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การศึกษาเปรียบเทียบวิธีตรวจลักษณะอุงเทาระหวางภาพถาย
จาก podoscope และภาพพิมพรอยเทาในผู ที่ มีเทาปกติและ
เทาแบน
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ABSTRACT

บทคัดยอ

Comparative study of foot arch grading methods between
digital photograph from podoscope and foot imprint
(Orthoprint®) in people with normal and flat feet
Premkamol P, Wivatvongvana P, Klaphajone J.
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of
Medicine, Chiang Mai University
Objectives: To determine the level of agreement of foot
arch grading methods between digital photograph from
podoscope and foot imprint (Orthoprint®) in people with
normal and flat feet.
Study design: Comparative study
Setting: Outpatient unit, Department of Rehabilitation
Medicine, Faculty of Medicine, Chiang Mai University
Subjects: Fifty-four volunteers, 55.6 % females, mean age
31.31 years (range 5-69 years)
Methods: Foot arches in full weight bearing position were
evaluated using both Orthoprint® and podoscope. Foot
imprint from Orthoprint® and digital photograph from
podoscope were then interpreted by a physiatrist in a
random sequence generate by randomized allocation
method. Foot arch grading system comprised scores
ranging from 0-3 (0 = normal to 3 = severe flatfeet). Kappa
statistics was applied to determine the agreement between
two methods.
Results: A total of 108 feet were studied. The agreement of
foot arch grade between digital photograph and foot
imprint were moderate (k = 0.43). The highest agreement
between the two methods was seen in normal grade (76.2
%) grade 3 flat foot (57.7 %) grade 1 (46.2 %) and grade 2
(35.7 %) respectively.
Conclusion: Foot arch grading of digital photograph from
podoscope has moderate agreement with Orthoprint®.
Key Words: podoscope, foot im print, correlation, foot arch
grading

วั ตถุ ประสงค : เพื่ อศึกษาความสอดคล องของการแบงระดั บ
เท า ปกติ และเท า แบนระหว า งการดู ภ าพถ า ยดิ จิ ต อลจาก
podoscope และภาพพิมพรอยเทา
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงแบบเปรียบเทียบ
สถานที่ ทําการวิ จั ย : ห องตรวจผู ป วยนอก เวชศาสตร ฟ นฟู
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กลุม ประชากร: อาสาสมัครจํานวน 54 คน เปนเพศหญิงรอยละ
55.6 อายุเฉลี่ย 31.31 ป (ชวงอายุ 5-69 ป)
วิ ธี ก ารศึ กษา: ตรวจประเมิ น อุ งเท า ในท า ยื น ลงน้ํ า หนั ก
เทากันบนเทาทั้ง 2 ขางดวย Orthoprint® และ podoscope
จากนั้นแพทยเวชศาสตรฟนฟูแบงระดับเทาแบนจากภาพพิมพ
รอยเท าจาก Orthoprint® และภาพถ ายดิ จิ ตอลจาก podoscope ที่ สุ มลํ า ดั บ โดยวิ ธี randomized allocation แบ ง
ลักษณะอุง เทาแบนเปน 4 ระดับ ไดแก เทาปกติ เทาแบนระดับ
1 ระดั บ 2 และระดั บ 3 จากนั้ นศึ กษาความสอดคล องของ
การแบงระดับเทาแบนโดยวิธีใชภาพถายดิจิตอลเปรียบเทียบกับ
ภาพพิมพรอยเทาโดยใช Kappa statistics
ผลการศึ ก ษา: จากอุ ง เท าจํา นวน 108 ข า งพบว า การแบ ง
ระดั บ เท าแบนจากการดู ภ าพถ า ยดิ จิ ตอลจาก podoscope
และภาพพิมพรอยเทาจาก Orthoprint® โดยแพทยเวชศาสตรฟนฟูคนเดียวกัน มีความสอดคลองกันในระดับปานกลาง (k =
0.43) ระดั บ เท า แบนที่ อ า นตรงกั น จาก 2 วิ ธี เรี ย งลํ า ดั บ
จากมากไปน อยคือ เท าปกติ ร อยละ 76.2 เท าแบนระดั บ 3
รอยละ 57.7 เทาแบนระดับ 1 รอยละ 46.2 และเทาแบนระดับ 2
รอยละ 35.7
สรุ ป : การแบ ง ระดั บ เท า ปกติ แ ละเท า แบนโดยการดู ภ าพ
ถ า ยดิ จิ ต อลจาก Podoscope มี ค วามสอดคล อ งในระดั บ
ปานกลางกับ Orthoprint®
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บทนํา
เทาประกอบด วยกระดูกหลายชิ้ นเรี ยงตั วเปนส วนโค งของ
เทาหรืออุง เทา (arch of foot) อุง เทามีหนาที่ชว ยกระจายน้ําหนัก
ไปยังสวนตาง ๆ ของเทา รับแรงกระแทกจากพื้นและชวยในการ
ก า วเดิ น (1) ดั ง นั้ นถ า อุ งเท า แบนหรื อ ไม มี อุ ง เท า สู ง เพี ย งพอ
เวลาเดินหรือวิ่งนาน ๆ อาจทําใหมีแรงปฏิกิริยาจากพื้นกระทํา
ต อข อเขาอย างผิ ดปกติทําให มี อาการปวดเข าเรื้ อรั งได มี การ
ศึกษาพบวาสวนโคงของเทาที่สูงหรือแบนกวาปกติ เปนปจจัย
หนึ่ งที่มีแนวโนมใหเกิดการบาดเจ็บของขาและเทาระหวางการ
ออกกําลังกาย(2,3,4) การแบงระดั บความผิดปกติของเทาแบนมี
หลายวิธี ดวยกันทั้ งจากการดู ดวยตาและจากการวัด งานวิ จัย
ใหญ ๆ นิยมใชภาพพิมพรอยเทา (foot imprint) ในการตรวจ
เบื้องตนเนื่องจากทําไดงาย(5)
การแบงระดับเทาแบนจากภาพพิมพรอยเทา มีหลากหลาย
วิธี เชน arch index, arch angle, footprint index และ archlength index(5) ซึง่ คาตาง ๆ ที่ไดเหลานีเ้ คยมีผูวจิ ัยแลวพบวาคา
arch index มีความสัมพันธกบั คา lateral talo-horizontal และ
lateral talo-first metatarsal angles (p < 0.05) ที่ ไดจาก
ภาพถายทางรังสีซึ่งถือวาเปนวิธีมาตรฐานของการวัด medial
longitudinal arch ในป จจุ บั น(5,6) แต เป นวิ ธี การที่ ไ ม สะดวก
ในทางปฏิบตั ิ จึงนิยมใชภาพพิมพรอยเทา เปน screening test
เพราะง า ยและสะดวกในการประเมิ น เบื้ อ งต น ซึ่ งถ า จะให ถู กต อ ง
แมนยําควรวั ด arch index เพราะสัมพันธกับการวัด medial
longitudinal arch จากภาพถ ายทางรั งสี ข อเสี ยของการใช
ภาพพิมพรอยเทาคือภาพพิมพที่ไดอาจไมชัดถาหากมีการขยับ
เท าขณะตรวจทํ า ให เ สี ย เวลาทํา การตรวจซ้ํ า (5) จึ ง มี การนํา
podoscope มาใช เพราะมีข อดีกว าภาพพิมพ รอยเทา คื อจั ด
แนวเท าให ดีและรอใหผู ปวยนิ่ งกอนถายรูปได เก็บข อมู ลเป น
digital ได แตเครื่องมือราคาแพงกวา
ทีผ่ านมามีการนํา mirrored foot photo box (MFPB) หรือ
podoscope และ digital photography มาใช ต รวจเท า
โดยประเมิน anthropometric values เปรียบเทียบกับการใช
caliper measurement พบวาการวัด foot length, truncated
foot length, navicular height และ height of the dorsum จาก
MFPB มีความนาเชื่อถือพอ ๆ กับ caliper เมือ่ เปรียบเทียบกับ
radiographic measurement โดยที่ MFPB มีคา intertester
reliability ที่ ดี กว า caliper measurement เล็ ก น อ ย (7)
แตงานวิจัยนี้ไมไดกลาวถึงการศึกษาสวน medial longitudinal

arch จากความกว างของภาพสะท อนรอยเท าโดยใช MFPB
และยั ง ไม พ บการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ podoscope กั บ ภาพ
ถายทางรังสีในการวัด medial longitudinal arch
เนื่ องจากผู ป วยรวมทั้ งผู ป ว ยที่ มี ความผิ ดปกติ ข องเท าซึ่ ง
มารั บ การตรวจที่ ภาควิ ช าเวชศาสตร ฟ นฟู มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม มีจํานวนเพิม่ มากขึ้นทุกป โดยในทางปฏิบตั ิทที่ ําอยูใ ช
การตรวจร า งกายและตรวจด วยภาพพิ ม พ รอยเท า เป น หลั ก
สาเหตุที่ไมไดใชภาพถายทางรังสีเปนหลักเนื่องจากใชเวลานาน
ผู ปวยต องผานหลายขั้ นตอน และเสียค าใชจายมาก สวนการ
ตรวจโดยใช podoscope สามารถทําได ง ายและรวดเร็ วกว า
footprint จึงเหมาะสําหรับนํามาใชเปน screening test เพราะ
การตรวจเบื้องตนควรเปนวิธีที่ทําไดงายและรวดเร็ว ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่ จ ะทํา การศึ กษาวิ จั ยเรื่ องนี้ เพราะถ า หากการ
ประเมินความผิดปกติของระดับเทาแบนจากภาพพิมพรอยเทา
และภาพถายจาก podoscope มี ความสอดคลองกัน ก็นาจะ
สามารถนํา podoscope มาใชตรวจเบื้องตนกอนสงผูปวยเขา
PO clinic ตอไป ซึ่งจะทําใหการตรวจมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
ดังนั้นจึงเกิดการศึกษานี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
สอดคลองของการแบงระดับความผิดปกติของเทาแบนระหวางการ
ดูภาพถายจาก podoscope และภาพพิมพรอยเทา

วิธกี ารศึกษา
กลุ มประชากร: อาสาสมั ครที่ มารั บ บริ การที่ ห องตรวจผู ป วย
นอกเวชศาสตรฟน ฟู ตัง้ แตเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 – มิถุนายน
พ.ศ.2552 มีผใู หความยินยอมเขารวมงานวิจัยจํานวนทั้งสิน้ 77
คน ถูกคัดออก 23 คนเนื่องจากไมผา นเกณฑ
เกณฑการคัดเขา (inclusion criteria)
- ยืนไดเอง
- น้ําหนักตัวไมเกิน 100 กิโลกรัม
- สามารถลงน้ําหนักที่เทาไดเทากันทั้ง 2 ขาง
เกณฑการคัดออก (exclusion criteria)
- เคยไดรับอุบัติเหตุรายแรงหรือผาตัดที่ขาและเทามากอน
- ลักษณะเทาผิดปกติที่ไมใชเทาแบน
- ผูปวยไมยินยอม
อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. Orthoprint® (รูปที่ 1) ประกอบดวย แผนยาง ถาดที่มลี ูกกลิง้
หมึกพิมพ กระดาษพิมพ และฝากลอง
2. Podoscope (รูปที่ 2) ประกอบดวย กระจกใสสําหรับวางเทา
รับน้ําหนักได 100 กิโลกรั ม หลอด fluorescent ปุ มปรับ
ระดับการเอียงของกระจกเงา และกระจกเงาเอียงทํามุม 45
องศา
3. กลองถายรูปแบบดิจิตอล กําลังขยาย 4 เทา ความไวแสง
ISO 800 ตั้งบนขาตั้งกลอง เพื่อใหไดภาพถายที่ชัดทีส่ ุด
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วิธดี ําเนินการ (ดูแผนผังที่ 1)
1. ซั กถามและบั น ทึ กข อมู ลทั่ ว ไปได แ ก อายุ เพศ น้ํ า หนั ก
ส วนสู ง
2. ตรวจประเมินอุงเทาดวย Orthoprint® ดังนี้ใหผูปวยนั่งบน
เกาอี้ จากนั้ นวางเทาขางที่ ตรวจบนแทนพิมพ และเทาอีก
ข างวางบนแผ นไม เพื่ อให ได ระดั บความสู งเท ากั น โดยยั ง
ไมลงน้ําหนัก จากนั้นใหผปู วยลุกยืนโดยลงน้ําหนักบนเทา 2
ข างเทากั นและไมขยั บเท าระหว างการลุ กยืน จากนั้ นวาด
ขอบเทาดานนอกโดยรอบ ใหผูปวยยกเทาขางที่วางบนแทน
พิ มพ ขึ้ น เก็ บรอยพิ มพ ฝาเท าไปวิ เคราะห ลักษณะอุ งเท า
ตอไป (ดูรูปที่ 1)

3. ผูวิจัยตรวจประเมินฝาเทาดวย podoscope ดังนี้ ใหผูปวย
ยื นบน podoscope จัดตําแหน งการวางเทาใหสวนกลาง
ส น เท า วางอยู บนจุ ด ตั ด ของเส น ตามยาวและตามขวาง
และเสนตามยาวผานนิ้วเทาที่ 2 ถายรูปอุงเทาทั้งสองขาง
เก็ บ ลงในคอมพิ ว เตอร เ พื่ อวิ เ คราะห ลั ก ษณะเท า ต อ ไป
(รูปที่ 2)

รูปที่ 2 การตรวจประเมินอุงเทาโดยใช podoscope และภาพถายฝาเทา
ดวยกลองดิจิตอล

รูปที่ 1 การตรวจประเมินอุง เทาโดยใช Orthoprint® และภาพพิมพรอยเทา
ที่ได

4. คัดเลือกขอมูลจนไดผูปวยที่มีเทาปกติหรือเทาแบนระดับ 1
เทาแบนระดับ 2 และเทาแบนระดับ 3 อยางนอยระดับละ 19
ข าง จาก Orthoprint® เพื่ อให ได การกระจายของข อมู ล
เปนปกติ ซึ่งคิดจากการคํานวณทางสถิติ

แผนผังที่ 1 แสดงวิธีดําเนินการวิจัย
คัดกรอง

ผูเขารวมงานวิจัยที่มีน้ําหนักตัวไมเกิน 100 กิโลกรัม
ยืนไดเอง สามารถลงน้ําหนักเทาทั้ง 2 ขางได

ไมผาน

คัดออก

ผาน
ขอคํายินยอมเขารวมการวิจัย และลงนามในใบยินยอม

ไมยินยอม

คัดออก

ยินยอม
ผูวิจัยตรวจเทาโดยใช Orthoprint®

ภาพไม ชัด
คลาดเคลือ่ น

ผูวิจยั ตรวจเทาโดยใช podoscope

ผูวิจัยคัดเลือกและแบงภาพพิมพจาก Orthoprint® ออกเปน 4 กลุม กลุมละ 19 คน
และคัดเลือกภาพถายจาก podoscope จากผูปวยคนเดียวกัน
สุมลําดับภาพพิมพรอยเทาจาก Orthoprint® และ podoscope
แพทยเวชศาสตรฟนฟูแบงลักษณะเทา ตามวิธีขางตน(1,8)

หาความสอดคล องระหว า ง podoscope และ Orthoprint ® (agreement of podoscope และ Orthoprint ® )
เมื่ออานขอมูลโดยแพทยคนเดียวกัน
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ภาพไม ชัด
คลาดเคลือ่ น

5. ก อ นแพทย เ วชศาสตร ฟ น ฟู ป ระเมิ น อุ ง เท า ผู วิ จั ยให คํา
อธิบายพรอมรูปภาพประกอบ (รูปที่ 3) ดังนี้ เทาปกติ คือ
ความกวางของรอยพิมพเทา (สีดํา - ดํา) บริเวณที่เวาที่สุด
กวางนอยกวาครึ่งหนึ่ง แตไมนอยกวาหนึ่งในสามของความ
กวางเทา (สีขาว - ขาว) เพื่อแยกเทาปกติออกจากเทาโกง
(Pes cavus) เทาแบนระดับ 1 คือ ความกวางของรอยพิมพ
เทา (สีดํา - ดํา) บริ เวณที่ เว าที่ สุดกว างมากกวาครึ่ งหนึ่ ง
ของความกวางของเทา (สีขาว - ขาว) เทาแบนระดับ 2 คือ
ไม เห็นรอยเวาของขอบรอยพิ มพ เท าด านใน เห็ นขอบเท า
ด านใน (medial) เป นแนวเส นตรง เทาแบนระดั บ 3 คื อ
ขอบรอยเทาดานในโคงนูนออก ขอบรอยเทาดานนอกเวาเขา
โดยดัดแปลงจาก Tachdjian MO(1) และ Seminar on foot
care(8)

7. วิ เคราะห เ พื่ อ หาความสอดคล อ งของการแบ ง ระดั บ เท า
แบนจาก podoscope และ Orthoprint® (agreement of
podoscope และ Orthoprint®)
วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ใชโปรแกรม SPSS version 16.0 วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
โดย
- ใช descriptive analysis วิเคราะหขอมูลทั่วไป คาเฉลี่ยของ
อายุ เพศ ในรูปรอยละ
- ใช Kappa statistics หาความสอดคลองของขอมูล(10)
กําหนดใหคา k
0.8 < k < 1.0 หมายถึง มีความสอดคลองกันดีมาก
0.6 < k < 0.8 หมายถึง มีความสอดคลองกันดี
0.4 < k < 0.6 หมายถึง มีความสอดคลองกันปานกลาง
0.2 < k < 0.4 หมายถึง มีความสอดคลองกันพอใช
k < 0.2 หมายถึง มีความสอดคลองกันไมดี

ผลการศึกษา
เทาปกติ

เทาแบนระดับ 1 เทาแบนระดับ 2

เทาแบนระดับ 3

รูปที่ 3 การแบงลักษณะเทาแบบระดับตาง ๆ โดยดัดแปลงจาก Tachdjian
MO(1) และ Seminar on foot care(8)

6. จากนั้นผูวิจัยนําภาพพิมพรอยเทาจาก Orthoprint® ที่ คัด
เลือกไว และภาพถายจาก podoscope ที่ ไดจากผู ปวยคน
เดียวกั นมาสุ มลําดั บให แพทย เวชศาสตร ฟ นฟู ที่ มี ประสบการณในการตรวจเทาอยางนอย 3 ป ประเมินระดับความ
ผิดปกติของเทาแบนจาก medial longitudinal arch โดย
แบงลักษณะเทาเป น 4 ระดับตามข อ 5 ซึ่ งงายสะดวกใน
ทางปฏิบั ติสําหรั บประเมินผู ปวยนอกและเปนวิธี คลายกัน
กับที่ใชในงานวิจัยของกมลวรรณ เฉลิมโชคชัย และคณะ(9)

ผูเขารวมวิจัยจํานวน 54 คน เปนเพศชาย 48 คน (รอยละ
44.4) เพศหญิ ง 60 คน (ร อยละ 55.6) อายุเฉลี่ ย 31.31 ป
(ชวงอายุ 5-69 ป) ไดจํานวนอุงเทาจํานวน 108 เทา เปนขางขวา
54 เทา ขางซาย 54 เทา
พบว า การแบ งระดั บเท าแบนจากการดู ภ าพถ ายดิ จิ ตอล
จาก podoscope และภาพพิมพรอยเทาจาก Orthoprint® โดย
แพทย เวชศาสตร ฟ นฟู ค นเดี ย วกั น มี ความสอดคล องกั นใน
ระดับปานกลาง k = 0.43 (p < 0.001)
เมื่ อศึ กษาการกระจายข อมูลโดยรวมพบว าระดั บเทาแบน
ทีอ่ านไดตรงกันมากระหวาง podoscope และ Orthoprint® คือ
เทาแบนระดับ 3 ตามดวยเทาปกติ เทาแบนระดับ 1 และ ระดับ
2 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 1)

ลักษณะเทาที่อานสอดคลองกัน
ระหวางอุปกรณ
Orthoprint® ปกติ-ปกติ
เทาแบนระดับ 1-1
เทาแบนระดับ 2-2
เทาแบนระดับ 3-3
รวม

Podoscope
ปกติ-ปกติ
ระดับ 1-1

เทาแบน
ระดับ 2-2

เทาแบน
ระดับ 3-3

เทาแบน

รวม

32 (76.2)
12
0
0
44

9
12 (46.2)
7
6
34

1
2
5 (35.7)
5
13

0
0
2
15 (57.7)
17

42
26
14
26
108

ตารางที่ 1 รอยละของระดับเทาแบนทีอ่ านตรงกันระหวางการใช podoscope และ Orthoprint® เปรียบเทียบกับลักษณะเทาทัง้ หมดทีอ่ านจาก Orthoprint®
ในระดับนั้น ๆ

- 13 -

เวชศาสตรฟนฟูสาร 2553; 20(1)

บทวิจารณ
เนื่ องจากการตรวจลั ก ษณะเท า แบนที่ ห อ งตรวจผู ป ว ย
นอกที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม ตรวจโดยใช Orthoprint เปน
gold standard สาเหตุที่ ไม ไดใช ภาพถายทางรังสี เป น gold
standard เนื่องจากผูปวยตองผานหลายขั้นตอนในการสงตรวจ
ทําใหเสียเวลาและเสียคาใชจายแพง
จากการศึ กษาความสอดคลองของการแบงระดับเท าแบน
ระหวาง podoscope และ Orthoprint® โดยแพทยคนเดียวกัน
พบว า มี ค วามสอดคล อ งกั น ในระดั บ ปานกลาง โดยระดั บ
เทาแบนทีอ่ านไดตรงกันระหวาง podoscope และ Orthoprint®
เรียงลําดับจากมากไปหาน อย คือ เทาปกติ เทาแบนระดั บ 3
เทาแบนระดับ 1 และเทาแบนระดับ 2 ตามลําดับ
แมวา podoscope เปนอุปกรณทมี่ ีมานานแลว แตจากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไมพบงานวิจัยที่ ใช podoscope ศึกษา
ลักษณะเทาโดยการดู medial longitudinal arch จากอุงเทา
เพี ยงมุ มเดี ยว แต พบว ามี ง านวิ จั ย ที่ ใ ช podoscope ตรวจ
ลักษณะเทาจากหลาย ๆ มุม ไดแก ดานหนา ดานใน ดานหลัง
และอุ ง เท ารวมกั น ในการวิ เ คราะห ลั กษณะเท า แบน(7) จึ ง ไม
สามารถนํามาเปรี ยบเทียบกับงานวิจัยนี้ ได
ตามปกติ การตรวจเท า ด ว ย podoscope จะอาศั ย การดู
ภาพสะทอนเงาของอุงเทาบนกระจก แตเนื่องจากในการวิจัยนี้
จําเป นต องนําข อมู ลมาวิ เคราะห ภายหลั งจึ งต องถ ายรู ป และ
ให แ พทย อ านผลจากภาพถ ายดิ จิ ต อลจาก podoscope จึ ง
ทํา ให มี หลายป จจั ยที่ อาจทําให ผลที่ ไ ด คลาดเคลื่ อนไป เช น
ภาพถ ายที่ ไดบางรู ปยังไมชั ด และมีเงาสะท อนของกระจกอยู
ทําให แยกขอบเทาไดไม ชัด ความสว างโดยรวมของห องตรวจ
ในขณะที่ถายภาพ จึงตองอาศัยความชํานาญและความคุนเคย
โดยเฉพาะเทาแบนระดับ 1 และ 2 ซึง่ ควรปรับปรุงตอไป โดยการ
จั ดวางตํา แหน ง podoscope โดยหลี ก เลี่ ยงบริ เ วณที่ มี แ สง
สะทอนจากหลอดไฟบนเพดาน เปนตน และเนือ่ งจากเปนวิธใี หม
ดั งนั้ นจึ ง ต อ งอาศั ย ความชํา นาญจึ ง ควรฝ ก ดู Orthoprint ®
คูไปกับ podoscope ในระยะแรก ๆ กอนที่จะใช podoscope
เปนหลัก
อี ก สาเหตุ ที่ ทํ า ให ก ารแบ ง ระดั บ เท าระหว า ง 2 อุ ปกรณ
ตางกัน พบวาภาพถายจาก podoscope บางภาพที่มีการวาง
เท าต างกั น โดยบางภาพสเกลแนวยาวผ า นนิ้ ว เท าที่ 2 และ
บางภาพอยูระหวางนิ้วหัวแมเทาและนิ้วเทาที่ 2 ซึ่งอาจเปลี่ยน
แนวของเทาสวนที่รับน้ําหนักเมื่อเปรียบเทียบกับสเกลแนวยาว
มีผลตอการแบงระดับเทาแบนได
ส วนการตรวจด วย Orthoprint® นั้ น ป จจั ยที่ อาจทํา ให
ภาพพิ มพ ที่ ได มี ความคลาดเคลื่ อนคื อ ในขณะพิ มพ รอยเท า
ผู ป ว ยต องมี การลุ ก จากนั่ งเป น ยื น ซึ่ ง ผู ป ว ยต องออกแรงยั น
พืน้ เพื่อลุกขึน้ ดวยเหตุนจี้ ึงเกิดแรงกดบนกระดูกเทาทําใหอุงเทา
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แบนลงมากกว า ปกติ ส งผลให ไ ด รอยพิ มพ ของเท า ที่ มี ความ
คลาดเคลื่ อนจากความเป นจริ งเล็ ก น อ ยเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกั บ
podoscope ซึ่งถายภาพขณะที่ผูปวยยืนนิ่งแลว สาเหตุที่ไมให
ผูป วยยืนกอนเหยียบบน orthoprint® เพราะอาจทําใหน้ําหนักที่
ผูป วยเหยียบลงบนเทาทีว่ างบนแทนพิมพไมเทากับเทาอีกขางได
ซึ่งทําใหภาพพิมพที่ไดคลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับ podoscope ซึ่งถายรูปขณะที่ลงน้ําหนักเทากันบนเทา 2 ขาง
บทสรุป
การแบ ง ระดั บ เท า ปกติ แ ละเท า แบนโดยการดู ภ าพถ า ย
ดิจิตอลจาก Podoscope มีความสอดคลองในระดับปานกลาง
กับ Orthoprint®
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