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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

Objectives:Toevaluateandtocomparetheefficacyof
metatarsalpadattachedinshortsocksandin-shoe
metatarsalpadinprimarymetatarsalgia
Study design:Experimentalandcomparisonstudy
Setting:ProstheticandOrthoticClinic,Songklanagarind
Hospital
Subjects:Patientswithprimarymetatarsalgia,aged20-
60year-old
Methods:Subjectswererandomizedintotwogroups.
Group1usedmetatarsalpadattachedinshortsocks
andgroup2usedmetatarsalpadattachedinshoes.
Allsubjectsreceivedmeloxicam,omeprazoleand
instructionsofintrinsicfootmuscleexercises.The
outcomemeasurementswerepainscoreassessedwith
avisualanalogscale,ascorefromtheThaiversionof
theFootHealthStatusQuestionnaireandthecomfort
andsatisfactionscale,beforeandaftercontinuoususe
ofthemetatarsalpadfor2weeks.Statisticswere
calculatedbyatwosamplet-testandpairedt-testand
wereconsideredclinicallysignificantat0.05.
Results:Thirty-eightsubjectsweredividedinto2
groupsof19pergroup.Afterusingthemetatarsalpad
for2weeks,thepainscoressignificantlydecreased
from4.7to1.2ingroup1andfrom4.6to1.2ingroup2
(p<0.001).Whencomparingbetweenthe2groups,
therewerenostatisticallysignificantdifferencesinthe

differenceofpainscores,ascorefromtheThaiversion
oftheFootHealthStatusQuestionnaireandthescore
fromtheComfort/SatisfactionScalebeforeandafter
usingthepads.
Conclusion:Themetatarsalpadattachedeitherinshort
socksorinshoescanreducethepainscoreinprimary
metatarsalgiapatients.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการลดความปวด

เท้าโดยใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าแบบติดใน

ถุงเท้าบางและแบบติดในรองเท้าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดใต้

เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ

รูปแบบการวิจัย:การวิจัยเชิงทดลองและเปรียบเทียบ

สถานที่ทำการวิจัย:คลินิกกายอุปกรณ์โรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์

กลุ่มประชากร:ผู้ป่วยนอกอายุ20-60ปีที่มีอาการปวดใต้

เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ38คน

วิธีการศึกษา: สุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่1ใส่แผ่นกระจาย

น้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าโดยเย็บติดในถุงเท้าบางกลุ่มที่2

ใส่แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าแบบติดในรองเท้า

ทั้ง2กลุ่มได้รับยาและคำแนะนำการยืดกล้ามเนื้อเหมือนกัน

โดยประเมินคะแนนความปวดคะแนนแบบสอบถามสุขภาพ

เท้าระดับความพึงพอใจในการรักษาก่อนและหลังใส่แผ่น

กระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าต่อเนื่องกัน2สัปดาห์

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยtwosamplet-testและpairedt-testที่

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ0.05

ผลการศึกษา: มีผู้ร่วมวิจัย38คนกลุ่มละ19คนพบว่าภาย

หลังใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าคะแนนความ

ปวดเฉลี่ยลดลงทั้งกลุ่มที่เย็บแผ่นกระจายน้ำหนักติดกับถุงเท้า

การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้า  

ส่วนหน้าแบบติดในถุงเท้าบางและแบบติดในรองเท้าในผู้ป่วย  

ที่มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ 
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บางและกลุ่มที่ติดในรองเท้าจาก4.7เป็น1.2ในกลุ่มที่1

และจาก4.6เป็น1.2ในกลุ่มที่2อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(p<0.001)เมื่อเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนความปวดก่อน

และหลังใส่แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าคะแนน

แบบสอบถามสุขภาพเท้าและระดับความพึงพอใจระหว่าง

กลุ่มที่ติดในถุงเท้าบางและรองเท้าไม่มีความแตกต่างกัน

สรุป:แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าช่วยลดความ

ปวดเท้าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิได้

แต่ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการติดในถุงเท้าบางและแบบ

ติดในรองเท้า

คำสำคัญ: ความปวดเท้า,อาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้า,

แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้า
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บทนำ
 อาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้า(metatarsalgia)เป็นโรค

ของฝ่าเท้าที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทางออร์โธปิดิกส์และ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู(1)ในปัจจุบันพบว่าอาการปวดใต้เนินกระดูก

ฝ่าเท้าแบ่งได้เป็น3กลุ่ม(1,2)ได้แก่กลุ่มที่1อาการปวดใต้

เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ(primarymetatarsalgia)คือมี

ความผิดปกติของเท้าหรือนิ้วเท้าทางกายภาพหรือกลไกการ

ทำงานของเท้าเช่นเท้าแบน(flatfoot)นิ้วหัวแม่เท้าเกเข้าหา

นิ้วอื่น(halluxvalgus)กระดูกฝ่าเท้า(metatarsal)นิ้วเท้าที่

สองยาวกว่านิ้วอื่น(Morton’stoe)ความผิดปกติของโครงสร้าง

เท้าแต่กำเนิดการใส่รองเท้าส้นสูงการใส่รองเท้าที่มีแผ่นรอง

ใต้เท้าที่ไม่ดีการที่มีน้ำหนักตัวมากผิดปกติเป็นต้นกลุ่มที่2

อาการปวดใต้ เนินกระดูกฝ่าเท้าทุติยภูมิ  (secondary

metatarsalgia)คือมีโรคอื่นเป็นสาเหตุนำมาก่อนเช่นโรค

เก๊าท์(gout)โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์(RheumatoidArthritis)

โรคเส้นประสาทเท้าถูกบีบรัด(Morton’sneuroma)กระดูก

เซซามอยด์ที่เท้าอักเสบ(sesamoiditis)อุบัติเหตุเป็นต้นและ

กลุ่มที่3เกิดจากความผิดพลาดทางการแพทย์(iatrogenic

metatarsalgia)(1,2)

 ในปัจจุบันอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าสามารถแบ่งการ

รักษาออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือการรักษาแบบอนุรักษ์และการ

รักษาด้วยวิธีการผ่าตัดซึ่งการรักษาแบบอนุรักษ์ถือเป็นการ

รักษาตามมาตรฐานส่วนการรักษาโดยการผ่าตัดมักใช้ในกรณี

ที่การรักษาแบบอนุรักษ์ไม่สำเร็จ(1,2)การรักษาแบบอนุรักษ์มี

หลายวิธีได้แก่การใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้า

การใช้แผ่นกระจายน้ำหนักยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

การปรับพฤติกรรมโดยการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางชนิดและ

เปลี่ยนรองเท้าการออกกำลังกายโดยการสร้างความแข็งแรง

และการยืดกล้ามเนื้อภายในเท้า(1,2)ส่วนแผ่นกระจายน้ำหนัก

กระดูกเท้าส่วนหน้าได้รับความนิยมและให้ผลการรักษาดี(3,4,5)

โดยมีรายงานการวิจัยว่าสามารถลดแรงกดต่อหัวกระดูกฝ่าเท้า

ได้(3,4,5)และตำแหน่งที่ดีที่สุดในการลดแรงกดต่อหัวกระดูก

ฝ่าเท้าคือส่วนต้นต่อหัวกระดูกฝ่าเท้า(6)พบว่ามีความสัมพันธ์

ไปในทางเดียวกันระหว่างแรงกดต่อหัวกระดูกฝ่าเท้าที่ลดลง

และคะแนนความปวด(visualanalogscale,VAS)ที่ลดลง(5)

 อย่างไรก็ตามแผ่นกระจายน้ำหนักแบบติดในรองเท้าไม่

สามารถประยุกต์ใช้ได้กับวิถีชีวิตคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งมักไม่ใส่

รองเท้าในบ้านหรือที่ทำงานดังนั้นการศึกษานี้จึงนำแผ่น

กระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้ามาติดในถุงเท้าบางเพื่อให้

สามารถใช้เดินทั้งในบ้านและนอกบ้านได้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

ผลการลดความปวดเท้าโดยใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้า

ส่วนหน้าแบบติดในถุงเท้าบางและแบบติดในรองเท้าสำหรับ

ผู้ที่มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ


วิธีการศึกษา
กลุ่มประชากร

 ผู้ป่วยที่มารับการตรวจเท้าที่คลินิกกายอุปกรณ์ของโรง

พยาบาลสงขลานครินทร์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2553ถึง31

สิงหาคม2554

เกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria)

- มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมินิ้วเท้าที่2หรือ

 3โดยจะมีอาการ1หรือ2ข้างก็ได้(1,7)

- อายุ20-60ปี

- ดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง18ถึง25กิโลกรัมต่อตารางเมตร

เกณฑ์คัดออก (exclusion criteria)

- ตั้งครรภ์

- มีอาการอ่อนแรงหรือชาจากโรคทางระบบประสาทและ

 เส้นประสาท

- ไม่สามารถบอกอาการปวดได้

- เคยใช้หรือกำลังใช้การดัดแปลงในรองเท้า


วัสดุอุปกรณ์

- เครื่องพิมพ์ฝ่าเท้าด้วยTreadmarkerarticlenumber

 743P2

- แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าใช้วัสดุคือ

polyethylenefoam(multiform)ตัดเป็นรูปหยดน้ำ

(teardrop-shaped)ความสูง5มิลลิเมตรผลิตสำเร็จรูป

โดยนักกายอุปกรณ์ที่มีความชำนาญโดยกลุ่มที่1ติดแผ่น

กระจายน้ำหนักในถุงเท้าบางสีเนื้อขนาดมาตรฐาน(free

size)ตำแหน่งติดคือส่วนต้นต่อหัวกระดูกฝ่าเท้าโดยนัก

กายอุปกรณ์คนเดียวกันจะให้ผู้ป่วยใส่ถุงเท้าข้างหนึ่งแล้ว

ระบุตำแหน่งด้วยปากกาสีจากนั้นจะติดแผ่นกระจาย

น้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าไปทั้ง2ข้างด้วยกาวนอก
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(adhesiveglue)เพื่อควบคุมตำแหน่งแผ่นกระจายน้ำหนัก

ให้ถูกต้องทั้งนี้กลุ่มนี้ได้รับถุงเท้าคนละ3คู่เพื่อสามารถ

ผลัดเปลี่ยนใช้ได้และทำความสะอาดด้วยการซักแล้วตาก

ในที่ร่มเพื่อคงคุณสมบัติของpolyethylenefoamส่วนกลุ่ม

ที่2แบบติดแผ่นกระจายน้ำหนักในรองเท้าที่ผู้ป่วยใช้เป็น

ประจำโดยติดในตำแหน่งเดียวกับกลุ่มที่1


ขั้นตอนการวิจัย

 ดูแผนภูมิที่1โดยทั้ง2กลุ่มได้รับการรักษาที่เหมือนกันดัง

ต่อไปนี้

 1.คำแนะนำและแผ่นพับแสดงวิธีการสร้างความแข็งแรง

กล้ามเนื้อภายในเท้า(strengtheningintrinsicfootmuscles)

โดยให้ผู้ป่วยทำในท่านั่ง2ท่าท่าละ10รอบวันละ3รอบต่อ

ไปนี้

 -ใช้นิ้วเท้าทั้ง2ข้างพับผ้าเช็ดตัวให้เป็นก้อนแล้วไปใส่ใน

กล่องที่วางที่พื้น

 -ใช้นิ้วเท้าทีละข้างหยิบดินสอไปใส่ในกล่องที่วางที่พื้น

(2ข้างเท่ากับ1รอบ)(2)

 2.คำแนะนำและแผ่นพับแสดงวิธีการยืดกล้ามเนื้อภาย

ในเท้า(intrinsicfootmuscles)และเอ็นร้อยหวาย(Achilles

tendon)อย่างนุ่มนวล(gentlestretchingexercise)มี2ท่า

ต่อไปนี้

 -ใช้นิ้วมือข้างหนึ่งจับนิ้วเท้าข้างตรงข้ามทุกนิ้วแล้วกระดก

ขึ้น(extension)จนรู้สึกตึงที่อุ้งเท้าค้างไว้10วินาทีทำ

10รอบวันละ3รอบ(10)

 -ยืนหันหน้าเข้าฝาผนังห่างพอประมาณยันมือ2ข้างที่

ผนังก้าวขาหนึ่งไปข้างหน้าขาที่ต้องการยืดอยู่ข้างหลัง

โน้มตัวไปข้างหน้าจนรู้สึกตึงที่เอ็นร้อยหวายค้างไว้30

วินาทีแล้วเปลี่ยนข้าง(30วินาที=1รอบวันละ10

รอบ)(2,10)

 3. ยาต้านการอักเสบชนิดที่ ไม่ ใช่สเตียรอยด์ ได้แก่

meloxicamขนาด7.5มิลลิกรัม1เม็ดรับประทานหลังอาหาร

และยาลดกรดในกระเพาะอาหารได้แก่omeprazoleขนาด

20มิลลิกรัม1เม็ดรับประทานก่อนอาหารเป็นเวลา2สัปดาห์

โดยแนะนำให้กินเมื่อมีอาการปวดมากและให้บันทึกปริมาณ

ยาที่กินในแต่ละวัน

 4.ผู้ป่วยทุกคนได้รับแบบประเมินการรักษาด้วยตัวเองที่

บ้านซึ่งประกอบด้วยเวลาใส่-ถอดแต่ละวัน,บันทึกการออก

กำลังและการกินยาตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่เข้าร่วม

โครงการ

 5.ในวันนัดติดตามการรักษาแพทย์ผู้ตรวจประเมินความ

ถูกต้องของการสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อภายในเท้าและ

การยืดกล้ามเนื้อภายในเท้าและเอ็นร้อยหวายอย่างนุ่มนวล



การประเมินผลการศึกษาที่ต้องการวัดก่อนและหลังการ

รักษาที่2สัปดาห์(8)ได้แก่

ผลลัพธ์ระดับปฐมภูมิ (primary outcome)

 -คะแนนความปวดเท้าโดยใช้ค่าVAS(visualanalog

scale)โดยให้ประชากรตัวอย่างกากบาทระดับความปวดแล้ว

นำมาวัดด้วยไม้บรรทัดเป็นมิลลิเมตรโดยกำหนด10มิลลิเมตร

เท่ากับ1คะแนน

ผลลัพธ์ระดับทุติยภูมิ (secondary outcomes)

 -คะแนนแบบสอบถามสุขภาพเท้าฉบับภาษาไทย(Thai

versionoftheFootHealthStatusQuestionnaire)ซึ่งจะแบ่ง

เป็น2ด้านคือด้านความปวดเท้า(footpain)และด้านการ

ทำงานของเท้า(footfunction)แต่ละด้านคะแนนมากที่สุด=

100คะแนนแสดงถึงการปวดเท้าน้อยที่สุดและการทำงานของ

เท้าดีที่สุดตามลำดับ(9)

 -ระดับความสะดวกสบายและความพึงพอใจหลังใส่

แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้า(comfortableand

satisfactionscale)โดยใช้เป็นคะแนน0-5ให้ผู้ป่วยเลือก

(0คือไม่พอใจมากที่สุดเรียงลำดับถึง5คือพอใจมากที่สุด)


การวิเคราะห์ทางสถิติ

 1.วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรชนิดต่อเนื่อง(continuous

variable)นำเสนอในรูปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

[mean(SD)]และค่ามัธยฐานและช่วงพิสัยควอไทล์[median

(IQR)]

 2.วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรชนิดนับ(discretevariable)

นำเสนอเป็นร้อยละ

 3.เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรชนิดต่อเนื่อง

โดยtwosamplet-testและpairedt-test

 4.เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรชนิดนับโดย

Pearson’sChi-squaredtestและFisher’sExacttest

 5.p-valueที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ0.05


ผลการศึกษา
 ประชากรตัวอย่างที่มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้า

ปฐมภูมิจำนวน42คนคัดออกจากการศึกษา4คนเนื่องจาก

ไม่มาตามนัดติดตามการรักษาเหลือประชากรตัวอย่างที่เข้า

ร่วมตลอดการศึกษา38คนข้อมูลพื้นฐานดังตารางที่1พบว่า

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของประชากร

ตัวอย่างทั้ง2กลุ่ม

 ผลการศึกษาพบว่าภายหลังใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูก

เท้าส่วนหน้าต่อเนื่อง2สัปดาห์เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่ม

คะแนนความปวดเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้ง2

กลุ่ม(4.7เป็น1.2และ4.6เป็น1.2ตามลำดับ,p<0.001)

คะแนนแบบสอบถามสุขภาพเท้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
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ทางสถิติทั้ง2กลุ่ม(59เป็น89.6และ63.3เป็น87.2ตาม

ลำดับ,p<0.001)คะแนนแบบสอบถามด้านการทำงาน

มัธยฐานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้ง2กลุ่ม(81.2

เป็น93.8และ75.0เป็น93.8ตามลำดับ,p<0.001)ความ

สะดวกสบายและความพึงพอใจหลังใส่แผ่นกระจายน้ำหนัก

กระดูกเท้าส่วนหน้าส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใจคือร้อยละ

78.9และ52.6ตามลำดับ

 อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนความปวด

คะแนนแบบสอบถามสุขภาพเท้าทั้งด้านความปวดเท้าและ

ด้านการทำงานของเท้าก่อนและหลังใส่แผ่นกระจายน้ำหนัก

กระดูกเท้าส่วนหน้าต่อเนื่อง2สัปดาห์และระดับความสะดวก

สบายและความพึงพอใจระหว่างกลุ่มที่ติดแผ่นกระจายน้ำหนัก

กระดูกเท้าส่วนหน้าในถุงเท้าบางและในรองเท้าพบว่าไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติดังตารางที่2

 ข้อมูลการรักษาร่วมอื่นๆได้แก่คำแนะนำการลดน้ำหนัก

การยืดและสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อภายในเท้าการกินยา

การบีบนวดฝ่าเท้าและการแช่เท้าในน้ำอุ่นพบว่าไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มที่ติดแผ่น

กระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าในถุงเท้าบางและในรองเท้า

ดังตารางที่3

แผนภูมิที่ 1ลำดับขั้นตอนกระบวนการพอสังเขป
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บทวิจารณ์
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ลดความปวดเท้าโดยใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วน

หน้าแบบติดในถุงเท้าบางและแบบติดในรองเท้าในผู้ป่วยที่มี

อาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิโดยได้ประยุกต์การใช้
แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าโดยนำมาติดในถุงเท้า
บางเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านโดยการศึกษา
นี้มีสมมุติฐานว่าการใส่แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้า
ทั้งในบ้านและนอกบ้านน่าจะมีผลต่อการลดความปวดฝ่าเท้า
ได้อย่างมีนัยสำคัญเทียบกับการใส่นอกบ้านหรือในรองเท้า
อย่างเดียว

 ผลการศึกษาพบว่าภายหลังใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูก
เท้าส่วนหน้าต่อเนื่อง2สัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มที่ติดในถุงเท้าบางและรองเท้าในการลดลงของคะแนน
ความปวดเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของคะแนนแบบสอบถามสุขภาพ
เท้าทั้งด้านความปวดและด้านการทำงานของเท้าและระดับ
ความสะดวกสบายและความพึงพอใจหลังใส่แผ่นกระจาย
น้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าหากพิจารณาในกลุ่มย่อยพบว่า
คะแนนความปวดเฉลี่ยลดลงทั้ง2กลุ่มคือ3.5ในกลุ่มที่ติด
ในถุงเท้าบางและ3.4ในกลุ่มที่ติดในรองเท้า(p<0.001)ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้คะแนนความปวดเฉลี่ยลดลงมากกว่าการศึกษา
ก่อนหน้านี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของJiunn-Horng

ตารางที่ 1ข้อมูลพื้นฐานของประชากรตัวอย่าง

หมายเหตุSD(standarddeviation)=ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,IQR(Interquartilerange)=ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์
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Kangและคณะปี2006(5)ซึ่งศึกษาในผู้ป่วยที่มีอาการปวดใต้

เนินกระดูกฝ่าเท้าทุติยภูมิจำนวน13คนเท้าที่มีอาการ18ข้าง
พบว่าคะแนนความปวดเฉลี่ยหลังใส่แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูก
เท้าส่วนหน้าที่ทำจากpolyurethane2สัปดาห์ลดลง1คือจาก
4.9เป็น3.9(p<0.001)สาเหตุที่ทำให้ค่ามีแตกต่างกันมาก
อาจเป็นผลจากหลายๆปัจจัยในแต่ละการศึกษาเช่นเกณฑ์
ในการวินิจฉัยลักษณะกลุ่มประชากรที่เป็นโรค,วิธีการศึกษา
และการใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าที่ต่างกันเป็นต้น
 ข้อจำกัดในการศึกษานี้คือแผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้า
ส่วนหน้าแบบติดในถุงเท้าบางเลื่อนหลุดเพราะมีประชากร
ตัวอย่าง1คนในกลุ่มที่ได้รับแผ่นติดในถุงเท้ารายงานว่าใน
ช่วงสัปดาห์หลังถุงเท้ายืดทำให้แผ่นเลื่อนเวลาใส่เดินจะไม่ตรง
ตำแหน่งแรกที่นักกายอุปกรณ์แนะนำในการศึกษาครั้งต่อไป
อาจปรับปรุงใช้ถุงเท้าที่หนาและกระชับมากขึ้นเพื่อยืดเวลา

การเสื่อมสภาพของถุงเท้านอกจากนี้การบันทึกเวลาใส่-ถอด
แต่ละวันเพื่อประเมินจำนวนชั่วโมงการใส่แต่ละวันส่วนใหญ่
ทำได้ไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยของจำนวนชั่วโมง
การใส่รองเท้าหรือถุงเท้าได้ในด้านการประเมินผลการศึกษา
ครั้งนี้ไม่ได้วัดแรงกดเท้า(plantarpressure)ซึ่งJiunn-Horng
Kangและคณะปี2006(5)พบว่าการลดลงของคะแนนความ
ปวดมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับการลดลงของแรงกด
เท้า(r=0.60)นอกจากนี้การประเมินผลการศึกษาครั้งนี้วัด
คะแนนความปวดเท้าคะแนนแบบสอบถามสุขภาพเท้าและ
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของทั้ง2เท้าของประชากรตัวอย่าง
ทุกคนไม่ได้แยกเป็นเท้าแต่ละข้างดังนั้นอาจมีความคลาด
เคลื่อนในการแปลผลจากประชากรตัวอย่างได้แต่แผ่นกระจาย
น้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าแบบติดในถุงเท้าสามารถนำมาใช้
ให้สอดคล้องบริบทวิถีชีวิตคนไทยที่ไม่ได้ใส่รองเท้าเวลาอยู่ใน

ตารางที่ 2ผลการศึกษาก่อนและหลังใส่แผ่นกระจายน้ำหนักเท้าส่วนหน้าต่อเนื่อง2สัปดาห์

หมายเหตุSD(standarddeviation)=ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,IQR(interquartilerange)=ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์
*p-value<0.05มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
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บ้านหรือที่ทำงานได้และมีผลลดความปวดไม่แตกต่างกันกับ
แบบติดในรองเท้า
 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในอนาคตได้แก่การเก็บ
ข้อมูลในระยะยาวในด้านความคุ้มค่าของการใช้แผ่นกระจาย
น้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าแบบติดในถุงเท้าและปัญหาที่อาจ
เกิดจากการใช้ถุงเท้าเดินในบ้านเช่นการลื่นล้มเป็นต้นและ
อาจปรับปรุงใช้ถุงเท้าที่หนาและกระชับมากขึ้นเพื่อยืดเวลา
การเสื่อมสภาพของถุงเท้า
 กล่าวโดยสรุปแผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้า
แบบติดในถุงเท้าบางและแบบติดในรองเท้าช่วยลดความปวดเท้า
ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิได้ไม่ต่างกัน
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ตารางที่ 3ข้อมูลการรักษาร่วมอื่น

หมายเหตุSD(standarddeviation)=ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


