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บทคัดย่อ

กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ (Temporomandibular joint osteoarthritis) จัดอยูใ่ นกลุม่ ความผิดปรกติ
บริเวณขมับ-ขากรรไกร (Temporomandibular disorders)
หรือ ทีเอ็มดี (TMD) เป็นภาวะที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด
และการท�ำลายเนื้อเยื่อพื้นผิว (articular surface) ของ
ข้อต่อขากรรไกร ปัจจุบันยังไม่มีการระบุแน่ชัดถึงสาเหตุ
และพยาธิก�ำเนิด แต่สามารถให้การวินิจฉัยได้โดยอาศัย
ข้อมูลจากการตรวจทางคลินกิ และภาพถ่ายรังสี ซึง่ บ่งชีถ้ งึ
การเปลีย่ นแปลงของกระดูกข้อต่อขากรรไกร ประสิทธิภาพ
การใช้งานขากรรไกรของผู้ป่วยกระดูกข้อต่อขากรรไกร
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Abstract

Temporomandibular joint osteoarthritis (TMJ
OA) is classified as a pain-causing temporomandibular
disorder (TMD). TMJ OA is typified by TMJ pain
and degradation of the articular surface. Presently,
the etiology and pathogenesis of TMJ OA remain
unclear. Diagnosis is achieved via clinical and
radiographic examinations to reveal the changes of
the TMJ. Functional efficiency of the TMJ in TMJ
OA patients is negatively impacted due to pain and
crepitus sound during jaw movement. Contemporary
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อักเสบลดลง เนือ่ งจากเกิดอาการปวดขณะใช้งาน ร่วมกับ
มีเสียงที่ข้อต่อขากรรไกร ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยสาเหตุ
และพยาธิก�ำเนิดของโรคกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ
รวมถึงการวินิจฉัยที่ถูกต้อง จะท�ำให้สามารถวางแผนการ
รักษาให้กบั ผูป้ ว่ ยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
หายจากอาการปวด และสามารถกลับมาใช้งานขากรรไกร
ได้อย่างปรกติ

studies focus on identifying the contributing factors
and the pathogenesis of TMJ OA including accurate
diagnosis, which will assist treatment planning to
reduce pain and restore normal TMJ function.

ค�ำส�ำคัญ : กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ ความผิดปรกติ
บริเวณขมับ-ขากรรไกร ความเจ็บปวดช่องปาก-ใบหน้า

Keywords: temporomandibular joint osteoarthritis,
temporomandibular disorders, orofacial pain

บทน�ำ

ความผิดปรกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร หรือ ทีเอ็มดี
คือภาวะความผิดปรกติของระบบโครงกระดูกกล้ามเนื้อ
(musculoskeletal system) และระบบกล้ า มเนื้ อ ร่ ว ม
ประสาท (neuromuscular system) เกี่ยวข้องกับข้อต่อ
ขากรรไกร (temporomandibular joint) กล้ามเนื้อบดเคี้ยว
(masticatory muscles) และเนือ้ เยือ่ อืน่ ๆ ทีส่ มั พันธ์ทงั้ หมด(1)
ความชุกของทีเอ็มดีในกลุ่มประชากรอยู่ในช่วงร้อยละ 5
ถึงร้อยละ 12 ขึ้นอยู่กับแต่ละการศึกษา(2,3) ผู้ป่วยทีเอ็มดี
มักเป็นเพศหญิง และพบมากในช่วงอายุ 20-40 ปี(1,4,5) และ
ทีเอ็มดีจดั เป็นสาเหตุหลักของความเจ็บปวดช่องปาก-ใบหน้า
(orofacial pain) ทีไ่ ม่ได้มสี าเหตุมาจากฟัน(1,6) ผูป้ ว่ ยทีเอ็มดี
เพียงร้อยละ 3.6 ถึงร้อยละ 7 เท่านั้นที่ต้องการการรักษา(1)
ซึ่งอาการส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ป่วยทีเอ็มดีต้องการรับการรักษา
ได้แก่ มีความเจ็บปวดช่องปาก-ใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณ
ขมับ-ขากรรไกร และหรือไม่สามารถใช้งานขากรรไกรได้
อย่างปรกติ(1,3,4,7) สามารถแบ่งทีเอ็มดีออกเป็นสองกลุม่ ใหญ่
ได้แก่ ความผิดปรกติของข้อต่อขากรรไกร และความผิดปรกติ
ของกล้ามเนื้อบดเคี้ยว
กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ เป็นความผิดปรกติของ
ข้อต่อขากรรไกร พบความชุกร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 12 ของ
กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเอ็มดี(8) ผูป้ ว่ ยมีพยาธิสภาพของข้อต่อขากรรไกร
ทั้งในบริเวณเนื้อเยื่อข้อต่อ คอนดายล์ และปุ่มหน้าแอ่ง
ข้อต่อขากรรไกร และมีความเจ็บปวดร่วมขณะพัก และ
หรือขณะใช้งานขากรรไกร(1,5,9-12) พบผู้ป่วยได้ทุกช่วงอายุ

และพบบ่อยที่อายุระหว่าง 18-45 ปี ในช่วงวัยรุ่นและ
วัยกลางคน(13,14) มักพบในเพศหญิง ซึง่ เชือ่ ว่าการท�ำลายของ
กระดูกนั้นมีอิทธิพลมาจากฮอร์โมนเพศหญิง (estrogen
hormone) (15-17) ในขณะที่ ค วามชุ ก ของกระดู ก ข้ อ ต่ อ
ขากรรไกรเสือ่ ม (temporomandibular joint osteoarthrosis)
และกระดูกข้อต่ออักเสบ (osteoarthritis) ที่บริเวณข้ออื่น
มักพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ(18,19) สามารถพบภาวะกระดูก
ข้อต่อขากรรไกรอักเสบที่ข้อต่อขากรรไกรทั้งสองข้าง หรือ
ข้างใดข้างหนึ่ง(5,20)
ผู้ป่วยโรคทางระบบที่สามารถพบความผิดปรกติของ
ข้อต่อขากรรไกรได้บอ่ ย ได้แก่ ผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
(rheumatoid arthritis) โรคลูปัส อีริทีมาโตซัสของหลาย
ระบบ (systemic lupus erythematosus) และโรคหนังแข็ง
(systemic scleroderma) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
ที่เป็นประชากรปรกติสุขภาพดีแล้ว ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
กลุ่มนี้จะพบความผิดปรกติของรูปร่างและการท�ำงานของ
ข้อต่อขากรรไกรมากกว่าร้อยละ 60 โดยในกลุ่มผู้ป่วยโรค
ข้ออักเสบรูมาตอยด์มักพบว่ามีค วามเจ็บปวดและเสี ย ง
เกิดขึ้นที่ข้อต่อขากรรไกร ผู้ป่วยโรคลูปัส อีริทีมาโตซัสของ
หลายระบบพบได้บ่อยว่ามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่ข้อต่อ
ขากรรไกร และผูป้ ว่ ยโรคหนังแข็งมักพบการจ�ำกัดของระยะ
การอ้าปาก(21) นอกจากนี้พบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกข้อต่อ
อักเสบที่บริเวณข้อต่ออื่น ๆ ของร่างกายอาจมีภาวะกระดูก
ข้อต่อขากรรไกรอักเสบร่วมด้วย
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บทความนี้จะน�ำเสนอถึงสมุฏฐานวิทยาและพยาธิ
ก�ำเนิด การวินิจฉัย และการจัดการผู้ป่วยกระดูกข้อต่อ
ขากรรไกรอักเสบ โดยอาศัยข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่มีในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจภาวะกระดูกข้อต่อ
ขากรรไกรอักเสบมากขึน้ และสามารถน�ำข้อมูลจากบทความ
นี้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

สมุฏฐานวิทยาและพยาธิก�ำเนิด

ข้อต่อขากรรไกรเป็นข้อต่อที่เชื่อมระหว่างคอนดายล์
ของกระดูกขากรรไกรล่าง (mandible) และกระดูกเทมพอรัล
(temporal bone) โดยมีการเชือ่ มต่อกันทัง้ ด้านซ้ายและขวา
นอกจากนีย้ งั มีสว่ นแผ่นรองข้อต่อขากรรไกร (articular disc)
และเอ็นยึดต่าง ๆ ท�ำให้ขอ้ ต่อขากรรไกรสามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้
การเคลือ่ นทีข่ องข้อต่อขากรรไกรสามารถท�ำได้สองลักษณะ
ได้แก่ การเคลื่อนแบบหมุน (rotational movement) และ
การเคลือ่ นแบบเลือ่ นที่ (translational movement) ลักษณะ
พิเศษนี้ท�ำให้บางครั้งมีการเรียกข้อต่อขากรรไกรว่าข้อต่อ
แบบบานพับลืน่ ไถล (ginglymoarthrodial joint or synovial
sliding-ginglymoid joint)(22-24) ลักษณะพื้นผิวข้อต่อจะ
แตกต่างจากข้อต่อมีไขข้อ (synovial joint) อืน่ ๆ คือ พืน้ ผิว
ข้อต่อประกอบด้วยกระดูกอ่อนเส้นใย (fibrocartilage) ใน
ขณะที่ข้อต่อมีไขข้ออื่นพื้นผิวข้อต่อจะประกอบด้วยกระดูก
อ่อนโปร่งแสง (hyaline cartilage)(24)
กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบมีสาเหตุมาจากหลาย
ปัจจัย(1,5,12) และในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดส�ำหรับ
พยาธิก�ำเนิดของกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ(5,9,12) โดย
สามารถแบ่งสาเหตุที่เกี่ยวข้องเป็นสองประการคือ ปัจจัยที่
เกีย่ วข้องกับประสิทธิภาพในการปรับตัวตอบสนองต่อแรงที่
ข้อต่อขากรรไกร และแรงกระท�ำที่ข้อต่อขากรรไกร(8,25,26)

ประสิทธิภาพในการปรับตัวตอบสนองต่อแรงทีข่ อ้ ต่อ
ขากรรไกร
ในสภาวะปรกติขอ้ ต่อขากรรไกรมีความสามารถในการ
ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อแรงในการใช้งาน และเข้าสู่สมดุล
ใหม่ได้ด้วยการปรับโครงสร้าง แต่หากมีปัจจัยอื่น ได้แก่
อายุ โรคทางระบบ พันธุกรรม ฮอร์โมน การอักเสบ และการ
ซ่ อ มแซมเนื้ อ เยื่ อ ที่ ผิ ด ปรกติ จะส่ ง ผลรบกวนการปรั บ
โครงสร้างให้ผิดปรกติไป(25,26) โดยอายุที่มากขึ้นจะท�ำให้
ความหนาแน่นและคุณสมบัติเชิงกลของกระดูกลดลง ท�ำให้
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ประสิทธิภาพการปรับตัวในการตอบสนองต่อแรงที่ข้อต่อ
ขากรรไกรลดลง(25)
โรคทางระบบ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคลูปัส
อีริทีมาโตซัสของหลายระบบ และโรคหนังแข็ง จะส่งผลต่อ
ข้อต่อขากรรไกรท�ำให้ประสิทธิภาพในการปรับตัวตอบสนอง
ต่อแรงลดลง พบว่าผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์แสดงการ
อักเสบของเนือ้ เยือ่ ไขข้ออย่างรุนแรงส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีอาการ
ปวด มีการเคลื่อนแบบเลื่อนที่ของคอนดายล์ลดลง ในรายที่
รุนแรงพบคอนดายล์ถูกท�ำลาย ส่งผลให้ขากรรไกรล่างถอย
ไปด้านหลัง (retrognathia) และฟันหน้าสบเปิด (anterior
open bite) ในผู้ป่วยลูปัส อีริทีมาโตซัสของหลายระบบพบ
ว่าท�ำให้ข้อต่อขากรรไกรอักเสบ มีอาการปวด และมีการ
ท�ำลายของกระดูกข้อต่อขากรรไกร ส่วนผู้ป่วยโรคหนังแข็ง
พบการละลายตัวของคอนดายล์และกล้ามเนื้อฝ่อลีบ จาก
การถูกกดทับของผิวหนังที่แข็ง(21)
การศึ ก ษาถึ ง หน่ ว ยพั น ธุ ก รรมโพรที โ อไกลแคน 4
(proteoglycan 4 ) ที่ ก� ำ หนดการสร้ า งโปรตี น ลู บ ริ ซิ น
(lubricin) ซึ่งโปรตีนชนิดนี้ท�ำหน้าที่ช่วยหล่อลื่นข้อต่อและ
ป้องกันกระดูกอ่อนถูกท�ำลายจากการเสียดสีเหนีย่ วน�ำ หาก
มีการแปรผันหรือน้อยลงไปของหน่วยพันธุกรรมโพรทีโอ
ไกลแคน 4 ในมนุษย์จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อ
หลายส่วน ท�ำให้กระดูกข้อต่ออักเสบและเป็นโรคข้ออักเสบ
รูมาตอยด์ได้ มีการทดลองน�ำหน่วยพันธุกรรมนีอ้ อกจากสัตว์
ทดลองพบว่ามีการพอกแร่ธาตุผิดที่ มีปุ่มงอกของกระดูก
(osteophyte) เกิดขึ้นที่คอนดายล์และแอ่งข้อต่อขากรรไกร
(glenoid fossa) จนท�ำให้โครงสร้างเหล่านี้ผิดรูปไป(27)
ฮอร์โมนเพศหญิง เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ มีการศึกษาพบว่าระดับของ
ฮอร์โมนเอสโทรเจนในซีรัม (serum) และน�้ำไขข้อ (synovial fluid) ของผู้ป่วยกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบสูงกว่า
คนปรกติอย่างมีนยั ส�ำคัญ(28,29) และจากการศึกษาของ Wang
และคณะ ในปี 2013(16) ในสัตว์ทดลองที่เป็นกระดูกข้อต่อ
ขากรรไกรอักเสบ พบการท�ำลายของกระดูกอ่อน เกิดการ
สึกกร่อน (erosion) และการแข็ง (sclerosis) ของกระดูกใต้
กระดูกอ่อน (subchondral bone) ในสัตว์ทดลองที่ถูกฉีด
ฮอร์โมนเอสโทรเจนมากกว่าสัตว์ทดลองทีไ่ ม่ได้ฉดี นอกจาก
นีเ้ อสโทรเจนยังสามารถควบคุมการท�ำลายเนือ้ พืน้ นอกเซลล์
(extracellular matrix) ของกระดูกอ่อนได้ ผ่านการกระตุ้น
ให้มีการแสดงออกของเอนไซม์หลายชนิด(15)
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ผลของการอักเสบต่อพยาธิก�ำเนิดของกระดูกข้อต่อ
ขากรรไกรอักเสบในการศึกษาที่ผ่านมา เป็นการศึกษาทาง
ชีวโมเลกุลและจุลพยาธิวิทยาเป็นหลัก การอักเสบของ
กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบจัดเป็นสภาวะการอักเสบในข้อ
ระดับต�ำ่ (low-inflammatory arthritic condition)(9) แต่
เพียงพอที่จะรบกวนเนื้อเยื่อพื้นผิวและเนื้อเยื่อไขข้อ ให้มี
ประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อแรงลดลง กลุ่มของสาร
อั ก เสบที่ ห ลั่ ง ออกมาในไขข้ อ ได้ แ ก่ อิ น เทอร์ ลิ ว คิ น -12
(interleukin-12) อินเทอร์ลิวคิน-1เบต้า (interleukin-1β)
อินเทอร์ลิวคิน-6 (interleukin-6) ทิวเมอร์เนคโครสิส
แฟคเตอร์อัลฟ่า (tumor necrosis factor-α) และโมโนไซด์
คีโมแอดแทรคแทนท์โปรตีน-1 (monocyte chemoattractant protein-1) จะมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ ในภาวะการอักเสบ
ของข้อต่อขากรรไกร สารอักเสบเหล่านีล้ ดประสิทธิภาพการ
ปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ของโครงสร้างข้อต่อขากรรไกร(12,30)
และในไขข้ อ ที่ อั ก เสบพบความเข้ ม ข้ น ของคาร์ บ อกซี
เทอร์มินอลเทโลเปปไทด์-II (carboxy-terminal telopeptides-II) และพบคาร์ทเิ ลจโอลิโกเมทริกซ์โปรตีน (cartilage
oligo matrix protein) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางชีวโมเลกุลถึงการ
ถูกท�ำลายของกระดูกอ่อนในข้อต่อขากรรไกร นอกจากนี้
การพบพรอสตาแกลนดินอี 2 (prostaglandin E2) ในไขข้อ
แสดงถึงความรุนแรงของการอักเสบที่เกิดขึ้นด้วย(31)
ผลของการอักเสบต่อการปรับโครงสร้างใหม่ทผี่ ดิ ปรกติ
ชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีการอักเสบที่เรื้อรัง จากการศึกษาของ
Wang และคณะ ในปี 2012(32) พบว่าในสัตว์กลุม่ ทดลองหลัง
จากฉีดสารกระตุ้นการอักเสบเข้าไปในโพรงข้อต่อส่วนบน
เป็นเวลา 35 วัน แผ่นรองข้อต่อมีลกั ษณะหนา ขุน่ และผิดรูป
จากการซ่อมสร้างที่ผิดปรกติ กล่าวคือมีการเพิ่มขึ้นอย่าง
ผิดปรกติของเส้นใยคอลลาเจนและไกลโคส์อะมิโนไกลแคน
(glycosaminoglycan) ท�ำให้คุณสมบัติในการรับแรงของ
แผ่นรองข้อต่อลดลงและไม่มปี ระสิทธิภาพในการปรับตัวตอบ
สนองต่อแรงในการใช้งาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทะลุของ
แผ่นรองข้อต่อในอนาคตได้
การซ่อมแซมของเนื้อเยื่อที่ผิดปรกติถูกกระตุ้นได้จาก
หลายสาเหตุ การรุกรานของหลอดเลือดสร้างใหม่ และความ
ไม่สมดุลของอัตราการสร้างและท�ำลายของกระดูก เป็น
สาเหตุที่ส�ำคัญที่ท�ำให้โครงสร้างข้อต่อขากรรไกรผิดปรกติ
และไม่สามารถตอบสนองต่อแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม
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การสร้างและเพิ่มจ�ำนวนของหลอดเลือดใหม่รุกราน
เข้าไปในกระดูกอ่อนคอนดายล์ยังไม่มีข้อสรุปว่าเกิดขึ้นได้
อย่างไร เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน อาจเกิดจาก
กระดูกอ่อนมีการลดลงของสารห้ามการสร้างหลอดเลือด
การควบคุมการสร้างหลอดเลือดผิดปรกติ หรือมีการเพิม่ ขึน้
ของวาสคูลาเอนโดทีเลียลโกรทแฟคเตอร์ (vascular endothelial growth factor) Liu และคณะ ในปี 2017(33) ศึกษา
พบว่าบริเวณที่เกิดการสูญเสียเส้นใยคอลลาเจนของกระดูก
อ่อนร่วมกับมีโหลดแรงที่ผิดปรกติ เนื้อพื้นกระดูกอ่อนจะ
เหนีย่ วน�ำให้หลอดเลือดเข้าไปในกระดูกอ่อน จากนัน้ กระดูก
อ่อนจะเกิดการพอกพูนแคลเซียมขึ้น ท�ำให้กระดูกอ่อน
สูญเสียสภาพและคุณสมบัติเดิมในการตอบสนองต่อแรง
การท�ำงานจึงผิดปรกติไป และเชื่อว่ามีเส้นประสาทเกิดใหม่
รุกรานเข้ามาในกระดูกอ่อนพร้อมหลอดเลือดใหม่ทำ� ให้เกิด
อาการปวดขณะใช้งาน
ความไม่ส มดุล ของอัตราการสร้างและท�ำลายของ
กระดูกอ่อนและกระดูกใต้กระดูกอ่อนของข้อต่อขากรรไกร
เกิดจากอัตราการสับเปลี่ยนที่สูงขึ้น สาเหตุที่ท�ำให้อัตรา
ดังกล่าวเปลีย่ นแปลงไป ได้แก่ การเพิม่ ขึน้ ของอัตราส่วนของ
รีเซปเตอร์แอคติเวเตอร์ออฟนิวเคลียร์แฟคเตอร์แคปปาบี
ไลแกนด์ (receptor activator of nuclear factor kappa-B
ligand) ต่อออสทีโอโปรทีจีริน (osteoprotegerin) ที่ส่งผล
ให้การท�ำงานของเซลล์ทำ� ลายกระดูก (osteoclast) เพิม่ มาก
ขึ้นท�ำให้เกิดการสึกกร่อนท�ำลายของกระดูก และกระดูกที่
ถูกสร้างขึ้นใหม่มีลักษณะผิดปรกติ เช่น เกิดการแข็งของ
กระดูก หรือมีปุ่มงอกของกระดูกเกิดขึ้น(34) อีกสาเหตุของ
ความไม่สมดุลในการสร้างและท�ำลายกระดูกคือ การพบ
ทรานส์ฟอร์มมิ่งโกรทแฟคเตอร์เบต้า-1 (transforming
growth factor-β1) ซึ่งเป็นสารส�ำคัญที่ควบคุมการสร้าง
กระดูก ดังการศึกษาของ Jiao และคณะ ในปี 2014(35) พบ
ทรานส์ ฟ อร์ ม มิ่ ง โกรทแฟคเตอร์ เ บต้ า -1ปริ ม าณมากใน
ข้ อ ต่ อ ขากรรไกรของสั ต ว์ ท ดลอง ที่ เ ป็ น กระดู ก ข้ อ ต่ อ
ขากรรไกรอักเสบ การพบสารดังกล่าวในปริมาณมากส่งผล
ให้อัตราการสับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น เกิดการขจัดตัวเองของเซลล์
กระดูกอ่อนคอนดายล์จ�ำนวนมาก กระดูกใต้กระดูกอ่อนมี
การสร้างเพิ่มอย่างรวดเร็ว และมีปุ่มงอกของกระดูกเกิดขึ้น
แต่ความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกกลับลดลง
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กล่าวโดยสรุป ความไม่สมดุลของการสร้างและท�ำลาย
กระดูกที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้เกิดความผิดปรกติของกระดูก
กระดูกจึงไม่สามารถท�ำงานและตอบสนองต่อแรงได้ดีเท่า
เดิมเนื่องจากสูญเสียคุณสมบัติในการปรับตัวไป ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอื่นตามมา เช่น แอ่งข้อต่อ
ขากรรไกรมีการหนาตัวขึ้น จากการถูกเสียดสีของกระดูกที่
ผิดรูป แผ่นรองข้อต่อเกิดแรงเสียดสีมากขึ้นจนอาจทะลุได้
เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนชักน�ำให้เกิด
พยาธิสภาพของกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบรวมถึงท�ำให้
ภาวะของโรคเลวลง(36)

แรงกระท�ำที่ข้อต่อขากรรไกร
การตอบสนองต่อแรงกระท�ำเชิงกลปรกติของกระดูก
อ่อนคอนดายล์เกิดขึ้นเพื่อการใช้งานและการเจริญเติบโต
ของคอนดายล์และขากรรไกรล่าง โดยมีการเพิม่ จ�ำนวนของ
เซลล์กระดูกอ่อน (chondrocyte) และเซลล์กระดูกอ่อนมี
การเปลี่ยนไปเป็นเซลล์สร้างกระดูก ตอบสนองต่อแรง
กระตุ้นดังกล่าว ดังการศึกษาของ Papachristou และคณะ
ในปี 2009(37) ทีพ่ บการเปลีย่ นแปลงของเซลล์กระดูกอ่อนไป
เป็นเซลล์สร้างกระดูกมากขึ้นหากให้แรงเชิงกลที่มากขึ้น
และเมื่อให้แรงในระยะเวลาที่นานขึ้นการเปลี่ยนแปลงก็จะ
มากขึ้นด้วย
แรงกระท�ำที่ข้อต่อขากรรไกรหากมีปริมาณมากหรือ
ต่อเนื่องเกินกว่าที่ข้อต่อขากรรไกรจะสามารถปรับตัวเข้า
สู่สมดุลใหม่ได้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างของ
ข้อต่อขากรรไกรและน�ำไปสู่การเกิดพยาธิสภาพขึ้น ดังการ
ศึกษาของ Koolstra ในปี 2012(38) พบว่าภายใต้แรงเสียดสี
ที่มากภายในข้อต่อขากรรไกร แม้จะใช้แรงเพียง 40 นิวตัน
กดทีบ่ ริเวณฟันหน้าขณะหุบปาก ซึง่ เป็นแรงน้อยกว่าร้อยละ
10 ของประสิทธิภาพการท�ำงานตามปรกติของระบบบดเคีย้ ว
ก็สามารถพบการท�ำลายของกระดูกอ่อนได้ เนื่องจากแรง
เสียดสีทมี่ ากจะเสมือนมีแรงกดอยูใ่ นข้อต่อขากรรไกรอยูแ่ ล้ว
เมื่อร่วมกับแรงที่มากระท�ำจากภายนอก จึงเกิดการท�ำลาย
ของกระดูกอ่อนขึ้น และหากมีการโหลดแรงที่มากขึ้น เช่น
แรงจากการเคี้ยวอาหารแข็งเหนียว หรือการขบเน้นฟัน
(clenching) กระดูกอ่อนย่อมถูกท�ำลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน
การสบฟันผิดปรกติ (malocclusion) อาจเป็นอีก
สาเหตุหนึ่งของแรงที่มากผิดปรกติที่โหลดข้อต่อขากรรไกร
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พบว่ า ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยกระดู ก ข้ อ ต่ อ ขากรรไกรอั ก เสบที่ มี
โครงร่างการสบฟันผิดปรกติ (skeletal malocclusion)
ประเภท II และ III มีความสัมพันธ์กับความเสื่อมที่เกิดขึ้น
ที่ข้อต่อขากรรไกร(39) แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากการ
ศึกษาของ Handerson และคณะ ในปี 2015(40) ที่ท�ำการใส่
เฝือกฟัน (dental splint) เพียงข้างเดียวในสัตว์ทดลองเป็น
เวลา 6 สัปดาห์ เพื่อสร้างการสบฟันผิดปรกติ พบว่ามีการ
ท�ำลายกระดูกอ่อนเส้นใยทีข่ อ้ ต่อขากรรไกรด้านตรงข้ามกับ
เฝือก เนื่องจากเกิดแรงกดในข้อต่อขากรรไกรมากกว่าด้าน
ที่ใส่เฝือก(40)
เมื่อมีแรงที่มากโหลดลงข้อต่อขากรรไกรส่งผลให้เกิด
การท�ำลายของกระดูกอ่อนเป็นอันดับแรก หากยังมีแรง
กระท�ำอย่างต่อเนือ่ งจะยังคงเกิดการท�ำลายของกระดูกอ่อน
ต่อร่วมกับมีการอักเสบของเนื้อเยื่อไขข้อ เมื่อตอบสนองต่อ
แรงทีก่ ระท�ำต่อเนือ้ เยือ่ ไขข้อ จึงท�ำให้เกิดความเจ็บปวด การ
บวมของเนื้ อ เยื่ อ ไขข้ อ ไขข้ อ ถู ก สร้ า งได้ น ้ อ ยลง ท� ำ ให้
ประสิทธิภาพในการปรับตัวของข้อต่อขากรรไกรต่อแรง
ลดลง(41)
กล่าวโดยสรุป พยาธิสภาพของกระดูกข้อต่อขากรรไกร
อักเสบเกิดจากความล้มเหลวในการตอบสนองต่อแรงกระท�ำ
ที่ข้อต่อขากรรไกร ซึ่งสาเหตุของความล้มเหลวนี้เกิดจาก
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปรั บ ตั ว ตอบสนองต่ อ แรงที่ ข ้ อ ต่ อ
ขากรรไกรลดลง และปริมาณแรงทีม่ ากเกินไป หรือระยะเวลา
ในการเกิดแรงกระท�ำนานเกินไป อย่างไรก็ตามพยาธิกำ� เนิด
ของกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบยังคงไม่ชดั เจน จึงมีความ
จ�ำเป็นต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบใช้เกณฑ์
การวินิจฉัยภาวะความผิดปรกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร ซึ่ง
อาศัยการตรวจทางคลินิก การซักประวัติ และภาพรังสี
เป็นหลัก

ลักษณะทางคลินกิ ของกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ
ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยกระดูกข้อต่อขากรรไกร
อักเสบมีอาการส�ำคัญคือ มีความเจ็บปวดทีข่ อ้ ต่อขากรรไกร
ขณะพัก และหรือขณะใช้งาน(1,5,9-12) เป็นที่ข้อต่อขากรรไกร
เพียงข้างเดียว หรืออาจพบเป็นทั้งสองข้างได้(5,20) การศึกษา
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ของ Cömert และคณะ ในปี 2015(20) พบว่ามีผปู้ ว่ ยทีม่ คี วาม
ผิดปรกติของข้อต่อขากรรไกรทัง้ สองข้างร้อยละ 54 ในขณะ
ที่ผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติข้างเดียวนั้นมีจ�ำนวนใกล้เคียงกัน
คือร้อยละ 26.3 และ 19.7 เป็นด้านขวาและซ้ายตามล�ำดับ
การเคลือ่ นทีข่ องข้อต่อขากรรไกรท�ำได้นอ้ ยลงเนือ่ งจากปวด
ลักษณะของอาการปวดมักมีลักษณะปวดตื้อ แต่ในบางครั้ง
อาจมีอาการปวดแปลบได้ โดยเฉพาะขณะใช้งาน(5) กล้ามเนือ้
บดเคี้ ย วอาจมี อ าการปวดจากการหดเกร็ ง ตามรี เ ฟล็ ก ซ์
ปกป้องตนเองทางกายภาพ (self-preservative physiologic
reflex) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือพยาธิสภาพที่มากขึ้น
จากการใช้งาน(9)
ในผู ้ ป ่ ว ยบางรายอาจมี อ าการติ ด ขั ด บริ เ วณข้ อ ต่ อ
ขากรรไกรในเวลาเช้า โดยช่วงเวลาที่ติดขัดมักนานมากกว่า
30 นาที หรือบางรายพบอาการบวมเกิดขึน้ ทีข่ อ้ ต่อขากรรไกร
โดยเฉพาะในรายที่เกิดการบาดเจ็บ (trauma)(5) เยื่อบุข้อ
อั ก เสบ (synovitis) จะท� ำ ให้ ข ้ อ ต่ อ ขากรรไกรบวม
เกิดฟันหลังสบเปิด (posterior open bite) ด้านเดียวกับ
ข้ อ ต่ อ ขากรรไกรที่ บ วม ขณะที่ ฟ ั น หลั ง ด้ า นตรงข้ า ม
สบหนักขึ้น และพบการเฉ (deviation) ของขากรรไกรล่าง
ไปยังด้านตรงข้าม(41) ระยะการเคลือ่ นทีข่ องข้อต่อขากรรไกร
จะท� ำ ได้ น ้ อ ยลงและรู ป แบบการเคี้ ย วเปลี่ ย นแปลงไป
เนื่องจากข้อต่อขากรรไกรบางส่วนถูกท�ำลาย(42)
ผู ้ ป ่ ว ยกระดู ก ข้ อ ต่ อ ขากรรไกรอั ก เสบพบมี เ สี ย ง
กรอบแกรบ (crepitus) ที่ข้อต่อขากรรไกร ลักษณะและ
ระดับความดังของเสียงแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย
อาจตรวจพบจากการคล�ำข้อต่อขากรรไกรโดยทันตแพทย์
หรือผูป้ ว่ ยรายงานว่าได้ยนิ เสียงขณะใช้งาน และหรือรายงาน
ว่าคนรอบข้างสามารถได้ยินเสียงขณะผู้ป่วยเคลื่อนข้อต่อ
ขากรรไกร รายงานการศึกษาของ Cömert และคณะ ในปี
2015(20) ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างเสียงทีข่ อ้ ต่อขากรรไกร
และพยาธิสภาพของกระดูกข้อต่อขากรรไกร เสียงที่ข้อต่อ
ขากรรไกรอาจมาจากโครงสร้างอื่นที่ผิดปรกติ เช่น เกิดจาก
แผ่นรองข้อต่อขากรรไกรเคลือ่ น หรือเกิดการสร้างเส้นใยของ
กระดูกอ่อน(41)
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะของโรคมานานหรือรุนแรง อาจพบการ
อ้ า ปากได้ จ� ำ กั ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของการสบฟั น คื อ
ฟันหน้าสบเปิดจากการทีข่ อ้ ต่อขากรรไกรทัง้ สองข้างสึกและ
หมุนถอยไปด้านหลัง หรือมีการเปลีย่ นทิศ (deflection) ของ
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ขากรรไกรล่างไปยังด้านที่กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ
ในกรณีเป็นเพียงด้านเดียว(43)

ลักษณะภาพรังสีของกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ
เทคนิคการถ่ายภาพรังสีที่ใช้ประเมินกระดูกข้อต่อ
ขากรรไกรอักเสบจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกระดูก
ได้แก่ ภาพรังสีแพโนรามา (panoramic radiograph) ภาพ
รังสีนอกปาก (extraoral radiograph) ภาพรังสีคอมพิวเตอร์
โทโมแกรม (computerized tomogram) และการสร้างภาพ
ด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (magnetic resonance imaging)
ภาพรังสีแพโนรามาและภาพรังสีนอกปาก
ภาพรั ง สี แ พโนรามาใช้ ทั่ ว ไปในการตรวจฟั น และ
กระดูกขากรรไกร การถ่ายท�ำได้งา่ ยและราคาถูก และมีการ
พัฒนาโปรแกรมทีเอ็มเจสแกนโนแกรม (TMJ scanogram)
ใช้ถ่ายภาพข้อต่อขากรรไกรในขณะอ้าและหุบปาก ซึ่งมี
ประโยชน์ในการช่วยประเมินรูปร่างและการเคลื่อนที่ของ
ข้อต่อขากรรไกร ภาพข้อต่อขากรรไกรที่ได้จากภาพรังสี
แพโนรามาจะไม่ค่อยมีความชัดเจนเนื่องจากความหนาของ
ชัน้ ภาพ การซ้อนทับกันของโครงสร้าง และการบิดเบีย้ วของ
ภาพมีมาก ภาพรังสีนอกปากที่มองเห็นข้อต่อขากรรไกรได้
ชัดเจนและให้ภาพของข้อต่อขากรรไกรใกล้เคียงกับความ
เป็ น จริ ง เนื่ อ งจากการขยายของภาพต�่ ำ ได้ แ ก่ เทคนิ ค
ทรานสเครเนียล (transcranial) ที่ให้ภาพข้อต่อขากรรไกร
ด้านข้างขณะหุบปากและอ้าปาก และเทคนิคทรานสฟาริงเจียล
(transpharyngeal) ที่ ใ ห้ ภ าพคอนดายล์ ด ้ า นใกล้ ก ลาง
เทคนิ ค การถ่ า ยภาพรั ง สี น อกปากนั้ น ต้ อ งการผู ้ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในการถ่าย จึงท�ำให้ความนิยมใช้ลดลง(44) อย่างไร
ก็ตามภาพรังสีแพโนรามาทีค่ ณ
ุ ภาพดีนนั้ เพียงพอส�ำหรับน�ำ
ไปใช้ในการวินิจฉัยได้ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกับการถ่ายภาพ
รังสีนอกปากชนิดอื่น(14)
ลักษณะทางภาพรังสีของกระดูกข้อต่อขากรรไกร
อักเสบในภาพรังสีแพโนรามาและภาพรังสีนอกปาก ได้แก่
หัวคอนดายล์มีขนาดเล็ก (hypoplasia) หรือใหญ่ผิดปรกติ
(hyperplasia) เนื้อเยื่อข้อต่อบนหัวคอนดายล์มีลักษณะ
สึกแบนลง (flattening) ไม่สามารถเห็นรูปร่างที่โค้งของ
หัวคอนดายล์ มีปุ่มงอกของกระดูกที่บริเวณด้านหน้าของ
หัวคอนดายล์ และมีการหนาตัวของกระดูกบริเวณหัวคอนดายล์
และแอ่งข้อต่อขากรรไกร(45)
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รูปที่ 1

แสดงภาพรังสีแพโนรามาพบลักษณะปุ่มงอกของ
กระดูกข้อต่อขากรรไกรด้านขวา และการสึกแบนลง
ร่ ว มกั บ การหนาตั ว ของกระดู ก ข้ อ ต่ อ ขากรรไกร
ด้านซ้าย

Figure 1 Panoramic film showing osteophyte on the right
condyle and flattening with sclerosing articular
surface of the left condyle

ภาพรังสีคอมพิวเตอร์โทโมแกรม
ปัจจุบนั มีความนิยมใช้ภาพรังสีคอมพิวเตอร์โทโมแกรม
ประเมินภาวะกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ เนื่องจากให้
ภาพที่มีความชัดเจนมาก มีความไวและความจ�ำเพาะต่อ
โรคสูง และยังมีความน่าเชือ่ ถือเมือ่ วัดระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญ(46)
โดยเฉพาะภาพรังสีคอมพิวเตอร์โทโมแกรมชนิดโคนบีม
(cone-beam computerized tomogram) ทีม่ คี วามไวในการ
ตรวจความผิดปรกติของกระดูกคอนดายล์มากร้อยละ 72.9
ถึง ร้อยละ 87.5(47) และผูป้ ว่ ยได้รบั ปริมาณรังสีนอ้ ยกว่าการ
ถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์โทโมแกรม(20)
ลักษณะของกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบจากภาพ
รังสีคอมพิวเตอร์โทโมแกรมจะพบมีการเปลี่ยนแปลงของ
หัวคอนดายล์และเนื้อเยื่อข้อต่อเกิดขึ้น หัวคอนดายล์พบมี
ขนาดเล็กหรือใหญ่ผิดปรกติ เนื้อเยื่อข้อต่อบนหัวคอนดายล์
และพื้นผิวข้อต่อมีลักษณะสึกแบนลง มีการสึกกร่อน และ
หนาตัวโดยทั่วไปของพื้นผิวข้อต่อ ท�ำให้ไม่สามารถแยก
กระดูกทึบออกจากกระดูกเสี้ยนใย (trabecular bone) ได้
พบการหนาตัวของกระดูกหรือเกิดถุงน�ำ้ เทียม (pseudocyst)
ขึน้ ใต้เปลือกกระดูกแข็ง เกิดปุม่ งอกของกระดูก และอาจพบ
มีชิ้นส่วนของกระดูกหลุดแตกออกมาอยู่ในเนื้อเยื่ออ่อน(46)
การสึกกร่อนของพืน้ ผิวข้อต่อขากรรไกรเมือ่ ดูจากภาพ
รังสีพบความไม่ต่อเนื่องของกระดูกทึบ (cortical bone)
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แสดงถึงการท�ำลายของโครงสร้างกระดูกอย่างชัดเจน ส่วน
การเกิดถุงน�้ำขึ้นใต้เปลือกกระดูกแข็ง การเกิดปุ่มงอกของ
กระดูก และการหนาตัวโดยทั่วไปของพื้นผิว แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ และเรื้อรัง การเปลี่ยนแปลงที่กล่าว
ถึงนีจ้ งึ จัดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญบ่งชีถ้ งึ การเป็นกระดูก
ข้อต่อขากรรไกรอักเสบ ซึ่งอาจเกิดร่วมกับความเสื่อมอื่น
เช่น มีการทะลุของแผ่นรองข้อต่อ เป็นต้น(5) ส่วนการสึกแบน
ลงและการหนาตัวขึ้นของกระดูกเพียงเล็กน้อยไม่สามารถ
ระบุชดั เจนได้วา่ เป็นกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ อาจเป็น
เพียงการเปลี่ยนแปลงของกระดูกจากการใช้งาน(46)
ความชุกของลักษณะทางภาพรังสีคอมพิวเตอร์
โทโมแกรมของคอนดายล์ที่พบบ่อย ได้แก่ การสึกแบนลง
การสึกกร่อน และการมีปมุ่ งอกของกระดูก(20) ส่วนทีป่ มุ่ หน้า
แอ่งข้อต่อขากรรไกรพบลักษณะการสึกแบนลงมากที่สุด
และพบการหนาตัวของกระดูกและการสึกกร่อนเป็นจ�ำนวน
ใกล้เคียงกัน(48) นอกจากนีย้ งั พบความสัมพันธ์ของความหนา
ของกระดู ก บริ เ วณแอ่ ง ข้ อ ต่ อ ขากรรไกรกั บ รู ป ร่ า งของ
คอนดายล์ โดยในผู้ป่วยกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบที่มี
ปุม่ งอกกระดูกทีค่ อนดายล์จะมีความหนาของกระดูกบริเวณ
แอ่งข้อต่อขากรรไกร แต่หากมีการสึกแบนลงของคอนดายล์
แอ่งข้อต่อขากรรไกรจะมีความหนาของกระดูกลดลง(36)
การประเมินพืน้ ผิวของคอนดายล์แบบสามมิตถิ กู น�ำมา
ใช้ร่วมกับภาพรังสีคอมพิวเตอร์โทโมแกรมชนิดโคนบีมใน
การศึกษากระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ เทคนิคนี้สามารถ
สร้างภาพสามมิติเปรียบเทียบระหว่างคอนดายล์ปรกติและ
คอนดายล์ของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถน�ำมา
เปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงพยาธิ ส ภาพในผู ้ ป ่ ว ยราย
เดียวกันได้อีกด้วย จึงถือเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจเนื่องจาก
สามารถลดความผิดพลาดและลดอิทธิพลด้านประสบการณ์
ของผู้ตรวจต่อการแปลผลลงได้(49-51)
การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก
การประเมินกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบสามารถ
ท�ำเพิ่มเติมได้จากการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก
เหมาะส�ำหรับตรวจเนือ้ เยือ่ อ่อนบริเวณข้อต่อขากรรไกรและ
แผ่นรองข้อต่อ และสามารถตรวจการอักเสบ ไขกระดูกบวมน�ำ้
(bone marrow edema) และน�้ำซึมซ่านในข้อต่อขากรรไกร
(joint effusion) ได้อีกด้วย(44,52)
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2.1

2.3

รูปที่ 2
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2.2

2.4

แสดงภาพรังสีคอมพิวเตอร์โทโมแกรมที่ข้อต่อขากรรไกรด้านซ้าย พบลักษณะการสึกกร่อนและการหนาตัวของพื้นผิวข้อต่อ
และมีปุ่มงอกของกระดูกและถุงน�้ำเทียมที่คอนดายล์
รูปที่ 2.1 แสดงภาพด้านข้างของข้อต่อขากรรไกรด้านขวาซึ่งปรกติและข้อต่อขากรรไกรด้านซ้ายที่เป็นกระดูกข้อต่อขา
กรรไกรอักเสบ
รูปที่ 2.2 แสดงลักษณะปุ่มงอกของกระดูกที่คอนดายล์ด้านซ้าย
รูปที่ 2.3 แสดงลักษณะการสึกกร่อนบริเวณด้านหน้าและการหนาตัวของกระดูกบริเวณด้านบนของพืน้ ผิวข้อต่อคอนดายล์
ด้านซ้าย
รูปที่ 2.4 แสดงลักษณะเงาโปร่งรังสีทรงกลมของถุงน�้ำเทียมในกระดูกคอนดายล์ด้านซ้าย

Figure 2 Computerized tomogram showing left TMJ with erosion and sclerosis of articular surface and osteophyte and
pseudocyst of the condyle.
Figure 2.1 Showing lateral view of the normal TMJ on the right and TMJ OA on the left
Figure 2.2 Showing the osteophyte of the left TMJ
Figure 2.3 Showing anterior surface erosion and subcortical sclerosis of articular surface on the left condyle
Figure 2.4 Showing a round radiolucent area of pseudocyst inside the left condyle
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หลักเกณฑ์การวินจิ ฉัยกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ
ปัจจุบันปรากฏหลักเกณฑ์วินิจฉัยหลายแบบซึ่งอาจ
สร้างความสับสนและน�ำผลการศึกษามาเปรียบเทียบกันได้
ยาก หากใช้เกณฑ์การวินจิ ฉัยทีแ่ ตกต่างกัน ในบทความนีจ้ งึ
น�ำเกณฑ์การวินิจฉัยที่แพร่หลายและเป็นที่นิยมมากล่าวถึง
เพื่อความเข้าใจในส่วนที่เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละ
เกณฑ์ ดังนี้
หลั ก เกณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ตามสมาคมปวดช่ อ งปากใบหน้าแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Academy of
Orofacial Pain)(1) จัดสภาวะนี้อยู่ในกลุ่มโรคข้อต่อเสื่อม
(degenerative joint disease) ซึ่งสามารถแยกวินิจฉัยเป็น
“กระดูกข้อต่อขากรรไกรเสื่อม (osteoarthrosis)” และ
“กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ (osteoarthritis)” การ
วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ ประวัติ
ของผู ้ ป ่ ว ยต้ อ งมี เ สี ย งและอาการปวดเกิ ด ขึ้ น ที่ ข ้ อ ต่ อ
ขากรรไกร ภายใน 30 วันก่อนที่จะมาตรวจ อาการเกิดขึ้น
ขณะใช้งานหรือขยับขากรรไกร ตรวจทางคลินกิ พบคล�ำเจ็บ
บริเวณหน้าหูตรงด้านข้างของหัวคอนดายล์ หรือเจ็บขณะ
เคลื่อนขากรรไกร และตรวจพบเสียงกรอบแกรบเมื่อคล�ำที่
ข้อต่อขากรรไกรขณะอ้าปากสุด ขณะอ้าปากสุดแบบหมอ
ช่วยดัน ขณะเคลือ่ นขากรรไกรไปด้านซ้ายและขวา และขณะ
ยืน่ ขากรรไกร หรือผูป้ ว่ ยรายงานว่ามีเสียงบด หรือเสียงแกรก
กรากขณะตรวจและเคลือ่ นขากรรไกร ภาพรังสีคอมพิวเตอร์
โทโมแกรมใช้ยนื ยันการวินจิ ฉัยคือ ต้องพบการเปลีย่ นแปลง
อย่างน้อยหนึ่งชนิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระดูกข้อต่อ
ขากรรไกรสีล่ กั ษณะคือ เกิดถุงน�ำ้ ขึน้ ใต้เปลือกกระดูกแข็ง มี
การสึกบริเวณพืน้ ผิวข้อต่อ มีการหนาตัวโดยทัว่ ไปของพืน้ ผิว
ข้อต่อและมีปุ่มงอกของกระดูก สุดท้ายผลตรวจทางห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารของผู ้ ป ่ ว ยต้ อ งไม่ บ ่ ง ชี้ ว ่ า เป็ น โรคข้ อ อั ก เสบ
รูมาตอยด์ ดังนั้นหากพบการเปลี่ยนแปลงทางภาพรังสีที่
ข้อต่อขากรรไกร และพบเสียงกรอบแกรบขณะเคลื่อน
ขากรรไกรจากการตรวจทางคลินกิ แต่ไม่พบอาการปวดของ
ข้อต่อขากรรไกรร่วมด้วย การวินจิ ฉัยจะเป็น “กระดูกข้อต่อ
ขากรรไกรเสื่อม”
ส่วนเกณฑ์การวินจิ ฉัยส�ำหรับความผิดปรกติของขมับขากรรไกร (diagnostic criteria for temporomandibular
disorders) ในปี 2014(3) ใช้ค�ำวินิจฉัยว่า “โรคข้อต่อเสื่อม
(Degenerative joint disease)” หมายถึงภาวะทีม่ กี ารท�ำลาย
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เนือ้ เยือ่ พืน้ ผิวร่วมกับมีการเปลีย่ นแปลงของกระดูกคอนดายล์
และปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร การให้ค�ำวินิจฉัยตาม
เกณฑ์นี้ผู้ป่วยต้องมีประวัติเรื่องเสียงและการตรวจเหมือน
กับเกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคมปวดช่องปาก-ใบหน้าแห่ง
สหรัฐอเมริกา แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของอาการปวด
คือโรคข้อต่อขากรรไกรเสื่อมอาจมีหรือไม่มีอาการปวดก็ได้
ส�ำหรับภาพรังสีคอมพิวเตอร์โทโมแกรมใช้ยนื ยันการวินจิ ฉัย
ในลักษณะเดียวกัน ส่วนผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต้อง
บ่งชี้ว่าไม่เป็น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เช่นเดียวกัน
การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค ควรแยกกั บ กระดู ก ข้ อ ต่ อ
ขากรรไกรเสื่อมที่ไม่มีอาการปวดที่บริเวณข้อต่อขากรรไกร
และผู้ป่วยโรคทางระบบที่ส่งผลต่อข้อต่อขากรรไกร ท�ำให้
มีกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบร่วม โรคในกลุ่มดังกล่าว
ได้แก่ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุ
ในเด็ก (juvenile idiopathic arthritis) โรคข้อสันหลังอักเสบ
ชนิ ด ยึ ด ติ ด (ankylosing spondylitis) โรคข้ อ อั ก เสบ
สะเก็ดเงิน (psoriatic arthritis) โรคข้ออักเสบจากการ
ติดเชือ้ (infectious arthritis) โรคข้ออักเสบไรเตอร์ (Reiter
syndrome) คอนโดรแคลซิโนสิส (chondrocalcinosis) โรค
หนังแข็ง กลุ่มอาการโจเกรน (Sjögren’s syndrome) และ
โรคลูปัส อีริทีมาโตซัสของหลายระบบ ตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมปวดช่องปาก-ใบหน้าแห่งสหรัฐอเมริกาให้การวินจิ ฉัย
ผู้ป่วยโรคทางระบบที่ส่งผลต่อข้อต่อขากรรไกร ท�ำให้มี
กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบร่วมว่า “ข้ออักเสบสาเหตุโรค
ทางระบบ (systemic arthritides)” หากผูป้ ว่ ยมีอาการของ
กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบร่วมกับได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นโรคทางระบบเหล่านี(1)้

แนวทางการรักษาและการจัดการ

แนวทางการรักษาและการจัดการมุง่ เพือ่ ลดอาการปวด
การอักเสบที่ข้อต่อขากรรไกร ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้งาน
ขากรรไกรได้ดังเดิมหรือใกล้เคียงเดิมมากที่สุด ยับยั้งการ
ด�ำเนินไปของโรค และป้องกันการเกิดพยาธิสภาพที่รุนแรง
น�ำมาซึ่งความพิการ จากสมุฏฐานวิทยาและพยาธิก�ำเนิด
ท�ำให้ทราบถึงปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุของกระดูกข้อต่อ
ขากรรไกรอักเสบและส่งเสริมให้มีความรุนแรงจนท�ำให้เกิด
ความพิการขึ้นที่ข้อต่อขากรรไกรและโครงสร้างโดยรอบได้
ดังนั้นการก�ำจัดหรือจัดการสาเหตุปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้

ชม. ทันตสาร ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 2560

อาการของผู้ป่วยดีขึ้น สามารถใช้งานข้อต่อขากรรไกรได้
อย่างราบรื่น และลดอัตราการด�ำเนินไปของโรคได้(9)
การรักษาและการจัดการกระดูกข้อต่อขากรรไกร
อักเสบท�ำได้หลายรูปแบบ ซึง่ มักอ้างอิงตามการจ�ำแนกความ
รุนแรงของโรคจากอาการและอาการแสดงทางคลินิกและ
ภาพรังสี เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับการจัดการผู้ป่วย(5,9,11)

การรักษาแบบอนุรักษ์
การจั ด การผู ้ ป ่ ว ยที เ อ็ ม ดี รวมทั้ ง กระดู ก ข้ อ ต่ อ
ขากรรไกรอักเสบ ควรเริ่มจากแบบอนุรักษ์และผันกลับได้
ก่อนเสมอ เนื่องจากผู้ป่วยจ�ำนวนมากอาการดีขึ้นได้ แม้ไม่
ได้รบั การรักษาทีร่ นุ แรงหรือศัลยกรรมใด ดังนัน้ การซักประวัติ
เรื่องของพฤติกรรมรวมถึงนิสัยการท�ำงานนอกหน้าที่ของ
ผูป้ ว่ ยอย่างครบถ้วน จะท�ำให้สามารถแนะน�ำวิธกี ารปรับตัว
เพื่อลดการท�ำงานของขากรรไกรได้ดีขึ้น การแนะน�ำให้ท�ำ
กายภาพด้วยตนเองทีบ่ า้ น เช่น ประคบเย็นบริเวณทีม่ อี าการ
อักเสบหรือบวม ประคบอุน่ บริเวณทีม่ อี าการปวดเรือ้ รัง หาก
ผูป้ ว่ ยปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำทัง้ หมดนีอ้ าการของผูป้ ว่ ยมักจะ
ดีขึ้น(1)
การรักษาด้วยเฝือกสบฟัน
การใส่เฝือกสบฟันชนิดเสถียร (stabilization splint)
สามารถช่วยลดอาการปวดของผู้ป่วยจากการลดโหลดที่
ข้อต่อขากรรไกร ดังการศึกษาของ Ok และคณะ ในปี
2014(53) ที่พบว่าในกลุ่มที่รักษากระดูกข้อต่อขากรรไกร
อักเสบด้วยเฝือกสบฟันชนิดเสถียรมีการสร้างของกระดูก
บริเวณด้านหน้าของหัวคอนดายล์ในขณะทีก่ ลุม่ ทีไ่ ม่ได้ใส่เกิด
การละลายตัวของกระดูกบริเวณคอนดายล์(53) และ Machon
และคณะ ในปี 2011(54) ยังพบว่าภายในระยะเวลา 2 เดือน
หลังจากใส่เครือ่ งมือให้ผปู้ ว่ ยกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ
มีจ�ำนวนผู้ป่วยร้อยละ 50 ที่ไม่พบอาการปวดหรือมีอาการ
ปวดเพียงเล็กน้อย เฝือกสบฟันชนิดเสถียรยังช่วยลดโหลด
ที่ข้อต่อขากรรไกร และการสึกของฟันในผู้ที่มีการกัด-ถูฟัน
โดยไม่รู้ตัว(bruxism)(5,12) การใส่เฝือกสบฟันนี้สามารถช่วย
ประเมินการสบฟันในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารสบฟันผิดปรกติ หรือการ
สบฟันที่ไม่มีเสถียรภาพได้ เนื่องจากด้านบดเคี้ยวของเฝือก
มีลักษณะเรียบและสร้างให้ฟันคู่สบกระทบเฝือกพร้อมกัน
ทุกซีแ่ ละไม่มกี ารไถล ดังนัน้ หากผูป้ ว่ ยมีอาการดีขนึ้ จากการ
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ใส่เฝือกสบฟัน ควรพิจารณาเพิ่มเติมว่าอาการที่ดีขึ้นมาจาก
การลดโหลดที่ข้อต่อขากรรไกร หรือเกิดจากการสบฟันที่มี
เสถียรภาพมากขึน้ จึงควรต้องประเมินการสบฟันซ�ำ้ ซึง่ หาก
เป็นด้วยเหตุทเี่ ฝือกสบฟันท�ำให้การสบฟันมีเสถียรภาพ ควร
พิจารณาการบ�ำบัดการสบฟันแบบผันกลับไม่ได้ในผู้ป่วยที่
การสบฟันผิดปรกติต่อไป(10)
การรักษาด้วยยา
การรักษาด้วยยาของกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ
หวังผลหลักเพื่อบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วย ชนิดของยา
ขึน้ อยูก่ บั ระดับของอาการปวด ผลข้างเคียงของยา และความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยในการใช้ยานั้น ยาต้านการอักเสบชนิด
ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammation;
NSAIDs) เป็นที่นิยมในการใช้รักษาผู้ป่วยกระดูกข้อต่อ
ขากรรไกรอักเสบอย่างมาก เพราะช่วยลดอาการปวดใน
ระดับน้อยถึงปานกลางและยังต้านการอักเสบอีกด้วย จาก
ผลข้ า งเคี ย งของยาต่ อ ระบบทางเดิ น อาหารท� ำ ให้ มี ก าร
เปลี่ยนไปใช้ยาในกลุ่มที่จ�ำเพาะต่อเอนไซม์ไซโคลออกซี
เจเนส-2 (selective cyclooxygenase-2) มากขึน้ ซึง่ มีรายงาน
ว่าช่วยลดสารอักเสบและเพิม่ ปริมาณเส้นใยคอลลาเจนชนิด
ที่สองและโปรตีนในกระดูกอ่อน จึงสามารถป้องกันการถูก
ท�ำลายของเซลล์กระดูกอ่อนคอนดายล์และฟื้นฟูการสร้าง
เนือ้ พืน้ กระดูกอ่อนได้(55) แต่มรี ายงานความเสีย่ งของการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองในยากลุม่ นี้ ดังนัน้ จึงควรระมัดระวังใน
การเลือกใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์โดย
ประเมินผู้ป่วยเป็นแต่ละกรณี(5,12)
การรักษาด้วยอาหารเสริม (supplement)
มี ก ารศึ ก ษาถึ ง สารหลายชนิ ด ที่ ใ ช้ ช ่ ว ยรั ก ษาและ
บรรเทาอาการของผู้ป่วยกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ
Haghighat และคณะ ในปี 2013(56) ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของกลูโคซามีนซัลเฟตเทียบกับยาต้านการ
อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ คือ ไอบรูโพรเฟน (ibuprofen)
พบว่ากลูโคซามีนซัลเฟตให้ผลดีกว่าในการลดอาการปวดที่
ข้อต่อขากรรไกร นอกจากนีย้ งั มีรายงานการใช้สารสกัดจาก
ใบบัวบก (cantella asiatica) ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยลดการอักเสบ
และลดอาการปวด พบว่าสารสกัดจากใบบัวบกช่วยลดการ
ถูกท�ำลายของข้อในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์(57)
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การรั ก ษาแบบรุ ก รานน้ อ ย (minimal invasive สามารถแปรสภาพไปเป็นกระดูกอ่อนและกระดูกได้ พบว่า

treatment)

การรักษาด้วยการฉีดสารเข้าข้อ (intra-articular injection)
หรือการเจาะข้อ (arthrocentesis)
การรักษาด้วยการฉีดสารเข้าข้อหรือการเจาะข้อ มีการ
ศึกษาว่าได้ผลดีในการรักษากระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ
ในแง่ลดอาการปวด เพิม่ การหล่อลืน่ บริเวณข้อต่อขากรรไกร
ท�ำให้ข้อต่อสามารถเคลื่อนที่ได้ดีมากขึ้น(58) สารที่นิยมใช้ได้
แก่ ไฮยาลูรอนิกแอซิด (hyaluronic acid) และคอร์ติโค
สเตี ย รอยด์ (corticosteroids) ซึ่ ง พบว่ า ให้ ผ ลดี ใ นการ
ลดอาการปวดและท�ำให้ข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนไหวได้
ดีขึ้น(5,11,12) ปัจจุบันมีการศึกษาถึงสารชนิดอื่นอีกหลายชนิด
ที่สามารถน�ำมาใช้ในการฉีดหรือเจาะข้อในผู้ป่วยกระดูก
ข้อต่อขากรรไกรอักเสบ และเชือ่ ว่าให้ผลการรักษาทีเ่ ทียบเท่า
หรือดีกว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดและคอร์ติโคสเตียรอยด์ เช่น
ออโตโลกัสคอนดิชนั่ ซีรมั (autologous conditioned serum)
เพลทเลทดีรีฟโกรทแฟคเตอร์ (platelet-derived growth
factors) เป็นต้น(12,59) การเจาะข้อเหมาะในการรักษากรณี
ผู้ป่วยมีอาการปวดมาก และพบว่าเมื่อให้การรักษาร่วมกับ
การใส่เฝือกสบฟันชนิดเสถียร ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกระดูก
ข้อต่อขากรรไกรอักเสบไม่มีอาการปวดหรือปวดน้อยมาก
ภายในเวลาหนึ่งเดือนหลังจากรักษา(54)
การส่องกล้องในข้อ (arthroscopy)
การส่องกล้องในข้อช่วยท�ำให้เห็นพยาธิสภาพในข้อต่อ
ขากรรไกรได้โดยตรง พบการเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มต้น
ของกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ(9,11) และสามารถก�ำจัด
เนือ้ เยือ่ ทีม่ พี ยาธิสภาพ ท�ำลายการยึดติดกันของพืน้ ผิวข้อต่อ
ฉีดยาโดยตรงไปที่เนื้อเยื่อไขข้อได้ รวมถึงตัดบางส่วนของ
เนื้อเยื่อเพื่อการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาในการยืนยันการ
วินิจฉัย(41) นอกจากนี้มีรายงานการศึกษาพบว่าในผู้ป่วย
กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
แบบอนุรักษ์ เมื่อใช้การส่องกล้องในข้อจะช่วยลดความเจ็บ
ปวดและเพิ่มระยะการอ้าปาก โดยเฉพาะในรายที่เริ่มรักษา
เร็วและอาการยังไม่เรื้อรัง(60)
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (tissue engineering)
ปั จ จุ บั น มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ด้ า นวิ ศ วกรรมเนื้ อ เยื่ อ และ
การรักษาเพือ่ คืนสภาพข้อต่อขากรรไกรทีเ่ ป็นโรคท�ำให้กลับ
มาท�ำงานได้ปรกติ การศึกษาการคืนสภาพด้วยการฉีดมีเซน
ไคมอลสเต็มเซลล์ (mesenchymal stem cells) ที่มีความ

ช่ ว ยท� ำ ให้ ก ารท� ำ ลายกระดู ก อ่ อ นล่ า ช้ า ลงเมื่ อ ฉี ด เซลล์
ดังกล่าวเข้าข้อที่เป็นกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ(12) และ
การศึกษาด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อเพื่อทดแทนโครงสร้างของ
ข้อต่อขากรรไกร ได้แก่ แผ่นรองข้อต่อและคอนดายล์ ที่ถูก
ท�ำลายไป อย่างไรก็ดีผลการศึกษาวิศวกรรมเนื้อเยื่อใน
ปัจจุบันยังไม่สามารถน�ำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้ ต้อง
อาศัยการศึกษาต่อไปในอนาคต(11)
หากการรักษาแบบอนุรักษ์และการรักษาแบบรุกราน
น้อยล้มเหลว ควรมีการประเมินถึงความถูกต้องในการ
วินิจฉัย และปัจจัยที่ยังไม่ได้รับการจัดการ(1) หากมีข้อบ่งชี้
อาจต้ อ งพิ จ ารณาท� ำ การรั ก ษาที่ รุ ก รานมากขึ้ น ได้ แ ก่
ศัลยกรรมตกแต่งข้อ (arthroplasty) บริเวณที่มีปุ่มงอกของ
กระดูกหรือผิดรูป ศัลยกรรมแผ่นรองข้อต่อ (discoplasty)
ศั ล ยกรรมตกแต่ ง ข้ อ บางส่ ว น (hemi-arthroplasty)
ศัลยกรรมตัดกระดูก (osteotomy) การยืดถ่างขยายกระดูก
(osteodistraction) และสุดท้ายหากมีการท�ำลายข้อต่อ
ขากรรไกรอย่างมากอาจจ�ำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
(total joint replacement) ซึ่งควรท�ำในรายที่มีข้อบ่งชี้และ
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่นเท่านั้น(9,11)
จากแนวทางการรั ก ษาทั้ ง หมดที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
แนวทางการรักษาที่ได้ผลดีและมีหลักฐานเชิงประจักษ์(61)
ที่น่าเชื่อถือ ประกอบไปด้วยแนวทางการรักษาดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ควรมีการประเมินและรักษา
ภาวะโรคประจ�ำตัวของผู้ป่วยจากแพทย์ร่วมกับการดูแล
อาการกระดู ก ข้ อ ต่ อ ขากรรไกรอั ก เสบจากทั น ตแพทย์
เนื่ อ งจากโรคทางระบบมั ก ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ
อาการและอาการแสดงของกระดู ก ข้ อ ต่ อ ขากรรไกร
อั ก เสบ (1,3,5,9-12) ทั น ตแพทย์ แ ละแพทย์ ป ระจ� ำ ตั ว ของ
ผูป้ ว่ ยจ�ำเป็นต้องวางแผนการจัดการผูป้ ว่ ยร่วมกัน นอกจาก
การจัดการความผิดปรกติทางกายภาพแล้ว สิ่งที่ควรค�ำนึง
ถึงเพิ่มเติมในการจัดการกับผู้ป่วยกระดูกข้อต่อขากรรไกร
อั ก เสบโดยเฉพาะในรายที่ มี อ าการปวดเรื้ อ รั ง คื อ การ
ประเมินสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วย ทั้งนี้ในบางกรณีจ�ำเป็น
ต้องอาศัยการท�ำงานแบบสหสาขาวิชาชีพร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาดังกล่าวด้วย เช่น
นักกายภาพบ�ำบัด นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ เป็นต้น เพื่อ
ให้การรักษาประสบความส�ำเร็จ(1,10)
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ตารางที่ 1 แสดงชนิดของการรักษากระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบและผลการรักษาในระยะสัน้ และระยะยาว(62-64)

Table 1 Intervention approaches for TMJ OA with summary of short-term and long-term outcomes(62-64)
ชนิดของการรักษา
เฝือกสบฟัน(62)
ยาไดโคลฟีแน็ค
(diclofenac)(62)
ยาไอบูโพรเฟน(63)

ผลการศึกษาระยะสั้น
(น้อยกว่า 1เดือน)
ระดับอาการปวดลดลงและ
การใช้งานดีขึ้นหลังการรักษา
1 เดือน
ระดับอาการปวดลดลงและ
การใช้งานดีขึ้นหลังรักษา
1 สัปดาห์
ระดับอาการปวดลดลง
หลังการรักษา 1 สัปดาห์

อาหารเสริมกลูโคซามีน
ซัลเฟต(63)

ระดับอาการปวดลดลง
หลังการรักษา 1 สัปดาห์

การฉีดสารไฮยาลูรอนิก
แอซิดเข้าข้อ(64)
การฉีดสารคอร์ติโค
สเตียรอยด์เข้าข้อ(64)

ระดับอาการปวดลดลง
หลังการรักษา 2 สัปดาห์
ระดับอาการปวดลดลง
หลังการรักษา 2 สัปดาห์

ผลการศึกษาระยะยาว
(มากกว่า 1 เดือน)
ติดตามผลการรักษาที่ 3 เดือนและ
1 ปี อาการปวดยังคงลดลงและ
การใช้งานดีขึ้น
ติดตามผลการรักษาที่ 3 เดือนและ
1 ปี อาการปวดยังคงลดลงและ
การใช้งานดีขึ้น
ติดตามผลการรักษาที่ 3 เดือน
อาการปวดยังคงลดลงและ
การใช้งานดีขึ้น
ติดตามผลการรักษาที่ 3 เดือน
อาการปวดยังคงลดลงและ
การใช้งานดีขึ้น
ติดตามผลการรักษาที่ 1 และ
6 เดือน อาการปวดยังคงลดลง
ติดตามผลการรักษาที่ 1 และ
6 เดือน อาการปวดยังคงลดลง

บทสรุป

ปัจจุบันแม้พยาธิก�ำเนิดของกระดูกข้อต่อขากรรไกร
อักเสบจะยังไม่ชดั เจน แต่การซักประวัตทิ คี่ รอบคลุมจะท�ำให้
ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่ออาการของผู้ป่วย การตรวจทาง
คลินกิ และการประเมินทางภาพรังสีทำ� ให้วนิ จิ ฉัยกระดูกข้อต่อ
ขากรรไกรอักเสบได้เที่ยงตรง สามารถวางแผนจัดการและ
รักษาให้ผปู้ ว่ ยลดอาการปวด กลับมาใช้งานขากรรไกรได้ตาม
ปรกติ การศึกษาต่อไปในอนาคตควรมุง่ ทีส่ าเหตุการเกิดและ
ตัวบ่งชี้ที่ท�ำให้ทราบว่าเป็นกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ
ระยะเริ่มต้น เพื่อสามารถป้องกันการเกิดโรค ลดความ
ซับซ้อนในการรักษา และลดโอกาสในการเกิดความพิการ
ของผู้ป่วยกระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ
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