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ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา

1. ชื่อผลงานเร่ือง เท็มโพโรแมนดิบิวลาร ดิสออรเดอร (Temporomandibular disorders)

2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ มกราคม 2550 – มีนาคม 2550

3. สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ 100 %

4. ผูรวมจัดทําผลงาน - สัดสวนของผลงาน - %

5. บทคัดยอ

อาการและอาการแสดงของ Temporomandibular disorders ในประชากรทั่วไปพบไดบอยประมาณ
50% - 60% อาการแสดงบางอาการอาจเปนตัวกระตุนใหผูปวยมารับการรักษา บางอาการไมแสดงออกหรือผูป
วยไมรูสึกถึงความผิดปกติ (Subclinical sign) หากปลอยทิ้งไวอาจกลายเปนความผิดปกติในการทําหนาที่ของ
ระบบบดเคี้ยวได ดังน้ันควรตรวจระบบบดเคี้ยวในผูปวยทุกรายที่เขามารับการรักษาทางทันตกรรม ในรายที่มี
อาการผิดปกติของระบบบดเคี้ยวไมไดหมายความวาจะตองรักษาทุกราย ขึ้นกับวา ความผิดปกติน้ันกอใหเกิด
ความเจ็บปวด หรือความผิดปกติในการทําหนาที่ของระบบบดเคี้ยวใน
ผูปวยน้ันๆ หรือไม ความสําเร็จในการบําบัดรักษาผู ปวยที่มีความผิดปกติดังกลาว ขึ้นกับการวินิจฉัยโรคไดถูกต
อง ซึ่งการวินิจฉัยโรคไดถูกตองแมนยําตองไดขอมูลที่ละเอียดครบถวนจากการซักประวัติผูปวยและการตรวจ
ระบบบดเคี้ยว รายงานน้ีเปนการนําเสนอการใหการรักษาผูปวย Temporomandibular disorders จํานวน1ราย
ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมีความผิดปกติของขอตอขากรรไกรชนิด Osteoarthritis ร
วมกับอาการปวดเกร็งของกลามเน้ือบดเคี้ยว และการอักเสบของเยื่อหุมขอตอขากรรไกร โดยเลือกใชวิธีการ
รักษาแบบกลับได(Reversible) ดวยเฝอกสบฟน (Occlusal splint) รวมกับการบริหารขากรรไกร (Therapeutic
exercise) ซึ่งใหผลสําเร็จในการรักษา พรอมทั้งรายงานการติดตามผลการรักษา

6. บทนํา
เท็มโพโรแมนดิบิวลาร ดิสออรเดอร (Temporomandibular  disorders) เรียกโดยยอวา TMD 1 เปนคําที่

ใชเรียกกลุมอาการหรือปญหาทางคลินิก ที่เกี่ยวของกับระบบบดเคี้ยวอันไดแก กลามเน้ือบดเคี้ยวและขอตอขา
กรรไกร (TMJ) รวมถึงอวัยวะรวมอ่ืนๆ
 อาการและอาการแสดง

อาการ (Symptom) คือสิ่งที่ผูปวยอธิบายและบอกกลาวแกแพทยหรือทันตแพทย สวนอาการแสดง
(Sign) คือ สิ่งที่แสดงออกมาและสามารถพบไดจากการตรวจทางคลินิก ผูปวยสวนมากจะทราบถึงอาการของ
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ตนเอง แตมักไมไดสังเกตอาการแสดง เชน ผูปวยรูสึกวามีเสียงคลิกที่หนาหูเวลาอาปาก ทันตแพทยตรวจพบวา
ที่ขอตอขากรรไกรมีการกดเจ็บ(Tenderness) ดวย ทั้งเสียงคลิกและอาการกดเจ็บเปนอาการแสดง แตเฉพาะ
เสียงคลิกเทาน้ันที่เปนอาการของผูปวย ที่ผูปวยบอกออกมา ดังน้ันทันตแพทย จึงควรมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับอาการและอาการแสดงที่พบไดบอยในผูปวย TMD ซึ่งก็คือ
1. ความเจ็บปวด (Pain) และการกดเจ็บ (Tenderness) 2,3,4

เปนอาการที่พบมากที่สุดในผูปวย และเปนสิ่งที่มักจะทําใหผูปวยตองการรักษาและมาพบแพทย หรือ
ทันตแพทย บริเวณที่มักมีอาการปวด ไดแก บริเวณหนาหู กราม ขมับ อาการปวดมักเพิ่มขึ้นขณะขากรรไกรทํา
หนาที่เชน การเคี้ยว การหาว การพูดอ่ืนๆ รวมถึงเมื่อทําการกดที่บริเวณน้ันๆ จะเกิดอาการเจ็บปวดมากขึ้น
(Tenderness) การกดเจ็บอาจเกิดในบริเวณที่มีความผิดปกติ โดยมิไดมีอาการปวดรวม ดวยก็ได

 อาการปวดกลามเน้ือ
อาการปวดที่เกิดจากกลามเน้ือเรียกวา Myalgia 1,2 อาการปวดกลามเน้ือน้ีพบไดบอย รองลงมาจากการ

ปวดจากฟนและอวัยวะปริทันต ในกลุมผูปวยที่มีอาการปวดบริเวณชองปากและใบหนา อาการปวดกลามเน้ือ
มักมีลักษณะแผกระจาย (Diffuse) 2,3 ตอเน่ืองปวดต้ือๆ หรือเหมือนถูกบีบ ระดับความรุนแรง มีไดต้ังแตรูสึก
เมื่อยหรือตึง

 อาการปวดขอตอขากรรไกร
อาการปวดที่เกิดขึ้นจากขอตอ เรียกวา Arthragia 1,2, อยางไรก็ตามในขอตอปกติอาการปวดน้ีไมไดเกิด

จากสวนของ Articular surface แตจะเกิดจากอวัยวะรับความรูสึกปวด(Nociceptors) ที่อยูในเน้ือเยื่อออนรอบๆ
ขอตอใน TMJ มีเน้ือเยื่อที่มีอวัยวะรับความรูสึกปวด อาการปวดขอตอในขอที่ยังมีโครงสรางปกติมักมีลักษณะ
ปวดจ๊ีดๆ (Sharp) กระทันหัน (Sudden) และรุนแรงที่มักจะเกิดรวมกับการเคลื่อนที่ขากรรไกร เมื่อขากรรไกร
ไดพักอาการปวดจะหายไปไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ถามีการทําลายโครงสรางของขอตอ ก็อาจเกิด
อาการอักเสบขึ้น
2. การทําหนาท่ีผิดปกติ (Dysfunction) 2,3,4

2.1 เสียงท่ีขอตอขากรรไกร
มักเกิดจากการที่มีความผิดปกติของสวน Condyle กับ Disc ลักษณะของเสียงมีไดหลายรูปแบบ ถึงแม

วาการมีเสียงที่ขากรรไกร ถือวาเปนอาการผิดปกติ แตก็มิไดหมายความวาเปนพยาธิสภาพที่ตองรักษาเสมอไป
ลักษณะเสียงที่ขากรรไกรที่พบไดคือ Clicking และ Crepitus

 Clicking
เสียง clicking มีลักษณะเปนเสียงเด่ียวสั้น เกิดไดขณะขากรรไกรมีการเคลื่อนที่ไมวา จะเปนขณะ

อาปาก หุบปาก เยื้องคาง หรือ ยื่นคาง



-3-

 Crepitus
เสียง crepitus หรือ crepitation เปนเสียงที่มีลักษณะรัว ดังกรอบแกรบ หรือ เสียงครูด การมีเสียง

crepitus มักเปนขอบงชี้ในทางคลินิกวา มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบนพื้นผิวตางๆ ของขอตอขา
กรรไกร

2.2 การเบี่ยงเบนของแนวการเคลื่อนท่ีของขากรรไกร (Jaw deviation)
ลักษณะการเคลื่อนที่ตามปกติของขากรรไกรจะเปนไปอยางสมมาตร ไมมีการเบี่ยงเบน ลักษณะของ

การอาปากก็ควรที่จะอาไดตรง ไมสะดุด แตในผูปวย TMDพบบอยวาผูปวยมีลักษณะการเบี่ยงเบนของการอา
ปากไดหลายรูปแบบ

2.3 การเคลื่อนท่ีของขากรรไกรไดจํากัดหรือนอยลง (Limited or decreased in range of motion)
เปนอาการที่พบไดบอยในผูปวย TMD มักเกิดจากการที่กลามเน้ือถูกใชงานมากเกินไป จนเกิดความ

ผิดปกติขึ้นระยะการเคลื่อนที่ของขากรรไกร หมายถึง ระยะที่เกิดจากการอาปาก เยื้องคาง ยื่นคาง  ระยะอา
ปากกวางที่สุดวัดจาก incisor edge - incisor edge ในคนปกติอยูที่ระยะประมาณการศึกษา 53-58 มม. ระยะอา
ปากที่จํากัดหรือนอยกวาปกติ คือระยะที่นอยกวา 40 มม. และระยะการยื่นคางน้ันมีระยะปกติอยูที่ 7 มม. การ
เคลื่อนที่จํากัดของขากรรไกรที่เกิดจากความผิดปกติ TMJ มักเกิดจากความสูญเสียความสัมพันธของสวนหัว
Condyle และ Articular disc
 อาการและอาการแสดงอื่นๆ ท่ีพบรวมกับ TMD 2,3,4,5

1. อาการปวดศีรษะ
อาการปวดศีรษะพบไดบอย เชน Neurovascular Headache หรือ Migraine  Myofascial pain ของกลาม

เน้ือบดเคี้ยวโดยเฉพาะ Temporalis ทําใหเกิดอาการปวดศีรษะบริเวณขมับได
2. อาการทางหู

อาการปวดหู สามารถพบไดในผูปวย TMD โดยมีสาเหตุมาจาก TMJ pain อาจทําใหผูปวยไมสามารถ
บอกตําแหนงของความเจ็บปวดไดแนนอน ผูปวย TMD มีอาการหูอ้ือ มีเสียงในหู หรือวิงเวียน

3. อาการและอาการแสดงท่ีฟน
3.1 การโยกของฟน (Mobilitity) แรงบดเคี้ยวที่มีมากกวาปกติ ทําใหเกิดการโยกของฟนได การโยก

ของฟนลักษณะน้ีเกี่ยวของกับการที่มีการทํางานของกลามเน้ือที่มากเกินไป (Hyperactivity) ซึ่งอาจพบในคนที่มี
การนอนกัดฟน

3.2 การอักเสบของประสาทฟน (Pulpitis) ในกรณีที่มี Parafunctional habits รวมดวยโดยแรงบดเคี้ยว
ที่มากเกินไป อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของเลือด ที่เลี้ยงประสาทฟนทางปลายราก

3.3 ฟนสึก (Tooth wear) เปนอาการแสดงที่พบไดบอยที่สุดในบรรดาความผิดปกติของฟน
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 สาเหตุของการเกิด TMD 2,3,4,5,6

มีปจจัยมากมายที่อาจเปนสาเหตุของTMD เรียกปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิด TMD วา Contributing factors
ซึ่งแบงตามลักษณะไดดังน้ีคือ

1. Predisposing factors เปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเร่ิมมีอาการหรืออาการแสดงของ TMDขึ้น เชน เคี้ยว
ของแข็ง อาจทําใหเกิดแรงที่มากผิดปกติตอกลามเน้ือและขอตอทําใหกลามเน้ือลา เสี่ยงตอการเปน TMD ได

2. Initiating factors เปนปจจัยที่ทําใหเร่ิมมีอาการหรืออาการแสดงของ TMD ขึ้น เชนการถูกกระแทก
ที่ขอตอทําใหเกิดการอักเสบบวมเกิดอาการปวดได

3. Perpetuating factors เปนปจจัยที่ทําใหอาการแยลงหรือรบกวนการหายเมื่อเกิด TMDขึ้นแลว
 หลักท่ัวไปในการรักษาผูปวย 2,5,6,7

เบื้องตนควรเปนการรักษาแบบอนุรักษ และผันกลับได ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือ
เปลี่ยนแปลงการสบฟนของผูปวย เชน การทํา Occlusal adjustment

การรักษาเหลาน้ีอาจพิจารณากระทําไดภายหลัง เพื่อทําใหการสบฟนมีเสถียรภาพดีขึ้น  การที่จะ
สามารถใหการรักษาที่ดีแกผูปวยไดน้ันตองเร่ิมจากการซักประวัติและตรวจรางกายที่ดีการใชเคร่ืองมือเสริม
หรือภาพถายทางรังสีตางๆ ชวยเพื่อใหนําไปสูการวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง นอกจากน้ันยังสามารถทําใหทราบถึงป
จจัยตางๆ ที่มีสวนกอใหเกิดความผิดปกติ(Contributing factors) ดวย ปจจุบันการรักษาผูปวย TMD มักจะทํา
กันเปนกลุมโดยมีผูเชี่ยวชาญจากหลายๆ สาขาเรียกวา Multidisciplinary management เพื่อใหการรักษาประสบ
ผลสําเร็จมากขึ้นกลุมผูเชี่ยวชาญน้ีประกอบไปดวยทันตแพทย นักกายภาพบําบัด และนักจิตวิทยา

รูปแบบการดูแลรักษาผูปวย TMD ที่ใชกันทั่วไปมีดังน้ี 2,3,4,5

1. การใหความรูและวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาตนเองแกผูปวย (Patient Education and
Self-Care)

2. การรักษาเชิงพฤติกรรมและการเรียนรู (Cognitive Behavioral Intervention)
3. การใชยา (Pharmacologic Management)
4. กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
5. การใชเคร่ืองมือออรโธพีดิก (Orthopedic Appliance Therapy)
6. การรักษาดานบดเคี้ยว (Occlusal Therapy)
7. การผาตัด (Surgery)

7. วัตถุประสงค
ความสําเร็จในการบําบัดรักษาผูปวย Temporomandibular disorders ขึ้นกับการวินิจฉัยโรคไดถูกตอง ซึ่งการ

วินิจฉัยโรคไดถูกตองแมนยํา ตองไดขอมูลที่ละเอียดครบถวนจากการซักประวัติผูปวยและการตรวจระบบบด
เคี้ยวซึ่งทันตแพทยสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมของผูปวยแตละคน และสามารถใชการรักษาตาง ๆ
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รวมกัน เพื่อควบคุมอาการ และ Contributing factors ดังน้ันควรตรวจระบบบดเคี้ยวในผูปวยทุกรายที่เขามารับ
การรักษาทางทันตกรรม

8. วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน
ประวัติท่ัวไป ( Patient Identity)

ผูปวยหญิงไทยอายุ 25 ป สถานภาพสมรส  อาชีพ เกษตรกรทําฟารมไก

อาการสําคัญ ( Chief Complaint )
ปวดบริเวณหนาตอหูขางซาย กัดฟนไมไดและอาปากไดนอยลง   ประมาณ 3 เดือน

ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน (Present Illness)
ปวดบริเวณหนาตอหูขางซายประมาณ 3 เดือน หลังจากเคี้ยวขนมปงไสสับปะรด โดยมีเสียงคลิกแลว

เจ็บขึ้นมาทันที อาปากไดนอยและปวดมาก ไปพบแพทยแตอาการไมดีขึ้น เคี้ยวไดแตอาหารนุมๆ และปวดมาก
เมื่อ 2 สัปดาห  กอนมารับการรักษาทานยาคลายกลามเน้ือ แลวอาการปวดลดลง แตรูสึกปวดมากเมื่ออา
ปากกวาง  และมาติดตอเขารับการรักษาที่คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เมื่อ มกราคม พ.ศ.2550

ประวัติทางการแพทย (Past Medical History)
ผูปวยเคยเขารับการรักษาโรคเครียดและชักที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อ 5 ปที่แลว เน่ืองจากมี

ความเครียดจากการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา โดยมีการชักเกิดขึ้นเปนประจําสัปดาหละ 1–2 คร้ังใน
ชวง 6 เดือนกอนรับการรักษา เขารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยเปนผูปวยในแผนกจิตเวช  เปน
ระยะเวลาประมาณ 1 – 2เดือน โดยไมมีประวัติการประสบอุบัติเหตุเมื่อเกิดอาการชัก ผูปวยรับการรักษาอยาง
ตอเน่ืองในชวง 1ป ไมไดทําการศึกษาตอ และกลับไปประกอบอาชีพที่ภูมิลําเนา  ซึ่งโรคเครียดและอาการชักลด
นอยลง  โดยไมไดรับการรักษาภาวะดังกลาวเปนเวลาประมาณ 2 ป และมีการชักคร้ังสุดทาย ประมาณ 2 ป

ไมมีประวัติแพยา แพอาหาร ไมเคยประสบอุบัติเหตุ  ผูปวยประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําฟารมไก
และเปนหลักของครอบครัวในการจัดการดูแลงาน

ประวัติทางทันตกรรม (Dental History)
ผูปวยเคยไดรับการรักษาไดแก อุดฟน , ขูดหินนํ้าลาย โดยไมมีประวัติการไดรับการกรอแตงใดๆ ผูปวย

ใหประวัติวามีการกัดเนนฟนเมื่ออยูในภาวะเครียด เชน เลี้ยงดูบุตร  และมีลักษณะ Tongue Thrust ปรากฏ รวม
ดวย

การตรวจทางคลินิก  (Clinical  Examination)
 การประเมินสวนศีรษะ คอ และตอมนํ้าเหลือง

- ไมพบความผิดปกติใดๆใบหนามีความสมมาตร
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- ลักษณะใบหนาในแนว Horizontalเปน Class III
- ลักษณะใบหนาในแนวVertical มี Openbite 6.5 mm ระหวาง #11 - #41

 การประเมินขอตอขากรรไกร
ตรวจพบความเจ็บปวดปานกลาง บริเวณผนังดานขาง และผนังดานหลัง ของขอตอขากรรไกร

ดานซาย แตพบความเจ็บปวดเล็กนอย ที่ขอตอขากรรไกรขางขวา
การเคลื่อนที่ของขากรรไกร
- ลักษณะการเคลื่อนที่ราบร่ืน
- ความกวางขณะอาปากเต็มที่ 26.5 มิลลิเมตร และมีอาการปวด
- ระยะยื่นไปขางหนา 5 มิลลิเมตร และมีอาการปวด
- ระยะเยื้องไปทางขวา 6. 5มิลลิเมตร และมีอาการปวด
- ระยะเยื้องไปทางซาย 8 มิลลิเมตร และมีอาการปวด
- ขณะอาปากขากรรไกรลางมีการเฉไปขางๆทางซาย ประมาณ 3 มิลลิเมตร ที่ระยะ 22 – 24

มิลลิเมตร
เสียงขอตอขากรรไกร
- ขณะหุบปากมีเสียงดังคลิกที่ขอตอขางซาย ที่ระยะ 22 – 24 มิลลิเมตร

 การตรวจกลามเน้ือบดเคี้ยว
- เจ็บปวดปานกลาง ที่กลามเน้ือ Sternocleidomastoid ดานซาย
- เจ็บปวดเล็กนอย ที่ Lateral  Pterygoid และ Trapezius ดานซาย
- มีอาการปวดบริเวณ Lateral  Pterygoid ดานซาย เมื่อ : Opening/ Protruding against

resistance
- ไมมีอาการปวดบริเวณ Medial Pterygoid ,  masseter และ anterior part of temporalis

muscle ดานซายและขวาเมื่อ : Closing against resistance
- มีอาการปวดบริเวณหนาหูขางซายเมื่อกัดดานขวา และปวดดานขวาเมื่อกัดซาย

(Loading of joint)
 การประเมินระบบประสาทและหลอดเลือด

- ไมพบความผิดปกติใด ๆ
การตรวจภายในชองปาก (Intraoral  Examination)

- พบฟนจํานวน 28 ซี่ ไมมีประวัติผาตัดฟนฝง
- พบการสึกที่ดานบดเคี้ยวทุกซี่
- Oral hygiene  : Fair
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การวิเคราะหการสบฟน (Occlusal Analysis)

- Angle’s class III Classification

- Molar relationship : Class III

- Canine relationship:Class III

- Open bite at #11- #41 = 6.5 mm

#14 - #45 = 1 mm

#24 - #34 = 2 mm

การตรวจทางภาพถายรังสี (Radiographic  Evaluation)
จากภาพถายรังสีนอกชองปากชนิด Panoramic พบหัว Condyle ทั้งสองขางมีลักษณะแตกตางไปจาก

ปกติ คือมีการสึกลักษณะ Spur
การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)

จากการซักประวัติ และการตรวจทางคลินิก ใหการวินิจฉัยวาเปน
- Capsulitis

- Muscle spasm

- Osteoarthritis

แผนการรักษา (Treatment Plan)
1. Emergency Treatment

- ใหคําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับอาการของผูปวย   รวมทั้งใหกําลังใจแกผูปวย เพื่อใหผูปวย
คลายกังวล มีกําลังใจ และไมคาดหวังและเตรียมรับผลการรักษาได

- ใหยาคลายกลามเน้ือและยาตานการอักเสบ
- แนะนําใหผูปวยประคบนํ้าอุนบริเวณที่มีอาการปวด และรับประทานทอาหารออนๆ

2. Initial Treatment
- ใหคําอธิบายและชี้แนะแนวทางการดูแลรักษาตนเองของผูปวย ชี้ใหเห็นถึงปจจัยเสี่ยงตางๆ

การดูแลตนเองอยางงาย เชนเลี่ยงเคี้ยวอาหารแข็ง
- การใสเคร่ืองมือในชองปากชนิด Stabilization occlusal splint
- ปรับพฤติกรรมแนะนําการปรับพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน การกัดเนน
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ฟนในขณะที่มีความเครียดติดตามผลเปนระยะๆ
3. Long–term Treatment

หลังจากติดตามผล จนอาการและลักษณะทางคลินิกคงที่แลว อาจตองพิจารณาจัดฟนรวมกับการ
ผาตัด เพื่อแกไขความผิดปกติที่ขอตอขากรรไกร การสบฟน รวมทั้งปญหาดานความสวยงาม

บันทึกการรักษา (Progress Note)
Visit ท่ี 1 : Emergency Treatment

- ใหยาคลายกลามเน้ือและยาตานการอักเสบดังน้ี
Mydocalm 50 mg. for 1 wk.

Brufen  400 mg. for 1 wk.
- แนะนําใหผูปวยประคบนํ้าอุนบริเวณที่มีอาการปวด
- แนะนําใหผูปวยทานอาหารออนๆ
- สงถายภาพถายรังสี Panoramic
- พิมพปาก และบันทึกการสบฟนในตําแหนง Centric  relation เพื่อทํา Occlusal  splint

Visit ท่ี 2 : นัดผูปวยเพื่อใสเคร่ืองมือ Occlusal splint
Chief complaint :

ปวดหนาหูดานซายเหมือนคร้ังที่แลว และเร่ิมปวดดานขวา อาปากไดนอยเหมือนเดิม โดย
ผูปวยประเมิน Visual analogue scale คือ 7

Oral examination.  :
Maximum opening = 26.5mm

Left lateral excursion = 8 mm

Right lateral excursion  = 6.5 mm

Open bite at   #11 - #41 =   6.5 mm

#14 - #45  =   1 mm

#24 - #34  =   2.5 mm

Centric occlusion  :  On right  side   #17 / #48



On  left  side    #27 / #37

#26 / #36  Slightly contact

การรักษาที่ไดรับ
- ใส Occlusal splint แนะนําใหผูปวยประคบนํ้าอุนบริเวณที่มีอาการปวด
- แนะนําใหผูปวยทานอาหารออนๆ

Visit ท่ี 3 :นัดติดตามอาการหลังใสเคร่ืองมือ Occlusal splint เปนเวลา 2สัปดาห
Chief complaint :

อาการปวดลดนอยลงแตยังรูสึกขัด ๆ เวลาอาปาก และยังมีเสียง clickบางบางคร้ัง เมื่อ
อา – หุบปาก โดย ผูปวยประเมิน Visual analogue scale คือ 5

Oral examination :

Maximum  opening   = 30 mm

Left lateral excursion = 11 mm

Right lateral excursion  = 10 mm

Open bite at #11 - #41 =   6.5 mm

#14 - #45  =   1    mm

#24 - #34  =   2.5 mm

Centric occlusion  : On right  side   #17 /#48

On  left  side    #26 / #36, #27 /#37 , #28 / #38

การรักษาที่ไดรับ
- ทําการปรับแตงการสบบน Occlusal splint
- พิมพปาก และบันทึกการสบฟน เพื่อทํา Occlusal  analysis
- แนะนําใหผูปวยประคบนํ้าอุนบริเวณที่มีอาการปวด นัดติดตามอาการ

Visit ท่ี 4 :นัดติดตามอาการหลังใสเคร่ืองมือ Occlusal splint เปนเวลา 4สัปดาห
Chief complaint :

อาการปวดหายไปแตปวดเมื่ออาปากกวาง , เคี้ยวอาหารแข็งยังมีเสียง clickบาง
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โดย ผูปวยประเมิน Visual analogue scale คือ 4
Oral examination :

Maximum  opening   = 32 mm

Left lateral excursion = 12 mm

Right lateral excursion  = 10 mm

Open bite at #11 - #41 =   5.5 mm

#14 - #45  =   0.5 mm

#24 - #34  =   2    mm

Centric occlusion :  On right  side   #17 / #48  ,  #15 / #46

On  left  side    #26 / #36, #27 /#37 , #28 / #38

การรักษาที่ไดรับ
- ทําการปรับแตงการสบบน Occlusal splint นัดติดตามอาการ

Visit ท่ี 5 :นัดติดตามอาการหลังใสเคร่ืองมือ Occlusal splint เปนเวลา 10 สัปดาห
Chief complaint :

อาปากไดมากขึ้น ,ทานอาหารไดดีขึ้น ไดยินเสียง click บาง
โดย ผูปวยประเมิน Visual analogue scale คือ 3

Oral examination :
Maximum  opening   = 30 mm

Left lateral excursion = 12 mm

Right lateral excursion  = 10 mm

Open bite at #11 - #41 =   4 mm

#14 - #45    : นอยมาก

#24 - #34  =   1 mm
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Centric occlusion  : On right  side   #17 /#48  ,  #15 / #46

On  left  side    #26 / #36, #27 /#37 , #28 / #38

การรักษาที่ไดรับ
- ทําการปรับแตงการสบบน Occlusal splint

9. ผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษา
จากการซักประวัติและผลการตรวจทางคลินิก   ซึ่งพบวาผูปวยมีการสบฟนลักษณะ Anterior open bite

แตฟนมีการสึกที่ดานบดเคี้ยวอยางมากทุกซี่    ใหการวินิจฉัยเบื้องตนวา Capsulitis และ Muscle spasm ซึ่ง
สงผลกระทบทําใหปวดมากขณะอาปากรวมกับการกัดฟนไมได สวน Osteoarthritis ไดเพิ่มจากถาพถายรังสี
Panoramic

การรักษาจึงเร่ิมตนจากการ ใหความรูแกผูปวย เกี่ยวกับสาเหตุและอาการของโรค   แนะนําวิธีดูแล
ตนเองที่จะทําใหอาการปวดบรรเทาลงได และการรักษาดวย Occlusal splint โดย Occlusal splint น้ีจะทําหนาที่
stabilized occlusion และชวยกระจายแรงบดเคี้ยว   รวมกับพิจารณาปจจัยที่กอใหเกิดอาการของผูปวยน้ันถูก
กําจัดออกไปหมดหรือยัง   ซึ่งในผูปวยรายน้ีพบความเสื่อมของขอตอขากรรไกรรวมดวย  ซึ่งตองไดรับการักษา
จากมีผูเชี่ยวชาญจากหลายๆ สาขา

สวนอาการทางคลินิกของผูปวยน้ันเห็นไดวา มีแนวโนมเปนไปในทางที่ดีขึ้น คือ ผูปวยไมมีอาการ
เจ็บปวด,  การสบเปดลดนอยลงและผูปวยรูสึกได,   ฟนสบกันจํานวนซี่มากขึ้น    และ Visual analogue scale
มีระดับคะแนนที่ลดลง

10. การนําไปใชประโยชน
สิ่งที่สําคัญในการรักษาผูปวย คือ การซักประวัติขอมูลของผูปวยที่ครบถวน ,การตรวจทางคลินิก

รวมถึงการสงตรวจเพิ่มเติม เพื่อเปนขอมูลประกอบการวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง การวางแผนการรักษาทั้งการ
รักษาเบื้องตน และการรักษาระยะยาวเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลองกับอาการและความรุนแรงของโรคที่
เกิดขึ้น ทั้งตองอาศัยความรวมมือและวางแผนการรักษาจากทันตแพทยและแพทยเฉพาะทางหลายสาขา

11. ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค
- เน่ืองจากที่คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพน้ี  ไมมีเคร่ืองถายภาพรังสีนอกชองปาก

Panoramicจึงตองสงผูปวยไปถายภาพรังสีดังกลาวที่สถานบริการอ่ืน ทําใหเกิดความยุงยาก และใชเวลาในการ
รักษาเพิ่มมากขึ้น
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- การรักษาผูปวย TMD น้ัน การซักประวัติ หรือพูดคุย แสดงความใกลชิด ระหวางผูปวยและทันต
แพทยน้ัน เพื่อใหผูปวยไวใจในการใหขอมูล หรือพูดคุยในสิ่งที่ไมสบายใจตางๆ ซึ่งมีผลตอความสําเร็จในการ
รักษา ตองประกอบไปดวย ความเหมาะสมของ เวลา สถานที่ บรรยากาศ และสภาพแวดลอม แตเน่ืองจาก
สถานที่ใหการรักษาคับแคบ มีหองใหบริการเพียง 2 หอง ทําใหการหมุนเวียนคนไขตองเปนไปอยางรวดเร็ว
และเรงรีบ

12. ขอเสนอแนะ/วิจารณ
- ควรจัดใหมีอุปกรณ, เคร่ืองมือในการตรวจวิเคราะหที่ใหขอมูลไดสมบูรณขึ้น
- ควรมีการจัดเตรียมสถานที่ และทําการนัดหมายเพื่อใหการรักษาในชวงเวลาที่เหมาะสม
- ในการติดตามผลการรักษาน้ัน จะตองติดตามจนกวาอาการทางคลินิกจะคงที่ ควรมีการติดตามอยาง

นอย 5 ป เพื่อใหการรักษาในขั้นตอนตอไปในชวงของการรักษาที่มีลักษณะ เปน Irreversible treatment เชน การ
จัดฟนรวมกับการผาตัดเพื่อรักษาความผิดปกติของขอตอขากรรไกร

13. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ นายแพทยสุเทพ  เพชรมาก ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา  ที่ใหการ

สนับสนุนเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในคลินิกทันตกรรม  และขอขอบคุณเจาหนาที่กลุมงานทันต
สาธารณสุขตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ใหความรวมมือในการใหการรักษาในผูปวยรายน้ีเปนอยางดี

14. เอกสารอางอิง

1. The Americal Academy of Orofacial Pain . Okeson J.P.(ed.) Orofacial Pain. Guidelines for

Assessment , Diagnosis and Management .Chicago, Quintessence Publishing Co., 1996.

2. Clinical Management of Temporomandibular Disorders and Orofacial Pain. Pertes R.A.

And Gross S.G. Chicago, Quintessence Publishins Co., 1995.

3. Carlsson GE, Magnusson T. Management of Temporomandibular Disorders in the General

Dental practice. Quintessence Publishing Co, Inc 1999.

4. Managemnet of Temporomandibular Disorders and Occlusion.Okeson J.P., ed. 4 th ,

St.Louis, C.V. Mosby Company , 1998.



5. Temporomandibular Disorders , Diagnosis and Treatment .Kaplan A.S. and Assael L.A.

Philladelphia , W.B. Saunders Compamy , 1994.

6. รศ. ณัฏยา อัศววรฤทธิ์, อาจารยภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ : เอกสารประกอบการสอนวิชาทันตกรรมบด
เคี้ยว รายวิชา DTPT 530 ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ปการศึกษา 2545.

7. ภัทรา นันทวัน : เภสัชวิทยา: บทที่ 2 ยาระบบประสาทอัตโนมัติ  2540 หนา 54-148.

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
( นางสาวจุฑามาศ  เทพไชย )

ผูเสนอผลงาน
/             /

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ ลงชื่อ
( ) (                                       )

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานัก/กอง
/ / /        /

(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ
ระดับหัวหนากลุมงาน/ฝาย)

หมายเหตุ 1. หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงาน
อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได
2. จํานวนไมเกิน 15 หนา



แบบรายการประกอบคําขอประเมินผลงาน
ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

เรื่อง การสงเสริมและฟนฟูสภาวะทันตสุขภาพในผูสูงอายุ
ของ

ชื่อ    นางสาวจุฑามาศ เทพไชย
ตําแหนง ทันตแพทย ระดับ 6
ตําแหนงเลขที่ 2127

กลุมบริการทางการแพทย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กรมอนามัย

เพ่ือแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนง ทันตแพทย ระดับ 7 วช
ตําแหนงเลขที่ 2127

กลุมบริการทางการแพทย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กรมอนามัย
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ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ  เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

1. ชื่อผลงานเร่ือง การสงเสริมและฟนฟูสภาวะทันตสุขภาพในผูสูงอายุ

2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ มิถุนายน 2551 – มีนาคม 2552

3. สรุปเคาโครงเร่ือง

3.1 หลักการและเหตุผล

จากการปฏิบัติงานตามโครงการฟนเทียมพระราชทาน   กลุมงานทันตสาธารณสุข    โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพไดจัดบริการใสฟนเทียมใหกับผูสูงอายุ   ปรากฎวาโครงการน้ีไดรับความสนใจจากประชาชน
ทั่วไป  และมีผูสูงอายุขอเขารับบริการในโครงการเปนจํานวนมาก  โดยที่ผานมามีผูปวยจํานวน 30 รายที่ไดรับ
การใสฟนเทียมแลว   ซึ่งเปนโอกาสดีที่จะทํา การศึกษาติดตามผลหลังการใสฟนเทียม ถึงประสิทธิภาพการใช
งาน  สภาพฟนเทียมและเน้ือเยื่อ  การดูแลรักษาความสะอาด  ตลอดจนความพึงพอใจในผูปวยกลุมน้ี  จะเปน
ผลดีทั้งตอผูรับบริการและการดําเนินโครงการ  ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพรางกายและขอจํากัดทางกายวิภาคของผูปวย
วัยน้ี  สงผลถึงประสิทธิภาพการใชงานฟนเทียม การดูแลรักษา และเพื่อเปนการกระตุนใหผูปวยตระหนักถึง
ความสามารถในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเอง   นอกจากน้ันกลุมงานทันตสาธารณสุข    โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ จะไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการดําเนินงานทันตสาธารณสุขตอไป

3.2 บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ

หากมีการติดตามผลของโครงการหลังใหบริการใสฟนเทียมแกผูสูงอายุ โดยการนัดหมายผูปวย
กลับมาติดตามผล ตามชวงระยะเวลาตางๆ น้ัน  นับวาเปนการกระตุนใหผูปวยมีความตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพชองปากของตนเอง และยังเปนผลดีตองานสงเสริมทันตสาธารณสุข  โดยการสรางสื่อเพื่อใหความรูที่
ตรงกับปญหา ซึ่งตอบสนองความตองการ และเหมาะสมกับผูปวยกลุมน้ี   รวมถึงการจัดประชุมอบรมเพื่อเสริม
และแบงปนความรูงานทันตสาธารณสุขในผูสูงอายุสําหรับทันตบุคลากร

3.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ โดยไดรับบริการครอบคลุมทั้ง การสงเสริม  ปองกัน รักษา และ
ฟนฟูสภาวะทันตสุขภาพ  และเปนการเพิ่มศักยภาพของทันตบุคลากร   เน่ืองจากไดมีการทบทวนการดูแล
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ผูปวยเปนประจํา จากการประเมินผลการทํางานท้ังคุณภาพในการรักษา  และการใหบริการ   รวมท้ังเปน

แนวทางในการดําเนินงานเชิงรุกของกลุมงานทันตสาธารณสุข    โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตอไป
3.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- จํานวนผูปวยที่กลับมาติดตามผลมากกวารอยละ 80
- มีการจัดประชุมอบรมเพื่อเสริมและแบงปนความรูงานทันตสาธารณสุขในผูสูงอายุสําหรับทันต

บุคลากรอยางนอยปละ 2 คร้ัง

ลงชื่อ
( นางสาวจุฑามาศ เทพไชย )

ผูเสนอแนวคิด
/ /


