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วตัถปุระสงค์      เม่ือผา่นการเรียนบทนีแ้ล้วผู้ เรียนควรจะรู้ในเร่ือง 
                1.  Common problem ท่ีพบได้มากในเดก็วยันี ้เชน่  
                     - metatarsus varus 
                     - gait abnormolity (toe-in, toe-out) 
                     - flat foot 
                     - clubfoot 
                     - CDH 
                     - cerebral palsy 
                2. สามารถบอกได้วา่ common problem นัน้ ๆ อนัไหนเป็น physiologic หรือ pathologic 
condition 
                3.  สามารถบอกได้วา่ abnormal gait คืออะไร  
                4.  วิธีการบอก prognosis เก่ียวกบัการเดนิของเดก็ cerebral palsy 
                5.  เวลาและชนิดการรักษาท่ีเหมาะสมส าหรับ common condition นัน้ ๆ 
 



THE TODDLER 
 
      เดก็ท่ีจดัอยู่ในกลุม่นีคื้ออายอุยูร่ะหว่าง 1-2 ขวบ เป็นช่วงท่ีเร่ิมหดัเดิน ซึง่โดยความหมายคือเป็น
การเร่ิมเปล่ียนจากการคลานหรือเกาะเดนิมาเป็นยืนหรือเดนิบนเท้า 2 ข้างในลกัษณะตวัตัง้ตรง พวกนี ้

ต้องการ equilibrium ซึง่เกิดจากความรับรู้ (proprioception) และ neurodevelopment  ท่ีคอ่นข้างดีเพ่ือ
ควบคมุการท างานของกล้ามเนือ้ 
      ถ้าเราจบัเสาต้นหนึง่มาตัง้ตรง จะเห็นวา่สิ่งส าคญัท่ีจะช่วยให้เสายืนอยูไ่ด้คือ ฐานจะต้องกว้างใน
เดก็ก็เชน่กนัในชว่งหดัเดินเด็กจะทรงตวัอยูไ่ด้จะต้องยืนกางขาออกในลกัษณะของ wide base และ toe-out 
เพ่ือเพิ่ม stability  เน่ืองจาก neurodevelopment ในเดก็จะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ืออายปุระมาณ  2  ปีไปแล้วดงันัน้
เราคงหวงัให้เดก็ในวยันีเ้ดนิปกตเิหมือนในผู้ ใหญ่ไมไ่ด้  คงต้องยอมรับความเป็นจริง   นัน่คือในชว่งนีเ้ดก็จะ
เดนิหกล้มบอ่ย หรือเดนิไมต่รง เดนิเอาปลายเท้าลงพืน้ก่อนแทนท่ีจะเป็นส้นเท้า เหลา่นีเ้ป็นต้น 
 
Sleeping Posture 
      เป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ีอยากเน้นในเดก็กลุม่นี ้  แม้วา่จะมีรายงานวา่การให้เดก็นอนคว า่่จะชว่ยเพิ่ม

พฒันาการบางอยา่งในเดก็ให้เร็วขึน้ แตมี่พฒันาการอยู่ 2 อยา่งท่ีจะช้าลงและท าให้พอ่แม ่  ผู้ปกครองเกิด
ความกงัวลคือ  metatarsus adductus (varus) และ bowlegs กลา่วคือ deformities ทัง้ 2 ชนิดนีซ้ึง่เป็น 
physiologic  หรือ  packaging defect ควรจะหายไปได้เองเม่ือเดก็โตขึน้ (ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในเร่ือง The 
infant) แตก่ารให้เดก็นอนคว า่่จะท าให้  deformities นีห้ายไปช้ากวา่ท่ีควร (delayed recovery)  และท่ี
ส าคญัคือถ้าเราเปล่ียนให้เด็กพวกนีก้ลบัมานอนหงายdeformities   นีจ้ะหายไปในอตัราท่ีคอ่นข้างเร็ว 
 
Gait abnormalities 
      การเดนิผิดปกตเิป็นปัญหาใหญ่สดุท่ีท าความไมส่บายใจแก่พอ่แมเ่ด็ก  โดยเฉพาะ การเดนิขาบิด
เข้าด้านใน (toe-in gait) ไมว่า่จะเป็นข้างเดียวหรือ 2 ข้างก็ตาม  แม้วา่สว่นใหญ่หรือเกือบทัง้หมดของเด็ก
พวกนีไ้มจ่ าเป็นต้องให้การรักษา เพราะจะหายไปได้เองก็ตาม  พอ่แมผู่้ปกครองเดก็ก็จะยงัไมส่บายใจอยูดี่
จนกวา่จะได้รับค าอธิบายท่ีเพียงพอโดยเฉพะาค ายืนยนัความจริงอนันีจ้าก orthopaedic surgeon  อีกหลาย 
ๆ คน 
 
เดก็เดนิเท้าบิดเข้าด้านใน   (Toe-in gait) 



      เป็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสดุใน toddler  นอกจากพอ่แมผู่้ปกครอง จะบน่หรือเป็นกงัวลใจในเร่ืองขา
เดนิบิดเข้าด้านในและยงัสงัเกตวา่เดก็พวกนีเ้ดินสะดดุหรือหกล้มบอ่ย ๆ  ด้วยจงึน าเดก็มาให้เราดแูละขอ
ค าปรึกษา     สาเหตขุอง  toe-in gait อาจเกิดท่ีสว่นใดสว่นหนึง่ของขาได้คือ 
      1.  foot เกิดจากการมี  metatarsus adductus  (varus) 
      2.  tibia เพราะมี internal tibial torsion 
      3.  femur จากการท่ี  femoral neck  มี  anteversion  มากกวา่ปกติ 
      ดงันัน้ toe-in gait อาจเป็นจากสาเหตใุดสาเหตหุนึง่หรือหลายอย่างร่วมกนัก็ได้ 
     การตรวจร่างกายควรให้เดก็เดนิโดยไมใ่สร่องเท้าให้ดกู่อนจะเห็นเดก็พวกนีเ้ดนิในลกัษณะเอาเท้า
หรือนิว้เท้าทัง้หมดหรือเฉพาะนิว้หวัแมเ่ท้าบดิเข้าด้านในเห็นชดัเวลาเท้าเหยียบบนพืน้  จากนัน้ให้เดก็ยืนนิ่ง
สว่นมากถ้าปัญหา toe-in gait นัน้อยูท่ี่เท้าไมว่า่จะจาก  metatarsus adductus (varus)หรือ metatarsus primus 
varus (เฉพาะสว่นหวัแมเ่ท้าเทา่นัน้ท่ีบดิเข้าใน)  โดยเฉพาะกรณีหลงัจะเห็นได้ชดัในทา่นี ้

      จากนัน้จบัให้เดก็นอนคว า่่  flex knee 90o จบั foot ให้ ankle ให้อยูใ่นทา่ neutral เพ่ือดวู่ารูปร่าง
ของเท้าขณะไมล่งน า่ห้นกัเป็นอยา่งไร shape normal หรือวา่มี forefoot (metatarsus)  adduction  โดยดท่ีู
ขอบในของเท้าว่าตรงหรือบิดเข้าใน  หรืออาจใช้แนวของ heel bisector ตามท่ีกลา่วมาแล้วในตอนต้นเป็นตวั
ชว่ยพิจารณาก็ได้  เดก็สว่นมากจากการตรวจในท่านีจ้ะได้ normal shape คือ  medial border  จะเป็นแนวตรง  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีของ metatarsus primus varus ทัง้นีเ้พราะ deformity พวกนีเ้ป็นแบบ flexible คือ
จะปรากฎให้เห็นเฉพาะเวลาเดก็ยืนบนพืน้เทา่นัน้  ท าให้เช่ือได้วา่เท้าพวกนีจ้ะคืนสูป่กตใินท่ีสดุ 

      ในขณะท่ีเดก็นอนคว า่่ knee flex 90o  นีน้อกจากจะดเูท้า (foot)  แล้วยงัใช้ดแูนวของ  malleolous 
ทัง้ 2 ด้วยวา่มี  relationship  ตอ่กนัอยา่งไรถ้ามองจากข้างบนลงไปท่ีบริเวณส้นเท้า(จาก top view มองลงไป
ท่ี heel ในแนว vertical) จะเห็น lateral malleolaes อยูห่ลงัตอ่ medial malleolous   (การหาต าแหนง่  
malleolous  ในบางครัง้ถ้าเห็นไมช่ดัอาจใช้นิว้หวัแมมื่อและนิว้กลางจบัท่ีต าแหนง่  prominence ท่ีสดุของ 
malleolous ทัง้ 2 ขณะท่ีมืออีกข้างจบัให้เท้าอยูใ่นแนวขนานกบัพืน้ก็จะบอก relationship ของ malleolous ทัง้ 
2 ได้) ถ้ามี  internal tibial torsion lateral malleolous จะเล่ือนไปอยูใ่นแนวเดียวกบั  medial malleolous หรือ
ถ้าเป็นมาก ๆ อาจอยูห่น้าตอ่ก็ได้  ผลคือท าให้ foot อยู่ในลกัษณะ internal rotate ตามไปด้วยเวลาเดนิจงึ
เห็นเป็น  toe-in gait  
      ภายหลงัตรวจ foot และ leg แล้ว  ในขณะท่ีเดก็ยงันอนคว า่่อยู่ ก็ตรวจ Internal และ  external   

rotation  ของ  hip  ตอ่เพ่ือด ูanteversion  ของ femoral neck วา่เป็นอย่างไร ในทา่ knee flexion 90o ใช้ข้าง
หนึง่จบั foot หรือ leg สว่นมืออีกข้างหนึง่ fixed pelvis ไว้ถ้าเราหมนุขาออกไปข้างนอกจนสดุมมุท่ี leg ท ากบั
แนว vertical คือ arc of internal rotation เป็นการวดั "anteversion ของ femoral neck"  ในเดก็ปกติควรอยูท่ี่ 

45o ไมค่วรเกิน 60o ถ้ามากกวา่นีแ้สดงวา่เดก็มี anteversion มากกวา่ปกตถืิอเป็นสาเหตทุ าให้เดก็เดนิแบบ 



toe-in  gait ได้  เพราะในขณะท่ีเดนิร่างกายจะหมนุเอา femoral head เข้ามาอยูใ่น acetabulum  ท าให้เห็น
เดก็เดินแบบ toe-in gait       
      ไมว่า่สาเหตขุอง  toe in gait จะเป็นแบบไหนเกือบทัง้หมดจะ correct หรือหายไปได้เองโดยไมต้่อง
ให้การรักษาอะไรเป็นพิเศษยกเว้นถ้าเดก็ยงัเล็กอยูแ่ละนอนในทา่คว า่่ก็ควรแนะน าให้เปล่ียนมาเป็นทา่
นอนหงายหรือถ้ารอถึงจดุ ๆ หนึง่ (โดยมากคือเม่ือเดก็อายไุด้7 ปีแล้วซึง่ตอนนีเ้ดก็ควรจะมี mature gait) toe-
in gait ควรจะหายไปแล้วถ้า deformity หรือ abnormal gait นีไ้มห่ายไป  ควรขอค าปรึกษาจาก orthopaedist  
เพ่ือหาสาเหตแุละให้การรักษาตอ่ไป  ทัง้นีไ้มต้่องกงัวลวา่เม่ือรอถึงอายขุนาดนีแ้ล้วคอ่ยปรึกษาจะเป็นการ
ขอค าปรึกษาท่ีช้าไป   เพราะไมมี่ shoe modification หรือ conservative treatment ไหนท่ีใช้รักษา toe-in gait 
(ไมว่า่จะจากสาเหตไุหนก็ตาม)  แล้วสามารถพิสนูจ์ว่าได้ผลดีและท่ีส าคญัถ้าเดก็พวกนีจ้ าเป็นต้องได้รับการ
รักษาโดยวิธีผา่ตดัแล้วเราก็จะรอจนอายุ 7 ปีขึน้ไปแล้วเช่นกนั 
 
Toe-out gait 
      ได้พดูมาแล้วว่าในเด็กเล็กการเดนิหรือยืนต้องการ wide base และ toe-out ในลกัษณะ slightly 
external rotate ประมาณ  5-10 องศา  ทัง้นีเ้พ่ือเพิ่ม stability  ในการยืนเน่ืองจากในเด็กเล็ก femoral neck จะ
มี anteversion มากกวา่ใน adult เวลาเดนิจงึออกมาในลกัษณะ toe-in gait มีสว่นน้อยท่ีเห็นเดนิแบบ toe-out 
gait ในเดก็ท่ีเดนิแบบ toe-out gait นีถ้้าตรวจ rotation  ของ hip บางรายจะพบ  limited internal rotation  
ในขณะท่ีท า external rotation กลบัท าได้มากกวา่ปกติ  บางครัง้อาจมากถึง 90 องศาก็ได้ การเดนิแบบ toe-
out gait นี ้ ในคนไทยพบน้อย  พบมากในคนเชือ้ชาติยิว  (Jewish) 
      ปัญหาท่ีพบคือในเด็ก  toe-out gait คือ  general appearance จะไมส่วย  เพราะขาบดิออกมากเกินไป,  
มีปัญหาในการวิ่งเพราะวิ่งได้ไมเ่ร็วรวมทัง้รองเท้าจะสึกบอ่ยแตอ่ยา่งไรก็ตาม  condition  นีจ้ะหายไปได้เอง
ในท่ีสดุโดยไม่ต้องท าหรือให้การรักษาพิเศษอะไรเลย 
      ผู้ เขียนขอย า่ว้า่ shoe modification  จะไมมี่ประโยชน์อะไรในการรักษาเด็ก toe-in  หรือ toe-out 
gait ในทางตรงข้ามกลบัจะสร้างปัญหาให้เดก็ด้วยซ า่ไ้ป 
 
Flat feet 
      เดก็ท่ีอยูใ่นชว่งนี ้(toddler) จะต้องมี flat feet ทกุคนทัง้นีเ้พราะ 
      1.  Longitudinal arch ของ foot ยงั developed ไมเ่ตม็ท่ี 
      2.  ต าแหนง่ท่ีควรจะเป็น  arch ของ  foot ยงัคงมี  fat pad อยู่ 
      3.  เดก็ในชว่งนีต้้องการ wide base เพ่ือเพิ่ม stability น า่ห้นกัตวัจงึอยู่ medial  ตอ่ foot ท าให้ arch 
of foot หายไป  สง่ผลให้เท้าอยูใ่นลกัษณะ valgus 



      ด้วยเหตผุลดงักลา่วแล้วจงึไมค่วรให้การรักษา flat feet ในเดก็พวกนี ้  (toddler) เพราะถือได้วา่เป็น  
physiologic  แตถ้่าอธิบายแล้วพอ่แมห่รือผู้ปกครองเดก็ยงัไมเ่ข้าใจ ควรสัง่high top shoe (boots)  ให้เด็กพวก
นีเ้พราะรองเท้าแบบนีจ้ะชว่ย  controled ankle  ไมใ่ห้บดิไปอยูใ่นท่า  valgus รวมทัง้ชว่ยปกปิด  ภาวะ flat 
feet ของเดก็เอาไว้ไมใ่ห้ผู้ปกครองเห็น  แตส่ิ่งท่ีเราต้องคิดไว้เสมอคือเดก็พวกนีอ้าจมี psychological problem 
ตามมาเม่ือโตขึน้โดยเฉพาะเร่ือง body image เพราะคดิอยูเ่สมอวา่ตวัเองผิดปกตเิม่ือเปรียบเทียบกบัเดก็อ่ืน 
ๆ 
Congenital dislocation of the hip 
      ใน toddler ถ้าเด็กมีปัญหาเก่ียวกบั subluxate หรือ  dislocated hip  พอ่แมจ่ะน าเดก็มาพบเราด้วย
ปัญหา 2 อยา่งคือ 
      1. เดก็เร่ิมเดินช้ากว่าวยั  (delayed wakling) 
 
      2. abnorml gait คือ limp หรือ waddling gait ถ้า hip dislocated ทัง้ 2 ข้าง  

 
 



     ตามรูปท่ี 9 ถ้าให้เดก็ยืนขาข้างเดียวจดุหมนุจะอยูท่ี่ hip joint การท่ีจะให้ pelvisbalance (level 
pelvis) ได้ แรง M x CO จะต้องเทา่กบั K x ob ถ้า K คือน า่ห้นกัตวั ob คือระยะจากแนว body weight ถึง  
hip joint  M  คือแรงดงึจาก gluteus muscle CO  คือ ระยะหา่งจาก hip joint ถึง  insertion ของ  gluteus 
muscle 
      ในเดก็ปกตท่ีิ hip stable และ neuromuscular development ปกตเิวลาเดนิในช่วง single limb support 
ก็จะไมมี่ปัญหาอะไร pelvis  จะ balance  ในทาง clinic  เห็นได้จากการท่ีเดก็เดนิตรงไมก่ระเผลก  ถ้าให้เดก็
ยืนขาเดียวจะเห็น  pelvis brim ทัง้ 2 ข้างอยูใ่นระดบัเดียวกนั (level pelvis) เรียกการตรวจนีว้า่ 
Trendelenburge test negative  ในกรณีท่ี  femoral head dislocated  หรือ  subluxation ออกไปจาก acetabulum  
ระยะ CO ก็จะลดลง  ถ้าไมม่ากนกั  gluteus muscle ก็จะท าหน้าท่ีดงึ  pelvis  ให้อยูใ่นระดบัเดียวกนัได้
ระยะเวลาหนึง่ตอ่เม่ือเวลาผ่านไป (เชน่ให้เดก็ยืนขาเดียวนาน 1-2 นาที)   กล้ามเนือ้จะออ่นแรงเกิด pelvic 
tilting ขึน้เรียกว่า  delayed Trendelenburge test positive ถ้า head หลดุออกไปเลย ระยะ CO จะสัน้มาก 
pelvis ด้านตรงข้ามก็จะต า่่ลงเพราะ gluteus muscle ไมส่ามารถดงึ pelvis ด้านตรงข้ามขึน้มาได้เรียก  
Trendelenburge test positive 
      จากท่ีกลา่วมาแล้วเราจะเข้าใจได้วา่ท าไมเด็ก  CDH  จงึมีปัญหา delayed walking หรือ abnormal  
หรือ limping gait ดงันัน้ในทางปฏิบตัจิงึเป็นหน้าท่ีของเราท่ีจะต้องตรวจ hip ของเดก็ทกุคนท่ีมีปัญหา
เก่ียวกบัการเดนิว่ามี CDH หรือไมโ่ดยอาศยั test ตา่ง ๆ ท่ีใช้ตรวจ infant hip  ตามท่ีกลา่วมาแล้วและท่ี
จะต้องตรวจเพิ่มคือ      
      1. abduction test ซึง่ก็คล้ายกบั Ortolani test นัน่เอง  ในเดก็ท่ี  hip  ปกติควร abducted ได้อยา่งน้อย 
45 องศา ถ้า limited abduction  น้อยกวา่นีก็้แสดงวา่นา่จะมี  dislocated hip 
      2. limb length examination (Galeazzi's sign)  ให้เดก็นอนหงาย flexed knee,flex hip 90 องศา  ใน
กรณีท่ี  hip dislocated  เพียงข้างเดียวขาข้างนัน้จะสัน้กวา่อีกข้างท่ีปกติ  ข้อพงึระวงัคือ anterior superior 
iliac spine ทัง้ 2 ข้างจะต้องอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
      3.  Trendelenburge test ให้เดก็ยืนขาเดียวแล้วด ู  ระดบั  pelvis วา่เทา่กนัหรือไม่  ถ้าอยูใ่น level  
เดียวกนั เรียกวา่  test negative ถ้า  pelvis ด้านตรงข้ามต ่าลงถือวา่  test positive นา่จะมีความผิดปกตท่ีิ hip  
ข้างท่ีตรวจแตใ่นบางรายอาจต้องให้เดก็ยืนชัว่ระยะเวลาหนึง่ก่อน (1 - 2 นาที)  test ถึงจะ positive เรียกว่า  
delayed Trendelenburge test อยา่งไรก็ตามใน toddler เดก็มกัไมใ่ห้ความร่วมมือในการตรวจแบบนีส้่วนมาก
มกัจะท า test นีไ้มไ่ด้ 
      4.  X-ray  pelvis คอ่นข้างจะมีประโยชน์มากเพราะ femoral head   มกัจะมี  secondary ossification 
center แล้ว การวินิจฉัยมกัท าได้ง่าย ใช้เป็นตวั confirm diagnosis สว่น  criteria ก็เหมือนท่ีกลา่วมาแล้วใน 
The infant 



 
การรักษา 

     การรักษา CDH ในเดก็วยันีแ้ม้จะใช้วิธี conservative เชน่  closed reduction  แล้วตามด้วย Hip spica  
และ  Broom stick cast  แล้วได้ผลก็ตามแตต้่องใช้เวลานานพอสมควรอยา่งน้อยก็ประมาณ 7 เดือนถึงจะ
เห็นผล  ดงันัน้  orthopaedic surgeon สว่นใหญ่จงึหนัไปใช้ surgical method แทน เพราะได้ผลดีใช้เวลาในการ
รักษาไมน่านแตจ่ะไมข่อพดูรายละเอียดในท่ีนี ้
 
 
 

Cerebral Palsy 
      หมายถึงกลุม่อาการซึง่เกิดจาก permanent damage ของ motor area ในสมองเดก็ ทัง้ท่ีเกิดขึน้ก่อน 
ระหวา่งหรือหลงัคลอดแล้วท่ีส าคญัคือ  ต้องเป็น nonprogressive damage คือโรคนัน้สิน้สดุแล้ว  แตเ่น่ืองจาก
เดก็มีการเจริญเติบโต  ดงันัน้อาการท่ีแสดงออกจงึมีการเปล่ียนแปลงไปได้เม่ือเดก็โตขึน้ 
      แม้จะมีกลุม่อาการของเด็ก  cerebral  palsy(C.P.)  มากมายแตท่ี่เราพอจะให้ความชว่ยเหลือและ
รักษาได้คือ พวก spasticity  เทา่นัน้และเป็นกลุม่ท่ีจะกลา่วถึงตอ่ไป   
      ในการดแูลรักษาเราจะแบง่เดก็ spastic cerebral palsy  ออกเป็น 
      1. hemiplegia  คือพวกท่ีมี   spasticity  ของแขนและขาข้างใดข้างหนึง่สว่นอีกข้างหนึง่ปกติ 
      2. double hemiplegia   คือ  มีลกัษณะของ  hemiplegia ทัง้ 2 ข้างเพียงแตค่วามรุนแรงของแตล่ะข้าง
ไมเ่ทา่กนั 
      3.  quadriplegia  หรือ total body involvement  พวกนีมี้  involvement ของทัง้แขนและขาทัง้ 2 ข้าง
เทา่ ๆ กนั สว่นใหญ่ของ cases  พวกนีม้กัจะมี neck  หรือ  cranial nerve involvement   ด้วย  ปัจจบุนัจงึนิยมท่ี
จะเรียก total body  involvement  มากกวา่ quadiplegia   
      4. diplegia คือ involved มากเฉพาะท่ีขาทัง้ 2 ข้าง ในขณะท่ีแขนทัง้ 2 ข้าง gross movement  
เกือบจะปกตมีิเฉพาะสว่นของ fine movement  เทา่นัน้ท่ีถกู  involved 
      5.  อ่ืน ๆ  เชน่ monoplegia, paraplegia, triplegia  พบน้อยมาก  โดยเฉพาะ  paraplegia    ในกรณีนี ้
ควร rule out spinal cord lesion ออกก่อน ก่อนท่ีจะบอกว่าเป็น 
cerebral palsy  ชนิด paraplegia 
     ปัญหาท่ีพบในเด็กวยันีคื้อ เดก็ไมย่อมเดนิหรือเดินช้ากว่าเดก็อายเุท่า ๆ กนัค าถามท่ีพบบอ่ย คือ 
"ลกูของผม/ฉนั  จะเดนิได้หรือเปลา่" เพราะพอ่แมเ่ดก็เร่ิมมีความกงัวลเม่ือเห็นวา่ลกูของตวัไมเ่ดนิเม่ือถึงวยั
อนัควรเป็นค าถามท่ีท าให้เราเกิดความกระอกักระอว่นใจท่ีจะให้ค าตอบ  Bleck พบวา่การตรวจเดก็โดยใช้ 



Reflex 7 อยา่ง   โดยท่ี 5 อย่างเป็น reflex ท่ีควรจะหายไปหรือตรวจไมพ่บเม่ือเดก็อายไุด้ 1 ขวบ อีก 2  อยา่ง
เป็น  reflex  ท่ีควรจะมีหรือตรวจพบเม่ืออายขุนาดนีแ้ล้วให้คะแนนการตรวจ reflex ละ 1 คะแนนผลท่ีได้จะ
ชว่ยให้เราตอบปัญหาในเร่ืองนีไ้ด้ กลา่วคือ 
      1. asymmetrical tonic neck reflex   ขณะเดก็นอนหงาย แขนและขา  extented จบัศีรษะเดก็หนัไป
ด้านใดด้านหนึง่ ถ้า test positive เดก็จะเหยียด (extented)  แขนและขาข้างนัน้ออกไป  ในขณะท่ีด้านตรง
ข้ามจะหดเข้า (flexion) 
      2.The neck righting reflex  เหมือน test ท่ี 1  คือขณะท่ีเด็กนอนหงาย  แขนและขากางออกอยูใ่นทา่  
extended  จบัศีษระเด็กหนัไปด้านใดด้านหนึง่แล้วคงไว้ในทา่นัน้ประมาณ  10 วินาที (นบั 1 ถึง 10) (จะเห็น
วา่เป็นการท าตอ่จาก test ท่ี 1  เพียงแคจ่บัศีรษะไว้กบัท่ีนานกว่าเดมินัน่เอง) ในรายท่ี test positive เดก็จะ
หมนุตวัไปในทิศทางนัน้ทัง้หมดรวมทัง้แขนขา  (the whole body)        

3.Moro reflex  จบัเด็กนอนหงายเหมือนใน test ท่ี 1 และ 2 ผู้ตรวจใช้มือทัง้ 2 ข้าง  ประคองศีรษะ
และแผน่หลงัสว่นบนของเด็ก  คอ่ย ๆ ยกขึน้จากพืน้  พอสงูได้ระยะหนึง่ก็รีบปลอ่ยมือให้หลงัและศีรษะเดก็
หลน่ลงสูพื่น้  โดยใช้มือทัง้ 2 ข้างท่ีเพิ่มปลอ่ยออกมารอรับไว้  เป็นการท าให้เกิด sudden extension ของ  
cervical spine ถ้า  test นี ้  positive  เดก็จะกางและเหยียดแขนและขาออกในทนัทีทนัใด  (abduction and 
extension)   พร้อม ๆ กบัแอ่นหลงัแล้วตามด้วยการห่อตวั (flexion และ adduction)  ของแขนขาตวังองุ้มเข้า
หากนัในลกัษณะคล้ายอาการโอบกอด 
      4. Symmetrical tonic neck reflex  เปล่ียนเดก็จากทา่นอนหงายมาเป็นนอนคว า่่บนตกัแมใ่ห้แขน
และขาทัง้ 2 ข้างห้อยอยูด้่านข้างของขา ตอนแรกจบัศีรษะเดก็ก้มลงในรายท่ี test positive แขนทัง้ 2 ข้างจะ 
flexed ตามไปด้วย  ในขณะท่ีขาทัง้ 2 ข้างเหยียดออก  (extension) ในทางตรงข้ามถ้าจบัศีรษะเงยขึน้ให้คอมี  
extension  แขนก็จะ  extended  ออกตามสว่นขาจะ flexed 
      5. The extensor thrust ใช้มือ 2 ข้างจบัเดก็บริเวณรักแร้ทัง้ 2 ข้าง (ควรจบัจากทางด้านหลงัของเดก็)  
ยกเดก็ขึน้จากพืน้จากนัน้ท าเสมือนหนึง่ปล่อยเดก็ลงพืน้อยา่งเร็วให้เท้า (sole) สมัผสัพืน้ทนัท่ี  ถ้า test 
positive  จะเห็น hyperextension เกิดขึน้ท่ีเท้าก่อนแล้วไล่ขึน้ไปสว่นบนกลา่วคือปลายเท้าจิกลงพืน้ก่อนท่ีข้อ
เท้ามี plantar flexion จากนัน้ท่ี knee และ hips  ก็จะมี  extension  ตามมาตามล าดบั 
      test ทัง้ 5 นีไ้มค่วรจะพบในเดก็อายุ 12 เดือนไปแล้วถ้า test ใด test หนึง่ positiveก็ได้ test ละ 1 
คะแนน 
      6. Placing หรือ Stepping reflex  อุ้มเดก็ด้วยมือ 2 ข้างให้เดก็อยูใ่นทา่คล้าย ๆ  กบันัง่หนัหน้าออก   
สว่นขาทัง้ 2 ข้างปลอ่ยห้อยลงย่ืนเท้าเดก็เข้าหาขอบโต๊ะให้หลงัเท้าของขาข้างท่ีจะตรวจครูดเบา ๆ กบัขอบ
โต๊ะ ถ้า test positive เดก็จะขยบัยกขาขึน้ไปวางท่ีบนพืน้โต๊ะ 



      7. Parachute reflex  ใช้มือ 2 ข้างโอบรอบตวัเดก็จากทางด้านหลงับริเวณใต้รักแร้หรือทรวงอกยกตวั
เดก็ขึน้จากพืน้ในลกัษณะก้มหน้าแขนและขาห้อยลงพืน้ ขณะท่ีเดก็ถกูยกอยูส่งูจากพืน้ท าให้เหมือนเด็กตก
จากท่ีสงู ถ้า test positive เดก็จะกางแขนขาออกในลกัษณะการค า้ยนั เพ่ือป้องกนัตวัไมไ่ด้กระทบพืน้เวลา
ตกจากท่ีสงู 
     test  ท่ี 6 และ 7 นีค้วรจะตรวจพบในเดก็อาย ุ12 เดือนขึน้ไป  ถ้าตรวจไมพ่บก็ได้ test ละ 1 คะแนน 
      เม่ือตรวจครบทัง้ 7 test  แล้วน าคะแนนมารวมกนัถ้าคะแนนเป็นศนูย์บอกได้เลยว่าเด็กนัน้จะเดนิได้
แนน่อน  ทัง้นีมี้โอกาสถกูสงูถึง 96%  ถ้าได้ 1 คะแนนเดก็จะเดนิได้ แตอ่าจต้องใช้เคร่ืองมือชว่ยเดนิ (walking 
aid)  ถ้าคะแนนตัง้แต ่ 2 ขึน้ไปโอกาสท่ีจะเดนิได้แทบไมมี่เลย ขอย า่ว้า่การตรวจแบบนีจ้ะท าเม่ือเดก็อายุ1 
ขวบไปแล้วเทา่นัน้ถึงจะได้ผลตามท่ีกล่าวมาแล้ว 
      เพ่ือชว่ยให้ค าแนะน าของเรานา่เช่ือถือยิ่งขึน้ในกรณีท่ีเราตรวจแล้วคิดวา่เดก็ควรจะเดินได้เราควรรู้

ตอ่ไปวา่ โดยทัว่ไปเดก็ spastic hemiplegia ควรจะเดนิได้เม่ืออายปุระมาณขวบคร่ึง ขณะท่ี spastic diplegia 
ควรจะเดินได้เม่ืออาย ุประมาณ 2 ขวบ 

The child 
      The child หมายถึงเด็กอายตุัง้แต่ 2 ขวบขึน้ไปจนถึง puberty ลกัษณะเดน่ของเด็กวยันีคื้อการเดนิ
จะคอ่ย ๆ เร่ิมดีขึน้ ๆ เปล่ียนจากเดนิเตาะแตะมาเป็น mature gait มากขึน้ ๆ และเม่ืออายไุด้ประมาณ  7 
ขวบก็จะเดนิแบบ adult หรือ mature gait ในท่ีสดุ 
      mature หรือ normal gait ประกอบไปด้วย 2 phases ใหญ่ๆ คือ swing และ stance phase ในแตล่ะ 
phase ก็แบง่ออกเป็นระยะตา่ง ๆ กนัออกไปดงันี ้
      stance phase   มีประมาณ  62%   ของ  gait cycle  ประกอบขึน้ด้วยลกัษณะตา่ง ๆ ของการเดนิดงันี ้
      1.  foot (heel) strike 
      2.  opposite toe-off 
      3.  reversal of fore-aft shear 
      4.  opposite foot (heel) strike 
      5.  toe-off 
      ในชว่งเหตกุารณ์ทัง้ 5 นีถ้้าเราดใูนลกัษณะของการทรงตวัเราจะแบง่ stance phase  ออกได้เป็น 4 
ชว่ง  ซึง่เราใช้เรียกกนับอ่ย ๆ ในทาง clinic คือ 
      double limbs support 
      single limb support  ซึง่ประกอบด้วย 2 สว่นคือ 
           -  reversal of fore-aft hear into midstance 
           -  terminal of midstance  
      และ  late double limbs support 



      Swing phase ประมาณ 38% ของ gait cycle เป็นชว่งท่ีเท้าอยูใ่นอากาศน า่ห้นกัตวัจะไป ลงท่ีขาอีก
ข้างซึง่อยูใ่นชว่ง stance phase  ชว่งนีป้ระกอบด้วย 
      initial swing 
      mid swing 
      และ terminal swing 
      การเดนิปกตคิวรจะเป็นไปตาม gait cycle  นีคื้อ เร่ิมจาก heel strike ผา่น stance phase เข้าสู่ swing 
phase และสิน้สดุท่ี heel strike ของขาข้างนัน้อีกครัง้  ถ้าการเดนิผิดไปจากนีเ้รียกวา่ "abnormal gait" หรือ 
limp  
      การท่ีจะได้มาซึง่ normal gait นีจ้ะต้องอาศยัขาทัง้ 2 ข้าง ซึง่ต้องยาวเทา่กนั  ข้อตา่ง ๆ ตัง้แต ่ spine, 
hip, knee, ankle และ subtalar joint  จะต้องอยู่ในเกณฑ์ปกตแิละท่ีส าคญัคือmuscles และ nerves ท่ีท าหน้าท่ี
ควบคมุการเคล่ือนไหวของข้อตา่ง ๆ เหลา่นีต้้องปกติด้วย  มิฉนัน้จะท าให้การเดนิผิดปกตไิปเรียกวา่ limping 
gait 
 

Limp 
      ปัญหาท่ีพบมากในชว่ง childhood คือ limp ซึง่มีสาเหตไุด้มากมายเพราะตามค าจ ากดัความท่ีผา่น
มาถ้าสว่นใดสว่นหนึง่ท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการเดนิผิดปกติไปยอ่มท าให้เกิด limp   ได้สาเหตท่ีุพบบอ่ยได้แก่ 
      1. limb lenght discrepancy  พวกนีเ้ห็นได้ชดัและง่ายแก่การวินิจฉยั 
      2.atalgic gait ใน stance phasse ชว่ง single limp support  น า่ห้นกัตวัทัง้หมดจะลงท่ีขาข้างนัน้สว่น
ขาอีกข้างจะลอยสงูจากพืน้เพ่ือให้ล าตวัตัง้ตรง  pelvis  ต้องอยูใ่นแนวขนานกบัพืน้ (level pelvis) กล้ามเนือ้
รอบ hip ด้านท่ีลงน า่ห้นกัจึงต้องออกแรงดงึ  pelvis  ไว้อยา่งมาก จะเห็นวา่   
      น า่ห้นกัท่ีผา่น hip joint  =   K x ob  +  M x CO 
      ปกติระยะ ob จะประมาณ 3 เทา่ของระยะ CO  ดงันัน้ถ้าจะให้ได้ balance  หรือ levelpelvis  M  
จะต้องมีคา่ประมาณ  3 เทา่ของ  K 
      นัน่คือ  น า่ห้นกัท่ีผ่าน hip joint ชว่ง single limb support  จะประมาณ 4 เทา่ของ body weight ซึง่
เป็นน า่ห้นกัท่ีคอ่นข้างมาก  ถ้ามีการอกัเสบท่ีข้อสะโพกหรือบริเวณใกล้เคียงจงึปรากฎหรือท าให้เกิด
อาการปวดบริเวณนีอ้ยา่งมาก   โดยเฉพาะเวลายืนลงน า่ห้นกัท่ีขาด้านนีร่้างกายจะชว่ยตวัเองเพ่ือลด

ความเจ็บปวดโดยท าให้ชว่งของการเดนิชว่งนีส้ัน้ท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้   เราเรียกอาการแบบนีว้่า  short 
midstance  
      สรุปง่าย ๆ คือ atalgic gait  ก็คือการเดินแบบ short midstance  นัน่เอง 



      3.  Unstable hip สาเหตสุว่นใหญ่ได้แก่ CDH ซึง่ได้พดูมาแล้วใน The Toddler   การรักษาในระยะนี ้
เกือบทัง้หมดเป็นการผา่ตดัรักษา 
      4.  Muscle weakness ตาม mechanic ท่ีกลา่วมาแล้วในช่วง midstance ถ้า gluteus muscle มี power 
ไมพ่อ  เชน่เป็น  residual poliomyelitis    ยอ่มไมมี่แรงมากพอท่ีจะดงึ pelvis ให้มาอยูใ่นแนวราบ (level 
pelvis) ได้ท าให้เห็นเป็น pelvic tilting  เกิดขึน้ทกุครัง้ท่ีมี single limp support เรียกว่า  Lurch  หรือ stragger 
gait 
      โดยท านองเดียวกนัถ้ามีความผิดปกตขิอง muscle อ่ืนไมว่า่จะเป็น quadiceps, hamstings, 
gastrocnemeus  และอ่ืน ๆ ล้วนแตท่ าให้เกิด limping gait ได้ทัง้นัน้  การท่ีเราจะรู้ได้ก็ต้องอาศยัการด ู
(observed)   ลกัษณะการเดนิ การตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบตักิารโดยเฉพาะ  EMG. 
(electromyographic)   
      5.  Joint stiffness  ไมว่า่ stiffness นีจ้ะเกิดขึน้ท่ี  hip, knee  หรือ ankle joint ยอ่มสง่ผลให้เกิด 
abnormal gait ได้ทัง้นัน้ซึง่การวินิจฉยัท าได้คอ่นข้างง่าย 
 
การรักษา 
      การรักษาคงต้องหาสาเหตขุองการเกิด limping gait วา่อยูท่ี่ไหนและให้การรักษาไปตามนัน้ 
 

Flat foot 
      Flat foot หมายถึงเท้าท่ีไมมี่ medial longitudinal arch หรือถ้ามีก็เป็นชนิดท่ีต า่่กวา่ปกติ (low arch)  
บางคนเรียกเท้าชนิดนีว้า่ pes planovalgus  เพราะนอกจากจะไมมี่ arch of foot แล้ว heel มกัจะบดิอยูใ่นทา่ 
valgus ด้วย 
     ปัจจบุนัพอ่แมผู่้ปกครองเดก็มกัให้ความสนใจและมีกงัวลเก่ียวกบัเท้าชนิดนีม้าก  เพราะสงสยัวา่
อาจท าให้เกิดปัญหากบัเดก็ได้เม่ือโตขึน้   ซึง่ถ้าเป็นเชน่นัน้จริงมีทางเป็นไปได้ไหมท่ีจะให้การป้องกนัรักษา
ไว้ตัง้แตเ่ดก็ยงัเล็กอยู่  ก่อนท่ีจะพดูถึงการรักษา มีข้อควรค านงึเก่ียวกบั flat foot มากมายหลายข้อท่ีอยาก
ให้พิจารณาคือ 
      1.  มีการศกึษาเปรียบเทียบเท้าของทหารเกณฑ์  ใน Israeli ท่ีเข้ารับการฝึกวา่เท้าชนิดไหนจะปวด 
(foot pain)  มากกวา่กนัพบความจริงวา่พวก high arch ท าให้เกิด foot pain  มากท่ีสดุคือ 39.6% รองลงมา
คือ พวกท่ีมี normal arch 31.3% ท่ีน้อยท่ีสดุคือพวกท่ีมี low arch  10% ดงันัน้การท่ีเท้าเดก็เป็น  flat foot หรือ 
low arch  นา่จะเป็นผลดีด้วยซ า่ ้



      2. ชาว Australia เชือ้สาย Caucasians เป็น  flat foot เพียง 15% เม่ือเข้าสู่adult life   ดงันัน้จงึเกิด
ค าถามวา่มีความจ าเป็นแคไ่หนท่ีต้องให้การรักษาเดก็   flat footซึง่เราพบในเดก็เล็กเกือบทกุคนหรืออีกนยั
หนึง่ถ้าให้การรักษาเท้าชนิดนีไ้มว่า่โดยวิธีไหนก็ตาม   ผลการรักษาจะออกมาดีมากเพราะได้ผลดีถึง 85% 
      3. ในห้วข้อ  the toddler   เราได้พดูมาแล้ววา่เดก็เล็กทกุคนหลงัคลอดจะไมมี่อุ้งเท้าเน่ืองจากมี fat 
pad มา filled อยูท่ี่ arch of foot และ fat pad นีจ้ะคอ่ยๆ หายไปเม่ือเดก็โตขึน้  (อายไุด้ 4-5  ขวบ)  สรุปง่าย ๆ 
ก็คือ  รูปร่างของเท้าเดก็จะเปล่ียนแปลงไปตามอายนุัน่เอง  ดงันัน้จงึเกิดค าถามวา่จ าเป็นหรือไมแ่คไ่หนท่ี
จะต้องให้การรักษา flat feet ในเดก็อายนุ้อยกวา่ 5 ขวบ 
      4.  จากความจริงท่ีพดูไปแล้ววา่สว่นใหญ่ของเท้าจะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี  form  เป็น  medial 
longitudinal arch   มีสว่นน้อยท่ียงัคงเป็น flat feet หรือ  low arch  ซึง่ท าให้เกิด foot pain  น้อยกวา่ normal 
arch ด้วยซ า่ไ้ป   ท่ีส าคญัคือเราไมรู้่วา่เท้าชนิดไหนจะเปล่ียนแปลงรูปร่างไปในลกัษณะไหน  บางคนถึงกบั
เปรียบเทียบการเปล่ียนนีก้บัการเปล่ียนสีของเส้นผมของเดก็  (ฝร่ัง)  ไปเป็นผมของผู้ใหญ่นัน่คือเขาไมเ่ช่ือ
วา่มีวิธีการรักษาไหนจะชว่ยเปล่ียนแปลงรูปร่างของเท้าได้ ปัจจบุนันีก็้มีผู้พิสจูน์แล้ววา่ shoe modification 
ไมว่า่ชนิดไหนก็ไมมี่ผลตอ่การรักษา flat foot แตอ่ยา่งใด 
      5.  ข้อส าคญัท่ีสดุก็คือเราจะเห็นคนท่ีมี   flat foot  มากมายท่ีไมมี่ปัญหาเร่ือง foot pain เลย เท้า
พวกนี ้  (flat foot)  ถ้าจะมีปัญหาก็เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการสกึของรองเท้าก่อนเวลาอนัควร  (shoe wear and 
tear) มีสว่นน้อยท่ีมีปัญหา foot pain ซึง่ก็เป็นเฉพาะบางคน  ดงันัน้การรักษาจงึต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ไมมี่ความจ าเป็นท่ีจะต้องให้การรักษาทกุคน 
      สรุปก็คือมีความจ าเป็นมากน้อยแคไ่หนท่ีจะต้องให้การรักษาเท้าเดก็ท่ีเป็น  flat foot และถ้าไม่
รักษาจะเกิดปัญหาอะไรขึน้ตามมา   
      ได้มีผู้รวบรวมปัญหาจาก flat foot ไว้ได้ 3 อย่างคือ 
      1.  foot pain 
      2.  shoe wear and tear 
      3.  cosmesis 
 
การวินิจฉยั 
      การวินิจฉยัคอ่นข้างจะง่ายเพราะเห็นได้ชดัเวลาให้เด็กยืนบนเท้าเปลา่  พวกนีจ้ะไมมี่  arch  หรือถ้า
มีก็เป็น  low medial longitudinal arch 
      จากนัน้ดท่ีู  hind foot โดยเฉพาะดดูว่า heel อยูใ่นลกัษณะไหน neutral, varus หรือ valgus  สว่นมาก
ของ  case จะเป็น  heel valgus 



      ขัน้ตอ่ไปคือท า hyperextension test ของ great toe (Hicks test)  ในขณะท่ีเดก็ยืนอยูใ่ห้จบันิว้หวัแม่
เท้ากระดกขึน้ในลกัษณะ  hyperextension  ท่ี  metatarso phalangeal joint ในกรณีของ flexible flat foot จะ
เห็นหลงัเท้าถกูยกขึน้เท้า  form  เป็น medial longitudinal arch พร้อม ๆ กบัมี external rotation  ของ tibia  
เกิดขึน้แตถ้่าไมพ่บลกัษณะดงักลา่วนีถื้อวา่เป็น  rigid flat foot 
      การตรวจขัน้ตอ่ไปคือให้เด็กนอนหงายหรือนัง่ห้อยเท้าดท่ีูฝ่าเท้า ถ้าเห็น arch of foot เกิดขึน้

ทางด้าน medial ก็แสดงวา่เป็น flexible type  ถ้าไมมี่ก็แสดงวา่เป็น rigid type นอกจากนีท่ี้ฝ่าเท้าเราต้องดู
วา่มี callosity หรือเปลา่ถ้ามีแสดงวา่เป็นจดุท่ีเท้ารับน า่ห้นกัมากผิดปกตทิ าให้เกิดความเจ็บปวดต้องหา
สาเหตแุละให้การรักษา 
      เม่ือดลูกัษณะของฝ่าเท้าตามท่ีได้กลา่วมาแล้วขัน้ตอ่ไปก็คือท า  ankle dorsiflexion testเพ่ือดวู่า  
tendo Achilles  มี shortening หรือไม ่การตรวจควรท าในทา่ท่ีบิดเท้าเข้าด้านใน (supination)  เพ่ือ  locked 
navicular ไว้กบั talus    เป็นการลดการเคล่ือนไหวของ subtalar joint    ในคนปกติการท าแบบนีถ้้ามองจาก
ด้านข้างจะเห็น  lateral border ของ foot ท ามมุกบั leg ได้มากกวา่ 90 องศา ถ้า dorsitlex ankle ได้น้อยกวา่ 
90 องศา แสดงวา่มี tighted heel cord และเป็นสาเหตขุอง flat foot ต้องรีบให้การรักษาเพราะไมเ่ชน่นัน้จะท า
ได้เกิด permanent damage ตอ่ bone ได้  
หมายเหต ุ ไมแ่นะน าให้ตรวจโดยท า ankle dorsiflexion  ในขณะท่ี foot หรือ subtalar joint อยูใ่นทา่ neutral 
(plantigrade foot) เพราะถ้ามี  tighted heel cord จริงเวลา  dorsiflex เท้าไปถึงจดุ ๆ หนึง่ท่ีควรจะมี limited 
doriflexion แตแ่ล้วเรายงัออกแรงดนั  fore foot  ตอ่ไปเร่ือย ๆ เท้าจะแบะออกด้านนอก (pronate) ท าให้ดู
เหมือนวา่เราสามารถ  dorsiflex ankle ไปได้มากกวา่ 90  องศา  ซึง่จริง ๆ ไมใ่ช ่
การรักษา  ในทศันะของผู้ เขียนเฉพาะเดก็ท่ีเป็น  flat feet จาก tight heed cord และ vertical talus เทา่นัน้ท่ี
ต้องรีบให้การรักษาทนัทีท่ีตรวจพบสว่นกรณีอ่ืนๆซึง่ได้แก่ physiologic และ flexible flat foot  ในความเห็น
ของผู้ เขียนเช่ือวา่ไมมี่ความจ าเป็นท่ีจะต้องให้การรักษา ควรให้แคค่ าแนะน าเก่ียวกบั natural history ของ
เท้าชนิดนีว้า่เป็นอย่างไร  ควรเน้นวา่เราจะเร่ิมให้การรักษาก็ตอ่เม่ือ flat feet  ยงัคงอยูแ่ละเด็กนัน้อายุ
มากกวา่ 4 ปี ไปแล้วในการรักษาผู้ เขียนนิยมใช้ UCBL plastic shoe insert มากกวา่ shoe modification อ่ืน   
เพราะในประสบการณ์ พบว่าได้ผลดีกวา่ 
      อีกกรณีคือ shoe wear and tear  ถ้าพบว่าก่อให้เกิดปัญหามากจนผู้ปกครอง  complain การตรวจ
ควรขอดรูองเท้าเดก็  ในเดก็ปกติท่ีพืน้รองเท้าควรจะสกึเสมอกนัหรือไมก็่สว่น  lateral aspect ของ heel จะสกึ
มากกวา่ด้าน medial เล็กน้อย  สว่น  Wear and tear  ท่ีมีสาเหตจุาก  flat foot จะสกึมากทางด้าน  medial  
และท่ีส าคญั  medial counter มกัจะโย้จนรองเท้าเสียรูป  เท้าเด็กพวกนีม้กัได้ผลดีเม่ือเราแนะน าให้ใส่ 
UCBL  plastic shoe insert ร่วมไปกบัรองเท้าปกตขิองเขา 



      ผู้ เขียนไมแ่นะน าให้รักษา flat foot เพียงเพราะต้องการ cosmetic result เน่ืองจากมีผลเสียมากกว่า
ผลดี       ก่อนท่ีจะจบหวัข้อนีผู้้ เขียนขอย า่ว้า่การรักษาโรคทาง    orthopaedic   หวัใจส าคญัท่ีสดุคือ "First 
do no harm" ท่ีผู้ เขียนต้องย า่เ้พราะพวกเราหลายตอ่หลายคนชอบ prescribe รองเท้าให้เด็กพวกนีก้นัมาก
จนเกินไปโดยไมน่กึถึงผลกระทบ  ซึง่อาจจะเกิดขึน้กบัเด็กเม่ือเด็กพวกนีโ้ตขึน้ 
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