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บทคัดยอ
วัตถุประสงค :  เพื่อศึกษาลักษณะอาการ  , อาการแสดง  ,  ความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงของโรค กับ
Provocative  test  และเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของโรค  กับผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย(Electrodiagnosis) ในผู
ปวยที่มีภาวะเสนประสาท Median ถูกกดทับในอุโมงคขอมือ (Carpal Tunnel Syndrome  ,  CTS)
แบบแผนการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณาแบบไปขางหนา
กลุมประชากรที่ศึกษา : ผูปวยที่มารับการตรวจรักษาที่ตึกผูปวยนอก  ฝายเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2541 ถึง 31 มีนาคม 2542
ผลการศึกษา : ผูปวยที่ศึกษาทั้งหมด 105 คน แตไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรค CTS  ตาม Inclusion  criteria  พบวามี
83 คน เปนเพศหญิง 73 คน (88%) เปนเพศชาย 10 คน(12%) คิดเปนอัตราสวน 7.3 : 1  อายุเฉล่ียในเพศหญิง
47.78±9.87 ปและในเพศชาย 47.80±13.76 ป  จํ านวนมือที่มีอาการ 117 มือ โดยเปนทั้งสองมือ 41% , มือขวา
36.1% และมือซาย 22.9% ในกลุมคนที่ถนัดขวา (75 คน)   มีอาการของมือขวา  56.6%  และมือซาย  43.4%   ใน
กลุมคนที่ถนัดซาย (8 คน)   มีอาการของมือซาย  63.6%  และมือขวา 36.4%  ระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนถึงมาพบ
แพทยเฉล่ีย 10.96±20.39 เดือน    อาชีพที่พบมากที่สุดคือแมบาน (36.1%)   ผูปวยมาพบแพทยดวยอาการชาที่
บริเวณฝามือมากที่สุด (53%)   ลักษณะอาการ และอาการแสดงที่พบจากมากไปหานอย ดังนี้  1.อาการชา (100%)  2.
อาการชาเปนมากขึ้นเมื่อใชมือขางนั้นนานๆ(76.9%)  3.อาการชาดีขึ้นเมื่อสะบัดมือ (69.2%)     สํ าหรับความสัมพันธ
ระหวางระดับความรุนแรงของโรค กับ Phalen sign พบวาไมมีความสัมพันธกัน  แตพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัย
สํ าคัญระหวางระดับความรุนแรงของโรค กับ Hoffman Tinel sign     สวนการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของโรค
กับผลตรวจไฟฟาวินิจฉัยพบวา  กลุมที่มีอาการระยะเริ่มแรกกับกลุมที่มีอาการรุนแรงคา Distal Sensory Latency
(DSL) , Sensory  Nerve  Conduction  Velocity (SNCV) ,Distal Motor Latency (DML) ,Sensory Nerve Action
Potential (SNAP) และ Compound Muscle Action Potential  (CMAP) amplitude  มีความแตกตางกันอยางมีนัย
สํ าคัญ   แตคา Motor Nerve Conduction Velocity (MNCV)  ในทั้งสามกลุมไมมีความแตกตางกัน
สรุปผลการศึกษา : จากการศึกษาครั้งนี้พบวา อุบัติการณของโรค CTS ในคนไทยคลายคลึงกับการศึกษาของตาง
ประเทศคือ พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย และมักเปนหลังอายุ 40 ป พบมากในกลุมอาชีพแมบาน โดยอาการและ
อาการแสดงที่พบมากคืออาการชา  โดยสวนใหญจะชาที่ฝามือ และมักเปนทั้งสองมือ    สํ าหรับPhalen sign เปน



Provocative test ที่ชวยในการวินิจฉัยแตไมบอกความรุนแรงของโรค  ในขณะที่Hoffman Tinel sign สัมพันธกับความ
รุนแรงของโรค  และผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยมีความแตกตางกันในแตละระดับความรุนแรงของโรค ซึ่งสามารถนํ ามา
ใชยืนยันการวินิจฉัย และเปนแนวทางในการรักษาโรคได

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) เปนโรคที่พบบอยที่สุดในกลุม Entrapment Neuropathy  มีผูทํ าการ
ศึกษาโรคนี้ตั้งแตป ค.ศ.1880 โดย James Putnam 1  เขาสังเกตวาผูปวยมักจะมาดวยอาการชาเปนๆหายๆ ที่บริเวณ
มือขางเดียวหรือสองขาง และเปนมากตอนกลางคืนหรือตอนเชามืด   บางคนอาการดีขึ้นเมื่อสะบัดมือ  ป ค.ศ.1950
Phalen2 ไดพบวา CTS เกิดจากการที่เสนประสาท Median ถูกกดทับตรงบริเวณที่ลอดผาน transverse carpal
ligament  โดยไมจํ าเปนตองสัมพันธกับการเกิด injury หรือโรคตางๆ  และยังไดคนพบ Provocative Test ของโรคนี้คือ
Phalen และ Tinel sign  ตอมา Simpson 3 ไดแสดงใหเห็นวา CTS มี Motor Median Nerve Latency บริเวณ carpal
ligament ยาวผิดปกติ  หลังจากนั้นก็มีผูทํ าการศึกษาโรคนี้อยางกวางขวางในหลายๆดาน เชน อาการ, อาการแสดง,
ปจจัยเสี่ยง, การวินิจฉัย และการรักษา  ปจจุบันเปนที่ยอมรับวา  CTS เกิดจากการที่เสนประสาท Median ถูกกดทับ
ขณะลอดผาน osseofibrous tunnel หรือ slit ของ fibrous tissue จากปจจัยตางๆ เชน การบวมของเอ็นกลามเนื้อ, แรง
กดจากภายนอก หรือ microtrauma เปนตน 4 ผูปวยมักจะมาดวย อาการชา, เจ็บแปลบๆบริเวณปลายนิ้วมือที่เล้ียง
ดวยเสนประสาท Median    โดยในระยะแรกอาการมักจะเปนมากตอนกลางคืนหรือตื่นนอนเชา ตอมาจะมีอาการออน
แรงและกลามเนื้อบริเวณมือที่เล้ียงดวยเสนประสาท Median  ฝอลีบ  ทํ าใหหยิบจับส่ิงของเล็กๆไมถนัด  อยางไรก็ตาม
ยังมีผูปวยที่มีอาการและอาการแสดงที่ไมชัดเจน   การวินิจฉัย CTS โดยใชอาการและอาการแสดงเพียงอยางเดียวอาจ
ทํ าใหเกิดผิดพลาดได ดังนั้นในปจจุบันจึงใช Electrodiagnosis มาชวยยืนยันการวินิจฉัย , บอกความรุนแรงของโรค ,
ใชเปนแนวทางในการรักษาและติดตามผลการรักษาได

วัตถุประสงค
           เพื่อศึกษาลักษณะอาการ,  อาการแสดง ,  ความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงของโรค กับ Provocative
test  และเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของโรคกับผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย   (Electrodiagnosis)      ในผูปวยที่เปน
โรคเสนประสาท  Median  ถูกกดทับในอุโมงคขอมือ  (Carpal Tunnel  Syndrome , CTS)

วสัดุและวิธีการ
         ผูปวยที่มารับการตรวจรักษาที่ตึกผูปวยนอก แผนกเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน 2541  ถึง 31 มีนาคม 2542
         Inclusion Criteria
         ผูปวยที่มีอาการและอาการแสดงที่สงสัยวาเปนโรค CTS ดังตอไปนี้อยางนอย 1 ขอ
        1 .รูสึกชาบริเวณรับความรูสึกของเสนประสาท  Median  ที่มือ
        2. อาการชาเปนมากขึ้นในเวลากลางคืน
        3. อาการชาเปนมากขึ้นเมื่อใชมือขางนั้นนานๆ
        4. อาการชาดีขึ้นเมื่อสะบัดมือ
        5. มีประวัติถือของแลวหลุดจากมือ



        6. ตรวจพบวาบริเวณรับความรูสึกของเสนประสาท Median ลดลง/ เพิ่มผิดปกติ  ,
           หรือพบการออนแรง/ ฝอลีบของกลามเนื้อ Abductor  Pollicis  Brevis (APB)
        7. ตรวจพบ Phalen  sign และ/หรือ Hoffman Tinel sign ใหผลบวก
รวมกับ  ผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยดังตอไปนี้ผิดปกติ อยางนอย 1 ขอ

1. Median   Sensory   Latency   (MSL)
โดยวิธี Antidromic Stimulation ใช ring electrode    recordที่โคนนิ้วชี้ และกระตุนเสนประสาท Median ที่ขอ
มือโดยวัดระยะหาง 13 เซนติเมตร  ถา onset latency มากกวา 2.8  มิลลิวินาที ถือวาผิดปกติ
2. Median   Motor   Latency   (MML)
โดยวาง active electrode ที่  motor point ของกลามเนื้อ APB  แลวกระตุนเสนประสาท Median ที่ขอมือ เหนือ
ขึ้นไป 8 เซนติเมตร  ถา latency มากกวา 4.2  มิลลิวินาที ถือวาผิดปกติ
3. Median-Radial  Latency  Difference ( MRLD)∗ โดยใช ring electrode วางที่โคนนิ้วหัวแมมือแลวกระตุน
เสนประสาท Median และ Radial บริเวณขอมือที่ระยะหาง 10 เซนติเมตร  ถาผลตางของ  MRLD มากกวา
0.55  มิลลิวินาที ถือวาผิดปกติ
∗ ใชวิธีนี้ในกรณีที่ผูปวยมีอาการของ CTS   แต  MSL  <   2.8  มิลลิวินาที
อุปกรณที่ใชในการตรวจคือ เครื่อง Medelec Model Sapphire Premiere
        Exclusion Criteria
     •  ผูปวยที่มีอาการและอาการแสดงที่สงสัยวาเปน CTS แตผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยปกติ
     •  ผูปวยที่ตรวจพบวามีความผิดปกติของเสนประสาทอื่นๆรวมดวย
     •  มีประวัติของกระดูกหักหรือไดรับบาดเจ็บบริเวณขอมือมากอน

      จากนั้นนํ าผูปวยที่ศึกษา มาซักประวัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อาชีพ, มือขางที่ถนัด, บริเวณมือที่มีอาการ, ระยะ
เวลาที่เปน  และอาการชาปวดเหนือระดับขอมือ      แลวแบงผูปวยเปน 3 กลุม ตามระดับความรุนแรงของ
โรค     ดังนี้
1. กลุมที่มีอาการระยะเริ่มแรก  (Mild)

       หมายถึง  กลุมที่มีอาการเปนครั้งคราว  แตตรวจไมพบความผิดปกติใดๆชัดเจน
2. กลุมที่มีอาการปานกลาง  (Moderate)
หมายถึง กลุมที่มีอาการตลอดเวลา  และตรวจรางกายพบบริเวณที่รับความรูสึกของเสนประสาท Median
ลดลง  แตไมพบลักษณะการฝอลีบหรือออนแรงของกลามเนื้อ APB
3. กลุมที่มีอาการรุนแรง  (Severe)
หมายถึง กลุมที่มีอาการตลอดเวลา  และตรวจรางกายพบบริเวณที่รับความรูสึกของเสนประสาท Median
ลดลงอยางมาก รวมกับมีลักษณะฝอลีบหรือออนแรงของกลามเนื้อ APB

      หาความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงของโรค กับ Provocative test  โดยใช   Pearson Chi
Square , เปรียบเทียบระดับความรุนแรงของโรคกับผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย โดยใช  One  Way  ANOVA



และ  Post  Hoc  test  ของ SCHEFFE    แตใช  Nonparametric  Kruskall – wallis  test  ในกรณีที่ขอมูลมี
คาแตกตางกัน   โดย ถา   P  value  <   0.05  ถือวามีนัยสํ าคัญทางสถิติ

     ผลการศึกษา
         จํ านวนผูปวยที่ศึกษาทั้งหมด 105  คน จํ านวนมือที่มีอาการ 135 มือ แตผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวา
เปน CTS ตาม Inclusion  &  Exclusion criteria พบวามี 83 คน     เปนเพศหญิง จํ านวน 73 คน(88%)
เปนเพศชาย 10 คน (12%) คิดเปนอัตราสวน 7.3: 1    อายุเฉล่ียในเพศหญิง 47.78±9.87 ป   และในเพศ
ชาย 47.80±13.76 ป   จํ านวนมือที่มีอาการ 117 มือ  โดยเปนทั้ง 2 มือ 34 คน (41%)  , มือขวา 30 คน
(36.1%)  และมือซาย 19 คน (22.9%)   ในกลุมคนที่ถนัดขวา (75 คน)  มีอาการของมือขวา 56.6%  และมือ
ซาย 43.4%   ในกลุมคนที่ถนัดซาย (8 คน) มีอาการของมือซาย 63.6%  และมือขวา 36.4%    ระยะเวลาตั้ง
แตเริ่มมีอาการจนถึงมาพบแพทยเฉล่ีย 10.96±20.39 เดือน (ดังแสดงในตารางที่ 1)   อาชีพที่พบมากที่สุด
คือแมบาน 36.1% (ดังแสดงในตารางที่ 2)    ผูปวยมาพบแพทยดวยอาการชาที่บริเวณฝามือมากที่สุด 53%
(ดังแสดงในตารางที่ 3)    ลักษณะอาการและอาการแสดงที่พบจากมากไปหานอย  ดังนี้ 1.อาการชา
(100%)  2.อาการชาเปนมากขึ้นเมื่อใชมือขางนั้นนานๆ (76.9%)  3.อาการชาดีขึ้นเมื่อสะบัดมือ(69.2%)
(ดังแสดงในตารางที่ 4 )    แบงกลุมตามความรุนแรงของโรค (โดยอาศัยลักษณะอาการเปนหลัก) ไดดังนี้
กลุมที่มีอาการระยะเริ่มแรก มีจํ านวน 52 มือ (44%)  กลุมที่มีอาการปานกลาง มีจํ านวน 30 มือ (25.6%)
กลุมที่มีอาการรุนแรง มีจํ านวน 35 มือ (30%)    พบวาไมมีความสัมพันธกันระหวางระดับความรุนแรงของ
โรคกับ Phalen sign  (P value = 0.537)    แตมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสํ าคัญระหวางระดับความรุนแรง
ของโรคกับ Hoffman Tinel sign  (P value = 0.007)  (ดังแสดงในตารางที่ 5 และ 6 )    สวนการเปรียบเทียบ
ระดับความรุนแรงของโรค กับผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยพบวา กลุมที่มีอาการระยะเริ่มแรกกับกลุมที่มีอาการ
รุนแรง มีคาDSL, SNCV, DML, SNAP และ CMAP amplitude  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ
ระหวางกลุมอาการปานกลาง กับกลุมที่มีอาการรุนแรง มีเพียงคา DSL ที่มีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญ
ระหวางกลุมที่มีอาการระยะเริ่มแรก กับกลุมที่มีอาการปานกลาง ไมมีคาใดๆที่แตกตางอยางมีนัยสํ าคัญ
และพบวาคา  MNCV ในทั้ง 3 กลุมไมมีความแตกตางกัน (ดังแสดงในตารางที่ 7 และ 8 )

ตารางที่ 1   แสดงระดับความรุนแรงของโรคกับระยะเวลาที่มีอาการกอนมาพบแพทย



      ระดับความรุนแรง  ระยะเวลาที่มีอาการ (เดือน)X ± SD

          กลุมที่  1 6.11  ±   8.03
          กลุมที่  2 7.58  ± 12.55
          กลุมที่  3             21.05  ± 32.20
          รวม                                             10.96   ± 20.39

ตารางที่ 2   แสดงอาชีพของผูปวยที่เปนโรค CTS

   อาชีพ                                                                                จํ านวนคน  (%)

   แมบาน                                                         30     (36.1)
         เสมียน                                             11     (13.3)
         คาขาย                                               8       (9.6)
         ครู                                               6       (7.2)
     ∗ อื่นๆ(ชางเย็บผา ,ชาวนา,พอครัว                                              28    (33.8)
         พนักงานทํ าความสะอาด ,พยาบาล,
         เล้ียงเด็ก, แคดดี้)



ตารางที่ 3  แสดงบริเวณที่มีอาการชา

         บริเวณ                                       จํ านวนมือ   (%)

         ฝามือ        62    (53.0)
        ปลายนิ้วหัวแมมือ,นิ้วชี้และนิ้วกลาง        18    (15.4)
        ปลายนิ้วทุกนิ้ว        10      (8.5)
        ปลายนิ้วหัวแมมือ,นิ้วชี้,นิ้วกลาง และนิ้วนาง          6      (5.1)
        ปลายนิ้วชี้,นิ้วกลาง,นิ้วนาง และนิ้วกอย                        5      (4.3)
        ฝามือและหลังมือ          4      (3.4)
        เฉพาะนิ้วกลาง          3      (2.6)
     ∗อื่นๆ          9      (7.7)

ตารางที่ 4  แสดงลักษณะอาการ, อาการแสดง  และ Provocative test

       ลักษณะอาการ , อาการแสดง  และ Provocative test                                                     %

อาการชาบริเวณรับความรูสึกของเสนประสาท Median                                                100.0
อาการชาเปนมากขึ้นเมื่อใชมือขางนั้นนานๆ                                                            76.9
อาการชาดีขึ้นเมื่อสะบัดมือ                                                            69.2
อาการชาเปนมากขึ้นในเวลากลางคืน                                                            61.5
อาการปวดที่มือ                                                            51.3
มีประวัติถือของแลวหลุดจากมือ                                                            33.3
อาการปวดเหนือขอมือ
          แขนสวนลาง                                                8.5
          ขอศอก                                                            11.1
           ไหล                                                              4.3
ความรูสึก  Pinprick  ลดลงตามบริเวณที่เล้ียงดวยเสนประสาท median                                  42.7
ความรูสึก  Light touch ลดลงตามบริเวณที่เล้ียงดวยเสนประสาท median                  29.9
ตรวจพบการฝอลีบของกลามเนื้อ  APB                                29.0
ตรวจพบการออนแรงของกลามเนื้อ  APB                  23.9
 Phalen sign                  76.9
 Hoffman Tinel sign                                54.7



ตารางที่  5  แสดงระดับความรุนแรงของโรค กับ Phalen sign

     ระดับความรุนแรง                              Phalen sign  (จํ านวนมือ) (%)
                     ผลบวก                            ผลลบ

     กลุมที่  1     42  (35.9)          10   (8.6)
     กลุมที่  2     21  (17.9)            9   (7.7)
     กลุมที่  3     27  (23.1)            8   (6.8)
     รวม                   90  (76.9)          27  (23.1)

∗ พบวาไมมีความสัมพันธกันระหวางระดับความรุนแรงของโรคกับ  Phalen sign     P value = 0.537

ตารางที่  6  แสดงระดับความรุนแรงของโรค กับ  Hoffman Tinel sign

         ระดับความรุนแรง     Hoffman Tinel sign (จํ านวนมือ) (%)
                      ผลบวก            ผลลบ

      กลุมที่  1      20  (17.1)         32  (27.4)
      กลุมที่  2                   20  (17.1)         10   (8.5)
      กลุมที่  3      24  (20.5)         11   (9.4)
      รวม                    64  (54.7)         53  (45.3)

∗ พบวามีความสัมพันธกันระหวางระดับความรุนแรงของโรคกับ Hoffman Tinel sign      P value = 0.007



ตารางที่  7 แสดงระดับความรุนแรงของโรคกับผลตรวจไฟฟาวินิจฉัย ( DSL , DML , SNCV , MNCV
และ CMAP amplitude )

ระดับความรุนแรง                              ผลตรวจทางไฟฟาวินิจฉัย
     DSL             DML                  SNCV                  MNCV             CMAP

amp.

กลุมที่  1
คาเฉลี่ย                3.79 ∗             5.39∗         57.85∗         50.53                 11.42∗
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน                  0.79                     1.19                          5.34                         5.51                        3.29
กลุมที่  2
คาเฉลี่ย               3.68⊕             5.64         57.33         51.73      10.03
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน                 0.87                     1.68                          8.97                          5.1                         3.76
กลุมที่  3  
คาเฉลี่ย                            4.26∗⊕           6.47∗         53.93∗         49.12        9.16∗
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน                0.86                      1.75                          4.08                          6.90                       3.4

∗,⊕   แสดงความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญ  โดยใช One Way ANOVA และ Post Hoc test ของ SCHEFFE

ตารางที่  8  แสดงระดับความรุนแรงของโรคกับผลตรวจไฟฟาวินิจฉัย (SNAP amplitude)

  ระดับความรุนแรง                               Mean Rank ( SNAP amp.)

       กลุมที่  1                                      61.68*
       กลุมที่  2                                                           55.48
       กลุมที่  3                                      39.45*                                  

*  แสดงความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญ โดยใช  Nonparametric  Kruskall – wallis  test



บทวิจารณ
           ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา  CTS  มักจะเปนในเพศหญิงมากกวาเพศชายในอัตราสวน  7.3 : 1  (88% :
12% )  โดยทั้ง 2 เพศมีอายุเฉล่ียใกลเคียงกันคือ 47.78±9.87 ป ในเพศหญิง และ 47.80±13.76 ป ในเพศชาย
ซึ่งคลายคลึงกับการศึกษาของตางประเทศ เชน Zuneng L 5 ทํ าการศึกษาเมื่อป ค.ศ.1995  ที่เมืองปกกิ่งประเทศ
จีนพบ CTS ในเพศชายเพียง 16%    Patiala และคณะ 6 พบอุบัติการของCTS ในเพศหญิงถึง 87%   และมีอายุ
เฉล่ีย 53 ป   สวน Jeffrey N. Katz 7 พบวาอุบัติการของCTS ในคนอายุนอยกวา 40 ป มีเพียง 24 %
            ผูปวยเกือบครึ่งหนึ่ง(41%) มาดวยอาการชาทั้ง 2 มือ สวนใหญมักเปนมือขางที่ถนัด โดยเปนมือขวา
(36.1%)  มากกวามือซาย (22.9%)   อาชีพที่พบมากที่สุดคือแมบาน (36.1%)  รองลงไปคือ เสมียน (13.3%)
และคาขาย (9.6%)  เมื่อเปรียบกับการศึกษาของ Jeffrey N. Katz พบวา เปนทั้ง 2 มือ 50%  ,มือขวา 25%
และมือซาย 25% จะเห็นวาสวนใหญจะเปน 2 มือมากกวาจะเปนขางใดขางหนึ่ง   รวมทั้งอาชีพที่พบมากคือ ใน
คนที่เกษียน และแมบาน (60%)
           ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการจนกระทั่งพบแพทยเทากับ 10.96±20.39 เดือน
ซึ่งจะเห็นวาคอนขางแตกตางกันมากในผูปวยแตละราย มีผลทํ าใหอาการและอาการแสดงแตกตางกัน โดยพบ
วาบริเวณที่ผูปวยมีอาการชามากที่สุดคือบริเวณฝามือ (53%)   รองลงมาคือชาปลายนิ้วหัวแมมือ,ชี้,กลาง
(15.4%)  ซึ่งถือวาเปน Classic symptom ของโรคนี้  แตกลับพบนอยกวาอาจเปนเพราะมีการทํ างานผิดปกติ
ของเสนประสาทอัตโนมัติ(Autonomic nerve) รวมดวย 8 ,9

             จากอาการและอาการแสดงที่ผูปวยมาพบแพทยเรียงจากมากไปนอยเปนดังนี้ อาการชามือ (100%) ,
อาการชาเปนมากขึ้นเมื่อใชมือขางนั้นนานๆ (76.9%) , อาการชาดีขึ้นเมื่อสะบัดมือ (69.2%) , อาการชาเปนมาก
ขึ้นตอนกลางคืน (61.5%)  , อาการปวดบริเวณมือ (51.3%) , การฝอลีบของกลามเนื้อ APB (29%) , การออน
แรงของกลาเนื้อ APB (23.9%)    สํ าหรับ Provocative test  พบ Phalen sign  76.9%   , Hoffman Tinel sign
54.7%  จะเห็นวาสวนใหญเปนอาการของการรับความรูสึก (Sensory) มากกวาอาการทางระบบสั่งการ (Motor)
ซึ่งขึ้นกับระยะเวลาและความรุนแรงของโรคในขณะที่ผูปวยมาพบแพทย    เมื่อนํ าอาการและอาการแสดงของผู
ปวยทั้งหมดมาจํ าแนกระดับความรุนแรงของโรคโดยประยุกตวิธีของ David M.Dawson 10   สามารถแบงผูปวย
ได 3 กลุมคือ 1.กลุมที่มีอาการระยะเริ่มแรก   2.กลุมที่มีอาการปานกลาง  และ 3. กลุมที่มีอาการรุนแรง  พบวามี
ผูปวยบางรายไมสามารถจํ าแนกระหวางกลุม 1 หรือกลุม 2 ไดชัดเจน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปวยไมสามารถบอก
อาการ,ระยะเวลา และความรุนแรงของโรคไดชัดเจน อีกทั้งการศึกษานี้ไมไดทํ าการตรวจคลื่นไฟฟาในกลามเนื้อ
(EMG)  ซึ่งสามารถนํ ามาใชชวยแยกระหวางกลุม 2 และ กลุม 3 คือถาพบ spontaneous activity ก็จัดเปนกลุม
3      แตก็ไดประยุกตการแบงกลุมโดยใหกลุม 2  เปนกลุมที่มีอาการตลอดเวลารวมกับตรวจรางกาย   พบวามี
การลดลงของการรับความรูสึกในบริเวณที่เล้ียงดวยเสนประสาท Median โดยไมมีอาการฝอลีบของกลามเนื้อ
APB  สวนกลุม 3 จะเปนกลุมที่มีการลดลงของการรับความรูสึกอยางมาก และตองมีการฝอลีบหรือ ออนแรงของ
กลามเนื้อ APB



                จากการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงของโรคกับProvocative test ( Phalen sign
และ  Hoffman Tinel sign )  พบวาแม Phalen sign จะมีประโยชนในการวินิจฉัยโรค 11  แตในการศึกษาครั้งนี้
พบวาไมมีความสัมพันธกับระดับความรุนแรงของโรค ซึ่งตางจากการศึกษาของ Novak 12  เขาพบวา Phalen
sign มักจะใหผลบวกในชวงเริ่มแรกของอาการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิธีที่ใชตรวจที่แตกตางกัน โดย Novak  ใชวิธี
Passive flexion  ของขอมือ ในขณะเหยียดขอศอก และไมไดนํ ามาหาความสัมพันธทางสถิติ       แตในการ
ศึกษานี้ ใชวิธีงอขอมือตามแรงโนมถวงโลก ในขณะงอขอศอก   สํ าหรับ Hoffman Tinel sign พบวามีความ
สัมพันธกับระดับความรุนแรงของโรค  โดยมักจะพบในกลุมที่มีอาการรุนแรง(20.5%)   ซึ่งแสดงถึงการมี
Regeneration ของ Nerve fibers
               สวนการเปรียบเทียบระหวางระดับความรุนแรงของโรคกับผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย พบวาคา DSL
,DML, SNAP & CMAP amplitude และ SNCV  มีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญระหวางกลุมที่มีอาการเริ่ม
แรก กับกลุมที่มีอาการรุนแรง  สํ าหรับกลุมอาการปานกลางกับกลุมที่มีอาการรุนแรงมีเพียงคา DSL ที่มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ        และระหวางกลุมที่มีอาการเริ่มแรกกับกลุมที่มีอาการปานกลาง ไมมีคาใดที่มี
ความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญ    จากผลดังกลาวจะเห็นวาผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยคอนขางจะมีคาเปลี่ยน
แปลงไปตามความรุนแรงของโรค    ยกเวนในกลุมที่มีอาการเริ่มแรกกับกลุมที่มีอาการปานกลาง ซึ่งอาจเปนจาก
ธรรมชาติของโรคที่เสนประสาทรับความรูสึกมักจะถูกกดกอน ทํ าใหผูปวยไมสามารถบอกอาการและอาการ
แสดงเกี่ยวกับความรูสึกที่ผิดปกติไดชัดเจน  ดังนั้นการจะวินิจฉัยโรคและการบอกระดับความรุนแรงคงตองอาศัย
ทั้ง  อาการและอาการแสดงรวมกับผล Electrodiagnosis เสมอ

 สรุป
               จากการศึกษาครั้งนี้พบวาอุบัติการของโรคCTS ในคนไทยคลายคลึงกับการศึกษาของตางประเทศคือ
พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย  และมักเปนหลังจากอายุ 40 ป  พบมากในกลุมอาชีพแมบาน โดยอาการและ
อาการแสดงที่พบมากคือ อาการชาโดยสวนใหญจะชาที่ฝามือ และมักเปนทั้งสองมือ  สํ าหรับ Phalen sign เปน
Provocation  test   ที่ชวยในการวินิจฉัยแตไมบอกความรุนแรงของโรค  ในขณะที่ Hoffman Tinel sign
สัมพันธกับความรุนแรงของโรค และผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยมีความแตกตางกันในแตละระดับความรุนแรงของ
โรคซึ่งสามารถนํ ามาใชยืนยันการวินิจฉัยและใชเปนแนวทางในการรักษาโรคได
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