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หากใครเคยมีอาการปวดเสียวแปล๊บๆ บริเวณส้นเท้าขณะทีเริมเดินหลังจากตืนนอนในตอนเช้า ......
ใช่แล้วค่ะนันคืออาการของโรครองชําตามภาษาชาวบ้านหรือโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบนันเอง บทความนี
ผูเ้ ขียนจะพาทุกท่านไปทําความรูจ้ กั กับอาการของโรครองชําและวิธกี ารรักษากันค่ะ
พังผืดใต้ฝ่าเท้าหรือ plantar fascia คืออะไรและอยู่ตรงไหน ???
Plantar fascia คือพังผืดใต้ฝ่าเท้าทีมีรูปร่างเป็ นสามเหลียม โดยยอดของสามเหลียมจะยึด ติด กับ
กระดูกส้นเท้า (calcaneus) ส่วนฐานของสามเหลียมจะแยกออกเป็ น แฉก ไปยึดติดกับนิวเท้าทังห้านิว
โดยพังผืดใต้ฝ่าเท้าจะมีความหนาประมาณ มิลลิเมตร ทําหน้าทีในการรองรับแรงกระแทกบริเวณฝ่ าเท้า
(shock absorption) รองรับอุ้งเท้าในแนวตามยาว (longitudinal arch) รองรับนําหนักตัว ช่วยพยุงโครงสร้าง
เท้าให้เหมาะสมในช่วงระยะ toe-off ของการเดิน (เป็ นจังหวะทีนิวเท้าดันให้ขาไปข้างหน้ าก่อนทีจะยกขาขึน
เพือก้าวต่ อ คล้ายๆ กับการเขย่งเท้า) และยังทําหน้ าทีปกป้ องโครงสร้างทีอยู่ลกึ ต่อจากพังผืด นอกจากนี
บริเวณพังผืดยังมีเส้นประสาททอดผ่าน (medial calcaneal nerve) ทําให้สามารถรับรู้ความรูส้ กึ และความ
เจ็บปวดได้

รูปที พังผืดใต้ฝ่าเท้า (Plantar Fascia) (https://www.mskcc.org/cancercare/patient-education/plantar-fasciitis)
โรครองชําหรือ plantar fasciitis คืออะไร ???
โรครองชําคืออาการอักเสบทีเกิดขึนกับพังผืดใต้ฝ่าเท้านันเอง โดยผูป้ ่ วยมักจะมีอาการปวดบริเ วณ
ส้นเท้าด้านในหรือตามแนวแถบของพังผืดในตอนเช้า อาการปวดจะมีลกั ษณะแปล๊บๆ เหมือนมีอะไรมาแทง
บริเวณส้นเท้า หรือปวดแบบโดนของร้อน ทําให้เวลาทีวางส้นเท้าลงกับพืนอาจมีอาการสะดุ้ง อาการปวดจะ
ค่อ ยๆ เบาลงเมือเดินไปได้ 2-3 ก้าว และสามารถกลับมาปวดมากเหมือ นเดิมได้ใหม่ หากยืนเป็ นระยะ
เวลานานหรือลุกขึนจากการนังพักนานๆ และถ้าผู้ป่วยมีการปรับเปลียนท่าเดินเพือหลีกเลียงอาการปวด
บริเวณส้นเท้า อาจส่งผลให้ผปู้ ่ วยมีอาการปวดบริเวณส่วนอืนของร่างกายร่วมด้วยได้ เช่น เข่า สะโพก และ

หลัง การกระดกข้อเท้าหรือกระดกหัวแม่เท้าขึนสามารถเพิมอาการปวดได้ ภาวะพังผืดอักเสบมักจะพบได้
บ่อยในคนอายุ 40-60 ปี โดยเพศหญิงมีโอกาสเกิดภาวะนีมากกว่าเพศชายเล็กน้อย
สาเหตุของการเกิ ดโรครองชํา
เนืองจากหน้าทีหลักของพังผืดใต้ฝ่าเท้าคือการรองรับแรงกระแทกต่อฝ่ าเท้า และรองรับอุ้งเท้า โดย
ขณะทีเรายืนหรือเดิน นําหนักตัวจะตกลงบนฝ่ าเท้า ทําให้องุ้ เท้าแบนราบกับพืนมากขึน แรงทีตกลงมายังฝ่ า
เท้าจะกระจายไปยังบริเวณหน้ าเท้าและส้นเท้า ส่งผลให้พงั ผืดมีความตึงตัวมากขึน แต่ หากแรงตึงตัว ที
เกิด ขึนมีมากเกินกว่าทีพังผืดจะรับได้ จะทําให้พงั ผืดได้รบั ความเสียหาย ซึงอาการของโรคไม่ได้เกิดขึน
ทันทีทนั ใด โดยการบาดเจ็บจะค่อยๆ สะสมทีละเล็กทีละน้อย จนเกิดการอักเสบหรือในกรณีรา้ ยแรงอาจเกิด
การฉีกขาดในทีสุด
ปัจจัยทีส่งผลให้มีแรงกระทําต่อพังผืดมากขึน
1. นําหนักตัวทีเยอะเกินไป
2. การออกกําลังกายบางชนิด เช่น การวิง การเต้นแอโรบิค
3. การยืนหรือเดินนานเกินไป
4. ลักษณะการใส่รองเท้าทีไม่เหมาะสม
5. โครงสร้างเท้า เช่น เท้าแบน อุง้ เท้าสูง ทําให้รปู แบบการเดินผิดปกติ
6. ภาวะกระดูกงอกบริเวณกระดูกส้นเท้า
7. ภาวะเอ็นร้อยหวายตึงตัว
8. ไขมันบริเวณส้นเท้าฝ่ อลีบเนืองจากความเสือมตามอายุ
การรักษา
1. การยืดกล้ามเนือ
1.1 กล้ามเนือน่อง โดยต้องยืดอย่างช้าๆ ด้วยแรงทีคงที ทํา ช่วงเวลา/วัน ครัง/ช่วงเวลา และ วินาที/ครัง

รูปที 2 ท่ายืดกล้ามเนือน่ อง (ปรับปรุงจาก
https://www.ortho.wustl.edu/content/Education/3691/Patient-Education/EducationalMaterials/Plantar-Fasciitis-Exercises.aspx)

1.1.1. ท่ายืน ยืนห่ างกําแพงประมาณ 1 ฟุ ต โดยเอาฝ่ ามือยันกําแพงไว้ จากนันให้ถอยเท้าข้างที
ต้องการยืดกล้ามเนือไปด้านหลัง ย่อเข้าข้างหน้าลงช้าๆ โดยให้ขาหลังเหยียดตรง และฝ่ าเท้า
ทังสองข้างวางราบกับพืน ย่อช้าๆ จนรูส้ กึ ตึงบริเวณน่ อง
1.1.2. ท่ายืนบนบันได ให้ยนื บนบันไดโดยใช้ปลายเท้า และค่อยๆ ปล่อยให้ส้นเท้าของขาข้างที
ต้องการยืดกล้ามเนือตกลงสู่บนั ไดขันล่างมากทีสุด ทําจนรูส้ กึ ตึงบริเวณน่ อง
1.1.3. ท่านัง เหยียดขาข้างทีต้องการจะยืดกล้ามเนือไปข้างหน้ า จากนันใช้ผ้าขนหนูคล้องบริเวณใต้
ฝ่ าเท้า และใช้มอื ทังสองข้างค่อยๆ ดึงผ้าขนหนู เข้าหาตัว ทําจนรูส้ กึ ตึงบริเวณน่อง
1.2. พังผืดใต้ฝ่าเท้า
ก่อนจะเริมลุกขึนเดิน ให้ใช้มอื ข้างหนึงจับบริเวณนิวเท้าทังห้าและทําการดันนิวเท้าเข้าหาหลังเท้าให้
มากทีสุด จนฝ่ าเท้าอยู่ในลักษณะแอ่นและตึง จากนันใช้นิวหัวแม่มอื หรือกําปั นของมืออีกข้างกดและนวด
บริเวณฝ่ าเท้าจนทัว โดยนวดประมาณ - วินาที/ครัง - ครังก่อนลุกขึนเดิน นอกจากนียังสามารถใช้
เท้าคลึงลูกบอลหรือขวดนําได้อกี ด้วย ทําประมาณ - นาที ครัง/วัน

รูปที 3 ท่ายืดพังผืดใต้ฝ่าเท้า (ปรับปรุงจาก
https://www.ortho.wustl.edu/content/Education/3691/Patient-Education/EducationalMaterials/Plantar-Fasciitis-Exercises.aspx)

2. การเพิมความแข็งแรงของกล้ามเนือเท้า
2.1. การหยิบผ้าขนหนูดว้ ยนิวเท้า วางผ้าขนหนูผนื เล็กลงบนพืน จากนันใช้นิวเท้าขยุม้ ผ้าขนหนู ทําซํา
ครัง - ครัง/วัน

รูปที 4 ท่าหยิบผ้าขนหนู ดว้ ยกล้ามเนือเท้า (ปรับปรุงจาก
https://www.ortho.wustl.edu/content/Education/3691/Patient-Education/EducationalMaterials/Plantar-Fasciitis-Exercises.aspx)
3. การใช้เครืองมือทางกายภาพบําบัดเพือลดการอักเสบและลดปวด ด้วยเครืองอัลตราซาวด์ (Ultrasound
therapy)หรือช็อคเวฟ (Shock-wave therapy)
4. การใช้อุปกรณ์พยุงอุง้ เท้า (foot orthosis) เพือปรับอุง้ เท้าให้ปกติหรือรองรับแรงกระแทกต่อฝ่ าเท้า
5. การกินยาหรือฉีดยาลดปวดบริเวณพังผืดใต้ฝ่าเท้า
6. การผ่าตัด ในกรณีทรัี กษาแบบ conservative มานานกว่า เดือน แล้วไม่ได้ผล
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