The Diabetic Charcot Foot
Charcot neuropathic osteoarthropathy หรื อ Charcot neuroarthropathy (CN) อาจเรี ยกสั้นๆว่า Charcot foot
เป็ นกลุ่มอาการที่เกิดกับกระดูก ข้อต่อกระดูก และเนื้อเยือ่ อ่อนของกระดูกเท้าและข้อเท้า ลักษณะเริ่ มต้นมี local
inflammation และส่ งผลให้มี progressive bone destruction จนทําให้มีกระดูกแตกหัก กระดูกเคลื่อน และในที่สุด
เมื่อการอักเสบลดลง หากไม่มีการรักษาที่เหมาะสมกระดูกจะมีการเชื่อมติดกันในลักษณะรู ปร่ างผิดปกติจนเกิด
ภาวะเท้าผิดรู ป (deformity) ภาวะเท้าผิดรู ปจาก CN มีความเสี่ ยงสูงในการเกิดแผลที่เท้าและการถูกตัดเท้าในที่สุด
ที่มาของคํา Charcot มาจากการตั้งตามชื่อของ Jean-Martin Charcot ชาวฝรั่งเศส ซึ่งในปี ค.ศ.1868 เป็ นคน
อธิบายกลุ่มอาการนี้ครั้งแรกในผูท้ ี่มี neuropathy ซึ่งเกิดจากซิฟิลิส (Tabes dorsalis) ต่อมาในปี ค.ศ.1936 จึงมีผู ้
อธิบาย Charcot foot ในผูป้ ่ วยเบาหวาน และมีการพบว่า Charcot foot สามารถเกิดได้กบั โรคต่างๆ ซึ่งมี neuropathy
ได้แก่ leprosy, syringomyelia, alcoholism, poliomyelitis เป็ นต้นในปัจจุบนั พบว่าเบาหวานเป็ นสาเหตุของ CN บ่อย
ที่สุดเมื่อเทียบกับสาเหตุอื่นๆ พบอุบตั ิการณ์ของ CN ได้ประมาณ 0.1-5%(1) ของกลุ่มผูป้ ่ วยที่มี diabetic neuropathy
พบได้ท้ งั ในเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 โดยมักพบในผูท้ ี่เป็ นเบาหวานมานาน 10-15 ปี ขึ้นไป ซึ่งเริ่ มมี
neuropathy ส่ วนใหญ่มกั เป็ นเท้าข้างเดียวแต่อาจพบว่าเป็ นทั้งสองเท้าได้สูงถึง39%(1) และเท้าที่ผดิ รู ปมีโอกาสเป็ น
แผลได้บ่อย
Classification of CN
1. Clinical classification แบ่งเป็ น acute (active) และ chronic (inactive) stage
1.1 ภาวะ acute หมายถึงระยะเริ่ มต้นที่มี inflammation ลักษณะเท้ามี บวม แดง ร้อน (red, warm,
swollen) อาจมีอาการปวดร่ วมด้วยในบางราย ประมาณ50%ของเคสอาจไม่มีอาการปวดเลย เนื่องจากมี
neuropathy หากมีการตรวจวัดอุณหภูมิของเท้า 2 ข้าง จะพบว่าข้างที่มีอาการจะตรวจพบว่าอุณหภูมิ
อาจสูงกว่า 2-6Oc การตรวจเอกซเรย์เท้าด้วย plain radiograph ในระยะแรกนี้จะปกติ ดังนั้นการวินิฉยั
ที่สาํ คัญจึงใช้ลกั ษณะทางคลินิค
หากไม่ได้คิดถึงภาวะนี้กม็ กั จะพลาดการวินิฉยั ไปเป็ นโรคอื่นๆที่
คล้ายกันได้แก่ cellulitis , acute gout, deep vein thrombosis เป็ นต้น ดังนั้นควรวินิจฉัย CN ระยะแรก
นี้ให้เร็วที่สุดและให้การรักษาเพื่อลดการเกิด deformity
1.2 ภาวะ chronic เป็ นระยะที่ขบวนการ inflammation เริ่ มดีข้ ึน อาการบวม แดง ร้อน ลดลง อุณหภูมิ
ของเท้า 2 ข้าง ต่างกันน้อยกว่า 2Oc หากในระยะแรกมีกระดูกหักหรื อเคลื่อน กระดูกจะเริ่ มติดกันและ
หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรกก็จะเกิดเท้าผิดรู ป ตําแหน่งที่พบCharcot footบ่อยที่สุดได้แก่ midfoot
ทําให้เกิดลักษณะการผิดรู ปเฉพาะเรี ยกว่า rocker bottom deformity
2. Anatomical classification หากแบ่งง่ายๆอาจแยกเป็ นการเกิดโรคตามตําแหน่งของ forefoot (IP and
MTPJ), midfoot (TMT and tarsal joints) และ hindfoot ซึ่งตําแหน่งที่พบบ่อยที่สุดได้ midfoot ประมาณ
70-80%

3. Classification based on natural history โดยแบ่งตาม Eichenholtz stage ดูจากลักษณะเอกซเรย์เป็ นหลัก ซึ่ง
มี 3 ระยะ ได้แก่
3.1 stage I (Development or fragmentation)
3.2 stage II (Coalescence)
3.3 stage III (Consolidation or reconstruction)
stage I เท้ามีบวมแดงร้อน เอกซเรย์เท้าเริ่ มต้นอาจมีแค่ osteopenia หรื ออาจมี fragmentation หรื อ debris
ของ bone เกิด fracture , dislocation หรื อ joint subluxation ได้
stage II เท้าเริ่ มบวมแดงร้อนน้อยลง เอกซเรย์จะพบว่า เริ่ มมีกระบวนการของการสร้างเนื้อกระดูกใหม่
stage III ไม่มีลกั ษณะของ local inflammation และกระดูกเท้าติดกัน อาจติดกันในลักษณะผิดรู ป
Pathogenesis
ภาวะนี้เกิดจากมี local inflammation ของเท้า ซึ่งมีการพยายามใช้ทฤษฎีต่างๆมาอธิบายการเกิดโรคแต่ยงั ไม่
สามารถสรุ ปได้ชดั เจน ที่แน่ชดั ผูป้ ่ วยทุกรายต้องมี neuropathy และอาจมี AV shunting จากการที่มี autonomic
dysfunction ทําให้มี blood flow ที่เท้าเพิ่มขึ้น และส่ งผลให้มี bone resorption และกระดูกบางลง ผูป้ ่ วยบางรายอาจ
มีประวัติของ trauma มาก่อน (25-50%)(2) ซึ่งอาจเป็ นตัวกระตุน้ ให้มี local inflammation เมื่อเกิด local inflammation
และยังมีการเดินลงนํ้าหนักของเท้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความเจ็บปวด ส่ งผลให้มีขบวนการ inflammation เกิดมาก
ขึ้นมีการสร้าง inflammatory cytokinesหลายตัว ได้แก่ IL-1,IL-6 และTNF-α ซึ่งมีผลกระตุน้ osteoclast ทําให้มีภาวะ
bone resorbtion ต่อเนื่องจนเกิดกระดูกหักได้ง่าย ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมามีการการศึกษาพบว่านอกจาก
inflammtory cytokines ซึ่งมีผลต่อ osteoclast แล้วยังค้นพบว่า RANKL( receptor activator of nuclear factor-kappa
B ligand) ที่เพิ่มขึ้นมีผลกระตุน้ ต่อ osteoclastโดยตรง ภาวะที่เกื้อหนุนให้มี RANKLเพิ่มขึ้นได้แก่ การที่มี
neuropathy และการที่มี advanced glycation end product มากขึ้น
Diagnosis

การวินิจฉัยที่สาํ คัญที่สุดคือใช้ clinical diagnosis ควรนึกถึง acute Charcot foot เป็ นส่ วนหนึ่งของการวิ
นิฉยั แยกโรคเสมอหากพบผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีเท้าชา (neuropathy) ร่ วมกับมีบวมแดงร้อนบริ เวณเท้า และ
เมื่อนึกถึงจึงส่ งตรวจอื่นๆ เพิ่มเพื่อการวินิจฉัย ในกรณี ที่วินิจฉัยยังไม่ได้ชดั เจน การแนะนําให้คนไข้พกั การ
ใช้เท้า (Immobilization) ซึ่งเป็ นการช่วยรักษาและช่วยวินิจฉัยไปพร้อมๆ กัน หากเป็ น acute Charcot foot
การพักเท้าบนเตียงหรื อยกขาให้สูงขึ้นจะพบว่าอาการบวบแดงร้อนจะลดลงได้ในเวลาไม่นาน การวินิจฉัย
แยกโรคที่สาํ คัญได้แก่ การติดเชื้อในเท้า (cellulitis, osteomyelitis), acute gout, deep vein thrombosis,
sprain เป็ นต้น พบว่ามีการวินิจฉัย acute Charcot foot ผิดพลาดไปเป็ นกลุ่มโรคต่างๆ เหล่านี้ได้บ่อย

การตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยได้แก่ การทํา plain film ของเท้า ซึ่งควรทําในท่ายืน
(weight bearing) แต่ถา้ หากเอกซเรย์ปกติการวินิจฉัย acute CN ที่เร็ วที่สุดควรใช้ MRI scan ซึ่งมี sensitivity
ดีกว่าและสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ดีท้ งั กระดูกและ soft tissue แต่อาจต้องแยก Charcot foot จาก
osteomyelitis



การแยก actue CN ออกจาก osteomyelitis อาจทําได้ยากโดยเฉพาะเมื่อมีแผลพบร่ วมกับ CN ซึ่งบางครั้งก็
อาจมีท้ งั 2 ภาวะนี้ร่วมกัน ดังนั้นจึงจําเป็ นอาจต้องใช้การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการเพิ่มเติมได้แก่

Inflammatory markers ต่างๆ ได้แก่ WBC, ESR, CRP เป็ นต้น พบว่าใน acute CN จะไม่ค่อยมี
systemic inflammatory response มีแต่ local inflammation ดังนั้นค่า WBC และ CRP มักจะปกติหรื อ
สูงขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับ ESR พบว่าถ้าค่า ESR  70 mm/Hr ควรสงสัยว่าอาจมี osteomyelitis(3,4)

Imaging ได้แก่ MRI และ CT สําหรับการตรวจในระยะ acute นิยมตรวจ MRI มากกว่า เพราะนอกจาก
ให้รายละเอียดเรื่ องกระดูกแล้วยังให้รายละเอียดของ soft tissue การแยก MRI ของ acute CN และ
osteomyelitis แสดงดังตารางที่ 1 สําหรับ CT นิยมใช้ในการประเมินก่อนการผ่าตัดแก้ไขกระดูก

Nuclear imaging การใช้ white blood cell bone scan ซึ่ งอาจ label WBC ด้วย Indium-111 หรื อ Tc99m สามารถแยก CN และ OM ได้ดีข้ ึนมีค่า sensitivity และ specificity ในการวินิจฉัย DM ตั้งแต่ 50100% และ 29-100% ตามลําดับ(5) มีการศึกษาที่ใช้ FDG-PET พบว่าให้การวินิจฉัย CN ได้แม่นยําให้
sensitivity 100% และ accuracy 93.8%(5) แต่ราคาแพงกว่า MRI มาก

ตารางที่ 1 ลักษณะความแตกต่างของ MRI ระหว่าง OM และ CN (6)
MRI feature

Osteomyelitis (OM)

Charcot neuroarthropathy (CN)

Location

Phalanges, metatarsal heads, calcaneus, Predominantly midfoot
malleolus
(tarsometatarsal, metatarsophalangeal
joints)

Distribution

Focal involvement

Several joints/bones involved

Bone marrow signal
- changes

Around ulcers, fistula tracts

Periarticular

Adjacent subcutaneous
- fat signal

Inflamed, sinus tracts, abscess
formation

Edematous

Deforming

Usually not seen

Midfoot collapse

Treatment
1. Offloading การรักษาเบื้องต้นที่สาํ คัญที่สุดและถือเป็ น gold standard คือ การใส่ Total contact Cast ซึ่งควร
เปลี่ยนถี่ทุก 1-2 อาทิตย์ ในช่วงแรก เนื่องจากมีการยุบบวมของเท้าลงมากอาจทําให้เฝื อกไม่พอดีกบั เท้า
การใส่ เฝื อกอาจลงนํ้าหนักเป็ น weight bearing ได้(7) แต่ท้ งั นี้ไม่ควรเดินมาก เนื่องจากการใช้เท้าอีกข้างมาก
ขึ้นอาจกระตุน้ ให้เกิด acute CN ได้ในเท้าอีกข้างหนึ่ง ระยะเวลาที่ใส่ เฝื อกควรนานจนกว่าจะพ้นระยะ
acute phase อุณหภูมิของเท้าควรต่างกันน้อยกว่า 2Oc และเอกซเรย์กระดูกเริ่ มมีการสร้างเนื้อกระดูกใหม่

ระยะเวลาการใส่ เฝื อกโดยเฉลี่ย ประมาณ 9-16 สัปดาห์ หรื อบางครั้งอาจนานมากว่า 1 ปี หากเป็ นที่
hindfoot หรื อ ankle(8) เมื่อพ้นระยะ acute ไปแล้วสามารถเปลี่ยนจากเฝื อกเป็ น removable cast walker และ
ปรับเป็ น footwear ในที่สุด
2. Medical management
2.1 Antiresorptive agents มีการใช้ยากลุ่ม intravenous (pamidronate และ zolendronate) และ oral
(alendronate) bisphosphonates รวมทั้ง intranasal calcitonin พบว่าการใช้ยาเหล่านี้อาจช่วยลดbone
turnover แต่ยงั ไม่แสดงผลชัดเจนทางคลินิกในเรื่ อง clinical outcome ต่างๆ(9-13)
2.2 Anabolic therapies ยังไม่มีขอ้ สนับสนุนเพียงพอของการใช้ recombinant human parathyroid
hormone ใน acute CN
2.3 Rehabilitation ปัญหาที่ตามมาภายหลัง Immobilization ได้แก่ การเกิด muscle wasting, joint
stiffness และ loss of bone density ดังนั้นควรเริ่ มทํา rehabilitation ตั้งแต่เริ่ มถอดเฝื อก แต่ควรทําแบบ
มีข้ นั ตอนอย่างระมัดระวังเพือ่ ป้ องกันไม่ให้มีการกําเริ บของ acute CN อีกครั้ง
2.4 Surgical treatment การผ่าตัดมักจะเลือกทําเมื่อพ้นระยะ actue ไปแล้ว เพื่อแก้ไขภาวะ deformity
แต่อาจจําเป็ นต้องทําแต่เนิ่นๆ หากป็ นกรณี ของ severe CN ของ ankle การผ่าตัดอาจมีแบบต่างๆ ได้แก่
การใส่ fixator แบบต่างๆ ทั้ง internal หรื อ external fixation อาจเป็ นการผ่าตัดเส้นเอ็น (TAL, tendoachilles lengthening) หรื ออาจเป็ นการตัดกระดูกส่ วนที่ยนื่ ออกมา (Exostectomy or planning) ในกรณี
ของ rocker bottom deformity
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