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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาความสอดคลองของการแบงระดับ
เท าปกติ และเท าแบนระหว างการดูภาพถ ายดิ จิตอลจาก
podoscope และภาพพิมพรอยเทา
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงแบบเปรียบเทียบ
สถานที่ทําการวิจัย: หองตรวจผูปวยนอก เวชศาสตรฟนฟู
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กลุมประชากร: อาสาสมัครจํานวน 54 คน เปนเพศหญิงรอยละ
55.6 อายุเฉล่ีย 31.31 ป (ชวงอาย ุ5-69 ป)
วิ ธีการศึ กษา: ตรวจประเมินอุ งเท าในท ายืนลงน้ําหนัก
เทากันบนเทาทั้ง 2 ขางดวย Orthoprint® และ podoscope
จากนั้นแพทยเวชศาสตรฟนฟูแบงระดับเทาแบนจากภาพพิมพ
รอยเทาจาก Orthoprint® และภาพถายดิจิตอลจาก podo-
scope ที่ สุ มลําดับโดยวิธี  randomized allocation แบง
ลักษณะอุงเทาแบนเปน 4 ระดับ ไดแก เทาปกติ เทาแบนระดับ
1 ระดับ 2 และระดับ 3 จากนั้นศึกษาความสอดคลองของ
การแบงระดับเทาแบนโดยวิธีใชภาพถายดิจิตอลเปรียบเทียบกับ
ภาพพิมพรอยเทาโดยใช Kappa statistics
ผลการศึกษา: จากอุ งเทาจํานวน 108 ขางพบวาการแบง
ระดับเทาแบนจากการดูภาพถายดิจิตอลจาก podoscope
และภาพพิมพรอยเทาจาก Orthoprint® โดยแพทยเวชศาสตร-
ฟนฟูคนเดียวกัน มีความสอดคลองกันในระดับปานกลาง (k =
0.43) ระดับเท าแบนที่ อ านตรงกันจาก 2 วิ ธี  เรียงลําดับ
จากมากไปนอยคือ เทาปกติ รอยละ 76.2 เทาแบนระดับ 3
รอยละ 57.7 เทาแบนระดับ 1 รอยละ 46.2 และเทาแบนระดบั 2
รอยละ 35.7
สรุป: การแบงระดับเทาปกติและเท าแบนโดยการดูภาพ
ถายดิ จิตอลจาก Podoscope มีความสอดคลองในระดับ
ปานกลางกับ Orthoprint®
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การศึกษาเปรียบเทียบวิธีตรวจลักษณะอุงเทาระหวางภาพถาย
จาก podoscope และภาพพิมพรอยเทาในผู ท่ีมีเทาปกติและ
เทาแบน
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ABSTRACT
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
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คําสําคัญ: ภาพถายจาก podoscope, ภาพพิมพรอยเทา,
ความสอดคลอง, ระดับเทาแบน
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บทนํา
เทาประกอบดวยกระดูกหลายชิ้นเรียงตัวเปนสวนโคงของ

เทาหรืออุงเทา (arch of foot) อุงเทามีหนาที่ชวยกระจายน้ําหนัก
ไปยังสวนตาง ๆ ของเทา รับแรงกระแทกจากพื้นและชวยในการ
กาวเดิน(1) ดังนั้ นถาอุ งเทาแบนหรือไมมีอุ งเทาสูงเพียงพอ
เวลาเดินหรือว่ิงนาน ๆ อาจทําใหมีแรงปฏิกิริยาจากพื้นกระทํา
ตอขอเขาอยางผิดปกติทําใหมีอาการปวดเขาเร้ือรังได มีการ
ศึกษาพบวาสวนโคงของเทาที่สูงหรือแบนกวาปกติ เปนปจจัย
หนึ่งที่มีแนวโนมใหเกิดการบาดเจ็บของขาและเทาระหวางการ
ออกกําลังกาย(2,3,4) การแบงระดับความผิดปกติของเทาแบนมี
หลายวิธีดวยกันทั้งจากการดูดวยตาและจากการวัด งานวิจัย
ใหญ ๆ นิยมใชภาพพิมพรอยเทา (foot imprint) ในการตรวจ
เบื้องตนเนื่องจากทําไดงาย(5)

การแบงระดับเทาแบนจากภาพพิมพรอยเทา มีหลากหลาย
วิธ ี เชน arch index, arch angle, footprint index และ arch-
length index(5) ซ่ึงคาตาง ๆ ที่ไดเหลานีเ้คยมีผูวิจัยแลวพบวาคา
arch index มีความสัมพนัธกับคา lateral talo-horizontal และ
lateral talo-first metatarsal angles (p < 0.05) ที่ไดจาก
ภาพถายทางรังสีซ่ึงถือวาเปนวิธีมาตรฐานของการวัด medial
longitudinal arch ในปจจุบัน(5,6) แตเปนวิธีการที่ไมสะดวก
ในทางปฏิบติั จึงนิยมใชภาพพิมพรอยเทา เปน screening test
เพราะง ายและสะดวกในการประเมินเบื้ องตน ซึ่ งถ าจะให ถูกตอง
แมนยําควรวัด arch index เพราะสัมพันธกับการวัด medial
longitudinal arch จากภาพถายทางรังสี ขอเสียของการใช
ภาพพิมพรอยเทาคือภาพพิมพที่ไดอาจไมชัดถาหากมีการขยับ
เทาขณะตรวจทําให เสียเวลาทําการตรวจซ้ํา (5) จึงมีการนํา
podoscope มาใชเพราะมีขอดีกวาภาพพิมพรอยเทา คือจัด
แนวเทาใหดีและรอใหผูปวยนิ่งกอนถายรูปได เก็บขอมูลเปน
digital ได แตเคร่ืองมือราคาแพงกวา

ทีผ่านมามีการนํา mirrored foot photo box  (MFPB) หรือ
podoscope และ digital photography มาใชตรวจเทา
โดยประเมิน anthropometric values เปรียบเทียบกับการใช
caliper measurement พบวาการวัด foot length, truncated
foot length, navicular height และ height of the dorsum จาก
MFPB มีความนาเช่ือถือพอ ๆ กับ caliper เม่ือเปรียบเทียบกับ
radiographic measurement โดยที่ MFPB มีคา intertester
reliability ที่ ดี กว า caliper measurement เล็กนอย (7)

แตงานวิจัยนี้ไมไดกลาวถึงการศึกษาสวน medial longitudinal

arch จากความกวางของภาพสะทอนรอยเทาโดยใช MFPB
และยังไมพบการศึกษาเปรียบเทียบ podoscope กับภาพ
ถายทางรังสีในการวัด medial longitudinal arch

เนื่องจากผูปวยรวมทั้งผูปวยที่ มีความผิดปกติของเทาซ่ึง
มารับการตรวจที่ ภาควิ ชาเวชศาสตรฟ นฟู  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม มีจํานวนเพิม่มากขึ้นทกุป โดยในทางปฏิบติัทีท่ําอยูใช
การตรวจรางกายและตรวจดวยภาพพิมพรอยเทาเปนหลัก
สาเหตุที่ไมไดใชภาพถายทางรังสีเปนหลักเนื่องจากใชเวลานาน
ผูปวยตองผานหลายขั้นตอน และเสียคาใชจายมาก สวนการ
ตรวจโดยใช podoscope สามารถทําไดงายและรวดเร็วกวา
footprint จึงเหมาะสําหรับนํามาใชเปน screening test เพราะ
การตรวจเบื้องตนควรเปนวิธีที่ทําไดงายและรวดเร็ว ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้  เพราะถาหากการ
ประเมินความผิดปกติของระดับเทาแบนจากภาพพิมพรอยเทา
และภาพถายจาก podoscope มีความสอดคลองกัน ก็นาจะ
สามารถนํา podoscope มาใชตรวจเบื้องตนกอนสงผูปวยเขา
PO clinic ตอไป ซ่ึงจะทําใหการตรวจมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
ดังนั้นจึงเกิดการศึกษานี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
สอดคลองของการแบงระดับความผิดปกติของเทาแบนระหวางการ
ดูภาพถายจาก podoscope และภาพพิมพรอยเทา

วธิกีารศกึษา
กลุมประชากร: อาสาสมัครที่มารับบริการที่หองตรวจผูปวย
นอกเวชศาสตรฟนฟู ต้ังแตเดือนธนัวาคม พ.ศ.2551 –  มิถุนายน
พ.ศ.2552 มีผูใหความยินยอมเขารวมงานวิจัยจํานวนทั้งส้ิน 77
คน ถูกคัดออก 23 คนเนื่องจากไมผานเกณฑ
เกณฑการคัดเขา (inclusion criteria)
- ยืนไดเอง
- น้ําหนักตัวไมเกิน 100 กิโลกรัม
- สามารถลงน้ําหนักที่เทาไดเทากันทั้ง 2 ขาง
เกณฑการคัดออก (exclusion criteria)
- เคยไดรับอุบัติเหตุรายแรงหรือผาตัดที่ขาและเทามากอน
- ลักษณะเทาผิดปกติที่ไมใชเทาแบน
- ผูปวยไมยินยอม
อุปกรณเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
1. Orthoprint® (รูปที่ 1) ประกอบดวย แผนยาง ถาดที่มีลูกกล้ิง

หมึกพิมพ กระดาษพิมพ และฝากลอง
2. Podoscope (รูปที ่2) ประกอบดวย กระจกใสสําหรับวางเทา

รับน้ําหนักได 100 กิโลกรัม หลอด fluorescent ปุมปรับ
ระดับการเอียงของกระจกเงา และกระจกเงาเอียงทํามุม 45
องศา

3. กลองถายรูปแบบดิจิตอล กําลังขยาย 4 เทา ความไวแสง
ISO 800 ต้ังบนขาตั้งกลอง เพื่อใหไดภาพถายที่ชัดทีสุ่ด
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แผนผังท่ี 1 แสดงวิธีดําเนินการวิจัย

ไมผานผูเขารวมงานวิจัยที่มีน้ําหนักตัวไมเกิน 100 กิโลกรัม
ยืนไดเอง สามารถลงน้ําหนักเทาทั้ง 2 ขางได คัดออก

ผาน

ไมยินยอม
ขอคํายินยอมเขารวมการวิจัย และลงนามในใบยินยอม

ยนิยอม

ภาพไมชัด
คลาดเคลือ่น

ผูวิจยัตรวจเทาโดยใช podoscopeผูวิจัยตรวจเทาโดยใช Orthoprint®

ผูวิจัยคัดเลือกและแบงภาพพิมพจาก Orthoprint® ออกเปน 4 กลุม กลุมละ 19 คน
และคัดเลือกภาพถายจาก podoscope จากผูปวยคนเดียวกัน

สุมลําดับภาพพิมพรอยเทาจาก Orthoprint® และ podoscope

แพทยเวชศาสตรฟนฟูแบงลักษณะเทา ตามวิธีขางตน(1,8)

หาความสอดคล องระหว าง podoscope และ  Orthoprint® (agreement of podoscope และ  Orthoprint®)
เมื่ออานขอมูลโดยแพทยคนเดียวกัน

คัดออก

ภาพไมชัด
คลาดเคลือ่น

3. ผูวิจัยตรวจประเมินฝาเทาดวย podoscope ดังนี้ ใหผูปวย
ยืนบน podoscope จัดตําแหนงการวางเทาใหสวนกลาง
สนเทาวางอยู บนจุดตัดของเสนตามยาวและตามขวาง
และเสนตามยาวผานนิ้วเทาที่ 2 ถายรูปอุงเทาทั้งสองขาง
เก็บลงในคอมพิ วเตอร เพื่ อวิ เคราะห ลักษณะเทาตอไป
(รูปที ่2)

รูปท่ี 2 การตรวจประเมินอุงเทาโดยใช podoscope และภาพถายฝาเทา

ดวยกลองดจิิตอล

4. คัดเลือกขอมูลจนไดผูปวยที่มีเทาปกติหรือเทาแบนระดับ 1
เทาแบนระดับ 2 และเทาแบนระดับ 3 อยางนอยระดับละ 19
ขาง จาก Orthoprint® เพื่อใหไดการกระจายของขอมูล
เปนปกติ ซ่ึงคิดจากการคํานวณทางสถิติ

วิธีดําเนินการ (ดูแผนผังที ่ 1)
1. ซักถามและบันทึกขอมูลทั่ วไปไดแก อายุ เพศ น้ําหนัก

สวนสูง
2. ตรวจประเมินอุงเทาดวย Orthoprint® ดังนี้ใหผูปวยนั่งบน

เกาอี้ จากนั้นวางเทาขางที่ตรวจบนแทนพิมพ และเทาอีก
ขางวางบนแผนไมเพื่อใหไดระดับความสูงเทากันโดยยัง
ไมลงน้ําหนัก จากนั้นใหผูปวยลุกยืนโดยลงน้ําหนกับนเทา 2
ขางเทากันและไมขยับเทาระหวางการลุกยืน จากนั้นวาด
ขอบเทาดานนอกโดยรอบ ใหผูปวยยกเทาขางที่วางบนแทน
พิมพขึ้น เก็บรอยพิมพฝาเทาไปวิเคราะหลักษณะอุงเทา
ตอไป (ดูรูปที ่1)

รูปท่ี 1 การตรวจประเมินอุงเทาโดยใช Orthoprint® และภาพพิมพรอยเทา

ท่ีได 

คัดกรอง
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5. กอนแพทยเวชศาสตรฟ นฟูประเมินอุ งเทา ผู วิ จัยใหคํา
อธิบายพรอมรูปภาพประกอบ (รูปที่ 3) ดังนี้ เทาปกติ คือ
ความกวางของรอยพิมพเทา (สีดํา - ดํา) บริเวณที่เวาที่สุด
กวางนอยกวาคร่ึงหนึ่ง แตไมนอยกวาหนึ่งในสามของความ
กวางเทา (สีขาว - ขาว) เพื่อแยกเทาปกติออกจากเทาโกง
(Pes cavus) เทาแบนระดับ 1 คือ ความกวางของรอยพมิพ
เทา (สีดํา - ดํา) บริเวณที่เวาที่สุดกวางมากกวาคร่ึงหนึ่ง
ของความกวางของเทา (สีขาว - ขาว) เทาแบนระดับ 2 คือ
ไมเห็นรอยเวาของขอบรอยพิมพเทาดานใน เห็นขอบเทา
ดานใน (medial) เปนแนวเสนตรง เทาแบนระดับ 3 คือ
ขอบรอยเทาดานในโคงนนูออก ขอบรอยเทาดานนอกเวาเขา
โดยดัดแปลงจาก Tachdjian MO(1) และ Seminar on foot
care(8)

รูปท่ี 3  การแบงลักษณะเทาแบบระดบัตาง ๆ   โดยดัดแปลงจาก Tachdjian

MO(1) และ Seminar on foot care(8)

6. จากนั้นผูวิจัยนําภาพพิมพรอยเทาจาก Orthoprint® ที่คัด
เลือกไวและภาพถายจาก podoscope ที่ไดจากผูปวยคน
เดียวกันมาสุมลําดับใหแพทยเวชศาสตรฟนฟูที่มีประสบ-
การณในการตรวจเทาอยางนอย 3 ป ประเมินระดับความ
ผิดปกติของเทาแบนจาก medial longitudinal arch โดย
แบงลักษณะเทาเปน 4 ระดับตามขอ 5 ซ่ึงงายสะดวกใน
ทางปฏิบัติสําหรับประเมินผูปวยนอกและเปนวิธีคลายกัน
กับที่ใชในงานวิจัยของกมลวรรณ เฉลิมโชคชัย และคณะ(9)

7. วิ เคราะหเพื่ อหาความสอดคลองของการแบงระดับเทา
แบนจาก podoscope และ Orthoprint® (agreement of
podoscope และ Orthoprint®)

วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
ใชโปรแกรม SPSS version 16.0 วิเคราะหขอมูลทางสถิติ

โดย
- ใช descriptive analysis วิเคราะหขอมูลทั่วไป คาเฉล่ียของ

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
ผลการศกึษา

ผูเขารวมวิจัยจํานวน 54 คน เปนเพศชาย 48 คน (รอยละ
44.4) เพศหญิง 60 คน (รอยละ 55.6) อายุเฉล่ีย 31.31 ป
(ชวงอาย ุ5-69 ป) ไดจํานวนอุงเทาจํานวน 108 เทา เปนขางขวา
54 เทา ขางซาย 54 เทา

พบวาการแบงระดับเทาแบนจากการดูภาพถายดิจิตอล
จาก podoscope และภาพพมิพรอยเทาจาก Orthoprint® โดย
แพทยเวชศาสตรฟ นฟูคนเดียวกัน มีความสอดคลองกันใน
ระดับปานกลาง k = 0.43 (p < 0.001)

เม่ือศึกษาการกระจายขอมูลโดยรวมพบวาระดับเทาแบน
ทีอ่านไดตรงกันมากระหวาง podoscope และ Orthoprint® คือ
เทาแบนระดับ 3 ตามดวยเทาปกติ เทาแบนระดับ 1 และ ระดับ
2 ตามลําดับ (ดูตารางที ่ 1)

 เทาปกติ        เทาแบนระดับ 1     เทาแบนระดับ 2 เทาแบนระดับ 3

< <
<
<
<

ลักษณะเทาที่อานสอดคลองกัน Podoscope

          ระหวางอุปกรณ ปกติ-ปกติ เทาแบน เทาแบน เทาแบน รวม
ระดับ 1-1 ระดับ 2-2 ระดับ 3-3

Orthoprint® ปกติ-ปกติ 32 (76.2) 9 1 0 42
เทาแบนระดับ 1-1 12 12 (46.2) 2 0 26
เทาแบนระดับ 2-2 0 7 5 (35.7) 2 14
เทาแบนระดับ 3-3 0 6 5 15 (57.7) 26
รวม 44 34 13 17 108

ตารางท่ี 1 รอยละของระดับเทาแบนท่ีอานตรงกนัระหวางการใช podoscope และ Orthoprint® เปรียบเทียบกับลักษณะเทาท้ังหมดท่ีอานจาก Orthoprint®

ในระดับน้ัน ๆ

เวชศาสตรฟนฟูสาร 2553; 20(1)
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บทวจิารณ
เนื่ องจากการตรวจลักษณะเทาแบนที่ หองตรวจผู ปวย

นอกที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม ตรวจโดยใช Orthoprint เปน
gold standard สาเหตุที่ ไมไดใชภาพถายทางรังสีเปน gold
standard เนื่องจากผูปวยตองผานหลายขั้นตอนในการสงตรวจ
ทําใหเสียเวลาและเสียคาใชจายแพง

จากการศึกษาความสอดคลองของการแบงระดับเทาแบน
ระหวาง podoscope และ Orthoprint® โดยแพทยคนเดียวกัน
พบว ามีความสอดคลองกันในระดับปานกลาง โดยระดับ
เทาแบนทีอ่านไดตรงกันระหวาง podoscope และ Orthoprint®

เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ เทาปกติ เทาแบนระดับ 3
เทาแบนระดับ 1 และเทาแบนระดับ 2 ตามลําดับ

แมวา podoscope เปนอปุกรณทีมี่มานานแลว แตจากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไมพบงานวิจัยที่ใช podoscope ศึกษา
ลักษณะเทาโดยการดู medial longitudinal arch จากอุงเทา
เพียงมุมเดียว แตพบวามีงานวิจัยที่ ใช podoscope ตรวจ
ลักษณะเทาจากหลาย ๆ มุม ไดแก ดานหนา ดานใน ดานหลัง
และอุ งเทารวมกันในการวิเคราะหลักษณะเทาแบน(7) จึงไม
สามารถนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้ได

ตามปกติการตรวจเทาดวย podoscope จะอาศัยการดู
ภาพสะทอนเงาของอุงเทาบนกระจก แตเนื่องจากในการวิจัยนี้
จําเปนตองนําขอมูลมาวิเคราะหภายหลังจึงตองถายรูปและ
ใหแพทยอานผลจากภาพถายดิจิตอลจาก podoscope จึง
ทําใหมีหลายปจจัยที่ อาจทําใหผลที่ ไดคลาดเคล่ือนไป เชน
ภาพถายที่ไดบางรูปยังไมชัด และมีเงาสะทอนของกระจกอยู
ทําใหแยกขอบเทาไดไมชัด ความสวางโดยรวมของหองตรวจ
ในขณะที่ถายภาพ จึงตองอาศัยความชํานาญและความคุนเคย
โดยเฉพาะเทาแบนระดับ 1 และ 2 ซ่ึงควรปรับปรุงตอไป โดยการ
จัดวางตําแหนง podoscope โดยหลีกเล่ียงบริเวณที่ มีแสง
สะทอนจากหลอดไฟบนเพดาน เปนตน และเนือ่งจากเปนวิธใีหม
ดังนั้ นจึงตองอาศัยความชํานาญจึงควรฝกดู Orthoprint®

คูไปกับ podoscope ในระยะแรก ๆ กอนที่จะใช podoscope
เปนหลัก

อีกสาเหตุที่ทําใหการแบงระดับเทาระหวาง 2 อุปกรณ
ตางกัน พบวาภาพถายจาก podoscope บางภาพที่มีการวาง
เทาตางกัน โดยบางภาพสเกลแนวยาวผานนิ้วเทาที่  2 และ
บางภาพอยูระหวางนิ้วหัวแมเทาและนิ้วเทาที่ 2 ซ่ึงอาจเปล่ียน
แนวของเทาสวนที่รับน้ําหนักเม่ือเปรียบเทียบกับสเกลแนวยาว
มีผลตอการแบงระดับเทาแบนได

สวนการตรวจดวย Orthoprint® นั้ น ปจจัยที่ อาจทําให
ภาพพิมพที่ ไดมีความคลาดเคล่ือนคือ ในขณะพิมพรอยเทา
ผู ปวยตองมีการลุกจากนั่ งเปนยืนซ่ึงผู ปวยตองออกแรงยัน
พืน้เพื่อลุกขึน้ ดวยเหตุนีจึ้งเกิดแรงกดบนกระดูกเทาทําใหอุงเทา

แบนลงมากกวาปกติ สงผลใหไดรอยพิมพของเทาที่ มีความ
คลาดเคล่ือนจากความเปนจริงเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับ
podoscope ซ่ึงถายภาพขณะที่ผูปวยยืนนิ่งแลว สาเหตุที่ไมให
ผูปวยยืนกอนเหยียบบน orthoprint® เพราะอาจทําใหน้ําหนักที่
ผูปวยเหยยีบลงบนเทาทีว่างบนแทนพิมพไมเทากับเทาอีกขางได
ซ่ึงทําใหภาพพิมพที่ไดคลาดเคล่ือนเม่ือเปรียบเทียบกับ podo-
scope ซ่ึงถายรูปขณะที่ลงน้ําหนักเทากันบนเทา 2 ขาง

บทสรุป
การแบงระดับเทาปกติและเทาแบนโดยการดูภาพถาย

ดิจิตอลจาก Podoscope มีความสอดคลองในระดับปานกลาง
กับ Orthoprint®
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