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การศึกษานํารองการวินจิ ฉัยภาวะ Small Nerve Fiber Involvement
ในผูป ว ยทีม่ อี าการชามือโดยการตรวจดวย Quantitative Sensory
Testing
ชนินทร หริการภักดี, พ.บ., พญ.วารี จิรอดิศยั , พ.บ., วว. เวชศาสตรฟน ฟู
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ABSTRACT
Pilot Study of Quantitative Sensory Testing to Detect Small
Nerve Fiber Involvement in Patients with Numbness of
Hands
Harikarnpukdee C, Chira-Adisai W
Rehabilitation Medicine Department, Faculty of Medicine
Ramathibodi Hospital, Mahidol University
Objectives: To detect small nerve fiber involvement using
quantitative sensory testing in patients with numbness of
hands and normal electrodiagnostic study.
Study design: Pilot study
Setting: Electrodiagnostic room, Ramathibodi hospital.
Subjects: Patients with numbness of hands and normal
electrodiagnostic study and normal persons as a control
group.
Methods: Quantitative sensory testing using a Medoc TASII neurosensory analyzer for cold sensation threshold (CST)
and warm sensation threshold (WST) was performed in
the patient and the control groups Results of CST and
WST from both groups were then compared.
Results: Twelve hands of the patient group (8 females)
and eight subjects for the control group were recruited.
The average age of the patients was 51.44 (SD 7.82) years
and 37.38 (SD 10.10) years for the control group. The
duration of symptoms was 5.33 (SD 4.69) months. In the
patient group, medians (interquartile range) of temperature
changes to reach CST and WST were 5.30 (2.60 to 8.37)
and 4.40 (2.82 to 5.92) degree Celsius, and in the control
group were 2.65 (1.15 to 3.40) and 1.60 (1.30 to 4.47)
degree Celsius, respectively. The cold and warm sensation
threshold were different significantly between the two
groups (P<0.05).
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Conclusion: Quantitative sensory testing revealing higher
CST and WST may imply dysfunction of small nerve fibers
in patients with numbness of hands and normal
electrodiagnostic study.
Key words: small nerve fiber, quantitative sensory testing,
hand, numbness
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อตรวจหาภาวะใยประสาทขนาดเล็กผิดปกติ
ในผู ป ว ยที่ มี อ าการชามื อ และการตรวจไฟฟ า วิ นิ จ ฉั ย ปกติ
โดยการตรวจดวย quantitative sensory testing (QST)
รูปแบบการวิจัย: การศึกษานํารอง
สถานที่ ทําการวิ จั ย: ห อ งตรวจไฟฟ า วิ นิ จฉั ย โรงพยาบาล
รามาธิบดี
กลุ มประชากร: ผู ป ว ยที่ มี อาการชาปลายมื อและการตรวจ
ไฟฟาวินจิ ฉัยปกติ 9 คน จํานวน 12 มือ
วิธีการศึกษา: ทําการตรวจ QST ดวยเครื่องยี่หอ Medoc รุน
TAS-II Neurosensory analyzer เพื่ อตรวจ ระดั บความรั บรู
สึ กเย็ น (cold sensation threshold, CST) และอุ น (warm
sensation threshold, WST) ในผู ปวยที่ มีอาการชาปลายมือ
และการตรวจไฟฟ า วิ นิ จ ฉั ย ปกติ และเปรี ย บเที ย บกั บกลุ ม
ควบคุม
ผลการศึกษา: กลุม ผูปว ย 9 คน จํานวน 12 มือ เพศหญิง 8 คน
อายุ เฉลี่ ย 51.44 (ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 7.82) ป ระยะ
เวลาที่มอี าการชามือเฉลี่ย 5.33 (สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 4.69)
เดื อ น และกลุ มควบคุ ม จํ า นวน 8 คน อายุ เฉลี่ ย 37.38
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.10) ป พบวาในกลุ มผู ปวยระดับ
อุ ณ หภู มิ เ ปลี่ ยนแปลงจนถึ ง CST และ WST มี ค า กลาง
(interquartile range) คือ 5.30 (2.60-8.37) และ 4.40 (2.825.92) องศาเซลเซียส สําหรับกลุมควบคุม คือ 2.65 (1.15-3.40)
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และ 1.60 (1.30-4.47) องศาเซลเซียส ตามลําดับ โดยมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
สรุป: การตรวจ quantitative sensory testing ในกลุมผูปวย
ทีม่ ีอาการชามือและผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยปกติ มี CST และ
WST สูงขึน้ อาจบงบอกวามีภาวะความผิดปกติของการทํางาน
ของระบบการรับความรู สึกเนื่ องจากใยประสาทขนาดเล็ก
คําสําคัญ: ใยประสาทขนาดเล็ก, การตรวจปริมาณความรูสึก,
อาการชา, มือ
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บทนํา
Small nerve fiber involvement หรือ ภาวะใยประสาทขนาด
เล็ ก ผิ ด ปกติ เป น ความผิ ด ปกติ ของใยประสาทขนาดเล็ ก
ที่ มี ป ลอกมั ย อิ ลิ น และไม มี ป ลอกมั ย อิ ลิ น หุ ม อาการและ
อาการแสดงที่พบไดในโรคนี้ คือ อาการชา (numbness) หรือ
ความเจ็บปวด (pain) ซึ่งมีลกั ษณะปวดแสบรอน (burning), ซูซ า
เหมื อ นเป นเหน็ บ (tingling) หรื อแปลบปล าบคล า ยเข็ มตํา
(shooting) ที่บริเวณปลายมือหรือปลายเทา การตรวจรางกาย
ทางระบบประสาทพบความผิ ดปกติ ของความรู สึ กเจ็ บ (pin
prick sensation) ความรู สึ ก สั ม ผั ส (touch sensation)
หรือความรูสึกรอนเย็น (temperature) แตอยางไรก็ตามผูปวย
บางรายอาจมี แ ต อ าการชา หรื อ อาการเจ็ บ ปวดที่ บริ เ วณ
ปลายมือหรือปลายเทาเทานั้น โดยไมพบความผิดปกติจากการ
ตรวจรางกายและการตรวจไฟฟาวินจิ ฉัยเนือ่ งจากการตรวจไฟฟา
วินิจฉัยใชทดสอบความผิดปกติของใยประสาทขนาดใหญ(1,2,3,4)
จากการศึ กษาก อนหนานี้ เกี่ ยวกับการตรวจพิ เศษเพิ่ มเติม
เพื่ อช ว ยในการวิ นิ จ ฉั ย ภาวะใยประสาทขนาดเล็ ก ผิ ด ปกติ
พบวามีความหลากหลาย ไดแก quantitative threshold testing
(QST), thermorequlatory sweat test, sympathetic skin
response, quantitative sudomotor axon reflex testing และ
assessment of epidermal nerve twings(5)
Shukla G และคณะ(6) ไดทําการประเมินผูปวยที่มีภาวะใย
ประสาทขนาดเล็กผิดปกติดวย quantitative sensory testing
พบว า QST มี ค วามไวร อ ยละ 72 ในการตรวจวิ นิ จฉั ย ภาวะ
ใยประสาทขนาดเล็ ก ผิ ด ปกติ ส ว นงานวิ จั ย ของ Tobin K
และคณะ(7) พบความไวรอยละ 67 จากงานวิจัยของ Yarnitsky
D และคณะและ Reulen JP และคณะ(8,9) รายงานความไวของ
QST อยู ระหว า งร อ ยละ 60-85 โดย Therapeutics and
Technology Assessment Subcommittee of the American
Academy of Neurology สรุปวา QST เปนเครือ่ งมือทีม่ ปี ระโยชน
ในการประเมินความผิดปกติของเสนใยประสาทรับความรูสึก(10)

QST เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการประเมิ นการทํางาน
ของเส นใยประสาทรั บความรู สึ กทั้ งขนาดเล็ กและขนาดใหญ
โดยเส นใยประสาทขนาดเล็ กประเมิ นความรู สึ กเจ็ บ
และความรู สึ ก ร อ นเย็ น ส ว นเส น ใยประสาทขนาดใหญ จ ะ
ประเมิ นความรู สึ ก สั่ นสะเทื อ น (vibration sensation) 11,12
ขั้ นตอนในการประเมิ น ง า ย เร็ ว และไม เ ป น อั น ตรายกั บ
ผู ถู ก ประเมิ น แต ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ และความตั้ งใจ
ของผูปวยในขั้นตอนการประเมิน
จากข อ มู ลดั ง กล า วพบว า ภาวะใยประสาทขนาดเล็ ก
ผิ ด ปกติ เ ป น สาเหตุ ห นึ่ งที่ ทํ า ให เ กิ ด อาการชาปลายมื อหรื อ
ปลายเท า โดยที่ จํา นวนอุ บั ติ การณ ห รื ออั ต รายั ง ไม สามารถ
สรุ ป ได แ น ชั ด เนื่ องจากยั ง มี ผู ทํ า การศึ ก ษาไม ม ากนั ก ซึ่ ง
ผู วิจัยพบวาในทางเวชปฏิบัติมี ผูป วยจํานวนหนึ่ งที่ มีอาการชา
ปลายมือหรือปลายเทา และไดรับการตรวจไฟฟาวินิจฉัยพบวา
ปกติ จึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยนี้ เพื่ อตองการหาภาวะใย
ประสาทขนาดเล็ กผิ ดปกติ ในผู ป วยกลุ มที่ มี อาการชา
ปลายมื อหรื อปลายเท าแต การตรวจไฟฟ าวิ นิ จฉั ยปกติ
โดยใชการตรวจดวย QST เพื่ อการวินิ จฉั ยโรคได ถู กตองและ
ไดรับการรั กษาที่ เหมาะสม

วิธกี ารศึกษา
กลุมประชากร
กลุ มผูปวย ที่มีอาการชามือแตผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยปกติ
และลงนามยินยอมเขาร วมโครงการวิ จัย
เกณฑ การคั ดเข า
- ผูปวยอายุระหวาง 18-60 ป
- มีอาการชา ที่ปลายมือขางใดขางหนึง่ หรือทัง้ 2 ขาง
- การตรวจไฟฟ าวิ นิ จฉั ยปกติ
เกณฑ การคั ดออก
- มี ร ะบบประสาท กล า มเนื้ อหรื อ กระดู ก และข ออื่ น ๆ
ผิดปกติที่ทําใหมีอาการออนแรงหรือชามือ
กลุมควบคุม
- คนปกติอายุระหวาง 18-60 ป
เครื่องมือและอุปกรณ
1. เครื่องมือตรวจไฟฟาวินิจฉัย ยี่หอ Medelec รุน Synergy
(Oxford, England)
2. ขั้ วไฟฟา (electrodes) สําหรับการตรวจการชักนํากระแส
ประสาท (nerve conduction study, NCS)
2.1 ขั้วไฟฟาสําหรับบันทึกคลื่ นไฟฟา
2.1.1 Motor NCS ใชขวั้ ไฟฟาชนิด disc ขนาดเล็กเสน
ผาศูนยกลาง 1 ซม.
2.1.2 Sensory NCS ใชขั้วไฟฟาชนิด spring ring
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2.2 Ground electrode ใชขั้วไฟฟาชนิด disc ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 2 ซม.
3. ตัวกระตุน (stimulator) ใช ขั้วไฟฟาชนิด felt pad ที่มีระยะ
หางระหวางขั้ว 3 ซม.
4. เครือ่ งตรวจ QST ยี่หอ Medoc รุน TAS-II (Neurosensory
analyzer – VAS-3000 – Option) และ thermode ขนาด 30
มม. x 30 มม. (ดูรูปที่ 1)

วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เปรี ย บเที ย บระดั บอุ ณ หภู มิ เปลี่ ยนแปลงจนถึ ง cold
sensation threshold (U CST) และ warm sensation
threshold (U WST) ในกลุ มผู ป วยและกลุ มควบคุ มโดยใช
Mann Whitney U test ถือคานัยสําคัญทางสถิติที่ p-value <
0.05 โดยใช โ ปรแกรม SPSS version 10.0 ในการคํา นวณ

ผลการศึกษา
กลุม ผูปว ย 9 คนจํานวน 12 มือ เพศหญิง 8 คน เพศชาย 1
คน อายุ 33-60 ป เฉลีย่ 51.44 (สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 7.82)
ป และกลุม ควบคุม 8 คน จํานวน 16 มือ อายุ 24-49 ป เฉลีย่
37.38 (เบี่ ยงเบนมาตรฐาน 10.10) ป ผู ป วยทุ กคนมี อาการ
ชาปลายมือระยะเวลาที่มีอาการชาปลายมือ 1-12 เดือน เฉลี่ย
5.33 (เบีย่ งเบนมาตรฐาน 4.69) เดือน

รูปที่ 1 เครื่องตรวจ quantitative sensory testing

ขั้นตอนการวิจัย
1. ผูเ ขารวมวิจยั ไดรบั คําอธิบาย วัตถุประสงค วิธีการวิจัย และ
ผลขางเคียงที่อาจจะเกิด แลวลงนามยินยอมเขารวมวิจัย
2. ผู เขารวมวิจั ยไดรับการซักประวัติ และตรวจรางกาย
3. ผู เข าร วมวิ จั ยที่ ผานการตรวจในข อ 2 จะได รั บการตรวจ
ไฟฟาวินิจฉัย
4. ผู เข ารวมวิ จั ยที่ มี และผลการตรวจไฟฟ าวิ นิ จฉัยปกติ จะ
ไดรับการตรวจ QST ดังนี้
4.1 วาง thermode ทีผ่ ิวหนังบริเวณ thenar ของมือขางทีจ่ ะ
ทําการทดสอบพรอมรั ดด วยสายรัดให แน นโดยมื อขาง
ที่ไมไดรับการตรวจวางบนแปนกด
4.2 ผู เข าร ว มวิ จั ยจะได รั บการตรวจความรู สึก เย็ น (cold
sensation threshold, CST) โดยอุ ณ หภู มิ ข อง
thermode จะค อย ๆ ลดลงโดยการควบคุ ม จาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร ถาทดสอบรูสึกเย็น ใชมืออีกขาง
กดที่ แป นกด ทําการทดสอบทั้ งหมด 4 ครั้ งแล วหาคา
เฉลี่ ย ส วนการตรวจความรู สึกอุ น (warm sensation
threshold, WST) ทําการทดสอบแบบเดียวกัน

การตรวจทางระบบประสาทของทั้ง 9 คน จํานวน 12 มือ
มีความรูสึกเจ็บผิดปกติโดยพบวา มีความผิดปกติที่บริเวณนิ้วที่
1 และ 2 จํานวน 1 มือ นิว้ ที่ 1, 2 และ 3 จํานวน 2 มือ นิ้วที่ 1, 2,
3 และ 4 จํานวน 5 มือ และทั้ง 5 นิว้ จํานวน 4 มือ และมีเพียง 1
มือ ที่พบมีความผิดปกติของความรู สึกสัมผัสและความรูสึกถึง
แรงกด สวนการตรวจ Phalen test พบความผิดปกติจํานวน 10
มือ ดังตารางที่ 1
ปจจัยตาง ๆ
อายุ
คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) (ป)
พิสัย (ป)
ระยะเวลาที่มีอาการ
คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) (ป)
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กลุมควบคุม

51.44 (7.82) 37.38 (10.10)

เพศ (ชาย : หญิง)

33 - 60

24 - 49

1:8

0:8

5.33 (4.69)

พิสัย (ป)
อาการชา (จํานวนมือ)
อาการปวด/แสบรอน (จํานวนมือ)
ซูซาเหมือนเปนเหน็บ (จํานวนมือ)
ความรูสึกแหลมผิดปกติ (จํานวนมือ)
ความรูส ึกสัมผัสผิดปกติ
ความรูสึกกดผิดปกติ (monofilament)
การตรวจ Phalen : positive

*หมายเหตุ อุณหภูมิตั้งตนของเครื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร
ขณะทดสอบคือ 32 องศาเซลเซียส
ผู เข า ร ว มวิ จั ย นั่ งห า งจากคอมพิ ว เตอร แ ละ
ไม สามารถมองเห็ นหน าจอระหว างการ
ทดสอบได
การศึ กษาครั้ งนี้ ได ผ า นการรั บ รองโดยคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจั ยในคน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามา
ธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุมผูปวย

1-12
12
0
0
12
1
1
10

(จํานวนมือ)
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพื้นฐานในกลุมผูปวยและกลุมควบคุม

- 100 -

ในกลุ มผู ป ว ยค า U CST และ U WST มี ค า กลาง
(median) และ (interquartile range, IQR) คือ 5.30 (2.60-8.37)
และ 4.40 (2.82-5.92) องศาเซลเซี ยส ส ว นกลุ มควบคุ ม มี
คากลาง และ IQR คือ 2.65 (1.65-3.40) และ 1.60 (1.30-4.47)
องศาเซลเซี ย ส ตามลํ า ดั บ โดยมี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย
สําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ดังตารางที่ 2 และรูปที่ 2
กลุมผูปวย
QST
UCST (C ํ )
UWST (C ํ )

กลุมควบคุม P- value

median (IQR)
median (IQR)
5.30 (2.60 - 8.37) 2.65 (1.15 – 3.40) 0.015
4.40 (2.82 - 5.92) 1.60 (1.30 - 4.47) 0.016

ตารางที่ 2 แสดงคา QST [median(IQR)] ระดับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
ของความรูสึกเย็น (CST) และอุน (WST) ในกลุมผูปวยและกลุมควบคุม
CST
14

12

12

10
22

8
8

WST diff

CST diff

UTemperature

8

10

6

6

4
4

2
2

0

0

-2
N=

12

16

Patient

control

patient
control
Median (C ํ) 5.30
2.65
IQR (C ํ ) 2.60-8.37 1.15-3.40

N=

12

16

Patient

control

จากการศึ ก ษาก อนหน า ที่ ไ ด ทํ า การศึ ก ษาในผู ป วยที่ มี
อาการชามื อ และมี อ าการและ/ หรื อ อาการแสดงที่ ใ ห ก าร
วินจิ ฉัยเปน CTS พบวา มี CST และ WST สูงขึน้ (13,14,15) Borg
และคณะ(16) ไดทําการศึกษา CST และ WST ในผู ปวย CTS
พบว ามี ความผิ ดปกติ รอยละ 15 ในผู ป ว ย 22 ราย (33มื อ)
อยางไรก็ตาม การศึกษาตาง ๆ ขางตน เปนกลุมผูปวยที่ตรวจ
พบความผิ ดปกติ จากการตรวจไฟฟาวิ นิจฉั ยแล ว
QST เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการประเมิ นการทํางาน
ของใยประสาทรับความรูสึกทั้งขนาดใหญและเล็กถึงแมขั้นตอน
ในการประเมิ นง าย เร็ ว และไม เป นอั นตรายต อผู ถู กประเมิ น
รวมทั้ งความไวอยู ในระดั บ สู ง แต ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ
ความตั้ งใจ และสมาธิ ข องผู เข า ร ว มวิ จั ย ในขั้ นตอนการ
ประเมิ น รวมถึ ง สภาวะจิ ต ใจและอารมณ ข องผู ถู กประเมิ น
มีผลตอการแปลผล ดังนั้ นอาจเกิดความคลาดเคลื่ อนในการ
แปลผลวินิจฉัยได

WST

14

ไฟฟาวิ นิจฉั ยปกติ ทั้ งนี้ ได เคยมี การรายงานว าอาจพบว าการ
ตรวจไฟฟาวินิจฉัยปกติไดรอยละ 16-34 ของผูปวย CTS โดย
ไดใหความเห็นเสนอแนะวาการตรวจการทํางานของใยประสาท
ขนาดเล็ ก อาจช วยให สามารถวิ นิ จฉั ยภาวะ CTS ได ตั้ งแต
เนิน่ ๆ (early recognition)(18)

patient
control
4.40
1.60
2.82-5.92 1.30-4.47

รู ป ที่ 2 QST [median (IQR)] ค าระดั บอุ ณหภู มิ ที่ เปลี่ ยนแปลงของ
ความรูสึกเย็น (CST) และอุน (WST) ในกลุมผูปวยและกลุมควบคุม

บทวิจารณ
กลุมผูป วยในการศึกษาครั้งนี้ มีอาการชามือเปนอาการหลัก
ไมมีอาการอื่นรวมดวย และความผิดปกติที่ตรวจพบไดจากการ
ตรวจความรู สึกแหลมเปนสวนใหญ ความรู สึกที่ มากหรือนอย
กวาปกติ (hyper-/ hypo-algesia) จากการตรวจดวยความรูส ึก
แหลมนั้ น ใช ใยประสาท A-delta ในการนํา กระแสประสาท
สําหรับการตรวจ CST และ WST นัน้ เปนการตรวจประเมินการ
ทํางานของใยประสาท C และ A-delta ดังนัน้ จึงอาจอธิบายผล
การศึกษาที่พบวา CST และ WST ในกลุมผูปวยแตกตางจาก
กลุ มควบคุม
ผูวิจยั ไดใชวิธีการตรวจ combined sensory index (CSI)
ในการบอกความผิดปกติ ในการตรวจไฟฟาวิ นิจฉั ย เนื่ องจาก
เปนวิธีการตรวจที่ มีความไวที่ สูงถึงรอยละ 83.1 เมื่ อเทียบกับ
วิธีการอื่น ๆ(17) สําหรับผูปวยในการศึกษานี้ มีอาการชาเฉพาะ
มือ และมีอาการอื่น ๆ ที่เขาไดกบั เสนประสาทมีเดียนถูกกดทับ
ทีอ่ ุโมงคขอมือ (carpal tunnel syndrome, CTS) แตการตรวจ

การศึกษานี้เปนการศึกษานํารอง จึงยังไมอาจสามารถสรุป
ได แน ชั ดว าในกลุ มผู ป วยที่ พบ CST และ WST สู งกว าปกติ
จะสามารถใช QST เปนการวินิจฉัยภาวะ CTS เนื่องจากการ
ตรวจ QST ยังมีขอ จํากัดดังกลาวขางตน นอกจากนี้กลุมควบคุม
ซึ่ งเป นคนปกติ มี อายุ เฉลี่ ยน อ ยกว า ในกลุ มผู ป ว ย และอายุ
ที่ มากขึ้ นเป นป จจั ยหนึ่ งที่ ทําให การการชั กนํากระแสประสาท
ลดลง จึ งอาจทําให กลุ มผู ป วยมี ค า CST และ WST สู งกว า
ในกลุ มคนปกติ อี กทั้ งการศึ กษานี้ ยั งมี จํานวนประชากรน อย
หากได มี การศึ ก ษาต อ ไปโดยเพิ่ มจํ า นวนประชากรมากขึ้ น
ให ช วงอายุ กลุ มควบคุ มและกลุ มผู ป วยใกล เคี ยงกั น
อาจทําใหผลการศึกษาชัดเจนมากขึ้ น
สรุป
ผู ป วยที่ มี อ าการชาปลายมื อ แต การตรวจไฟฟ า วิ นิ จ ฉั ย
ปกติเมื่อตรวจ quantitative sensory testing พบมี cold และ
warm sensation threshold สูงขึ้น อาจบงชี้วาการรับความรูส ึก
ผานใยประสาทขนาดเล็กทํางานผิดปกติ
กิตติกรรมประกาศ
คุ ณ อุ ม าพร อุ ดมทรั พ ยากุ ล กลุ มงานระบาดวิ ท ยา
และชี ว สถิ ติ และคณะแพทยศาสตร โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ทยาลั ยมหิดล
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