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Effects of Using Arch Binders with Plastic Arch Supports Compared with
Arch Binders Alone in Treatment of Patients with Plantar Fasciitis
Winitsumanon A and Assawapalangchai S
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok

ผลของการใชสายรัดอุง เทาทีม่ พี ลาสติกพยุงอุง เทาเปรียบเทียบกับสายรัดอุง เทาอยางเดียว
ในการรักษาผูปวยโรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบ
อนุชา วินิจสุมานนท และ สันติ อัศวพลังชัย
ภาควิชาเวชศาสตรฟน ฟู, คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
subacute to chronic plantar fasciitis better than using arch binders alone for 6 weeks.

ABSTRACT
Objectives: To compare 2 kinds of arch binders in terms of foot
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pain reduction in patients with plantar fasciitis.
Study design: Open-label prospective randomized controlled
trial.
Setting: Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of
Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
Subjects: Forty patients, 18 years old or more, with unilateral
foot pain from plantar fasciitis of at least a month and of mild to
moderate intensity (numerical pain rating scale, NPRS, 2-7).
Methods: The enrolled patients were randomized into two
groups. The experimental group was treated with arch binders
and plastic arch supports, whereas the controlled group was
treated with arch binders alone. At the 2nd and the 6th week,
the first-step foot pain in the morning was evaluated using NPRS
(1-10) and compared between the pre-treatment and the posttreatment with the device. In addition, the pain scores at the
same periods were compared between the two treatment groups.
Results: The patients’ demographic data including gender,
age, body mass index, running activities, standing or walking
hour per day, duration of pain, and baseline pain score were not
significantly different between the two groups. The NPRS at the
2nd and the 6th week was significantly decreased in both groups
(p<0.001) but more significantly decreased in experimental
group than that of the controlled group (p=0.047) at 6th week
after treatment; however, there was no significant difference at
the 2nd week. In terms of plantar hindfoot pressure, foot pain
impaction, patients’ compliance and satisfaction, there were no
significant differences between the two devices.
Conclusion: Using arch binders with plastic arch supports can
decrease the first step foot pain in patients with mild to moderate

pain
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของสายรัดอุงเทา 2 รูปแบบ
ในการลดอาการปวดบริเวณเทาในผูปวยโรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบ
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาไปขางหนาแบบสุม แบบไมปกปดทุกฝาย
สถานที่ทําการวิจัย: ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
กลุมประชากร: ผูปวยโรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบที่อายุมากกวาหรือ
เทากับ 18 ป มีอาการปวดเทาขางเดียวตอเนื่องหรือเปน ๆ หาย ๆ
อยางนอย 1 เดือน และมีอาการปวดเทาเฉลี่ยตลอดทั้งวันที่มีความ
รุนแรงในระดับนอยถึงปานกลาง คาคะแนนความปวด 2-7 เต็ม 10
คะแนน ประเมินโดย Numerical pain rating scale (NPRS)
วิธีการศึกษา: ประเมินและคัดเลือกผูปวยโรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบ
โดยแบงเปน 2 กลุมดวยวิธีการสุม กลุมทดลองจะไดรับสายรัดอุงเทาที่
มีพลาสติกพยุงอุง เทา และกลุม ควบคุมจะไดรบั สายรัดอุง เทาอยางเดียว
โดยประเมินระดับคะแนนปวดเทาเฉลี่ยขณะลุกยืนเทาเปลาตอนเชาที่
2 และ 6 สัปดาห เปรียบเทียบกับกอนเขารวมวิจัย และเปรียบเทียบ
ระหวางกลุม 2 กลุม
ผลการศึกษา: จากผูเขารวมวิจัยทั้งหมด 40 ราย พบวาขอมูลพื้นฐาน
ทางดานเพศ อายุ คาดัชนีมวลกาย การเลนกีฬาที่มีการวิ่ง จํานวน
ชัว่ โมงเฉลีย่ ตอวันทีต่ อ งยืนหรือเดิน ระยะเวลาทีม่ อี าการปวดเทา ระดับ
คะแนนปวดเทาเริ่มตน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และเมื่อประเมินระดับคะแนนปวดเทาเฉลี่ยขณะลุกยืนเทาเปลาหลัง
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ตื่นนอนตอนเชาที่ 2 สัปดาหและ 6 สัปดาห พบวามีคาลดลงอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติในทั้ง 2 กลุมเมื่อเทียบกับกอนใสอุปกรณ (p<0.001)
แตเมื่อเปรียบเทียบคะแนนปวดเทาระหวางกลุมที่ 6 สัปดาห พบวา
กลุมที่ใสสายรัดอุงเทาชนิดมีพลาสติกพยุงอุงเทามีคาคะแนนความ
ปวดลดลงมากกวากลุมที่ใสสายรัดอุงเทาอยางเดียวอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p=0.047) แตไมพบความแตกตางระหวางกลุมที่ 2 สัปดาห
และเมื่อเปรียบเทียบแรงกดใตสนเทาในทายืน ระดับความสามารถใน
การทํากิจกรรมตาง ๆ เมื่อใชอุปกรณ เปอรเซ็นตการใชอุปกรณในแตละ
วัน และความพึงพอใจของผูป ว ยหลังใสอปุ กรณ พบวาไมมคี วามแตกตาง
กันในทั้ง 2 กลุม
สรุป: การใสสายรัดอุงเทาชนิดมีพลาสติกพยุงอุงเทาสามารถลดอาการ
ปวดเทากาวแรกของการเดินในผูปวยโรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบระยะ
กึ่งเฉียบพลันและเรื้อรังที่มีความรุนแรงระดับนอยถึงปานกลางไดดีกวา
การใสสายรัดอุงเทาอยางเดียวเมื่อใส 6 สัปดาห

ลามไปทั่วฝาเทา บางครั้งอาจลามไปที่อุงเทาดวย ลักษณะอาการปวด
เปนแบบปวดจี๊ดและปวดแสบ โดยความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นทีละนอย
อาการปวดจะรุนแรงที่สุดเมื่อเริ่มมีการลงน้ําหนักที่สนเทาในกาวแรก
เชน เมื่อลุกเดินกาวแรกหลังตื่นนอน หรือหลังจากนั่งพักเปนเวลานาน
ทั้งนี้อาการปวดอาจมากขึ้นไดในชวงระหวางวันและ/หรือหลังจากที่
เทาตองรับน้ําหนักเปนเวลานาน เชน ยืนหรือเดินเปนเวลานาน และยิ่ง
มีการเคลื่อนไหวมากก็จะรูสึกปวดมากขึ้น สงผลกระทบตอการยืนและ
เดิน ทําใหทํากิจวัตรประจําวันตาง ๆ ไดไมเต็มที่ และจากการตรวจ
รางกายมักพบจุดกดเจ็บที่บริเวณ medial calcaneal tuberosity(4,6)
ผูปวยโรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบประมาณรอยละ 80 จะหายไดเอง
ในระยะเวลาประมาณ 1 ป และประมาณรอยละ 5 ไดรับการรักษาดวย
การผาตัด(7) ในปจจุบันการรักษาเบื้องตนที่แนะนําคือการรักษาแบบ
ไมผาตัด(4,8,9) ซึ่งไดแก การยืดกลามเนื้อนองและพังผืดใตฝาเทา การ
รักษาดวยยาตานอักเสบชนิดไมใชสเตียรอยด การประคบดวยน้ําแข็ง
การใสอุปกรณพยุงเทา (foot orthoses)(2,10-12) เชน แผนรองเทาชนิด
เต็มแผน (insoles) และอุปกรณพยุงอุงเทาดานใน (medial arch
support) ซึ่งการใชอุปกรณพยุงเทาจะชวยลดอาการปวดในผูปวยโรค
พังผืดใตฝาเทาอักเสบ โดยการลดแรงตึงของพังผืดใตฝาเทาในขณะยืน
และเดิน และชวยกระจายแรงกดฝาเทา(2,7)
จากการสังเกตในคลินิกพบวาผูปวยโรคนี้จํานวนมากใสแผนรอง
เทาชนิดเต็มแผนนอยมาก เนื่องจากไมชอบสวมรองเทาหุมสน แตมัก
สวมรองเทาแตะและเดินเทาเปลาภายในบาน ทําใหการรักษาไมคอย
เห็นผลชัดเจน อุปกรณสาํ หรับการรักษาทีด่ คี วรใสเดินเทาเปลาไดในบาน
และสามารถใชกับรองเทาไดหลากหลาย เชน รองเทาแตะ, รองเทา
ทํางาน และรองเทากีฬา เปนตน ซึ่งอุปกรณดังกลาว ไดแก สายรัด
อุงเทาชนิดที่มีพลาสติกพยุงอุงเทา (arch binders with plastic arch
supports) ยี่หอ Futuro มีขายตามรานขายอุปกรณทางการแพทยชั้น
นําทั่วไป โดยสายรัดอุงเทาทําจาก neoprene สีดํา มีชองสําหรับใส
หรือถอดแผนพลาสติกที่มีความหนา 1 มิลลิเมตร และมีแถบ velcro
ติดดานหลังเทา ประโยชนของสายรัดอุง เทา คือ ชวยพยุงบริเวณอุง เทา
และลดแรงทีก่ ระทําตอพังผืดใตฝา เทา ทําใหชว ยลดอาการปวดทีบ่ ริเวณ
เทาขณะเดินลงน้ําหนัก
จากการทบทวนงานวิจยั ยังไมพบการศึกษาถึงผลดีและผลเสียของ
อุปกรณชนิดนี้ในผูปวยโรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบ โดยเฉพาะในสังคมที่
คนนิยมเดินเทาเปลา การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาผล
ของสายรัดอุงเทาที่มีพลาสติกพยุงอุงเทาเปรียบเทียบกับสายรัดอุงเทา
อยางเดียวในการลดอาการปวดบริเวณเทาในผูปวยโรคพังผืดใตฝาเทา
อักเสบ และวัตถุประสงครอง ไดแก 1) เปรียบเทียบแรงกดสนเทาใน
ทายืนกอนและระหวางใสอุปกรณแตละชนิด 2) ประเมินระดับความ
สามารถในการทํากิจกรรมตาง ๆ เมื่อใชอุปกรณแตละชนิด 3) ศึกษา
รอยละการใชอปุ กรณแตละชนิดขณะยืนและเดินในแตละวัน 4) สํารวจ
ความพึงพอใจของผูปวยหลังใสอุปกรณแตละชนิด 5) ศึกษาภาวะ
แทรกซอนจากการใสอปุ กรณแตละชนิด และ 6) ประเมินความทนทาน
ของอุปกรณแตละชนิดหลังการใชงาน

คําสําคัญ: พังผืดใตฝาเทาอักเสบ, สายรัดอุงเทา, พลาสติกพยุงอุงเทา,
ความปวด
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บทนํา
โรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบ (plantar fasciitis) เปนการอักเสบหรือ
การเสื่อมของพังผืดใตฝาเทา เปนหนึ่งในภาวะที่พบบอยในผูปวยที่มี
อาการปวดบริเวณสนเทาหรือฝาเทา มักเกิดในชวงอายุ 40-70 ป พบ
ประมาณรอยละ 10 ในประชากรทั่วไปและนักกีฬาที่มีการวิ่ง หนึ่งใน
สามของผูปวยทั้งหมดมักมีอาการที่เทาทั้งสองขาง และรอยละ 11-15
จําเปนตองไดรับการรักษาโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ(1)
พังผืดใตฝาเทา (plantar fascia) เกาะระหวางกระดูกฝาเทา
(metatarsus) กับกระดูกสนเทา (calcaneus) เปนตัวประคองอุงเทา
ตามยาวฝาเทาและชวยรับแรงตึงทีเ่ กิดจากการหดตัวของกลามเนือ้ นอง
(gastrosoleus) ในขณะเดินหรือวิง่ พังผืดใตฝา เทาจะมีความยืดหยุน
คลายสปริง เมือ่ ใดก็ตามทีม่ แี รงตึงมากกวาทีพ่ งั ผืดใตฝา เทารับได พังผืด
ใตฝาเทาจะฉีกขาด (microtear) กระบวนการซอมแซม (healing
processes) พังผืดใตฝาเทาจะเกิดชาและใชเวลานาน ทําใหโรคนี้เปน
โรคที่มีอาการปวดเรื้อรัง(1,2)
สาเหตุการเกิดโรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบในปจจุบันยังไมทราบ
สาเหตุที่แนชัด เชื่อวาเกิดไดจากหลายปจจัย เชน การรับน้ําหนักเปน
เวลานาน ทําใหพังผืดใตฝาเทารับน้ําหนักมาก จึงพบไดบอยในผูที่ตอง
ยืนเปนเวลานานในระหวางวัน(3) น้ําหนักตัวมาก(3,4) สวมใสรองเทาที่ไม
เหมาะสม เชน รองเทาที่ไมมีพื้นบุรองสนเทา, ลักษณะการทํากิจกรรม
ที่เปลี่ยนไปจากเดิม เชน เพิ่มระยะทางการวิ่งออกกําลังกาย การเดิน
หรือวิ่งบนพื้นผิวที่ตางไปจากเดิมหรือบนพื้นผิวแข็ง, เอ็นรอยหวายตึง(3)
โรคขออักเสบรูมาตอยดหรือขอสันหลังอักเสบ หรือปจจัยทางโครงสราง
รางกาย เชน เทาแบนเกินไป อุงเทาโกงมากเกินไป เปนตน(5)
การวินิจฉัยโรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบโดยทั่วไปวินิจฉัยจากอาการ
และการตรวจรางกายที่สําคัญ คือ ผูปวยมักมีอาการปวดที่สนเทาและ
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• มีการทํากิจกรรมที่ตองยืนหรือเดินมากกวาปกติในชวงเวลา 6
สัปดาห ที่เขารวมการวิจัย เชน วิ่งมาราธอน, ไปตางประเทศ เปนตน

วิธีการศึกษา
กลุมประชากร
ผูปว ยนอกแผนกเวชศาสตรฟนฟูท่ีไ ดรับ การวินิจ ฉั ย โดยแพทย
เวชศาสตรฟน ฟูหรือแพทยออรโธปดกิ สวา เปนโรคพังผืดใตฝา เทาอักเสบ
เกณฑคัดเขา
• มีอาการปวดสนเทาหรือฝาเทาขณะลุกยืนหรือเดินไกลทุกวัน
หรือเกือบทุกวันและมีจุดกดเจ็บที่บริเวณสนเทาดานใน (medial calcaneal tuberosity)
• สามารถเดินไดดวยตนเองทั้งภายในบานและนอกบาน โดยอาจ
ใชไมเทาชวยพยุงเดินได
• อายุมากกวาหรือเทากับ 18 ป
• มีอาการปวดเทาขางเดียว
• มีอาการปวดเทาตอเนื่องหรือเปน ๆ หาย ๆ อยางนอย 1 เดือน
• อาการปวดเทาเฉลี่ยตลอดทั้งวันที่มีความรุนแรงในระดับนอย
ถึงปานกลาง (คาคะแนนความปวด 2-7 เต็ม 10 คะแนน ประเมินโดย
numerical pain rating scale)
• เขาใจภาษาไทย
• ยินยอมเขารวมการวิจัย
เกณฑคัดออก
• เคยไดรับการรักษาโดยการรับประทานยาตานการอักเสบชนิด
ทีไ่ มใชสเตียรอยด, การใชอปุ กรณพยุงเทา, การรักษาทางกายภาพบําบัด
สําหรับโรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบภายในระยะเวลา 2 สัปดาห กอนเขา
รวมวิจัย
• เคยไดรับการรักษาโดยการฉีดยาสเตียรอยดสําหรับโรคพังผืด
ใตฝาเทาอักเสบภายในระยะเวลา 3 เดือน กอนเขารวมวิจัย
• เคยไดรับการผาตัดบริเวณเทา
• มีภาวะ rigid flat feet
• มีอาการชาหรือปวดทีบ่ ริเวณเทาทีเ่ ขาไดกบั ภาวะ neuropathy
• มีโรคประจําตัวที่อาจสงผลตอการเดิน เชน โรคขอเขาเสื่อมขั้น
รุนแรง, โรคหลอดเลือดสมอง เปนตน
• มีประวัติเปนโรคขออักเสบรูมาตอยดหรือโรคในกลุม spondyloarthropathy
• หญิงตั้งครรภ

การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
เนื่องจากการศึกษานี้เปนการศึกษาผลของการใชสายรัดอุงเทาที่
มีพลาสติกพยุงอุงเทาเปรียบเทียบกับสายรัดอุงเทาอยางเดียวในการ
รักษาผูปวยที่มีโรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบ โดยมีงานวิจัยของอยุทธ ธัมม
วิจยะ และคณะ(11) ไดทาํ การศึกษาผลจากการใสแผนซิลโิ คนพยุงอุงเทา
ด า นในชนิ ด ทํ า เฉพาะรายสํ า หรั บ ผู ป ว ยโรคพั ง ผื ด ใต ฝ า เท า อั ก เสบ
คะแนนความปวดกอนและหลังใสอุปกรณ เทากับ 4.87±1.66 และ
2.7±1.93 ที่ระดับความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 และ 2 เทากับ 0.05
และ 0.1 จะตองใชตัวอยางในการศึกษาตอกลุมเทากับ 15 ราย สํารอง
ความไมครบถวนและความรวมมือของผูเขารวมการวิจัยอีก 30% ดัง
นั้นจะใชตัวอยางตอกลุมเทากับ 20 ราย รวมทั้งหมด 40 ราย
คํานวณขนาดตัวอยางจากสูตร
Zα = คาความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 ที่ระดับ 0.05 = 1.96
Zβ = คาความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 2 ที่ระดับ 0.1 = 1.28
σ1 = สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานคะแนนปวดเทากอนใสอป
ุ กรณ = 1.66
σ2 = สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานคะแนนปวดเทาหลังใสอป
ุ กรณ = 1.93
μ1 = คาเฉลี่ยคะแนนปวดเทากอนใสอุปกรณ = 4.87
μ2 = คาเฉลี่ยคะแนนปวดเทาหลังใสอุปกรณ = 2.70
วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือ
1. สายรัดอุงเทาชนิดที่มีพลาสติกพยุงอุงเทา สําหรับกลุมทดลอง
(รูปที่ 1) และสายรัดอุงเทาอยางเดียว (arch binders alone) สําหรับ
กลุมควบคุม
2. เครื่องวัดแรงกดฝาเทา (digital foot scan machine ยี่หอ
FSA รุน FSA Insole) (รูปที่ 2)
3. Ink mat foot pressure graph (Harris MatTM)
4. แบบประเมินการตรวจเทา
5. แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ ไดแก แบบสอบถามขอมูล
ทั่วไป, แบบประเมินระดับคะแนนปวดเทา (NPRS), แบบประเมิน

Figure 1. Arch binders with plastic arch supports

Figure 2. Digital foot scan machine
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ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมตาง ๆ กอนและหลังใสอุปกรณ
2 สัปดาห, แบบสอบถามพฤติกรรมการใชอุปกรณแตละชนิดขณะยืน
และเดินในแตละวัน, แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปวยหลังใส
อุปกรณ, แบบสอบถามภาวะแทรกซอนจากการใสอุปกรณและความ
ทนทานของอุปกรณ

1. ขอมูลทั่วไปของผูปวยใชสถิติเชิงพรรณนา คือ ขอมูลตอเนื่อง
(continuous data) นําเสนอเปนคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation, SD) สวนขอมูลเชิงกลุม (categorical data) นําเสนอเปนจํานวนและรอยละ
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลภายในกลุมเดียวกันใชสถิติ
Paired t-test
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุม ขอมูลเชิงคุณภาพ
ใช Chi-square test หรือ Fisher’s exact test และขอมูลเชิงปริมาณ
ใช Independent t-test
4. ใช Independent t-test เปรียบเทียบคะแนนปวดเทากอนใส
อุปกรณระหวาง 2 กลุม
5. ใช Analysis of Covariance (ANCOVA) เปรียบเทียบคะแนน
ปวดเทาหลังใสอุปกรณ 2 และ 6 สัปดาหระหวาง 2 กลุม
6. ถือคานัยสําคัญทางสถิติเมื่อ p<0.05
หมายเหตุ โครงการวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการทําวิจัยในมนุษยจากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
วิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และไดรับการอนุมัติใหดําเนิน
การได ตามหมายเลข SI 017/2017 รหัสโครงการ 729/2559 (EC4)

ขั้นตอนการวิจัย (รูปที่ 3)
1. ขออนุมัติโครงการวิจัยผานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
2. คัดเลือกอาสาสมัครเขารวมโครงการตามเกณฑคดั เขา-คัดออก
3. อาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัยไดรับขอมูลและเซ็นยินยอม
โดยใชแบบยินยอมเขารวมวิจัย
4. สุมคัดเลือกออกเปน 2 กลุมโดยใชวิธีการสุมแบบ block of 4
เพื่อไดรับการรักษาตามที่ผูวิจัยไดกําหนด คือ
• กลุม ทดลอง ไดรบั การรักษาโดยใสสายรัดอุง เทาทีม่ พี ลาสติก
พยุงอุง เทาทัง้ 2 ขาง (arch binders with plastic arch supports) และ
• กลุมควบคุม ไดรับการรักษาโดยใสสายรัดอุงเทาอยางเดียว
ทั้ง 2 ขาง
5. แนะนําใหใสอุปกรณขณะเดินทั้งภายในบานและนอกบาน ใส
อุปกรณทกุ ครัง้ ขณะยืนและเดิน สามารถถอดขณะอาบน้าํ และเวลานอน
รวมกับการใหสมุดบันทึกสวนตัวที่มีรายละเอียดสอนวิธีการใสอุปกรณ
การยืดพังผืดใตฝาเทาและยืดเอ็นรอยหวายดวยตนเอง โดยแนะนําให
ยืดพังผืดใตฝาเทานานประมาณ 2-3 นาทีตอครั้ง ยืดทุกครั้งกอนลุก
ยืน และยืดเอ็นรอยหวายครั้งละประมาณ 1 นาที อยางนอย 3 ครั้ง
ตอวัน และใหผูปวยจดรายละเอียดเกี่ยวกับยาแกปวดที่ใชเสริมหากมี
ความจําเปนตองใช สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500
มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด เวลามีอาการปวดทุก 6 ชั่วโมง ซึ่งระหวางอยู
ในงานวิจัยผูปวยจะถูกขอรองใหงดการทํากายภาพบําบัดอื่น ๆ และ
หลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรือฉีดยาแกปวดชนิดอื่น
6. ในวันแรกทีเ่ ขารวมโครงการวิจยั แพทยเวชศาสตรฟน ฟูประเมิน
ผูปวยโดยใชแบบสอบถามขอมูลทั่วไป, ประเมินจุดกดเจ็บที่เทาและ
ink mat foot pressure graph, วัดแรงกดใตสนเทาในทายืน, ประเมิน
ระดับคะแนนปวดเทา และระดับความสามารถในการทํากิจกรรมตาง ๆ
7. ในสัปดาหที่ 2 หลังจากใสอุปกรณ แพทยเวชศาสตรฟนฟูวดั
แรงกดใตสน เทาในทายืน, ประเมินระดับคะแนนปวดเทา และประเมิน
ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมตาง ๆ อีกครั้ง รวมถึงใชแบบ
สอบถามประเมินพฤติกรรมการใชอุปกรณแตละชนิดขณะยืนและเดิน
ในแตละวัน, แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปวยหลังใสอุปกรณแต
ละชนิด, แบบสอบถามภาวะแทรกซอนจากการใสอุปกรณแตละชนิด
และความทนทานของอุปกรณแตละชนิด
8. แพทยเวชศาสตรฟนฟูประเมินระดับคะแนนปวดเทาโดยการ
สอบถามทางโทรศัพทในสัปดาหที่ 6 หลังจากใสอุปกรณ

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีผูเขารวมที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคพังผืดใต
ฝาเทาอักเสบทั้งหมด 40 ราย เปนเพศชาย 7 ราย (รอยละ 17.5) หญิง
33 ราย (รอยละ 82.5) อายุเฉลี่ย 49.4 ป คาดัชนีมวลกายเฉลี่ย 25.65
กิโลกรัม/เมตร² สวนใหญไมมีการเลนกีฬาที่มีการวิ่ง (รอยละ 97.5)
จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่ตองยืนหรือเดินเฉลี่ยตอวันประมาณ 6.63 ชั่วโมง
ระยะเวลาที่มีอาการปวดเทาตอเนื่องหรือเปน ๆ หาย ๆ มากกวา 6
เดือน (ระยะเรื้อรัง) (รอยละ 70) จากการประเมินดวย ink mat foot
pressure graph ลักษณะเทาสวนใหญคือ normal arch (รอยละ
67.5) และจากขอมูลพื้นฐานพบวาทั้ง 2 กลุมไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)
พบวาระดับคะแนนปวดเทาเฉลี่ยขณะลุกยืนเทาเปลาตอนเชา
หลังใสอุปกรณ สัปดาหที่ 2 และ 6 มีคาลดลงในทั้ง 2 กลุมอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (p<0.001) แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในระหวางกลุมในสัปดาห ที่ 2 และหลังใสอุปกรณนาน 6
สัปดาหพบวากลุมที่ใสสายรัดอุงเทาที่มีพลาสติกพยุงอุงเทามีระดับ
คะแนนปวดเทาลดลงมากกวากลุมที่ใสสายรัดอุงเทาอยางเดียว เฉลี่ย
ประมาณ 0.5 คะแนน และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p=0.047) (ตารางที่ 2 และรูปที่ 4)
จากการศึกษาพบวาแรงกดสูงสุดใตสนเทาขณะยืนมีคาลดลงทั้ง 2
กลุม ทั้งขณะใสอุปกรณวันแรกและหลังใสอุปกรณนาน 2 สัปดาห แต
ไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่
3 และรูปที่ 5)
สวนผลกระทบจากอาการปวดเทาตอการทํากิจกรรมตาง ๆ พบ
วาหลังจากใสอุปกรณนาน 2 สัปดาห ทั้งกลุมที่ใสสายรัดอุงเทาที่มี
พลาสติ ก พยุ ง อุ ง เท า และกลุ ม ที่ ใ ส ส ายรั ด อุ ง เท า อย า งเดี ย วมี ก าร

การวิเคราะหทางสถิติ
ใชโปรแกรม SPSS version 18.0 คิดคํานวณคาทางสถิติโดย
Formerly J Thai Rehabil Med
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Screening 45 plantar fasciitis patients

5 patients were excluded
- Previously treated with NSAIDs

Enrolled 40 plantar fasciitis patients
Randomization by block of 4

A physiatrist assessed
- NPRS, hindfoot pressure, foot pain
impaction at week 0
- NPRS, hindfoot pressure, foot pain
impaction, compliance, satisfaction,
complications after 2 weeks, and material
durability
- NPRS after 6 weeks



Arch binders with plastic arch supports (n=20)
- Logbook (exercise program, diary)

Arch binders alone (n=20)
- Logbook (exercise program, diary)





20 patients were assessed at 2 weeks after treatment

20 patients were assessed at 2 weeks after treatment 


20 patients were assessed at 6 weeks after treatment



20 patients were assessed at 6 weeks after treatment



20 patients were analyzed at 6 weeks after treatment

20 patients were analyzed at 6 weeks after treatment



Figure 3. Flow diagram of plantar fasciitis patients enrolled in the study
Table 1. Demographic data

Demographic data
Gender1
Male
Female
Age (years)2
BMI (kg/m2)2
Running activities1
Standing or Walking times (hours/day) 2
Duration of pain1
1-3 months
3-6 months
> 6 months
Side of foot pain1
Right
Left
Distance to pain (meters)2
Ink mat foot pressure graph1
High arch
Normal arch
Flat arch

All
(n=40)

Arch binders with plastic
arch supports (n=20)

Arch binders alone
(n=20)

7 (17.5)
33 (82.5)
49.40 (8.72)
25.65 (3.45)
1 (2.5)
6.63 (2.55)

4 (20)
16 (80)
49.80 (8.43)
26.18 (3.45)
0 (0)
6.10 (2.51)

3 (15)
17 (85)
49.00 (9.20)
25.12 (3.45)
1 (5)
7.15 (2.54)

6 (15)
6 (15)
28 (70)

4 (20%
3 (15)
13 (65)

2 (10)
3 (15)
15 (75)

26 (65)
14 (35)
699.15 (483.05)

12 (60)
8 (40)
615.30 (503.57)

14 (70)
6 (30)
783.00 (458.88)

5 (12.5)
27 (67.5)
8 (20)

2 (10)
14 (70)
4 (20)

3 (15)
13 (65)
4 (20)

p-value#

1.000

0.776
0.340
1.000
0.196
0.399

0.637

0.278
0.888

BMI, body mass index; 1number (%), 2mean (SD); #Chi-square or Fisher’s exact test
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Table 2. Pain on first step in the morning

Numerical rating scale (NRS): Mean (SD)
Arch binders with plastic arch supports
(n=20)

Arch binders alone (n=20)

p-value

5.60 (1.19)
3.55(1.36)
< 0.001*
2.40(0.99)
< 0.001*
3.20(1.54)

5.85(0.88)
4.10(1.29)
< 0.001*
3.15(1.23)
< 0.001*
2.70(1.46)

0.453a
0.284b

Baseline1
After using arch binders 2 weeks1
p-valuec
After using arch binders 6 weeks1
p-valuec
NPRS different of pre- and post-treatment (6 weeks)1

0.298a

Independent t-test, bAnalysis of Covariance (ANCOVA), cPaired t-test, *Statistical significance; 1mean (SD)

Numericalpainratingscale

a

0.047b,*

10
8
6
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2
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Baseline

2weeks

6weeks

Archbinderswithplasticarchsupports

Archbindersalone

Figure 4. Pain on first step in the morning
Table 3. Hindfoot pressure

Hindfoot pressure (N/cm²): Mean (SD)
Arch binders with plastic arch supports
(n=20)

Arch binders alone
(n=20)

p-value#

1.63(0.60)
1.25(0.33)
1.43(0.66)

1.60(0.41)
1.46(0.43)
1.36(0.45)

0.842
0.086
0.725

Barefoot1
After using arch binders first day1
After using arch binders 2 weeks1
Independent t-test; 1mead (SD)

Hindfootpressure(N/cm2)

#

2
1.5
1
0.5
0
Baseline

2weeks

Archbinderswithplasticarchsupports

Figure 5. Hindfoot pressure
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6weeks
Archbindersalone

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การเดินภายใน
บานดวยความลําบาก (p=0.016 และ 0.004 ตามลําดับ) และการ
จํากัดการทํากิจกรรมตาง ๆ เพราะปญหาปวดเทา (p=0.016 และ
0.008 ตามลําดับ) แตไมมคี วามแตกตางกันระหวางกลุม อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (ตารางที่ 4)
ดานพฤติกรรมการใชอุปกรณขณะยืนและเดินในแตละวัน พบวา
ผูปวยสวนใหญนิยมใสอุปกรณกับรองเทาแตะมากที่สุด (รอยละ 40)
และเมื่อลองใสอุปกรณกับรองเทาชนิดอื่น ๆ เชน รองเทาผาใบ รองเทา
หนังหุมสน ผูปวยรูสึกวาสามารถลดอาการปวดเทาไดไมแตกตางจาก
รองเทาแตะ สวนในแงชั่วโมงการสวมใส พบวาผูปวยสวนมากใสสาย
รัดอุงเทามากกวาหรือเทากับรอยละ 75 ของเวลาทั้ง 2 กลุม โดยไมมี
ความแตกตางกันระหวางกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5)
ดานความพึงพอใจหลังการใสอุปกรณขณะยืนเดิน พบวากลุมที่
ใสสายรัดอุงเทาที่มีพลาสติกพยุงอุงเทาสวนใหญมีความพึงพอใจมาก
กับการลดอาการปวดเทาขณะใสอุปกรณและรูปลักษณอุปกรณ ตาง
จากกลุมที่ใสสายรัดอุงเทาอยางเดียวที่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

และทั้ง 2 กลุมมีความพึงพอใจมากกับน้ําหนักอุปกรณ ความรูสึกใส
อุปกรณเองไดงายและความมั่นคง สวนความรูสึกสบายเทาเมื่อใส
อุปกรณผูปวยมีความพึงพอใจปานกลาง (รูปที่ 6.1 และ 6.2)
ดานความทนทานของอุปกรณ พบวาไมมีรายใดที่พลาสติกแตก
หรือราวหลังสวมใสนาน 2 สัปดาห แตมี 4 ราย (รอยละ 10) ทีร่ ายงานวา
ผายืดมากขึ้น และมี 1 ราย (รอยละ 2.5) ที่รายงานวาแถบยึด (velcro)
ติดไมแนนเหมือนเดิม อาจเนื่องจากการซักบอย

บทวิจารณ
จากผลการศึ ก ษาพบว า การใส ส ายรั ด อุ ง เท า ที่ มี พ ลาสติ ก พยุ ง
อุงเทาสามารถลดอาการปวดเทาไดมากกวาการใสสายรัดอุงเทาอยาง
เดียวเมื่อใสอุปกรณนาน 6 สัปดาห จากการศึกษาของ Pfeffer G(13)
และคณะ ไดศึกษาเปรียบเทียบการใสอุปกรณพยุงเทาแบบสําเร็จรูป
เทียบกับแบบสั่งทําเฉพาะรายในโรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบพบวาแบบ
สําเร็จรูปสามารถลดอาการปวดเทาในชวงหลังตื่นนอนตอนเชา ขณะ

Table 4. Foot pain impaction at 2nd week

Number of patients with improved foot pain impaction: n (%)
Arch binders with plastic arch supports
(n=20)

Arch binders alone
(n=20)

p-value#

0 (0)
4 (20)
4 (21.1)
17 (85)
15 (83.3)
6 (30)
11 (55)
20 (100)

1 (5)
3 (15)
7 (38.9)
17 (85)
14 (73.7)
6 (30)
9 (45)
20 (100)

1.000
1.000
0.235
1.000
0.693
1.000
0.752
-

Pain on first step in the morning
Pain on barefoot walking
Pain on walking with shoes
Difficulty with walking indoorα
Difficulty with walking outdoor
Pain after stand up from the chair
Limit physical activitiesβ
Use gait aid because foot pain

Chi-square or Fisher’s exact test; αStatistical significance within group; p-value = 0.016 and 0.004 respectively; βStatistical significance within group; p-value =
0.016 and 0.008 respectively

#

Table 5. Compliance

Demographic data
Various types of shoes which patients use1
Sandal
Sneakers
Dress shoes
Others
Percentage of using arch binders while standing
and walking1
Indoor
0-25%
25-50%
50-75%
75-100%
Outdoor
0-25%
25-50%
50-75%
75-100%
1

All
(n=40)

Arch binders with plastic
arch supports (n=20)

Arch binders alone
(n=20)

16 (40)
8 (20)
9 (22.5)
7 (17.5)

6 (30)
7 (35)
3 (15)
4 (20)

10 (50)
1 (5)
6 (30)
3 (15)

1 (2.5)
7 (17.5)
19 (47.5)
13 (32.5)

1 (5)
3 (15)
10 (50)
6 (30)

0 (0)
4 (20)
9 (45)
7 (35)

0 (0)
0 (0)
11 (27.5)
29 (72.5)

0 (0)
0 (0)
5 (25)
15 (75)

0 (0)
0 (0)
6 (30)
14 (70)

p-value#

0.693

0.684

0.723

Number (%); #Chi-square or Fisher’s exact test
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Figure 6.1 Satisfaction of arch binders with plastic arch supports group
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Figure 6.2 Satisfaction of arch binders alone group

ยืนและเดิน และตอนเย็น ไดดีกวาที่ 8 สัปดาห เมื่อเทียบกับแบบสั่ง
ทําเฉพาะราย แตกตางจากการศึกษาของ Wrobel JS(14) และคณะ ที่
ศึกษาผลของอุปกรณแบบสําเร็จรูปเทียบกับแบบสั่งทําเฉพาะรายเชน
กัน โดยผลของอุปกรณทั้ง 2 แบบสามารถลดอาการปวดเทาในชวงหลัง
ตื่นนอนตอนเชาและตอนเย็นไดดีกวากลุมควบคุม แตอุปกรณแบบ
สัง่ ทําเฉพาะรายเหนือกวาแบบสําเร็จรูป โดยในการศึกษานีใ้ ชระยะเวลา
ในการศึกษา 1 ป ดังนั้น ผลของอุปกรณแบบสําเร็จรูปในการรักษาโรค
พังผืดใตฝาเทาอักเสบจึงนาไดผลดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยที่
ยังไมมีขอมูลวาอุปกรณแบบสําเร็จรูปดีหรือดอยกวาแบบสั่งทําเฉพาะ
ราย แตจากงานวิจัยสายรัดอุงเทาครั้งนี้ไดเก็บขอมูลเพียง 6 สัปดาห
จึงยังไมสามารถสรุปผลการรักษาในระยะยาวได และขอมูลการใชสาย
รัดอุงเทาไมมีผูปวยรายใดที่มคี ะแนนความปวดเหลือ 0 ดังนั้น การ
รักษาโรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบดวยสายรัดอุงเทา 6 สัปดาห จึงอาจยัง
ไมนานพอ
ในแงแรงกดใตสนเทาพบวาสายรัดอุงเทาทั้ง 2 รูปแบบ ไมมีความ
แตกตางกันเมื่อใชนาน 2 สัปดาห เชนเดียวกับงานวิจัยของ Oliviera
HA(10) และคณะ ทีศ่ กึ ษาอุปกรณพยุงเทาแบบสัง่ ทําเฉพาะรายและแบบ
สําเร็จรูปพบวาไมมีความแตกตางกันในดานแรงกดใตสนเทาขณะใส
อุปกรณที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสวมใสนาน 6 เดือน แตแบบสั่งทําเฉพาะ
รายสามารถลดปวดไดเหนือกวาแบบสําเร็จรูป ดังนั้น แรงกดใตสนเทา
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ที่ลดลงอาจไมสัมพันธกับอาการปวดที่เปลี่ยนแปลง และการใชแรงกด
ใตสนเทาจึงไมสามารถใชพยากรณผลการรักษาได
สวนผลกระทบจากอาการปวดเทาตอการทํากิจกรรมตาง ๆ พบวา
ทัง้ 2 กลุม มีการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ชัดเจนในเรือ่ งการเดินภายในบานดวย
ความลําบากและการจํากัดการทํากิจกรรมตาง ๆ เพราะปญหาปวดเทา
แตดานอื่น ๆ เชน อาการปวดเทาหลังตื่นนอนตอนเชา อาการปวดเทา
เมื่อเดินเทาเปลา อาการปวดเทาเมื่อลุกขึ้นยืนจากเกาอี้ ยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน จากการสอบถามพบวานาจะเกี่ยวของกับการใส
อุปกรณไมสม่ําเสมอ การยืดพังผืดใตฝาเทาและเอ็นรอยหวายไมเพียง
พอ การเดินหรือทํากิจกรรมตาง ๆ ในระยะเวลานาน เปนตน
จากการศึกษาของ Ring K(15) และคณะ พบวาการใสอุปกรณแบบ
สํ า เร็ จ รู ป และแบบสั่ ง ทํ า เฉพาะรายได ผ ลลดปวดเท า ไม ต า งกั น ที่
8 สัปดาห แตแบบสําเร็จรูปราคาถูกกวามาก ดังนั้น อุปกรณชนิด
สําเร็จรูปจึงมีความคุมคามากกวา เชนเดียวกับสายรัดอุงเทาที่ใชในงาน
วิจัยนี้ มีราคาเพียงคูละ 570 บาท
ดานความพึงพอใจ พบวาอุปกรณมีรูปลักษณอยูในระดับพึงพอใจ
แคปานกลาง ผูปว ยรายงานวาอุปกรณมีขนาดใหญ กินพื้นที่รองเทา
จึงไมสามารถใสกับรองเทาบางชนิดได และสีดําดูเดนชัดเกินไป ทําให
รูสึกวาคนอื่นอาจมองวาตนเองมีความผิดปกติที่เทา สวนความรูสึก
สบายเทาเมื่อใสอุปกรณนั้นพบวาอยูในระดับพึงพอใจปานกลางเชน
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กัน เนื่องจากมีผูปวยรายงานวาพลาสติกดันบริเวณอุงเทาทําใหรูสึกไม
คอยสบายเทา
ดานภาวะแทรกซอนจากการใสอุปกรณ ไมพบวามีภาวะแทรกซอนทีร่ นุ แรงเกิดขึน้ เชน ลืน่ ลมหรือมีแผลบริเวณทีใ่ สอปุ กรณ เปนตน
แตพบมีผูปวยจํานวน 3 ราย (รอยละ 7.5) มีอาการคันบริเวณที่ใส
อุปกรณ แตไมมีผื่นขึ้น ซึ่งนาจะเกิดจากความอับชื้น ไมใชจากการแพ
วัสดุอุปกรณ มีผูปวยจํานวน 2 ราย (รอยละ 5) ที่มีรอยแดงหลังเทา
จากการสวมใสอุปกรณ โดยมี 1 ราย ที่ใสกับรองเทาแตะ และอีก 1
ราย ใสกับรองเทาหนังหุมสน โดยผูปวยรายงานวารอยแดงเกิดในวัน
ที่ใสสายรัดอุงเทาแนนเกินไป ซึ่งชนิดรองเทาไมนามีผลตอการเกิด
รอยแดงดังกลาว และมีผูปวย 1 ราย (รอยละ 2.5) ที่มีอาการปวดเทา
มากขึ้นเนื่องจากเดินในระยะทางไกลและเดินนานกวาปกติ เชนเดียว
กับการใสกายอุปกรณชนิดอื่นในระยะเริ่มตนควรมีการปรับเพิ่มชั่วโมง
การใสทลี ะนอยเพือ่ ใหเกิดความคุน เคย จากแบบบันทึกการใชยาพบวา
หลังการเขารวมวิจัย 2 สัปดาห มีผูปวยจํานวน 3 ราย (รอยละ 7.5) ได
รับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม เนื่องจากมีอาการ
ปวดบริเวณเทา แตไมมผี ปู ว ยรายใดทีร่ บั ประทานยาชนิดตานการอักเสบ
หรือใสอุปกรณหรือทํากายภาพเสริมนอกเหนือจากที่แพทยไดแนะนํา
เนื่องจากผลการศึกษาพบวาทั้งกลุมที่ใสสายรัดอุงเทาที่มีพลาสติก
พยุงอุงเทาและกลุมที่ใสสายรัดอุงเทาอยางเดียว มีผลในดานลดอาการ
ปวดเทาและแรงกดใตสนเทาดีขึ้นทั้งสองกลุม อาจเนื่องมาจากสายรัด
อุง เทาพยุงอุง เทาไดบางสวน แตกลุม ทีใ่ สสายรัดอุง เทาทีม่ พี ลาสติกพยุง
อุงเทามีผลการลดอาการปวดไดดีกวา คาดวาแผนพลาสติกสามารถลด
การยุบตัวของอุงเทาไดเหนือกวา จึงลดแรงที่กระทําตอพังผืดใตฝาเทา
ไดมากกวา แตอยางไรก็ตาม ไมพบความแตกตางในแงแรงกดใตสนเทา
อาจเปนเพราะวาอุปกรณทั้ง 2 รูปแบบ สามารถลดแรงกดใตสนเทาได
ไมแตกตางกัน
สรุป การใสสายรัดอุงเทาชนิดมีพลาสติกพยุงอุงเทาสามารถลด
อาการปวดเทากาวแรกของการเดินในผูปวยโรคพังผืดใตฝาเทาอักเสบ
ระยะกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรังที่มีความรุนแรงระดับนอยถึงปานกลางได
ดีกวาการใสสายรัดอุงเทาอยางเดียวเมื่อใสนาน 6 สัปดาห
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ขอขอบคุณ คุณสุทธิพล อุดมพันธุรัก หนวยระบาดวิทยาคลินิก
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