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ABSTRACT 
 
Diagnostic Accuracy of Provocative Tests in the 
Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome 
Khanittanuphong P, Leelasamran W, Boonmeeprakob A. 
Rehabil i tat ion 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, t inel sign, standard carpal 
compress ion tes t  (SCCT)  and modi f ied carpa l 
c o m p r e s s i o n  t e s t  ( M C C T ) .  S u b s e q u e n t l y , 
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%, 

62%, 54% and 31% respectively. The combination of 
tinel sign and MCCT achieved a specificity of 92%. 
Conclusion:  The modified phalen test has higher 

sensit ivity and the combination of t inel 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 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค:  เพ่ือศึกษาความแมนยำของ provocative tests 

ไดแก modified phalen test, tinel sign, standard carpal 
compress ion tes t  (SCCT)  และ  modi f ied carpa l 
compression test (MCCT) ทั้งแบบแปลผลเด่ียวและแบบ 
แปลผลรวมในการวินิจฉัยกลุมอาการเสนประสาทมีเดียนถูก 

กดทับในอุโมงคขอมือ (carpal tunnel syndrome, CTS) 

รูปแบบการวิจัย:  การวิจัยเชิงพรรณนา 
สถานท่ีทำการวิจัย:  คลินิกฟนฟู-ไฟฟาวินิจฉัย รพ.สงขลา- 
นครินทร 

กลุมประชากร:  ผูถูกสงตัวมารับการตรวจไฟฟาวินิจฉัยจำนวน 
67 คน มีอาการชามือรวม 106 มือ 

วิธีการศึกษา:  มือที่มีอาการชาไดรับการตรวจ provocative 
test ไดแก modified phalen test, tinel sign, SCCT และ 
MCCT หลังจากน้ันตรวจไฟฟาวินิจฉัยเพ่ือยืนยันการวินิจฉัย 

CTS วิเคราะหขอมูลหาคาความไว, ความจำเพาะ, predictive 
values และ likelihood ratio ของการตรวจทั้งแบบแปลผล 

เด่ียวและแบบแปลผลรวม 
ผลการศึกษา:  ผูปวยไดรับการวินิจฉัยกลุมอาการเสนประสาท 
มีเดียนถูกกดทับในอุโมงคขอมือรอยละ 88 ความไวของ 

modified phalen test, SCCT, tinel sign, และ MCCT คิดเปน 
รอยละ 70, 62, 45, และ 23 ตามลำดับ ความจำเพาะของ 

ความแมนยำของการตรวจ provocative test ในการวินิจฉัย 
กลุมอาการเสนประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงคขอมือ 
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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 
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บทนำ 
 กลุมอาการเสนประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงคขอมือ 
(carpal tunnel syndrome, CTS)(1) เปนตำแหนงที่พบอุบัติ- 
การณมากท่ีสุดในกลุมอาการเสนประสาทสวนปลายถูกกดทับ 
มีรายงานอุบัติการณทั่วโลกอยูระหวางรอยละ 0.1-9.2 ของ 
ประชากร(3) ซึ่งกลุมอาการน้ีมีผูกลาวถึงต้ังแตป ค.ศ. 1854 
โดย Paget J. ไดบรรยายถึงผูปวยท่ีมีเสนประสาทมีเดียนถูก 
กดทับหลังจากกระดูกท่ีขอมือหัก  ตอมาในปค .ศ .1880 
Putnam JJ. เปนคนแรกท่ีกลาวถึงกลุมอาการเสนประสาท 
มีเดียนถูกกดทับในอุโมงคขอมือแบบเรื้อรัง (Chronic carpal 
tunnel syndrome) สังเกตวามีผูปวยกลุมหนึ่งมักมาดวย 
อาการชาเปน ๆ หาย ๆ ท่ีบริเวณมือขางเดียวหรือสองขาง เปน 
มากตอนกลางคืนหรือตอนเชามืด และบางคนอาการทุเลาเม่ือ 
สะบัดมือหรือหอยแขนไวขางเตียง(4) อาการดังกลาวมักเปน 
อาการสำคัญท่ีนำผูปวยมาพบแพทย(3,5) ขณะน้ีกลไกท่ีทำให 
เกิดโรคน้ันยังไมชัดเจน อาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงรูปราง 

หรื อปริ ม าตรของอุ โ ม งค ใ นข อมื อ  ภาวะ เ อ็นอั ก เ สบ 
(tenosynovitis) หรือแรงกดทับจากภายนอกซ่ึงมีไดหลาย 

ลักษณะ เชน แรงระดับต่ำ ๆ แตกดเปนเวลานาน, แรงกระแทก 
รุนแรงทันทีหรือแรงท่ีเกิดแบบซ้ำ ๆ(3,4,6) ทำใหเสนประสาทมี 
การขาดเลือดเฉพาะท่ี เกิดการสงกระแสประสาทผิดปกติตาม
มา ( 7 )  นอกจากน้ียังมีความสัมพันธ กับอีกหลายโรค  เชน 
เบาหวาน ธัยรอยด เน้ืองอก เปนตน(8) และหลายการศึกษาพบ 
ปจจัยเส่ียงท่ีทำใหมีโอกาสเปนกลุมอาการนี้มากขึ้น เชน ความ 

อวน ดัชนีมวลกายท่ีสูง เพศหญิง อายุ อาชีพกลุมโรงงาน 
อุตสาหกรรม(8,9,10) 

 สำหรับการวินิจฉัยน้ันสวนใหญพิจารณาจากอาการและ 
อาการแสดงทางคลินิคประกอบดวย ประวัติ การตรวจรางกาย 
และการตรวจเราใหเกิดอาการ (provocative tests) ในป ค.ศ. 

1981 Phalen GS. เปนคนแรกท่ีนิยามเกณฑการวินิจฉัย CTS 
โดยตองมีอยางนอย 1 ใน 3 ขอตอไปนี้จากการตรวจรางกาย 
ไดแก การเปล่ียนแปลงการรับความรูสึกบริเวณมือที่เลี้ยงโดย 

เสนประสาทมีเดียน, tinel sign ใหผลบวก หรือ phalen test 
ใหผลบวก(11) 
 ในชวงต้ังแตป ค.ศ.1972 ถึงปจจุบัน มีการศึกษาอยางแพร 
หลายเก่ียวกับความถูกตองและความแมนยำในการนำการ 
ตรวจรางกายและการตรวจ provocative tests ตาง ๆ มาใช 
ทางคลินิก Christopher ไดรวบรวมรายงานชวงปค.ศ.1986- 
1999 พบวาการตรวจอาการออนแรงของกลามเน้ือ abductor 
policis brevis มีความไวในการวินิจฉัย CTS รอยละ 63-66 
ความจำเพาะรอยละ 62-66, กลุมกลามเน้ือ 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 ขึ้นอยูกับเทคนิคท่ีตรวจ(13,14) ในรพ. 
สงขลานครินทรเทคนิคท่ีใช ไดแก median sensory nerve  
conduction เมื่อกระตุนเสนประสาทที่ขอมือและรับสัญญานท่ี 
นิ้วชี้, median motor distal latency และเปรียบเทียบความ 
แตกตางระหวาง median และ radial sensory latency 
ระหวางขอมือกับนิ้วโปง ซึ่งมีความจำเพาะรอยละ 98-99(14) 
 สวน provocative tests เปนการตรวจโดยอาศัยกลไกเพ่ิม 
ความดันภายในอุโมงคท่ีขอมือ ทำใหกดเสนประสาทมีเดียน 
เกิดอาการปวดหรือชาตามมา การตรวจท่ีนิยมและมีการใชมา 
เปนเวลานาน เชน phalen test โดย Phalen ในป ค.ศ. 
1951(15,16) มีความไวรอยละ 10-91 ความจำเพาะรอยละ 33-

96(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 ตาง ๆ มาแปลผลรวมกันเพ่ือเพ่ิมความไวและความ 

จำเพาะใหมากข้ึน(5,18) 

 สำหรับการศึกษานี้ไดเลือก provocative tests 4 อยาง 

ไดแก modified phalen test, tinel sign, standard carpal 
compress ion tes t  (SCCT)  และ  modi f ied carpa l 
compression test (MCCT) มาวิเคราะหหาคาความแมนยำ 

ในการวินิจฉัยโรค เพราะการตรวจสามแบบแรกน้ันเปนท่ีนิยม 
ใชมานานอยางแพรหลาย สวน MCCT เปนการตรวจแบบใหม 
ที่ใชเวลาตรวจนอยลงกวาแบบเดิมคือกดท่ีขอมือเพียง 5 วินาที 
ถามีอาการชาหรือปวดไปในมือตามตำแหนงท่ีเล้ียงดวยเสน 
ประสาทมีเดียน ถือวาผลการตรวจเปนบวก โดยกอนหนาน้ีมี 

เพียงการศึกษาของ Boland และ Kierman ที่กลาวถึงความไว 
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และความจำเพาะของการตรวจดังกลาวคือรอยละ 14 และ 96 
ตามลำดับ(5) จะเห็นวาคาความจำเพาะสูงมาก สวนความไว 
พบเพียงรอยละ 13 เมื่อแปลผลรวมกันกับการตรวจรางกายท่ี 
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 โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีไมมีเคร่ืองตรวจไฟฟาวินิจฉัย 
 

วิธีการศึกษา 

ผูเขารวมงานวิจัย 

ประชากรที่ศึกษา : ผูปวยท่ีถูกสงตัวมารับการตรวจไฟฟา 

วินิจฉัยท่ีคลินิกฟนฟู-ไฟฟาวินิจฉัยของโรงพยาบาลสงขลา- 

นครินทร ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2552 ถึง 30 เมษายน 2553 

เกณฑการคัดเขา 

 ผูปวยมีอาการท่ีสงสัยวาจะเปน CTS อยางนอย 1 ขอตอไป 

นี้(23) 

 มีอาการชาหรือแปลบ ๆ หรือ ปวดมือขณะอยูเฉย ๆ 

 มีอาการชาหรือ แปลบ ๆ หรือ ปวดมือขณะทำกิจกรรม 

 บางอยาง เชน เขียนหนังสือ ถือโทรศัพท ถือหนังสือเพ่ือ 

 อาน ทำงานบาน ขับรถหรือข่ีมอรเตอรไซค เปนตน 

 มีอาการชาหรือ แปลบ ๆ หรือ ปวดมือ จนทำใหตื่นข้ึนมา 

 ในเวลากลางคืน  

 เวลามีอาการชาหรือแปลบ ๆ หรือปวดมือ สะบัดมือแลว 

 ดีขึ้น 

 รูสึกหยิบจับของไมถนัดหรือของหลุดจากมือ  

เกณฑการคัดออก(5,18,19,23) 

 ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคใดโรคหน่ึงตอไปนี้ 

 -  โรคเสนประสาทสวนปลายผิดปกติ  (peripheral 

  neuropathy) 

 - โรครากประสาทไขสันหลังถูกกดทับระดับคอ (cervical 

  radiculopathy) 

 - โรคขออักเสบ บวม เชน ขออักเสบรูมาตอยด เปนตน 

 มีประวัติกระดูกหักหรือไดรับบาดเจ็บบริเวณขอมือ 

 มีประวัติเคยผาตัดท่ีขอมือ 

หมายเหตุ การศึกษาน้ีไดผานการรับรองจริยธรรมทางการวิจัย 

จากคณะกรรมการจริยธรรม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร กอนเร่ิมเก็บขอมูล 

ขั้นตอนการวิจัย 
 ผูปวยท่ีถูกสงตัวมารับการตรวจท่ีคลินิกฟนฟู-ไฟฟาวินิจฉัย 
เน่ืองจากสงสัย CTS หลังจากไดรับขอมูลและยินยอมเขารวม 
วิจัยโดยการเซ็นตชื่อแลว จะไดรับแบบสอบถามเพ่ือกรอกราย 
ละเอียดเก่ียวกับขอมูลทั่วไป, ขอมูลสุขภาพ และขอมูลอาการ 
ชาที่มือ จากนั้นผูปวยจะไดรับการตรวจรางกายและ ตรวจ 
provocative tests ลำดับการตรวจคือ modified phalen test, 
tinel sign, MCCT และ SCCT โดยใหผูปวยพักระหวางการ 
ตรวจแตละ test 30 วินาทีหรือจนกระท่ังอาการปวด ชา หายไป 
กอนท่ีจะตรวจ test ตอไป ผูปวยท้ังหมดถูกตรวจโดยผูวิจัย 
เพียงคนเดียว หลังจากนั้นผูปวยจะไดรับการตรวจไฟฟาวินิจฉัย 
เพ่ือยืนยันวาเปน CTS หรือไม 
วิธีการตรวจ Provocative tests 
 1. Modified phalen test 
 ผูปวยงอขอมือเขาหากันเองท้ัง 2 ขาง 90 องศา ใหหลังมือ 
ชนกัน โดยไมตองออกแรงกด นาน 60 วินาทีถาผูปวยมีอาการ 
ชาในมือตามตำแหนงท่ีเล้ียงดวยเสนประสาทมีเดียน ถือวาผล 
การตรวจเปนบวก(18-21) 

 2. Tinel sign 
 ผูปวยวางมือหงายบนโตะในทาปกติ ผูตรวจใชปลายน้ิว 
เคาะเสนประสาทมีเดียนท่ีบริเวณขอมือ ถาผูปวยมีอาการชา 
หรือแปลบ ๆ ไปในมือตามตำแหนงท่ีเลี้ยงดวยเสนประสาท 
มีเดียน ถือวาผลการตรวจเปนบวก(1,19,20,23) 

 3. Carpal compression test 
 ผูปวยวางมือหงายบนโตะ ผูตรวจใช น้ิวหัวแมมือท้ัง 2 ขาง 
กดลงบริเวณเสนประสาทมีเดียนท่ีอุโมงคขอมือโดยใชแรงคงที่ 
ดังรูปท่ี 1 ถาผูปวยมีอาการชาหรือปวดไปในมือตามตำแหนง 
ที่เล้ียงดวยเสนประสาทมีเดียน 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) 

การตรวจไฟฟาวินิจฉัย 
 ตรวจดวยเคร่ือง Nicolet Biomedical Viking select 
ควบคุมอุณหภูมิหองที่ 25 องศาเซลเซียส ผูปวยท้ังหมดตรวจ 
โดยพยาบาลระดับชำนาญการท่ีไดผานการฝกอบรมการตรวจ 
ไฟฟาวินิจฉัยเพียงคนเดียว อานและแปลผลการตรวจโดย 

แพทยเวชศาสตรฟนฟู 

รูปที่ 1 การตรวจ carpal compression test 
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วิธีการตรวจไฟฟาวินิจฉัย(14,23,25) 
 1. Median and ulnar sensory latency 

 ตรวจโดยเทคนิคมาตรฐาน antidromic กระตุนเสนประสาท 
มีเดียนท่ีขอมือและรับสัญญาณท่ีนิ้วชี้ โดยมีระยะหาง14 ซม. 
และรับสัญญาณท่ีนิ้วกอยเม่ือกระตุนเสนประสาทอัลนาร 
 2. Median and ulnar motor latency 
 ตรวจโดยเทคนิคมาตรฐาน กระตุนเสนประสาทมีเดียนท่ี 
ขอมือและรับสัญญาณท่ีกลามเน้ือ abductor pollicis brevis 
และเสนประสาทอัลนารที่กลามเน้ือ abductor digiti minimi 
โดยมีระยะหางระหวางตัวกระตุนและตัวรับ 8 ซม. 
 3. Median-radial latency difference 
 ตรวจโดยเทคนิคมาตรฐาน กระตุนเสนประสาทมีเดียนและ 
เรเดียลท่ีขอมือและรับสัญญาณท่ีนิ้วโปง โดยมีระยะหางระหวาง 
ตัวกระตุนและตัวรับ 10 ซม. วิธีนี้ใชในกรณีที่ผูปวยมี CTS แต 
peak latency ของ median distal sensory latency นอยกวา 
3.5 มิลลิวินาที 
 การวินิจฉัยยืนยันวาผูปวยเปน CTS เม่ือผลการตรวจไฟฟา
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 หรือ 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 ของเสนประสาท 
มีเดียนมีคานานกวาปกติ และ SNAP หรือ mixed NAP 
amplitude หรือ thenar CMAP amplitude มีขนาดลดลงหรือ 

ไมปรากฏ ถาตรวจคล่ืนไฟฟากลามเน้ือโดยใชเข็มที่กลามเน้ือ 
กลุม thenar พบ fibrillation, recruitment ลดลง และ motor 
unit potential เปล่ียนแปลงไป 
 
การวิเคราะหทางสถิติ 

 1. ขอมูลเชิงปริมาณแสดงเปนคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

 2. ขอมูลเชิงคุณภาพแสดงเปนรอยละ 
 3. ความไว (sensitivity), ความจำเพาะ (specificity), 
positive predictive value, negative predictive value และ 
likelihood ratio ของแตละ provocative tests ท้ังแบบแปลผล 
เด่ียวและแปลผลรวม คำนวณจาก standard 2x2 table 
คำนวณหาประชากรตัวอยางโดยประมาณความไวรอยละ 90 
ได 138 มือ 
 

ผลการศึกษา 
 ประชากรตัวอยางเขารับการตรวจไฟฟาวินิจฉัยเพ่ือวินิจฉัย 
CTS จำนวน 67 คน เปนหญิง 53 คน (รอยละ 79) ชาย 14 คน 
(รอยละ 21) อายุเฉล่ีย 51.79 ป (34-79 ป สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 9.88) มีมือชาทั้งหมด 106 มือ แบงเปนมือขวา 54 
มือและมือซาย 52 มือ สวนใหญมีอาการมือชาทั้ง 2 ขาง 
จำนวน 39 คน (รอยละ 58) มือขวาชาขางเดียวจำนวน 15 คน 
(รอยละ 23) และมือซายชาขางเดียวจำนวน 13 คน (รอยละ 
19) ระยะเวลาท่ีมีอาการเฉล่ีย 13.28 เดือน (0.33-60 เดือน 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 14.55) ประกอบอาชีพทำสวนหรือ 
ทำนามากท่ีสุดจำนวน 14 คน (รอยละ 21) ดังขอมูลพื้นฐานใน 
ตารางท่ี 1 ทั้งหมดไดรับการยืนยันวาเปน CTS โดยการตรวจ 
ไฟฟาวินิจฉัยพบความผิดปกติจำนวน 93 มือ 

ตารางที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของประชากรตัวอยางจำนวน 67 คน 

 เม่ือแบงกลุมผูปวยท่ีเปน CTS ตามการตรวจไฟฟาวินิจฉัย 
เปนระดับความรุนแรงนอย , ปานกลางและมาก คิดเปนรอยละ 
27, 42 และ 31 ตามลำดับ ความไวของ provocative tests ใน 
แตละกลุมยอย พบวา modified phalen test, tinel sign และ 

SCCT มีความไวมากท่ีสุดในกลุมระดับรุนแรงมากเม่ือเทียบกับ 
ระดับความรุนแรงอื่น ๆ คือ รอยละ 86, 66 และ 79 ตามลำดับ 
แต MCCT มีความไวมากท่ีสุดที่ระดับรุนแรงปานกลางคือรอยละ 
26 ดังตารางท่ี 3 
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บทวิจารณ 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงถึงความแมนยำของการตรวจ 
provocative tests ของ modified phalen test, tinel sign, 

SCCT และ MCCT ทั้งแบบแปลผลเด่ียวและแปลผลรวมใน 
การวินิจฉัย CTS พบวา modified phalen test มีคาความไว 
สูงสุดในการแปลผลเด่ียว คือ รอยละ 70 นอกจากน้ีเมื่อ 
พิจารณาผูปวยกลุมยอยซึ่งแบงระดับความรุนแรงโดยใชเกณฑ 
ไฟฟาวินิจฉัย พบวา modified phalen test มีคาความไวสูง 

กวาการตรวจอ่ืน โดยเฉพาะในกลุมที่มีระดับความรุนแรงมาก 
ที่มีคาถึงรอยละ 86 ซึ่งคาความไวของ modified phalen test 
ใกลเคียงกับหลายการศึกษากอนหนาน้ี(1,17,23) ซึ่งความไวที่พบ 
สูงในการตรวจ modified phalen test น้ีนาจะเกิดจากกลไกท่ี 
ทำใหเกิดอาการชาซ่ึงเปนผลมาจากความดันน้ำในขอมือที่งอ 

สูงขึ้นถึง 8 เทาเมื่อเทียบกับลักษณะขอมือในทาปกติ (neutral 

position)(27) ทำใหเกิดการกระจายความดันมาท่ีบริเวณขอบ 
ดานในของเย่ือหุมเอ็นงอขอมือสงผลใหมีการกดเอ็น ถุงน้ำใน 
ขอ และเสนประสาทมีเดียนท่ีอยูขางในทำใหเกิดอาการชาตาม 
มา(2) สวนการตรวจอ่ืน 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, กลุมประชากรท่ีเปนโรคและกลุมควบคุม, 
วีธีการศึกษา, เทคนิคในการตรวจ provocative test และ 

ปจจัยท่ีมีผลตอสถิติ เชน จำนวนประชากรที่ศึกษามีขนาดเล็ก 
เปนตน 

 สวนความจำเพาะเปนคาสัดสวนของคนท่ีไมเปนโรคตาม 
เกณฑไฟฟาวินิจฉัยในประชากรท่ีผลตรวจ provocative tests 

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 
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ใหผลเปนลบ โดยคาท่ีย่ิงสูงเปนการชวยยืนยันผลการวินิจฉัย 
การตรวจท่ีมีคาความจำเพาะสูงชวยในการแยกกลุมประชากร 
ที่ปกติออกไป พบวาในการแปลผล provocative tests แบบ 
เด่ียว การตรวจ MCCT ใหคาสูงสุดคือรอยละ 85 ซึ่งใกลเคียง 
กับผลการศึกษาของ Boland และ Kierman ท่ีไดความจำเพาะ 
ของ MCCT รอยละ 96(5) โดยการศึกษาดังกลาวเปนการศึกษา 
แรกท่ีกลาวถึงการตรวจ MCCT ซึ่งมีท่ีมาจากแนวคิดวาการ 
ตรวจ tinel sign ซึ่งเปน provocative test ดั้งเดิมโดยการใช 
ปลายนิ้วเคาะเสนประสาทมีเดียนท่ีบริเวณขอมือนั้น มีโอกาส 
นอยที่จะทำใหเกิดการเพ่ิมความดันภายในอุโมงคที่ขอมือมาก 
พอจนเกิดเสนประสาทขาดเลือดแลวเกิดอาการปวดหรือชา 
ตามมา สาเหตุอาจมาจากการเคาะเร็วเกินไป, แรงท่ีใชเคาะ 
คอนขางเบา หรือพื้นท่ีสัมผัสระหวางปลายน้ิวมือกับบริเวณ 
ขอมือนอย(5,27) ดังน้ันจึงเกิดการตรวจ MCCT ขึ้นโดยใชนิ้ว 
หัวแมมือทั้ง 2 ขาง เพ่ือเพ่ิมพื้นท่ีสัมผัส กดลงบริเวณเสน 
ประสาทมีเดียนท่ีอุโมงคขอมือโดยใชแรงคงท่ีเพ่ือเพ่ิมความดัน 
ในอุโมงคที่ขอมือและกด นาน 5 วินาทีเพ่ือใหมีระยะเวลานาน 
เพียงพอท่ีจะเกิดอาการ และจากการศึกษาน้ีพบวาเม่ือแปลผล 
รวมกันระหวางการตรวจ MCCT และ tinel sign โดยท่ีการ 
ตรวจทั้งสองตองใหผลเปนบวกน้ัน คาความจำเพาะเพ่ิมสูงถึง 
รอยละ 92 ซึงหมายความวาในประชากรที่สงสัยวาอาจเปน 
CTS นั้นหากผลการตรวจท้ังสองเปนลบ จะมีโอกาสสูงท่ีจะไม 
เปน CTS สวนความไวของการตรวจ MCCT นั้นคอนขางต่ำคือ 
รอยละ 23 ซึ่งก็ใกลเคียงกับผลของ Boland และ Kierman คือ 
รอยละ 14(5) 
 จากตารางที่ 3 จะเห็นวาคาความไวของทุกการตรวจมีการ 
เพ่ิมตามระดับความรุนแรงของไฟฟาวินิจฉัย ยกเวน MCCT ที่ 
เมื่อระดับความรุนแรงมากกลับมีความไวลดลงเหลือรอยละ 17 
ในขณะท่ีความรุนแรงนอยมีความไวถึงรอยละ 24 ซึ่งสาเหตุ 
อาจเปนจากผูปวยท่ีมีอาการชามากอยูแลวเม่ือทำการตรวจ 
โดยกดท่ีขอมือจึงแยกไมไดวาอาการชาเปนมากข้ึน 
 สวนคา positive predictive value (PPV) ท้ังในการแปล 

ผลแบบเดี่ยวและแบบรวม พบสูงถึงรอยละ 84-94 โดยคาน้ีขึ้น 
กับอุบัติการณของการเปนโรคในกลุมประชากร(15) สาเหตุอาจ 

เน่ืองจากการศึกษาน้ีทำในผูปวยท่ีมีอาการและถูกสงมาเพ่ือ 
ตรวจยืนยันดวยไฟฟาวินิจฉัยจึงทำใหอุบัติการณสูงตางจาก 
อุบัติการณทั่วโลก พบรายงานรอยละ 0.1-9.2 ของประชากร(3) 

 ขอจำกัดของการศึกษาน้ีอันดับแรกคือขนาดของประชากร 
ที่คำนวณไว 138 มือ แตทำได 106 มือ ดังน้ันจึงมีผลตอ 
power ของการศึกษา อันดับตอมาการศึกษานี้ทำในคนไขที่ 
ถูกสงมาตรวจไฟฟาวินิจฉัย ดังน้ันจึงมีสวนท่ีจะทำใหการตรวจ 
provocative test ไดผลบวกสูง นอกจากน้ีเทคนิคการตรวจก็มี 

ผลตอผลการศึกษาไดดวย ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไปคือนา 

จะมีการวางแผนในการสงผูปวยท่ีสงสัยวาเปน CTS มาเพ่ือ 
ตรวจไฟฟาวินิจฉัยใหครอบคลุมตั้งแตตน เชน ชามือ กลามเน้ือ 
มือลีบท่ี thenar หรือปวดมือเปนตน ทั้งน้ีเพ่ือใหครอบคลุมทั้ง 
คนท่ีเปนนอยไปถึงมาก 
 โดยสรุปการตรวจ provocative test ที่ใหความไวสูงสุด 
รอยละ 70 ในการวินิจฉัย CTS คือการตรวจ modified phalen  
test สวนการตรวจแบบแปลผลรวมของ tinel sign และ 
modified carpal compression test ใหความจำเพาะสูงสุด 
รอยละ 92 
กิติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ อ.ดร.อลัน กีเตอร และคุณวลัยลักษณ จิตพิบูลย 
ผูอนุเคราะหใหคำปรึกษาดานการวิจัยและการวิเคราะหทาง 
สถิติ 
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