เวลาเหยยีดน้ิวมือกลบัไป 
ท าใหเ้กิดอาการน้ิวล็อกอยูใ่นท่างอ ตอ้งออกแรงช่วยใน การเหยียด จึงจะสามารถฝืนใหปุ่้มเคล่ือนท่ีผา่นปลอกหุม้เขา้ไปได ้
แนวโน้มของการพฒันาโรคนิว้ลอ็กทีม่ีผลต่อการเสียสมดุลของร่างกาย  น้ิวล็อกไม่มีภาวะแทรกซอ้นอนัตรายร้ายแรง
แต่อยา่งใด นอกจากท าใหมี้อาการเจ็บปวด และใชมื้อไดไ้ม่ถนดั ส่วนการด าเนินโรคถา้ไม่ไดรั้บการรักษาก็จะเป็น
เร้ือรังและขอ้ฝืดมากข้ึนและถา้ไดรั้บการรักษาท่ีถูกตอ้งก็มกัจะหายได ้ หากท าการรักษาแบบปกติใชจ่้ายค่ารักษา
มาก หลงัการรักษาพกัฟ้ืนใชเ้วลานานแลว้ยงัมีอาการเจบ็ปวดนิดหน่อย ดงันั้นใชก้ารรักษาทางเลือกอ่ืนๆน่าจะ
เป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีอาจจะไดผ้ล  จึงเป็นท่ีมาของการศึกษายอ้นหลงัในผูป่้วยน้ิวล็อกดว้ยวธีิผา่ตดัพงัผดืเทียม     
วธีิการศึกษา  ท าการศึกษาจากทะเบียนประวติัผูป่้วยท่ีเขา้รับการักษาดว้ยการผา่ตดัพงัผดืเทียม โดย อาจารย์
ประทีป ไวค านวณ ตั้งแต่ปี 2555, 2556, 2557 ณ ศูนยป์ระเมินและพฒันาเทคโนโลยกีารแพทยท์างเลือก ส านกั
การแพทยท์างเลือก โดยคดัเลือกผูป่้วยเขา้รับการศึกษาจากการพิจารณาจากขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลประวติั
อาการของโรค การวินิจฉยั การรักษา จ านวนคร้ังรักษา ขอ้มูลผลการรักษา และขอ้มูลประเมินการรักษา แลว้ผู ้
ศึกษาท าการพิจารณา   มีผูป่้วยโรคน้ิวล็อกตรงกบัผลการวนิิจฉยั จ านวน 15 ราย จากนั้นผูท้  าการศึกษาไดมี้การ
อภิปรายร่วมกนัเพื่อพิจารณาประเมินผลการรักษาและวธีิการประเมินผลการรักษาท่ีสอดคลอ้งและถูกตอ้งตาม
หลกัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 1 เดือน โดยการน าเสนอเป็นลกัษณะการเรียงความเพื่อ
บรรยายร่วมกบัใชโ้ปรแกรม Microsoft WindowsExcel สถิติร้อยละ เพื่อใหเ้ห็นความชดัเจนร่วมกบัการรายงาน
มากยิง่ข้ึน 
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เงื่อนไข  
1. ก าหนดการบนัทึกผลการรักษาผูท้  าการศึกษาแนวคิดการก าหนด scale  ตามหลกัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั มี
ระดบัการใหค้ะแนน 4 ระดบั - ผลการรักษาแยล่ง แทนค่า  = -1, - ผลการรักษาทรงตวั แทนค่า = 0, - ผลการ 
รักษาดีข้ึน,ดีข้ึนมากแทนค่า = 1, - ผลการรักษาหาย แทนค่า =2 
2. การประเมินผลการรักษา 1)ใชว้ธีิการก า-แบตามแนวทางอาจารยป์ระทีป ไวค านวณ 2)จบั หยบิส่ิงของ ทั้งสอง
วธีิสอดคลอ้งกบัการประเมินโรคน้ิวล็อกของแพทยแ์ผนปัจจุบนั   
นิยาม 
 1. ผลการรักษาแยล่งกวา่เดิม หมายถึง การรักษาผูป่้วยดว้ยการผา่ตดัพงัผืดเทียมในบริเวณ ต าแหน่งท่ีได้
จากการซกัประวติั, ตรวจแลว้ลูบคล าบริเวณหรือต าแหน่ง แลว้ลงมือรักษา 20 – 45 วนิาที หลงัรักษาสอบถามผูป่้วย 
แลว้ใหผู้ป่้วยลองก า-แบ “ผูป่้วยตอบวา่ บริเวณหรือต าแหน่งท่ีท าการรักษา แยล่งกวา่เดิม” 
 2. ผลการรักษาทรงตวัหมายถึง การรักษาผูป่้วยดว้ยการผา่ตดัพงัผืดเทียมในบริเวณ ต าแหน่งท่ีซกัประวติั, 
ตรวจแลว้ลูบคล าบริเวณหรือต าแหน่ง แลว้ลงมือรักษา 20 – 45 วนิาที หลงัรักษาสอบถามผูป่้วย แลว้ใหผู้ป่้วย
ลองก า-แบ “ผูป่้วยตอบวา่ บริเวณหรือต าแหน่งท่ีท าการรักษา ยงัทรงตวั”  
 3. ผลการรักษาดีข้ึนหรือดีข้ึนมากหมายถึง การรักษาผูป่้วยดว้ยการผา่ตดัพงัผดืเทียมในบริเวณ ต าแหน่ง
ท่ีซกัประวติั, ตรวจแลว้ลูบคล าบริเวณหรือต าแหน่ง แลว้ลงมือรักษา 20 – 45 วนิาที หลงัรักษาสอบถามผูป่้วย 
แลว้ใหผู้ป่้วยลอง 
 4. ผลการรักษาหายหมายถึง การรักษาผูป่้วยดว้ยการผา่ตดัพงัผดืเทียมในบริเวณ ต าแหน่งท่ีซกัประวติั, 
ตรวจแลว้ลูบคล าบริเวณหรือต าแหน่ง แลว้ลงมือรักษา20-45วนิาที หลงัรักษาสอบถามผูป่้วย แลว้ใหผู้ป่้วยลอง
ก า-แบ “ผูป่้วยตอบวา่ บริเวณหรือต าแหน่งท่ีท าการรักษา ดีข้ึนหรือดีข้ึนมาก”  
 
ผลการศึกษา 
 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งอายเุฉล่ีย 55.3ปี(min=39, max=71) เพศชาย ร้อยละ13.34 เพศหญิง ร้อยละ 86.66อาชีพ
แม่บา้นพ่อบา้น ร้อยละ20 ขา้ราชการ ร้อยละ20 ท าธุรกิจ ร้อยละ 33.34 คา้ขาย ร้อยละ26.66บนัทึกการวนิิจฉยั 
วนิิจฉยัโรคน้ิวล็อก จ านวน 15 ราย ร้อยละ100บนัทึกอาการน้ิวล็อกมือขวา ร้อยละ 46.66, น้ิวล็อกมือซา้ย ร้อยละ 
13.34 น้ิวล็อกทั้งมือซา้ยและขวา ร้อยละ 40.00 
 ตารางท่ี 1 อาการน้ิวล็อก จ านวน ร้อยละ 

อาการ จ านวน ร้อยละ 

มอืข้างขวาลอ็ก:น้ิวกลางขวา,น้ิวช้ีขวา,น้ิวกลางขวา,ฝ่ามือขวา, น้ิวช้ีขวา,  
น้ิวโป้งขวา,น้ิวช้ีขวา, ขอ้มือขวา,ปลายน้ิวทุกน้ิวขวา 

7 46.66 
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มอืข้างซ้ายลอ็ก:น้ิวนางซา้ย, น้ิวมือซา้ย 2 13.34 
มอืซ้ายขวาลอ็ก:น้ิวช้ีซา้ยขวา, น้ิวกลางซา้ยขวา, น้ิวโป้ง,ฝ่ามือซา้ยขวา,ขอ้น้ิวซา้ยขวา 6 40.00 

 ตารางท่ี 2 บนัทึกการรักษาดว้ยผา่ตดัพงัผดืเทียม  
บันทกึวธีิการรักษาด้วยผ่าตดัพงัผดืเทยีม 

แนวน้ิวกลางขวา, แนวน้ิวช้ีน้ิวนางซา้ยขวา, แนวน้ิวกอ้ย-น้ิวโป้ง, แนวน้ิวช้ีขวา 
แนวโค่นน้ิวโป้,แนวน้ิวช้ี,กดกระตุน้กระดูกงอกใหย้บุตวั 
แนวขอ้มือ, แนวฝ่ามือ, แนวน้ิวกลาง-น้ิวนาง, แนวกลางฝ่ามือ, แนวน้ิวกลางขวา 
บริเวณขอ้มือ,แนวน้ิวช้ี,แนวน้ิวกลาง, บริเวณขอ้มือ, แนวน้ิวช้ีขวา 
กระตุน้ปลายประสาทแนวน้ิวลอ็กทั้งซา้ยขวา, แนวน้ิวโป้งซา้ยขวาและขยี้น้ิวโป้งซา้ยขวา 
แนวน้ิวโป้งตลอดแนว 

 1. จ  านวนคร้ังท่ีมารักษา โดยเฉล่ียมารับการรักษา 2.89 คร้ัง(min=1คร้ัง,max=8คร้ัง) 
 2. บนัทึกผลการรักษา ดีข้ึนและดีข้ึนมาก ร้อยละ60.00 และหาย ร้อยละ 40.00   
 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท1์)โดยวธีิการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์ในผูป่้วยน้ิวล็อกรับการรักษาตั้งแต่
วนัท่ี 1 – 8 พฤษภาคม 2557เวลา 09.00 – 18.00 น.ดว้ยวธีิการผา่ตดัพงัผืดเทียม ตามแนวทางอาจารยป์ระทีป ไว
ค านวณ2)ส่วนหน่ึงของเอกสาร การประเมินประสิทธิผลการผา่ตดัพงัผืดเทียมในผูป่้วยน้ิวล็อกกรณีศึกษายอ้นหลงั
(Retrospectivestudy)ส านกัการแพทยท์างเลือก กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยฯกระทรวงสาธารณสุข รายงานวนัท่ี14 
พฤษภาคม 2557 
ผลการสัมภาษณ์ ผูรั้บการการสัมภาษณ์ 15 ราย เป็นผูป่้วยน้ิวล็อกตั้งแต่วนัท่ี1-8 พ.ค.2557  เวลา 09.00-18.00 น.  
 1.) เพศ  ชาย 4 ราย ร้อยละ26.66 หญิง 11 ราย 73.342.)อาย(ุปี) 40-49 3 ราย ร้อยละ 20.01 50-59 5 ราย ร้อยละ 33.33 60-
69 6 ราย ร้อยละ 40.00 70 ข้ึนไป 1 ราย ร้อยละ 6.663.)จ านวนคร้ังเขา้รับบริการ1-3 คร้ัง7ราย  ร้อยละ 46.66 4-6 คร้ัง 5ราย ร้อยละ 
33.33 แลว้ไปท่ี 10-12 คร้ัง 3 ราย ร้อยละ20.014.) การไปรักษาต่อเน่ืองเข้าผ่าตดั 3 ราย ร้อยละ20.01มีรายละเอียด คือ 1 ราย (มา
รักษา 2 คร้ัง)  ไปผา่ตดัท่ี โรงพยาบาลเพชรเวทหลงัผา่ตดั รู้สึกชาบางคร้ัง งอน้ิวได ้ท างานไดป้กติ, 1 ราย (มารักษา 2 คร้ัง)  ไป
ผา่ตดัท่ี โรงพยาบาลพญาไท2  หลงัผา่ตดั ชาๆ ปวดๆ น้ิวงอไดท้ างานไดป้กติ, 1 ราย (มารักษา 2 คร้ัง)   ไปผา่ตดัท่ี โรงพยาบาลเลิดสิน 
หลงัผา่ตดั ปวดบางคร้ัง ท างานไดป้กติ ไม่ผ่าตดั12ราย ร้อยละ 79.99สญัลกัษณ์ (-1) แยก่วา่เดิม 1 ราย ร้อยละ 8.33 (0) ทรงตวั4 
ราย ร้อยละ 33.33(1) ดีข้ึน,ดีข้ึนมาก 5 ราย ร้อยละ 41.67(2) หาย2 ราย ร้อยละ 16.67 ส าหรับ(1)และ(2) จ านวน 7 ราย ร้อยละ 58.34  
 5. ความคิดเห็น ค าบอกเล่า 
5.1 กลุ่มมอีาการแย่กว่าเดมิ 5.2 กลุ่มทรงตวั 5.3 กลุ่มดขีึน้ ดขีึน้มาก หาย 
- ขณะท าการผา่ตดัรู้สึกเจ็บมาก  
- เม่ือกลบัไปบา้น  บริเวณผา่ตดั บวม  
 

- หลงัรักษา 2-3 วนั อาการปวดกลบัคืน 
- ขณะท าการผา่ตดั เจ็บจนน ้ าตาร่วง 
 

- มาผา่ตดัแต่ละคร้ัง ดีข้ึนเป็นล าดบั 
- รู้สึกหายขาด ไม่มีอาการใดๆ 
- น้ิวจบัหยบิส่ิงของได ้
- ก าแบไม่เจบ็ 
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สรุปความส าคัญ 
 การผา่ตดัพงัผืดเทียม ตามวธีิการของอาจารยป์ระทีป ไวค านวณ  เป็นศาสตร์การรักษารูปแบบใหม่ ตาม
แนวทางการรักษาแบบการแพทยท์างเลือกและการแพทยผ์สมผสานท่ีมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบัเน้ือเยือ่พงัผืด เส้นเอ็น  
ท่ีเกิดความผิดปกติต่อขอ้ กลา้มเน้ือบริเวณ ขอ้มือ น้ิวมือส่งผลใหมี้อาการปวด อาการเจบ็และผดิรูปของน้ิว รวมถึง 
อาการชาน้ิวมือ ขอ้มือ ส่งผลใหก้ าแบไม่ได ้จบัหยบิส่ิงของไม่ไดห้รือไดบ้า้งเล็กนอ้ย คุณภาพการด าเนินชีวติประจ าวนั 
ลดลงตอ้งแกไ้ขดว้ยวธีิการกด ตดัพงัผดื การกระตุน้การไหลเวยีนเลือดมาเล้ียงน้ิวมือ ขอ้มือ อีกทั้งมุ่งเนน้การประหยดั  
การลดค่าใชจ่้ายรักษา การสร้างโอกาสรักษาส าหรับผูย้ากไร้ การสนบัสนุนความเท่าเทียมในการเขา้ถึงการรักษา 
ข้อเสนอเพือ่พจิารณาด าเนินการ 
 1. พฒันาแบบบนัทึกซกัประวติัตรวจร่างกาย การวนิิจฉยัรวมทั้งผลการรักษาใหถู้กตอ้งตามหลกัการ
แพทยแ์ผนปัจจุบนั  
 2. พฒันา เน้ือหาความรู้ คู่มือวิธีการรักษา วธีิสังเกตต าแหน่งมีอาการ วธีิการลูบคล าและวธีิการใชเ้คร่ืองมือ 
ผา่ตดัพงัผดืเทียม 
 3. พฒันาวธีิการบรรเทาความเจบ็ท่ีเกิดจากการผา่ตดัพงัผดืเทียมท่ีเหมาะสม  
 4. พฒันาวธีิการประเมินผลท่ีถูกตอ้งตามหลกัสากล  
 5. เพิ่มเติมความรู้ขอ้มูลระดบัน ้าหนกัการกด น ้าหนกัการผา่ตดัพงัผดื ระยะเวลาท่ีเหมาะสมการรักษาแต่
ละต าแหน่งท่ีตอ้งการรักษา 
 6. โดยรวม ควรท าการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมการผา่ตดัพงัผดืเทียมในผูป่้วยโรคน้ิวล็อก เพื่อขยาย
เครือข่ายผูใ้หบ้ริการ เพื่อผลกัดนัเขา้สู่สถานบริการของรัฐเพื่อประโยชน์การเขา้ถึงบริการท่ีเหมาะสมของประชาชน 
ก า-แบ “ผูป่้วยตอบวา่ บริเวณหรือต าแหน่งท่ีท าการรักษา หาย”แลว้หลงัการรักษาภายในระยะเวลา 1 เดือน แลว้
นดัติดตามการรักษาตามแบบสัมภาษณ์ “ผูป่้วยตอบวา่ บริเวณหรือต าแหน่งท่ีท าการรักษา หาย จึงยนืยนัวา่ หาย” 
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การศึกษาทบทวนวรรณกรรม 
1. ความหมาย “นิว้ลอ็ก” 
ตามแนวทางการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย  นิว้ลอ็กหมายถึง นิว้ไกปืน 
          อาจารย์ กติติ ลีส้ยาม กล่าววา่ น้ิวไกปืน เป็นเส้นเอน็อกัเสบแบบน้ิวไกปืน (Trigger finger) ท่ีเรียกกนั
หลายช่ือ เช่น น้ิวล็อกน้ิวไกปืน เอ็นน้ิวมือ ฯลฯ เกิดข้ึนไดก้บัทุกน้ิวแต่ท่ีพบบ่อย คือ น้ิวนาง น้ิวกลางและ
น้ิวหวัแม่มือ และต าแหน่งท่ีเกิดการอกัเสบ คือ บริเวณโคนน้ิวขา้งใดขา้งหน่ึงหลายคนก าลงัมีอาการดงักล่าว 
และทุกขท์รมานดว้ยอาการน้ี มาท าความรู้จกักบัน้ิวไกปืนและบ าบดัรักษาดว้ยวธีิการทางแพทยแ์ผนไทย ดงัน้ี 
 สาเหตุ:        เกิดจากการอกัเสบของเยือ่หุม้เส้นเอน็ท่ีงอน้ิวซ่ึงอยูท่ี่บริเวณฝ่ามือตรงต าแหน่งโคนน้ิว 
 อาการ:        มีอาการเหมือนน้ิวล๊อก คือ ก ามืองอน้ิวไดแ้ต่เวลาเหยยีดน้ิวออก น้ิวใดน้ิวหน่ึงเกิดเหยยีด
ไม่ออก และจะมีอาการปวดเจบ็มากเวลางอน้ิวมือหรือก ามือ หรือเหยยีดน้ิวออกไม่สุด  มกัมีอาการรุนแรงตอน
ต่ืนนอนตอนเชา้ หรืออากาศเยน็ 
 การตรวจก่อนการรักษา: 1) ตรวจดูวา่มีการบวมแดง ร้อน หรือไม่2) ตรวจดูการลีบของกลา้มเน้ือท่ีน้ิวมือ
3) ตรวจโดยการคล าบริเวณโคนขอ้น้ิวพบกอ้นโปนข้ึนมาหรือไม่4) ตรวจดูองศาของการเคล่ือนไหวโดยการให้
ก ามือและเหยยีดน้ิวมือ5) ทดสอบแรงก าและแรงเหยยีด 
 วธีิการรักษา: 1) จุดสัญญาณทั้ง 5 แขนดา้นใน เนน้จุดสัญญาณ 4, 5 (ดงัภาพท่ี 6) 

 
ภาพที ่6  ส. 1-5 แขนดา้นใน 

 2) จุดสัญญาณทั้ง 5 แขนดา้นนอกเนน้จุดสัญญาณ 5 (ดงัภาพท่ี 7) 

 
ภาพที ่7   ส. 1-5 แขนดา้นนอก 
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 3) เนน้จุดสัญญาณ 5 แขนดา้นใน และสัญญาณแยกขอ้มือและจุดกลางฝ่ามือกดเดินเส้นไปตามเส้นเอน็
ถึงโคนน้ิวท่ีเป็นพยายามกดคล าพงัผดืและกดเนน้ใหค้ลายตวั (ดงัภาพท่ี 8) 
 4) นวดรอบจุดโคนขอ้น้ิวท่ีเป็นและกดจุดสัญญาณทั้ง 5 ของขอ้น้ิว  (ดงัภาพท่ี 8) 
 5) เขยื้อนพงัผืดท่ีโคนน้ิวโดยมือท่ีถนดักดท่ีโคนน้ิวจุดท่ีเป็นแรงพอประมาณกดน่ิงไวจ้ากนั้นใชมื้ออีก
ขา้งจบัน้ิวมือท่ีเป็น ดึง ยดืขอ้น้ิวออกตรงๆแลว้หมุนควงเป็นวงกลมประมาณ 3 รอบและดึงหกัพบัเขา้กลางฝ่ามือ 
จะตอ้งท าอยา่งระมดัระวงัดูอาการคนไขเ้ป็นหลกัถา้เจบ็มากตอ้งค่อยๆ ท าและให้ระวงัมากเป็นพิเศษ (ดงัภาพท่ี 8) 

 
สีแดง คือ สัญญาณแยกขอ้มือสีด า คือ สัญญาณแยกน้ิวมือภาพที ่8 สัญญาณแยกขอ้มือและสัญญาณแยกน้ิวมือ 

 การตรวจหลงัการรักษา:ตรวจเช่นเดียวกบัก่อนการรักษา 
 ค าแนะน า: 1) ประคบความร้อนหรือแช่น ้าอุ่น2) ท่าบริหารก ามือและแบมือท าเชา้เยน็ทุกวนั3) งดของแสลง 
เอกสารอ้างองิ 
จุลสารสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์ ฉบบัท่ี 2 ปี 2555 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. นิว้ไกปืน.อาจารยกิ์ตติ ล้ีสยาม.  
 อา้งใน http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/book55_2/thai.htm 
 วนัท่ี 27 มีนาคม 2557 เวลา 01.00 น. 
2. ตามแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันน้ิวล็อก หมายถึง อาการท่ีงอขอ้น้ิวมือ  แลว้เหยยีดข้ึนเองไม่ไดเ้หมือนถูกล็อก  
โดย รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ณ มูลนิธิหมอชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/book55_2/thai.htm
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 นิว้ลอ็ก หมายถึง อาการท่ีงอขอ้น้ิวมือ  แลว้เหยยีดข้ึนเองไม่ไดเ้หมือนถูกล็อก  เป็นโรคท่ีพบไดบ้่อยใน
คนทัว่ไปท่ีตอ้งใชมื้อจบัส่ิงของ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองบ่อยๆ โรคน้ีไม่มีอนัตรายใดๆ   เพียงแต่ให้
ความรู้สึกเจบ็ปวด และใชมื้อไดไ้ม่ถนดั เป็นโรคท่ีสามารถป้องกนัและรักษาใหห้ายได ้ 
 ช่ือภาษาไทย น้ิวล็อก, ปลอกหุม้เอ็นน้ิวมืออกัเสบ 
 ช่ือภาษาองักฤษTrigger finger, Digital flexer tenosynvitis, Stenosingtenosynvits 
 สาเหตุนิว้ลอ็กเกิดจากการอกัเสบของเส้นเอน็และปลอกหุม้เอน็ท่ีใชใ้นการงอขอ้น้ิวมือ ซ่ึงอยูต่รง
บริเวณโคนน้ิวมือ ท าใหเ้ส้นเอน็หนาตวัข้ึน และติดขดัในการเคล่ือนไหวขณะเหยยีดน้ิวมือ เม่ืออกัเสบรุนแรง
มากข้ึนจะเกิดปุ่มตรงเส้นเอน็ เวลางอน้ิวมือปุ่มจะอยูน่อกปลอกหุม้ แต่ไม่สามารถเคล่ือนเขา้ปลอกหุม้ เวลา
เหยยีดน้ิวมือกลบัไป  ท าใหเ้กิดอาการน้ิวล็อกอยูใ่นท่างอ ตอ้งออกแรงช่วยใน การเหยียด จึงจะสามารถฝืนให้
ปุ่มเคล่ือนท่ีผา่นปลอกหุม้เขา้ไปได ้
 การอกัเสบของเส้นเอน็และปลอกหุม้เอ็นน้ิวมือมกัเกิดจากแรงกดหรือเสียดสีของเส้นเอ็นซ ้ าซาก หรือ
ใชง้านฝ่ามือมากเกินไป เช่น การใชมื้อหยบิจบัอุปกรณ์ในการท างานบา้น ท าสวน ขุดดิน  เล่นกีฬา เล่นดนตรี   
เป็นตน้ โรคน้ีจึงพบบ่อยในกลุ่มแม่บา้น เลขานุการท่ีพิมพดี์ดบ่อยๆ ผูท่ี้ชอบเล่นกีฬา (เช่น กอลฟ์ เทนนิส) หรือ
เล่นดนตรี (เช่น ไวโอลิน) นอกจากน้ียงัพบในผูป่้วยท่ีเป็นโรคขอ้รูมาตอยด์  เบาหวาน ภาวะขาดไทรอยด์ 
   อาการระยะแรกมีอาการปวดบริเวณโคนน้ิวมือ ก ามือไม่ถนดัโดยเฉพาะตอนเชา้หลงัต่ืนนอน พอใชมื้อ
ไปสักพกัหน่ึงก็จะก ามือไดดี้ข้ึน บางคนจะสังเกตวา่เวลางอแลว้เหยยีดน้ิวมือจะไดย้นิเสียงดงัก๊ิก ต่อมาจะมีอาการ 
น้ิวล็อกคือ เวลางอน้ิวมือแลว้เหยยีดข้ึนเองไม่ได ้มกัเกิดกบัมือขา้งถนดัท่ีใชง้าน น้ิวท่ีเป็นบ่อยไดแ้ก่ น้ิวหวัแม่มือ  
น้ิวกลาง และน้ิวนาง อาจเป็นเพียงน้ิวเดียว หรือเป็นพร้อมกนัหลายน้ิวก็ได ้และอาจเป็นท่ีมือขา้งเดียวหรือทั้ง 2 ขา้ง 
ก็ได ้อาการมกัจะเป็นมากตอนเชา้ 
 การแยกโรคอาการน้ิวงอ เหยยีดข้ึนไม่ได ้อาจจะเกิดจากสาเหตุอ่ืน เช่น เส้นเอน็น้ิวมือฉีกขาดจากการบาดเจบ็ 
(ซ่ึงมกัเกิดข้ึนฉบัพลนัหลงัไดรั้บบาดเจบ็) การดึงร้ังของพงัผดื  (เช่น ผูท่ี้มีบาดแผลไฟไหมน้ ้าร้อนลวกท่ีน้ิวมือ) 
ความผดิปกติท่ีถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุ (เช่น  Dupuytren's contracture) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่จะเกิดจาก
สาเหตุใดก็ตามก็ควรปรึกษาแพทยเ์พื่อหาทางแกไ้ข   
 การวนิิจฉัยแพทยม์กัจะวนิิจฉยัจากอาการแสดงเป็นหลกั และการตรวจร่างกายอาจตรวจพบวา่เม่ือใช้
มือกดตรงโคนน้ิวมือ ตรงปุ่มกระดูกจะรู้สึกเจบ็ และบางคนอาจคล าไดปุ่้มเส้นเอ็นท่ีอกัเสบ   
 การดูแลตนเองหากมีอาการเจบ็ตรงโคนน้ิวมือ เวลางอน้ิวมือแลว้ เหยยีดน้ิวมีเสียงดงัก๊ิก หรือเวลางอน้ิว
มือแลว้เหยยีดข้ึน เองไม่ได ้ควรจะไปพบแพทยเ์พื่อใหก้ารตรวจวนิิจฉยัใหแ้น่ชดั เม่ือพบวา่เป็นโรคน้ิวล็อก 
ผูป่้วยควรไดรั้บการรักษาจากแพทยอ์ยา่งจริงจงั และควรปฏิบติัดงัน้ี 
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 - ไม่ขยบัน้ิวหรือดีดน้ิวท่ีเป็นน้ิวล็อกเล่น  อาจท าใหเ้ส้นเอ็นอกัเสบมากข้ึนได ้
 - ถา้มีอาการขอ้ฝืด ก าไม่ถนดัตอนเชา้ ควรแช่น ้าอุ่นจดัๆ และบริหารโดยการขยบัมือก าแบเบาๆ ในน ้า 
จะท าใหน้ิ้วมือเคล่ือนไหวไดค้ล่องข้ึน 
 - เม่ือตอ้งก าหรือจบัส่ิงของแน่นๆ เช่น ไมก้อลฟ์  ตะหลิวผดักบัขา้ว ควรใชผ้า้หรือฟองน ้าพนัรอบๆ 
หรือใชถุ้งมือจบัจะช่วยลดแรงกดหรือเสียดสีลง    
 

 การรักษาแพทยจ์ะใหก้ารรักษาตามความรุนแรงของโรค ในระยะแรก อาจใหย้าตา้นอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์   
เพื่อบรรเทาปวดและลดการอกัเสบ การท ากายภาพ- บ าบดั หรือฉีดยาสตีรอยด์เขา้ไปท่ีเส้นเอน็ท่ีอกัเสบ ซ่ึงจะ
ไดผ้ลดีเม่ือใหก้ารรักษาตั้งแต่เร่ิมมีอาการใหม่ๆ ถา้ไม่ไดผ้ล อาจตอ้งรักษาดว้ยการใชเ้คร่ืองมือสะกิดส่วนของ
พงัผดืท่ีหนาตวัออกไป (โดยการฉีดยาชาเฉพาะท่ีไม่ตอ้งเขา้หอ้งผา่ตดั จะมีแผลเป็นรูเล็กๆ ตรงต าแหน่งท่ีเจาะ) 
ถา้ยงัไม่ไดผ้ลอาจตอ้งท าการผา่ตดัแกไ้ข   
 ภาวะแทรกซ้อน ไม่มีภาวะแทรกซอ้นอนัตรายร้ายแรงแต่อยา่งใด  นอกจากท าใหมี้อาการเจบ็ปวด และ
ใชมื้อไดไ้ม่ถนดั ส่วนการด าเนินโรคถา้ไม่ไดรั้บการรักษาก็จะเป็นเร้ือรังและขอ้ฝืดมากข้ึนและถา้ไดรั้บการ
รักษาท่ีถูกตอ้งก็มกัจะหายได ้  
 การป้องกนั 
 - หลีกเล่ียงการใชมื้อท างานท่ีมีลกัษณะท าใหเ้กิดแรงกดหรือเสียดสีกบัเส้นเอ็นแบบซ ้ าซาก 
 - การห้ิวของหนกัๆ เช่น ถุงหนกัๆ  ถงัแก๊ส  ถงัน ้า  กระเป๋า (ควรใชร้ถเขน็ลาก  หรือใส่ถุงมือ) 
 - การซกัผา้  บิดผา้ (ควรใชเ้คร่ืองซกัผา้แทน)เวลาก าหรือจบัอุปกรณ์ต่างๆ ควรใส่ถุงมือลดแรงกดหรือ
เสียดสี เช่น ใส่ถุงมือเวลาจบัไมตี้กอลฟ์  กรรไกรตดัก่ิงไม ้มีดตดัตน้ไมห้รือดายหญา้   
 ความชุกโรคน้ีพบไดบ้่อย  โดยเฉพาะในผูท่ี้ท  างานท่ีตอ้งหยบิจบัส่ิงของหรืออุปกรณ์อยา่งต่อเน่ือง
นานๆ  หรือใชมื้อห้ิวของหนกัๆ  
เอกสารอ้างองิ 
นิตยสารมูลนิธิหมอชาวบา้น เล่มท่ี 344 ธนัวาคม ไฟล:์ 344-008คอลมัน์: สารานุกรมทนัโรค.น้ิวล็อก. 
 รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. อา้งใน http://doctor.or.th/article/detail/1133 (Postเม่ือ 30 พฤศจิกายน  

http://doctor.or.th/column/list/125
http://doctor.or.th/article/detail/1133
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 2550 17:00), วนัท่ี 26 มีนาคม 2557 เวลา 17.50 น. 

3. ความรู้ ความเป็นมาตามแนวทางของอาจารยป์ระทีป ไวค านวณ ผูเ้ช่ียวชาญการแพทยท์างเลือก 

 ศาสตร์การผา่ตดัพงัผดืเทียม  
 ช่ือภาษาไทย : การผา่ตดัพงัผืดเทียม 
 ช่ือภาษาองักฤษ : Fibrosis Artificial 
 การผา่ตดัพงัผืดเทียม คือ ศาสตร์ท่ีใชใ้นการรักษา ท่ีใชห้ลกัการการก าจดัพงัผดืส่วนเกินท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการเคล่ือนไหวของเส้นเอ็น การรักษาจึงมุ่งเป้าหมายไปท่ีการแกไ้ขพงัผดืท่ียดึเส้นเอน็นั้นๆใหเ้ป็นอิสระโดย
การใชอุ้ปกรณ์ผา่ตดัเทียมชนิดท่ีไม่มีคม ผา่ตดัท่ีผิวหนงัชั้นบน ตดัลึกจนไปถึงชั้นของพงัผดื โดยไม่เปิดผวิหนงั
ใหเ้ป็นแผลจากนั้น พงัผืดก็แยกออกเป็นอีกส่วนหน่ึง ซ่ึงท าใหเ้ส้นเอ็นท่ีโดนยดึดว้ยพงัผืดเร่ิมเคล่ือนไหวไดม้ากข้ึน 
ท าใหผู้ป่้วยท่ีเป็นอาการเหล่าน้ีสามารถใชง้านอวยัวะนั้นไดท้นัที 
 ข้อบ่งใช้ทีเ่ป็นประโยชน์1)ต่ออาการน้ิวล็อค2)หมอนรองกระดูกทบัเส้นประสาท 3)เข่าเส่ือม 4)ไหล่ติด  
5)โรคออฟฟิศซินโดรม 
 

 
 รูปภาพแสดง การผ่าตัดพงัผืดเทยีม 

 
 หลกัการเหตุผลและแนวคิด ทฤษฎ ีเร่ืองพงัผดื 

 ในเม่ือร่างกาย คือ เส้นเอน็และกลา้มเน้ือหากมีการอกัเสบเร้ือรัง อีกทั้งมีท่าทางอิริยาบทเดิมๆ นานๆ 
เช่น นัง่นาน เป็นตน้ อีกทั้งขาดการเคล่ือนไหว ยดืเหยยีด หรือออกก าลงักาย ท าให้ร่างกายเร่ิมมีพงัผืดไปซ่อมแซม 
เส้นเอ็นและกลา้มเน้ือท่ีอกัเสบเร้ือรัง จนท าให้เส้นเอ็นท่ีถูกยดึเกาะดว้ยพงัผืดนั้นๆ เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนไหว  
 การตรวจ ใชว้ธีิการลูปคล าท่ีผวิหนงัชั้นบนและจะสังเกตจากรอยแตกของผิวหนงั เม่ือใชมื้อกดลงไปท่ี
ผวิหนงับริเวณนั้นจะเป็นสีขาว 
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 แนวทางวนิิจฉัยโรควนิิจฉยัโรคเป็นไปตามหลกัวทิยาศาสตร์ ตามหลกันิติวทิยาศาสตร์ จากรากฐานความรู้ 
ทางกายวภิาคและสรีรวทิยา ตามหลกัพฤติกรรมศาสตร์และหลกัการธรรมชาติของการเจบ็ปวดและต าแหน่งท่ีมีอาการ 
 วธีิการรักษา มีขั้นตอนหลกั ดงัน้ี  
 - พิจารณาอาการโรคพิจารณาต าแหน่งปวด อาการชา ลูปคล าบริเวณจุดปวด 
 - คน้หาต าแหน่งพงัผืด สังเกตไดจ้ากรอยผวิหนงั เพื่อดูลกัษณะเด่นๆท่ีปรากฏ 
 - วางยาชา คือความเยน็จากลูกโปร่งน า้แข็ง วางบนต าแหน่งทีท่ าการผ่าตัดพงัผดืเทียม 

 - ท าการผ่าตัดด้วยอุปกรณ์ประดิษฐ์ คือ ไม้หัวทู่ มีดตัดหัวทู่ หัวแท่งเหลก็ทู่ ให้ตัดลงไปตามแนวข้าง
กระดูกสันหลงั หรือเส้นเอ็นทีถู่กยดึด้วยพงัผดื เมื่อเสร็จส้ินการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเดิน เคลือ่นไหวได้ตามปกติ 
แสดงถึงหลังการรักษาท าให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึน้  
 

 ข้อดีการผ่าตัดพงัผดืเทียม 

 - ใชเ้วลาสั้น 20 – 45วนิาที ต่อต าแหน่งและหลงัรักษา ผูป่้วยสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติ ตามปกติ 
เคล่ือนไหวร่างกายอวยัวะท่ีเป็นไดต้ามปกติ 
 - ประหยดัค่าใชจ่้าย เหมาะส าหรับผูป่้วยขาดแคลนเงิน แต่มีโอกาสรักษาเท่าเทียม 
 - ไม่มีความเส่ียงจากการติดเช้ือ หรือไม่รบกวนเน้ือเยือ่ขา้งเคียงและไม่มีโอกาสเกิดพงัผืดข้ึนซ ้ าท่ีเดิม 
 - ไม่มีรอยแผลเป็น รอยเยบ็แผล ไม่มีแผลผา่ตดั ไม่ตอ้งนอนโรงพยาบาล 
 ข้อเสียหลงัผา่ตดัพงัผดืเทียมผูป่้วยมีความระบมในต าแหน่งท าการผา่ตดั มีอาการประมาณ 1วนั บางราย 
2 วนั หรือ 3 วนั และพื้นผวิหนงับริเวณผา่ตดัมีความฟกช ้าอยา่งมาก ประมาณ 3 วนั  
 ข้อพงึระวงั1.หา้มนวดบริเวณผา่ตดัพงัผดืเทียมเพราะ ท าใหเ้กิดพงัผดืข้ึนใหม่ 2. บริเวณระบบจากการ
รักษาใชน้ ้าแขง็ประคบ ช่วยป้องกนัการคืนตวัของพงัผดื 
เอกสารอ้างองิ 
เอกสารขอ้มูลทางวชิาการศาสตร์การแพทยท์างเลือกใหม่ เร่ือง ศาสตร์การผา่ตดัพงัผืดเทียม. 
 ประทีป ไวค านวณ แพทยท์างเลือก เช่ียวชาญดา้นพงัผดื และปาจรีย ์ไวค านวณ  
 แพทยแ์ผนไทย(พท.ว., พท.ภ., พท.ผ.). พ.ศ. 2556, จ านวน 23 หนา้. 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการรักษาทีเ่กีย่วข้องกบันิว้ลอ็ก 
 1. โรงพยาบาลพญาไท ท าการรักษา: 
 1.1 การรักษาโดยไม่ผา่ตดั ระยะแรก มีอาการไม่มาก   การรักษาประกอบดว้ย  การใหย้า เพื่อลดการอกัเสบ 
ของเส้นเอน็ และลดอาการปวดการท ากายภาพบ าบดั เพื่อลดอาการปวดและอาการตึงของเส้นเอน็ ไดแ้ก่  การท า
อุลตร้าซาวน์และการออกก าลงักายน้ิวมือ และการฉีดยาสเตียรอยด์ บริเวณเส้นเอน็และปลอกหุม้เส้นเอน็ท่ี
อกัเสบ อาการจะดีข้ึนในเวลา 2-3 วนั  หลงัจากฉีดยา ไม่ควรฉีดยามากกวา่ 3 คร้ังต่อปี อาจท าใหเ้ส้นเอ็นขาดได ้ 
   1.2การรักษาโดยการผา่ตดั  ถา้รักษาดว้ยวธีิขา้งตน้ไม่ไดผ้ล  จะตอ้งเปล่ียนวธีิการรักษาเป็นการผา่ตดั
เพื่อตดัปลอดหุม้เส้นเอน็ท่ีอกัเสบหนาตวัขาดความยดืหยุน่ออก 
  ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า การรักษานิ้วลอ็กทีม่ีประสิทธิผล คือ การท ากายภาพบ าบัด การแนะน า
บริหารนิว้ การให้ยารับประทาน การฉีดยาสเตียรอยด์ และการผ่าตัด จึงจะได้ผล 
เอกสารอ้างองิ  
ความรู้ทางการแพทย ์โรงพยาบาลพญาไท. นิว้ลอ็ก (Trigger Finger). 
 อา้งใน http://www.phyathai.com/medicalarticledetail/1/10/400/thวนัท่ี 26 มีนาคม 2557 เวลา 20.05 น. 
 1. สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ไดท้  าการวจิยั
ทดลองทางคลินิก เพื่อศึกษาประสิทธิผลเบ้ืองตน้ของการนวดไทย และเปรียบเทียบความแตกต่างของการปวด
ขอ้และความล าบากในการเคล่ือนไหวขอ้ในผูป่้วยโรคน้ิวล็อก โดยศึกษาในกลุ่มท่ีมีอาการน้ิวล็อกจ านวน 30 คน 
อายตุั้งแต่ 30-65 ปี ในการศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ีใชว้ธีิการนวดแบบราชส านกั พร้อมประคบสมุนไพร เพื่อรักษา
อาการปวดจากโรคน้ิวล็อกผลการศึกษาพบวา่หลงัการนวดแบบราชส านกัแลว้ อาการปวดกลา้มเน้ือลดลงอยา่ง
ชดัเจน ก ามือได ้เหยยีดน้ิวไดม้ากข้ึน การหาจุดเจบ็เพื่อดูลกัษณะความผดิปกติของขอ้ พบวา่ ก่อนการนวดผูป่้วย
ทุกราย มีความผดิปกติของขอ้ แต่หลงัจากไดรั้บการนวดรักษาแลว้ ความผดิปกติของขอ้ลดลง มีก าลงัมืออยูใ่น
ระดบัปานกลาง จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงผลการนวดไทยท่ีสามารถช่วยลดอาการน้ิวล็อก รวมถึงอาการ
ปวดขอ้และความล าบากในการเคล่ือนไหวขอ้ในผูป่้วยโรคน้ีไดผู้้ศึกษาสรุปว่า การนวดแบบราชส านักร่วมกบั
การประคบด้วยสมุนไพร สามารถรักษาโรคนิว้ลอ็กได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

http://www.phyathai.com/medicalarticledetail/1/10/400/th
http://www.komchadluek.net/search.php?search=นวด
http://www.komchadluek.net/search.php?search=นวด
http://www.komchadluek.net/search.php?search=นวด
http://www.komchadluek.net/search.php?search=นวด
http://www.komchadluek.net/search.php?search=นวด
http://www.komchadluek.net/search.php?search=นวด
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เอกสารอ้างองิ 
สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก. การศึกษาประสิทธิผล
เบือ้งต้นของการนวดไทย และเปรียบเทยีบความแตกต่างของการปวดข้อและความล าบาก 
 ในการเคลือ่นไหวข้อในผู้ป่วยโรคนิว้ลอ็ก.  
 อา้งใน http://www.komchadluek.net/detail/20100914/73193/73193.html#.UzLKrvn-JMs 
 วนัท่ี 26 มีนาคม 2557, เวลา 20.00 น. 
 
นวตักรรมการรักษานิว้ลอ็กแนวใหม่ ในประเทศไทย 
1. โรงพยาบาลเลดิสิน น าเสนอ การรักษาโรคนิว้ลอ็ก:วธีิการรักษาแบบใหม่ 
 การรักษาโรคนิว้ลอ็ก 
 ระยะที่ 1เจบ็ฐานน้ิวน้ิวยดึ   ตอ้งพกัมือทานยาตา้นการอกัเสบ แช่น ้าอุ่น 
 ระยะที่ 2เจบ็ฐานน้ิวสะดุดกระเดง้  ตอ้ง ทานยากายภาพบ าบดั 
 ระยะที่ 3น้ิวล็อกตอ้งแกะงา้งจึงออก  ตอ้ง ทานยากายภาพบ าบดั ฉีดยา 
 ระยะที่ 4น้ิวล็อกติดยดึแกะไม่ออกเสียรูป ตอ้ง ฉีดยาผา่ตดัปลดล็อก 
 การพกัมือ คือ หยดุพฤติกรรมการใชง้านของมือรุนแรง 
 ยาต้านการอกัเสบ คือ ยาตา้นการอกัเสบของไขขอ้ท่ีไม่เขา้ Steroid เช่น Diclofenac, Iprobufen 
 การรักษาทางกายภาพบ าบัด คือ การแช่น ้าอุ่น แช่พาราฟิน การท า Ultrasound ฯลฯ 
 การฉีดยา Steroid คือ การใช ้Triamcinolone ฉีดเขา้ปลอกหุม้เอ็น หา้มฉีดเขา้เส็นเอน็ 
 การผ่าตัด คือ การผา่ตดัแบบเปิด ผา่บริเวณฐานน้ิวประมาณ 1- 2 เซนติเมตร เพื่อตดัเข็มขดัรัดเส้นเอน็ 
และปลอกหุม้เอน็แบบเจาะรูผา่นผวิหนงั ใชเ้คร่ืองมือ Blade probe หรือเขม็ เบอร์ 18 เจาะรูตดัเขม็ขดัและปลอก
หุม้เส้นเอน็ แกอ้าการน้ิวล็อก 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.komchadluek.net/search.php?search=นวด


~ 14 ~ 

 

 
 1. ภาพแสดงการเปิดแผล ของ trigger finger.  

 

 
 รูปแสดงข้ันตอนการผ่าตัดแบบเจาะรูผ่านผวิหนัง 
 2. Percutaneous release. 

 



~ 15 ~ 

 

 
 ข้อควรปฏิบัติหลงัเจาะรักษาโรคนิว้ลอ็กเม่ือครบ 6 ชัว่โมงหลงัเจาะใหถ้อดผา้ยดืพนัแผลออกไดค้วรมี
การขยบัก า - แบน้ิวมือบ่อย ๆ ภายหลงัถอดผา้ยดืออกห้ามไม่ให้แผลถูกน า้และหา้มแกะพลาสเตอร์ปิดแผลช้ินใน
ออกก่อนมาพบแพทยต์ามนดัมาพบแพทยต์ามนดัเม่ือเจาะครบ 7 วนั 
 ข้อพงึระวงัหลงัผ่าตัด 1)แผลจะถูกน ้าไดเ้ม่ือแผลแหง้สนิทดีประมาณหลงั5-7วนั หากแผลเปียกน ้าตอ้ง
รีบแกะพลาสเตอร์ออกทนัทีและเช็ดทาแผลดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือเบตาดีนแลว้จึงปิดแผลดว้ยเทนโซพลาส 2)อาการ
เขียวช ้าบริเวณผวิหนงัใกลเ้คียงอาจเกิดได ้ไม่ตอ้งตกใจ สีเขียวช ้าจะดูดซึมหายไปเองภายใน7-10วนั 3) การห่อผา้ยดืไว้
นานหลายวนัโดยไมข่ยบัเคล่ือนไหวได ้จะท าใหน้ิ้วมือตึงและผลไม่ดีเท่าท่ีควรควรขยบัก าแบบ่อยๆ  4) ควรหลีกเล่ียงการใช้
มือท่ีรุนแรง ในระยะ 3-6 เดือนแรกหลงัการผา่ตดั แต่สามารถท างานได ้ใหมื้อก าสนิท เหยยีดไดสุ้ด ควรเล่ียงการ
บิดผา้ กระแทก ฯลฯ เพราะจะท าใหฐ้านน้ิวบริเวณแผลช ้า บวมอกัเสบได ้ถึงแมอ้าการล็อกของน้ิวนั้น ๆ อาจ
หายไปแลว้ก็ตามผู้ศึกษาสรุปได้ว่า การรักษานิว้ลอ็กทีม่ีประสิทธิผลขึน้อยู่กบัการวนิิจฉัย 4 ระยะของโรคนิว้ลอ็ก จึง
สามารถน าไปสู่การออกแบบการรักษา น่ันคือ ผู้ท าการรักษาต้องเรียนรู้อย่างช านาญและเพิม่พูนประสบการณ์
การซักประวตัิ การวนิิจฉัยที่ละเอยีด รอบคอบจึงออกแบบการรักษาได้ตรงกบัระยะการเป็นโรคนิว้ลอ็ก 
อ้างองิ 
โรงพยาบาลเลิดสิน นายแพทยว์ชิยั วจิิตพรกุล. การรักษาโรคนิว้ลอ็ก. 
 อา้งใน http://www.trigger-finger.net/treatmentthai.html วนัท่ี 26 มีนาคม 2557 เวลา 20.50 น. 
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