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ความแมนยำของการตรวจ provocative test ในการวินิจฉัย
กลุมอาการเสนประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงคขอมือ
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ABSTRACT

62%, 54% and 31% respectively. The combination of
tinel sign and MCCT achieved a specificity of 92%.
Conclusion: The modified phalen test has higher
sensitivity and the combination of tinel sign and
modified carpal compression test has higher specificity
than the other combined and single provocative tests in
the diagnosis of carpal tunnel syndrome.
Keywords: Carpal tunnel syndrome, provocative tests,
diagnosis, accuracy

Diagnostic Accuracy of Provocative Tests in the
Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome
Khanittanuphong P, Leelasamran W, Boonmeeprakob A.
Rehabilitation Medicine Division, Department of
Orhopaedic Surgery and Physical Therapy, Faculty of
Medicine, Prince of Songkla Universit
Objectives: To evaluate the diagnostic accuracy of
single and combined provocative tests for the diagnosis
of carpal tunnel syndrome (CTS)
Study design: Descriptive study
Setting: Electrodiagnostic clinic, Songklanakarind
hospital
Subjects: Sixty-seven objects, providing a sample of
106 hands, presenting with hand numbness
Methods: Subjects were evaluated clinically using
modified phalen test, tinel sign, standard carpal
compression test (SCCT) and modified carpal
compression test (MCCT). Subsequently,
electrodiagnostic studies were conducted to confirm the
diagnosis of CTS. Sensitivities, specificities, predictive
values and likelihood ratio for each and all combinations
of a provocative test were determined.
Results: Eighty-eight percent f the subjects were
diagnosed with CTS. The sensitivities of modified phalen
test, SCCT, tinel sign and MCCT were 70%, 62%, 45%
and 23% respectively. The specificities of MCCT,
modified phalen test, tinel sign and SCCT were 85%,
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาความแมนยำของ provocative tests
ไดแก modified phalen test, tinel sign, standard carpal
compression test (SCCT) และ modified carpal
compression test (MCCT) ทั้งแบบแปลผลเดี่ยวและแบบ
แปลผลรวมในการวินิจฉัยกลุมอาการเสนประสาทมีเดียนถูก
กดทับในอุโมงคขอมือ (carpal tunnel syndrome, CTS)
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา
สถานที่ทำการวิจัย: คลินิกฟนฟู-ไฟฟาวินิจฉัย รพ.สงขลานครินทร
กลุมประชากร: ผูถูกสงตัวมารับการตรวจไฟฟาวินิจฉัยจำนวน
67 คน มีอาการชามือรวม 106 มือ
วิธีการศึกษา: มือที่มีอาการชาไดรับการตรวจ provocative
test ไดแก modified phalen test, tinel sign, SCCT และ
MCCT หลังจากนั้นตรวจไฟฟาวินิจฉัยเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
CTS วิเคราะหขอมูลหาคาความไว, ความจำเพาะ, predictive
values และ likelihood ratio ของการตรวจทั้งแบบแปลผล
เดี่ยวและแบบแปลผลรวม
ผลการศึกษา: ผูปวยไดรับการวินิจฉัยกลุมอาการเสนประสาท
มี เ ดี ย นถู ก กดทั บ ในอุ โ มงค ข อ มื อ ร อ ยละ 88 ความไวของ
modified phalen test, SCCT, tinel sign, และ MCCT คิดเปน
ร อ ยละ 70, 62, 45, และ 23 ตามลำดั บ ความจำเพาะของ
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MCCT, modified phalen test , tinel sign และ SCCT คิดเปน
รอยละ 85, 62, 54, และ 31 ตามลำดับ การแปลผลแบบรวม
ของ tinel sign และ MCCT มีความจำเพาะสูงสุดรอยละ 92
สรุป: การตรวจ modified phalen test มีความไวสูงสุดและ
การตรวจแบบแปลผลรวมกันของ tinel sign และ modified
carpal compression test มีความจำเพาะสูงสุดในการวินิจฉัย
กลุมอาการเสนประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงคขอมือ
คำสำคัญ: กลุมอาการเสนประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงค
ขอมือ, การตรวจเราทำใหเกิดอาการ, การวินิจฉัย, ความแมนยำ

เสนประสาทมีเดียน, tinel sign ใหผลบวก หรือ phalen test
ใหผลบวก(11)
ในชวงตั้งแตป ค.ศ.1972 ถึงปจจุบัน มีการศึกษาอยางแพร
หลายเกี่ยวกับความถูกตองและความแมนยำในการนำการ
ตรวจรางกายและการตรวจ provocative tests ตาง ๆ มาใช
ทางคลินิก Christopher ไดรวบรวมรายงานชวงปค.ศ.19861999 พบวาการตรวจอาการออนแรงของกลามเนื้อ abductor
policis brevis มีความไวในการวินิจฉัย CTS รอยละ 63-66
ความจำเพาะรอยละ 62-66, กลุมกลามเนื้อ Thenar ฝอลีบ
ความไวรอยละ 4-28 ความจำเพาะรอยละ 82-99 และ square
wrist sign พบความไวรอยละ 47-69 ความจำเพาะรอยละ
73-83(12) สวน gold standard ของการวินิจฉัย CTS คือ การ
ตรวจไฟฟาวินิจฉัย(1,5,13) ซึ่งมีความไวรอยละ 49-85 และความ
จำเพาะรอยละ 95-99 ขึ้นอยูกับเทคนิคที่ตรวจ(13,14) ในรพ.
สงขลานครินทรเทคนิคที่ใช ไดแก median sensory nerve
conduction เมื่อกระตุนเสนประสาทที่ขอมือและรับสัญญานที่
นิ้วชี้, median motor distal latency และเปรียบเทียบความ
แตกต า งระหว า ง median และ radial sensory latency
ระหวางขอมือกับนิ้วโปง ซึ่งมีความจำเพาะรอยละ 98-99(14)
สวน provocative tests เปนการตรวจโดยอาศัยกลไกเพิ่ม
ความดันภายในอุโมงคที่ขอมือ ทำใหกดเสนประสาทมีเดียน
เกิดอาการปวดหรือชาตามมา การตรวจที่นิยมและมีการใชมา
เป น เวลานาน เช น phalen test โดย Phalen ในป ค.ศ.
1951(15,16) มีความไวรอยละ 10-91 ความจำเพาะรอยละ 3396(1,5,16-21) tinel sign มีความไวรอยละ 9-91(1,16-23) ความจำเพาะ
รอยละ 55-91(1,17-21,23) สวน carpal compression test มีความ
ไวรอยละ 5-87 ความจำเพาะรอยละ 33-94(1,17,19,21,23) นอกจาก
นี้ยังมี provocative tests อื่น ๆ เชน tourniquet test(1), wrist
extension(18), wrist flexion and median nerve compression(20)
และ closed fist sign(24) มีคาความไวและความจำเพาะแตละ
การตรวจหลากหลายมาก จึงมีบางการศึกษานำ provocative
tests ต า ง ๆ มาแปลผลร ว มกั น เพื่ อ เพิ่ ม ความไวและความ
จำเพาะใหมากขึ้น(5,18)
สำหรับการศึกษานี้ไดเลือก provocative tests 4 อยาง
ไดแก modified phalen test, tinel sign, standard carpal
compression test (SCCT) และ modified carpal
compression test (MCCT) มาวิเคราะหหาคาความแมนยำ
ในการวินิจฉัยโรค เพราะการตรวจสามแบบแรกนั้นเปนที่นิยม
ใชมานานอยางแพรหลาย สวน MCCT เปนการตรวจแบบใหม
ที่ใชเวลาตรวจนอยลงกวาแบบเดิมคือกดที่ขอมือเพียง 5 วินาที
ถามีอาการชาหรือปวดไปในมือตามตำแหนงที่เลี้ยงดวยเสน
ประสาทมีเดียน ถือวาผลการตรวจเปนบวก โดยกอนหนานี้มี
เพียงการศึกษาของ Boland และ Kierman ที่กลาวถึงความไว
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บทนำ
กลุมอาการเสนประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงคขอมือ
(carpal tunnel syndrome, CTS)(1) เปนตำแหนงที่พบอุบัติการณมากที่สุดในกลุมอาการเสนประสาทสวนปลายถูกกดทับ
มีรายงานอุบัติการณทั่วโลกอยูระหวางรอยละ 0.1-9.2 ของ
ประชากร(3) ซึ่งกลุมอาการนี้มีผูกลาวถึงตั้งแตป ค.ศ. 1854
โดย Paget J. ไดบรรยายถึงผูปวยที่มีเสนประสาทมีเดียนถูก
กดทั บ หลั ง จากกระดู ก ที่ ข อ มื อ หั ก ต อ มาในป ค .ศ.1880
Putnam JJ. เปนคนแรกที่กลาวถึงกลุมอาการเสนประสาท
มีเดียนถูกกดทับในอุโมงคขอมือแบบเรื้อรัง (Chronic carpal
tunnel syndrome) สั ง เกตว า มี ผู ป ว ยกลุ ม หนึ่ ง มั ก มาด ว ย
อาการชาเปน ๆ หาย ๆ ที่บริเวณมือขางเดียวหรือสองขาง เปน
มากตอนกลางคืนหรือตอนเชามืด และบางคนอาการทุเลาเมื่อ
สะบัดมือหรือหอยแขนไวขางเตียง(4) อาการดังกลาวมักเปน
อาการสำคัญที่นำผูปวยมาพบแพทย(3,5) ขณะนี้กลไกที่ทำให
เกิดโรคนั้นยังไมชัดเจน อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปราง
หรื อ ปริ ม าตรของอุ โ มงค ใ นข อ มื อ ภาวะเอ็ น อั ก เสบ
(tenosynovitis) หรื อ แรงกดทั บ จากภายนอกซึ่ ง มี ไ ด ห ลาย
ลักษณะ เชน แรงระดับต่ำ ๆ แตกดเปนเวลานาน, แรงกระแทก
รุนแรงทันทีหรือแรงที่เกิดแบบซ้ำ ๆ(3,4,6) ทำใหเสนประสาทมี
การขาดเลือดเฉพาะที่ เกิดการสงกระแสประสาทผิดปกติตาม
มา (7) นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ อี ก หลายโรค เช น
เบาหวาน ธัยรอยด เนื้องอก เปนตน(8) และหลายการศึกษาพบ
ปจจัยเสี่ยงที่ทำใหมีโอกาสเปนกลุมอาการนี้มากขึ้น เชน ความ
อ ว น ดั ช นี ม วลกายที่ สู ง เพศหญิ ง อายุ อาชี พ กลุ ม โรงงาน
อุตสาหกรรม(8,9,10)
สำหรับการวินิจฉัยนั้นสวนใหญพิจารณาจากอาการและ
อาการแสดงทางคลินิคประกอบดวย ประวัติ การตรวจรางกาย
และการตรวจเราใหเกิดอาการ (provocative tests) ในป ค.ศ.
1981 Phalen GS. เปนคนแรกที่นิยามเกณฑการวินิจฉัย CTS
โดยตองมีอยางนอย 1 ใน 3 ขอตอไปนี้จากการตรวจรางกาย
ไดแก การเปลี่ยนแปลงการรับความรูสึกบริเวณมือที่เลี้ยงโดย
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และความจำเพาะของการตรวจดังกลาวคือรอยละ 14 และ 96
ตามลำดับ(5) จะเห็นวาคาความจำเพาะสูงมาก สวนความไว
พบเพียงรอยละ 13 เมื่อแปลผลรวมกันกับการตรวจรางกายที่
ไมพบการเสียความรูสึกบริเวณ thenar พบคาเพียงรอยละ 13
แตยังไมมีการแปลผลรวมกับการตรวจ provocative tests
อื่น ๆ
ดังนั้นในการศึกษานี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาความ
แมนยำของ provocative tests ไดแก modified phalen test,
tinel sign, SCCT และ MCCT ทั้งแบบแปลผลเดี่ยวและแบบ
แปลผลรวมกันในการวินิจฉัย CTS ซึ่งหากการตรวจดังกลาวมี
ความแมนยำสูงก็จะเกิดประโยชนทางคลินิกในการนำมาวินิจฉัย
CTS โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ไมมีเครื่องตรวจไฟฟาวินิจฉัย

ขั้นตอนการวิจัย
ผูปวยที่ถูกสงตัวมารับการตรวจที่คลินิกฟนฟู-ไฟฟาวินิจฉัย
เนื่องจากสงสัย CTS หลังจากไดรับขอมูลและยินยอมเขารวม
วิจัยโดยการเซ็นตชื่อแลว จะไดรับแบบสอบถามเพื่อกรอกราย
ละเอียดเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป, ขอมูลสุขภาพ และขอมูลอาการ
ชาที่ มื อ จากนั้ น ผู ป ว ยจะได รั บ การตรวจร า งกายและ ตรวจ
provocative tests ลำดับการตรวจคือ modified phalen test,
tinel sign, MCCT และ SCCT โดยใหผูปวยพักระหวางการ
ตรวจแตละ test 30 วินาทีหรือจนกระทั่งอาการปวด ชา หายไป
กอนที่จะตรวจ test ตอไป ผูปวยทั้งหมดถูกตรวจโดยผูวิจัย
เพียงคนเดียว หลังจากนั้นผูปวยจะไดรับการตรวจไฟฟาวินิจฉัย
เพื่อยืนยันวาเปน CTS หรือไม
วิธีการตรวจ Provocative tests
1. Modified phalen test
ผูปวยงอขอมือเขาหากันเองทั้ง 2 ขาง 90 องศา ใหหลังมือ
ชนกัน โดยไมตองออกแรงกด นาน 60 วินาทีถาผูปวยมีอาการ
ชาในมือตามตำแหนงที่เลี้ยงดวยเสนประสาทมีเดียน ถือวาผล
การตรวจเปนบวก(18-21)
2. Tinel sign
ผูปวยวางมือหงายบนโตะในทาปกติ ผูตรวจใชปลายนิ้ว
เคาะเสนประสาทมีเดียนที่บริเวณขอมือ ถาผูปวยมีอาการชา
หรือแปลบ ๆ ไปในมือตามตำแหนงที่เลี้ยงดวยเสนประสาท
มีเดียน ถือวาผลการตรวจเปนบวก(1,19,20,23)
3. Carpal compression test
ผูปวยวางมือหงายบนโตะ ผูตรวจใช นิ้วหัวแมมือทั้ง 2 ขาง
กดลงบริเวณเสนประสาทมีเดียนที่อุโมงคขอมือโดยใชแรงคงที่
ดังรูปที่ 1 ถาผูปวยมีอาการชาหรือปวดไปในมือตามตำแหนง
ที่เลี้ยงดวยเสนประสาทมีเดียน ถือวาผลการตรวจเปนบวก
3.1 Standard carpal compression test (SCCT) กด
นาน 30 วินาที(20,21)
3.2 Modified carpal compression test (MCCT) กด
นาน 5 วินาที(5)

วิธีการศึกษา
ผูเขารวมงานวิจัย
ประชากรที่ศึกษา : ผูปวยที่ถูกสงตัวมารับการตรวจไฟฟา
วินิจฉัยที่คลินิกฟนฟู-ไฟฟาวินิจฉัยของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึง 30 เมษายน 2553
เกณฑการคัดเขา
ผูปวยมีอาการที่สงสัยวาจะเปน CTS อยางนอย 1 ขอตอไป
(23)
นี้
มีอาการชาหรือแปลบ ๆ หรือ ปวดมือขณะอยูเฉย ๆ
มี อ าการชาหรื อ แปล บ ๆ หรื อ ปวดมื อ ขณะทำกิ จ กรรม
บางอยาง เชน เขียนหนังสือ ถือโทรศัพท ถือหนังสือเพื่อ
อาน ทำงานบาน ขับรถหรือขี่มอรเตอรไซค เปนตน
มีอาการชาหรือ แปลบ ๆ หรือ ปวดมือ จนทำใหตื่นขึ้นมา
ในเวลากลางคืน
เวลามีอาการชาหรือแปลบ ๆ หรือปวดมือ สะบัดมือแลว
ดีขึ้น
รูสึกหยิบจับของไมถนัดหรือของหลุดจากมือ
เกณฑการคัดออก(5,18,19,23)
ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคใดโรคหนึ่งตอไปนี้
- โรคเส น ประสาทส ว นปลายผิ ด ปกติ (peripheral
neuropathy)
- โรครากประสาทไขสันหลังถูกกดทับระดับคอ (cervical
radiculopathy)
- โรคขออักเสบ บวม เชน ขออักเสบรูมาตอยด เปนตน
มีประวัติกระดูกหักหรือไดรับบาดเจ็บบริเวณขอมือ
มีประวัติเคยผาตัดที่ขอมือ
หมายเหตุ การศึกษานี้ไดผานการรับรองจริยธรรมทางการวิจัย
จากคณะกรรมการจริยธรรม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร กอนเริ่มเก็บขอมูล
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รูปที่ 1 การตรวจ carpal compression test

การตรวจไฟฟาวินิจฉัย
ตรวจด ว ยเครื่ อ ง Nicolet Biomedical Viking select
ควบคุมอุณหภูมิหองที่ 25 องศาเซลเซียส ผูปวยทั้งหมดตรวจ
โดยพยาบาลระดับชำนาญการที่ไดผานการฝกอบรมการตรวจ
ไฟฟ า วิ นิ จ ฉั ย เพี ย งคนเดี ย ว อ า นและแปลผลการตรวจโดย
แพทยเวชศาสตรฟนฟู
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2. ขอมูลเชิงคุณภาพแสดงเปนรอยละ
3. ความไว (sensitivity), ความจำเพาะ (specificity),
positive predictive value, negative predictive value และ
likelihood ratio ของแตละ provocative tests ทั้งแบบแปลผล
เดี่ ย วและแปลผลร ว ม คำนวณจาก standard 2x2 table
คำนวณหาประชากรตัวอยางโดยประมาณความไวรอยละ 90
ได 138 มือ

วิธีการตรวจไฟฟาวินิจฉัย(14,23,25)
1. Median and ulnar sensory latency
ตรวจโดยเทคนิคมาตรฐาน antidromic กระตุนเสนประสาท
มีเดียนที่ขอมือและรับสัญญาณที่นิ้วชี้ โดยมีระยะหาง14 ซม.
และรับสัญญาณที่นิ้วกอยเมื่อกระตุนเสนประสาทอัลนาร
2. Median and ulnar motor latency
ตรวจโดยเทคนิคมาตรฐาน กระตุนเสนประสาทมีเดียนที่
ขอมือและรับสัญญาณที่กลามเนื้อ abductor pollicis brevis
และเสนประสาทอัลนารที่กลามเนื้อ abductor digiti minimi
โดยมีระยะหางระหวางตัวกระตุนและตัวรับ 8 ซม.
3. Median-radial latency difference
ตรวจโดยเทคนิคมาตรฐาน กระตุนเสนประสาทมีเดียนและ
เรเดียลที่ขอมือและรับสัญญาณที่นิ้วโปง โดยมีระยะหางระหวาง
ตัวกระตุนและตัวรับ 10 ซม. วิธีนี้ใชในกรณีที่ผูปวยมี CTS แต
peak latency ของ median distal sensory latency นอยกวา
3.5 มิลลิวินาที
การวินิจฉัยยืนยันวาผูปวยเปน CTS เมื่อผลการตรวจไฟฟา
วินิจฉัยมีความผิดปกติตอไปนี้อยางนอย 1 ขอ
1. Peak ของ median distal sensory latency มากกวา
3.5 มิลลิวินาที(26)
2. Onset ของ median distal motor latency มากกวา
4.5 มิลลิวินาที(26)
3. Median-radial latency มากกวา 0.5 มิลลิวินาที
การแบงระดับความรุนแรงของ CTS จากผลการตรวจ
ไฟฟาวินิจฉัย(6)
ระดับรุนแรงนอย (mild)
Sensory หรื อ mixed-nerve action potential (NAP)
distal latency ของเสนประสาทมีเดียนมีคามากกวาปกติ และ
หรือ SNAP amplitude มีคานอยกวาคาต่ำสุดของคาปกติ
ระดับรุนแรงปานกลาง (moderate)
Sensory distal latency ของเสนประสาทมีเดียนมีคามาก
กวาปกติและมี motor distal latency ของเสนประสาทมีเดียน
มีคามากกวาปกติดวย
ระดับรุนแรงมาก (severe)
Sensory และ motor distal latency ของเส น ประสาท
มี เ ดี ย นมี ค า นานกว า ปกติ และ SNAP หรื อ mixed NAP
amplitude หรือ thenar CMAP amplitude มีขนาดลดลงหรือ
ไมปรากฏ ถาตรวจคลื่นไฟฟากลามเนื้อโดยใชเข็มที่กลามเนื้อ
กลุม thenar พบ fibrillation, recruitment ลดลง และ motor
unit potential เปลี่ยนแปลงไป

ผลการศึกษา
ประชากรตัวอยางเขารับการตรวจไฟฟาวินิจฉัยเพื่อวินิจฉัย
CTS จำนวน 67 คน เปนหญิง 53 คน (รอยละ 79) ชาย 14 คน
(ร อ ยละ 21) อายุ เ ฉลี่ ย 51.79 ป (34-79 ป ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 9.88) มีมือชาทั้งหมด 106 มือ แบงเปนมือขวา 54
มื อ และมื อ ซ า ย 52 มื อ ส ว นใหญ มี อ าการมื อ ชาทั้ ง 2 ข า ง
จำนวน 39 คน (รอยละ 58) มือขวาชาขางเดียวจำนวน 15 คน
(รอยละ 23) และมือซายชาขางเดียวจำนวน 13 คน (รอยละ
19) ระยะเวลาที่มีอาการเฉลี่ย 13.28 เดือน (0.33-60 เดือน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.55) ประกอบอาชีพทำสวนหรือ
ทำนามากที่สุดจำนวน 14 คน (รอยละ 21) ดังขอมูลพื้นฐานใน
ตารางที่ 1 ทั้งหมดไดรับการยืนยันวาเปน CTS โดยการตรวจ
ไฟฟาวินิจฉัยพบความผิดปกติจำนวน 93 มือ

ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของประชากรตัวอยางจำนวน 67 คน

เมื่อแบงกลุมผูปวยที่เปน CTS ตามการตรวจไฟฟาวินิจฉัย
เปนระดับความรุนแรงนอย , ปานกลางและมาก คิดเปนรอยละ
27, 42 และ 31 ตามลำดับ ความไวของ provocative tests ใน
แตละกลุมยอย พบวา modified phalen test, tinel sign และ
SCCT มีความไวมากที่สุดในกลุมระดับรุนแรงมากเมื่อเทียบกับ
ระดับความรุนแรงอื่น ๆ คือ รอยละ 86, 66 และ 79 ตามลำดับ
แต MCCT มีความไวมากที่สุดที่ระดับรุนแรงปานกลางคือรอยละ
26 ดังตารางที่ 3

การวิเคราะหทางสถิติ
1. ขอมูลเชิงปริมาณแสดงเปนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ตารางที่ 2 แสดงคาความไว (sensitivity), ความจำเพาะ (specificity), positive predictive value, negative predictive value และ likelihood ratio
ของแตละ provocative tests ทั้งแบบแปลผลเดี่ยวและแปลผลรวม
CI = confidence interval, PPV=positive predictive value, NPV=negative predictive value, PLR=positive likelihood ratio,
NLR=negative likelihood ratio, MCCT=modified carpal compression test, SCCT=standard carpal compression test

ตารางที่ 3 แสดงคาความไว (sensitivity) ของ provocative tests แบงตามระดับความรุนแรงของ CTS ตามผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย
MCCT = modified carpal compression test, SCCT = standard carpal compression test

บทวิจารณ

position)(27) ทำใหเกิดการกระจายความดันมาที่บริเวณขอบ
ดานในของเยื่อหุมเอ็นงอขอมือสงผลใหมีการกดเอ็น ถุงน้ำใน
ขอ และเสนประสาทมีเดียนที่อยูขางในทำใหเกิดอาการชาตาม
มา(2) สวนการตรวจอื่น ๆ เมื่อทบทวนผลการศึกษาเดิมทั้งหมด
พบวาคาความไวมีชวงคอนขางกวางมากใน tinel sign รอยละ
9-91(1,16-23) และ SCCT รอยละ 5-87(1,17,19,21,23) สาเหตุที่ทำให
คามีแตกตางกันมากอาจเปนผลจากหลาย ๆ ปจจัยในแตละ
การศึกษา เชน เกณฑในการวินิจฉัย ทั้งโดยทางคลินิกและการ
ตรวจไฟฟาวินิจฉัย, กลุมประชากรที่เปนโรคและกลุมควบคุม,
วี ธี ก ารศึ ก ษา, เทคนิ ค ในการตรวจ provocative test และ
ปจจัยที่มีผลตอสถิติ เชน จำนวนประชากรที่ศึกษามีขนาดเล็ก
เปนตน
สวนความจำเพาะเปนคาสัดสวนของคนที่ไมเปนโรคตาม
เกณฑไฟฟาวินิจฉัยในประชากรที่ผลตรวจ provocative tests

ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ สดงถึ ง ความแม น ยำของการตรวจ
provocative tests ของ modified phalen test, tinel sign,
SCCT และ MCCT ทั้งแบบแปลผลเดี่ยวและแปลผลรวมใน
การวินิจฉัย CTS พบวา modified phalen test มีคาความไว
สู ง สุ ด ในการแปลผลเดี่ ย ว คื อ ร อ ยละ 70 นอกจากนี้ เ มื่ อ
พิจารณาผูปวยกลุมยอยซึ่งแบงระดับความรุนแรงโดยใชเกณฑ
ไฟฟาวินิจฉัย พบวา modified phalen test มีคาความไวสูง
กวาการตรวจอื่น โดยเฉพาะในกลุมที่มีระดับความรุนแรงมาก
ที่มีคาถึงรอยละ 86 ซึ่งคาความไวของ modified phalen test
ใกลเคียงกับหลายการศึกษากอนหนานี้(1,17,23) ซึ่งความไวที่พบ
สูงในการตรวจ modified phalen test นี้นาจะเกิดจากกลไกที่
ทำใหเกิดอาการชาซึ่งเปนผลมาจากความดันน้ำในขอมือที่งอ
สูงขึ้นถึง 8 เทาเมื่อเทียบกับลักษณะขอมือในทาปกติ (neutral
J Thai Rehabil Med 2011; 21(2)
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ใหผลเปนลบ โดยคาที่ยิ่งสูงเปนการชวยยืนยันผลการวินิจฉัย
การตรวจที่มีคาความจำเพาะสูงชวยในการแยกกลุมประชากร
ที่ปกติออกไป พบวาในการแปลผล provocative tests แบบ
เดี่ยว การตรวจ MCCT ใหคาสูงสุดคือรอยละ 85 ซึ่งใกลเคียง
กับผลการศึกษาของ Boland และ Kierman ที่ไดความจำเพาะ
ของ MCCT รอยละ 96(5) โดยการศึกษาดังกลาวเปนการศึกษา
แรกที่กลาวถึงการตรวจ MCCT ซึ่งมีที่มาจากแนวคิดวาการ
ตรวจ tinel sign ซึ่งเปน provocative test ดั้งเดิมโดยการใช
ปลายนิ้วเคาะเสนประสาทมีเดียนที่บริเวณขอมือนั้น มีโอกาส
นอยที่จะทำใหเกิดการเพิ่มความดันภายในอุโมงคที่ขอมือมาก
พอจนเกิดเสนประสาทขาดเลือดแลวเกิดอาการปวดหรือชา
ตามมา สาเหตุอาจมาจากการเคาะเร็วเกินไป, แรงที่ใชเคาะ
คอนขางเบา หรือพื้นที่สัมผัสระหวางปลายนิ้วมือกับบริเวณ
ขอมือนอย(5,27) ดังนั้นจึงเกิดการตรวจ MCCT ขึ้นโดยใชนิ้ว
หั ว แม มื อ ทั้ ง 2 ข า ง เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สั ม ผั ส กดลงบริ เ วณเส น
ประสาทมีเดียนที่อุโมงคขอมือโดยใชแรงคงที่เพื่อเพิ่มความดัน
ในอุโมงคที่ขอมือและกด นาน 5 วินาทีเพื่อใหมีระยะเวลานาน
เพียงพอที่จะเกิดอาการ และจากการศึกษานี้พบวาเมื่อแปลผล
รวมกันระหวางการตรวจ MCCT และ tinel sign โดยที่การ
ตรวจทั้งสองตองใหผลเปนบวกนั้น คาความจำเพาะเพิ่มสูงถึง
รอยละ 92 ซึงหมายความวาในประชากรที่สงสัยวาอาจเปน
CTS นั้นหากผลการตรวจทั้งสองเปนลบ จะมีโอกาสสูงที่จะไม
เปน CTS สวนความไวของการตรวจ MCCT นั้นคอนขางต่ำคือ
รอยละ 23 ซึ่งก็ใกลเคียงกับผลของ Boland และ Kierman คือ
รอยละ 14(5)
จากตารางที่ 3 จะเห็นวาคาความไวของทุกการตรวจมีการ
เพิ่มตามระดับความรุนแรงของไฟฟาวินิจฉัย ยกเวน MCCT ที่
เมื่อระดับความรุนแรงมากกลับมีความไวลดลงเหลือรอยละ 17
ในขณะที่ความรุนแรงนอยมีความไวถึงรอยละ 24 ซึ่งสาเหตุ
อาจเปนจากผูปวยที่มีอาการชามากอยูแลวเมื่อทำการตรวจ
โดยกดที่ขอมือจึงแยกไมไดวาอาการชาเปนมากขึ้น
สวนคา positive predictive value (PPV) ทั้งในการแปล
ผลแบบเดี่ยวและแบบรวม พบสูงถึงรอยละ 84-94 โดยคานี้ขึ้น
กับอุบัติการณของการเปนโรคในกลุมประชากร(15) สาเหตุอาจ
เนื่องจากการศึกษานี้ทำในผูปวยที่มีอาการและถูกสงมาเพื่อ
ตรวจยืนยันดวยไฟฟาวินิจฉัยจึงทำใหอุบัติการณสูงตางจาก
อุบัติการณทั่วโลก พบรายงานรอยละ 0.1-9.2 ของประชากร(3)
ขอจำกัดของการศึกษานี้อันดับแรกคือขนาดของประชากร
ที่ คำนวณไว 138 มื อ แต ทำได 106 มื อ ดั ง นั้ น จึ ง มี ผ ลต อ
power ของการศึกษา อันดับตอมาการศึกษานี้ทำในคนไขที่
ถูกสงมาตรวจไฟฟาวินิจฉัย ดังนั้นจึงมีสวนที่จะทำใหการตรวจ
provocative test ไดผลบวกสูง นอกจากนี้เทคนิคการตรวจก็มี
ผลตอผลการศึกษาไดดวย ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไปคือนา

จะมีการวางแผนในการสงผูปวยที่สงสัยวาเปน CTS มาเพื่อ
ตรวจไฟฟาวินิจฉัยใหครอบคลุมตั้งแตตน เชน ชามือ กลามเนื้อ
มือลีบที่ thenar หรือปวดมือเปนตน ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมทั้ง
คนที่เปนนอยไปถึงมาก
โดยสรุปการตรวจ provocative test ที่ใหความไวสูงสุด
รอยละ 70 ในการวินิจฉัย CTS คือการตรวจ modified phalen
test ส ว นการตรวจแบบแปลผลร ว มของ tinel sign และ
modified carpal compression test ใหความจำเพาะสูงสุด
รอยละ 92
กิติกรรมประกาศ
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