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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
โรคมือเท้าชากลายเป็นโรคยอดฮิตของคนยุคใหม่ที่มีพฤติกรรม
ใช้สมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์เป็นประจ�ำ ครั้งละนานๆ และไม่ค่อยได้
ขยับเขยือ้ นเคลือ่ นไหวร่างกาย เมือ่ เป็นแล้วต้องใช้เวลานานในการบ�ำบัด
ซ�้ำร้ายเมื่อเผลอท�ำพฤติกรรมแบบเดิม อาการชาก็มักกลับมากวนใจ
อีกครั้ง
ส�ำนักพิมพ์นานมีบคุ๊ ส์ยนิ ดีนำ� เสนอทางเลือกใหม่ในการรักษาโรค
มือเท้าชา ตามแนวทางของนายแพทย์ซะกะอิ ชินตะโร ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบ�ำบัดอาการปวดและบาดเจ็บในกระดูกและกล้ามเนื้อ หนังสือ
มือเท้าชา รักษาได้ด้วยตนเอง! เล่มนีร้ วบรวมโรคที่เป็นสาเหตุมือเท้าชา
เอาไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง ทั้งยังชี้ให้เห็นต้นเหตุแท้จริงของ
อาการเหน็บชาที่คนมักมองข้ามไป
แค่ลองท�ำแบบทดสอบง่ายๆ ตอนต้นเล่ม ก็ตรวจสอบเบื้องต้นได้
ว่าตนเองมีอาการเข้าข่ายโรคใด แล้วค่อยเลือกปฏิบัติตามท่ายืดเส้นและ
ท่าบริหารแสนง่ายแต่พสิ จู น์แล้วว่าเห็นผลจริง อุปกรณ์ทใี่ ช้มแี ค่ลกู เทนนิส
ผ้าขนหนู และมือเปล่า จึงท�ำได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ท�ำงาน ท้ายเล่ม
ยังมีคำ� แนะน�ำการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ป้องกันโรคมือเท้าชาอีกด้วย
ลองปรับการใช้ชีวิตและหมั่นท�ำท่าบริหารอย่างสม�่ำเสมอ แค่นี้
คุณก็บอกลาโรคมือเท้าชาได้อย่างถาวร

ด้วยความปรารถนาดี
นานมีบุ๊คส์
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สารบัญ
บทน�ำ
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บทที่ 1
ส�ำรวจต้นเหตุอาการมือเท้าชาด้วยตัวเอง &
ท่ายืดเส้นที่ได้ผลดีเยี่ยม
• สิ่งส�ำคัญคือต้องรู้ “สาเหตุที่แท้จริง” ของอาการเหน็บชา
• รู้ได้ในพริบตา! “สาเหตุที่แอบซ่อนอยู่” ของอาการเหน็บชา
• ขั้นแรก ส�ำรวจสภาพคอและสะโพกด้วยตัวเอง
• ตรวจสอบความรุนแรงของปัญหาส่วนคอ
ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาการเหน็บชาที่มือ
• สาเหตุที่แท้จริงของอาการเจ็บที่มือ รู้ได้จากต�ำแหน่งที่เจ็บ
• ตรวจสอบความรุนแรงของปัญหาส่วนสะโพก
ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาการเหน็บชาที่เท้า
• สาเหตุที่แท้จริงของอาการเจ็บที่เท้า รู้ได้จากต�ำแหน่งที่เจ็บ
• มายืดเส้นตามอาการเหน็บชากันเถอะ!
• กฎการยืดเส้นเพื่อก�ำจัดอาการเหน็บชา ฉบับซะกะอิ
• ท่าบริหารแก้ปัญหาคอ 1 ท่าบริหารคอด้วยลูกเทนนิส
• ท่าบริหารแก้ปัญหาคอ 2 ท่าบริหารคาง
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• ท่าบริหารแก้ปัญหาคอ 3 ท่าบริหารคางแบบนอนคว�่ำ
• แก้ปัญหานิ้วล็อก ท่าดัดนิ้ว
• แก้ปัญหาโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ ท่านวดรอบนิ้วโป้ง
• แก้ปัญหากลุ่มอาการเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ
ท่านวดแขนท่อนล่าง
• แก้ปัญหาภาวะกระดูกข้อมือไม่มั่นคง ท่ากดข้อมือ
• แก้ปัญหาโรคเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบ
ท่ายืดข้อศอกด้านนอก
• แก้ปัญหาโรคเอ็นข้อศอกด้านในอักเสบ ท่ายืดข้อศอกด้านใน
• แก้ปัญหากลุ่มอาการเส้นประสาทอัลนาร์ถูกกดทับ
ท่าจับกระดูกอัลนา
• ท่าบริหารแก้ปัญหาสะโพก 1 ท่ายืดข้อต่อเชิงกราน
• ท่าบริหารแก้ปัญหาสะโพก 2 ท่ายืดเหยียดบั้นท้าย
• แก้ปัญหาโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ
ท่าเหยียบลูกเทนนิสด้วยฝ่าเท้าส่วนล่าง
• แก้ปัญหาเอ็นร้อยหวายอักเสบ ท่ากดเข่า
• แก้ปัญหาภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง
ท่าเหยียบลูกเทนนิสด้วยฝ่าเท้าส่วนบน
• แก้ปัญหาภาวะนิ้วเท้าลอย ท่าขยุ้มผ้าขนหนู
• แก้ปัญหาตะคริวที่น่อง ท่ายืดเหยียดน่อง
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บทที่ 1

ส�ำรวจต้นเหตุ
อาการมือเท้าชา
ด้วยตัวเอง
& ท่ายืดเส้น
ที่ได้ผลดีเยี่ยม
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สิ่งสำ�คัญคือต้องรู้ “สาเหตุที่แท้จริง” �
ของอาการเหน็บชา
อาการเจ็บหรือชาตามมือเท้ามีหลายลักษณะและเกิดจากสาเหตุ
แตกต่ า งกั น ไป ดั ง นั้ น ถ้ า อยากแก้ ปั ญ หาให้ ไ ด้ ผ ล เราจำ�เป็ น ต้ อ งรู้

“สาเหตุที่แท้จริง” ของปัญหาอย่างถ่องแท้เสียก่อน

อาจมี ค นคิ ด ว่ า “ถ้ า อย่ า งนั้ น ก็ ไ ปให้ โ รงพยาบาลตรวจสิ ” หรื อ
“ขอให้แผนกศัลยกรรมกระดูกดูให้แล้ว ไม่เป็นไรหรอก”
แต่แค่นั้นยังไม่พอครับ
นั่นเพราะว่าโรคที่เป็นต้นเหตุของอาการมือเท้าชาแบ่งกว้างๆ ได้
2 ชนิด คือ “โรคที่เกิดจากปัญหาที่กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และเอ็น
กระดูก” กับ “โรคทีเ่ กิดจากปัญหาทีข่ อ้ ต่อและกระดูก” ซึง่ ชนิดแรกนัน้
ไม่ว่าจะเอกซเรย์สักกี่ครั้งก็ไม่พบความผิดปกติ
อย่างทีก่ ล่าวไว้ในบทนำ�ว่ากรณีทอี่ าการเหน็บชา “หายยาก” หรือ
“หายแล้ ว เป็ นใหม่ ซำ�้ ๆ ซากๆ” นั้ น เป็ นไปได้ ว่ า อาจเป็ น ผลจากการ
ไหลเวี ย นของเลื อ ดและกระแสประสาทด้ ว ย (อ่ า นรายละเอี ย ดได้ ใ น
บทที่ 2) นอกจากนี้ อาการเจ็บ “เฉพาะส่วน” ที่มือหรือเท้า มีหลาย

กรณีที่ได้รับผลกระทบจาก “อวัยวะส่วนที่คาดไม่ถึง” ซึ่งอยู่ในตำ�แหน่ง
อื่นด้วย

��������� 1-144.indd 16

3/27/63 BE 10:25 AM

เพื่อรับมือ “สถานการณ์น่าปวดหัว” นี้ เราจำ�เป็นต้องมองให้ออก
ถึง “สาเหตุที่แท้จริง” ของอาการเหน็บชาให้ได้เสียก่อน
ผมจึงขอแนะนำ�วิธีตรวจสุขภาพด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ในหน้า
20-33 โดยตรวจสอบได้ตั้งแต่ปัญหาที่เกิดที่กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ
เอ็ น กระดู ก และกระดู ก ไปจนถึ ง การไหลเวี ย นของเลื อ ดและกระแส
ประสาท ตลอดจนผลกระทบจากอวัยวะส่วนอืน่ ๆ เมือ่ ทราบสาเหตุและ
ปฏิบัติตามวิธีดูแลด้วยตัวเองอย่างเหมาะสม ทุกท่านก็จะรักษาบรรเทา
อาการเหน็บชาให้ดีขึ้นได้
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รู้ได้ในพริบตา! “สาเหตุที่แอบ
“สาเหตุท่ี
แอบซ่อนอยู่” ของ
อาการเหน็บชา
ที่มือคือ...

กระดูกสันหลัง�
ส่วนคอ
ปัญหาที่�
ข้อต่อคอ

“สาเหตุที่
แอบซ่อนอยู่” ของ
อาการเหน็บชา
ที่เท้าคือ...

ข้อต่อ�
กระดูกสันหลัง�
กับเชิงกราน
ปัญหาที่�
ข้อต่อเชิงกราน

18
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ซ่อนอยู่” ของอาการเหน็บชา
หากพบอาการเหน็บชาตามนิ้วมือ ฝ่ามือ ข้อมือหรือข้อศอก
เรามักจะสนใจ “เฉพาะส่วน” ทีม่ อี าการ แต่ความจริงแล้วมีหลายกรณี
ที่สาเหตุเกิดจาก “อวัยวะส่วนที่คาดไม่ถึง” ซึ่งทำ�ให้อาการแย่ลง
อวัยวะส่วนนัน้ ก็คอื “กระดูกสันหลังส่วนคอ = ข้อต่อคอ” นัน่ เอง
ข้อต่อทั่วร่างกายทำ�งานสัมพันธ์กันเหมือน “ฟันเฟือง” ถ้า
ปล่อยปัญหาทีค่ อให้เรือ้ รัง ข้อต่อจะเคลือ่ นจากตำ�แหน่งเดิมทีค่ วรอยู่
ทำ�ให้เสียสมดุล อาการผิดปกติอาจลุกลามไปยังแขนหรือมือได้ ทัง้ ยัง
ทำ�ให้กล้ามเนือ้ เอ็นกล้ามเนือ้ และเอ็นกระดูกทีอ่ ยูร่ อบข้อต่อตัง้ แต่คอ
จนถึงปลายนิ้วมือทำ�งานได้แย่ลงจนเกิดบาดเจ็บ
อาการเหน็ บ ชาที่ เ ท้ า ก็ เ ป็ นไปในทำ�นองเดี ย วกั บ มื อ คื อ มี
สาเหตุจากอวัยวะที่ไม่ใช่ “เฉพาะส่วน” ที่ปรากฏอาการ
อวัยวะส่วนนั้นคือ “ข้อต่อกระดูกสันหลังกับเชิงกราน = ข้อต่อ
เชิงกราน” นั่นเอง
ตัวอย่างเช่น ถ้านัง่ หรือยืนหลังค่อมบ่อยๆ หรือชอบยืนแอ่นพุง
จะทำ�ให้ขอ้ ต่อสะโพก หัวเข่า และข้อเท้าบิดเบีย้ วตามไปด้วย เมือ่ เป็น
เช่นนั้น น้ำ�หนักร่างกายหรือแรงกดบริเวณเท้าที่เคยรองรับได้สบาย
และกระจายแรงได้ดกี จ็ ะมาลงทีข่ อ้ ต่อเหล่านี้ ส่งผลให้สภาพกล้ามเนือ้
เอ็นกล้ามเนื้อ และเอ็นกระดูกเสื่อมลง อาการจึงทรุดหนักยิ่งขึ้น
19
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ขั้นแรก ส�ำรวจสภาพคอ
วินิจฉัยด้วยท่าคุกเข่า �
รู้ผลใน 1 วินาที
ดั ง ที่ ก ล่ า วไว้ ใ นหน้ า ที่ แ ล้ ว ว่ า
อาการเหน็บชาทีม่ อื เป็นผลจากปัญหาที่
“ข้อต่อคอ” และอาการเหน็บชาทีเ่ ท้าเป็น
ผลจากปัญหาที่ “ข้อต่อเชิงกราน” ก่อน
อื่น มาลองสำ�รวจร่างกายกันก่อนดีกว่า
ว่ามีปัญหาเหล่านี้หรือไม่
วิธีปฏิบัติ

1

คุกเข่าบนพื้นโดยไม่เกร็ง กางเข่าทั้ง
2 ข้างให้กว้างเสมอไหล่ กรณีที่อยู่
คนเดียวให้วาง “กระจกขนาดใหญ่พอ
ส่องลำ�ตัวช่วงบนได้” ไว้ข้างตัวเพื่อ
ส่องดู หรือวานให้ผู้อื่น เช่น คนใน
ครอบครัวคอยดูให้ก็ได้
2 สั ง เกตว่ า ลั ก ษณะร่ า งกายที่
มองจากด้านข้างตรงกับแบบ
ไหนในหน้าถัดไป

20
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และสะโพกด้วยตัวเอง

“ท้ า ยทอย” “กระดู ก
สะบัก” และ “ก้น” ทั้ง
3 จุ ด ตั้ ง ฉากกั บ พื้ น
เป็นเส้นตรง

เมื่อเทียบกับ A แล้ว
คอยืน่ ไปด้านหน้า หรือ
เอวแอ่นมาด้านหน้า

คอยื่ น ไปด้ า นหน้ า
หรือเอวแอ่นมากกว่า

อาการมือเท้าชาไม่ได้
รับผลกระทบจากคอ
และสะโพก หรือได้รบั
น้อยมาก

อาการมื อ เท้ า ชาเริ่ ม
ได้ รั บ ผลกระทบจาก
คอและสะโพก

อาการมือเท้าชาได้รบั
ผลกระทบอย่างมาก
จากคอและสะโพก

B

21
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ตรวจสอบความรุนแรงของปัญหาส่วนคอ
จากคำ�ถามด้านล่าง ลองสำ�รวจดูวา่ ตรงกับตัวเองกีข่ อ้

ระยะที่

ระยะที่

1

รู้สึกว่าคอหรือไหล่ตึง
หรือไม่ก็เคล็ดบ่อย ๆ
■ ชอบเล่นสมาร์ตโฟน
ทุกครั้งเมื่อมีเวลาว่าง
■ นั่งท�ำงานที่โต๊ะ
ใช้คอมพิวเตอร์
หรือขับรถเป็นเวลานาน
■ นอกจากปวดคอหรือไหล่
มีอาการตาล้า ปวดหัว
เวียนหัว มีเสียงในหู
หงุดหงิด หรือคลื่นไส้
อย่างใดอย่างหนึ่ง
■

ข้อ
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2

เริ่มเจ็บบริเวณคอหรือไหล่
ที่เคยมีอาการตึงหรือเคล็ด
■ รู้สึกว่าหมอนที่ใช้อยู่
เริ่มไม่พอดี
■ ไม่เพียงแค่คอหรือไหล่
แต่เริ่มมีอาการผิดปกติ
หรือชาตามแขนหรือมือด้วย
■ รู้สึกปวดคาง หรืออ้าปาก
กว้างไม่ได้
■

ข้อ
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ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาการเหน็บชาที่มือ

ระยะที่

3

เวลาเงยหน้าหรือเอียงคอจะ
รู้สึกเจ็บหรือชามากขึ้น
■ มืออ่อนแรง จนท�ำของที่ถือ
อยู่ในมือตกเป็นครั้งคราว
■ ขยับมือไม่ได้อย่างใจคิด
เช่น ใช้ตะเกียบล�ำบากหรือ
ติดกระดุมเสื้อล�ำบาก
■ เวลาขยับคอรู้สึกชา
ไม่ใช่แค่แขนและมือ
แต่เริ่มลามไปถึงขาด้วย
■

ผลการตรวจสอบ
หากมีขอ้ ทีใ่ ช่มากกว่า 2 ข้อ
ในระยะใดก็ตาม แปลว่าระดับ
ความรุ น แรงของปั ญ หาส่ ว น
คอของคุณอยู่ในระยะนั้น เช่น
กรณี ที่ ต รงกั บ [ระยะที่ 1 ]
3 ข้อ ตรงกับ [ระยะที่ 2 ] 2 ข้อ
และตรงกับ [ระยะที่ 3 ] 1 ข้อ
ระดับความรุนแรงของคุณคือ
[ระยะที่ 2 ] สำ�หรับคนทีม่ ผี ล
ทดสอบ “สภาพคอและสะโพก”
เป็น แต่ถ้ามีอาการตรงกับ
ข้อใดข้อหนึ่งในแบบทดสอบก็
ควรระมัดระวังด้วยเช่นกัน
นอกจากรักษาอาการเหน็บชา
ที่ มื อ แล้ ว ขอแนะน� ำ ให้ ดู แ ล
กระดูกสันหลังส่วนคอด้วย เพราะ
จะช่วยยับยัง้ ไม่ให้อาการเหน็บชา
ทรุดลง หรือช่วยให้หายเร็วขึน้ ได้

ข้อ
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วิธีดูแลปัญหาส่วนคอ
ด้วยตัวเอง
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สาเหตุที่แท้จริงของอาการเจ็บที่มือ

1

เจ็บนิ้วมือ

เจ็บข้อมือ 1

มีอาการเจ็บหรือชาทีน่ ว้ิ โป้ง
นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง นิ้ว
ใดนิ้วหนึ่งหรือหลายนิ้วพร้อม
กัน และมีอาการบวมบริเวณ
โคนนิ้วฝั่งฝ่ามือ

มีอาการเจ็บหรือชาทีข่ อ้ มือ
ฝั่งนิ้วโป้ง

วิธีตรวจสอบ
ลองงอนิว้ ทีร่ สู้ กึ งอยาก หรือ
ยืดนิ้วที่รู้สึกยืดตรงได้ยากดู

วิธีตรวจสอบ
กำ�มือโดยพับนิว้ โป้งไปทาง
นิ้ ว ก้ อ ยแล้ ว งอนิ้ ว ที่ เ หลื อ ทั้ ง
สี่กำ�ไว้ จากนั้นเอียงข้อมือไป
ทางนิ้วก้อย

ถ้ารู้สึกเจ็บ
หรือชา...

ถ้ารู้สึกเจ็บ
หรือชา...

นิ้วล็อก

โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ
(กลุ่มอาการเดอแกร์แวง)
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