แพทย์ ชี้อาชีพที่ใช้ นิว้ มือมากเสี่ยงเป็ น “โรคนิว้ ล็อก”
อธิ บ ดี ก รมการแพทย์เผยอาชี พ ที่ ใ ช้ นิ้ ว มื อ มากๆ เช่ น ช่ า งไฟฟ้ า ช่ า งโทรศัพ ท์ ช่ า งก่ อ สร้ า ง ช่ า งไม้ ช่ า งปู น
ช่ างตัดเสื้ อผ้า ช่ างท าผม ช่ างเจี ยระไนพลอย คนส่ งน้ าขวด คนส่ งแก๊ส เสี่ ยงเป็ นโรคนิ้ วล็อก แนะใช้เครื่ องทุ่ นแรงแทน
การหิ้วหรื อยก ใส่ ถุงมือหรื อห่อหุ ม้ ด้ามจับเวลาใช้อุปกรณ์ช่าง ไม่กาหรื อบีบเครื่ องมือนานๆ จะป้ องกันโรคนิ้วล็อกได้
นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิ ดเผยว่า โรคนิ้วล็อก เป็ นโรคที่พบบ่อยในผูห้ ญิงมากกว่า
ผูช้ าย และพบมากในช่วงอายุ 40-50 ปี ผูป้ ่ วยจะมีอาการเริ่ มต้นเจ็บบริ เวณฐานนิ้ ว ขยับนิ้วมือเจ็บ การงอและการเหยียดนิ้ ว
ฝื ด สะดุ ด จนเกิ ด อาการล็ อ ก เหยี ย ดนิ้ ว ไม่ อ อกหรื อ งอนิ้ ว ไม่ เข้า นิ้ ว แข็ ง บวมชา นิ้ ว เกยกัน ก ามื อ ไม่ ล ง นิ้ ว โก่ ง งอ
หากไม่ได้รับการรักษา นิ้วข้างเคียงก็จะยึดติดแข็งจนใช้งานไม่ได้ สาเหตุเกิดจากการใช้งานของมืออย่างรุ นแรง เช่น การบีบ
กา หิ้ วของหนักซ้ าๆ จนปลอกหุ ้มเอ็นบวมหดรัด ขาดความยืดหยุ่น เป็ นผลให้เส้นเอ็นเคลื่ อนตัวผ่านปลอกเอ็นไม่สะดวก
กลุ่มเสี่ ยงที่มีโอกาสเป็ นโรคนี้ มากกว่าคนอื่นๆ คือ ผูท้ ี่ใช้มือในลักษณะเกร็ งนิ้ วบ่อยๆ เช่น แม่บา้ นที่หิ้วถุ งพลาสติกหนักๆ
หิ้ วถังน้ าซักบิ ดผ้า กามื อสับ หมูหรื อไก่ รวมทั้งผูท้ ี่ มี อาชี พในลักษณะที่ ใช้งานนิ้ วมื อมากๆ เช่ น คนท าสวนที่ใช้กรรไกร
มีด ตัดหรื อฟั นกิ่ งไม้ ใช้จอบ เสี ยม ขุดดิน คนขายของหิ้ วสิ นค้าเดิ นเร่ ขาย ช่ างไฟฟ้ า ช่ างโทรศัพท์ ช่ างก่อสร้ าง ช่ างไม้
ช่างปูน ช่างตัดเสื้ อผ้า ช่างทาผม ช่างเจียระไนพลอย คนส่ งน้ าขวด คนส่ งแก๊ส คนทาขนม นวดแป้ งและซาลาเปา พนักงาน
ธนาคาร ที่หิ้วถุงเหรี ยญหนักๆ เป็ นประจา นักกอล์ฟ นักแบดมินตัน หมอฟั น นักเขียน ครู นักบัญชี อาชี พเหล่านี้ ควรต้อง
ระวังเป็ นพิเศษ
การรั กษาโรคนิ้ วล็ อก ในระยะแรกหากผูป้ ่ วยมี อาการเพี ยงเจ็บ ฐานนิ้ ว ควรพักการใช้งานมื อที่ รุนแรง แช่ น้ าอุ่น
รับประทานยา เพื่ อลดการอักเสบ ลดบวม ลดปวด กายภาพบาบัด ด้วยการใช้เครื่ องดามนิ้ วมื อ นวดเบาๆ ใช้ความร้อน
ประคบ ออกกาลังกายเหยียดนิ้ ว ฉี ดยาสเตี ยรอยด์เฉพาะที่ เป็ นการรักษาแบบชัว่ คราวและมี ขอ้ จากัดคือไม่ควรฉี ดยาเกิ น
2-3 ครั้ง ต่ อ 1 นิ้ วที่ เป็ นโรค สาหรับ ผูป้ ่ วยที่เป็ นในระยะรุ นแรงมี อาการยึดติ ดที่ รุนแรงหรื อนิ้ วติ ดล็อกจาเป็ นต้องผ่าตัด
เพื่อได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
อธิบดีกรมการแพทย์ กล่ าวเพิ่มเติมว่ า โรคนิ้วล็อกเป็ นโรคที่สามารถป้ องกันได้ ด้วยการระมัดระวังการใช้งานของ
นิ้ ว มื อ อย่ า งถู ก สุ ขลัก ษณะ จะสามารถช่ ว ยป้ องกัน การบาดเจ็ บ ของปลอกหุ ้ ม เอ็ น และนิ้ ว ล็ อ กได้ โดยควรปฏิ บ ัติ
ดังนี้ ไม่หิ้วถุงหรื อตะกร้าหนักๆ ใช้วิธีการอุม้ ประคองแทน ไม่ควรบิดผ้า/ซักผ้าด้วยมือจานวนมากๆ ใส่ ถุงมือหรื อห่ อหุ ้ม
ด้ามจับเวลาใช้อุปกรณ์ ช่าง ไม่กาหรื อบี บเครื่ องมือนานๆ ใช้รถเข็นของที่หนัก และใช้เครื่ องทุ่นแรงแทนการหิ้ วหรื อยก
นอกจากนี้ ควรกายภาพมือง่ายๆ ก่อนที่นิ้วจะล็อก โดยยืดกล้ ามเนื้อแขน มือ นิ้วมือ โดยยกแขนระดับไหล่ ใช้มือข้างหนึ่ ง
ดัน ให้ ข ้อ มื อ กระดกขึ้ น -ลง ปลายนิ้ ว เหยี ย ดตรงค้า งไว้ นั บ 1-10 แล้ ว ปล่ อ ย ท า 6-10 ครั้ ง/เซต บริ ห ารมื อ นิ้ ว มื อ
โดยฝึ กก า-แบ เพื่ อเพิ่ มการเคลื่ อนไหวของข้อนิ้ วมื อ และกล้ามเนื้ อมื อ หรื ออาจถื อลู กบอลในฝ่ ามื อก็ได้ โดยท า 6-10 ครั้ ง/เซต
เพิ่มกาลังกล้ ามเนื้อที่ใช้ งอ-เหยียดนิ้วมือ โดยใช้ยางยืดช่ วยต้าน แล้วใช้นิ้วมือเหยียดอ้านิ้ วออก ค้างไว้ นับ 1-10 แล้วค่อยๆปล่อย
ทา 6-10 ครั้ง/เซต หากปฏิบตั ิตามข้อแนะนาดังกล่าวจะสามารถช่วยป้ องกันการเกิดโรคนิ้วล็อกและทาให้มีคุณภาพชีวิตดีข้ ึน
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