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การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้า
ส่วนหน้าแบบติดในถุงเท้าบางและแบบติดในรองเท้าในผู้ป่วย
ที่มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ
พรรณราย ช่วยพัฒน์ พ.บ., วิภาวรรณ ลีลาสำราญ พ.บ., ว.ว. เวชศาสตร์ฟื้นฟู,
สุวิชา เตชะภูวภัทร วท.บ. (กายอุปกรณ์)
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
difference of pain scores, a score from the Thai version
of the Foot Health Status Questionnaire and the score
from the Comfort/Satisfaction Scale before and after
using the pads.
Conclusion:  The metatarsal pad attached either in short
socks or in shoes can reduce the pain score in primary
metatarsalgia patients.

ABSTRACT
Efficacy of Metatarsal Pad Attached in Short Socks and
In-shoe Metatarsal Pad in Primary Metatarsalgia
Chuaypat P, Leelasamran W, Techapoowapat S
Physical Medicine and Rehabilitation Unit, Department
of Orthopedics and Physical Medicine, Faculty of
Medicine, Prince of Songkla University

Keywords:  foot pain, metatarsalgia, metatarsal pad

Objectives:  To evaluate and to compare the efficacy of
metatarsal pad attached in short socks and in-shoe
metatarsal pad in primary metatarsalgia
Study design:  Experimental and comparison study
Setting:  Prosthetic and Orthotic Clinic, Songklanagarind
Hospital
Subjects:  Patients with primary metatarsalgia, aged 2060 year-old
Methods:  Subjects were randomized into two groups.
Group 1 used metatarsal pad attached in short socks
and group 2 used metatarsal pad attached in shoes.
All subjects received meloxicam, omeprazole and
instructions of intrinsic foot muscle exercises. The
outcome measurements were pain score assessed with
a visual analog scale, a score from the Thai version of
the Foot Health Status Questionnaire and the comfort
and satisfaction scale, before and after continuous use
of the metatarsal pad for 2 weeks. Statistics were
calculated by a two sample t-test and paired t-test and
were considered clinically significant at 0.05.
Results:  Thirty-eight subjects were divided into 2
groups of 19 per group. After using the metatarsal pad
for 2 weeks, the pain scores significantly decreased
from 4.7 to 1.2 in group 1 and from 4.6 to 1.2 in group 2
(p < 0.001). When comparing between the 2 groups,
there were no statistically significant differences in the
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการลดความปวด
เท้าโดยใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าแบบติดใน
ถุงเท้าบางและแบบติดในรองเท้าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดใต้
เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ
รูปแบบการวิจัย:  การวิจัยเชิงทดลองและเปรียบเทียบ
สถานที่ทำการวิจัย:  คลินิกกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
กลุ่มประชากร:  ผู้ป่วยนอกอายุ 20-60 ปี ที่มีอาการปวดใต้
เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ 38 คน
วิธีการศึกษา: สุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 ใส่แผ่นกระจาย
น้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าโดยเย็บติดในถุงเท้าบาง กลุ่มที่ 2
ใส่แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าแบบติดในรองเท้า
ทั้ง 2 กลุ่มได้รับยาและคำแนะนำการยืดกล้ามเนื้อเหมือนกัน
โดยประเมินคะแนนความปวด คะแนนแบบสอบถามสุขภาพ
เท้ า ระดั บ ความพึ ง พอใจในการรั ก ษา ก่ อ นและหลั ง ใส่แผ่น
กระจายน้ำ หนั ก กระดู ก เท้ า ส่ ว นหน้ า ต่ อ เนื่ อ งกั น 2 สั ป ดาห์
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย two sample t-test และ paired t-test ที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษา: มีผู้ร่วมวิจัย 38 คน กลุ่มละ 19 คน พบว่าภาย
หลังใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้า คะแนนความ
ปวดเฉลี่ยลดลงทั้งกลุ่มที่เย็บแผ่นกระจายน้ำหนักติดกับถุงเท้า
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บางและกลุ่ ม ที่ ติ ด ในรองเท้ า จาก 4.7 เป็ น 1.2 ในกลุ่ ม ที่ 1
และจาก 4.6 เป็น 1.2 ในกลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p < 0.001) เมื่อเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนความปวดก่อน
และหลังใส่แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้า คะแนน
แบบสอบถามสุขภาพเท้าและระดับความพึงพอใจ ระหว่าง
กลุ่มที่ติดในถุงเท้าบางและรองเท้าไม่มีความแตกต่างกัน
สรุป:  แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าช่วยลดความ
ปวดเท้าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิได้
แต่ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการติดในถุงเท้าบางและแบบ
ติดในรองเท้า
คำสำคัญ: ความปวดเท้า, อาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้า,
แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้า

กระดูกเท้าส่วนหน้าได้รับความนิยมและให้ผลการรักษาดี(3,4,5)
โดยมีรายงานการวิจัยว่าสามารถลดแรงกดต่อหัวกระดูกฝ่าเท้า
ได้(3,4,5) และตำแหน่งที่ดีที่สุดในการลดแรงกดต่อหัวกระดูก
ฝ่าเท้าคือส่วนต้นต่อหัวกระดูกฝ่าเท้า(6) พบว่ามีความสัมพันธ์
ไปในทางเดียวกันระหว่างแรงกดต่อหัวกระดูกฝ่าเท้าที่ลดลง
และคะแนนความปวด (visual analog scale, VAS) ที่ลดลง(5)
อย่างไรก็ตามแผ่นกระจายน้ำหนักแบบติดในรองเท้า ไม่
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับวิถีชีวิตคนไทยส่วนใหญ่ ซึ่งมักไม่ใส่
รองเท้ า ในบ้ า นหรื อ ที่ ทำงาน ดั ง นั้ น การศึ ก ษานี้ จึ ง นำแผ่ น
กระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้ามาติดในถุงเท้าบางเพื่อให้
สามารถใช้เดินทั้งในบ้านและนอกบ้านได้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ผลการลดความปวดเท้าโดยใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้า
ส่วนหน้าแบบติดในถุงเท้าบางและแบบติดในรองเท้าสำหรับ
ผู้ที่มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ
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อาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้า (metatarsalgia) เป็นโรค
ของฝ่ า เท้ า ที่ พ บได้ บ่ อ ยในเวชปฏิ บั ติ ท างออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ แ ละ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(1) ในปัจจุบันพบว่าอาการปวดใต้เนินกระดูก
ฝ่าเท้าแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม(1,2) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อาการปวดใต้
เนิ น กระดู ก ฝ่ า เท้ า ปฐมภู มิ (primary metatarsalgia) คื อ มี
ความผิดปกติของเท้าหรือนิ้วเท้าทางกายภาพหรือกลไกการ
ทำงานของเท้า เช่น เท้าแบน (flatfoot) นิ้วหัวแม่เท้าเกเข้าหา
นิ้วอื่น (hallux valgus) กระดูกฝ่าเท้า (metatarsal) นิ้วเท้าที่
สองยาวกว่านิ้วอื่น (Morton’s toe) ความผิดปกติของโครงสร้าง
เท้าแต่กำเนิด การใส่รองเท้าส้นสูง การใส่รองเท้าที่มีแผ่นรอง
ใต้เท้าที่ไม่ดี การที่มีน้ำหนักตัวมากผิดปกติ เป็นต้น กลุ่มที่ 2
อาการปวดใต้ เ นิ น กระดู ก ฝ่ า เท้ า ทุ ติ ย ภู มิ (secondary
metatarsalgia) คือ มีโรคอื่นเป็นสาเหตุนำมาก่อน เช่น โรค
เก๊าท์ (gout) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis)
โรคเส้นประสาทเท้าถูกบีบรัด (Morton’s neuroma) กระดูก
เซซามอยด์ที่เท้าอักเสบ (sesamoiditis) อุบัติเหตุ เป็นต้น และ 

กลุ่มที่ 3 เกิดจากความผิดพลาดทางการแพทย์ (iatrogenic
metatarsalgia)(1,2)
ในปัจจุบันอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าสามารถแบ่งการ
รักษาออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ การรักษาแบบอนุรักษ์และการ
รักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ซึ่งการรักษาแบบอนุรักษ์ถือเป็นการ
รักษาตามมาตรฐาน ส่วนการรักษาโดยการผ่าตัดมักใช้ในกรณี
ที่การรักษาแบบอนุรักษ์ไม่สำเร็จ(1,2) การรักษาแบบอนุรักษ์มี
หลายวิธี ได้แก่ การใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้า
การใช้แผ่นกระจายน้ำหนัก ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
การปรั บ พฤติ ก รรมโดยการหลี ก เลี่ ย งกิ จ กรรมบางชนิ ด และ
เปลี่ยนรองเท้า การออกกำลังกายโดยการสร้างความแข็งแรง
และการยืดกล้ามเนื้อภายในเท้า(1,2) ส่วนแผ่นกระจายน้ำหนัก
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กลุ่มประชากร
ผู้ ป่ ว ยที่ ม ารั บ การตรวจเท้ า ที่ ค ลิ นิ ก กายอุ ป กรณ์ ข องโรง
พยาบาลสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31
สิงหาคม 2554
เกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria)
- มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ นิ้วเท้าที่ 2 หรือ
3 โดยจะมีอาการ 1 หรือ 2 ข้างก็ได้(1,7)
- อายุ 20-60 ปี
- ดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18 ถึง 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
เกณฑ์คัดออก (exclusion criteria)
- ตั้งครรภ์
- มีอาการอ่อนแรงหรือชาจากโรคทางระบบประสาทและ
เส้นประสาท
- ไม่สามารถบอกอาการปวดได้
- เคยใช้หรือกำลังใช้การดัดแปลงในรองเท้า
วัสดุอุปกรณ์
- เครื่องพิมพ์ฝ่าเท้าด้วย Tread marker article number
743P2
- แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้า ใช้วัสดุคือ
polyethylene foam (multiform) ตั ด เป็ น รู ป หยดน้ำ
(teardrop-shaped) ความสูง 5 มิลลิเมตร ผลิตสำเร็จรูป
โดยนักกายอุปกรณ์ที่มีความชำนาญ โดยกลุ่มที่ 1 ติดแผ่น
กระจายน้ำหนักในถุงเท้าบางสีเนื้อขนาดมาตรฐาน (free
size) ตำแหน่งติดคือส่วนต้นต่อหัวกระดูกฝ่าเท้า โดยนัก
กายอุปกรณ์คนเดียวกันจะให้ผู้ป่วยใส่ถุงเท้าข้างหนึ่งแล้ว
ระบุ ตำแหน่ ง ด้ ว ยปากกาสี จากนั้ น จะติ ด แผ่ น กระจาย
น้ำ หนั ก กระดู ก เท้ า ส่ ว นหน้ า ไปทั้ ง 2 ข้ า ง ด้ ว ยกาวนอก

(adhesive glue) เพื่อควบคุมตำแหน่งแผ่นกระจายน้ำหนัก
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ กลุ่มนี้ได้รับถุงเท้าคนละ 3 คู่ เพื่อสามารถ
ผลัดเปลี่ยนใช้ได้ และทำความสะอาดด้วยการซักแล้วตาก
ในที่ร่มเพื่อคงคุณสมบัติของ polyethylene foam ส่วนกลุ่ม
ที่ 2 แบบติดแผ่นกระจายน้ำหนักในรองเท้าที่ผู้ป่วยใช้เป็น
ประจำ โดยติดในตำแหน่งเดียวกับกลุ่มที่ 1

การประเมินผลการศึกษาที่ต้องการวัด ก่อนและหลังการ
รักษาที่ 2 สัปดาห์(8) ได้แก่
ผลลัพธ์ระดับปฐมภูมิ (primary outcome)
- คะแนนความปวดเท้ า โดยใช้ ค่ า VAS (visual analog
scale) โดยให้ประชากรตัวอย่างกากบาทระดับความปวด แล้ว
นำมาวัดด้วยไม้บรรทัดเป็นมิลลิเมตร โดยกำหนด 10 มิลลิเมตร
เท่ากับ 1 คะแนน
ผลลัพธ์ระดับทุติยภูมิ (secondary outcomes)
- คะแนนแบบสอบถามสุขภาพเท้าฉบับภาษาไทย (Thai
version of the Foot Health Status Questionnaire) ซึ่งจะแบ่ง
เป็น 2 ด้าน คือด้านความปวดเท้า (foot pain) และด้านการ
ทำงานของเท้า (foot function) แต่ละด้านคะแนนมากที่สุด =
100 คะแนน แสดงถึงการปวดเท้าน้อยที่สุดและการทำงานของ
เท้าดีที่สุด ตามลำดับ(9)
- ระดั บ ความสะดวกสบายและความพึ ง พอใจหลั ง ใส่
แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้า (comfortable and
satisfaction scale) โดยใช้เป็นคะแนน 0-5 ให้ผู้ป่วยเลือก
(0 คือ ไม่พอใจมากที่สุด เรียงลำดับถึง 5 คือ พอใจมากที่สุด)

ขั้นตอนการวิจัย
ดูแผนภูมิที่ 1 โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับการรักษาที่เหมือนกันดัง
ต่อไปนี้
1. คำแนะนำและแผ่นพับแสดงวิธีการสร้างความแข็งแรง
กล้ามเนื้อภายในเท้า (strengthening intrinsic foot muscles)
โดยให้ผู้ป่วยทำในท่านั่ง 2 ท่า ท่าละ 10 รอบ วันละ 3 รอบ ต่อ
ไปนี้
- ใช้นิ้วเท้าทั้ง 2 ข้างพับผ้าเช็ดตัวให้เป็นก้อนแล้วไปใส่ใน
กล่องที่วางที่พื้น
- ใช้ นิ้ ว เท้ า ที ล ะข้ า งหยิ บ ดิ น สอไปใส่ ใ นกล่ อ งที่ ว างที่ พื้ น
(2 ข้างเท่ากับ 1 รอบ)(2)
2. คำแนะนำและแผ่นพับแสดงวิธีการยืดกล้ามเนื้อภาย
ในเท้า (intrinsic foot muscles) และเอ็นร้อยหวาย (Achilles
tendon) อย่างนุ่มนวล (gentle stretching exercise) มี 2 ท่า
ต่อไปนี้
- ใช้นิ้วมือข้างหนึ่งจับนิ้วเท้าข้างตรงข้ามทุกนิ้วแล้วกระดก
ขึ้น (extension) จนรู้สึกตึงที่อุ้งเท้า ค้างไว้ 10 วินาที ทำ
10 รอบ วันละ 3 รอบ(10)
- ยืนหันหน้าเข้าฝาผนัง ห่างพอประมาณ ยันมือ 2 ข้างที่
ผนัง ก้าวขาหนึ่งไปข้างหน้า ขาที่ต้องการยืด อยู่ข้างหลัง
โน้มตัวไปข้างหน้า จนรู้สึกตึงที่เอ็นร้อยหวายค้างไว้ 30
วิ น าที แล้ ว เปลี่ ย นข้ า ง (30 วิ น าที = 1 รอบ วั น ละ 10
รอบ)(2,10)
3. ยาต้ า นการอั ก เสบชนิ ด ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส เตี ย รอยด์ ได้ แ ก่
meloxicam ขนาด 7.5 มิลลิกรัม 1 เม็ด รับประทานหลังอาหาร
และยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ได้แก่ omeprazole ขนาด
20 มิลลิกรัม 1 เม็ด รับประทานก่อนอาหาร เป็นเวลา 2 สัปดาห์
โดยแนะนำให้กินเมื่อมีอาการปวดมาก และให้บันทึกปริมาณ
ยาที่กินในแต่ละวัน
4. ผู้ป่วยทุกคนได้รับแบบประเมินการรักษาด้วยตัวเองที่
บ้าน ซึ่งประกอบด้วย เวลาใส่-ถอดแต่ละวัน, บันทึกการออก
กำลั ง และการกิ น ยา ตลอดระยะเวลา 2 สั ป ดาห์ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ
5. ในวันนัดติดตามการรักษา แพทย์ผู้ตรวจประเมินความ
ถูกต้องของการสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อภายในเท้าและ
การยืดกล้ามเนื้อภายในเท้าและเอ็นร้อยหวายอย่างนุ่มนวล

การวิเคราะห์ทางสถิติ
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตั ว แปรชนิ ด ต่ อ เนื่ อ ง (continuous
variable) นำเสนอในรูปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
[mean (SD)] และค่ามัธยฐานและช่วงพิสัยควอไทล์ [median
(IQR)]
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตั ว แปรชนิ ด นั บ (discrete variable)
นำเสนอเป็น ร้อยละ
3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรชนิดต่อเนื่อง
โดย two sample t-test และ paired t-test
4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรชนิดนับโดย
Pearson’s Chi-squared test และ Fisher’s Exact test
5. p-value ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการศึกษา

ประชากรตั ว อย่ า งที่ มี อ าการปวดใต้ เ นิ น กระดู ก ฝ่ า เท้ า
ปฐมภูมิ จำนวน 42 คน คัดออกจากการศึกษา 4 คน เนื่องจาก
ไม่มาตามนัดติดตามการรักษา เหลือประชากรตัวอย่างที่เข้า
ร่วมตลอดการศึกษา 38 คน ข้อมูลพื้นฐาน ดังตารางที่ 1 พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของประชากร
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
ผลการศึกษาพบว่าภายหลังใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูก
เท้าส่วนหน้าต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่ม
คะแนนความปวดเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้ง 2
กลุ่ม (4.7 เป็น 1.2 และ 4.6 เป็น 1.2 ตามลำดับ, p < 0.001)
คะแนนแบบสอบถามสุขภาพเท้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
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แผนภูมิที่ 1 ลำดับขั้นตอนกระบวนการพอสังเขป

ทางสถิติทั้ง 2 กลุ่ม (59 เป็น 89.6 และ 63.3 เป็น 87.2 ตาม
ลำดั บ , p < 0.001) คะแนนแบบสอบถามด้ า นการทำงาน
มัธยฐานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้ง 2 กลุ่ม (81.2
เป็น 93.8 และ 75.0 เป็น 93.8 ตามลำดับ, p < 0.001) ความ
สะดวกสบายและความพึงพอใจหลังใส่แผ่นกระจายน้ำหนัก
กระดูกเท้าส่วนหน้า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใจ คือ ร้อยละ
78.9 และ 52.6 ตามลำดับ
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนความปวด
คะแนนแบบสอบถามสุขภาพเท้าทั้งด้านความปวดเท้าและ
ด้านการทำงานของเท้า ก่อนและหลังใส่แผ่นกระจายน้ำหนัก
J Thai Rehabil Med 2012; 22(3)

กระดูกเท้าส่วนหน้าต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ และระดับความสะดวก
สบายและความพึงพอใจ ระหว่างกลุ่มที่ติดแผ่นกระจายน้ำหนัก
กระดูกเท้าส่วนหน้าในถุงเท้าบางและในรองเท้า พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
ข้อมูลการรักษาร่วมอื่น ๆ ได้แก่ คำแนะนำการลดน้ำหนัก
การยืดและสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อภายในเท้า การกินยา
การบีบนวดฝ่าเท้า และการแช่เท้าในน้ำอุ่น พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มที่ติดแผ่น
กระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าในถุงเท้าบางและในรองเท้า
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของประชากรตัวอย่าง

หมายเหตุ SD (standard deviation) = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, IQR (Inter quartile range) = ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์

ผลการศึกษาพบว่าภายหลังใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูก
เท้าส่วนหน้าต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มที่ติดในถุงเท้าบางและรองเท้าในการลดลงของคะแนน
ความปวดเฉลี่ย การเพิ่มขึ้นของคะแนนแบบสอบถามสุขภาพ
เท้าทั้งด้านความปวดและด้านการทำงานของเท้า และระดับ
ความสะดวกสบายและความพึ ง พอใจหลั ง ใส่ แ ผ่ น กระจาย
น้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้า หากพิจารณาในกลุ่มย่อยพบว่า
คะแนนความปวดเฉลี่ยลดลงทั้ง 2 กลุ่ม คือ 3.5 ในกลุ่มที่ติด
ในถุงเท้าบางและ 3.4 ในกลุ่มที่ติดในรองเท้า (p < 0.001) ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้คะแนนความปวดเฉลี่ยลดลงมากกว่าการศึกษา
ก่อนหน้านี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ Jiunn-Horng

บทวิจารณ์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ลดความปวดเท้าโดยใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วน
หน้าแบบติดในถุงเท้าบางและแบบติดในรองเท้าในผู้ป่วยที่มี
อาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ โดยได้ประยุกต์การใช้
แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าโดยนำมาติดในถุงเท้า
บาง เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน โดยการศึกษา
นี้มีสมมุติฐานว่าการใส่แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้า
ทั้งในบ้านและนอกบ้าน น่าจะมีผลต่อการลดความปวดฝ่าเท้า
ได้อย่างมีนัยสำคัญเทียบกับการใส่นอกบ้านหรือในรองเท้า
อย่างเดียว
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาก่อนและหลังใส่แผ่นกระจายน้ำหนักเท้าส่วนหน้าต่อเนื่อง 2 สัปดาห์

หมายเหตุ SD (standard deviation) = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, IQR (interquartile range) = ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์
                * p-value < 0.05 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Kang และคณะ ปี 2006(5) ซึ่งศึกษาในผู้ป่วยที่มีอาการปวดใต้
เนินกระดูกฝ่าเท้าทุติยภูมิ จำนวน 13 คน เท้าที่มีอาการ 18 ข้าง
พบว่าคะแนนความปวดเฉลี่ยหลังใส่แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูก
เท้าส่วนหน้าที่ทำจาก polyurethane 2 สัปดาห์ ลดลง 1 คือจาก
4.9 เป็น 3.9 (p < 0.001) สาเหตุที่ทำให้ค่ามีแตกต่างกันมาก
อาจเป็นผลจากหลาย ๆ ปัจจัยในแต่ละการศึกษา เช่น เกณฑ์
ในการวินิจฉัย ลักษณะกลุ่มประชากรที่เป็นโรค, วิธีการศึกษา
และการใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าที่ต่างกัน เป็นต้น
ข้อจำกัดในการศึกษานี้คือ แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้า
ส่วนหน้าแบบติดในถุงเท้าบางเลื่อนหลุด เพราะมีประชากร
ตัวอย่าง 1 คน ในกลุ่มที่ได้รับแผ่นติดในถุงเท้ารายงานว่าใน
ช่วงสัปดาห์หลังถุงเท้ายืดทำให้แผ่นเลื่อน เวลาใส่เดินจะไม่ตรง
ตำแหน่งแรกที่นักกายอุปกรณ์แนะนำ ในการศึกษาครั้งต่อไป
อาจปรับปรุงใช้ถุงเท้าที่หนาและกระชับมากขึ้น เพื่อยืดเวลา
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การเสื่อมสภาพของถุงเท้า นอกจากนี้การบันทึกเวลาใส่-ถอด
แต่ละวันเพื่อประเมินจำนวนชั่วโมงการใส่แต่ละวัน ส่วนใหญ่
ทำได้ไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยของจำนวนชั่วโมง
การใส่รองเท้าหรือถุงเท้าได้ ในด้านการประเมินผลการศึกษา
ครั้งนี้ไม่ได้วัดแรงกดเท้า (plantar pressure) ซึ่ง Jiunn-Horng
Kang และคณะ ปี 2006(5) พบว่าการลดลงของคะแนนความ
ปวดมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับการลดลงของแรงกด
เท้า (r = 0.60) นอกจากนี้การประเมินผลการศึกษาครั้งนี้วัด
คะแนนความปวดเท้า คะแนนแบบสอบถามสุขภาพเท้าและ
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของทั้ง 2 เท้าของประชากรตัวอย่าง
ทุกคน ไม่ได้แยกเป็นเท้าแต่ละข้าง ดังนั้น อาจมีความคลาด
เคลื่อนในการแปลผลจากประชากรตัวอย่างได้ แต่แผ่นกระจาย
น้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าแบบติดในถุงเท้าสามารถนำมาใช้
ให้สอดคล้องบริบทวิถีชีวิตคนไทยที่ไม่ได้ใส่รองเท้าเวลาอยู่ใน
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการรักษาร่วมอื่น

หมายเหตุ SD (standard deviation) = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บ้านหรือที่ทำงานได้และมีผลลดความปวดไม่แตกต่างกันกับ
แบบติดในรองเท้า
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในอนาคต ได้แก่ การเก็บ
ข้อมูลในระยะยาวในด้านความคุ้มค่าของการใช้แผ่นกระจาย
น้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าแบบติดในถุงเท้า และปัญหาที่อาจ
เกิดจากการใช้ถุงเท้าเดินในบ้าน เช่น การลื่นล้ม เป็นต้น และ
อาจปรับปรุงใช้ถุงเท้าที่หนาและกระชับมากขึ้น เพื่อยืดเวลา
การเสื่อมสภาพของถุงเท้า
กล่าวโดยสรุป แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้า
แบบติดในถุงเท้าบางและแบบติดในรองเท้าช่วยลดความปวดเท้า
ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิได้ไม่ต่างกัน
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