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การศกึษานํารองการวนิิจฉัยภาวะ Small Nerve Fiber Involvement
ในผูปวยท่ีมีอาการชามือโดยการตรวจดวย Quantitative Sensory
Testing
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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 TAS-
II 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).

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 ปวยที่ มี อาการชามือและการตรวจไฟฟ าวินิ จฉัยปกติ
โดยการตรวจดวย quantitative sensory testing (QST)

รูปแบบการวิจัย: การศึกษานํารอง

สถานที่ทําการวิ จัย: หองตรวจไฟฟาวินิจฉัย โรงพยาบาล
รามาธิบดี

กลุมประชากร: ผูปวยที่ มีอาการชาปลายมือและการตรวจ
ไฟฟาวินจิฉัยปกติ 9 คน จํานวน 12 มือ

วิธีการศึกษา: ทําการตรวจ QST ดวยเคร่ืองย่ีหอ Medoc รุน
TAS-II Neurosensory analyzer เพื่อตรวจ ระดับความรับรู
สึกเย็น (cold sensation threshold, CST) และอุน (warm
sensation threshold, WST) ในผูปวยที่มีอาการชาปลายมือ
และการตรวจไฟฟาวินิจฉัยปกติ  และเปรียบเทียบกับกลุ ม
ควบคุม

ผลการศึกษา: กลุมผูปวย 9 คน จํานวน 12 มือ เพศหญิง 8 คน
อายุเฉล่ีย 51.44 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.82) ป ระยะ
เวลาที่มีอาการชามือเฉล่ีย 5.33 (สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 4.69)
เดือน  และกลุ มควบคุมจํานวน  8 คน  อายุ เฉล่ี ย 37.38
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.10) ป พบวาในกลุมผูปวยระดับ
อุณหภู มิ เปล่ี ยนแปลงจนถึ ง CST และ  WST มีค ากลาง
(interquartile range) คือ 5.30 (2.60-8.37) และ 4.40 (2.82-
5.92) 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
ทีมี่อาการชามือและผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยปกติ มี CST และ
WST สูงขึน้ อาจบงบอกวามีภาวะความผิดปกติของการทํางาน
ของระบบการรับความรูสึกเนื่องจากใยประสาทขนาดเล็ก

คําสําคัญ: ใยประสาทขนาดเล็ก, การตรวจปริมาณความรูสึก,
อาการชา, มือ
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บทนํา
Small nerve fiber involvement หรือ ภาวะใยประสาทขนาด

เล็กผิดปกติ  เปนความผิดปกติ ของใยประสาทขนาดเล็ก
ที่ มีปลอกมัยอิ ลินและไม มีปลอกมัยอิ ลินหุ ม อาการและ
อาการแสดงที่พบไดในโรคนี้ คือ อาการชา (numbness) หรือ
ความเจบ็ปวด (pain) ซ่ึงมีลักษณะปวดแสบรอน (burning), ซูซา
เหมือนเปนเหน็บ (tingling) หรือแปลบปลาบคลายเข็มตํา
(shooting) ที่บริเวณปลายมือหรือปลายเทา การตรวจรางกาย
ทางระบบประสาทพบความผิดปกติของความรู สึกเจ็บ (pin
prick sensation) ความรู สึกสัมผัส (touch sensation)
หรือความรูสึกรอนเย็น (temperature) แตอยางไรก็ตามผูปวย
บางรายอาจมีแต อาการชา หรืออาการเจ็บปวดที่ บริ เวณ
ปลายมือหรือปลายเทาเทานั้น โดยไมพบความผิดปกติจากการ
ตรวจรางกายและการตรวจไฟฟาวินจิฉัยเนือ่งจากการตรวจไฟฟา
วินิจฉัยใชทดสอบความผิดปกติของใยประสาทขนาดใหญ(1,2,3,4)

จากการศึกษากอนหนานี้เก่ียวกับการตรวจพิเศษเพิ่มเติม
เพื่ อชวยในการวินิจฉัยภาวะใยประสาทขนาดเล็กผิดปกติ
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
พบวา QST มีความไวรอยละ 72 ในการตรวจวินิจฉัยภาวะ
ใยประสาทขนาดเล็กผิดปกติ  สวนงานวิ จัยของ Tobin K
และคณะ(7) พบความไวรอยละ 67 จากงานวิจัยของ Yarnitsky
D และคณะและ Reulen JP และคณะ(8,9) รายงานความไวของ
QST อยู ระหวางรอยละ 60-85 โดย Therapeutics and
Technology Assessment Subcommittee of the American
Academy of Neurology สรุปวา QST เปนเคร่ืองมือทีมี่ประโยชน
ในการประเมินความผิดปกติของเสนใยประสาทรับความรูสึก(10)

QST เปนเคร่ืองมือสําคัญที่ชวยในการประเมินการทํางาน
ของเสนใยประสาทรับความรู สึกทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ
โดยเส นใยประสาทขนาดเล็ กประ เ มิ นความรู สึ ก เ จ็ บ
และความรู สึกรอนเย็น สวนเสนใยประสาทขนาดใหญจะ
ประเมินความรู สึกส่ั นสะเทือน (vibration sensation)11,12

ขั้ นตอนในการประเมินง าย เ ร็ ว และไม เปนอันตรายกับ
ผู ถูกประเมิน แตต องอาศัยความร วมมือและความตั้ งใจ
ของผูปวยในขั้นตอนการประเมิน

จากขอมูลดังกล าวพบว า ภาวะใยประสาทขนาดเล็ก
ผิดปกติเปนสาเหตุหนึ่ งที่ ทําใหเกิดอาการชาปลายมือหรือ
ปลายเทา โดยที่ จํานวนอุบัติการณหรืออัตรายังไมสามารถ
สรุปไดแน ชัด เนื่ องจากยังมี ผู ทําการศึกษาไมมากนัก ซ่ึ ง
ผูวิจัยพบวาในทางเวชปฏิบัติมีผูปวยจํานวนหนึ่งที่มีอาการชา
ปลายมือหรือปลายเทา และไดรับการตรวจไฟฟาวินิจฉัยพบวา
ปกติ จึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยนี้ เพื่อตองการหาภาวะใย
ประสาทขนาดเล็ กผิ ดปกติ ในผู ป วยกลุ มที่ มี อาการชา
ปลายมื อหรื อปลายเท าแต การตรวจไฟฟ าวิ นิ จฉั ยปกติ
โดยใชการตรวจดวย QST เพื่อการวินิจฉัยโรคไดถูกตองและ
ไดรับการรักษาที่เหมาะสม

วธิกีารศกึษา
กลุมประชากร
กลุมผูปวย ที่มีอาการชามือแตผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยปกติ
และลงนามยินยอมเขารวมโครงการวิจัย
เกณฑการคัดเขา
- ผูปวยอายุระหวาง 18-60 ป
- มีอาการชา ที่ปลายมือขางใดขางหนึง่หรือทัง้ 2 ขาง
- การตรวจไฟฟาวินิจฉัยปกติ

เกณฑการคัดออก
- มี ระบบประสาท  กล ามเนื้ อหรือกระดูกและข ออื่ น ๆ

ผิดปกติที่ทําใหมีอาการออนแรงหรือชามือ

กลุมควบคุม
- คนปกติอายุระหวาง 18-60 ป

เครื่องมือและอุปกรณ
1. เคร่ืองมือตรวจไฟฟาวินิจฉัย ย่ีหอ Medelec รุน Synergy

(Oxford, England)
2. ขั้วไฟฟา (electrodes) สําหรับการตรวจการชักนํากระแส

ประสาท (nerve conduction study, NCS)
2.1 ขั้วไฟฟาสําหรับบันทึกคล่ืนไฟฟา

2.1.1 Motor NCS ใชขัว้ไฟฟาชนิด disc ขนาดเล็กเสน
ผาศูนยกลาง 1 ซม.

2.1.2 Sensory NCS ใชขั้วไฟฟาชนดิ spring ring
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2.2 Ground electrode ใชขั้วไฟฟาชนิด disc ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 2 ซม.

 3. ตัวกระตุน (stimulator) ใช ขั้วไฟฟาชนดิ felt pad ที่มีระยะ
หางระหวางขั้ว 3 ซม.

4. เคร่ืองตรวจ QST ย่ีหอ Medoc รุน TAS-II (Neurosensory
analyzer – VAS-3000 – Option) และ thermode ขนาด 30
มม. x 30 มม. (ดูรูปที ่1)

ข้ันตอนการวิจัย
1. ผูเขารวมวิจัยไดรับคําอธบิาย วัตถุประสงค วิธีการวิจัย และ

ผลขางเคียงที่อาจจะเกิด แลวลงนามยินยอมเขารวมวิจัย
2. ผูเขารวมวิจัยไดรับการซักประวัติและตรวจรางกาย
3. ผู เขารวมวิจัยที่ผานการตรวจในขอ 2 จะไดรับการตรวจ

ไฟฟาวินิจฉัย
4. ผู เขารวมวิจัยที่ มี และผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยปกติ จะ

ไดรับการตรวจ QST ดังนี้
4.1วาง thermode ทีผิ่วหนังบริเวณ thenar ของมือขางทีจ่ะ

ทําการทดสอบพรอมรัดดวยสายรัดใหแนนโดยมือขาง
ที่ไมไดรับการตรวจวางบนแปนกด

4.2 ผู เขารวมวิจัยจะไดรับการตรวจความรู สึกเย็น (cold
sensation threshold, CST) โดยอุณหภู มิของ
thermode จะค อย ๆ  ลดลงโดยการควบคุมจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร ถาทดสอบรูสึกเย็น ใชมืออีกขาง
กดที่แปนกด ทําการทดสอบทั้งหมด 4 คร้ังแลวหาคา
เฉล่ีย สวนการตรวจความรูสึกอุน (warm sensation
threshold, WST) ทําการทดสอบแบบเดียวกัน

*หมายเหตุ อุณหภูมิต้ังตนของเคร่ืองโปรแกรมคอมพิวเตอร
ขณะทดสอบคือ 32 องศาเซลเซียส
ผู เขาร วมวิ จัยนั่ งห างจากคอมพิ วเตอร และ
ไม สามารถมองเห็ นหน าจอระหว างการ
ทดสอบได

การศึ กษาคร้ั งนี้ ได ผ านการรับรองโดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามา
ธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปท่ี 1 เครื่องตรวจ quantitative sensory testing

วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

เปรียบเทียบระดับอุณหภู มิ เปล่ี ยนแปลงจนถึ ง cold
sensation threshold ( CST) และ warm sensation
threshold ( WST) ในกลุมผูปวยและกลุมควบคุมโดยใช
Mann Whitney U test ถือคานัยสําคัญทางสถิติที่ p-value <
0.05 โดยใชโปรแกรม SPSS version 10.0 ในการคํานวณ

ผลการศกึษา
กลุมผูปวย 9 คนจํานวน 12 มือ เพศหญิง 8 คน เพศชาย 1

คน อายุ 33-60 ป เฉล่ีย 51.44 (สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 7.82)
ป และกลุมควบคุม 8 คน จํานวน 16 มือ อายุ 24-49 ป เฉล่ีย
37.38 (เบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.10) ป ผูปวยทุกคนมีอาการ
ชาปลายมือระยะเวลาที่มีอาการชาปลายมือ 1-12 เดือน เฉล่ีย
5.33 (เบีย่งเบนมาตรฐาน  4.69) เดือน

การตรวจทางระบบประสาทของทั้ง 9 คน จํานวน 12 มือ
มีความรูสึกเจ็บผิดปกติโดยพบวา มีความผิดปกติที่บริเวณนิ้วที่
1 และ 2 จํานวน 1 มือ นิว้ที ่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 ที่พบมีความผิดปกติของความรูสึกสัมผัสและความรูสึกถึง
แรงกด สวนการตรวจ Phalen test พบความผิดปกติจํานวน 10
มือ ดังตารางที ่1

ปจจัยตาง ๆ กลุมผูปวย กลุมควบคุม

อายุ
คาเฉล่ีย (สวนเบ่ียงเบน 51.44 (7.82) 37.38 (10.10)
มาตรฐาน) (ป)
พิสัย (ป) 33 - 60 24 - 49

เพศ (ชาย : หญิง) 1 : 8 0 : 8

ระยะเวลาที่มีอาการ
คาเฉล่ีย (สวนเบ่ียงเบน  5.33 (4.69)
มาตรฐาน) (ป)

   พิสัย (ป) 1-12
อาการชา (จํานวนมือ) 12
อาการปวด/แสบรอน (จํานวนมือ) 0
ซูซาเหมือนเปนเหน็บ (จํานวนมือ) 0
ความรูสึกแหลมผิดปกติ (จํานวนมือ) 12
ความรูสึกสัมผัสผิดปกติ 1
ความรูสึกกดผิดปกติ (monofilament) 1
การตรวจ Phalen : positive  10

(จํานวนมือ)   

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลพ้ืนฐานในกลุมผูปวยและกลุมควบคุม
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ไฟฟาวินิจฉัยปกติ ทั้งนี้ไดเคยมีการรายงานวาอาจพบวาการ
ตรวจไฟฟาวินิจฉัยปกติไดรอยละ 16-34 ของผูปวย CTS โดย
ไดใหความเห็นเสนอแนะวาการตรวจการทํางานของใยประสาท
ขนาดเล็ก อาจชวยใหสามารถวินิจฉัยภาวะ CTS ไดต้ั งแต
เนิน่ ๆ (early recognition)(18)

จากการศึกษากอนหนา ที่ ไดทําการศึกษาในผูปวยที่ มี
อาการชามือ และมีอาการและ/ หรืออาการแสดงที่ ใหการ
วินจิฉัยเปน CTS พบวา มี CST และ WST สูงขึน้(13,14,15) Borg
และคณะ(16) ไดทําการศึกษา CST และ WST ในผูปวย CTS
พบวามีความผิดปกติรอยละ 15 ในผูปวย 22 ราย (33มือ)
อยางไรก็ตาม การศึกษาตาง ๆ ขางตน เปนกลุมผูปวยที่ตรวจ
พบความผิดปกติจากการตรวจไฟฟาวินิจฉัยแลว

QST เปนเคร่ืองมือสําคัญที่ชวยในการประเมินการทํางาน
ของใยประสาทรับความรูสึกทั้งขนาดใหญและเล็กถึงแมขั้นตอน
ในการประเมินงาย เร็ว และไมเปนอันตรายตอผู ถูกประเมิน
รวมทั้ งความไวอยู ในระดับสูง แตต องอาศัยความรวมมือ
ความตั้ งใจ และสมาธิ ของผู เข าร วมวิ จัยในขั้ นตอนการ
ประเมินรวมถึงสภาวะจิตใจและอารมณของผู ถูกประเมิน
มีผลตอการแปลผล  ดังนั้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
แปลผลวินิจฉัยได

การศึกษานี้เปนการศึกษานํารอง จึงยังไมอาจสามารถสรุป
ไดแนชัดวาในกลุมผูปวยที่พบ CST และ WST สูงกวาปกติ
จะสามารถใช  QST เปนการวินิจฉัยภาวะ CTS เนื่องจากการ
ตรวจ QST ยังมีขอจํากัดดังกลาวขางตน นอกจากนี้กลุมควบคุม
ซ่ึ งเปนคนปกติมีอายุเฉล่ียนอยกวาในกลุมผู ปวย และอายุ
ที่มากขึ้นเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการการชักนํากระแสประสาท
ลดลง จึงอาจทําใหกลุมผูปวยมีคา CST และ WST สูงกวา
ในกลุมคนปกติ อีกทั้งการศึกษานี้ ยังมีจํานวนประชากรนอย
หากได มีการศึกษาตอไปโดยเพิ่ มจํานวนประชากรมากขึ้ น
ให ช วงอายุ กลุ มควบคุ มและกลุ มผู ป วยใกล เ คี ยงกั น
อาจทําใหผลการศึกษาชัดเจนมากขึ้น

สรุป
ผู ปวยที่ มีอาการชาปลายมือแตการตรวจไฟฟาวินิจฉัย

ปกติเม่ือตรวจ  quantitative sensory testing พบมี  cold  และ
warm sensation threshold สูงขึ้น อาจบงช้ีวาการรับความรูสึก
ผานใยประสาทขนาดเล็กทํางานผิดปกติ

กิตติกรรมประกาศ
คุณอุมาพร  อุ ดมทรัพยากุล  กลุ มงานระบาดวิทยา

และชีวสถิติ  และคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ในกลุ มผู ปวยคา CST และ WST มีค ากลาง
(median) และ (interquartile range, IQR) คือ 5.30 (2.60-8.37)
และ 4.40 (2.82-5.92) องศาเซลเซียส สวนกลุมควบคุมมี
คากลาง และ IQR คือ 2.65 (1.65-3.40) และ 1.60 (1.30-4.47)
องศาเซลเซียส ตามลําดับ โดยมีความแตกตางอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ดังตารางที่ 2 และรูปที่ 2

 กลุมผูปวย  กลุมควบคุม P- value

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

ตารางท่ี 2  แสดงคา QST [median(IQR)] ระดับอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง
ของความรูสึกเย็น (CST) และอุน (WST) ในกลุมผูปวยและกลุมควบคุม

patient control patient control

Median (C  ํ)    5.30                 2.65  4.40 1.60
IQR (C  ํ) 2.60-8.37 1.15-3.40 2.82-5.92 1.30-4.47

รูปท่ี 2 QST [median (IQR)] คาระดับอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงของ

ความรูสึกเย็น (CST) และอุน (WST) ในกลุมผูปวยและกลุมควบคุม

บทวจิารณ
กลุมผูปวยในการศึกษาคร้ังนี ้ มีอาการชามือเปนอาการหลัก

ไมมีอาการอื่นรวมดวย และความผิดปกติที่ตรวจพบไดจากการ
ตรวจความรูสึกแหลมเปนสวนใหญ ความรูสึกที่มากหรือนอย
กวาปกติ (hyper-/ hypo-algesia) จากการตรวจดวยความรูสึก
แหลมนั้ นใช ใยประสาท A-delta ในการนํากระแสประสาท
สําหรับการตรวจ CST และ WST นัน้เปนการตรวจประเมนิการ
ทํางานของใยประสาท C และ A-delta ดังนัน้จึงอาจอธิบายผล
การศึกษาที่พบวา CST และ WST ในกลุมผูปวยแตกตางจาก
กลุมควบคุม

ผูวิจัยไดใชวิธีการตรวจ combined sensory  index (CSI)
ในการบอกความผิดปกติในการตรวจไฟฟาวินิจฉัย เนื่องจาก
เปนวิธีการตรวจที่มีความไวที่สูงถึงรอยละ 83.1 เม่ือเทียบกับ
วิธีการอื่น ๆ(17) สําหรับผูปวยในการศึกษานี้ มีอาการชาเฉพาะ
มือ  และมีอาการอื่น ๆ ที่เขาไดกับเสนประสาทมีเดียนถูกกดทับ
ทีอุ่โมงคขอมือ (carpal tunnel syndrome, CTS) แตการตรวจ
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