
Q&A เร่ือง หายไดจ้ริงหรือ!!!โรคเอน็ฝ่าเทา้อกัเสบหรือรองช ้า ( Plantar Fasciitis) 

BY…FIRSTPHYSIO               http://www.firstphysioclinics.com                   Line ID: 0852644994 

1. Q:  โรคเอน็ฝ่าเท้าอกัเสบหรือรองช ้าอาการเป็นอย่างไร 
A: เม่ือต่ืนนอนในตอนเชา้และกา้วเทา้ลงพื้น จะเกิดอาการปวดบริเวณฝ่าเทา้และส้นเทา้   
2. Q: สาเหตุของการเกดิโรครองช ้า คืออะไร 
A: มีการบาดเจบ็หรืออกัเสบของเอน็ฝ่าเทา้บริเวณท่ีเกาะกบักระดูกส้นเทา้  

3. Q:โรคเอน็ฝ่าเท้าอกัเสบหรือรองช ้า เป็นแล้วหายได้หรือไม่ 
A:หายไดแ้ต่เป็นใหม่ได ้ข้ึนกบัการใชง้านของเทา้  เอน็ฝ่าเทา้จะยดึจากกระดูกส้นเทา้ไปยงัน้ิวเทา้ ท าหนา้ท่ีช่วยรักษารูปทรงของ
เทา้ และยงัท าหนา้ท่ีเหมือนสปริงช่วยลดแรงกระแทกเม่ือเดินหรือวิง่การใชง้านซ ้ าๆ นานๆโดยไม่ผอ่นคลายอาการปวดจึงกลบัมา
ใหม่ได ้
4. Q: อาการในระยะแรกของโรครองช ้ามีอะไรบ้าง 
A: เกิดอาการปวดฝ่าเทา้ภายหลงัการออกก าลงักาย เดิน หรือยนืนาน ๆ แต่ถา้อาการมากข้ึน ผูป่้วยจะรู้สึกปวดส้นเทา้อยู ่
ตลอดเวลา 
5. Q: ลกัษณะเฉพาะของโรคนี ้คืออะไร 
A: เม่ือลุกข้ึนเดิน 2–3 กา้วแรกหลงัจากต่ืนนอนในตอนเชา้ หรือหลงัจากนัง่พกัขาเป็นเวลานาน จะรู้สึกเจบ็บริเวณส้นเทา้ 
เน่ืองจากเกิดการกระชากของเอน็ฝ่าเทา้ท่ีอกัเสบอยา่งทนัทีทนัใด แต่เม่ือเดินไประยะหน่ึง  เอน็ฝ่าเทา้จะค่อย ๆ ยดืหยุน่ข้ึน อาการ
เจบ็ส้นเทา้จึงค่อย ๆ ทุเลาลง 
6. Q: ภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจเกดิเมื่อไม่รับการรักษาและปล่อยไว้เป็นเวลานาน คืออะไร  
A: อาจมีหินปูนเกิดข้ึนบริเวณกระดูกส้นเทา้ท่ีเอน็ฝ่าเทา้ยดึเกาะอยู่ 
7. Q: ผู้หญงิกบัผู้ชายใครมีปัจจัยเส่ียงเกดิโรคนีม้ากกว่ากนั 
A: ผูห้ญิง เน่ืองจากไขมนัส้นเทา้จะบางกวา่ เอน็และกลา้มเน้ือของน่องและฝ่าเทา้ไม่แขง็แรงเท่าผูช้าย  
8. Q: ผู้ทีม่ีน า้หนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์กบัผู้ทีม่ีน า้หนักตัวมากกว่าเกณฑ์ใครมีปัจจัยเส่ียงในการเกดิโรคนีม้ากกว่า             กนั  
A: ผูท่ี้มีน ้าหนกัตวัมากกวา่เกณฑ ์เพราะหากน ้าหนกัมาก เส้นเอน็ฝ่าเทา้ก็ตอ้งรับน ้าหนกัมาก ท าใหเ้ส็นเอน็   ฝ่าเทา้อกัเสบและ
รักษาหายชา้ 
9. Q: มีอาการปวดโรคเอน็ฝ่าเท้าอกัเสบหรือรองช ้า เป็นๆหายๆมาตลอด 3 เดือน แต่ไม่อยากฉีดยาต้องท าอย่างไรบ้าง 
A:  -แช่เทา้ในน ้าอุ่นและบริหารในน ้าอุ่น ประมาณ 10นาที 
      - บริหารฝ่าเทา้โดยใชลู้กกล้ิงนวดเทา้ลดปวดเทา้เป็นประจ า 
      - ใส่อุปกรณ์ลดปวดส้นเทา้และฝ่าเทา้ plantar night splint เวลานอน 
      - ระหวา่งวนัควรใส่รองเทา้บ าบดัเพื่อช่วยในการกระจายน ้าหนกัของเทา้  
10. Q: ผู้ทีม่ีอายุมากขึน้ท าไมจึงมีปัจจัยเส่ียงในการเกดิโรคนี้ 
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A: เน่ืองจากไขมนับริเวณส้นเทา้จะบางลง ท าใหจุ้ดเกาะของเอน็ฝ่าเทา้บริเวณกระดูก ส้นเทา้ไดรั้บแรงกระแทกมากข้ึน  
11. Q: อาชีพใดมีปัจจยัเส่ียงในการเกิดโรคน้ีมากท่ีสุด 
A: ผูท่ี้ท  างานท่ีตอ้งยนืหรือเดินนาน ๆ บนพื้นแขง็ หรือขรุขระ เช่น พนกังาน นกักีฬา ครู พยาบาล ผูท่ี้ ใส่รองเทา้ส้นสูงนาน แม่คา้
ท่ีตอ้งยนืเดินขายของนานๆ  
12. Q: การออกก าลงักายแบบใดท่ีท าใหเ้กิดปัจจยัเส่ียงในการเกิดโรคน้ีได้ 
A: ผูท่ี้ออกก าลงักายท่ีหนกัเกินไปหรือไม่ไดย้ดืกลา้มเน้ือน่องหรือเอน็ร้อยหวาย  
13. Q: ลกัษณะเทา้แบบใดท่ีเกิดปัจจยัเส่ียงในการเกิดโรคน้ีได้ 

A: มีภาวะฝ่าเทา้แบนหรือโก่งโคง้จนเกินไป เพราะเส้นเอน็ยดึบริเวณน่องท าใหไ้ม่สามารถเคล่ือนไหวขอ้เทา้ไดต้ามปกติ  
14. Q:  อุปกรณ์ใดท่ีควรใส่เวลานอนเม่ือเกิดโรคเอน็ฝ่าเทา้อกัเสบหรือรองซ ้ า 
A: อุปกรณ์ลดปวดส้นเทา้และฝ่าเทา้ plantar night splint 
15. Q: คนเป็นรองซ ้ าควรใส่รองเทา้แบบใด 

A: ควรใส่รองเทา้ประเภท รองเทา้บ าบดัท่ีมีส้นนุ่ม ๆ หรือใชแ้ผน่รองส้นเทา้ท่ีนุ่ม ๆ มาติดเสริมในรองเทา้  ผูท่ี้มีฝ่าเทา้แบน 
อาจเลือกใชแ้ผน่รองเสริมอุง้เทา้เพื่อไม่ใหเ้ทา้ลม้เวลาเดินลงน ้าหนกั  และควรใส่รองเทา้ส้นนุ่ม ๆ เดินในบา้นดว้ย  

16. Q: การรักษาตอ้งรักษาดว้ยการผา่ตดัหรือไม่ อยา่งไร 
A: โรคเอน็ฝ่าเทา้อกัเสบ รักษาโดยวธีิตอ้งผา่ตดัเป็นหลกั  ประมาณร้อยละ 80 – 90 ของผูป่้วย อาการจะดีข้ึน แต่ตอ้งใชค้วาม
อดทนในการดูแลรักษาตวัเอง (อาจใชเ้วลานานถึง 2 – 6 เดือน) และตอ้งอาศยัหลาย ๆ วธีิประกอบกนั  
17. Q: การรักษาโรคเอน็ฝ่าเทา้อกัเสบหรือรองช ้า ควรลดน ้าหนกัตวัดว้ยหรือไม่ 
A: ควรค่ะ การลดน ้าหนกัช่วยให้อาการปวดดีข้ึนไดเ้พราะเป็นการลดแรงลงน ้าหนกัต่อฝ่าเทา้ 
18. Q: ท าไมการใส่อุปกรณ์ลดปวดส้นเทา้และฝ่าเทา้ plantar night splint จึงช่วยลดอาการปวดฝ่าเทา้ ส้นเทา้ได้ 
A: อุปกรณ์ลดปวดส้นเทา้และฝ่าเทา้ plantar night splint จะช่วยยดืเอน็กลา้มเน้ือฝ่าเทา้ในท่ากระดกขอ้เทา้ข้ึน  
19. Q: การรักษาดว้ยการผา่ตดัท าไดใ้นกรณีใด 
A: การผา่ตดัแกไ้ขความพิการของเทา้ เช่น ฝ่าเทา้แบนราบหรือโคง้เกินไป หรือมีการงอกของกระดูก 
20. Q: การรักษาดว้ยการเปล่ียนหรือแกไ้ขรองเทา้ใหถู้กลกัษณะข้ึนท าไดอ้ยา่งไร 
A: โดยเลือกรองเทา้ท่ีมีส้นนุ่ม ๆ หรือใชแ้ผน่รองส้นเทา้ท่ีนุ่ม ๆ มาติดเสริมในรองเทา้  ผูท่ี้มีฝ่าเทา้แบน อาจเลือกใชแ้ผน่รองท่ี
บริเวณอุง้เทา้เพื่อไม่ใหเ้ทา้ลม้เวลาเดินลงน ้าหนกั  และควรใส่รองเทา้ส้นนุ่ม ๆ เดินในบา้นดว้ย  
21. Q: การท ากายภาพบ าบดัดว้ยตนเองท าไดอ้ยา่งไร มีก่ีท่า ท่ีควรท า 
A: 2ท่า ท่าท่ี1 การยดืกลา้มเน้ือน่อง และเอน็ฝ่าเทา้ โดยในการยดืจะตอ้งท าคา้งไว ้10  วนิาที  ท าคร้ังละ             ประมาณ 10 คร้ัง  
ควรท าก่อนลุกข้ึนเดินหลงัต่ืนนอนและหลายๆ คร้ังต่อวนั 
      ท่าท่ี2 ใชผ้า้หนาๆสอดไปใตฝ่้าเทา้ในท่าท่ีนัง่ยดืขา ค่อยๆดึงผา้จนกระทัง่รู้สึกตึงๆฝ่าเทา้ การยดืกลา้มเน้ือน้ีสามารถท าได ้3 
นาทีต่อคร้ัง เป็นเวลา 3 คร้ังใน 1 วนั หรือวา่จะเป็น คร้ังละ 20 วนิาทีท า 5 ยก ท าวนัละ 2 คร้ังก็ได้ 
22. Q: ในกรณีท่ีผูป่้วยดูแลตนเองอยา่งเตม็ท่ีโดยวธีิไม่ผา่ตดัแลว้ยงัมีอาการของเอน็ฝ่าเทา้อกัเสบอยูต่อ้งท าอยา่งไร  
A: อาจจะตอ้งผา่ตดั เพื่อเลาะเน้ือเยือ่อกัเสบและยดืเอน็ฝ่าเทา้ หรือเอาหินปูนท่ีเกาะบริเวณกระดูกส้นเทา้ออก  



23. Q: ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึน้ใน 2-3 เดือน หากไม่ดีขึน้ต้องท าอย่างไร 
A: ตอ้งท าการ x- ray อาจมีหินการงอกของหินปูนหรือ แพทยจ์ะท าการฉีดยา steroid เขา้บริเวณเอน็ฝ่าเทา้ 

24. Q: เมื่อมีอาการปวดการดูแลตนเองเบือ้งต้นท าได้อย่างไร 
A: การประคบร้อนหรือเยน็ บริเวณส้นเทา้และฝ่าเทา้ ประมาณ15-20นาที 
25. Q: การท ากายภาพบ าบัดด้วยตนเองท าได้อย่างไร มีกีท่่า ทีค่วรท า  
A: 2ท่า ท่าท่ี1 การยดืกลา้มเน้ือน่อง และเอน็ฝ่าเทา้ โดยในการยดืจะตอ้งท าคา้งไว ้10  วนิาที  ท าคร้ังละ  ประมาณ 10 คร้ัง  ควรท า
ก่อนลุกข้ึนเดินหลงัต่ืนนอนและหลายๆ คร้ังต่อวนั 
      ท่าท่ี2 ใชผ้า้หนาๆสอดไปใตฝ่้าเทา้ในท่าท่ีนัง่ยดืขา ค่อยๆดึงผา้จนกระทัง่รู้สึกตึงๆฝ่าเทา้ การยดืกลา้มเน้ือน้ีสามารถท าได ้3 
นาทีต่อคร้ัง เป็นเวลา 3 คร้ังใน 1 วนั หรือวา่จะเป็น คร้ังละ 20 วนิาทีท า 5 ยก ท าวนัละ 2 คร้ังก็ได้ 
26. Q: การรักษาโดยใช้เคร่ืองมือทางกายภาพบ าบัด จะเจ็บมากหรือไม่ 
A: ขณะรักษาไม่เจบ็ค่ะ เคร่ืองมือกายภาพบ าบดัเป็นเคร่ืองทางการแพทยท่ี์สามารถลดการปวดการอกัเสบไดจ้  าเพาะจุด ช่วย
รักษาการอกัเสบในชั้นลึกของกลา้มเน้ือไดเ้ป็นอยา่งดี  
 


