
โรคนิ้วติดสะดุด / นิ้วลอ็ก หรือ ขอนิ้วติดงอ 

(Trigger  finger ) 
 

  เปนความผิดปกติของนิ้วมือทีพ่บไดบอยที่สุด  

มักพบในคนทํางานที่ใชมอืในทา กําบีบ อยางแรง และ

ซ้ําๆ บอยๆ ทําใหเกิด

การอักเสบระหวาง

ปลอกหุมเอ็นและเสน

เอ็นทางดานฝามือที่ทํา

หนาที่ในการงอนิ้วมอืที่

บริเวณโคนนิ้วมือนั้นๆ 

จนทําใหปลอกหุมเอ็น

หนาตัวขึ้น  เสนเอ็นเคลื่อนผานไปมาไมสะดวก  เกิด

การฝด ขัด เจ็บ และสะดดุเวลางอและเหยยีดนิ้วมือ  

ถามีอาการมากขึ้นจะพบวา  เมื่องอหรือกํานิว้มือเขามา

จนสุด จะมีเสียงดัง ”กิ๊ก” แลวนิ้วจะติดงออยูอยางนั้น 

ไมสามารถเหยียดออกเองได ตองใชมอือกีขางมาชวย

งางนิ้วมือนั้นเหยียดออก ซึง่จะมอีาการปวดที่โคนนิ้ว

มาก โรคนี้พบบอยในวัยกลางคน และเพศหญิงพบ

มากกวาเพศชาย 

โรคนี้สามารถพบรวมกบัโรคอืน่ๆไดแก    

โรคเบาหวาน  สตรีตั้งครรภและหลังคลอด  ผูปวยที่ขา

ไมดี(เขาเสื่อม สะโพกเสื่อม ฯลฯ ) ที่ตองใชอปุกรณชวย

เดินเชน ไมเทา  ไมค้ํายัน (ทําใหฝามือตองกดจับดาม) 

 

สาเหต ุ: 

    1. การใชงานของนิ้วมือมากและนานๆ ในทากํามือหรือ

งอนิ้วมือ ซึ่งเกีย่วของโดยตรงกับอาชีพ และการทํากิจวัตร

ประจําวันตางๆ  พบบอยในกลุมแมบาน  แมครัว    ชาง

ตัดเสื้อผา ชางทําผม  หมอนวดแผนโบราณ ชางซอม    

นักกีฬา กอลฟ แบดมินตัน  เทนนิส  

2. เปนมาแตกําเนิด พบในเด็ก (Congenital trigger 

finger) สวนใหญมักเปนที่นิ้วหัวแมมอื โดยนิ้วจะอยูใน

ทางอ บางครั้งพบทั้ง 2 ขาง หรืออาจมีนิว้อื่นรวมดวย   

อาการนี้อาจหายไดโดยไมตองผาตัด เพียงชวยคลึงฐาน

นิ้วหรือบริหารนิ้ว / การดัดนิ้ว  ถาอาการไมดีขึ้นอาจตอง

ไดรับการผาตัดเมื่ออายปุระมาณ 1 – 2 ป  

3. ภาวะที่มีการหนาตัวขึ้นของเยื่อหุมเสนเอ็น โดยที่

ปลอกหุมเอ็นจะหนาหรือไมหนาก็ได เชน    โรคขออักเสบ

รูมาตอยด   ทําใหเกิดอาการนิ้วติดขัดขึ้นได 
 

 

อาการ และการรกัษา :  

อาการ และการรักษา มอียู  4 ระดับ คอื 

  ระดับที่ 1.   

  อาการ :   เจบ็ฐานนิ้ว โคนนิ้วดานฝามือ นิ้วฝด 

  การรักษา :   

• พักการใชงานของนิ้วมือในทาที่กํามือ / งอนิ้วมากๆ  

• รับประทานยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด 
(NSAIDs)   

• แชนิ้วมอืดวยน้ําอุน 

    ระดับที่ 2.  

    อาการ : เจ็บฐานนิ้ว นิ้วสะดุด กระเดง  กํามือหรือ 

เหยียดมือไมสะดวก  มีอาการเสียงดังเวลางอหรือเหยียด 

     การรักษา :  

• รับประทานยาตานการอักเสบ  

• การทํากายภาพบําบัด เชน การแชพาราฟน 

การทําอัลตราซาวด   

• ฉีดยาสเตียรอยด (Steroid) เขาไปบริเวณ

ปลอกเอ็น  เพือ่ลดการบวมของเสนเอ็นและปลอกเอ็น

ทําใหอาการดีขึน้ แตการฉีดยาอาจทําใหอาการดีขึ้น

ไดเพียงระยะเวลาสั้นๆ  เปนสัปดาหหรือเปนเดือน 

สามารถกลับมาเปนซ้ําอีกได พบวาประมาณรอยละ 

50 ของผูปวยจะหายจากอาการนิ้วติดสะดุด สวนอีก

รอยละ 25 จะหายหลังจากการฉีดยาเข็มที่ 2 
 

   ระดับที่ 3. 

   อาการ : นิ้วล็อก  งอนิ้วมอื  จะติดตองใชมอืดาน

ตรงขามแกะ  งางออก 

    การรักษา : เชนเดียวกับระดับ 2 หรืออาจใช

วิธีการผาตัด 
 

     ระดับที ่4.    

    อาการ : นิ้วล็อกติดยึด แกะไมออก  งอหรอืเหยียด

นิ้วไมไดเลย 

     การรักษา  :  ผาตัด 

 

 

ปลอกหุมเอ็น 

เสนเอ็น 

ปลอกหุมเอ็นที่หนาตัว 



การปฏิบัติตัวเมื่อเปนโรคนิ้วติดสะดุด 

    1. ไมขยับนิ้วหรือดดีนิ้วทีม่ีอาการเลน เพราะจะทํา

ใหเสนเอ็นอักเสบมากยิ่งขึ้น  

    2. เมื่อตองทํางานที่ตองกํา จับสิ่งของแนนๆ เชน จบั

ตะหลิวผัดกับขาว จับไมกอลฟ ฯลฯ ควรดดัแปลง

อุปกรณที่ตองใชสม่ําเสมอนั้น โดยการพนัฟองน้ํา

หรือผารอบๆ ดามจับ เพื่อใหดามจับอวนขึน้ในขนาดที่

พอเหมาะ ที่สามารถกําไดหลวมๆ โดยไมเมื่อยนิ้วมือ  

    3. ถามีขอฝดตอนเชา การแชน้ําอุนรวมกับการขยับ

มือ กํา แบ เบาๆ ในน้ํา จะทําใหขอฝดลดลง  
 

การปองกัน 

       เนื่องจากโรคนี้ เปนภัยเงียบ ที่มีสาเหตุ ปองกันได 

ขอเพียงแต ตระหนัก คิดถึง และพยายามลด ความ

เสี่ยง โดยการหลีกเลี่ยงการใชมือที่ตองงอนิ้วมือ กํา บบี 

หิ้ว ติดตอกันเปนเวลานานๆ ซึ่งบางกิจกรรมปองกันได 

บางกิจกรรม ใชเครื่องทุนแรงได  จึงควรปฏบิัติดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงการยกของหนักดวยมือเปลา โดยควรใส

ถุงมือและหรือใชรถเข็น ชวยทุนแรง 

2. หลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักๆ ดวยมือเปลา หรือใชนิ้ว

เกี่ยว  โดยใหใชผาขนหน ู หรือแผนฟองน้ํารองรับ

บริเวณฝามือ   หรือใชมือชอนอุมพยุงดวยฝามือ 

3. หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมตางๆ ดวยมือเปลา โดย

ควรใสถุงมือในขณะทํางานเหลานี้ เชน ขุดเจาะพื้นปูน 

หรือพื้นดิน  ขันไขควง / ประแจ  ใชกรรไกรตัดกิ่งไม   ขับขี่

มอเตอรไซด  ตกีอลฟ เปนตน 

    4. เลี่ยงการออกกําลังมอืโดยใชสปริงมอืบีบ  ควรออก

กําลังมือโดยการกํา แบ หรือใชลูกกลิ้งบริหารมือ 

    5. การทํากิจกรรมที่ใชดามจบัอปุกรณ เปนเวลานานๆ 

ควรเสริมใหดามจบัใหญพอดีมือและนุมมือ เชน อุปกรณ

ไดรเปาผม อปุกรณทําครัวหนักๆ  (ดามจบักระทะ 

ตะหลิว )  

    6. ใชเครื่องทุนแรง  เชน เครื่องซักผา   สายยางรดน้ํา

ตนไม  เครื่องบดหรือสับอาหาร 

 

         ********************************************** 
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