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เมื่อผ่านการเรี ยนบทนี ้แล้ วผู้เรี ยนควรจะรู้ในเรื่ อง
1. Common problem ที่พบได้ มากในเด็กวัยนี ้ เช่น
- metatarsus varus
- gait abnormolity (toe-in, toe-out)
- flat foot
- clubfoot
- CDH
- cerebral palsy
2. สามารถบอกได้ วา่ common problem นัน้ ๆ อันไหนเป็ น physiologic หรื อ pathologic

condition
3. สามารถบอกได้ วา่ abnormal gait คืออะไร
4. วิธีการบอก prognosis เกี่ยวกับการเดินของเด็ก cerebral palsy
5. เวลาและชนิดการรักษาที่เหมาะสมสาหรับ common condition นัน้ ๆ

THE TODDLER
เด็กที่จดั อยู่ในกลุม่ นี ้คืออายุอยูร่ ะหว่าง 1-2 ขวบ เป็ นช่วงที่เริ่มหัดเดิน ซึง่ โดยความหมายคือเป็ น
การเริ่มเปลี่ยนจากการคลานหรื อเกาะเดินมาเป็ นยืนหรื อเดินบนเท้ า 2 ข้ างในลักษณะตัวตังตรง
้
พวกนี ้
ต้ องการ equilibrium ซึง่ เกิดจากความรับรู้ (proprioception) และ neurodevelopment ที่คอ่ นข้ างดีเพื่อ
ควบคุมการทางานของกล้ ามเนื ้อ
ถ้ าเราจับเสาต้ นหนึง่ มาตังตรง
้
จะเห็นว่าสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ เสายืนอยูไ่ ด้ คือ ฐานจะต้ องกว้ างใน
เด็กก็เช่นกันในช่วงหัดเดินเด็กจะทรงตัวอยูไ่ ด้ จะต้ องยืนกางขาออกในลักษณะของ wide base และ toe-out
เพื่อเพิ่ม stability เนื่องจาก neurodevelopment ในเด็กจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่ออายุประมาณ 2 ปี ไปแล้ วดังนัน้
เราคงหวังให้ เด็กในวัยนี ้เดินปกติเหมือนในผู้ใหญ่ไม่ได้ คงต้ องยอมรับความเป็ นจริง นัน่ คือในช่วงนี ้เด็กจะ
เดินหกล้ มบ่อย หรื อเดินไม่ตรง เดินเอาปลายเท้ าลงพื ้นก่อนแทนที่จะเป็ นส้ นเท้ า เหล่านี ้เป็ นต้ น
Sleeping Posture
เป็ นอีกเรื่ องหนึง่ ที่อยากเน้ นในเด็กกลุม่ นี ้ แม้ วา่ จะมีรายงานว่าการให้ เด็กนอนควา่่ จะช่วยเพิ่ม
พัฒนาการบางอย่างในเด็กให้ เร็วขึ ้น แต่มีพฒ
ั นาการอยู่ 2 อย่างที่จะช้ าลงและทาให้ พอ่ แม่ ผู้ปกครองเกิด
ความกังวลคือ metatarsus adductus (varus) และ bowlegs กล่าวคือ deformities ทัง้ 2 ชนิดนี ้ซึง่ เป็ น
physiologic หรื อ packaging defect ควรจะหายไปได้ เองเมื่อเด็กโตขึ ้น (ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วในเรื่ อง The
infant) แต่การให้ เด็กนอนควา่่ จะทาให้ deformities นี ้หายไปช้ ากว่าที่ควร (delayed recovery) และที่
สาคัญคือถ้ าเราเปลี่ยนให้ เด็กพวกนี ้กลับมานอนหงายdeformities นี ้จะหายไปในอัตราที่คอ่ นข้ างเร็ว
Gait abnormalities
การเดินผิดปกติเป็ นปั ญหาใหญ่สดุ ที่ทาความไม่สบายใจแก่พอ่ แม่เด็ก โดยเฉพาะ การเดินขาบิด
เข้ าด้ านใน (toe-in gait) ไม่วา่ จะเป็ นข้ างเดียวหรื อ 2 ข้ างก็ตาม แม้ วา่ ส่วนใหญ่หรื อเกือบทังหมดของเด็
้
ก
พวกนี ้ไม่จาเป็ นต้ องให้ การรักษา เพราะจะหายไปได้ เองก็ตาม พ่อแม่ผ้ ปู กครองเด็กก็จะยังไม่สบายใจอยูด่ ี
จนกว่าจะได้ รับคาอธิบายที่เพียงพอโดยเฉพะาคายืนยันความจริงอันนี ้จาก orthopaedic surgeon อีกหลาย
ๆ คน
เด็กเดินเท้ าบิดเข้ าด้ านใน (Toe-in gait)

เป็ นปั ญหาที่พบมากที่สดุ ใน toddler นอกจากพ่อแม่ผ้ ปู กครอง จะบ่นหรื อเป็ นกังวลใจในเรื่ องขา
เดินบิดเข้ าด้ านในและยังสังเกตว่าเด็กพวกนี ้เดินสะดุดหรื อหกล้ มบ่อย ๆ ด้ วยจึงนาเด็กมาให้ เราดูและขอ
คาปรึกษา สาเหตุของ toe-in gait อาจเกิดที่สว่ นใดส่วนหนึง่ ของขาได้ คือ
1. foot เกิดจากการมี metatarsus adductus (varus)
2. tibia เพราะมี internal tibial torsion
3. femur จากการที่ femoral neck มี anteversion มากกว่าปกติ
ดังนัน้ toe-in gait อาจเป็ นจากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ หรื อหลายอย่างร่วมกันก็ได้
การตรวจร่างกายควรให้ เด็กเดินโดยไม่ใส่รองเท้ าให้ ดกู ่อนจะเห็นเด็กพวกนี ้เดินในลักษณะเอาเท้ า
หรื อนิ ้วเท้ าทังหมดหรื
้
อเฉพาะนิ ้วหัวแม่เท้ าบิดเข้ าด้ านในเห็นชัดเวลาเท้ าเหยียบบนพื ้น จากนันให้
้ เด็กยืนนิ่ง
ส่วนมากถ้ าปั ญหา toe-in gait นันอยู
้ ท่ ี่เท้ าไม่วา่ จะจาก metatarsus adductus (varus)หรื อ metatarsus primus
varus (เฉพาะส่วนหัวแม่เท้ าเท่านันที
้ ่บดิ เข้ าใน) โดยเฉพาะกรณีหลังจะเห็นได้ ชดั ในท่านี ้
จากนันจั
้ บให้ เด็กนอนควา่่ flex knee 90o จับ foot ให้ ankle ให้ อยูใ่ นท่า neutral เพื่อดูว่ารูปร่าง
ของเท้ าขณะไม่ลงนา่้หนักเป็ นอย่างไร shape normal หรื อว่ามี forefoot (metatarsus) adduction โดยดูที่
ขอบในของเท้ าว่าตรงหรื อบิดเข้ าใน หรื ออาจใช้ แนวของ heel bisector ตามที่กล่าวมาแล้ วในตอนต้ นเป็ นตัว
ช่วยพิจารณาก็ได้ เด็กส่วนมากจากการตรวจในท่านี ้จะได้ normal shape คือ medial border จะเป็ นแนวตรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ metatarsus primus varus ทังนี
้ ้เพราะ deformity พวกนี ้เป็ นแบบ flexible คือ
จะปรากฎให้ เห็นเฉพาะเวลาเด็กยืนบนพื ้นเท่านัน้ ทาให้ เชื่อได้ วา่ เท้ าพวกนี ้จะคืนสูป่ กติในที่สดุ
ในขณะที่เด็กนอนควา่่ knee flex 90o นี ้นอกจากจะดูเท้ า (foot) แล้ วยังใช้ ดแู นวของ malleolous
ทัง้ 2 ด้ วยว่ามี relationship ต่อกันอย่างไรถ้ ามองจากข้ างบนลงไปที่บริเวณส้ นเท้ า(จาก top view มองลงไป
ที่ heel ในแนว vertical) จะเห็น lateral malleolaes อยูห่ ลังต่อ medial malleolous (การหาตาแหน่ง
malleolous ในบางครัง้ ถ้ าเห็นไม่ชดั อาจใช้ นิ ้วหัวแม่มือและนิ ้วกลางจับที่ตาแหน่ง prominence ที่สดุ ของ
malleolous ทัง้ 2 ขณะที่มืออีกข้ างจับให้ เท้ าอยูใ่ นแนวขนานกับพื ้นก็จะบอก relationship ของ malleolous ทัง้
2 ได้ ) ถ้ ามี internal tibial torsion lateral malleolous จะเลื่อนไปอยูใ่ นแนวเดียวกับ medial malleolous หรื อ
ถ้ าเป็ นมาก ๆ อาจอยูห่ น้ าต่อก็ได้ ผลคือทาให้ foot อยู่ในลักษณะ internal rotate ตามไปด้ วยเวลาเดินจึง
เห็นเป็ น toe-in gait
ภายหลังตรวจ foot และ leg แล้ ว ในขณะที่เด็กยังนอนควา่่ อยู่ ก็ตรวจ Internal และ external
rotation ของ hip ต่อเพื่อดู anteversion ของ femoral neck ว่าเป็ นอย่างไร ในท่า knee flexion 90o ใช้ ข้าง
หนึง่ จับ foot หรื อ leg ส่วนมืออีกข้ างหนึง่ fixed pelvis ไว้ ถ้าเราหมุนขาออกไปข้ างนอกจนสุดมุมที่ leg ทากับ
แนว vertical คือ arc of internal rotation เป็ นการวัด "anteversion ของ femoral neck" ในเด็กปกติควรอยูท่ ี่
45o ไม่ควรเกิน 60o ถ้ ามากกว่านี ้แสดงว่าเด็กมี anteversion มากกว่าปกติถือเป็ นสาเหตุทาให้ เด็กเดินแบบ

toe-in gait ได้ เพราะในขณะที่เดินร่างกายจะหมุนเอา femoral head เข้ ามาอยูใ่ น acetabulum ทาให้ เห็น
เด็กเดินแบบ toe-in gait
ไม่วา่ สาเหตุของ toe in gait จะเป็ นแบบไหนเกือบทังหมดจะ
้
correct หรื อหายไปได้ เองโดยไม่ต้อง
ให้ การรักษาอะไรเป็ นพิเศษยกเว้ นถ้ าเด็กยังเล็กอยูแ่ ละนอนในท่าควา่่ ก็ควรแนะนาให้ เปลี่ยนมาเป็ นท่า
นอนหงายหรื อถ้ ารอถึงจุด ๆ หนึง่ (โดยมากคือเมื่อเด็กอายุได้ 7 ปี แล้ วซึง่ ตอนนี ้เด็กควรจะมี mature gait) toein gait ควรจะหายไปแล้ วถ้ า deformity หรื อ abnormal gait นี ้ไม่หายไป ควรขอคาปรึกษาจาก orthopaedist
เพื่อหาสาเหตุและให้ การรักษาต่อไป ทังนี
้ ้ไม่ต้องกังวลว่าเมื่อรอถึงอายุขนาดนี ้แล้ วค่อยปรึกษาจะเป็ นการ
ขอคาปรึกษาที่ช้าไป เพราะไม่มี shoe modification หรื อ conservative treatment ไหนที่ใช้ รักษา toe-in gait
(ไม่วา่ จะจากสาเหตุไหนก็ตาม) แล้ วสามารถพิสนู จ์ว่าได้ ผลดีและที่สาคัญถ้ าเด็กพวกนี ้จาเป็ นต้ องได้ รับการ
รักษาโดยวิธีผา่ ตัดแล้ วเราก็จะรอจนอายุ 7 ปี ขึ ้นไปแล้ วเช่นกัน
Toe-out gait
ได้ พดู มาแล้ วว่าในเด็กเล็กการเดินหรื อยืนต้ องการ wide base และ toe-out ในลักษณะ slightly
external rotate ประมาณ 5-10 องศา ทังนี
้ ้เพื่อเพิ่ม stability ในการยืนเนื่องจากในเด็กเล็ก femoral neck จะ
มี anteversion มากกว่าใน adult เวลาเดินจึงออกมาในลักษณะ toe-in gait มีสว่ นน้ อยที่เห็นเดินแบบ toe-out
gait ในเด็กที่เดินแบบ toe-out gait นี ้ถ้ าตรวจ rotation ของ hip บางรายจะพบ limited internal rotation
ในขณะที่ทา external rotation กลับทาได้ มากกว่าปกติ บางครัง้ อาจมากถึง 90 องศาก็ได้ การเดินแบบ toeout gait นี ้ ในคนไทยพบน้ อย พบมากในคนเชื ้อชาติยิว (Jewish)
ปั ญหาที่พบคือในเด็ก toe-out gait คือ general appearance จะไม่สวย เพราะขาบิดออกมากเกินไป,
มีปัญหาในการวิ่งเพราะวิ่งได้ ไม่เร็วรวมทังรองเท้
้
าจะสึกบ่อยแต่อย่างไรก็ตาม condition นี ้จะหายไปได้ เอง
ในที่สดุ โดยไม่ต้องทาหรื อให้ การรักษาพิเศษอะไรเลย
ผู้เขียนขอยา่้วา่ shoe modification จะไม่มีประโยชน์อะไรในการรักษาเด็ก toe-in หรื อ toe-out
gait ในทางตรงข้ ามกลับจะสร้ างปั ญหาให้ เด็กด้ วยซา่้ไป
Flat feet
เด็กที่อยูใ่ นช่วงนี ้ (toddler) จะต้ องมี flat feet ทุกคนทังนี
้ ้เพราะ
1. Longitudinal arch ของ foot ยัง developed ไม่เต็มที่
2. ตาแหน่งที่ควรจะเป็ น arch ของ foot ยังคงมี fat pad อยู่
3. เด็กในช่วงนี ้ต้ องการ wide base เพื่อเพิ่ม stability นา่้หนักตัวจึงอยู่ medial ต่อ foot ทาให้ arch
of foot หายไป ส่งผลให้ เท้ าอยูใ่ นลักษณะ valgus

ด้ วยเหตุผลดังกล่าวแล้ วจึงไม่ควรให้ การรักษา flat feet ในเด็กพวกนี ้ (toddler) เพราะถือได้ วา่ เป็ น
physiologic แต่ถ้าอธิบายแล้ วพ่อแม่หรื อผู้ปกครองเด็กยังไม่เข้ าใจ ควรสัง่ high top shoe (boots) ให้ เด็กพวก
นี ้เพราะรองเท้ าแบบนี ้จะช่วย controled ankle ไม่ให้ บดิ ไปอยูใ่ นท่า valgus รวมทังช่
้ วยปกปิ ด ภาวะ flat
feet ของเด็กเอาไว้ ไม่ให้ ผ้ ปู กครองเห็น แต่สิ่งที่เราต้ องคิดไว้ เสมอคือเด็กพวกนี ้อาจมี psychological problem
ตามมาเมื่อโตขึ ้นโดยเฉพาะเรื่ อง body image เพราะคิดอยูเ่ สมอว่าตัวเองผิดปกติเมื่อเปรี ยบเทียบกับเด็กอื่น
ๆ
Congenital dislocation of the hip
ใน toddler ถ้ าเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับ subluxate หรื อ dislocated hip พ่อแม่จะนาเด็กมาพบเราด้ วย
ปั ญหา 2 อย่างคือ
1. เด็กเริ่มเดินช้ ากว่าวัย (delayed wakling)
2. abnorml gait คือ limp หรื อ waddling gait ถ้ า hip dislocated ทัง้ 2 ข้ าง

ตามรูปที่ 9 ถ้ าให้ เด็กยืนขาข้ างเดียวจุดหมุนจะอยูท่ ี่ hip joint การที่จะให้ pelvisbalance (level
pelvis) ได้ แรง M x CO จะต้ องเท่ากับ K x ob ถ้ า K คือนา่้หนักตัว ob คือระยะจากแนว body weight ถึง
hip joint M คือแรงดึงจาก gluteus muscle CO คือ ระยะห่างจาก hip joint ถึง insertion ของ gluteus
muscle
ในเด็กปกติที่ hip stable และ neuromuscular development ปกติเวลาเดินในช่วง single limb support
ก็จะไม่มีปัญหาอะไร pelvis จะ balance ในทาง clinic เห็นได้ จากการที่เด็กเดินตรงไม่กระเผลก ถ้ าให้ เด็ก
ยืนขาเดียวจะเห็น pelvis brim ทัง้ 2 ข้ างอยูใ่ นระดับเดียวกัน (level pelvis) เรี ยกการตรวจนี ้ว่า
Trendelenburge test negative ในกรณีที่ femoral head dislocated หรื อ subluxation ออกไปจาก acetabulum
ระยะ CO ก็จะลดลง ถ้ าไม่มากนัก gluteus muscle ก็จะทาหน้ าที่ดงึ pelvis ให้ อยูใ่ นระดับเดียวกันได้
ระยะเวลาหนึง่ ต่อเมื่อเวลาผ่านไป (เช่นให้ เด็กยืนขาเดียวนาน 1-2 นาที) กล้ ามเนื ้อจะอ่อนแรงเกิด pelvic
tilting ขึ ้นเรี ยกว่า delayed Trendelenburge test positive ถ้ า head หลุดออกไปเลย ระยะ CO จะสันมาก
้
pelvis ด้ านตรงข้ ามก็จะตา่่ ลงเพราะ gluteus muscle ไม่สามารถดึง pelvis ด้ านตรงข้ ามขึ ้นมาได้ เรี ยก
Trendelenburge test positive
จากที่กล่าวมาแล้ วเราจะเข้ าใจได้ วา่ ทาไมเด็ก CDH จึงมีปัญหา delayed walking หรื อ abnormal
หรื อ limping gait ดังนันในทางปฏิ
้
บตั จิ งึ เป็ นหน้ าที่ของเราที่จะต้ องตรวจ hip ของเด็กทุกคนที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการเดินว่ามี CDH หรื อไม่โดยอาศัย test ต่าง ๆ ที่ใช้ ตรวจ infant hip ตามที่กล่าวมาแล้ วและที่
จะต้ องตรวจเพิ่มคือ
1. abduction test ซึง่ ก็คล้ ายกับ Ortolani test นัน่ เอง ในเด็กที่ hip ปกติควร abducted ได้ อย่างน้ อย
45 องศา ถ้ า limited abduction น้ อยกว่านี ้ก็แสดงว่าน่าจะมี dislocated hip
2. limb length examination (Galeazzi's sign) ให้ เด็กนอนหงาย flexed knee,flex hip 90 องศา ใน
กรณีที่ hip dislocated เพียงข้ างเดียวขาข้ างนันจะสั
้ นกว่
้ าอีกข้ างที่ปกติ ข้ อพึงระวังคือ anterior superior
iliac spine ทัง้ 2 ข้ างจะต้ องอยูใ่ นระดับเดียวกัน
3. Trendelenburge test ให้ เด็กยืนขาเดียวแล้ วดู ระดับ pelvis ว่าเท่ากันหรื อไม่ ถ้ าอยูใ่ น level
เดียวกัน เรี ยกว่า test negative ถ้ า pelvis ด้ านตรงข้ ามต่าลงถือว่า test positive น่าจะมีความผิดปกติที่ hip
ข้ างที่ตรวจแต่ในบางรายอาจต้ องให้ เด็กยืนชัว่ ระยะเวลาหนึง่ ก่อน (1 - 2 นาที) test ถึงจะ positive เรี ยกว่า
delayed Trendelenburge test อย่างไรก็ตามใน toddler เด็กมักไม่ให้ ความร่วมมือในการตรวจแบบนี ้ส่วนมาก
มักจะทา test นี ้ไม่ได้
4. X-ray pelvis ค่อนข้ างจะมีประโยชน์มากเพราะ femoral head มักจะมี secondary ossification
center แล้ ว การวินิจฉัยมักทาได้ ง่าย ใช้ เป็ นตัว confirm diagnosis ส่วน criteria ก็เหมือนที่กล่าวมาแล้ วใน
The infant

การรักษา
การรักษา CDH ในเด็กวัยนี ้แม้ จะใช้ วิธี conservative เช่น closed reduction แล้ วตามด้ วย Hip spica
และ Broom stick cast แล้ วได้ ผลก็ตามแต่ต้องใช้ เวลานานพอสมควรอย่างน้ อยก็ประมาณ 7 เดือนถึงจะ
เห็นผล ดังนัน้ orthopaedic surgeon ส่วนใหญ่จงึ หันไปใช้ surgical method แทน เพราะได้ ผลดีใช้ เวลาในการ
รักษาไม่นานแต่จะไม่ขอพูดรายละเอียดในที่นี ้

Cerebral Palsy
หมายถึงกลุม่ อาการซึง่ เกิดจาก permanent damage ของ motor area ในสมองเด็ก ทังที
้ ่เกิดขึ ้นก่อน
ระหว่างหรื อหลังคลอดแล้ วที่สาคัญคือ ต้ องเป็ น nonprogressive damage คือโรคนันสิ
้ ้นสุดแล้ ว แต่เนื่องจาก
เด็กมีการเจริ ญเติบโต ดังนันอาการที
้
่แสดงออกจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ เมื่อเด็กโตขึ ้น
แม้ จะมีกลุม่ อาการของเด็ก cerebral palsy(C.P.) มากมายแต่ที่เราพอจะให้ ความช่วยเหลือและ
รักษาได้ คือ พวก spasticity เท่านันและเป็
้
นกลุม่ ที่จะกล่าวถึงต่อไป
ในการดูแลรักษาเราจะแบ่งเด็ก spastic cerebral palsy ออกเป็ น
1. hemiplegia คือพวกที่มี spasticity ของแขนและขาข้ างใดข้ างหนึง่ ส่วนอีกข้ างหนึง่ ปกติ
2. double hemiplegia คือ มีลกั ษณะของ hemiplegia ทัง้ 2 ข้ างเพียงแต่ความรุนแรงของแต่ละข้ าง
ไม่เท่ากัน
3. quadriplegia หรื อ total body involvement พวกนี ้มี involvement ของทังแขนและขาทั
้
ง้ 2 ข้ าง
เท่า ๆ กัน ส่วนใหญ่ของ cases พวกนี ้มักจะมี neck หรื อ cranial nerve involvement ด้ วย ปั จจุบนั จึงนิยมที่
จะเรี ยก total body involvement มากกว่า quadiplegia
4. diplegia คือ involved มากเฉพาะที่ขาทัง้ 2 ข้ าง ในขณะที่แขนทัง้ 2 ข้ าง gross movement
เกือบจะปกติมีเฉพาะส่วนของ fine movement เท่านันที
้ ่ถกู involved
5. อื่น ๆ เช่น monoplegia, paraplegia, triplegia พบน้ อยมาก โดยเฉพาะ paraplegia ในกรณีนี ้
ควร rule out spinal cord lesion ออกก่อน ก่อนที่จะบอกว่าเป็ น
cerebral palsy ชนิด paraplegia
ปั ญหาที่พบในเด็กวัยนี ้คือ เด็กไม่ยอมเดินหรื อเดินช้ ากว่าเด็กอายุเท่า ๆ กันคาถามที่พบบ่อย คือ
"ลูกของผม/ฉัน จะเดินได้ หรื อเปล่า" เพราะพ่อแม่เด็กเริ่มมีความกังวลเมื่อเห็นว่าลูกของตัวไม่เดินเมื่อถึงวัย
อันควรเป็ นคาถามที่ทาให้ เราเกิดความกระอักกระอ่วนใจที่จะให้ คาตอบ Bleck พบว่าการตรวจเด็กโดยใช้

Reflex 7 อย่าง โดยที่ 5 อย่างเป็ น reflex ที่ควรจะหายไปหรื อตรวจไม่พบเมื่อเด็กอายุได้ 1 ขวบ อีก 2 อย่าง
เป็ น reflex ที่ควรจะมีหรื อตรวจพบเมื่ออายุขนาดนี ้แล้ วให้ คะแนนการตรวจ reflex ละ 1 คะแนนผลที่ได้ จะ
ช่วยให้ เราตอบปั ญหาในเรื่ องนี ้ได้ กล่าวคือ
1. asymmetrical tonic neck reflex ขณะเด็กนอนหงาย แขนและขา extented จับศีรษะเด็กหันไป
ด้ านใดด้ านหนึง่ ถ้ า test positive เด็กจะเหยียด (extented) แขนและขาข้ างนันออกไป
้
ในขณะที่ด้านตรง
ข้ ามจะหดเข้ า (flexion)
2.The neck righting reflex เหมือน test ที่ 1 คือขณะที่เด็กนอนหงาย แขนและขากางออกอยูใ่ นท่า
extended จับศีษระเด็กหันไปด้ านใดด้ านหนึง่ แล้ วคงไว้ ในท่านันประมาณ
้
10 วินาที (นับ 1 ถึง 10) (จะเห็น
ว่าเป็ นการทาต่อจาก test ที่ 1 เพียงแค่จบั ศีรษะไว้ กบั ที่นานกว่าเดิมนัน่ เอง) ในรายที่ test positive เด็กจะ
หมุนตัวไปในทิศทางนันทั
้ งหมดรวมทั
้
งแขนขา
้
(the whole body)
3.Moro reflex จับเด็กนอนหงายเหมือนใน test ที่ 1 และ 2 ผู้ตรวจใช้ มือทัง้ 2 ข้ าง ประคองศีรษะ
และแผ่นหลังส่วนบนของเด็ก ค่อย ๆ ยกขึ ้นจากพื ้น พอสูงได้ ระยะหนึง่ ก็รีบปล่อยมือให้ หลังและศีรษะเด็ก
หล่นลงสูพ่ ื ้น โดยใช้ มือทัง้ 2 ข้ างที่เพิ่มปล่อยออกมารอรับไว้ เป็ นการทาให้ เกิด sudden extension ของ
cervical spine ถ้ า test นี ้ positive เด็กจะกางและเหยียดแขนและขาออกในทันทีทนั ใด (abduction and
extension) พร้ อม ๆ กับแอ่นหลังแล้ วตามด้ วยการห่อตัว (flexion และ adduction) ของแขนขาตัวงองุ้มเข้ า
หากันในลักษณะคล้ ายอาการโอบกอด
4. Symmetrical tonic neck reflex เปลี่ยนเด็กจากท่านอนหงายมาเป็ นนอนควา่่ บนตักแม่ให้ แขน
และขาทัง้ 2 ข้ างห้ อยอยูด่ ้ านข้ างของขา ตอนแรกจับศีรษะเด็กก้ มลงในรายที่ test positive แขนทัง้ 2 ข้ างจะ
flexed ตามไปด้ วย ในขณะที่ขาทัง้ 2 ข้ างเหยียดออก (extension) ในทางตรงข้ ามถ้ าจับศีรษะเงยขึ ้นให้ คอมี
extension แขนก็จะ extended ออกตามส่วนขาจะ flexed
5. The extensor thrust ใช้ มือ 2 ข้ างจับเด็กบริเวณรักแร้ ทงั ้ 2 ข้ าง (ควรจับจากทางด้ านหลังของเด็ก)
ยกเด็กขึ ้นจากพื ้นจากนันท
้ าเสมือนหนึง่ ปล่อยเด็กลงพื ้นอย่างเร็วให้ เท้ า (sole) สัมผัสพื ้นทันที่ ถ้ า test
positive จะเห็น hyperextension เกิดขึ ้นที่เท้ าก่อนแล้ วไล่ขึ ้นไปส่วนบนกล่าวคือปลายเท้ าจิกลงพื ้นก่อนที่ข้อ
เท้ ามี plantar flexion จากนันที
้ ่ knee และ hips ก็จะมี extension ตามมาตามลาดับ
test ทัง้ 5 นี ้ไม่ควรจะพบในเด็กอายุ 12 เดือนไปแล้ วถ้ า test ใด test หนึง่ positiveก็ได้ test ละ 1
คะแนน
6. Placing หรื อ Stepping reflex อุ้มเด็กด้ วยมือ 2 ข้ างให้ เด็กอยูใ่ นท่าคล้ าย ๆ กับนัง่ หันหน้ าออก
ส่วนขาทัง้ 2 ข้ างปล่อยห้ อยลงยื่นเท้ าเด็กเข้ าหาขอบโต๊ ะให้ หลังเท้ าของขาข้ างที่จะตรวจครูดเบา ๆ กับขอบ
โต๊ ะ ถ้ า test positive เด็กจะขยับยกขาขึ ้นไปวางที่บนพื ้นโต๊ ะ

7. Parachute reflex ใช้ มือ 2 ข้ างโอบรอบตัวเด็กจากทางด้ านหลังบริเวณใต้ รักแร้ หรื อทรวงอกยกตัว
เด็กขึ ้นจากพื ้นในลักษณะก้ มหน้ าแขนและขาห้ อยลงพื ้น ขณะที่เด็กถูกยกอยูส่ งู จากพื ้นทาให้ เหมือนเด็กตก
จากที่สงู ถ้ า test positive เด็กจะกางแขนขาออกในลักษณะการค ้ายัน เพื่อป้องกันตัวไม่ได้ กระทบพื ้นเวลา
ตกจากที่สงู
test ที่ 6 และ 7 นี ้ควรจะตรวจพบในเด็กอายุ 12 เดือนขึ ้นไป ถ้ าตรวจไม่พบก็ได้ test ละ 1 คะแนน
เมื่อตรวจครบทัง้ 7 test แล้ วนาคะแนนมารวมกันถ้ าคะแนนเป็ นศูนย์บอกได้ เลยว่าเด็กนันจะเดิ
้
นได้
แน่นอน ทังนี
้ ้มีโอกาสถูกสูงถึง 96% ถ้ าได้ 1 คะแนนเด็กจะเดินได้ แต่อาจต้ องใช้ เครื่ องมือช่วยเดิน (walking
aid) ถ้ าคะแนนตังแต่
้ 2 ขึ ้นไปโอกาสที่จะเดินได้ แทบไม่มีเลย ขอยา่้วา่ การตรวจแบบนี ้จะทาเมื่อเด็กอายุ1
ขวบไปแล้ วเท่านันถึ
้ งจะได้ ผลตามที่กล่าวมาแล้ ว
เพื่อช่วยให้ คาแนะนาของเราน่าเชื่อถือยิ่งขึ ้นในกรณีที่เราตรวจแล้ วคิดว่าเด็กควรจะเดินได้ เราควรรู้
ต่อไปว่า โดยทัว่ ไปเด็ก spastic hemiplegia ควรจะเดินได้ เมื่ออายุประมาณขวบครึ่ง ขณะที่ spastic diplegia
ควรจะเดินได้ เมื่ออายุ ประมาณ 2 ขวบ

The child
The child หมายถึงเด็กอายุตงแต่
ั ้ 2 ขวบขึ ้นไปจนถึง puberty ลักษณะเด่นของเด็กวัยนี ้คือการเดิน
จะค่อย ๆ เริ่มดีขึ ้น ๆ เปลี่ยนจากเดินเตาะแตะมาเป็ น mature gait มากขึ ้น ๆ และเมื่ออายุได้ ประมาณ 7
ขวบก็จะเดินแบบ adult หรื อ mature gait ในที่สดุ
mature หรื อ normal gait ประกอบไปด้ วย 2 phases ใหญ่ๆ คือ swing และ stance phase ในแต่ละ
phase ก็แบ่งออกเป็ นระยะต่าง ๆ กันออกไปดังนี ้
stance phase มีประมาณ 62% ของ gait cycle ประกอบขึ ้นด้ วยลักษณะต่าง ๆ ของการเดินดังนี ้
1. foot (heel) strike
2. opposite toe-off
3. reversal of fore-aft shear
4. opposite foot (heel) strike
5. toe-off
ในช่วงเหตุการณ์ทงั ้ 5 นี ้ถ้ าเราดูในลักษณะของการทรงตัวเราจะแบ่ง stance phase ออกได้ เป็ น 4
ช่วง ซึง่ เราใช้ เรี ยกกันบ่อย ๆ ในทาง clinic คือ
double limbs support
single limb support ซึง่ ประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ
- reversal of fore-aft hear into midstance
- terminal of midstance
และ late double limbs support

Swing phase ประมาณ 38% ของ gait cycle เป็ นช่วงที่เท้ าอยูใ่ นอากาศนา่้หนักตัวจะไป ลงที่ขาอีก
ข้ างซึง่ อยูใ่ นช่วง stance phase ช่วงนี ้ประกอบด้ วย
initial swing
mid swing
และ terminal swing
การเดินปกติควรจะเป็ นไปตาม gait cycle นี ้คือ เริ่มจาก heel strike ผ่าน stance phase เข้ าสู่ swing
phase และสิ ้นสุดที่ heel strike ของขาข้ างนันอี
้ กครัง้ ถ้ าการเดินผิดไปจากนี ้เรี ยกว่า "abnormal gait" หรื อ
limp
การที่จะได้ มาซึง่ normal gait นี ้จะต้ องอาศัยขาทัง้ 2 ข้ าง ซึง่ ต้ องยาวเท่ากัน ข้ อต่าง ๆ ตังแต่
้ spine,
hip, knee, ankle และ subtalar joint จะต้ องอยู่ในเกณฑ์ปกติและที่สาคัญคือmuscles และ nerves ที่ทาหน้ าที่
ควบคุมการเคลื่อนไหวของข้ อต่าง ๆ เหล่านี ้ต้ องปกติด้วย มิฉนันจะท
้ าให้ การเดินผิดปกติไปเรี ยกว่า limping
gait

Limp
ปั ญหาที่พบมากในช่วง childhood คือ limp ซึง่ มีสาเหตุได้ มากมายเพราะตามคาจากัดความที่ผา่ น
มาถ้ าส่วนใดส่วนหนึง่ ที่ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการเดินผิดปกติไปย่อมทาให้ เกิด limp ได้ สาเหตุที่พบบ่อยได้ แก่
1. limb lenght discrepancy พวกนี ้เห็นได้ ชดั และง่ายแก่การวินิจฉัย
2.atalgic gait ใน stance phasse ช่วง single limp support นา่้หนักตัวทังหมดจะลงที
้
่ขาข้ างนันส่
้ วน
ขาอีกข้ างจะลอยสูงจากพื ้นเพื่อให้ ลาตัวตังตรง
้
pelvis ต้ องอยูใ่ นแนวขนานกับพื ้น (level pelvis) กล้ ามเนื ้อ
รอบ hip ด้ านที่ลงนา่้หนักจึงต้ องออกแรงดึง pelvis ไว้ อย่างมาก จะเห็นว่า
นา่้หนักที่ผา่ น hip joint = K x ob + M x CO
ปกติระยะ ob จะประมาณ 3 เท่าของระยะ CO ดังนันถ้
้ าจะให้ ได้ balance หรื อ levelpelvis M
จะต้ องมีคา่ ประมาณ 3 เท่าของ K
นัน่ คือ นา่้หนักที่ผ่าน hip joint ช่วง single limb support จะประมาณ 4 เท่าของ body weight ซึง่
เป็ นนา่้หนักที่คอ่ นข้ างมาก
ถ้ ามีการอักเสบที่ข้อสะโพกหรื อบริเวณใกล้ เคียงจึงปรากฎหรื อทาให้ เกิด
อาการปวดบริเวณนี ้อย่างมาก
โดยเฉพาะเวลายืนลงนา่้หนักที่ขาด้ านนี ้ร่างกายจะช่วยตัวเองเพื่อลด
ความเจ็บปวดโดยทาให้ ชว่ งของการเดินช่วงนี ้สันที
้ ่สดุ เท่าที่จะทาได้
เราเรี ยกอาการแบบนี ้ว่า short
midstance
สรุปง่าย ๆ คือ atalgic gait ก็คือการเดินแบบ short midstance นัน่ เอง

3. Unstable hip สาเหตุสว่ นใหญ่ได้ แก่ CDH ซึง่ ได้ พดู มาแล้ วใน The Toddler การรักษาในระยะนี ้
เกือบทังหมดเป็
้
นการผ่าตัดรักษา
4. Muscle weakness ตาม mechanic ที่กล่าวมาแล้ วในช่วง midstance ถ้ า gluteus muscle มี power
ไม่พอ เช่นเป็ น residual poliomyelitis ย่อมไม่มีแรงมากพอที่จะดึง pelvis ให้ มาอยูใ่ นแนวราบ (level
pelvis) ได้ ทาให้ เห็นเป็ น pelvic tilting เกิดขึ ้นทุกครัง้ ที่มี single limp support เรี ยกว่า Lurch หรื อ stragger
gait
โดยทานองเดียวกันถ้ ามีความผิดปกติของ muscle อื่นไม่วา่ จะเป็ น quadiceps, hamstings,
gastrocnemeus และอื่น ๆ ล้ วนแต่ทาให้ เกิด limping gait ได้ ทงนั
ั ้ น้ การที่เราจะรู้ได้ ก็ต้องอาศัยการดู
(observed)
ลักษณะการเดิน การตรวจร่างกายและการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารโดยเฉพาะ EMG.
(electromyographic)
5. Joint stiffness ไม่วา่ stiffness นี ้จะเกิดขึ ้นที่ hip, knee หรื อ ankle joint ย่อมส่งผลให้ เกิด
abnormal gait ได้ ทงนั
ั ้ นซึ
้ ง่ การวินิจฉัยทาได้ คอ่ นข้ างง่าย
การรักษา
การรักษาคงต้ องหาสาเหตุของการเกิด limping gait ว่าอยูท่ ี่ไหนและให้ การรักษาไปตามนัน้

Flat foot
Flat foot หมายถึงเท้ าที่ไม่มี medial longitudinal arch หรื อถ้ ามีก็เป็ นชนิดที่ตา่่ กว่าปกติ (low arch)
บางคนเรี ยกเท้ าชนิดนี ้ว่า pes planovalgus เพราะนอกจากจะไม่มี arch of foot แล้ ว heel มักจะบิดอยูใ่ นท่า
valgus ด้ วย
ปั จจุบนั พ่อแม่ผ้ ปู กครองเด็กมักให้ ความสนใจและมีกงั วลเกี่ยวกับเท้ าชนิดนี ้มาก เพราะสงสัยว่า
อาจทาให้ เกิดปั ญหากับเด็กได้ เมื่อโตขึ ้น ซึง่ ถ้ าเป็ นเช่นนันจริ
้ งมีทางเป็ นไปได้ ไหมที่จะให้ การป้องกันรักษา
ไว้ ตงแต่
ั ้ เด็กยังเล็กอยู่ ก่อนที่จะพูดถึงการรักษา มีข้อควรคานึงเกี่ยวกับ flat foot มากมายหลายข้ อที่อยาก
ให้ พิจารณาคือ
1. มีการศึกษาเปรี ยบเทียบเท้ าของทหารเกณฑ์ ใน Israeli ที่เข้ ารับการฝึ กว่าเท้ าชนิดไหนจะปวด
(foot pain) มากกว่ากันพบความจริงว่าพวก high arch ทาให้ เกิด foot pain มากที่สดุ คือ 39.6% รองลงมา
คือ พวกที่มี normal arch 31.3% ที่น้อยที่สดุ คือพวกที่มี low arch 10% ดังนันการที
้
่เท้ าเด็กเป็ น flat foot หรื อ
low arch น่าจะเป็ นผลดีด้วยซา่้

2. ชาว Australia เชื ้อสาย Caucasians เป็ น flat foot เพียง 15% เมื่อเข้ าสู่adult life ดังนันจึ
้ งเกิด
คาถามว่ามีความจาเป็ นแค่ไหนที่ต้องให้ การรักษาเด็ก flat footซึง่ เราพบในเด็กเล็กเกือบทุกคนหรื ออีกนัย
หนึง่ ถ้ าให้ การรักษาเท้ าชนิดนี ้ไม่วา่ โดยวิธีไหนก็ตาม ผลการรักษาจะออกมาดีมากเพราะได้ ผลดีถึง 85%
3. ในห้ วข้ อ the toddler เราได้ พดู มาแล้ วว่าเด็กเล็กทุกคนหลังคลอดจะไม่มีอ้ งุ เท้ าเนื่องจากมี fat
pad มา filled อยูท่ ี่ arch of foot และ fat pad นี ้จะค่อยๆ หายไปเมื่อเด็กโตขึ ้น (อายุได้ 4-5 ขวบ) สรุปง่าย ๆ
ก็คือ รูปร่างของเท้ าเด็กจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุนนั่ เอง ดังนันจึ
้ งเกิดคาถามว่าจาเป็ นหรื อไม่แค่ไหนที่
จะต้ องให้ การรักษา flat feet ในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ
4. จากความจริงที่พดู ไปแล้ วว่าส่วนใหญ่ของเท้ าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ form เป็ น medial
longitudinal arch มีสว่ นน้ อยที่ยงั คงเป็ น flat feet หรื อ low arch ซึง่ ทาให้ เกิด foot pain น้ อยกว่า normal
arch ด้ วยซา่้ไป ที่สาคัญคือเราไม่ร้ ูวา่ เท้ าชนิดไหนจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปในลักษณะไหน บางคนถึงกับ
เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนนี ้กับการเปลี่ยนสีของเส้ นผมของเด็ก (ฝรั่ง) ไปเป็ นผมของผู้ใหญ่นนั่ คือเขาไม่เชื่อ
ว่ามีวิธีการรักษาไหนจะช่วยเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเท้ าได้ ปั จจุบนั นี ้ก็มีผ้ พู ิสจู น์แล้ วว่า shoe modification
ไม่วา่ ชนิดไหนก็ไม่มีผลต่อการรักษา flat foot แต่อย่างใด
5. ข้ อสาคัญที่สดุ ก็คือเราจะเห็นคนที่มี flat foot มากมายที่ไม่มีปัญหาเรื่ อง foot pain เลย เท้ า
พวกนี ้ (flat foot) ถ้ าจะมีปัญหาก็เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการสึกของรองเท้ าก่อนเวลาอันควร (shoe wear and
tear) มีสว่ นน้ อยที่มีปัญหา foot pain ซึง่ ก็เป็ นเฉพาะบางคน ดังนันการรั
้
กษาจึงต้ องพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องให้ การรักษาทุกคน
สรุปก็คือมีความจาเป็ นมากน้ อยแค่ไหนที่จะต้ องให้ การรักษาเท้ าเด็กที่เป็ น flat foot และถ้ าไม่
รักษาจะเกิดปั ญหาอะไรขึ ้นตามมา
ได้ มีผ้ รู วบรวมปั ญหาจาก flat foot ไว้ ได้ 3 อย่างคือ
1. foot pain
2. shoe wear and tear
3. cosmesis
การวินิจฉัย
การวินิจฉัยค่อนข้ างจะง่ายเพราะเห็นได้ ชดั เวลาให้ เด็กยืนบนเท้ าเปล่า พวกนี ้จะไม่มี arch หรื อถ้ า
มีก็เป็ น low medial longitudinal arch
จากนันดู
้ ที่ hind foot โดยเฉพาะดูดว่า heel อยูใ่ นลักษณะไหน neutral, varus หรื อ valgus ส่วนมาก
ของ case จะเป็ น heel valgus

ขันต่
้ อไปคือทา hyperextension test ของ great toe (Hicks test) ในขณะที่เด็กยืนอยูใ่ ห้ จบั นิ ้วหัวแม่
เท้ ากระดกขึ ้นในลักษณะ hyperextension ที่ metatarso phalangeal joint ในกรณีของ flexible flat foot จะ
เห็นหลังเท้ าถูกยกขึ ้นเท้ า form เป็ น medial longitudinal arch พร้ อม ๆ กับมี external rotation ของ tibia
เกิดขึ ้นแต่ถ้าไม่พบลักษณะดังกล่าวนี ้ถือว่าเป็ น rigid flat foot
การตรวจขันต่
้ อไปคือให้ เด็กนอนหงายหรื อนัง่ ห้ อยเท้ าดูที่ฝ่าเท้ า ถ้ าเห็น arch of foot เกิดขึ ้น
ทางด้ าน medial ก็แสดงว่าเป็ น flexible type ถ้ าไม่มีก็แสดงว่าเป็ น rigid type นอกจากนี ้ที่ฝ่าเท้ าเราต้ องดู
ว่ามี callosity หรื อเปล่าถ้ ามีแสดงว่าเป็ นจุดที่เท้ ารับนา่้หนักมากผิดปกติทาให้ เกิดความเจ็บปวดต้ องหา
สาเหตุและให้ การรักษา
เมื่อดูลกั ษณะของฝ่ าเท้ าตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วขันต่
้ อไปก็คือทา ankle dorsiflexion testเพื่อดูว่า
tendo Achilles มี shortening หรื อไม่ การตรวจควรทาในท่าที่บิดเท้ าเข้ าด้ านใน (supination) เพื่อ locked
navicular ไว้ กบั talus เป็ นการลดการเคลื่อนไหวของ subtalar joint ในคนปกติการทาแบบนี ้ถ้ ามองจาก
ด้ านข้ างจะเห็น lateral border ของ foot ทามุมกับ leg ได้ มากกว่า 90 องศา ถ้ า dorsitlex ankle ได้ น้อยกว่า
90 องศา แสดงว่ามี tighted heel cord และเป็ นสาเหตุของ flat foot ต้ องรี บให้ การรักษาเพราะไม่เช่นนันจะท
้ า
ได้ เกิด permanent damage ต่อ bone ได้
หมายเหตุ ไม่แนะนาให้ ตรวจโดยทา ankle dorsiflexion ในขณะที่ foot หรื อ subtalar joint อยูใ่ นท่า neutral
(plantigrade foot) เพราะถ้ ามี tighted heel cord จริงเวลา dorsiflex เท้ าไปถึงจุด ๆ หนึง่ ที่ควรจะมี limited
doriflexion แต่แล้ วเรายังออกแรงดัน fore foot ต่อไปเรื่ อย ๆ เท้ าจะแบะออกด้ านนอก (pronate) ทาให้ ดู
เหมือนว่าเราสามารถ dorsiflex ankle ไปได้ มากกว่า 90 องศา ซึง่ จริง ๆ ไม่ใช่
การรักษา ในทัศนะของผู้เขียนเฉพาะเด็กที่เป็ น flat feet จาก tight heed cord และ vertical talus เท่านันที
้ ่
ต้ องรี บให้ การรักษาทันทีที่ตรวจพบส่วนกรณีอื่นๆซึง่ ได้ แก่ physiologic และ flexible flat foot ในความเห็น
ของผู้เขียนเชื่อว่าไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องให้ การรักษา ควรให้ แค่คาแนะนาเกี่ยวกับ natural history ของ
เท้ าชนิดนี ้ว่าเป็ นอย่างไร ควรเน้ นว่าเราจะเริ่มให้ การรักษาก็ตอ่ เมื่อ flat feet ยังคงอยูแ่ ละเด็กนันอายุ
้
มากกว่า 4 ปี ไปแล้ วในการรักษาผู้เขียนนิยมใช้ UCBL plastic shoe insert มากกว่า shoe modification อื่น
เพราะในประสบการณ์ พบว่าได้ ผลดีกว่า
อีกกรณีคือ shoe wear and tear ถ้ าพบว่าก่อให้ เกิดปั ญหามากจนผู้ปกครอง complain การตรวจ
ควรขอดูรองเท้ าเด็ก ในเด็กปกติที่พื ้นรองเท้ าควรจะสึกเสมอกันหรื อไม่ก็สว่ น lateral aspect ของ heel จะสึก
มากกว่าด้ าน medial เล็กน้ อย ส่วน Wear and tear ที่มีสาเหตุจาก flat foot จะสึกมากทางด้ าน medial
และที่สาคัญ medial counter มักจะโย้ จนรองเท้ าเสียรูป เท้ าเด็กพวกนี ้มักได้ ผลดีเมื่อเราแนะนาให้ ใส่
UCBL plastic shoe insert ร่วมไปกับรองเท้ าปกติของเขา

ผู้เขียนไม่แนะนาให้ รักษา flat foot เพียงเพราะต้ องการ cosmetic result เนื่องจากมีผลเสียมากกว่า
ผลดี ก่อนที่จะจบหัวข้ อนี ้ผู้เขียนขอยา่้วา่ การรักษาโรคทาง orthopaedic หัวใจสาคัญที่สดุ คือ "First
do no harm" ที่ผ้ เู ขียนต้ องยา่้เพราะพวกเราหลายต่อหลายคนชอบ prescribe รองเท้ าให้ เด็กพวกนี ้กันมาก
จนเกินไปโดยไม่นกึ ถึงผลกระทบ ซึง่ อาจจะเกิดขึ ้นกับเด็กเมื่อเด็กพวกนี ้โตขึ ้น
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