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ความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงจากการตรวจไฟฟาวินิจฉัยและภาวะปวดเหตุ
พยาธิสภาพประสาทในกลุมอาการเสนประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงคขอมือ
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ABSTRACT

Objectives: To determine prevalence of neuropathic pain 
(NeuP) and to investigate the relationship between the presence 
of neuropathic pain assessed by the Thai language of the NeuP 
diagnostic questionnaire (Thai DN4) and electrodiagnostic 
severity in patients with carpal tunnel syndrome (CTS).
Study design: Descriptive cross-sectional study.
Setting: Electrodiagnostic clinic, Saraburi Hospital.
Subjects: Ninety-one patients diagnosed with CTS.
Methods: All hands were assessed with the Thai DN4 question-
naire. A score of four or more was defi ned as pain dominated with 
neuropathic mechanisms. The severity of CTS was diagnosed as 
minimal, mild, moderate, severe, or extremely severe according 
to the results of the median nerve conduction studies (NCSs). 
Results: Ninety-one patients with a total of 160 hands were di-
agnosed with CTS (13 [14.29%] men and 78 [85.71%] women). 
According to the severity of CTS, four hands (2.5%) were cate-
gorized as minimal, 36 (22.5%) as mild, 95 (59.38%) as moder-
ate, 14 (8.75%) as severe and 11 (6.88%) as extremely severe. 
Prevalence of NeuP was 45.63% and there was a statistically 
signifi cant relation between NeuP assessed with the Thai DN4 
questionnaire and electrodiagnostic severity in patients with CTS 
(p < 0.05), the more severe degree of CTS, the increasing the 
percentage of NeuP. 
Conclusion: In patients with CTS, the prevalence of NeuP as-
sessed by the Thai DN4 questionnaire was 45.63% and there 
was a statistically signifi cant relation between the presence of 
NeuP and electrodiagnostic severity of CTS. 

Keywords: neuropathic pain, carpal tunnel syndrome, electro-
diagnosis, Thai DN4 questionnaire

J Thai Rehabil Med 2018; 28(1): 15-20.

บทคัดยอ 

วัตถุประสงค: เพื่อหาความชุกของภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท 
(neuropathic pain, NeuP) โดยการใชแบบสอบถาม Thai DN4 ใน
กลุมอาการเสนประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงคขอมือ (carpal tun-
nel syndrome, CTS) และหาความสัมพันธกับระดับความรุนแรงของ 
CTS จากการตรวจไฟฟาวินิจฉัย
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษาเชิงพรรณนา ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง
สถานท่ีทําการวิจัย: หองตรวจไฟฟาวินิจฉัย โรงพยาบาลสระบุรี
กลุมประชากร: ผูปวยจํานวน 91 ราย ไดรับการวินิจฉัยวาเปน CTS 
วิธีการศึกษา: สัมภาษณประวัติ ตรวจรางกาย และตรวจไฟฟาวินิจฉัย
เพ่ือยืนยันวาผูปวยเปน CTS หรือไม พรอมแบงระดับความรุนแรงจากผล
การตรวจไฟฟาวินิจฉัย แลวใชแบบสอบถาม Thai DN4 คัดกรอง NeuP 
หากไดคะแนนรวมเทากับหรือมากกวา 4 คะแนนข้ึนไปจัดเปน NeuP 
ผลการศึกษา: ผูปวยทั้งสิ้น 91 ราย เปนเพศชาย 13 ราย (รอย
ละ 14.29) เพศหญิง 78 ราย (รอยละ 85.71) อายุเฉลี่ย 50.91 ป 
จํานวนมือที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน CTS มี 160 ขาง เม่ือแบงระดับ
ความรุนแรงของ CTS ตามผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย พบวาเปนระดับ 
minimal จํานวน 4 ขาง (รอยละ 2.5), mild จํานวน 36 ขาง (รอยละ 
22.5), moderate จํานวน 95 ขาง (รอยละ 59.38), severe จํานวน 
14 ขาง (รอยละ 8.75) และ extreme severe จํานวน 11 ขาง (รอยละ 
6.88) โดยความชุกของ NeuP ในผูปวย CTS เทากับรอยละ 45.63 
และระดับความรุนแรงของ CTS สัมพันธกับภาวะ NeuP จากการใช 
แบบสอบถาม Thai DN4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05)
สรุป: ความชุกของภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทท่ีวินิจฉัยดวย
แบบสอบถาม Thai DN4 ในผูปวย CTS เทากับรอยละ 45.63 และ
ระดับความรุนแรงของ CTS มีความสัมพันธกับภาวะปวดเหตุพยาธิ-
สภาพประสาท

คําสําคัญ: ภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท, เสนประสาทมีเดียนถูก
กดทับในอุโมงคขอมือ, การตรวจไฟฟาวินิจฉัย, แบบสอบถาม Thai DN4
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บทนํา

กลุมอาการเสนประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงคขอมือ (carpal 

tunnel syndrome, CTS) พบมีอุบัติการณสูงที่สุดในกลุมอาการเสน

ประสาทสวนปลายถูกกดทับ มีอุบัติการณอยูระหวางรอยละ 3-16 ของ

ประชากร(1-4) กลไกที่ทําใหเกิดโรคนั้นยังไมชัดเจน อาจเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางหรือปริมาตรของอุโมงคขอมือ ภาวะเอ็นอักเสบ 

(tenosynovitis) หรือแรงกดทับจากภายนอกซึ่งมีไดหลายลักษณะ 

เชน แรงระดับต่ํา ๆ แตกดเปนเวลานาน แรงกระแทกรุนแรงทันทีหรือ

แรงที่เกิดแบบซํ้า ๆ(5-7) ทําใหเสนประสาทมีการขาดเลือดเฉพาะท่ี เกิด

การสงกระแสประสาทผิดปกติตามมา(8) นอกจากน้ียังมีความสัมพันธกับ

อีกหลายโรค เชนเบาหวาน ไทรอยด เน้ืองอก เปนตน(9) หลายการศึกษา

พบปจจัยเสี่ยงที่ทําใหมีโอกาสเปนกลุมอาการน้ีมากขึ้น เชน ความอวน 

ดัชนีมวลกายที่สูง เพศหญิง อายุ อาชีพกลุมโรงงานอุตสาหกรรม(9-11) 

การวินิจฉัย CTS ใชหลายองคประกอบรวมกันท้ังจากอาการ การตรวจ

รางกาย และการตรวจไฟฟาวินิจฉัย(12-14) อาการเริ่มแรกของ CTS 

ประกอบดวยอาการชา รูสึกยิบ ๆ  ซา ๆ  แสบรอน ปวดบริเวณมือ ความ

แข็งแรงในการกํามือและความสามารถในการใชงานของมือลดลง(15) 

อาการอันประกอบดวยอาการชา รูสึกยิบ ๆ ซา ๆ และการมีอาการ

ในชวงกลางคืน เปนกลุมอาการท่ีมีความจําเพาะตอการบาดเจ็บของ

เสนประสาท สวนอาการอ่ืน ๆ ของ CTS อันประกอบดวยอาการปวด 

ออนแรง รูสึกงุมงาม เปนกลุมอาการที่อาจเกี่ยวของกับการบาดเจ็บ

ของเนื้อเยื่อออนและความผิดปกติของกลามเนื้อกระดูกและขออื่น ๆ 

ได(16) อาการปวดใน CTS อาจมีสาเหตุหลักมาจากภาวะปวดเหตุพยาธิ

สภาพประสาท (neuropathic pain, NeuP) ที่เกิดจากรอยโรคในเสน

ประสาทสวนปลาย หรืออาจเปนอาการปวดชนิดผสมผสานจากกลไก

การกระตุน nociceptor เน่ืองจากการมีโรคของกลามเนื้อ กระดูกและ

ขอรวมดวยได ดังนั้นการหาสาเหตุที่ชัดเจนของอาการปวดและการ

วางแผนการรักษาที่เหมาะสมสําหรับอาการปวดแตละประเภทมีความ

สําคัญเปนอยางยิ่งเพื่อผลการรักษาที่ดีและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย

อาการปวดเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหผูปวยมาพบแพทย 

ดังนั้น การคัดกรอง NeuP ออกจากความปวดเร้ือรังอ่ืน ๆ จึงใชคํา

บรรยายและลักษณะของความปวดเปนสวนสําคัญ เครื่องมือคัดกรอง

สวนใหญจึงเปนแบบสอบถามที่พัฒนาและผานการทดสอบความเที่ยง

ตรง รวมทั้งไดทดลองใชกับผูปวยแลววาไดผล โดยแบบสอบถามที่มี

การแปลเปนภาษาไทยอยางถูกตองแลวคือแบบสอบถาม Thai DN4(17)

ในปจจุบันยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับ NeuP ที่ถูกประเมินโดยใช

แบบสอบถาม Thai DN4 วามีความสัมพันธกับระดับความรุนแรงจาก

การตรวจไฟฟาวินิจฉัยในผูปวย CTS หรือไม จึงไดเกิดการศึกษานี้ขึ้น

มาเพื่อหาความชุกของ NeuP จากการใชแบบสอบถาม Thai DN4 ใน

กลุมผูปวย CTS และหาความสัมพันธกับระดับความรุนแรงของ CTS 

จากการตรวจไฟฟาวินิจฉัย

วิธีการศึกษา 

กลุมประชากร

ผูปวยที่ถูกสงตัวมารับการตรวจไฟฟาวินิจฉัยเน่ืองจากไดรับการ

วินิจฉัยเบื้องตนวามี CTS ชวงระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึง 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

เกณฑคัดเขา

- ผูปวยมีอาการท่ีสงสัยวาจะเปน CTS อยางนอย 1 ขอตอไปน้ี(18)

 * มีอาการชาหรือรูสึกยิบ ๆ ซา ๆ หรือปวดมือขณะอยูเฉย ๆ

 * มีอาการชาหรือรูสึกยิบ ๆ  ซา ๆ  หรือปวดมือขณะทํากิจกรรม

บางอยาง เชน เขียนหนังสือ ถือโทรศัพท ถือหนังสือเพ่ืออาน ทํางาน

บาน ขับรถหรือขี่มอเตอรไซค เปนตน

 * มีอาการชาหรือรูสึกยิบ ๆ ซา ๆ หรือปวดมือจนทําใหตื่นขึ้น

มาในเวลากลางคืน

 * เวลามีอาการชาหรือรูสึกยิบ ๆ ซา ๆ หรือปวดมือ สะบัดมือ

แลวดีขึ้น

 * รูสึกหยิบจับของไมถนัดหรือของหลุดจากมือ

เกณฑคัดออก(18-21)

- ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคใดโรคหนึ่งตอไปนี้

 * โรคเสนประสาทสวนปลายผิดปกติ (peripheral neuropathy)

 * โรครากประสาทไขสันหลังถูกกดทับระดับคอ (cervical radi-

culopathy)

 * โรคขออักเสบ บวม เชน ขออักเสบรูมาตอยด เปนตน

 * มีประวัติกระดูกหักหรือไดรับบาดเจ็บบริเวณขอมือ

 * มีประวัติเคยผาตัดที่ขอมือ

วัสดุอุปกรณ/เคร่ืองมือ  

แบบบันทึกขอมูลการวิจัย ประกอบดวย 3 สวนคือ

1. ขอมูลทั่วไป ประวัติและการตรวจรางกาย

2. ผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย

3. แบบสอบถาม Thai DN4

ผูปวยทุกรายไดรับการตรวจไฟฟาวินิจฉัยรวมทั้งการแปลผลโดย

แพทยเวชศาสตรฟนฟูเพียงคนเดียว ดวยเคร่ือง Nicolet Care Fu-

sion™ และควบคุมอุณหภูมิของแขนและมือไว ไมต่ํากวา 32o เซลเซียส 
       

ขั้นตอนการวิจัย

หลังจากไดรับทราบขอมูลและผูปวยยินยอมเขารวมวิจัยโดยการ

เซ็นชื่อแลว จึงคัดกรองตามเกณฑคัดเขา-เกณฑคัดออก หากผูปวยมี

ประวัติ อาการ ผลการตรวจทางรังสีวิทยา หรือผลการตรวจรางกาย

ที่สงสัยวาอยูในเกณฑการคัดออกเชนมีอาการปวดคอราวลงแขนท่ีอาจ

เกิดจากภาวะ cervical radiculopathy หรือตรวจรางกายพบวามีขอ

บวมแดงที่อาจเกิดจากโรคขอ ผูปวยกลุมนี้จะถูกคัดออกจากการศึกษา 

ผูปวยกรอกรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลทั่วไป ขอมูลสุขภาพ และ

ขอมูลอาการชาท่ีมือ จากนั้นจึงไดรับการตรวจการรับความรูสึกบริเวณ

ฝามือ ตรวจความแข็งแรงของกลามเนื้อ การฝอลีบของกลามเน้ือกลุม 

thenar ที่เลี้ยงโดยเสนประสาทมีเดียน และการตรวจเราใหเกิดอาการ 

(provocative tests) ไดแก modifi ed Phalen test และ Tinel sign ท่ี

บริเวณอุโมงคขอมือ รวมท้ังตรวจรางกายทางระบบประสาทอยางละเอียด 

ตอจากน้ันผูปวยไดรับการตรวจไฟฟาวินิจฉัย เพ่ือยืนยันวาเปน CTS

หรือไม รวมท้ังแบงระดับความรุนแรงของ CTS จากผลการตรวจไฟฟา

วินิจฉัย  
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ใชแบบสอบถาม Thai DN4(17) คัดกรอง NeuP ในผูปวยที่ไฟฟา

วินิจฉัยยืนยันวาเปน CTS หากคะแนนรวมเทากับหรือมากกวา 4 

คะแนนขึ้นไปจัดเปน NeuP หลังจากนั้นผูปวยประเมินระดับความ

ปวดในชวง 1 เดือนที่ผานมา โดยใชมาตรวัด numeric rating scale 

(NRS) โดยระดับ 0 หมายถึงไมมีความรูสึกปวด สวนระดับ 10 หมาย

ถึงปวดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

วิธีการตรวจไฟฟาวินิจฉยั         

• ตรวจการชักนําประสาทรับความรูสึก (sensory nerve con-

duction study, SNCS) ของเสนประสาทมีเดียนและอัลนาร โดย

กระตุนแบบ antidromic ระยะหางระหวางตัวกระตุนและตัวรับ 14 

ซม. เสนประสาทมีเดียนรับสัญญาณที่นิ้วชี้ เสนประสาทอัลนารรับ

สัญญาณที่นิ้วกอย คาปกติ distal sensory latency (DSL) ของเสน

ประสาทมีเดียนไมเกิน 3.5 มิลลิวินาที(22)

• ตรวจการชักนําประสาทส่ังการ (motor nerve conduction 

study, MNCS) ของเสนประสาทมีเดียนและอัลนาร โดยกระตุนแบบ 

orthodromic ระยะหางระหวางตัวกระตุนและตัวรับ 8 ซม. เสน

ประสาทมีเดียนรับสัญญาณที่กลามเนื้อ abductor pollicis brevis 

เสนประสาทอัลนารรับสัญญาณที่กลามเนื้อ abductor digiti minimi 

คาปกติ distal motor latency (DML) ของเสนประสาทมีเดียนไม

เกิน 4.5 มิลลิวินาที(22)

• เมื่อผลการตรวจขางตนปกติ จะทําการตรวจ median-ulnar 

latency difference ตรวจ SNCS ของเสนประสาทมีเดียนและอัลนาร

แบบ antidromic โดยกระตุนเสนประสาทมีเดียนและอัลนารที่ขอมือ

และรับสัญญาณท่ีนิ้วนาง คาปกติของ median-ulnar latency dif-

ference ไมเกิน 0.5 มิลลิวินาที

 

การแบงระดับความรุนแรงของ CTS จากผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย

แบงตาม modifi ed neurophysiologic grading system(23) ดังนี้

• Minimal CTS:  มีผลผิดปกติเฉพาะ median-ulnar latency 

difference

• Mild CTS:  DSL ของเสนประสาทมีเดียนมีคามากกวาปกติ ใน

ขณะที่ DML มีคาปกติ

• Moderate CTS: DSL และ DML ของเสนประสาทมีเดียนมีคา

มากกวาปกติ

• Severe CTS: กระตุนการชักนําประสาทรับความรูสึกของเสน

ประสาทมีเดียนไมข้ึน และ DML ของเสนประสาทมีเดียนมีคามากกวาปกติ

• Extreme severe CTS: กระตุนการชักนําประสาทรับความ

รูสึกและการชักนําประสาทสั่งการของเสนประสาทมีเดยีนไมขึ้น

การวิเคราะหทางสถิติ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS version 11.5 ขอมูล

เชิงปริมาณแสดงเปนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิง

คุณภาพแสดงเปนรอยละ การเปรียบเทียบระหวางกลุมผูปวยใช t-test, 

Chi-Square test หรือ Mann–Whitney U test ตามความเหมาะสม 

การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสําหรับผูปวยที่เปน CTS ทั้งสองขาง จะนับ

เปนขอมูลของผูปวยรายเดียว  วิเคราะหความสัมพันธโดยใช Fisher’s 

exact test

หมายเหตุ  โครงการวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการทําวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษา

วิจัยในคนของโรงพยาบาลสระบุรี และไดรับการอนุมัติใหดําเนินการ

ได ตามหมายเลข 040/2015

ผลการศึกษา

จากผูปวยท่ีถูกสงตัวมารับการตรวจไฟฟาวินิจฉัยที่หองตรวจ

เวชกรรมฟนฟูโรงพยาบาลสระบุรี เนื่องจากสงสัย CTS ในชวงเวลา

ที่ศึกษาจํานวน 125 ราย หลังตัดผูปวยตามเกณฑการคัดออก และ

ตรวจยืนยันวาผูปวยเปน CTS ดวยการตรวจไฟฟาวินิจฉัย เหลือผูปวย

ที่ทําการศึกษาทั้งสิ้น 91 ราย เปนเพศชาย 13 ราย (รอยละ 14.29) 

เพศหญิง 78 ราย (รอยละ 85.71) อายุเฉลี่ย 50.91 ป (31-90 ป สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.16) ไดรับการวินิจฉัยวาเปน CTS จํานวนทั้งสิ้น 

160 ขาง แบงเปนมือขวา 124 ขาง (รอยละ 77.5) และมือซาย 36 ขาง 

(รอยละ 22.5) โดยผูปวยเปน CTS ทั้งสองขางจํานวน 69 ราย (รอยละ 

75.82) และเปน CTS เพียงหนึ่งขางจํานวน 22 ราย (รอยละ 24.18) 

ระยะเวลาท่ีมีอาการเฉล่ีย 15.54 เดือน  (0.31-90 เดือน สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.16) 

เม่ือแบงระดับความรุนแรงของ CTS ตามผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย 

พบวาเปนระดับ minimal CTS จํานวน 4 ขาง (รอยละ 2.50) mild 

CTS จํานวน 36 ขาง (รอยละ 22.5) moderate CTS จํานวน 95 ขาง 

(รอยละ 59.38) severe CTS จํานวน 14 ขาง (รอยละ 8.75) และ 

extreme severe CTS จํานวน 11 ขาง (รอยละ 6.88) 

เม่ือแบงมือท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปน CTS เปนสองกลุมจากคะแนน

แบบสอบถาม Thai DN4 โดยมือที่ไดคะแนนรวมเทากับหรือมากกวา 

4 คะแนนขึ้นไปจัดเปน NeuP จํานวน 73 ขาง (รอยละ 45.63) สวน

มือที่ไดคะแนนรวมนอยกวา 4 คะแนนจํานวน 87 ขาง (รอยละ 54.38) 

โดยที่ขอมูลทั่วไปของผูปวยไดแก เพศ อายุน้ําหนัก สวนสูง และดัชนี

มวลกาย (BMI) ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง

ผูปวยกลุมที่มีและไมมี NeuP ดังตารางที่ 1

ในกลุมที่มี NeuP พบวามีระยะเวลาที่เกิดอาการนานกวา และมี

ปริมาณความปวดในชวง 1 เดือนที่ผานมาตามมาตรวัด NRS มากกวา

กลุมท่ีไมมีภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) ดังตารางที่ 2        

เมื่อศึกษาเกี่ยวกับการตรวจรางกาย พบวากลุมที่มี NeuP มี

อาการชา กลามเนื้อออนแรง และกลามเนื้อกลุม thenar ฝอลีบ ซึ่ง

เปนผลจากพยาธิสภาพของเสนประสาทมีเดียนไดมากกวากลุมท่ีไมมี 

NeuP อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้เม่ือศึกษาการ

ตรวจ provocative tests ไดแก Tinel sign บริเวณอุโมงคขอมือ 

และ modifi ed Phalen test พบวาในกลุมที่มี NeuP มีผลเปนบวก

มากกวากลุมที่ไมมี NeuP อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชนกัน 

ดังตารางที่ 3      
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สวนผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย ไดแก distal sensory latency 

(DSL), sensory nerve action potential (SNAP) amplitude, 

distal motor latency (DML), compound muscle action po-

tential (CMAP) amplitude, motor nerve conduction velocity 

(NCV) และ 4th digit median-ulnar latency difference จากการ

ศึกษาพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง

กลุมที่มีและไมมีภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท ดังตารางที่ 4 

เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงของ CTS จาก

ผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยและ NeuP โดยทดสอบทางสถิติดวย Fisher’s 

exact test พบวาระดับความรุนแรงของ CTS จากผลการตรวจ

ไฟฟาวินิจฉัยสัมพันธกับภาวะ NeuP จากการประเมินดวยแบบสอบถาม 

Thai DN4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.002) ดังรูปที่ 1   

บทวิจารณ

อาการปวดเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหผูปวย CTS มาพบ

แพทย ดังนั้นการใหการวินิจฉัยตั้งแตระยะแรกโดยจําแนกความปวด

ตามกลไกการเกิดและสาเหตุที่กอใหเกิดโรคจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง

เพ่ือการวางแผนการรักษาอยางเหมาะสม(24) การศึกษาคร้ังน้ีไดคัดกรอง 

NeuP โดยใชแบบสอบถาม Thai DN4(17) พบวา NeuP มีความชุกในผูปวย

CTS เทากับรอยละ 45.63 ใกลเคียงกับผลที่ไดจากการศึกษาของ 

Gürsoy AE และคณะ(25) ที่ใชแบบสอบถาม LANSS pain scale ที่

มีรูปแบบคําถามและการตรวจรางกายใกลเคียงกับแบบสอบถาม Thai 

DN4 โดยพบความชุกเทากับรอยละ 47.6 

Table 1. Demographic characteristics of patients with CTS compared between 
those with and without neuropathic pain according to the Thai language of the 
neuropathic pain diagnostic questionnaire (Thai DN4)

Thai DN4 ≥4 (n=36) Thai DN4 <4 (n=55) p

Sex (male/female)
Age (years)
Weight (kg)
Height (cm)
BMI (kg/m²)

4/32
48.85 (10.06)
66.97 (13.68)
157.23 (5.99)
26.97 (4.82)

8/47
52.44 (12.58)
65.21 (10.63)
157.30 (6.34)
26.34 (3.90)

0.501
0.467
0.103
0.442
0.103

Mean (SD); for statistical analysis of demographic characteristics, each patient 
with bilateral CTS was counted only once.

Table 2. Comparison of duration of symptoms and pain intensity between those 
with and without neuropathic pain according to the Thai language of the neuro-
pathic pain diagnostic questionnaire (Thai DN4)

Thai DN4 ≥4 
(n=73)

Thai DN4 <4 
(n=87)

p

Duration of symptoms (months)
Pain intensity during the past 
month (NRS)

22.70±29.68
6.11±2.37 

7.46±15.23
1.46±2.40

0.001*
0.000*

NRS, Numerical Rating Scale; * p – value < 0.05

Table 3. Comparison of clinical fi ndings of CTS hands between those with and 
without neuropathic pain according to the Thai language of the neuropathic pain 
diagnostic questionnaire (Thai DN4)

Thai DN4 ≥4 
(n=73)

Thai DN4 <4 
(n=87)

p

Sensory defi cit in median nerve 
distribution (Yes)

Motor defi cit (Yes)
Thenar atrophy (Yes)
Tinel sign (Positive)
Modifi ed Phalen test (Positive)

69 (94.52)

21 (28.77)
22 (30.14)
41 (56.16)
63 (86.30)

45 (51.72)

7 (8.05)
9 (10.34)
12 (13.79)
40 (45.98)

0.001*

0.000*
0.001*
0.000*
0.000*

Number (%), * p – value < 0.05

Table 4. Comparison of clinical fi ndings of CTS hands between those with and 
without neuropathic pain according to the Thai language of the neuropathic pain 
diagnostic questionnaire (Thai DN4)

Thai DN4 ≥4 
(n=73)

Thai DN4 <4 
(n=87)

p

DSL (ms)
SNAP amplitude (μV)
DML (ms)
CMAP amplitude (mV)
Motor NCV (m/s)
4th digit latency difference (ms)

3.71 (2.60)
16.92 (16.50)

5.73 (3.21)
5.06 (3.71)

44.13 (19.14)
0.05 (0.36)

3.50 (2.22)
21.48 (19.82)

4.02 (2.44)
5.58 (3.81)

40.97 (22.17)
0.04 (0.18)

0.639
0.548
0.178
0.362
0.380
0.549

Mean (SD)

  
1.37

3.45

13.7

29.89

57.53
60.92

16.44

2.3

10.96

3.45
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Figure 1. Percentage of CTS in different severity stages in NeuP+ and NeuP- CTS hands.
Abbreviations: CTS, carpal tunnel syndrome; NeuP+, positive neuropathic pain according to the Thai DN4 questionnaire; NeuP-, negative neuropathic 
pain according to the Thai DN4 questionnaire.
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จากหลายการศึกษาที่ผานมา ยังมีผลที่ขัดแยงกันเก่ียวกับความ

สัมพันธระหวาง NeuP กับระดับความรุนแรงจากการตรวจไฟฟาวินิจฉัย

ในผูปวย CTS บางการศึกษาพบวามีความสัมพันธกัน(26)  และหลาย

การศึกษาที่พบวาไมมีความสัมพันธกัน(25,27) จากการศึกษาครั้งนี้พบวา 

ระดับความรุนแรงของ CTS จากผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยสัมพันธกับ

ภาวะ NeuP จากการประเมินดวยแบบสอบถาม Thai DN4 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยผลการศึกษาที่แตกตางกันอาจเกิด

จากการใชแบบสอบถามท่ีตางกัน รวมทั้งอาจมีสาเหตุมาจากปจจัยอื่น

ที่ทําใหผูปวยรับรูอาการปวดแตกตางกันเชนสภาพแวดลอมทางสังคม

และลักษณะการปรับตัวของผูปวยแตละราย

สวนผลการศึกษาปจจัยอื่นที่มีผลตอการเกิด NeuP ในการศึกษา

ครั้งนี้ พบวาเปนไปในทิศทางเดียวกันซ่ึงสัมพันธกับระดับความรุนแรง

ของ CTS โดยกลุมที่มี NeuP มีระยะเวลาท่ีเกิดอาการนานกวาและมี

ปริมาณความปวดในชวง 1 เดือนท่ีผานมาตามมาตรวัด NRS มากกวา

อยางมีนัยสําคัญ เชนเดียวกับผลการตรวจรางกายและการตรวจ pro-

vocative tests ที่พบความผิดปกติและใหผลบวกสูงกวาในกลุมที่มี

ภาวะ NeuP อยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับผลที่ไดจากการศึกษาของ 

พิชามญชุ และคณะ(28) ที่พบวาคาความไวของการตรวจ modifi ed 

Phalen test และ Tinel sign ที่อุโมงคขอมือมีการเพิ่มตามระดับ

ความรุนแรงของ CTS จากการตรวจไฟฟาวินิจฉัย นอกจากน้ียังพบวา

ผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยไดแก distal sensory latency (DSL), sen-

sory nerve action potential (SNAP) amplitude, distal motor 

latency (DML), compound muscle action potential (CMAP) 

amplitude, motor nerve conduction velocity (NCV) และ 4th 

digit median-ulnar latency difference มีแนวโนมพบความผิดปกติ

ไดสูงกวาในกลุมที่มี NeuP แมจะไมแตกตางกับกลุมที่ไมมี NeuP 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ดังนั้น แพทยเวชศาสตรฟนฟูที่ใหการวินิจฉัย CTS ควรตระหนักถึง

NeuP หากวินิจฉัยไดวาผูปวย CTS มี NeuP จะชวยนําไปสูการวางแผน

การรักษาที่เหมาะสมได เชนการรักษาโดยการใชยาตามแนว ทางเวช

ปฏิบัติ NeuP พ.ศ. 2551(29) รวมทั้งอาจพิจารณารักษาโดยการผาตัด 

โดย Sonohata M และคณะ(30) พบวาการผาตัดสามารถรักษาภาวะ 

NeuP ประสาทในผูปวย CTS ไดเปนอยางดี

การศึกษาครั้งนี้มีขอดอย กลาวคือ NeuP เปนเพียงอาการและ

แบบสอบถาม Thai DN4 เปนเพียงเครื่องมือคัดกรองภาวะ NeuP 

มิใชเครื่องมือวินิจฉัยโรค นอกจากน้ียังมีหลายภาวะที่ทําใหเกิดอาการ

ชาหรือปวดบริเวณมือคลายกับอาการของ CTS และ NeuP ที่แมจะ

สัมภาษณประวัติและตรวจรางกายทางระบบประสาทอยางละเอียดก็

ยังไมสามารถคัดออกไดทั้งหมด

กลาวโดยสรุป ผูปวยกลุมอาการเสนประสาทมีเดียนถูกกดทับใน

อุโมงคขอมือ มีความชุกของภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทท่ีประเมิน

โดยใชแบบสอบถาม Thai DN4 เทากับรอยละ 45.63 และภาวะปวด

เหตุพยาธิสภาพประสาทสัมพันธกับระดับความรุนแรงของกลุมอาการ
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