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บทคัดย่อ 
ผูป่้วยโรคเทา้แบนจะมีเทา้ลกัษณะแบนราบ ไม่มีแนวโคง้ขอเทา้ ส้นเทา้แบะออกดา้นขา้ง มีอาการปวดเทา้เวลา

เดิน การถ่ายภาพเอกซเรยเ์ป็นวิธีเบ้ืองตน้ท่ีสะดวกและง่าย และยงัไดภ้าพท่ีเห็นความผิดปกติไดช้ดัเจน โดยถ่ายในท่า 
AP wedge bearing, Lateral wedge bearing, Long axial view และ Oblique view ภาพท่ีได้แพทย์ว ัด มุมต่าง  ๆ เ ช่น 

Talonavicular coverage angle, Talar-1st metatarsal angle, Calcaneus Pitch angle เป็นตน้ เพื่อประกอบการวินิจฉัย การ
ถ่ายภาพรังสีท่ีมีคุณภาพท าใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉยั และการรักษาใหก้บัผูป่้วย  

ค าส าคญั โรคเทา้แบน, เอกซเรยท์ัว่ไป, เทา้ 
 

Abstract 
  Flatfoot disease patients will not have a medial arch of the foot. The heel is cut out on the side. Have foot pain 
when walking.  General x- ray is a convenient and easy for show abnormalities by x- ray in position ap wedge bearing, 
lateral wedge bearing, long axial view and oblique. The images are measured by doctor such as talonavicular coverage 

angle, talar-1st metatarsal angle and calcaneus pitch angle.  Good x- ray imaging is useful for diagnosis and treatment 
for patient. 
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บทน า 
โดยปกติเทา้ของคนเราจะไม่สัมผสัพื้นเต็มทั้ง

ฝ่าเทา้ จะมีส่วนท่ีสมัผสัพื้นแค่บริเวณฝ่าเทา้ดา้นนอกเทา้
เท่านั้ น เน่ืองจากอุง้เทา้ของเรามีความโคง้อยู่(arch of 
foot) ส าหรับผูท่ี้มีภาวะเท้าแบน(flat foot, pes planus) 
เทา้จะสัมผสัพื้นทั้งฝ่าเทา้ ซ่ึงเกิดจากท่ีขา้งเทา้ดา้นใน
สูญเสียแนวโคง้ไป และมีอาการส้นเทา้แบะออกทาง
ดา้นขา้ง (hindfoot valgus)  อาการเหล่าน้ีท าให้ผูป่้วยมี
อาการปวดเทา้เวลาเดิน ท าให้สมดุลในการเดินผิดปกติ 
การสังเกตอาการโดยง่ายเราอาจจะใชก้ารดูลายพิมพเ์ทา้
เพื่อดูว่ามีภาวะเทา้แบนหรือไม่ หรือการสังเกตุการวาง
แนวของสน้เทา้และขาวา่อยใูนลกัษณะใด 

 

 
รูปท่ี 1 แสดงลกัษณะเทา้แบบปกติ และผิดปกติ 
ท่ีมา  http://brooklinfootclinic.com/foot-conditions/ 

 

สาเหตุของภาวะเท้าแบน 
ภาวะเทา้แบนเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ 
1. Posterior tibial tendon injury เกิดจากการท่ี

เส้นเอ็น posterior tibial ท่ียึดกบักระดูกเพื่อ
ช่วยพยุงให้เทา้ยกตวัข้ึนเกิดความผิดปกติ 
ซ่ึงเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจาก
อุบัติ เหตุจนท าให้ เส้นเอ็นฉีกขาด ,การ
บ า ด เ จ็ บ จ า ก ก า ร เ ล่ น กี ฬ า  ห รื อ ก า ร
เส่ือมสภาพตามอายุ เป็นต้น การบาดเจ็บ
ของเส้นเอ็นท าให้กระดูกเท้าท่ียกตัวเป็น
แนวโคง้ของเทา้มีการหย่อนตวัลง และท า
ให้ เท้าแบะออกทางด้านข้าง  ( forefoot 
abduction) การวินิจฉัยการบาดเจ็บของเส้น
เอน็จะตอ้งใชก้ารตรวจดว้ยเคร่ืองตรวจคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้าเพื่อวินิจฉยัความผิดปกติของ
เส้นเอน็  

2. Tarsal coalition เกิดจากการเช่ือมติดกนัของ
กระดูกเทา้มากกว่า 2 ช้ิน โดยส่วนใหญ่เกิด
ระหว่าง talus กับ calcaneus หรือ กระดูก 
talus กับ  navicular ( รูป ท่ี  2 )  อาการ น้ีจะ
เกิดข้ึนเม่ือผู ้ป่วยมีอายุมากข้ึน จนท าให้
เน้ือเยื่อท่ีเช่ือมระหว่างกระดูก แขง็และเกาะ
ตวักนัจนท าให้เกิดอาการเทา้แขง็ข้ึน (Rigid 
of foot) อาการน้ีสามารถวินิจฉัยเบ้ืองตน้ได้
ด้วยการเอกซเรยท์ัว่ไปจะเห็นรอยต่อของ
กระดูกท่ีมาผสานกันซ่ึงโดยปกติแลว้จะมี
ช่องวา่งอยู ่

3. Charcot joint degeneration ในผู ้ป่ ว ยโรค 
เบาหวานมกัจะมีอาการอกัเสบท่ีบริเวณเทา้
และขอ้เทา้ เม่ือนานไปส่งผลให้มีการเส่ือม
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ของกระดูก ขอ้ต่อต่าง ๆ จนท าให้กระดูก
แตกหรือหกัไดแ้ละหากไม่ไดรั้บการรักษาท่ี
เหมาะสมกระดูกจ็ะเช่ือมติดกนัในลกัษณะท่ี
ผดิปกติได ้ 

4. Calcaneus fracture การแตกของกระดูกส้น
เทา้โดยส่วนใหญ่เกิดจากการตกจากท่ีสูง ท า
ให้น ้ าหนกัตวัทั้งหมดมาลงท่ีส้นเทา้ กระดูก
ส้นเทา้ท่ีแตกจะท าให้ความสูงของเทา้ลดลง 
และถา้กระดูกกลบัมาผสานกนัในต าแหน่งท่ี
ไม่เหมาะสม ก็จะท าให้สูญเสียแนวโคง้ของ
เทา้ได ้ 

5. Rheumatoid arthritis โรคข้ออัก เสบ รูมา
ตอยด์เป็นขอ้ขอ้อกัเสบชนิดหน่ึงท่ีผูป่้วยจะ
เป็นพร้อมกนัหลายๆขอ้ เม่ือเป็นเวลานาน
ข้อต่อ และเส้นเอ็นจะถูกท าลาย ช่องว่าง
ระหว่างขอ้ต่อจะนอ้ยลงท าให้กระดูกถูกกดั
เซาะและเคล่ือนออกจากต าแหน่งเดิมจนเกิด
ภาวะเทา้แบนข้ึนร่วมดว้ย 
 

การถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป 
การเอกซเรย์ทั่วไปถูกน ามาใช้ช่วยในการ

วินิจฉัยผู ้ป่วยภาวะเท้าแบนนอกจากการตรวจทาง
กายภาพ เพื่อดูแนวโคง้ของเทา้ การวางแนวของเทา้ และ
ความผิดปกติอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึน ส าหรับท่าท่ีใชใ้นการถ่าย
เอกซเรย์ได้แ ก่  ท่า  Lateral wedge bearing View , ท่า 
Long axial view, ท่ า  AP wedge bearing view และท่า 
Oblique view สังเกตได้ว่าท่าท่ีใช้ถ่ายมักจะเป็นท่าท่ี
จะตอ้งลงน ้ าหนกัท่ีเทา้ เพราะว่าโดยปกติเทา้ของคนเรา
จะถูกใชง้านและมีอาการผดิปกติท่ีเห็นไดช้ดัจากการยืน
หรือเดิน 

 
รูปท่ี 2 ภาพเอกซเรย์กระดูกเท้าในท่า oblique แสดงให้เห็น
กระดูก  calcaneus เ ช่ือมติดกับกระดูก navicular และ ภาพ
เอกซเรยก์ระดูกเทา้ในท่า lateral แสดงให้เห็นกระดูก calcaneus 
เช่ือมติดกบักระดูก talus มีลกัษณะเป็นเส้นต่อกนัเรียกวา่ C-sign 

 

 
รูปท่ี 3 ภาพแสดงกระดูก Calcaneus ท่ีหัก และผสานกันใน
ต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม จนท าใหเ้กิดอาการเทา้แบน 
ท่ีมา  หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช 

 

 
รูปท่ี 4 ภาพเอกซเรยเ์ทา้ผูป่้วยท่ีเป็นโรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด์ 
ท่ีมา https://researchgate.net/publication/317720509_Conven 
tional_Radiology_in_Rheumatoid_Arthritis 
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การจัดท่าส าหรับการถ่ายเอกซเรย์ 
1. ท่า AP wedge bearing ให้ผูป่้วยยืนบนแผ่น

รับภาพ เท้าข้างท่ีต้องการอยู่กลางล ารังสี 
ปลาย เท้า ช้ีตรงตามแนวของ เท้า  แสง
เอกซเรย์เอียงไปทางปลายส้นเท้า 10-15 

อ ง ศ า  จุ ด ก่ึ ง ก ล า ง รั ง สี ล ง ต ร ง ท่ี  3 rd 
tarsometatarsal joint ร ะ ย ะ  SID 1 0 0 
เซนติเมตร ถา้ตอ้งการถ่ายเอกซเรยพ์ร้อมกนั
ทั้ง 2 ขา้ง ให้เทา้ทั้งสองขา้งขนานกนัปลาย
เทา้ช้ีตรงไปในทางเดียวกนั ภาพท่ีไดจ้ะตอ้ง
เห็นกระดูกเทา้ ขอ้ต่อของกระดูกเทา้ และ

น้ิวเทา้ทั้งหมด, proximal head of 1st และ 2nd 
metatarsal bone ไม่ซ้อนทับกัน, กระดูกขา
ตอ้งไม่มาบงักระดูกเทา้ 

ในท่า AP wedge bearing view เราสามารถวัด
มุมระหว่างแนวแกนของกระดูก talus กับ navicular 
(Talonavicular coverage angle) (รูปท่ี 6) เพื่อประเมิน
ภาวะเทา้แบนได ้โดยวดัแนว articular surface ของ talus 
head เทียบกบั แนว articular surface ของ navicular โดย
เทา้ท่ีปกติแนวทั้งสองจะตอ้งท ามุมระหว่างกนันอ้ยกว่า 
7 องศา 

2. ท่า Lateral wedge bearing ให้ผู ้ป่วยยืนบน
พื้นแข็งท่ียกสูงพอประมาณ ให้ขา้งเทา้ดา้น
นอกชิดกับแผ่นรับภาพ โดยให้ขอบแผ่น
ดา้นล่างอยู่ต  ่ากว่าระดบัท่ีเทา้วางอยู่ ขอ้เทา้
ตั้ งฉากกับพื้ น  แสงเอกซเรย์ยิงในแนว
ระนาบกับพื้นตั้ งฉากกับแผ่นรับภาพ จุด

ก่ึงกลางรังสีลงท่ีเหนือ 3rd tarsometatarsal 
joint ระยะ SID 100 เซนติ เมตรโดยเ ปิด
ขอบเขตรังสีให้คลุมขอ้เทา้ และฝ่าเทา้ ภาพ

ท่ีได้เห็นกระดูกเท้าในท่ายืนลงน ้ าหนัก 
สามารถมองเห็นแนวโคง้ของเทา้ได ้

ใ น ท่ า  lateral wedge bearing เ ร า จ ะ วัด มุ ม

ระหวา่งแนวแกนของกระดูก 1st metatarsal กบั แนวแกน

ของกระดูก talus (talar-1st metatarsal angle หรือ Meary's 
angle) ในเทา้ปกติมุมน้ีจะน้อยกว่า 4 องศา และวดัมุม
ระหว่างเส้นท่ี inferior border of calcaneocuboid joint 
ถึง inferior border of the calcaneus กับ แนว calcaneus 

to the inferior surface of the 5 th metatarsal head 
(Calcaneus Pitch) โดยมุมปกติอยู่ในช่วง 17-30 องศา 
(รูปท่ี 8) 

3. ท่า long axial view ให้ผูป่้วยยืนบนแผ่นรับ
ภาพ หรือ บนเตียง ให้ปลายเทา้ช้ีขนานไป
ในทางเดียวกนั แสงเอกซเรยย์ิงเขา้ทางดา้น
ส้นเทา้ท ามุม 45 องศาไปทางปลายเทา้ ระยะ 
SID 100 เซนติเมตร เปิดขอบเขตรังสีใหค้ลุม
เทา้หมด และคลุมขาข้ึนไปประมาณคร่ึงขา 
ภาพท่ีได้จะเห็นเงาของกระดูกเท้าและขา
ซอ้นทบักนัเป็นแนวเดียวกนั 

ในท่า long axial view สามารถดู foot alignment 
ได้ว่าเท้ามีการแบะออกจากปกติหรือไม่โดยวัดมุม
ระหว่าง แนวแกนของกระดูกขา(tibia) เทียบกบักระดูก 
แนวแกนของกระดูกส้นเทา้(calcaneus) โดยมุมปกติอยู่
จะอยูใ่นช่วง ± 5 องศา (รูปท่ี 9) 

4. ท่า oblique view ใหผู้ป่้วยวางเทา้บนแผน่รับ
ภาพ เอียงขา้งเทา้ดา้นนอกข้ึนประมาณ 45 
องศา ล าแสงเอกซเรยล์งตรง proximal head 

of 3rd metatarsal bone ตั้ งฉากกับแผ่น รับ
ภาพ ระยะ SID 100 เซนติเมตร ภาพท่ีได้ 

proximal head of 1st และ 2nd Metatarsal  
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รูปท่ี 5 การจดัท่าเอกซเรยเ์ทา้ในท่า AP wedge bearing(ซา้ย, กลาง) และภาพเอกซเรยท่ี์ได(้ขวา) 
ท่ีมา  หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช 
 
 

 
รูปท่ี 6 การวดัมุม Talonavicular coverage angle 
ท่ีมา  หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช 
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รูปท่ี 7 การจดัท่าเอกซเรยเ์ทา้ในท่า Lateral wedge bearing(ซา้ย, กลาง) และภาพเอกซเรยท่ี์ได ้(ขวา) 
ท่ีมา  หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช 
 
 

 
รูปท่ี 8 การวดัมุม talar-1st metatarsal angle (ซา้ย) และ มุม Calcaneus Pitch angle (ขวา) 
ท่ีมา  หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช 
 
 

 
รูปท่ี 9 การจดัท่าเอกซเรยเ์ทา้ในท่า Long axial view (ซ้าย)  ภาพเอกซเรยท่ี์ได ้(กลาง) และการวดัมุมระหว่าง แนวแกนกระดูก Tibia กบั 

Calcaneus (ขวา)  
ท่ีมา  หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช 



[VOL.6 NO.2 JUNE-DECEMBER 2019] วารสารรังสีวทิยาศิริราช 

 

บุญเอ้ือ สุรสงัข ์และคณะ 71 

 

 
รูปท่ี 10 การจดัท่าเอกซเรยเ์ทา้ในท่า Oblique (ซา้ย, กลาง) และภาพเอกซเรยท่ี์ได ้(ขวา) 
ท่ีมา  หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช 

 

bone จะซ้อนทบักนั ส่วน proximal head of 3rd – 5th จะ
ไม่ไม่ซ้อนกัน, เห็นขอ้ต่อระหว่างกระดูก Cuboid กับ 
Calcaneus, Cuboid กับ  Lateral Cuneiform, Talus กับ 
Navicular ชดัเจน 
 
สรุป 

 ในผูป่้วยท่ีมีภาวะเทา้แบนนอกจากการตรวจ
ทางกายภาพ การตรวจทางรังสีวินิจฉัยดว้ยการเอกซเรย์
ทั่วไปยงัสามารถช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคและพยาธิ
สภาพของโรคไดดี้ข้ึน การท่ีนกัรังสีการแพทยมี์ความรู้
และเขา้ใจถึงจุดประสงค์ของการเอกซเรยใ์นท่าต่าง ๆ 
ท าให้ภาพเอกซเรยท่ี์ไดมี้คุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
การวินิจฉยัของแพทยเ์พื่อช่วยในการรักษาผูป่้วยต่อไป 
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