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1. การตรวจ
1.1 อาการ
ผู้ป่วยมักมาหาแพทย์ด้วยอาการปวดหรือบวมที่เท้า หรือมีความลาบากในการสวมรองเท้า (Smith
1979) ส่วนเด็กที่เท้ามีลักษณะผิดปกตินั้นบิดามารดา ครู หรือผู้ใกล้ชิดมักเป็นผู้สังเกตเห็นเพราะเด็กไม่มี
อาการ (Apley, Solomon 1982)
1.2 การตรวจร่างกาย
ก. ในท่ายืน ควรให้ผู้ป่วยสวมเสื้อคลุมทับชุดชั้นในเพื่อให้เห็นความผิดปกติในส่วนอื่นที่อาจเกิด
ร่วมกับความผิดปกติของเท้าได้ ควรตรวจหลัง ข้อตะโพก ข้อเข่าด้วย สังเกตดูความผิดปกติในขณะที่
ผู้ป่วยหันหน้าเข้าหาผู้ตรวจก่อน ต่อมาจึงให้หันหลัง สาหรับที่เท้าเองนั้นควรสังเกตลักษณะและรูปเท้า โดย
ปกติแล้วผู้ป่วยควรยืนเต็มเท้า (plantigrade) ซึ่งหมายถึงว่าน้าหนักตัวลงไปบนซ่นเท้าและปลายเท้าเท่ากัน
ควรสังเกตอุ้งเท้าด้วยว่าสูงกว่าปกติหรือไม่มีอุ้งเท้า
นิ้วเท้าเกหรืองอพับมากกว่าปกติ หลังจากนั้นจึงให้
ผู้ป่วยเดินเพื่อสังเกตว่ามีอาการปลายเท้าตกหรือข้อเท้าติดแข็ง
ข. ในท่านั่งห้อยเท้า ตรวจหารอยแผลหรือบริเวณที่ผิวหนังหนาผิดปกติ (callus) ทั้งทางด้านหลัง
เท้าและฝ่าเท้า กดและคลาหาบริเวณที่ทาให้เกิดความเจ็บปวดหรือ สิ่งผิดปกติเช่น ก้อนเนื้อหรือถุงน้า
การตรวจการหมุนของข้อต่าง ๆ ของเท้า
ข้อเท้า : ใช้มือหนึ่งรวบข้อเท้าและใช้อีกมือหนึ่งจับรวบเท้าโยกเท้าให้กระดกขึ้นและลง โดยปกติแล้ว
ข้อเท้าจะกระดกขึ้นได้ 30 องศา และลงได้ 45 องศา โดยถือท่าที่เท้าได้ฉากกับขาเป็น 0 องศา ข้อซ่นเท้า
(subtalar joint) ใช้มือหนึ่งจับข้อเท้าและอีกมือหนึ่งจับซ่นเท้าบิดให้พลิกเข้าและออก ปกติแล้วกระดูกซ่นเท้า
จะพลิกออกมากกว่า
ข้อกลางเท้า (midtarsal joint) ปกติแล้วข้อนี้จะไม่มีการเคลื่อนไหว
ข้อนิ้ว ควรงอและเหยียดได้พอสมควร
ค. รองเท้า ดูแบบของรองเท้าว่าเข้ากับรูปเท้าหรือไม่เพราะอาจเป็นสาเหตุของความเจ็บปวดได้ ซ่น
รองเท้าที่สึกเร็วกว่าปกติหรือไม่เสมอกันแสดงถึงการเดินที่ผิดปกติ
1.3 การตรวจทางรังสี

ควรถ่ายอย่างน้อย 3 ท่า (AP, lateral และ oblique) เพื่อให้เห็นกระดูกและข้อต่าง ๆ ได้ชัดเจน การ
ถ่าย 2 ท่าแรกในขณะที่ผู้ป่วยยืนช่วยให้เห็นลักษณะของ flat feet และ metatarsal primus varus ไดัชัดเจน
2. เท้าที่มีลักษณะผิดปกติ
เท้าเด็กที่มีลักษณะผิดปกติมักทาให้ผู้ปกครองวิตกกังวลมากแพทย์ควรต้องทราบ natural history และ
development ของเท้าเป็นอย่างดีจึงจะสามารถอธิบายให้ผู้ปกครองคลายความกังวลใจได้ (Fixen 1976)
2.1 เท้าปุก (Congenital talipes equinovarus : club foot)
เท้าปุกเคยเชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของยีนส์หลายตาแหน่ง (polygenic inheritance) (WynneDavies 1964) แต่จากการศึกษาอย่างถี่ถ้วนพบว่า มีเพียงน้อยรายที่สืบทอดทางกรรมพันธุ์ (Cowell, Wein
1980) เข้าใจว่าเกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เพราะอาจพบลักษณะที่ผิดปกติของเท้าเช่นนี้ได้ในเด็กที่มี
ความผิดปกติของระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อแต่กาเนิด
และจากการตัดชิ้นเนื้อมาตรวจพบว่ากล้ามเนื้อ
เหล่านี้มี motor unit ผิดปกติ (Issacs et al 1977 ; Handelmonus, Badalamante 1981) โรคนี้พบในเด็กชาย
มากกว่าเด็กหญิงในอัตราส่วน 2 : 1 และ 1 ใน 3 เป็นทั้งสองข้าง ลักษณะของเท้าที่ผิดปกติแบบนี้อาจพบได้
ในโรค meningomyelocele และ arthrogryposis และเนื่องจากอุบัติการของโรคทั้งสองนี้ลดลงรวมทั้งเท้าปุก
ด้วย (Brown, Robson, Sharrad 1980) จึงเป็นไปได้ว่าโรคทั้งสามนี้มีสาเหตุร่วมกันคือจาก intra-interior viral
infection (Roper et al 1987)
พยาธิสภาพ หัวกระดูกเทลัสจะกระดกลง (equinus) ข้อ subtalar จะพลิกเข้าทาให้ปลายเท้าพลิกหงาย
(inversion) เอ็นหุ้มข้อเท้าทางด้านหลังและเอ็นหุ้มข้อต่าง ๆ ของเท้าทางด้านในจะหดสั้น ความเห็นของ
English school เชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อกระดูกเท้าชิ้นต่าง ๆ ใน
ระยะแรกจะมีลักษณะปกติ นอกจากในรายที่ไม่ได้รับการรักษา และปล่อยให้เท้าอยู่ในสภาพที่ผิดปกติเป็น
เวลานานจนกระดูกเองเจริญผิดปกติตามไปด้วย (Jones 1987) แต่ American school เท้ากระปุกเกิดจาก
กระดูก talus เจริญผิดปกติ (Jrani, Sherman 1972) โดยที่ความผิดปกติของกล้ามเนื้อเกิดจาก immobilization
ในท่าที่ผิดปกติเป็นระยะเวลานาน (Cumming, Lovell 1988)
อาการ ทั้งปลายเท้าและซ่นเท้าเท้าจะบิดเข้าหาลาตัว ซ่นเท้าจะร่นขึ้นไปสูงจนติดกับข้อเท้า กล้ามเนื้อ
น่องมีขนาดเล็กและหดสั้น หัวกระดูกเทลัสจะนูนสูงจะคลาได้ที่บริเวณหลังเท้า ข้อมักติดแข็งดัดให้เท้า
เข้ารูปปกติไม่ได้ง่ายผิดกับชนิด postural clubfoot ซึ่งเกิดจากท่าที่เด็กขดตัวอยู่ในมดลูกและไม่มีการหดสั้น
ของเอ็นหุ้มข้อ ควรตรวจหลังและแขนขาส่วนอื่นด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กไม่เป็นโรค meningomyelocele หรือ
arthrogryposis (Attenborough 1966) ควรถ่ายภาพรังสีดัวยเพื่อช่วยให้ทราบลักษณะของกระดูกเท้าและ
ประเมินผลการรักษา (Simon 1977) ในรายที่ข้อเท้าติดแข็งมากถึงแม้ว่าแพทย์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ภาพรังสีไม่มีประโยชน์ในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ขวบ เพราะการถ่ายให้มุมมองเหมือนกันทุกครั้งเป็นไปได้ยาก
(Jones 1987) CT scan (Smith, Staple 1983) ก็เช่นเดียวกัน

การรักษา Attenborough (1966) แบ่งเท้าปุกออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทดัดง่าย (easy) และดัดยาก
(resistant) ประเภทหลังนี้นอกจากข้อติดแข็งมากจนดัดให้เข้ารูปได้ยากแล้วยังบิดกลับเข้ารูปเดิมได้อีก การ
ดัดบ่อยครั้งเกินไปอาจทาให้กระดูกเจริญผิดปกติจึงควรใช้วิธีการผ่าตัด ลักษณะที่สาคัญของเท้าปุกประเภท
"ดัดยาก" นี้สังเกตได้โดยที่ซ่นเท้าร่นขึ้นไปติดกับข้อเท้าและน่องมีขนาดเล็ก เท้าปุกที่เกิดจาก arthrogryposis
จัดได้ ว่าเป็นประเภท "ยาก" แต่ถึงแม้จะเป็นประเภทยากก็ควรใช้วิธีดัดไปก่อนจนกว่าเด็กจะมีอายุได้ 4-6
เดือน เพื่อให้เอ็นและผิวหนังยืดตัวไม่ตึงเกินไปก่อนให้การผ่าตัด (Cummings, Lovell 1988)
การดัดเท้า ควรเริ่มเมื่อเด็กอายุได้ 2-3 วัน โดยการใช้มือหนึ่งจับรอบซ่นเท้าและอีกมือหนึ่งจับปลายเท้า
โดยให้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสกันตรงข้อ talo-navicular เพื่อแก้ไข adduction ของปลายเท้าและ inversion ของ
ซ่นเท้าเสียก่อน เมื่อดัดปลายเท้าให้ตรงแล้วจึงใช้มือหนึ่งรวบข้อเท้าและอีกมือหนึ่งจับปลายเท้าเพื่อดันให้ข้อ
เท้ากระดกขึ้นเพื่อแก้ equinus ควร นวดเอ็นร้อยหวายก่อนเพื่อให้ยืดได้ง่าย เนื่องจากการดัดทาโดยเด็กไม่ได้
รับยาสลบจึงต้องใช้เผือก ชนิดแข็งเร็ว (Gypsona) เพื่อให้เฝือกแข็งตัวก่อนที่เด็กจะดิ้นจนเผือกแตก ควรใส่
เผือกขาชนิดยาว ตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงโคนขาและควรหมุนข้อเท้าให้บิดออกด้วยเพื่อแก้ internal tibial
torsion ซึ่งพบร่วมกับเท้าปุก เปลี่ยนเฝือกอาทิตย์ละ 1 ครั้งจนครบ 6 ครั้ง หากภายหลัง 6 อาทิตย์นี้แล้วเท้ายัง
ไม่เข้ารูปปกติให้ถือว่าเท้าปุกของเด็กคนนั้นเป็นประเภท "ยาก" (Harold, Walker 1983) และต้องให้การผ่าตัด
รักษา ภาพรังสีของเท้าเด็กที่ได้รับการแก้ไขแล้วนี้ในท่า AP กระดูกเทลัสควรจะทามุมกับกระดูกคัลเคเนียม
ไม่น้อยกว่า 20 องศา และในท่า lateral กระดูกคัลเคเนียมควรตั้งฉากกับกระดูกทิเบีย (Fixen 1976)
การผ่าตัด ควรทาเมื่อเด็กมีอายุระหว่าง 3-6 เดือน ในรายที่การดัดไม่ได้ผล การ ผ่าตัดเรียกว่า postero
medial release ประกอบด้วยการตัดเอ็นหุ้มข้อเท้าทางด้านหลัง (posterior capsulotomy of the tibio-talar and
subtalar joint) รวมทั้งการตัดเอ็น posterior talofibular ligament และ calcaneofibular ligament เพื่อให้กระดูก
เทลัสกระดกขึ้นได้เต็มที่ (Scott, Hosking, Cutterall 1984) เอ็นหุ้มข้อต่าง ๆ ของเท้าทางด้านใน การยึดเอ็น
กล้ามเนื้อมัดที่หดสั้น (Z-plasty of tendoAhilles, flexor hallucis longus, flexor digitorum longus และ
tibialis posterior) หลังจากนั้นจึงสวมเฝือกต่อเพื่อบังคับให้เท้าอยู่ในรูปที่ปกติอีกอย่างน้อย 3 อาทิตย์ แผล
ผ่าตัดมีลักษณะตรงหน้าต่อเอ็นร้อยหวายในเด็กเล็ก ในเด็กโตอายุเกิน 1 ขวบต้องโค้งอ้อมขอบล่างของตาตุ่ม
มายังข้อ tarso-metatarsal joint (Turco 1979) บางรายถึงแม้ให้การผ่าตัดก็อาจแก้ความผิดปกติไม่ได้เต็มที่
สาหรับกลุ่มที่เกิดจาก spina bifida sacral agenesis หรือ arthrogryposis วิธีที่ดีที่สุดได้แก่การทา talectomy
(Green, Fixsen, Lloyd 1984)
การดูแลเท้าภายหลังที่ได้รับการจัดให้เข้ารูปปกติแล้ว ควรดามเท้าและข้อเท้าด้วย Denis-Browne splint
และรองเท้าที่มีลักษณะพิเศษจนกว่าเด็กจะเริ่มเดิน รองเท้าต้องมีขอบในตรงหรือเบนออก (straight or outflare last) เพื่อบังคับไม่ให้เท้าบิดกลับเข้ารูปเดิม เมื่อเด็กเดินได้แล้วจึงให้สวม DB splint เฉพาะในเวลานอน
ในเวลาอื่นควรสวมรองเท้าที่ขอบในตรงไม่มีซ่น และเสริมฟื้นหัวรองเท้าทางด้านนอก (lateral sole wedge)

เพื่อมิให้ปลายเท้าพลิกเข้าได้อีก ควรใช้วิธีการดังกล่าวนี้จนเด็กอายุได้ 6 ขวบ บางรายอาจต้องสวมรองเท้า
แบบพิเศษนี้จนโตเป็นผู้ใหญ่ (Blockey, Smith 1966) หากตรวจพบ residual forefoot adduction ต้องแก้ไข
ด้วยการทา tarso metatarsal capsulotomy (Jones 1976) หากพบว่าเท้ายังอยู่ในท่า supination เนื่องจาก
dorsiflexor และ peroneal muscles ไม่มีกาลังอาจใช้วิธี split transfer กล้ามเนื้อ tibialis anterior หรือ tibialis
posterior (Gartland 1964) ไปยัง second หรือ third cuneiform bone (Jones 1987 ; Cummings, Lovell 1988)
การผ่าตัดในระยะหลัง ในเด็กที่อายุต่ากว่า 5 ขวบ การทา postero-medial release ยังคงได้ผล แต่แผลมี
ลักษณะโค้ง (Turco 1979) ในเด็กที่อายุสูงกว่านี้หรือ relapsed clubfoot อาจใช้ calcaneo-cuboid fusion
(Evan 1961) แต่ต้องแก้ความผิดปกติทาง posteromedial ให้เรียบร้อยก่อน (Tayton, Thompson 1979 ;
Addison, Fixen Lloyd-Roberts 1983), valgus osteotomy of os calcis (Dwyer 1963) มีปัญหาของ skin
closure และใช้ไม่ได้หากยังมี subluxation ของ talonavicular joint (Dee 1987) แต่ถ้าเด็กอายุมากกว่า 10
ขวบแล้ว triple arthrodesis (Ryerson 1923) ให้ผลดีที่สุด (Harold, Toroh 1973) วิธีนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ชอบ
เดินเท้าเปล่าหรือสวมรองเท้าแตะเช่นคนต่างจังหวัดไม่ควรใช้ เพราะการนาเอาผิวหนังฝ่าเท้าซึ่งมีลักษณะ
บางลงมารับน้าหนักจะทาให้เกิดแผลเรื้อรัง (Jones 1987) เนื่องจากการเชื่อมข้อทาให้เท้ามีขนาดเล็กลงจึงมี
ผู้ใช้เครื่อง Ilizarov ยืดเท้าให้ยาวออกก่อน (Grill, Franke 1985)
2.2 Metatarsus varus ปลายเท้าหักเข้าพบน้อยและดัดให้เข้ารูปได้ง่าย มีเพียง 10% เท่านั้นที่ต้องให้การ
รักษา (Ponseti, Becker 1966) ควรดัดด้วยเฝือกซึ่งใส่ยากเพราะต้องให้ hell อยู่ในท่า neutral หากยังไม่หาย
ควรตัด abductor hallucis การผ่าตัดยึดเอ็นหุ้มข้อ tarso-metatarsal joint (Heyman, Herndon, Strong 1958)
ใช้ในเด็กอายุ 2-3 ขวบ แต่ผลไม่ดีเท่าที่ควร (Stark, Johnson, Winter 1987) ในเด็กโตเกิน 8 ขวบอาจใช้วิธีตัด
กระดูกฝ่าเท้า (metatarsal osteotomy) ในบริเวณโคนกระดูก (Tachjian 1979) ในผู้ใหญ่ต้องตัดเนื้อกระดูก
ออกเป็นรูปลิ่ม (mid-tarsal wedge resection) หรือเชื่อมข้อ tarso-metatarsal joints จึงจะปรับกระดูกให้เข้า
แนวได้ ความผิดปกติของรูปเท้าแบบนี้อาจไม่จาเป็นต้องให้การรักษาหากไม่มีอาการ มีผู้พยายามแบ่งความ
ผิดปกติย่อยออกไป (Peterson 1986) ได้แก่ hook foot, skewfoot adducted forefoot, metatarsus adductus
และ metatarsus adductus et supinatus แต่รูปเท้าและกระดูกในภาพเอกซเรย์ไม่แตกต่างกันเป็นการเพิ่มความ
สับสนโดยไม่จาเป็น (Jones 1987)
2.3 Talipes calcaneus ข้อเท้ากระดกขึ้นจนหลังเท้าแนบกับกระดูกหน้าแข้งเป็นลักษณะที่พบได้บ่อย
ในเด็กแรกคลอด ปลายเท้ามักปัดออกด้วย ส่วนใหญ่แล้วลักษณะที่ผิดปกติแบบนี้จะหายเองได้ ในเด็กแรก
คลอดควรดึงให้ปลายเท้ากระดกลงได้ประมาณ 45 องศา (Fixen 1976) ในรายที่ไม่สามรถดึงปลายเท้าให้
กระดกลงได้ควรดัดให้เอ็นด้านหลังเท้ายืด แล้วใส่เผือกให้เท้าอยู่ในท่าที่กระดกลงเล็กน้อยเป็นเวลา 2-3
อาทิตย์ เมื่อข้อขยับได้ดีแล้วจึงบังคับต่อด้วย DB-bar จนครบ 3 เดือน (Ginastras 1973) แต่วิธีนี้มักไม่จาเป็น
เท้าที่มีลักษณะแปตั้งแต่กาเนิดนี้มักเกิดร่วมกับข้อตะโพกหลุด (congenital dislocation of the hip) (Jones
1987)

2.4 เท้าแป (flat feet)
ในขณะยืนลงน้าหนักฝ่าเท้าด้านในไม่ควรจะสัมผัสกับพื้นแต่จะลอยสูงขึ้นเป็นอุ้งเท้า (arch of foot
medial or longitudinal) หากข้อ mid-tarsal และ subtalar joint พลิกคว่าได้มากกว่าปกติจะทาให้อุ้งเท้าทรุด
และเกิดเท้าแปขึ้น เท้าของเด็กแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 1 1/2 ปีมีลักษณะอูมและไม่มีอุ้งเท้าแม้แต่ในเวลา
ไม่ลงน้าหนักเนื่องจากมีไขมันในบริเวณฝ่าเท้ามาก แยกจาก caleaneovalgus ที่กระดกปลายเท้าลงได้เต็มที่
(Fixsen 1976) ในเด็กโตและผู้ใหญ่ขณะที่ยืนไม่ลงน้าหนักเท้าจะมีอุ้งทุกรายเพราะในโรคนี้ชิ้นกระดูกมี
ลักษณะปกติ (Gruber, Dee, Lehman 1989)
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กับโรคนี้มีหลายคา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนจึงควรทาความเข้าใจ
กับศัพท์เหล่านี้ไว้ pes planus, pes valgus หรือ pronated foot หมายถึง ลักษณะของเท้าที่ผิดปกติ ได้แก่ อุ้ง
เท้าทรุด ซ่นเท้าพลิกออก หรือข้อ midtarsal และ subtalar joint พลิกคว่าตามลาดับ คาว่า unstable,
hypermobile หรือ postural flat foot หมายถึงเท้าที่เอ็นหุ้มข้อหลวมและเกิดลักษณะผิดปกติขึ้นต่อเมื่อลง
น้าหนักเท่านั้น หากไม่ลงน้าหนักเช่นในเวลานอนหรือนั่งห้อยเท้าแล้วเท้าจะมีรูปปกติ สาหรับคาว่า foot
strain หรือ rigid flat foot หมายถึงอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากลักษณะของเท้าที่ผิดปกตินี้ (Apley,
Solomon 1982)
สาเหตุ
1. ความผิดปกติของกระดูกขาและเท้าที่เป็นต้นเหตุให้อุ้งเท้าทรุดหรือเท้าไม่มีอุ้ง ได้แก่ (Apley,
Solomon 1982)
1. กระดูกขาบิดออก (limb rotation) ความผิดปกติอาจเกิดที่กระดูกพีเมอร์ กระดูกทิเบียก็ได้ เด็ก
เหล่านี้จะยืนและเดินโดยที่ปลายเท้าจะแปออกเหมือนกับชาร์ลี แชปปลิน นา้หนักตัวจึงตกลงในกว่าแนว
ปกติซึ่งควรจะอยู่ระหว่างกระดูกฝ่าเท้าชิ้นแรกและชิ้นที่สอง และกลายเป็นแรงบิดให้อุ้งเท้าทรุดลง (Fixsen
1976)
2. ขาเก (genu valgum) เป็นความผิดปกติที่พบเกิดร่วมกับเท้าแบนราบในเด็กได้บ่อย และทาให้
น้าหนักตัวตกลงในกว่าปกติ จากสถิติพบว่าในเด็กชาวอังกฤษอายุต่ากว่า 10 เดือนมีลักษณะ flat feet สูงถึง
97 เปอร์เซนต์ แต่ในเด็ก 10 ขวบมีเพียง 4 เปอร์เซนต์ ในบางเชื้อชาติ flat feet พบได้สูงถึง 35 เปอร์เซนต์
(Fixsen 1976)
3. equinus deformity เอ็นร้อยหวายที่สั้นกว่าปกติจะยึดข้อเท้าไว้มิให้กระดกได้เต็มที่ น้าหนักตัวจะทา
ให้เท้าหักพับที่ข้อ mid-tarsal ได้ (Tachjian 1985)
4. ปลายเท้าบิดเข้า (varus of forefoot)
5. Congenital vertical talus เท้าที่ผิดปกติลักษณะนี้พบน้อย (Silk, Wain, Wright 1967) หัวกระดูก
เทลัสจะกระดกลงและเลื่อนหลุดจากกระดูกคัลเคเนียมซึ่งกระดกลงเช่นกันจนมาอยู่ในแนวเดียวกับกระดูกทิ
เบีย (vertical) และมีเอ็นร้อยหวายหดสั้นด้วยไม่ผิดกับใน clubfoot แต่ข้อ tolo-navicular จะหลุดกลับทางกัน

โดยมี dorsolateral dislocation ทาให้ปลายเท้าจะหักพับขึน้ ที่หัวกระดูกเทลัสจะดันให้ฝ่าเท้าในนูนสูงเหมือน
ท้องเรือ (boat-shaped or rocker-bottom foot) และคล่าได้ทางด้านในของฝ่าเท้า (Eyre-Brook 1967) บางราย
เอ็นกล้ามเนื้อ peroneal และ posterior tibial จะเลื่อนหลุดมาขวางด้านหน้าด้วย (Walker, Ghali, Silk 1985)
แยกจากกลุ่ม oblique talus ที่เมื่อกระดกเท้าลงแล้วข้อจะเข้าที่ (Eyre-Brook 1967) เข้าใจว่าเกิดจาก muscle
imbalance (Dremand, Sharrard 1971) ลักษณะ rocket tottom นี้อาจเกิดการดัดเท้าปุกอย่างไม่ถูกวิธีทาให้
ปลายเท้าหักพับ (Apley, Solomon 1982)
2. Physiological causes กลุ่มนี้ความผิดปกติเกิดจากเอ็นหุ้มข้อและกล้ามเนี้อเท้าที่ยืดตัวได้มากกว่า
ปกติ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ flexor ของเท้า
1. Infantile flat foot เด็กบางคนในระยะที่เริ่มเดินได้เองอาจยังไม่รู้จักใช้กล้ามเนื้อเพื่อการพยุงตัว จึง
ทาให้ข้อเท้าพลิกคว่าและอุ้งเท้าทรุด (Fixsen 1976)
2. Postural flat foot เด็กเหล่านี้มีลักษณะอ่อนแอ ยืนหลังโกง พุงป่องและกระดูกเชิงกรานแอ่นมา
ข้างหน้า การที่กล้ามเนื้อของเด็กเหล่านี้หย่อน (ไม่มี tone) จึงทาให้อุ้งเท้าทรุด (Apley, Solomon 1982)
3. Middle age flat foot เท้าแบนราบนี้อาจเกิดกับผู้หญิงในวัยกลางคนได้โดยเฉพาะในคนที่มี
น้าหนักมากและต้องยืนทางานเป็นเวลานาน กล้ามเนื้อ tibialis posterior ที่อ่อนกาลังลงหรือฉีกขาดจะยิ่งทา
ให้โอกาสทรุดมีได้มากขึ้น ข้อต่าง ๆ ของเท้ามักมีการเสื่อมสภาพ (osteoarthritic change) ด้วย (Mann 1983)
4. Temporary flat foot พบได้ในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและต้องนอนพักรักษาตัวเป็นเวลานาน เมื่อเริ่ม
เดินอุ้งเท้าอาจทรุดเนื่องจากกล้ามเนื้อที่เปลี้ยไม่มีกาลังพอที่จะพยุงน้าหนักตัวที่ตกลงบนเท้าได้
(Apley,
Solomon 1982)
อาการ
เด็ก บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือครูมักเป็นผู้ที่สังเกตว่าเด็กมีเท้าแป ทั้งนี้เพราะเด็กไม่มีอาการ บิดา
มารดาอาจสังเกตด้วยว่ารองเท้าของเด็กเหล่านี้พังเร็วกว่าปกติ (Fixsen 1976)
ผู้ใหญ่ ผู้ป่วยที่พึ่งฟื้นไข้หรือการเจ็บป่วยอาจมีอาการปวดหลังเท้าหรือซ่น เท้า (acute foot strain)
ได้ อาการปวดมักเกิดขึ้นภายหลังการยืนหรือเดินเป็นเวลานานในรายที่ข้อเริ่มเสื่อมสภาพอาการปวดจะมีอยู่
ตลอดเวลา
นอกจากนี้ยังมีตาปลาเกิดขึ้นที่ผิวหนังด้านหลังของนิ้วเท้าและที่ฝ่าเท้าตรงหัวกระดูกฝ่าเท้า
(Mann 1983)
ในการตรวจจะพบว่าเด็กส่วนใหญ่มีขาเก (knocked knee) รูปเท้าในขณะที่นั่งห้อยเท้าหรือนอนจะ
ปกติ จะพบว่าไม่มีอุ้งก็ต่อเมื่อยืนหรือเดิน หากมองดูจากทางด้านหลังจะเห็นว่าซ่นเท้าพลิกตะแคงและเอ็น
ร้อยหวายจะเบนออก ในรายที่ข้อเท้าพลิกคว่ามากจะคลาหัวกระดูกนาวิคิวลาที่นูนขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในรายที่มี accessory navicular bone ในรายที่ตึงมากควรถ่ายเอกซเรย์เพื่อให้ทราบแน่นอนว่าไม่มี vertical
talus (Fixsen 1976)
การรักษา

เนื่องจากอุ้งเท้าแปส่วนใหญ่ไม่มีอาการจึงไม่จาเป็นต้องให้การรักษา การบริหารกล้ามเนื้อขาโดย
การเขย่งเท้าวันละหลายครั้ง และการสวมรองเท้าที่มีหมอนหนุนอุ้งเท้ารองอยู่ที่พื้น (navicular pad, arch
support or cookie) จะช่วยลดอาการ foot strain ในผู้ใหญ่ที่มีเท้าแบนได้ สาหรับในเด็กนั้นการเสริมมอุ้งเท้า
จะช่วยให้เด็กมีท่าเดินที่ดีและรู้จักใช้กล้ามเนื้อช่วยพยุงตัวในเวลายืนหรือเดิน และยังช่วยลดการสึกหรอของ
รองเท้าอีกด้วย (Fixsen 1976) ถึงแม้ว่าการตัดรองเท้าพิเศษให้สวมไม่สามารถทาให้เกิดมีอุ้งเท้าในพวก
hypermobile ได้ แต่การรักษาอาจช่วยแก้ไขอาการขาเกได้ ในรายที่พลิกมากควรใช้รองเท้าที่มีทรง (counter)
แข็งเพื่อจับซ่นเท้าไม่ให้บิด (Rose 1985)
สาหรับ congenital flat feet (vertical talus) นั้น การทา closed reduction ไม่สาเร็จต้องอาศัยการผ่าตัด
แก้ไขเมื่อเด็กอายุได้ 3-6 เดือนโดยการยึดเอ็นร้อยหวาย (Z-plasty) และเอ็นกล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ ทางด้านหลัง
เท้าตัดเอ็นยึดข้อที่หดสั้น
หากยังไม่เข้าที่อาจต้องตัดกระดูกนาวิคิวลาออกในกรณีหลังกระดกขึ้นย้ายเอ็น
กล้ามเนื้อ tibialis anterior ให้มาเกาะที่หัวกระดูกเทลัสเพื่อกันไม่ให้ทรุดลงไปได้อีก ยึดกระดูกเทลัสและ
คัลเคเนียมไว้ด้วยกันด้วย Kirschner wire หรือเฝือก (Colton 1973) อาจทาผ่าตัดแก้ไขทั้ง forefoot และ hind
foot ไปพร้อมกัน (Fritton, Neurolos 1979) หรือแก้ที่ forefoot ก่อน (Walker, Ghali, Silk 1985)
การผ่าตัดแก้ไขเท้าแปนั้นมีหลายวิธีเช่น Kidner แล้วแต่ประสพการณ์ของผู้รายงาน ดังที่ได้กล่าวข้างต้น
แล้วว่า ผู้ที่มีเท้าผิดปกติแบบนี้มักไม่อาการ การผ่าตัดเองอาจทาให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีรูปเท้าที่สวยขึ้นแต่อาจ
เจ็บปวดจนเดินไม่ได้
จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะพยายามใช้วิธีการผ่าตัดในการรักษาพวก
hypermobile flat foot ซึ่งมีเพียงน้อยรายที่มีอาการปวด (Dee 1989)
2.5 Spasmodic flat foot
ชื่อนี้เรียกกันผิดมานานแล้วเพราะเท้าของผู้ป่วยเหล่านี้ไม่แบนราบยังคงมีอุ้งอยู่แต่ที่เรียก spasmodic
เพราะกล้ามเนื้อ evertor มีการเกร็งตัว (spasm) อยู่ตลอดเวลา ทาให้เห็นเอ็นของกล้ามเนื้อเหล่านี้ (peroneal
group) นูนขึ้นทางด้านหลังเท้าได้อย่างชัดเจน ปลายเท้าด้านนอกจะยกสูงขึ้นเนื่องจากการเกร็งตัวของ
กล้ามเนื้อ (Harris, Beath 1948) ภาพรังสีเท้าของเด็กเหล่านี้มักจะพบว่ามีชิ้นกระดูกเชื่อมต่อ (congenital bar)
ระหว่างกระดูกคัลเคเนียมกับกระดูกเท้าชิ้นอื่น ๆ จึงทาให้มีผู้เรียกโรคนี้ว่า tarsal coalition (Conway, Cowell
1969) ซึ่งแม้บางรายชิ้นกระดูกที่ยื่นออกมานี้ไม่เชื่อมต่อกับกระดูกชิ้นอื่น เข้าใจว่าชิ้นกระดูกที่ผิดปกตินี้ทา
ให้ข้อ subtalar และ mid tarsal เคลื่อนไหวได้น้อยกว่าปกติจึงทาให้เกิดความเจ็บปวดและการเกร็งตัวของ
กล้ามเนื้อขึ้น เป็นที่น่าแปลกว่าญาติของผู้ป่วยอาจมี tarsal coalition ให้เห็นได้ในภาพรังสีโดยไม่มีอาการ
(Stormont, Peterson 1983) อาการปวดเท้าและเกร็งตัวของกล้ามเนื้อนี้อาจพบได้ในโรค ที่ทาให้เกิดการ
อักเสบที่ข้อ subtalar joint เช่น rheumatoid (Gruber, Dee, Lehman 1989)
อาการ

โรคนี้พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงในอัตราส่วน 2:1 เด็กที่เป็นจะมีอายุ 12-16 ปีเป็นส่วนใหญ่ ปลาย
เท้าด้านนอกจะลอยสูงพ้นพื้นและเห็นเอ็นของกล้ามเนื้อ evertor ทางด้านหลังเท้าได้ชัดเจน มักมีอาการกด
เจ็บที่บริเวณ sinus tarsi ข้อ subtalar และ mid-tarsal จะติดแข็งและหากพยายามจับซ่นเท้าให้พลิกจะทาให้
เด็กเกิดความเจ็บปวด (Apley, Solomon 1982) ภาพรังสีในท่า oblique จะเห็นชิ้นกระดูกที่ผิดปกตินี้ได้ชัดเจน
(Morsier, Asher 1984)
การรักษา
ควรลองใส่เฝือกก่อน บางรายอาจต้องทาในขณะที่เด็กได้รับยาสลบเพื่อให้กล้ามเนื้อหายเกร็ง ควรสวม
เฝือกอย่างน้อย 6 อาทิตย์ หลังจากนั้นจึงให้สวมขาเหล็ก (caliper) ที่มี่ T strap เพื่อดึงสู้กับกล้ามเนื้อไม่ให้ข้อ
เท้าพลิก (Fixsen 1976) หากอาการยังไม่ดีขึ้นหลังจากใส่เฝือกครบกาหนดแล้ว การผ่าตัดเอาชิ้นกระดูกหรือ
กระดูกอ่อนตรงรอยเชื่อมออกเพียงอย่างเดียวอาจทาให้อาการหายไปได้ (Mitchell, Gibson 1967) Cain และ
Hyman (1978) แนะนาให้ตัดกระดูกซ่นเท้าและดัดให้บิดออก (valgus osteotomy) หากวิธีการต่าง ๆ ที่กล่าว
มาแล้วไม่สามารถแก้ไขอาการได้ต้องเชื่อมข้อ subtalar และ talo navicular และ calcaneo-cuboid เสีย (triple
arthrodesis) (Cowell 1982 ; Swiontkowski 1983)
2.6 อุ้งเท้าลึก (pes cavus)
สาเหตุ (Jahss 1983) 1. ความไม่สมดุลย์ของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อฝ่าเท้ามัดเล็ก ๆ (lumbricales and
interosseous) มีหน้าที่งอโคนนิ้ว (metatarso phalangeal joint) และเฝือกข้อนิ้ว (interphalangeal joint) หาก
กล้ามเนื้อเหล่านี้เป็นอัมพาตหรือมีกาลังลดลง กล้ามน่องที่มีหน้าที่เหยียดและงอข้อนิ้ว (long extensor and
flexor) ซึ่งแข็งแรงกว่าจะดึงข้อนิ้วให้งอพับและกระดูกข้อโคนนิ้วขึ้นพร้อมไปกับการดึงปลายเท้าให้งุ้มลง
(plantaris) ด้วย
2. กล้ามเนื้อหดสั้น หากกล้ามเนื้อฝ่าเท้าได้รับความเสียหายเกิดเป็นพังผืด เช่น ใน Volkmann's
ischemia จะหดสั้นทาให้อุ้งเท้าลึก
พยาธิสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงที่ข้อต่าง ๆ ที่เท้าแต่ละข้อในโรคนี้ไม่เหมือนกัน ข้อซ่นเท้า (subtalar joint) จะพลิก
ตะแคงเข้าข้อกลางเท้า (mid tarsal joint) งอพับลงทาให้ปลายเท้างุ้มต่ากว่าระดับข้อเท้า ส่วนข้อโคนนิ้วจะพับ
ขึ้นและข้อนิ้วจะงอลงในระยะต่อมาจะเกิดตาปลาขึ้นที่ฝ่าเท้าตรงหัวกระดูกฝ่าเท้าเพราะต้องรับน้าหนักตัว
เพิ่มขึ้น ที่หลังข้อนิ้วก็เช่นกันจะเกิดตาปลาขึ้นเนื่องจากถูกหัวรองเท้ากด (Dwger 1975)
อาการ

Congenital pes cavus หรือ pes arcutus นั้นพบได้น้อย พวกนี้ไม่มี claw toe (Fixsen 1976)
ผู้ปกครองหรือแพทย์มักไม่สังเกตว่าเท้าของเด็กผิดปกติก่อนที่เด็กเริ่มมีอาการ
ความเจ็บปวดมักเกิดจาก
บริเวณตาปลา (dorsal callus) นอกจากนี้เด็กอาจมีอาการปวดเมื่อยที่น่องและฝ่าเท้าหลังจากวิ่งเล่นหรือออก
กาลังกาย ข้อเท้ามักจะแพลงได้บ่อย ๆ เพราะซ่นเท้าตะแคง (varus) อยู่แล้ว
พวกที่ไม่ทราบสาเหตุนั้นอาการมักเริ่มเมื่อเด็กอายุได้ 8-10 ขวบ นอกจากความผิดปกติของเท้าแล้ว
โดยทั่วไปเด็กมีสุขภาพแข็งแรง เด็กพวกนี้มักมีประวัติของความผิดปกติชนิดเดียวกันในหมู่ญาติด้วยและเป็น
ทั้งสองเท้า อุ้งเท้าของเด็กเหล่านี้จะลึก เอ็นของกล้ามเนื้อทางด้านหลังเท้าจะนูนขึ้นมาเป็นสัน มีตาปลา
เกิดขึ้นทั้งที่ด้านฝ่าเท้าใต้หัวกระดูกฝ่าเท้าและหลังข้อนิ้วเท้า ข้อเท้าขยับได้เป็นปกติแต่ไม่ว่าจะพยายามจับข้อ
เท้าให้กระดกขึ้นสูงเท่าใดก็ตามปลายเท้าจะอยู่ต่ากว่าระดับของข้อเท้าเสมอไม่กระดกตามขึ้นไปด้วย ซ่นเท้า
จะพลิกตะแคงเข้า ข้อกลางเท้าพับลงข้อโคนนิ้วจะหักพับขึ้นและข้อนิ้วจะงอลงพับ ข้อที่ติดอยู่ในท่าผิดปกติ
เหล่านี้จะแข็งจับให้เหยียดตรงได้ลาบาก (Fixsen 1976)

การวินิจฉัยแยกโรค
ก่อนที่จะให้การวินิจฉัยว่าลักษณะที่ผิดปกติเป็นชนิดไม่ทราบสาเหตุ ควรตรวจร่างกายผู้ป่วยให้ละเอียด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางระบบประสาท ซึ่งพบได้สูงทั้ง 66 เปอร์เซนต์ (Brewerton, Sandifer, Sweetman 1963)
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสาเหตุอื่นซ่อนเร้นอยู่ โรคอื่นที่อาจทาให้เท้ามีลักษณะผิดปกติเช่นนี้ได้มีดังนี้ (Apley,
Solomon 1982)
1. โรคทางระบบประสาท ได้แก่ Friedrich's ataxia และ spina bifida ซึ่งจะมีความผิดปกติในร่างกาย
ส่วนอื่นให้ตรวจพบ ส่วนโรค Charcot-Marie-Tooth นั้น นอกจากกล้ามเนื้อ peroneal ลีบแล้ว กล้ามเนื้อมัด
เล็กที่หลังมือก็จะลีบลงด้วย (Mayer 1978)
2. Volkmann's ischemia พวกนี้มีประวัติอุบัติเหตุทุกราย
การรักษา
เด็ก การดัดข้อนิ้วให้เหยียดและสอนให้เด็กหัดงอข้อโคนนิ้วในขณะที่จับนิ้วให้เหยียดตรงอาจช่วยให้
อาการดีขึ้น ในระหว่างนั้นควรให้เด็กสวมรองเท้าที่ไม่มีซ่นและหัวรองเท้าต้องโตและยาวเป็นพิเศษ
การผ่าตัดแก้ไข claw toe ในรายที่ยังลีบให้ข้อนิ้วเหยียดได้เต็ม ได้แก่ ข้อนิ้วหัวแม่เท้าและย้ายเอ็น
extensor hallucis longus ให้มาเกาะที่หัวกระดูก first metatarsal ส่วนอีกสี่นิ้วนั้นการผ่าตัดย้ายเอ็น toe flexor
ให้มายึดกับเอ็น toe extensor มักทาให้ข้อนิ้วเหยียดได้ตรงโดยไม่ต้องเชื่อมข้อนิ้ว ในรายที่อุ้งเท้าลึกมากอาจ
ต้องตัดเอ็นฝ่าเท้าหรือเลาะให้หลุดจากกระดูกซ่นเท้า (Steindler's release of plantar ligament) หลังการผ่าตัด
ต้องใส่เฝือกต่ออีก 6 อาทิตย์ (Fixsen 1976)
ในคนหนุ่มสาว ในระยะนี้เนื่องจากข้อนิ้วมักติดแข็งจนยืดไม่ออกแล้ว จึงต้องเชื่อมข้อนิ้วให้ติดอยู่ใน
ท่าเหยียดตรงเพื่อให้กล้ามเนื้อ flexor งอได้แต่ข้อโคนนิ้ว ควรย้ายเอ็นกล้ามเนื้อ extensor ให้มาเกาะกับหัว
กระดูกฝ่าเท้าเพื่อยกกระดูกโคนนิ้วขึ้น เนื่องจากหัวแม่เท้ามีขนาดใหญ่จึงต้องยึดด้วยสกรู ส่วนนิ้วอื่นนั้นใช้
Kirschner wire แทงผ่านข้อก็พอ เมื่อกระดูกเชื่อมติดกันสนิทแล้วจึงถอดออก (Taylor 1951) สาหรับซ่นเท้าที่
ตะแคงเข้านั้นการตัดกระดูกซ่นเท้าและดัดให้บิดออกพร้อมกับการเลาะเอ็นฝ่าเท้ามักได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ
(Dwyer 1959)ส่วนปลายเท้าที่งุ้มนั้นอาจใช้วิธีตัดกระดูกเท้าตรงข้อ mid tarsal ออกเป็นรูปลิ่มพร้อมไปกับ
การเชื่อมข้อ tarso-metatarsal joint (Fixsen 1976) อีกวิธีหนึ่งได้แก่การทา V osteotomy (Japas 1968) วิธีการ
หลังนี้ไม่ควรทาจนกว่าเด็กจะเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว และใช้ได้ในรายที่ความผิดปกตินี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
โรคทางระบบประสาท ในกรณีที่เกิดจาก poliomyelitis อาจต้อง transfer เอ็นกล้ามเนื้อ long extensor ของ
นิ้วเท้าและ peroneal ไปยัง tendo Achilles เพื่อให้ plantar flexor มีกาลังดีขึ้น (Fixsen 1976)
ในผู้ใหญ่ หากลักษณะเท้าที่ผิดปกตินี้ตรวจพบได้ในผู้ใหญ่ควรให้วิธีการรักษาด้วย การตัดรองเท้าเข้า
กับรูปเท้าให้สวม
พื้นรองเท้าต้องบุด้วยฟองน้าที่ตัดให้เข้ารูปกับฝ่าเท้าเพื่อให้การกระจายน้าหนักตัว
สม่าเสมอ รองเท้าต้องมีขนาดใหญ่ หัวรองเท้าสูงเพื่อไม่ให้ถูกับนิ้วเท้า ในรายที่ข้อเท้าติดแข็งมากและ
ผิดปกติมาจึงให้การผ่าตัด (Apley, Solomon 1982)

3. นิ้วหัวแม่เท้า
3.1 นิ้วหัวแม่เท้าเก (Hallux valgus)
เป็นลักษณะเท้าที่ผิดปกติซึ่งพบได้บ่อยที่สุด
ในคนที่ไม่สวมรองเท้านิ้วหัวแม่เท้าจะอยู่ในแนว
เดียวกับกระดูกฝ่าเท้าชิ้นแรก การสวมรองเท้าทาให้หัวแม่เท้าเกออกเพราะหัวรองเท้าบีบ เพราะพบในคนที่
สวมรองเท้ามากกว่าผู้ที่ไม่สวม (Lam, Hodgson 1958) หากไม่เกมากจนดูน่าเกลียดก็ไม่จัดว่าผิดปกติ (Dee
1989)
ก. สาเหตุ เหตุที่ทาให้หัวแม่เท้าเกออกได้มากกว่าปกติ (Mann, Coughlin 1981) ได้แก่
1. กระดูกฝ่าเท้าชิ้นแรกเฉเข้ามากกว่าปกติ (metatarsal primus varus) เป็นสาเหตุนาที่สาคัญทาให้หัวแม่
เท้าเกออก ความผิดปกติของกระดูกชิ้นนี้อาจเกิดขึ้นได้แต่กาเนิดหรือในภายหลังก็ได้
1.1 แต่กาเนิด ลักษณะนี้ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ในกลุ่มนนี้กระดูกฝ่าเท้าชิ้นแรกนอกจากเกเข้าแล้วยัง
พลิกคว่า (pronate) เหมือนลักษณะของนิ้วหัวแม่มืออีกด้วย
1.2 ในภายหลัง ผู้ใหญ่ที่มีน้าหนักตัวมากกล้ามเนื้อฝ่าเท้าจะล้าไม่สามารถยึดกระดูกฝ่าเท้าให้ชิดกันไว้
ได้ จึงทาให้กระดูกแผ่ออกจากกันและปลายเท้าแบะ
2. รองเท้า ถึงแม้จะมีผู้เชื่อว่ารองเท้าที่มีหัวแหลมเป็นต้องเหตุสาคัญที่บีบให้หัวแม่เท้าเกออก ลาพังแต่
รองเท้าไม่สามารถทาให้นิ้วเท้าเกได้มากจนผิดปกติ จะต้องมีความผิดปกติของกระดูกฝ่าเท้าชิ้นแรกอยู่ก่อน
แล้วด้วย
ข. ลักษณะที่ผิดปกติ
หัวกระดูกฝ่าเท้าชิ้นแรกจะดูเหมือนว่าโตขึ้นมาก แต่ความจริงหัวกระดูกไม่ได้โตขึ้น แต่ที่เห็นได้
ชัดเป็นเพราะข้อโคนนิ้วหลุด (subluxation of the metatarsophalangeal joint) และการอักเสบของถุงน้า
ทางด้านข้างของหัวกระดูก (bursitis) ในรายที่นิ้วหัวแม่เท้าเกออกมากเอ็นกล้ามเนื้อ flexor hallucis longus
และกระดูก sesamoid ซึ่งฝังอยู่ในเอ็นจะหลุดมาอยู่ระหว่างซอกนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ และเป็นตัวดึงให้นิ้ว
ยิ่งเกมากขึ้น นิ้วชี้ซึ่งถูกเบียดอาจเกยอยู่บนนิ้วหัวแม่เท้าหรือซุกอยู่ข้างใต้ก็ได้ (Edgar 1976)
ค. อาการ
ลักษณะที่ผิดปกติเองไม่ทาให้เกิดอาการ ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมักเป็นผลจากการอักเสบของถุงน้า
ตาปลา
(callus) บริเวณหลังข้อนิ้วชี้หรือที่ฝ่าเท้าตรงหัวกระดูกฝ่าเท้าชิ้นที่สองซึ่งรับน้าหนักมากขึ้น
(metatarsalgia) ในรายที่ข้อโคนนิ้วเสื่อมสภาพการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นสาเหตุของความเจ็บปวดอีกอย่าง
หนึ่งได้ กลุ่มที่ความผิดปกติเป็นแต่กาเนิดมักเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย พวกที่มีอาการในภายหลังมักเกิดในผู้หญิง
ที่อายุสูงกว่า 60 ปีไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ ในการตรวจจะพบลักษณะที่ผิดปกติดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
(Scranton 1983)
ง. การตรวจทางรังสี

ควรถ่ายภาพรังสีในท่าตรง (AP) ของทั้งสองเท้าในขณะยืนลงน้าหนักเพื่อ การเปรียบเทียบและวัด
มุมที่กระดูกฝ่าเท้าชิ้นแรกทากับชิ้นที่สอง ค่าปกติของมุมนี้ไม่ควรเกิน 9 องศา (Mitchell et al 1958)
จ. การรักษา
ในวัยหนุ่มสาว ในระยะนี้เด็กไม่มีอาการ บิดามารดาจึงเป็นผู้สังเกตเห็นความผิดปกติของเท้า และ
เกรงว่านิ้วอาจเกมากจนเท้าดูไม่สวย ควรติดตามดูอาการไประยะหนึ่งก่อนเพราะอาจไม่เกมากขึ้น นอกจาก
ในรายที่มี subluxation(Piggot 1960) การแก้ไขต้องใช้วิธีการผ่าตัด โดยตัดกระดูกฝ่าเท้าชิ้นแรก (osteotomy)
ในบริเวณกลางท่อนหรือที่โคน กระดูกชิ้นนี้แล้วดัดให้เบนเข้าหาชิ้นที่สอง วิธีนี้มีความผิดพลาดได้มากและ
ไม่ได้แก้ไขนิ้วหัวแม่เท้าที่เกอาจต้องทา soft tissue procedure ด้วย (Dee 1989)
ในผู้ใหญ่ การรักษาโดยการไม่ทาผ่าตัดนั้นอาศัยรองเท้าเป็นสาคัญ หัวรองเท้าควรกว้างและสูงพอเพื่อ
ไม่ให้นิ้วเท้าเบียดเข้าหากันหรือถูกรองเท้ากดจนเป็นตาปลา
ในรายที่มีอาการปวดที่หัวกระดูกฝ่าเท้า
(metatarsalgia) ควรหนุนบริเวณคอกระดูกเหล่านี้ด้วย metatarsal pad เพื่อเสริม transverse arch แต่ผู้ป่วยมัก
ไม่ชอบเพราะรองเท้าไม่สวย (Dee 1989) การทาแต่ soft procedure เช่น McBride หรือ Joplin มี recurrent
rate สูงถึง 50-75 เปอร์เซนต์ (Helal 1981 ; Scranton 1983)
การรักษาโดยการผ่าตัด เนื่องจากในคนอายุขนาดนี้ข้อนิ้วเท้ามักเลื่อนหลุดแล้ว ดังนั้นนอกจากการดัด
กระดูกฝ่าเท้า (osteotomy) แล้วยังต้องตัดหัวกระดูกส่วนที่นูนจนดูเหมือนกระดูกงอกออกและเย็บเอ็นหุ้มข้อ
ด้านใน (medial capsule) ให้ดึงเพื่อดึงนิ้วหัวแม่เท้าที่เกให้กลับเข้าสู่แนวปกติ วิธีผ่าตัดที่นิยมกันเป็นแบบของ
มิทเซลล์ (Mitchell et al 1958) ซึ่งตัดกระดูกชิ้นนี้ที่บริเวณคอเป็นรอยยักเพื่อให้ขัดกันไว้ในตาแหน่งที่
ต้องการ การดัดหัวกระดูกส่วนที่นูน (Silver 1923) เพียงอย่างเดียว (bunionectomy) ไม่ได้ประโยชน์ (Dee
1989)
สาหรับ Chevon osteotomy ซึ่งรอยตัดเป็นรูปตัว V เพื่อเพิ่มพื้นที่ที่กระดูกสองด้านประกบกันเพื่อให้
เชื่อมติดเร็วขึ้น ใช้ได้ในรายที่มุมระหว่างกระดูกฝ่าเท้าสองชิ้นแรกกว้างไม่เกิน 15 องศา (Johnson, Cofield,
Murray 1979 ; Lewis 1981) มีปัญหาที่ต้องเลาะเนื้อเยื่อออกจากกระดูกมากจึงอาจทาให้หัวกระดูกตาย การ
ผ่าตัดวิธีนี้กระดูกเลื่อนหลุดจากกันได้ง่ายกว่าจึงต้องยึดด้วย Kirschner wire (Kinnard, Gordon 1984)
ในคนสูงอายุ เนื่องจากในวัยนี้ข้อมักมีการเสื่อมสภาพแล้วจึงมีการทา arthroplasty ของข้อร่วมไปด้วย
การผ่าตัดที่นิยมกันในระยะนี้ได้แก่ Keller (1904) ซึ่งตัดฐานของกระดูกโคนนิ้ว (proximal phalanx) ออก
ร่วมกับ bunionectomy และ capsulorrhaphy และ Mayo (1908) ซึ่งตัดหัวกระดูกฝ่าเท้าร่วมไปกับการเย็บ
เอ็นหุ้มข้อให้ดึงในการผ่าตัดทั้งสองวิธีนี้หากกระดูกฝ่าเท้าชิ้นแรกเกมากต้องให้การแก้ไขที่จุดนี้ด้วย ในราย
ที่นิ้วชี้ที่เกยอยู่งอพับที่ข้อปลาย (hammer toe) ต้องให้การแก้ไขด้วยเช่นกัน (Mann, Coughlin 1981) หากเกิด
จาก rheumatoid arthritis ควรทา fusion (Mann, Thompson 1984)
3.2 ข้อโคนนิ้วหัวแม่เท้าติดแข็ง (Hallux rigidus)

นิ้วหัวแม่เท้าที่ติดแข็งกระดกขั้นไม่ได้จะทาให้เกิดความเจ็บปวดในขณะเดินและไม่สามารถวิ่งได้เพราะ
ขาด toe-off สาเหตุที่ทาให้ข้อเสื่อมสภาพจนเกิดการติดแข็งนี้ได้แก่โรคข้อเสื่อม กระดูกแตกเข้าไปในข้อ หัว
กระดูกตาย gout หรือ rheumatoid arthritis และ metatasus elevatus ผิวหนังของนิ้วหัวแม่เท้าทางด้านฝ่าเท้า
จะหนา ข้อโคนนิ้วจะขยับไม่ได้และทาให้มีความเจ็บปวด ภาพรังสีจะแสดงให้เห็นว่าข้อมีการเสื่อมสภาพ
แล้วไม่มากก็น้อย (Edgar 1976) ซ่นรองเท้าจะสึกทางด้านนอกเนื่องจากผู้ป่วยพยายามตะแคงเท้าเดินเพราะ
เกรงความเจ็บปวด (Mann, Coughlin, DuVries 1979)
การรักษาประกอบด้วยการสวมรองเท้าที่มีสันพาดในแนวขวางตรงบริเวณหัวกระดูกฝ่าเท้า (rocker
sole) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถโยกลาตัวมาข้างหน้าโดยอาศัยพื้นรองเท้าแทนข้อที่เสียได้ (Edgar 1976 ; Dee
1989)
หากใช้วิธีการนี้แล้วยังไม่ได้ผลควรทา resetionarthroplasty โดยการตัดหัวกระดูก (cheilectomy) ฝ่า
เท้าชิ้นแรกด้านบนออก (Mann, Coughlin, Duvries 1979) หรือ osteotomy เพื่อให้นิ้วหัวแม่เท้ากระดกขึ้น
(Moberg 1979) วิธีนี้นอกจากลดความเจ็บปวดแล้วยังช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นหญิงสามารถสวมรองเท้าซ่นสูงได้
รายที่ข้อโคนนิ้วมีลักษณะเสื่อมแล้วควรทา arthrodesis (Lipscomb 1979)
3.3 นิ้วหัวแม่เท้าเกเข้า (Halluxvarus) โรคนี้เป็น congenital และพบได้ไม่บ่อย ทาให้ใส่รองเท้าไม่ได้
การแก้ไขด้วยการยืด medial capsule และตัด acassory bone ออก ได้ผลดีกว่าการทา osteotomy (Mills,
Menetous 1989)
4. นิ้วเท้า
4.1 นิ้วเท้ากระเดิด (Claw toes)
นิ้วมักกระเดิดอยู่ในท่าที่ข้อโคนนิ้วกระดกขึ้น (extension of the metatarsophalangeal joint) และข้อ
นิ้วงอพับลง (flexion of the interphalangeal joints) เสมอกล้ามเนื้อมัดเล็ก ๆ ของฝ่าเท้าอาจเป็นอัมพาตด้วย
โรคทางระบบประสาทหรือจากอุบัติเหตุที่ทาให้กล้ามเนื้อได้รับความเสียหายก็ได้ อวัยวะอื่นที่หดสั้นได้แก่
dorsal skin และ extensor tendon รวมทั้ง capsule และ collateral ligament ของข้อโคนนิ้วด้วย (Myerson,
Shureff 1989) ลักษณะนิ้วเท้าที่ผิดปกติแบบนี้พบร่วมกับโรคอุ้งเท้าลึก (pes cavus) ชนิดที่ทราบสาเหตุได้
(Apley, Solomon 1982)
การรักษา
หากยังจับข้อนิ้วให้เหยียดตรงได้ การย้ายเอ็นกล้ามเนื้อ flexor ทั้งสองมัดให้มาเกาะกับเอ็นของ extensor
จะมีผลให้นิ้วกลับเหยียดตรงได้อีก (Taylor 1951 ; Pyper 1958) แต่ที่หัวแม่เท้าจะต้องทา fusion ของ
interphalangeal joint และย้าย extensor hallucis longus ให้มาเกาะที่หัวกระดูกฝ่าเท้าชิ้นแรก (Jones 1916)

หากข้อติดแน่นจับให้นิ้วเหยียดตรงไม่ได้ การรักษามีให้เลือก 2 วิธี วิธีแรกคือการสวมรองเท้าที่ได้รับ
การออกแบบเป็นพิเศษ หัวโต และเสริมพื้นบริเวณคอกระดูกฝ่าเท้าเพื่อมิให้เกิดตาปลา สาหรับการผ่าตัดนั้น
มีหลายวิธีตามความมากน้อยของอาการ
1. การเชื่อมข้อนิ้วให้ติดกัน (arthrodesis) วิธีนี้มีผลให้กล้ามเนื้อ flexor ซึ่งโดยปกติมีหน้าที่งอข้อนิ้ว
เปลี่ยนมาทาหน้าที่งอข้อโคนนิ้วแทน นอกจากการทา dorsal capsulotomy ที่ข้อ metatarsophalangeal joint
แล้วควรย้ายกล้ามเนื้อ extensor longus ให้มาเกาะกับหัวกระดูกฝ่าเท้าเพื่อดึงหัวกระดูกขึ้นนี้ให้ยกสูงขึ้น
(Chuinard, Baskin 1973)
2. การตัดข้อออก (arthroplasty) การตัดฐานกระดูกโคนนิ้ว (proximal phalanx) และหัวกระดูกฝ่าเท้า
ออกจะช่วยให้ข้อนี้ขยับได้และนิ้วเท้าเหยียดตรงได้ ใช้วิธีการนี้ในรายที่ข้อโคนนิ้วติดแข็งขยับไม่ได้ หากการ
ผ่าตัดนี้ยังไม่ทาให้ข้อนิ้วเหยียดตรงต้องตัดข้อนิ้วออกด้วย (Fowler 1959 ; Kates, Kessel, Kay 1967) วิธีนี้
เหมาะในรายที่เกิดจาก rheumatoid arthritis (Klenerman, Nissen, Baker 1976)
3. การตัดกระดูกฝ่าเท้า (osteotomy) ชิ้นนอกในแนวเฉียงเพื่อให้ปลายที่ตัดไถลเลื่อนเข้าหากัน จึงมีผล
ให้เท้าสั้นลง กล้ามเนื้อหย่อน และนิ้วเท้าเหยียดตรงได้ (Helal 1975)
4. การตัดนิ้วเท้าออก (amputation) ใช้ในรายที่นิ้วเท้างอพับจนน่าเกลียด ตาปลาแตกเป็นแผลลึกและมี
การอักเสบติดเชื้อ (pobble procedure) (Flint, Sweetham 1960)
4.2 นิ้วงอ (hammer toe)
ต่างจาก claw toe ที่ข้อปลายนิ้วมักอยู่ในท่าเหยียดตรงไม่ได้งอพับลงตามข้อกลางนิ้วส่วนใหญ่มักเกิด
การสวมรองเท้าที่หัวแหลมและมักเป็นกับนิ้วชี้โดยเกิดร่วมกับ hallux valgus ผู้ป่วยมักมีนิ้วชี้ยาวผิดปกติ
ผิวหนังหลังข้อที่งอพับมักหนาขึ้นเป็นตาปลาและอาจแตกเป็นแผล
วิธีการผ่าตัดประกอบด้วยการตัดข้อ
กลางนนิ้วออกพร้อมไปกับผิวหนังส่วนที่เป็นตาปลาแล้วดามข้อให้เหยียดตรงด้วยลวดขนาดเล็ก
(Klenerman, Nissen, Baker 1976)
4.3 นิ้วเกย (overlapping toes)
มักเป็นกับนิ้วก้อยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาและหายเอง (Sweetnam 1958) นอกจากในรายที่ข้อ
metatarsophalangeal ติดแข็งหรือหลุด หัวรองเท้ามักกดให้เกิดตาปลาที่ข้อนิ้ว หากมีปัญหาควรทา Butter's
operation ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุด (Cockin 1968) หรือ V-Y plasty ของผิวหนังทางด้านนอกจะทาให้นิ้ว
เหยียดตรงได้ (Wilson 1953) หรือวิธีของ Ruiz-Mora ซึ่งตัด proximal phalanx พร้อมกับตัดผิวหนังใต้นิ้ว
(Ruiz-Mora 1954) ในเด็กวิธีที่ง่ายที่สุดได้แก่การตัด web ของ skin ด้านที่ติดกับนิ้วนางและยึดให้กางออก
พร้อมกับการตัด dorsal capsule และ extensor tendon ที่บริเวณข้อโคนนิ้วออก (Morris, Scullion, Mann
1982)
5. วัณโรค (Tuberculosis)

วัณโรคของข้อเท้าและข้ออื่นของเท้านั้น พบน้อยเมื่อเทียบกับข้ออื่น (Lafond 1958) เช่นเดียวกับใน
บริเวณอื่นที่การอักเสบมีสองแบบโดยเริ่มที่เยื่อไขข้อ (synovitis) หรือเนื้อกระดูกใต้ผิวข้อ (subchondral
bone) ก่อน ข้อเท้ามักจะบวมและอุ่นกว่าในบริเวณใกล้เคียง ผู้ป่วยมักมาหาแพทย์ตั้งแต่ในระยะต้นเนื่องจาก
การเดินทาให้เกิดความเจ็บปวด ในระยะนี้ภาพรังสีมักไม่แสดงให้เห็นว่ากระดูกมีความผิดปกติหากไม่รับ
การรักษาหนองจะแตกทะลุออกมาภายนอกได้โดยง่ายเนื่องจากข้ออยู่ตื้น ในระยะหลังนี้การเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรังสีจะเห็นได้ชัด (เนื้อกระดูกบาง ผิวข้อถูกทาลายหรือมีโพรงหนองในเนื้อกระดูก) นอกจากการให้ยา
รักษาวัณโรคแล้วควรดามด้วยเฝือกให้เท้างอทามุมฉากกับขาทั้งนี้เพื่อให้ข้อเชื่อมติดในท่าที่ใช้งานได้ ในราย
ที่ข้อหรือกระดูกเสียหายมากต้องทาผ่าตัดเชื่อมข้อให้ติดกัน (arthrodesis) โรคนี้หากให้การรักษาตั้งแต่ใน
ระยะแรกที่ผิวข้อยังไม่เสียหายข้ออาจกลับสู่สภาพปกติได้ (Roaf, Kirkaldy-Willis, Cathro 1959)
6. รูมาตอยด์ (Rheumatoid foot)
โรคไขข้ออักเสบเกิดกับข้อเท้าและข้อต่าง ๆ ของเท้าและนิ้วเท้าได้บ่อยพอกับ ข้อมือและนิ้วมือ ความ
รุนแรงของโรคแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะเช่นเดียวกับข้ออื่น ได้แก่ ระยะ เยื่อไขข้ออักเสบ (synovitis) ระยะที่
ผิวข้อถูกทาลาย และระยะสุดท้ายเมื่อข้อเสียหายโดย สิ้นเชิงแล้ว (Apley, Solomon 1982)
6.1 ข้อเท้าและข้อหลังเท้า
อาการแรกคือข้อบวมและการเดินลาบากเนื่องจากความเจ็บปวด เอ็นหุ้มเอ็น กล้ามเนื้อ tibialis
posterior และ peroneal มักมีการอักเสบเกิดขึ้นด้วย ข้อเท้าและ ข้อ subtalar จะขยับไม่ได้เต็มที่ หากข้อ
subtalar และ mid tarsal เสียหายมากเท้า จะพลิกคว่า (pronated) และอุ้งเท้าทรุด (Bossingham 1987 ; Vaino
1991)
การรักษาในระยะแรกประกอบด้วยการให้ยาแก้อักเสบและการดามข้อให้อยู่กับที่โดยการดามเผือก
จนกว่าอาการจะทุเลา การฉีดยาประเภทเสตอรอยด์เข้าข้อจะช่วยให้การอักเสบลดลงเร็วขึ้น ควรให้สวม
caliper ในเวลาเดินเพื่อป้องกันมิให้เอ็นยึดข้อชิ้นต่าง ๆ ยืดตัวและทาให้ข้อเท้าทรุด (Gould 1982 ;
Richardson 1992) synovectomy ที่ข้อเท้าไม่ได้ประโยชน์ (Mohing, Kohler, Coldeweg 1988) หากข้อชารุด
เสียหายมากจนทาให้เท้ามีรูปร่างผิดปกติและเจ็บปวดจนเดินไม่ได้แล้วควรใช้วิธีการผ่าตัดเชื่อมข้อ
(arthrodesis) ให้ติดกัน
การผ่าตัดเชื่อมข้อเท้า (ankle fusion)
ใช้ในกรณีที่ข้อชารุดเสียหายจนสิ้นเชิงแล้วไม่ว่าจะมีสาเหตุจากโรคหรืออุบัติเหตุก็ตาม การผ่าตัดเข้าสู่
ข้อนั้นอาจเข้าด้วย transverse incision ทางด้านหน้า (Charnley 1951) โดยตัดเอ็นกล้ามเนื้อ extensor และ
dorsalis pedis artery หรือทางด้านข้าง (Iwata et al 1980) ก็ได้ ต้องตัดตาตุ่มทั้งสองชิ้นไปพร้อมกับผิวข้อ
เพื่อให้สามารถเลื่อนกระดูกเทลัสและเท้าไปทางด้านหลัง ในผู้หญิงอาจเชื่อมข้อให้เท้ากระดกลงประมาณ 10

องศา แทนที่จะให้อยู่ในมุมฉาก (neutral) เพื่อให้สวมรองเท้ามีซ่นได้ การทา transverse incision ไม่ทาให้
เกิดปัญหาของอาการชาหรือกระดกนิ้วไม่ขึ้น ข้อเทียมยังไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ (Lachilwicz et al 1984)
การผ่าตัดเชื่อมข้อหลังเท้า (hind foot)
วิธีการที่เรียกว่า triple arthrodesis (Ryerson 1923)นี้นอกจากใข้ในกรณีที่ข้อเหล่านี้ชารุดเสียหายแล้ว ยัง
ใช้ในรายที่กล้ามเนื้อเท้าขาดสมดุลย์หรือเป็นอัมพาตอีกด้วยเพื่อให้เท้าอยู่ในรูปปกติข้อที่ต้องเชื่อมได้แก่
talocalcaneal (or subtalar) talo-navicular และ calcaneocuboid ต้องตัดเนื้อกระดูกที่ข้อ talo-navicular ออก
ให้มากพอเพื่อเลื่อนเท้าไปทางด้านหลังควรตัดเนื้อกระดูกออกเป็นรูปลิ่มโดยพิจารณาจากลักษณะที่ผิดปกติ
เป็นสาคัญ ไม่ควรทา pantalar arthrodesis หากหลีกเลี่ยงได้ (Adams, Ranawat 1976)

6.2 โรคไขข้ออักเสบของข้อปลายเท้า
ผู้ที่ป่วยด้วยโรครูมาตอยด์ในบริเวณนี้มักเริ่มด้วยอาการปวดฝ่าเท้าและปลายเท้า (metatarsalgia) ก่อน
ต่อมาจึงจะมีการบวมของข้อโคนนี้และข้อนิ้วข้อที่มี การอักเสบจะบวมและกดเจ็บ ในระยะหลังเมื่อข้อชารุด
เสียหายแล้วเท้าและนิ้วเท้าจะมีลักษณะผิดปกติเกิดขึ้น ลักษณะเหล่านี้ได้แก่ hallux valgus, claw toes และ
transverse arch ทรุด subcutaneous nodule ในบริเวณข้อนิ้วพบได้บ่อย เมื่อนิ้วคดงอจะเกิดตาปลาขึ้นทางด้าน
หลังเนื่องจากรองเท้ากัดและมักแตกเป็นแผล ฝ่าเท้าส่วนที่คลุมหัวกระดูกฝ่าเท้าชิ้นที่ต้องรับน้าหนักเพิ่มขึ้นก็
จะเกิดเป็นตาปลาได้เช่นกัน (Bossingham 1987)
ในระยะแรกภาพรังสีจะแสดงให้เห็นแต่ลักษณะของเนื้อกระดูกที่บางลง ต่อมาจึงจะเห็นการทาลายผิว
ข้อและเมื่อข้อชารุดเสียหายมากแล้วจะพบว่าข้อมีการเลื่อนหลุด
(subluxation)
หรือเชื่อมติดกันเอง
(ankylosis) เป็นที่น่าสังเกตว่าโรคนี้มักเริ่มเป็นที่ข้อนิ้วนางและนิ้วก้อยก่อนก่อนบริเวณอื่น (Duthie 1970)
การรักษาในระยะแรกนอกจากยาแล้วควรจัดให้ผู้ป่วยได้สวมรองเท้าที่สริมพื้นให้นูนเพื่อพยุงฝ่าเท้าทั้ง
longitudinal และ transverse arch เพื่อลดความเจ็บปวดและป้องกันไม่ให้ฝ่าเท้าทรุด (Vaino 1991)หัวรองเท้า
ในรายที่นิ้วเริ่มมีลักษณะที่ผิดปกติแล้วควรจะโต (high toe box) เพื่อมิให้กดทับผิวหนัง (Apley, Solomon
1982) ในรายที่นิ้วเท้ามีลักษณะผิดปกติมากต้องแก้ไขด้วยการทาผ่าตัด โดยใช้วิธี resection arthroplasty โดย
การตัดหัวกระดูก metatarsal หรือ base of proximal phalanx (Barton 1973) Hallux valgus ด้วยแก้ด้วยการทา
anthrodesis (Manse, Thompson 1984) เพราะการทา arthroplasty ไม่ได้ผล
7. โรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ
7.1 เอ็นร้อยหวายขาด (spontaneous rupture of the tendo Achilles)
เอ็นต้องมีความผิดปกติอยู่ก่อนแล้วจึงจะขาดเองได้ จึงพบได้ในคนที่อายุเกิน 40 ปี แล้วเป็น
ส่วนใหญ่ และเป็นในผู้ชายมากกว่าหญิงประมาณ 8 : 1 (Lea, Smith 1972) อาการมักเกิดขึ้นทันทีขณะวิ่งหรือ
กระโดด ในท่าที่ข้อเข่าเหยียดตรง ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกเหมือนถูกกระแทกที่บริเวณหลังข้อเท้าอย่างแรง
เพราะในขณะนั้นกล้ามเนื้อมีการหดตัวอย่างแรงต้านกับน้าหนักตัว จึงทาให้เอ็นที่เปื่อยยุ่ยอยู่แล้วฉีกขาดออก
จากกันโดยง่าย รอยขาดมักอยู่ในระดับที่สูงกว่าปลายล่างประมาณ 2-6 เซนติเมตร เนื่องจากเป็นบริเวณที่การ
ไหลเวียนโลหิตน้อย (Lagergren, Lindholm 1958) หลังจากเอ็นขาดแล้วผู้ป่วยจะยังเดินลากขาได้ แม้ผู้ป่วย
ยังสามารถกระดกข้อเท้าลงได้แต่ก็ไม่มีกาลัง วิธีการตรวจอย่างง่าย ๆ เพื่อการวินิจฉัย Simmond's test
(Apley, Solomon 1982) หรือ Thompson's test (1962) ที่แน่นอนนั้นให้ผู้ป่วยนอนคว่างอเข่าเป็นมุมฉาก แล้ว
บีบที่น่องหากเอ็นร้อยหวายขาดปลายเท้าจะไม่ชี้ขึ้นไปทางเพดานห้อง (plantarflexion)
การตรวจใน
ระยะแรกมักคลารอยขาดได้ ปลายที่ขาดอาจหดสูงจากซ่นเท้าได้หลายเซนติเมตร ถึงแม้จะมีผู้กล่าวว่าเอ็น
เส้นนี้อาจขาดเพียงบางส่วน (partial tear) ได้นั้นเข้าใจว่าเป็น การวินิจฉัยที่ผิดพลาดมากกว่า (Gilmore 1987)
ทั้งนี้เพราะผู้ป่วยเหล่านี้บางรายมาหาแพทย์ในระยะที่มีก้อนเลือดแข็งตัวหรือพังผืดเกิดขึ้นในรอยขาดแล้วจึง
คลารอยไม่ถนัดและกล้ามเนื้อ plantaris มักไม่ขาดตามไปด้วย ในระยะหลังนี้ผู้ป่วยมักยืนเขย่งได้โดยอาศัย

กล้ามเนื้อมัดอื่นแทน สาหรับกล้ามเนื้อ soleus นั้นรอยฉีกมักเกิดตรงรอยต่อของกล้ามเนื้อกับเอ็นทาให้น่อง
บวมและมีอาการปวดมาก อาการจึงคล้ายกับโรคเส้นเลือดดาอุดตัน (deep vein thrombosis) (Hench, Reids,
Reams 1966)
การรักษา
การใส่เฝือกขาชนิดยาวตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงโคนขาโดยให้เข่าอยู่ในท่างอและข้อเท้ากระดก
ลงประมาณ 6-8 สัปดาห์ อาจทาให้ปลายที่ขาดจรดกันและเชื่อมติดกันได้ (Gilles, Chalmers 1970 ; Lea,
Smith 1972 ; Nistor 1981) วิธีนี้ใช้ได้หากขาดมานานไม่เกิน 48 ชั่วโมง (Carden, Noble, Chalmers 1987) แต่
ผลไม่แน่นอนเท่าการผ่าตัด (Arner, Lindholm 1959 ; Inglis et al 1976) และขาดอีก (rerupture) ได้ง่ายกว่า
(Wills et al 1986) เนื่องจากเอ็นอยู่ในสภาพไม่ดีการเย็บปลายเข้าหากันนอกจากทาได้โดยยากเพราะปลายที่
ขาดกะรุ่งกะริ่งแล้วยังติดกันยากด้วย จึงควรเสริมเอ็นกล้ามเนื้อ peroneal brevis (White, Kraynick 1959)
หรือ plantaris tendon (Lynn 1966) flexor digitorum longus (Mann et al 1991) หรือเลาะเอ็นส่วนต้นออกมา
เป็นแผ่นบาง แล้วตระหลบลงมาเย็บกับเอ็นส่วนล่าง (Bosworth 1956 ; Lindholm 1959) ตัดเอ็นตรงรอยต่อ
กับกล้ามเนื้อแล้วดึงลงมาเย็บกับชิ้นล่าง (Abraham, Pankouitch 1975) หรือใช้ carbon fiber (Howards et al
1984) ควรเย็บให้ตึงในท่าที่ข้อเท้ากระดกลง 20 องศาโดยไม่ขาดเมื่อกระดกขึ้นมาอยู่ในท่า neutral (Barnes,
Hardy 1986) วิธีนี้จะได้ optimal length ทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงที่สุด (Elftman 1962-69) หลังจากการผ่าตัด
แล้วต้องสวมเฝือกเช่นเดียวกับการรักษาโดยไม่ทาผ่าตัดเป็นเวลา 8 อาทิตย์ แล้วจึงต่อด้วยการสวมรองเท้าที่
เสริมซ่นให้สูงต่ออีก 6 อาทิตย์เป็นอย่างน้อย (Apley, Solomon 1982) ปัญหาสาคัญของการผ่าตัดได้แก่
infection และ sural nerve injury ผู้เขียนใช้วิธีการใส่เฝือกเพื่อให้ยุบบวมก่อนประมาณ 1 สัปดาห์จึงให้การ
ผ่าตัดและเสริมรอยเย็บด้วยวิธีของ Lindholm ในรายที่จาเป็นอย่างได้ผล ในกรณีที่เอ็นขาดมานานยังมีหลาย
ความเห็นว่าควรให้การแก้ไขหรือไม่เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุและไม่กระฉับกระเฉงอยู่แล้ว
7.2 ข้อเท้าเสื่อมสภาพ
ข้อเท้ามักไม่เสื่อมตามอายุขัย ส่วนใหญ่เป็นผลจากอุบัติเหตุที่ทาให้ข้อเกิดความเสียหาย
อาการมักไม่รุนแรงผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงเดินได้ (Apley, Solomon 1982)การผ่าตัดที่ได้ผลในรายที่ข้อชารุด
และมีอาการมากได้แก่การเชื่อมข้อเท้า เพราะการทาข้อเทียมได้ผลไม่ดี (Newton 1982)
7.3 Gout
ข้อโคนนิ้วหัวแม่เท้าเป็นข้อที่เกิดการอักเสบจากโรคนี้บ่อยที่สุดจนอาจเรียกได้ว่าเป็น
ลักษณะเฉพาะของโรคนี้ได้ ในบางรายอาจมีอาการปวดซ่นเท้า (plantar fascitis) หรือที่หลังเท้า (mid-tarsal
joint) เป็นอาการแรกหรือเกิดขึ้นพร้อมกับอาการข้อนิ้วได้ (Lipstein-Kresch, Grunwald 1988)
7.4 Sesamoiditis
เป็นการอักเสบของกระดูกที่ฝังอยู่ในเอ็นชิ้นในของกล้ามเนื้อ flexor hallucis brevis เข้าใจ
ว่าเป็นอาการที่เกิดจากการตายของเนื้อกระดูก (avascular necrosis) อาการปวดอาจมากจนเหยียบไม่ได้

อาการมักทุเลาและหายไปเองได้ด้วยการฉีดยาประเภทเสตอรอยด์เข้าที่ตรงนั้น บางรายอาจต้องตัดกระดูกชิ้น
นี้ออก (Jahss 1981)
7.5 Osteochondritis dessicans of the talus
ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเท้าโดยหาสาเหตุไม่ได้นั้นอาจเป็นผลจากการตายของเนื้อกระดูก
ในบริเวณส่วนบน (dome) ของกระดูกเทลัสได้ เนื้อกระดูกที่ตายจะแยกตัวออกจากเนื้อส่วนที่ยังดีโดยมีรอย
ให้เห็นได้ชัดเจนในภาพรังสีเพียงแต่ต้องถ่ายในท่าพิเศษ(internal rotation 20 ) หรือ CT scan จึงจะเห็น
ความผิดปกตินี้ได้ (Polisner 1989)
O

8. กล้ามเนื้อเท้าเป็นอัมพาต (The paralysed foot)
ผู้ป่วยมักมาหาไม่ด้วยอาการเดินสะดุดหรือหกล้มบ่อยก็เป็นการเดินลาบาก
1. Upper motor neuron lesion กล้ามเนื้อมีอาการเกร็งอยู่ตลอดเวลาพบในเด็กที่เป็น
cerebral palsy หรือผู้ใหญ่ที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกจาก cerebrovascular accident เท้าอาจอยู่ในท่า equinus หรือ
equino-varus ก็ได้แล้วแต่ว่ากล้ามเนื้อมัดใดผิดปกติ ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีรีเฟลกซ์ไวกว่าปกติแต่ความรู้สึกยังคง
ดีอยู่ ขาอาจผิดปกติเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้างได้ (Roper et al 1987)
2. Lower motor neuron lesion
Poliomyelitis ยังคงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้กล้ามเนื้อขาเป็นอัมพาตหากกล้ามเนื้อทุกมัด
เป็นอัมพาตเท้าจะขยับไม่ได้เลย (flail) หากกล้ามเนื้อหน้าขาเป็นอัมพาตด้วยเด็กจะเดินไม่ได้นอกจากจะสวม
brace หากกล้ามเนื้อเป็นอัมพาตเพียงบางมัดเท้าจะมีลักษณะผิดปกติ เช่น equinus, equinovarus or calcaneus
เนื่องจากมัดที่ยังมีกาลังดีอยู่ดึงเท้าให้บิดไป ถึงแม้กล้ามเนื้อจะพิการแต่ประสาทส่วนที่รับความรู้สึกจะยังดี
อยู่ (Roper et al 1987) สาเหตุอื่น ๆ ที่อาจทาให้กล้ามเนื้อขาเป็นอัมพาตแต่พบได้น้อยได้แก่ spinal cord
tumor, peroneal muscular atrophy และ nerve root compression (Apley, Solomon 1982)
3. Peripheral nerve injuries
อาการปลายเท้าตก (foot drop) เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการ
ผ่าตัดเนื่องจากเส้นประสาท peroneal (lateral popliteal) nerve ถูกกดทับกับเฝือกหรือที่นอน แต่เส้นประสาท
sciatic หรือ medial popliteal ก็อาจได้รับความเสียหายได้เช่นกันถึงแม้จะไม่บ่อยเท่า ความเสียหายของ
เส้นประสาทนอกจากทาให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตแล้วยังทาให้ระบบรับความรู้สึกสูญเสียไปด้วย (Dee 1989)
8.2 การรักษา
ขาข้างที่เป็นอัมพาตแต่เท้ายังมีลักษณะปกติหากเป็นน้อยอาจไม่ต้องการการรักษาหาก
กล้ามเนื้อทุกมัดพิการต้องใช้ walking caliper ช่วยเพื่อให้เดินได้ (Roper et al 1987)

ปลายเท้าตก (drop foot) อาจแก้ไขได้โดยการสวม caliper ที่มี posterior stop เพื่อกันไม่ให้
ปลายเท้าตกหรือมีข้อสปริง (Klenzack's joint) เพื่อยกปลายเท้าขึ้น การย้ายเอ็นกล้ามเนื้อ tibialis posterior
หรือร่วมกับ flexor digitorum longus (Carayon et al 1967 ; Warren 1968) ให้มาเกาะที่ด้านหลังของกระดูก
cuneiform ชิ้นกลาง หรือแยกออกไปยึดกับเอ็นของกล้ามเนื้อ extensor tibialis anterior หรือ peroneal brevis
หากเหลือแต่ gastrosoleus อาจแก้โดยอาจแบ่งเอ็นมาครึ่งหนึ่งตามยาวแล้วย้ายมาทางด้านหน้า จะช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถกระดกเท้าให้ขึ้นได้เอง หากเสียแต่ peroneal group ให้แบ่งเอ็นกล้ามเนื้อ tibialis anterior ครึ่ง
นอกไปเกาะที่ lateral cuneiform หากกล้ามเนื้อ triceps surae เสียให้ย้ายกล้ามเนื้อ flexor hallucis longus
กล้ามเนื้อ flexor digitorum longus และกล้ามเนื้อ tibialis anterior ไปยึดกับเอ็นร้อยหวาย หากผู้ป่วยเป็นเด็ก
โตเกิน 10 ขวบหรือผู้ใหญ่ควรทา triple arthrodesis ไปพร้อมกันด้วย
ในรายที่ข้อเท้าติดแน่นอยู่ในท่าที่ผิดปกติแล้วต้องแก้ไขด้วยการตัดเอ็นหุ้มข้อด้านที่หดสั้น
เพื่อดัดเท้าให้เข้ารูปปกติเสียก่อนแล้วจึงย้ายเอ็นกล้ามเนื้อถึงจะได้ผลดี
ในรายที่ไม่มีกล้ามเนื้อมัดที่ยัง
แข็งแรงพอให้ย้ายมาทาหน้าที่ใหม่ (dynamic correction) ได้ควรเชื่อมข้อให้ติดกันและดัดเท้าให้เข้ารูปปกติ
แล้วสวมขาเหล็กคุมเอาไว้ (Roper et al 1987) ในรายที่ไม่ต้องการสวม brace Lambrinudi proceduce ได้ผลดี
แต่ข้อเท้าต้องยังดีไม่มี instability หรือ arthritis (Bernau 1977) ในรายที่กล้ามเนื้อบางมัดยังมีกาลังดีการ
สับเปลี่ยนเอ็นหากทาได้เหมาะสมอาจช่วยให้เด็กเดิน ได้โดยไม่ต้องอาศัยขาเหล็ก (Roper et al 1987)
equinus deformity ซึ่งพบได้บ่อยในเด็ก cerebral palsy นั้น หากข้อเท้ายังกระดกขึ้นได้เป็น
มุมฉาก ไม่ควรผ่าตัดยืดเอ็นเพราะจะทาให้กล้ามเนื้อยิ่งอ่อนแอลง สาหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกนั้นควรเน้นที่
กายภาพบาบัดเพราะระหว่างการผ่าตัดความดันโลหิตอาจเปลี่ยนแปลงทาให้สมองพิการได้มากขึ้น (Roper et
al 1987)
เส้นประสาท common peroneal ที่ฉีกขาดบริเวณข้อเข่ามักเปื่อยยุ่ยการเย็บต่อไม่ได้ผล
posterior tibial nerve มักทาให้เกิด causalgia ภายหลังการต่อควรมุ่งป้องกันข้อเท้าไม่ให้ติดแข็ง คนไข้ที่มี
sciatic nerve paralysis สามารถเดินได้โดยอาศัย caliper การเย็บต่อมีปัญหาที่ขนาดและความยาวของ
เส้นประสาท กล้ามเนื้อ dorsiflexor ของเท้าหากฟื้น แต่มีกาลังไม่ถึง 80 เปอร์เซนต์ก็ไม่มีประโยชน์ (Birch
1987)
9. อาการปวดเท้า
9.1 อาการปวดซ่นเท้า
9.1.1 ในเด็ก Sever's disease เป็นการอักเสบ (apophysitis) ของแผ่นการเจริญกระดูก เกิด
เนื่องจากเอ็นร้อยหวายดึงให้แยกตัวจนขาดโลหิตมาหล่อเลี้ยง เด็กจะมีอาการปวดและกดเจ็บที่ตรงเอ็นเกาะ
ภาพรังสีจะแสดงให้เห็นว่า apophysis แตกเป็นเสี่ยงและเนื้อกระดูกหนากว่าส่วนอื่น (Katz 1979) แต่ลักษณะ
นี้อาจพบได้ในเด็กที่ไม่มีอาการ การวินิจฉัยโดยอาศัยแต่ภาพรังสีจึงใช้ไม่ได้ (Brower 1983) ควรให้เด็กหยุด

วิ่งหรือกระโดดชั่วคราว การเสริมซ่นรองเท้าให้สูงขึ้นเล็กน้อยจะช่วยให้เอ็นหย่อนลง โรคนี้มักเกิดใน
เด็กชายอายุประมาณ 10 ขวบ (Fixsen 1976)
9.1.2 ในวัยหนุ่มสาว เด็กหญิงในวัย 15-20 ปี อาจมีกระดูกซ่นเท้าโปนออกมาทางด้าน
นอก (postero-lateral) ได้ทั้งสองข้างทาให้ดูคับรองเท้าและเกิดความเจ็บปวด หากการแก้ไขรองเท้าไม่ได้ผล
ควรตัดเนื้อกระดูกส่วนนี้ออก (Klenerman, Nissen, Baker 1976 ; Heneghan, Pavlov 1984)

9.1.3 ในผู้ใหญ่
1. ถุงน้า (bursa) ในบริเวณเหนือที่เกาะของเอ็นร้อยหวายอาจเกิดการอักเสบได้เนื่องจาก
รองเท้ามีขนาดและรูปร่างไม่พอเหมาะกับเท้า จึงมักพบในหญิงสาวหรือทหารเกณฑ์แก้ไขได้โดยการเอา
stifftener ออกจากส้นรองเท้า (Apley, Solomon 1982)
2. การอักเสบของเอ็นร้อยหวายหรือเนื้อเยื่อโดยรอบ (tendinitis และ peritendinitis) พบได้
บ่อยในนักกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเต้นบัลเลย์ หากอาการเป็นชนิดเฉียบพลัน (acute) การประคบด้วย
น้าแข็ง การรัดข้อเท้าให้แน่น การรับประทานยาแก้อักเสบ และการพักผ่อนอาจช่วยให้อาการทุเลาได้ บาง
รายอาจต้องฉีด เสตอรอยด์เข้าในเนื้อเยื่อรอบเอ็น ไม่ควรฉีดเข้าไปในเอ็นเพราะจะทาให้เอ็นเปื่อย ในรายที่
การอักเสบเรื้อรัง ควรเลาะพังผืดที่ยึดติดกับเอ็นออก หากพบว่ามีเอ็นส่วนใดมีลักษณะเปื่อยยุ่ยควรตัดออก
ด้วย (Kvist, Kvist 1980)
3. เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ (plantar fascitis) การอักเสบอาจเป็นผลจากปฏิกิริยาของเอ็นชิ้นนี้ต่อ
โรค gonorrhea, Reiter's disease และ ankylosing spondylitis ได้ อาการปวดและกดเจ็บจะอยู่ตรงที่เอ็นชิ้นนี้
เกาะกับกระดูกซ่นเท้า ควรหาต้นเหตุให้ได้เพื่อให้การรักษาได้ถูกต้อง สาหรับเอ็นที่อักเสบนั้นอาจใช้การ
เสริมรองเท้าเพื่อหนุนฝ่าเท้าหากการปวดรุนแรงอาจต้องใส่เฝือกไว้ระยะหนึ่ง หรือฉีดยาประเภทเสตอรอยด์
เข้าในบริเวณนั้น (Dee 1989)
4. การอักเสบของเอ็นโปสเตเซียทิเบียล มีอาการบวมและกดเจ็บตามแนวของเอ็นเส้นนี้
อาการปวดและบวมมักเป็นมานานก่อนที่ผู้ป่วยจะมาหาแพทย์ หากไม่รักษาเอ็นอาจขาดได้ หากการฉีดเสตอ
รอยด์หรือการดามด้วยเฝือกไม่ทาให้อาการทุเลาควรทาผ่าตัดเลาะเยื่อหุ้มเอ็นออกเพื่อป้องกันไม่ให้เอ็นเส้นนี้
ขาด (Norris, Mankin 1978)
5. การอักเสบของเอ็นเปโรเนียล อาการปวดและบวมอยู่ตามขอบตาตุ่มชิ้นนอก ให้การ
รักษาโดยแนวเดียวกับเอ็นโปตสเตเซียอักเสบ (Gilmore 1987)
9.1.4 ในผู้สูงอายุ
1. Policeman's heel นั้นพบในคนที่อายุ 40-60 ปี บางคนเรียกว่า plantar fascitis โรคนี้ใน
ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุหรือลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ นอกจากอาการกดเจ็บตรงที่เอ็นเกาะ
กับกระดูกซ่นเท้าแล้วไม่พบว่ามีความผิดปกติอย่างอื่น การรักษาประกอบด้วยการหมุนฝ่าเท้าเพื่อมิให้กดตรง
จุดนั้นและการฉีดเสตอรอยด์ อาการอาจอยู่ได้นาน 6-12 เดือน การผ่าตัดเอ็นชิ้นนี้ให้ขาดนั้นถึงแม้จะมีผู้
แนะนาแต่ก็แทบไม่มีความจาเป็น ในภาพรังสีของผู้ป่วยบางรายจะพบว่ามีกระดูกงอกออกมาจากกระดูกซ่น
เท้า (calcaneal spur) ยื่นเข้ามาตามแนวของเอ็นชิ้นนี้ (Gilmore 1987)
2. ผู้ที่ป่วยด้วยโรค Paget's disease หากมีกระดูกชิ้นนี้ผิดปกติด้วยจะมีอาการปวดซ่นเท้าได้
และรักษาไม่หาย (Apley, Solomon 1982)

3. กระดูกส้นเท้าอักเสบเรื้อรังอาจเกิดจากเชื้อหนองและเกิดเฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
เท่านั้น (Brodie's abscess) หรือกระจายไปทั่วชิ้นกระดูก เชื้อมักเป็น staphylococcus ต้องรักษาโดยการขุด
ออก หากเกิดจากเชื้อวัณโรคแล้วจะเกิดการอักเสบกับกระดูกทั้งชิ้น (Harris, Kirkaldy-Willis 1965)
9.2 ปวดหลังเท้า
เด็กมักไม่มีอาการนี้เพราะการตายของเนื้อกระดูกนาวิคิวลา (Kohler disease) ซึ่งเป็นโรคที่
ให้อาการนี้พบน้อย ในภาพรังสีเนื้อกระดูกจะหนาขึ้นและดูเหมือนว่าแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ เด็กมักมีอายุน้อยกว่า
5 ขวบและมีอาการเดินกะเผลก กระดูกชิ้นนี้จะมีขนาดโตขึ้น หากให้เด็กได้พักผ่อนอาการจะดีขึ้นและ
กระดูกจะกลับเจริญเป็นปกติได้เองในระยะต่อมา (Fixsen 1976 ; Willians, Cowell 1981)กระดูกชิ้นนี้อาจ
เกิดการตายได้ในผู้หญิงวัยกลางคน (Brailsford's disease) และต่อมาจะมีการทรุดตัวทาให้เกิดการเสื่อมของ
ข้อกลางเท้า (mid-tarsal) ได้ (Apley, Solomon 1982)
ในคนที่อุ้งเท้าลึกมากอาจเกิดมีกระดูกงอกเกิดขึ้นที่ขอบกระดูก medial cuneiform และ
กระดูกฝ่าเท้าชิ้นแรก (first metatarsal bone) ต่อข้อต่อของกระดูกทั้งสองชิ้นทางด้านหลังเท้า ('The
overbone') กระดูกจะนูนโตเป็นก้อนแข็งให้คลาได้ หากรองเท้ากดจะทาให้เกิดความเจ็บปวดและมีขนาด
ใหญ่ขึ้น หากตัดรองเท้าคู่ใหม่ให้แล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นควรผ่าตัดฝานเอาส่วนที่งอกออก (Apley, Solomon
1982)
9.3 อาการปวดที่ปลายเท้า (Metatarsalgia)
ก. สาเหตุ กระดูกฝ่าเท้าต้องรับน้าหนักเกินปกติจึงมีผลให้เกิดอาการนี้ได้ สาเหตุจึงมี
มากมาย
1. เท้า คนที่เอ็นหุ้มข้อยืดตัวได้มากกว่าปกติจะทาให้ปลายเท้าแผ่ (แบะ) ออกเมื่อลง
น้าหนัก เท้าที่ผิดปกติชนิดนี้มักมีหัวแม่เท้าเก (hallux valgus) และนิ้วหงิกงอ (claw toes) ด้วย เท้าพิการแบบ
นี้พบได้ในหญิงวัยกลางคนเนื่องจากน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นกว่าในวัยสาวมาก (Mann 1983)พวกที่อุ้งเท้าลึก
(cavus) มากก็มีอาการปวดที่หัวกระดูกฝ่าเท้าได้เนื่องจากจุดที่รับน้าหนักแคบลง และ fat pad หายไป (Dee
1989)
2. นิ้วเท้า นิ้วหัวแม่เท้าที่มีลักษณะผิดปกติไม่ว่าจะเกิดเอง หรือเป็นผลจากการผ่าตัดที่
ผิดพลาดเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดอาการนี้ เพราะหัวกระดูกฝ่าเท้าชิ้นอื่นต้องรับน้าหนักเพิ่มขึ้น อาการ
ปวดที่นิ้วอื่นที่มีลักษณะผิดปกติ (hammer toe, claw toes และ curly toes) สุดแล้วแต่ทาให้การกระจาย
น้าหนักผิดไปจึงทาให้เกิดอาการนี้ได้ทั้งนั้น (Apley, Solomon 1982)
3. Freiberg's disease เป็นการตายของเนื้อกระดูกในบริเวณหัวกระดูกฝ่าเท้าชิ้นที่สอง แต่
อาจเกิดกับชิ้นที่สามได้แต่มีโอกาสน้อยกว่า หัวกระดูกจะโตขึ้นกว่าปกติและกดเจ็บ ในภาพรังสีหัวกระดูกจะ
หนาและแบนลง ช่องข้อจะกว้างขึ้นเนื่องจากระดูกทรุดตัวโรคนี้ไม่มีวิธีการรักษา (Fixsen 1976)
4. Stress fracture พบได้ในคนวัยหนุ่มสาวที่ต้องทากิจกรรมที่หนักกว่าที่เคยชิน จึงพบใน
ทหารเกณฑ์และนักเรียนพยาบาลเพราะต้องวิ่งหรือเดินมากกว่าปกติ ถึงแม้จะมีอาการกดเจ็บที่บริเวณกลาง

ท่อนกระดูกฝ่าเท้าชิ้นที่ 2 และที่ 3 แต่ภาพรังสีมักจะปกติจนกว่าในระยะต่อมาจึงจะเห็น callus และรอยร้าว
บางรายผิวหนังบริเวณอาจอักเสบทาให้เข้าใจผิดว่าเป็น osteomyelitis (Devas 1975)
5. Morton neuroma เกิดเนื่องจากเส้นประสาท digital nerve ส่วนที่ทอดตัวอยู่ระหว่างหัว
กระดูกฝ่าเท้าเสื่อมสภาพเนื่องจากถูกขอบของ transverse metatarsal ligament กด (Ganthier 1979) หัว
กระดูกฝ่าเท้า (Morton 1976) หรือ ischemic change (Nissen 1951) บีบ บริเวณที่อักเสบจะบวมเป็นรูป
กระสวย (fusiform swelling) โดยมี aniorphous material มาพอกตัวโดยรวมใยประสาทที่มีการสลายตัว
(Lassman 1979) ตรงบริเวณคอกระดูกก่อนที่เส้นประสาทเส้นนี้จะอออกเป็น 2 แขนง โรคนี้มักเป็นกับ
เส้นประสาทที่อยู่ในช่องระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางและนิ้วกลางกับนิ้วชี้ (Dee 1989) แต่ก็พบว่าเกิดกับเส้นที่
อยู่ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยได้ ผู้ป่วยมักเป็นหญิงอายุประมาณ 40-50 ปี มีอาการปวดเสียวไปที่ปลายนิ้ว
อาการมักเกิดขึ้นในขณะที่เดินสวมรองเท้า หากบีบหัวกระดูกเข้าหากันบริเวณที่เป็น neuroma จะกดเจ็บและ
บางรายอาจมีอาการชาบริเวณซอกนิ้วที่อยู่ติดกัน (Lassman 1979) ถุงน้าที่อยู่ระหว่างหัวกระดูกอาจเกิดการ
อักเสบมีขนาดใหญ่ขึ้นและกดทับเส้นประสาทที่ปกติและให้อาการเหมือนกันได้ (Bossley, Caimey 1980)
อาการนี้อาจพบได้ใน rheumatoid arthritis ที่ข้อโคนนิ้วต้องแก้ไขโดยการทา synovectomy (Vaino 1979)
ข. อาการ
ควรตรวจร่างกายทั่วไปและรองเท้าด้วย อายุของผู้ป่วยจะช่วยให้การวินิจฉัยง่ายขึ้น ในเด็ก
โตควรคิดถึง idiopathic pes cavus หรือ acute hallux rigidus ในคนหนุ่มสาวควรคิดถึง Frieberg's disease
หรือ stress fracture ส่วนใหญ่คนสูงอายุควรนึกถึง splay foot, hallux valgus, curly toes หรือ Morton's
metatarsalgia ค. การรักษา ขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นสาคัญ
1. โดยไม่ผ่าตัด โดยการบุพื้นรองเท้าด้วย pad หรือ insole ในบริเวณที่เป็นตาปลาหรือกด
เจ็บ สวมรองเท้าที่ได้ขนาดและเข้ากับรูปเท้า และะการบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การฉีด local steroid จะ
ได้ผลไม่ว่าอาการจะเป็นมานานเท่าใด (Bossley, Cairney 1980)
2. การผ่าตัด นิ้วหัวแม่เท้าหรือนิ้วอื่น ๆ ที่มีลักษณะผิดปกติมากจนเป็นปัญหาในการสวม
รองเท้าหรือวิธีการอื่น ๆ ไม่ได้ผลควรให้การผ่าตัดแก้ไข Morton's metatarsalgia ก็เช่นเดียวกันหากวิธีการ
เสริมพื้นรองเท้าและการฉีดเสตอรอยด์เฉพาะที่ไม่ได้ผลอาจต้องตัดเอาก้อน neuroma ออก แต่มีน้อยรายที่
ได้ผลดีส่วนใหญ่ยังสวมรองเท้าซ่นสูงไม่ได้และบ่นเรื่องอาการชา (Mann 1983) Frieberg's disease หาก
อาการไม่ดีขึ้นอาจต้องพิจารณาตัดหัวกระดูกฝ่าเท้าออก ส่วนคนไข้ที่มีตาปลาที่ฝ่าเท้านั้น การตัดกระดูกฝ่า
เท้าชิ้นในทั้งสามชิ้น (middle three) ในแนวเฉียงเพื่อให้กระดูกสั้นลงทาให้อาการหายได้ (Helal 1975)
10. Tarsal tunnel syndrome
อาการปวดฝ่าเท้าทางด้านในที่เกิดขึ้นแม้แต่ในขณะที่ไม่ลงน้าหนักนั้นอาจเกิดจาก
เส้นประสาท posterior tibial nerve ถูกกดทับในบริเวณที่เส้นประสาทเส้นนี้ทอดตัวอยู่หลังตาตุ่มชิ้นใน
อาการมักเป็นมากในเวลากลางคืนจนทาให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับแล้วต้องลุกขึ้นมาเดินสักพักหนึ่ง หรือกระทืบ

เท้าหลาย ๆ ครั้งจึงจะทาให้อาการทุเลา บางรายอาจมีอาการชาหรือมีความรู้สึกเหมือนถูกเข็มแทงที่ผิวหนัง
ส่วนที่เลี้ยงด้วยประสาทเส้นนี้ การวินิจฉัยโรคนี้ไม่ง่ายนักต้องอาศัยการตรวจด้วยเครื่องไฟฟ้าเพื่อวัด nerve
conduction velocity (Misoul 1989) ในเด็กก็อาจพบได้ (Albrektsson, Rydholm, Rydholm 1982)
วิธีการผ่าตัดนั้นเป็นการเปิดแผลเข้าทางด้านหลังของตาตุ่มชิ้นใน
แล้วเลาะตาม
เส้นประสาทจนถึงฝ่าเท้าเพราะมีบางรายที่เส้นประสาทถูกกล้ามเนื้อ adductor hallucis กดทับในผ่าเท้า
(Misoul 1989)
11. ความผิดปกติของเล็บเท้า
เล็บหัวแม่เท้าอาจเจริญผิดปกติและคุดเข้าไปใต้จมูกเล็บ (ingrowing toe nail) ทาให้ผิวหนัง
เกิดการอักเสบและเจริญไปคลุมเล็บเท้าไว้ การแก้ไขทาได้โดยไม่ยากนักเพียงแต่สอนให้ผู้ป่วยตัดเล็บให้
ปลายมนและคอยเอาสาลีชิ้นเล็ก ๆ สอดไว้ใต้เล็บและป้องกันไม่ให้เท้าเปียกชื้น เมื่อปลายเล็บโผล่พ้นจมูก
เล็บแล้วต้องตัดเล็บให้ขอบ ยื่นพ้นจมูกเล็บเสมอ หากวิธีการนี้ไม่ได้ผลควรตัดผิวหนังส่วนที่คลุมขอบเล็บ
ออก แล้วใช้ท่อพลาสติคขนาดเล็กที่ผ่าตามยาวคลุมขอบเล็บไว้ การถอดเล็บออกบางส่วนหรือทั้งชิ้นอาจเก็บ
ไว้ใช้เป็นวิธีสุดท้าย (Dee 1989)
Onychogryposis เล็บเจริญยาวและหนาผิดปกติจนมีลักษณะเหมือนหงอนไก่ หากการตัด
แต่งเล็บมิให้ดูน่าเกลียดไม่ได้ผลอาจต้องถอดเล็บ (Dee 1989)
Subungnal exostosis กระดูกงอกทางด้านหลังของกระดูกนิ้วชิ้นปลายสุดจะดันเล็บให้ลอย
สูงขึ้น ต้องตัดกระดูกงอกออก (Dee 1989)
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