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การศึกษาการตรวจเสนประสาทมีเดียนและอัลนาโดยเทคนิคการ
ตรวจรับทีก่ ลามเนือ้ ลัมบริคลั ที่ 2 และอินเตอรออสเซียส (2-LI)
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ABSTRACT
Median and Ulnar Motor Nerve Conduction Study by the
Second Lumbrical and Interosseous Technique (2-LI):
Reference Values in Thais for Diagnosis of Carpal Tunnel
Syndrome
Sriwitayanan S and Harnphadungkit K
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of
Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
Objectives: To determine reference value of median and
ulnar motor latency difference using the 2nd lumbrical and
interosseous technique (2-LI) for diagnosis of carpal
tunnel syndrome (CTS) in Thai people.
Study Design: Cross-Sectional Study
Setting: Electrodiagnosis room, Department of
Rehabilitation Medicine, Siriraj Hospital.
Subjects: Sixty-eight volunteer subjects with age ranged
from 21 to 60 years.
Methods: All subjects underwent both 2-LI and conventional
techniques. The 2-LI technique - median-ulnar motor
latency comparison study was performed by recording at
the 2nd lumbrical and interosseous muscles on anatomical
landmark (just radial to midpoint of 3rd MCP) with
measurement of 2-LI latency difference in millisecond (ms)
from the same distance (8 cm) between active and
stimulating electrodes. The conventional technique was
the median-ulnar transcarpal (TC) study and median-ulnar
latency difference of > 0.5 ms indicated CTS.
Results: Participants had an average age of 41.7 (SD12.8)
years. The transcarpal technique was applied as gold
standard to divide subjects into 62 normal hands and the
other 62 CTS hands. Average 2-LI latency difference in the
normal group was 0.2 (SD 0.14) ms (mean+2SD = 0.48);
and 1.9 (SD 1.44) ms in the CTS group. The reference cutoff value of 2-LI determined by the ROC curve was 0.5 ms
and value equal or more than 0.5 ms suggested the
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diagnosis of CTS, with 95.2% sensitivity, 96.86% specificity
and 96% accuracy compared with gold standard (TC).
Conclusion: The reference value of 2-LI latency difference
for CTS diagnosis is equal or more than 0.5 ms. The 2-LI
technique provided high sensitivity and specificity and
would be useful for localizing the lesion. Due to safety and
convenience, the 2-LI technique is recommended for
diagnosis of CTS.
Keywords: carpal tunnel syndrome, electrodiagnosis, nerve
conduction study, lumbrical muscle, interosseous muscle
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บทคัดยอ
วั ตถุ ประสงค : เพื่ อศึ กษาหาค าปกติ ค าอ างอิ งของคาความ
แตกตางของระยะเวลาการชักนํากระแสประสาทระหวางการตรวจรับ
ศั กย ไฟฟ ากล ามเนื้ อที่ กล ามเนื้ อลั มบริ คั ลที่ 2 และอิ น เตอร
ออซเซียส (2-LI) ในคนไทยเพื่ อใชวินิจฉัยเสนประสาทมีเดียน
ถูกกดรัดที่อุโมงคขอมือ
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา
สถานที่ ทําการวิ จั ย: ห องตรวจไฟฟ าวิ นิ จฉั ย ภาควิ ชาเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลศิริราช
กลุม ประชากร: อาสาสมัคร 68 คน อายุ 21-60 ป
วิธีการศึกษา: เปรียบเทียบการตรวจไฟฟาวินิจฉัยเสนประสาท
มี เ ดี ยนและอั ลนาในมื อปกติ แ ละมื อ CTS ระหว า งวิ ธี 2-LI
กั บวิ ธี ทั่ ว ไป โดย วิ ธี 2-LI ตรวจรั บศั ก ย ไฟฟ าที่ กล า มเนื้ อ
ลัมบริคั ลที่ 2 และอิ นเตอร ออสเซียส ที่ เลี้ ยงโดยเสนประสาท
มี เ ดี ย นและอั ลนาตามลํา ดั บ และหาค า ความแตกต างของ
ระยะเวลาการชักนํากระแสประสาทสั่ งการทั้ งสอง หน วยเป น
มิลลิ วินาที ส วน วิ ธี ทั่ วไป ประกอบด วยการตรวจระยะเวลา
การชักนํากระแสประสาท median-ulnar transcarpal (TC)
โดยใช ค าความแตกต า ง TC ที่ มากกว า หรื อเท า กั บ 0.5
มิลลิวินาที เปนเกณฑวินิจฉัยภาวะ CTS
ผลการศึ กษา: ผู ร วมวิ จั ยมี อายุ เ ฉลี่ ย 41.7 (ส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 12.8) ป ใช TC เปนเกณฑ แบงเปนมือปกติและมือ
CTS กลุ มละ 62 มื อ ค าเฉลี่ ยค าความแตกต างโดยวิ ธี 2-LI
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ในมือปกติคือ 0.2 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14) มิลลิวินาที
และคาเฉลี่ ยบวกสองเทาสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48
สวนคาเฉลี่ยมือ CTS คือ 1.9 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.44)
มิ ลลิ วิ นาที เมื่ อใช ROC curve คํานวณค าอ างอิงพบว าการ
วินิจฉัย CTS โดยใชคาความแตกตางมากกวาหรือเทากับ 0.5
มิลลิวินาที จะมีความไว 95.2%, ความจําเพาะ 96.8% และ
ความแมนยํา 96% เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน TC
สรุป: เมื่ อใช เทคนิควิธี 2-LI ในคนไทย ค าอ างอิงที่ ใชในการ
วิ นิ จ ฉั ย CTS คื อ มากกว า หรื อเท า กั บ 0.5 มิ ล ลิ วิ น าที
ซึ่งมีความไวและความจําเพาะดีใกลเคียงกับเกณฑวนิ ิจฉัยภาวะ
CTS เดิม ทั้ งนี้ วิธี 2-LI เปนวิธี ที่ ง าย ปลอดภัย ใช เวลานอย
มีประโยชนที่จะนํามาใชปฏิบัติจริงได
คําสําคัญ: เสนประสาทถูกกดทับที่อุโมงคขอ มือ, ไฟฟาวินิจฉัย,
การตรวจการชั ก นํ า กระแสประสาท, กล า มเนื้ อลั ม บริ คั ล,
กลามเนื้ออินเตอรออสเชียส
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บทนํา
การกดรัดเสนประสาทมีเดียนที่บริเวณขอมือ หรือ carpal
tunnel syndrome (CTS) เปนภาวะเสนประสาทถูกกดรัดที่พบ
บอยที่สุด โดยพบรอยละ 3-6 ของประชากรทัว่ ไป(1) โดยปกติการ
วิ นิ จฉั ย CTS อาศั ยประวั ติ การตรวจร างกาย และการตรวจ
ไฟฟ าวินิ จฉั ย (electrodiagnosis; EDx) ดวยเครื่ องมือตรวจ
กล า มเนื้ อ และเส น ประสาทด ว ยไฟฟ า EDx ช ว ยยื น ยั น การ
วิ นิ จฉั ย และช วยประเมิ นความรุ นแรงเพื่ อวางแผนการรั กษา
ผู ป วย EDx ที่ นิ ยมใช เพื่ อวิ นิ จฉั ยภาวะ CTS คื อ การตรวจ
การชักนํากระแสประสาท (nerve conduction study, NCS)
ของเส น ประสาทมี เดี ยน และวั ดระยะเวลาการชั ก นํากระแส
ประสาทรับความรูสึก(2,3,4) และประสาทสั่งการ(2,3,4) ทั้งนี้ในภาวะ
CTS จะมี การชั กนํากระแสประสาทมี เดี ยนผ านอุ โมงค ข อมื อ
ช า กว าปกติ ซึ่ ง ในกรณี ที่ มี อ าการรุ น แรงมากจนไม สามารถ
กระตุ นให เกิดการชั กนํากระแสประสาทได ต องตรวจเพิ่ มเติ ม
โดยการตรวจคลื่ นไฟฟ ากล ามเนื้ อโดยใช เข็ ม (needle electrode examination, NEE) ที่กลามเนื้อเพื่อชวยในการวินิจฉัย
ป จจุ บันได มีการพัฒนาเทคนิคการตรวจไฟฟ าวินิ จฉัยเพื่ อ
วินิ จฉัยภาวะ CTS โดยวิธี การตรวจรั บศั กยไฟฟาที่ กลามเนื้ อ
ลั ม บริ คั ลที่ 2 และกล า มเนื้ ออิ น เตอร อ อสเซี ย ส (second
lumbrical and interosseous) ที่เลี้ยงโดยเสนประสาทมีเดียน
และอัลนาตามลําดับ(5-8)) และเปรียบเทียบหาคาความแตกตาง
ของระยะเวลาการชักนํากระแสประสาทสั่งการของเสนประสาท
มี เ ดี ยนและอั ลนาที่ ไ ปยั งกล ามเนื้ อดั ง กล าว (median-ulnar
distal motor latency difference หรือที่เรียกยอ ๆ วา 2-LI)
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ซึ่งมีตําแหนงทางกายวิภาค (anatomical landmark) ตําแหนง
เดี ยวกั น ที่ ฝ ามื อ (2,5,9-10) โดยกล า มเนื้ อ ลั มบริ คั ลที่ 2 อยู บ น
กล ามเนื้ ออิ นเตอร อ อสเซี ย ส ที่ บริ เวณด า นนอกตรงกึ่ งกลาง
กระดูกฝามือชิ้ นที่ 3 (3rd metacarpal หรือ 3rd MCP) ทําให
สามารถใชจุดบันทึกสัญญาณเพียงตําแหนงเดียว การตรวจจึง
สะดวก ใชเวลาตรวจนอย ไมเพิ่ มความเจ็บปวดจากการตรวจ
และมี ข อ ดี คื อ ให ค วามไวและความจํ า เพาะสู ง (11,12)รวมทั้ ง
สามารถใชบอกตําแหนงการกดรัดของเสนประสาทมีเดียนทีข่ อ มือ
ในรายที่ เปนมากจนไม สามารถรั บศั กยไฟฟากลามเนื้ อบริ เวณ
โคนนิ้ วหั วแมมื อ (abductor pollicis brevis, APB) ได(5,9-11)
เนือ่ งจากการเรียงตัวของใยประสาท (intraneural topography)
ของเส น ประสาทมี เ ดี ย น เมื่ อมี การกดรั ด แขนงที่ ไปเลี้ ยง
กลามเนื้ อ APB ซึ่ งอยู ด านหนามักถูกกดรั ดก อนและมากกวา
แขนงที่ ไปเลี้ ยงกล ามเนื้ อลัมบริ คัลที่ 2 ซึ่ งอยู หลังและในกว า
สงผลใหกลามเนือ้ APB ออนแรงและฝอลีบกอน
การศึ กษาที่ ผานมา ค าความแตกต างโดยวิ ธี 2-LI ในคน
ปกติ มี ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 0.1 (ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.197)
มิลลิวินาที (millisecond, ms)(7) คาอางอิง (reference value)
ที่ใชเปนเกณฑวินิจฉัย CTS ตางกันไปในแตละการศึกษา ดังนี้
0.4(6,13,14), 0.5(2,7), 0.6 (15) มิลลิวินาที ผูว ิจยั เห็นวาวิธกี ารนีเ้ ปนวิธี
ที่ ทําได ง าย และยั งไมเคยมี การศึ กษาเกี่ ยวกั บวิธี นี้ ในคนไทย
มากอน การวิ จัยครั้ งนี้ จึงมี วัตถุ ประสงคเพื่ อศึ กษาหาค าปกติ
และค าอ า งอิ งของค าความแตกต า งโดยวิ ธี 2-LI ในคนไทย
เพื่อใชวนิ ิจฉัย CTS

วิธกี ารศึกษา
กลุม ประชากร อาสาสมัครที่มอี ายุ 21-60 ป
เกณฑ คัดเขา
กลุมคนปกติ มีสุขภาพแข็งแรง
กลุมผูปวย มี อ าการและอาการแสดงที่ สงสั ย ว า เป น โรค
CTS ดังตอไปนีอ้ ยางนอย 1 ขอ(16)
- รู สึ ก ชาที่ มื อ บริ เ วณรั บ ความรู สึ ก ของเส น ประสาท
มีเดียน
- อาการชาเปนมากขึ้ นในเวลากลางคืน
- อาการชาเปนมากขึ้นเมื่อใชมือขางนั้นนาน ๆ
- อาการชาทุเลาขึ้นเมื่อสะบัดมือ
- มีประวัติถือของแลวหลุดจากมือ
- ตรวจพบการรั บ ความรู สึ ก ของเส น ประสาทมี เ ดี ย น
ลดลง/ เพิ่มผิดปกติ
- มีอาการออนแรง/ ฝอลีบของกลามเนื้อ APB
- ตรวจพบ Phalen sign และ/หรือ Hoffman Tinel sign
ให ผลบวก
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เกณฑคดั ออก สําหรับทั้งสองกลุม
- ผู ป วยที่ ตรวจพบว ามี ค วามผิ ดปกติ ข องเส นประสาท
อืน่ ๆ รวมดวย(16)
- มี ประวั ติ ก ระดู กหั ก หรื อ ได รั บบาดเจ็ บ บริ เ วณข อมื อ
มากอน(16)
- ใชเครื่องกระตุนหัวใจ
- เบาหวาน
- เคยรักษาดวยการฉีดยา หรือผาตัดบริเวณขอมือขางที่
ทําการศึ กษา
หมายเหตุ : คํา นวณจํา นวนประชากรที่ ศึ กษา โดย nQuery
Advisor 3.0(17) ต อ งใช ตั ว อย า งต อกลุ ม 62 มื อ คื อ ใช มื อ
ปกติอยางนอย 62 ตัวอยาง (มือ) และมือ CTS อยางนอย 62
ตัวอยาง (มือ)
เครื่องมือและวัสดุที่ใช
1. เครื่องตรวจไฟฟาวินิจฉัย Medelec Synergy®
2. ขั้ วไฟฟ ากระตุ น (stimulating electrode) และขั้ วไฟฟ า
บันทึก (recording electrode) แบงยอยเปนชนิดวงแหวน
(ring) สํา หรั บ ตรวจเส นประสาทรั บ ความรู สึ ก ชนิ ดจาน
(disc) สําหรับตรวจเสนประสาทสั่ งการ
3. เจล และครี มนําสั ญญาณไฟฟา
4. สายวั ด
ขั้นตอนการวิจัย
1. ผู เข าร วมวิ จัยลงชื่ อในหนังสื อแสดงเจตนายิ นยอมเข ารวม
การวิ จั ย
2. ทําการเก็ บขอมูลพื้นฐานทั่ วไปของผู เข ารวมงานวิจั ยไดแก
อายุ มือขางถนัด ลักษณะงาน โรคประจําตัว
3. ตรวจร างกาย ได แ ก ความรู สึ กบริ เวณฝ า มื อ ที่ เ ลี้ ยงด วย
เสนประสาทมีเดียน การออนแรงของกลามเนื้ อ APB การ
ตรวจจําเพาะสําหรั บภาวะ CTS และการตรวจทางระบบ
ประสาทโดยทั่ วไป
4. ตรวจไฟฟาวิ นิจฉั ยของเสนประสาทมีเดี ยนที่ ขอมือโดยวิธี
ทั่วไป และวิธี 2-LI การตรวจทําในหองปรับอากาศอุณหภูมิ
ประมาณ 25 องศาเซลเซียส
5. บันทึกขอมูลลงใน case record form

3) General median-ulnar transcarpal (TC) study: เปนการ
ตรวจทั้งเสนประสาทรับความรูส ึกและสั่งการ (mixed nerve
study) วัดผลตางของระยะเวลาการชักนํากระแสประสาท
มีเดียนและอัลนา (median-ulnar latency difference; TC)
ที่ 8 เซนติ เมตร เทากัน โดยใชคาความแตกตางที่ > 0.5
มิลลิวินาที เปนเกณฑวินิจฉัย (gold standard) ภาวะ CTS
4) Needle EMG(2): เปนการตรวจโดยใชเข็มปกที่กลามเนื้อที่
เลี้ ยงโดยเส นประสาทมี เดี ยน ช วยบอกตําแหน งการกดรั ด
เสนประสาทมีเดียนที่ขอ มือ และในกรณีทไี่ มสามารถกระตุน
ใหเกิดการชักนํากระแสประสาทไดโดย 3 วิธีแรก
วิ ธี 2-LI(7,8,18) ทําการกระตุ นที่ เส นประสาทมี เดี ยนและอั ลนา
บริ เวณข อ มื อ โดยวางขั้ วไฟฟ าบั นทึ กชนิ ด จานที่ ก ล า มเนื้ อ
ลัมบริคั ลที่ 2 และอิ นเตอรออสเซียส ซึ่ งอยู ดานฝ ามื อบริ เวณ
ดานนอกตอกึ่งกลางของกระดูกฝามือชิ้นที่ 3 และวางขั้วไฟฟา
อ างอิ งที่ บริ เวณนิ้ วชี้ ขอต นด านฝ ามื อ (รู ปที่ 1) เปรี ยบเที ยบ
หาคาความแตกตางระยะเวลาการชักนํากระแสประสาทสั่งการ
ของเส นประสาทมี เดี ยนและอั ลนาที่ ไปยั งกล ามเนื้ อดั งกล าว
(คาความแตกตางโดยวิธี 2-LI)

รูปที่ 1 แสดงตําแหนงการวางตัวรับสัญญาณโดยวิธี 2-LI

วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
1. วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS version 13
2. พรรณนาขอมูลเชิงคุณภาพในรูปจํานวนและรอยละ
3. เปรียบเทียบขอมูลเชิงปริมาณดวยคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4. คํานวณคาอางอิง (reference value) ของคาความแตกตาง
โดยวิธี 2-LI ดวย Receiver Operating Characteristic
(ROC) curve
5. คํานวณความไว, ความจําเพาะและความแมนยํา ของวิธี
ตรวจ

วิธที ั่วไป ประกอบดวย
1) Median sensory nerve action potential (SNAP): วัดระยะ
เวลาการชั กนํ า กระแสประสาทรั บความรู สึ ก มี เดี ยนที่
ระยะทาง 14 เซนติเมตร (median distal sensory peak
latency, DSL) คาปกติ 3.5 มิลลิวินาที
2) Median CMAP: วั ดระยะเวลาการชั กนํา กระแสประสาท หมายเหตุ การศึ ก ษานี้ ได รั บ การอนุ มั ติ ใ นการทํ า วิ จั ย จาก
สั่ งการมี เดี ยนที่ ระยะทาง 8 เซนติ เมตร (median distal คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ย ในคน คณะแพทยศาสตร
motor onset latency; DML) โดยรับที่กลามเนื้อโคนนิว้ หัว ศิริราชพยาบาล เลขที่ 596/2551(EC4)
แมมอื APB คาปกติ 4.25 มิลลิวนิ าที
เวชศาสตรฟนฟูสาร 2553; 20(3)
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>

>

ผลการศึกษา
ผูร วมวิจัยทัง้ หมด 68 ราย เปนชาย 13 ราย (รอยละ 19.1)
หญิง 55 ราย (รอยละ 80.9) อายุเฉลี่ย 41.7 (สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 12.8) ป แบงผูรวมวิจัยเปน 2 กลุมคือ กลุม ปกติ 31
ราย เปนชาย 10 ราย หญิง 21 ราย อายุเฉลีย่ 30.7+8.8 ป อาชีพ
ทํา งานนั่ งโต ะ (เช น รั บราชการ แพทย และเจ าหน าที่ ) นั ก
กายภาพบําบัด/นักกิจกรรมบําบัด แมบา น สวนมากถนัดมือขวา
และกลุมผูป วย CTS 37 ราย เปนชาย 3 ราย หญิง 34 ราย อายุ
เฉลีย่ 50.9 (สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 6.8) ป อาชีพ ทํางานนั่งโตะ
แมบ าน สวนมากถนัดมือขวา ตารางที่ 1 เปรียบเที ยบข อมูล
พื้นฐาน (demographic data) ของทั้งสองกลุม

รูปที่ 2 ตัวอยางกราฟบันทึกสัญญาณการชักนํากระแสประสาทโดยวิธี 2LI ในมือปกติและมือ CTS

กลุมปกติ กลุมผูปวย CTS
(n=31)
(n=37)
อายุเฉลี่ย (ป)

30.7+8.8

50.9+6.8

เพศ: - ชาย
- หญิง

10 (32.3%)
21 (67.7%)

3 (8.1%)
34 (91.9%)

มือขางถนัด: - ขวา
- ซาย

27 (87.1%)
4 (12.9%)

32 (86.5%)
5 (13.5%)

อาชีพตามลักษณะงาน (คน)
- ทํางานนั่ งโตะ
20 (64.5%)
- นักกายภาพบําบัด
9 (29%)
/นักกิจกรรมบําบัด
- งานบ าน
2 (6.5%)

24 (64.9%)
13 (35.1%)

ก.

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพื้นฐานของกลุมปกติ และกลุม CTS

เมื่ อใช gold standard (TC) เปนเกณฑวินิจฉัย แบงเปน
มื อ ปกติ และมื อ CTS กลุ มละ 62 มื อ ตั วอย างกราฟบั น ทึ ก
สัญญาณการชักนํากระแสประสาทโดยวิธี 2-LI (รู ปที่ 2: 2.1
มือปกติ และ 2.2 มือ CTS) วัดคาความแตกตางโดยวิธี 2-LI
ที่ระยะทาง 8 เซนติเมตร พบวามีการกระจายตัวเปนแบบระฆัง
คว่ํา (รูปที่ 3) โดยการกระจายตัวของคา 2-LI ในมือปกติอยูใน
ชวงแคบ ๆ สวนในมือ CTS อยูในชวงกวาง คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานของค าความแตกตางโดยวิธี 2-LI ในกลุ ม
มื อปกติ คื อ 0.2 (ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.14) มิ ลลิ วิ นาที
และกลุม CTS คือ 1.9 (สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.44) มิลลิวินาที
ดังนั้นคาปกติของคาความแตกตางโดยวิธี 2-LI จากการศึกษา
นี้ คือ 0.2 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14) มิลลิวินาที โดยคา
เฉลี่ ยรวมสองเท าของส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (mean+2SD)
เทากับ 0.48

J Thai Rehabil Med 2010; 20(3)

ข.
รู ปที่ 3 การกระจายตั วของค าความแตกต างโดยวิ ธี 2-LI ในมื อปกติ
และมือ CTS ก. การกระจายตัวของคาความแตกตางโดยวิธี 2-LI ในมือ
ปกติ 62 มือ และ ข. การกระจายตัวของคาความแตกตางโดยวิธี 2-LI ในมือ
CTS 62 มือ
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ความไว
ความจําเพาะ ความแมนยํา
(sensitivity; %) (specificity; %) (accuracy; %)
TC > 0.5 มิลลิวินาที
2-LI > 0.5 มิลลิวินาที
2-LI > 0.4 มิลลิวินาที
DSL > 3.5 มิลลิวินาที
DML > 4.25 มิลลิวินาที

100
95.2
100
90.3
66.1

100
96.8
87.1
100
100

100
96.0
93.5
95.2
83.1

ตารางที่ 2 แสดงความไวและความจํา เพาะของค า การตรวจโดยวิ ธี
ตาง ๆ

ROC Curve
1.0

0.8

Sensitivity

เมื่ อใช ROC curve เพื่ อหาจุ ด แบ งที่ เหมาะสมในการ
คํานวณคาอางอิงของคาความแตกตางโดยวิธี 2-LI พบวาการ
วินจิ ฉัย CTS เมือ่ ใชคาอางอิงที่ > 0.5 มิลลิวินาที และปกติทคี่ า
< 0.5 มิลลิวนิ าที นัน้ มีพนื้ ทีใ่ ตกราฟ (area under curve) = 0.994
บงชี้ความไว, ความจําเพาะ และความแมนยําที่เหมาะสมดีทสี่ ุด
ในการวิ นิ จ ฉั ย CTS โดยมี ค วามไว (sensitivity) 95.2%,
ความจํ า เพาะ (specificity) 96.8% และ ความแม น ยํา
(accuracy) 96% ซึ่ ง ช ว ยเพิ่ มการคั ดกรอง และยื นยั น การ
วินิจฉัยไดดีใกลเคียงกับวิธี TC
เมื่ อนําค าความแตกตางโดยวิธี 2-LI ที่ > 0.5 มาเปรี ยบ
เทียบกับวิธีทวั่ ไปทีใ่ ชวินจิ ฉัย CTS พบวา ความไวของ TC > 2LI > DSL> DML สวนความจําเพาะ TC = DSL= DML> 2-LI
และความแม นยํา TC > 2-LI > DSL> DML (ตารางที่ 2)
เมือ่ พิจารณา วิธี 2-LI ที่คา cut off > 0.4 เปรียบเทียบกับ TC
(ตารางที่ 2 ) พบวา ใหความไว 100%, ความจําเพาะ 87.1%,
ความแม น ยํา 93.5% ซึ่ งให ค วามไวเหนื อกว าที่ ค า 0.5 แต
ความจําเพาะและความแมนยําดอยกว าค า 0.5 ทางผู วิ จัยจึง
พิจารณาวาคาของ cut off ที่เหมาะสมกวาคือคา 2-LI > 0.5
เพื่ อใหไดความจําเพาะที่ เหมาะสมดวย

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1 - Specificity
Diagonal segments are produced by ties.

Area under curve = 0.994, Upper bound = 0.987
Lower bound = 1.002
รูปที่ 4 การใช ROC curve เพื่อหาจุดแบงที่เหมาะสมในการหาคาอางอิง
โดยวิธี 2-LI

บทวิจารณ
ค า 2-LI ในมื อปกติ มี ค า เฉลี่ ยรวมสองเท า ของส ว น
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (mean+2SD) เทากับ 0.48 ใกลเคียงกัน
กับคาอางอิงที่ > 0.5ที่ ไดจาก ROC curve เมื่ อเปรี ยบเทียบ
กั บการศึ กษาที่ ผ านมา ดั งตารางที่ 3 พบว า การศึ ก ษานี้ ไ ด
ค าอ างอิ งของ 2-LI ที่ > 0.5 มิ ลลิ วิ นาที อยู ในช วงเดี ยวกั บ
การศึกษาที่ผานมาคือ 0.4-0.6 มิลลิวินาที มีคาเฉลี่ยใกลเคียง
และให ความไวไม ต างจากค าอางอิ งที่ >0.4 มิลลิ วิ นาที ของ
Argyriou(13) แตใหความไวเหนือกวาคาอางอิงที่ >0.5 มิลลิวนิ าที
ของ Kaul(7) และ ที่ >0.6 มิลลิวินาที ของ Aravinda(15) ทัง้ นี้นา จะ
เปนจากเกณฑวินิจฉัย CTS ที่แตกตางกัน ซึ่ง Kaul ใช TC >
0.4 มิลลิวินาที เปนเกณฑในการวินิจฉัยจึงมีความไวมากกวา
ในการวินิจฉัย CTS

การศึกษา

เกณฑวินิจฉัย
CTS

คาอางอิง 2-LI
(มิลลิวินาที)

จํานวน
มือปกติ

คาเฉลี่ย
CTS (มิลลิวินาที)

ความไว
(รอยละ)

Argyriou AA(13)
(Greece, 2009)

Standard
test*

> 0.4

50

104

0.17+0.11

95.2

Kaul MP(7)
(USA, 2002)

TC > 0.4
(มิลลิวินาที)

> 0.5

36

129

0.1+0.197

60.5

Aravinda K(15)
(Singapore, 2007)

Clinical
CTS**

> 0.6

50

52

0.19+0.25

75

ศุภนิตย
(การศึกษานี้,2009)

TC > 0.5
(มิลลิวินาที)

> 0.5

62

62

0.2+0.14

95.2
(95%CI: 86.7-98.3%)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคา 2-LI และความไวในการวินิจฉัย CTS กับการศึกษาที่ผานมา
หมายเหตุ: * Abnormal >1/3 standard test(13) 1) D2SCV (Digit 2 Sensory Conduction Velocity) < 45 m/s; 2) Median DML (APB) > 4.2 m/s; 3)
MUPV (median-ulnar palmar velocity comparison) > 11 m/s; ** > 2/4 Primary symptoms of CTS:(15)1) Nocturnal or early morning hand
numbness; 2) Hand numbness provoked or worsened by sustained wrist position or manual activities; 3) Relief of hand symptoms with
movement; 4) Sensory disturbances within the distribution of the median nerve
เวชศาสตรฟนฟูสาร 2553; 20(3)
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นอกจากนี้ การศึ ก ษายั ง พบว า ในกลุ ม มื อ CTS มี ความ
ผิ ด ปกติ ม ากจนตรวจรั บ ศั ก ย ไฟฟ าไม ไ ด โดยวิ ธี TC 16 มื อ
(ร อยละ 25.8) และ median SNAP 10 มื อ (ร อยละ 16.1)
แต ทุ ก รายยั ง สามารถตรวจรั บ ศั ก ย ไ ฟฟ า กล า มเนื้ อโดยวิ ธี
median CMAP และ 2-LI ได และพบวาเปน CTS ระดับรุนแรงจน
CMAP amplitude เล็กกวาปกติ (< 5 มิลลิโวลท) 8 มือ (รอยละ
12.9) มีความเร็วกระแสประสาท (NCV) ชากวาปกติ (<50 เมตร/
วินาที) 4 มือ (รอยละ 6.5) ทั้งนี้ไมมีรายใดที่ไดรับการตรวจโดย
NEE
ความไวของการวินิจฉัย CTS โดยวิธีตาง ๆ จากตารางที่ 2
พบวา DSL ไวกวา DML อธิบายไดจากการเรียงตัวของเสนใย
ประสาท (intraneural topography) ในเส นประสาทมี เดี ยน
คือแขนงที่นํากระแสประสาทรับความรูสึกมักถูกกดรัดกอนและ
มากกวาแขนงประสาทสั่งการ(5) สวนการที่วิธี 2-LI ซึ่ งเปนการ
ตรวจการชักนํากระแสประสาทสั่งการแตใหความไวสูงเหนือกวา
DSL ซึ่ งเป น การตรวจกระแสประสาทรั บ ความรู สึ ก และ
ใกลเคียงกับวิธี TC ซึ่งเปนเกณฑวินจิ ฉัย CTS อาจเปนเพราะทัง้
2-LI และ TC ใช การเปรี ย บเที ย บการชั กนํา กระแสประสาท
ระหวางเสนประสาทมีเดียนและอัลนา จึงเห็นคาความแตกตาง
ได ชั ดเจนขึ้ น และให ค วามไวสู ง ถื อ เป น การตรวจการชั กนํา
กระแสประสาทสั่งการที่ใหความไวสูงกวาทั้งการตรวจการชักนํา
กระแสประสาทรั บความรู สึ กและสั่ งการในวิ ธี ทั่ วไปและ
กระตุนไดทุกรายทั้ งที่เปนนอยและเปนมาก
วิธี 2-LI นับเปนวิธีที่ไวในการชวยวินิจฉัย CTS ที่เปนนอย
และมี ป ระโยชน ใ นรายที่ เป นรุ นแรง เนื่ อ งจากแขนงที่ ไ ปยั ง
กล า มเนื้ อ APB ซึ่ งอยู ด า นหน า กว า จะถู ก กดรั ด ก อ นและ
ฝอลีบเร็วกวาแขนงที่ไปยังกลามเนื้อลัมบริคัลที่ 2 มีขอมูลจาก
กนกวรรณ บุญญพิศิษฐ(5) พิสูจนวา วิธีนี้มีประโยชนเหนือกวา
วิธีทั่วไปในการบอกตําแหนงการกดรัดของเสนประสาทมีเดียน
ที่ขอมือโดยเฉพาะในรายที่เปนรุนแรงจนรับศักยไฟฟากลามเนื้อ
APB ไม ไ ด โดยศึ ก ษาใน CTS ระดั บ รุ น แรง 28 มื อ ที่ ไ ม
สามารถกระตุนใหเกิดการชักนํากระแสประสาทไดโดยวิธีทั่วไป
พบวาวิธี 2-LI สามารถกระตุ นการชักนํากระแสประสาทไดถึง
รอยละ 92.8
กลาวโดยสรุป คาปกติเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยวิธี 2LI ในคนไทยคือ 0.2 (สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.14) มิลลิวินาที
สวนคาอางอิงสําหรับการวินจิ ยั เสนประสาทมีเดียนถูกกดรัดทีข่ อ มือ
คื อที่ ค า > 0.5 มิ ลลิ วิ นาที ซึ่ ง มี ความไวและความจํา เพาะ
ใกล เคี ยงกั บ gold standard อี กทั้ ง 2-LI เป นวิ ธี ที่ สามารถ
ทําไดงาย ปลอดภัย ใชเวลานอย เหมาะทีจ่ ะนํามาใชจริงในทาง
คลิ นิ ก
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