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Classifications of of Temporomandibular disorders
TMD ยอมาจาก Temporomandibular disorders เปนสภาวะที่มีพยาธิสภาพ ซึ่งกอใหเกิดความ
เจ็บปวดของกลามเนื้อโครงราง (musculoskeletal pain) และการทำงานที่ผิดปกติไป (dysfunction) ใน
Temporomandibular system
คำวา TMD มีความหมายที่กวางมาก หากนำมาใชอธิบายลักษณะของอาการและอาการแสดงที่พบ
ในผูปวยจะไมสามารถสื่อความหมายอะไรไดชัดเจน ดังนั้นจึงไดมีการพยายามแบงกลุมยอยของ TMD ขึ้น
มา ปจจุบันยังไมมีระบบการจัด แบงภาวะ TMD ระบบใดที่ยึดถือเปนมาตรฐานตายตัว ระบบการจัดแบง
TMD จึงมีออกมามากมายหลายระบบ ในเอกสารการสอนฉบับนี้จะอางอิงระบบการจัดแบง TMD ของ
The American Acadamy of Orofacial Pain (AAOP) ทั้ง 4 ครั้งคือ
ครั้งแรกและครั้งที่สองในป 1990 และ 1993 (1st and 2nd edition, edited by McNeil)
ครั้งที่สามในป1996 (3th edition, edited by Okeson)
ครั้งที่ 4 ป 2008 (4th edition, edited by Reny de Leeuw)
ทั้งนี้ระบบการจัดแบง TMD ของ AAOP นี้จัดเปนหัวขอยอยของการวินิจฉัยและการจัดแบงอาการ
ปวดศีรษะ ความผิดปกติของระบบประสาทบริเวณศีรษะและความเจ็บปวดบริเวณใบหนา (Classification
for Headache Disorders, Cranial Neuralgias,and Facial Pain) ซึ่งกำหนดโดย International
Headache Society
ดังนั้นเราจะเห็นไดวาการจะวินิจฉัยแยกโรคในกลุมของ TMD ได เราจำเปนตองมีความรูเกี่ยวกับ
การวินิจฉัยแยกโรคของความเจ็บปวดบริเวณใบหนาและชองปากดวย ระบบ Classification ของ IHS ตี
พิมพครั้งแรกในป1987 ซึ่งเปนฉบับที่ ใชอางอิงสำหรับ classification ของ AAOP ใน 3 ครั้งแรก และใน
ปจจุบัน HIS ไดออก Classification ใหม ในป 2003 และ AAOP ไดจัด classification ใหมออกมาเปน
ครั้งที่ 4 ในป 2008 สามารถคนเอกสารเพิ่มเติมได ในหองสมุด สวนในเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จะ
อธิบายตาม classification AAOP 1996 เปนหลัก (เปน edition ที่ ใชอางอิงในการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบโรคศิลป ในปจจุบัน)
นอกจากนี้ยังมีระบบการวินิจฉัยของ Research Diagnosis Criteria หรือ RDC ซึ่งระบบการ
วินิจฉัยระบบนี้เปนไปเพื่ออำนวยความสะดวกตองานวิจัย ดังนั้นการจัดกลุมจะไมละเอียดเทาของ AAOP
และ ขอกำหนดหรือ criteria บางอยางอาจจะแตกตางกันไปบาง
ระบบการแบงและการวินิจฉัยของ TMD (Diagnostic Classification system for TMD)
TMD จัดอยู ในหัวขอที่ 11 ของ Classification for Headache Disorders Cranial Neuralgias,
and Facial Pain ตามการจัดของ IHS ซึ่งดูไดจากตารางที่ 1 และจากหัวขอ 11 ก็จะแบงยอยลงไปอีกตาม
ระบบการแบงของ AAOP 1990, 1993, 1996 ตามตารางที่ 2 หัวขอที่เกี่ยวของมี 3 หัวขอไดแก หัวขอคือ
11.1, 11.7 และ 11.8

-

-

-

-

-
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International Headache Society
Classification for Headache Disorders, Cranial Neuralgias and Facial Pain
1.Migrane headache
2.Tension – type headache
3.Cluster headache and chronic paroxysmal hemicrania
4.Miscellaneous headache, unassociated with structural lesion
5.Headache associated with head truama
6. Headache associated with vascular disorders
7. Headache associated with non- vascular intracranial disorder
8. Headache associated with substances or their with drawal
9. Headache associated with non-cephalic infection
10. Headache associated with metabolic disorder
11. Headache or facial pain associated with disorder of cranium, neck, eyes, nose, sinuses, teeth, mouth, or
other facial or cranial structures
12.Cranial neuralgias,nerve trunk,pain, and differentiation pain
13.Headache not classifiable
ตารางที่ 1 แสดง Classification for Headache Disorders Cranial Neuralgias, and Facial Pain ตามการจัดของ HIS
(ดัดแปลงจาก McNeill, 1993)

11. Headache or facial pain associated with disorder of cranium, neck,
eyes,nose,sinuses ,teeth, mouth ,or other facial or cranial structures
11.1 Cranial bones including mandible 11.5 Nose and sinuses
11.2 Neck
11.6 Teeth and related oral structures
11.3 Eyes
11.7 Temporomandibular joint
11.4 Ears
11.8 Masticatory system
ตารางที่ 2 แสดงการแบงหัวขอยอยที่เกี่ยวกับ TMD (ดัดแปลงจาก McNeill, 1993)
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ความผิดปกติที่เกี่ยวกับขอตอขากรรไกร (Temporomandibular joint disorders)
ตารางเปรียบเทียบ Classification system of TMD ตามระบบของ AAOP ในแตละ edition
และการแบงตาม Research Diagnosis Criteria (ดัดแปลงจาก Le Resche et al, 1992)

AAOP 1993
TMJ Disorder
1. Deviation in from
2. Disc displacement
- Disc displacement
with reduction
- Disc displacement
without reduction
3. Dislocation
4. Inflammatory
conditions
- Synovitis
- Capsulitis
5. Arthritides
- Osteoarthrosis
- Osteoarthritis
- Polyarthritides
6. Ankylosis
-Fibrous
-Bony

AAOP 2008

AAOP 1996

TMJ Disorder
TMJ Disorder
1. Congenital or developemental 1.Congenital or
disorders
developemental disorders
2. Disc derangement disorders 2.Disc derangement
- Disc displacement with
disorders
reduction
- Disc displacement with
- Disc displacement without
reduction
reduction
- Disc displacement without
3. TMJ dislocation
reduction
4. Inflammatory disorders
3. TMJ dislocation
-Synovitis/ Capsulitis
4. Inflammatory disorders
-Polyarthritides
-Synovitis/ Capsulitis
5.Osteoarthrisis
- Polyarthritides
(noninflammatory condition)
5.Osteoarthrisis
Osteoarthrisis:primary
Osteoarthrisis:secondary (noninflammatory condition)
Osteoarthrisis: primary
6. Ankylosis
7.Fracture(condylar process)
Osteoarthrisis: secondary

RDC for TMD
TMJ Disorder
Disc displacements
a. Disc displacements
with reducetion
b.Disc displacements
without reducetion,with
limited opening
c.Disc displacements
without reducetion
without limited opening
Arthralgia, arthritis,
arthrosis, Arthalgia,
Arthritis,

a. Arthralgia

b. Osteoarthritis of the
6. Ankylosis
TMJ
c. Osteoarthrosis of the
7.Fracture(condylar process) TMJ

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบ Classification system of TMJ disorders
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ความผิดปกติที่เกี่ยวกับขอตอขากรรไกร (Temporomandibular joint disorders)
1. Congenital or developmental disorders
ความผิดปกติของขากรรไกรและ cranial bones ที่เปนมาแตกำเนิดหรือเกิดจากความผิดปกติของ
การเจริญพัฒนานั้น อาจมีตนกำเนิดมาจาก odontogenic หรือ nonodontogenic origin ความผิดปกติใน
ลักษณะนี้ โดยสวนใหญจะทำใหเกิดปญหาทางดานความสวยงามและการทำงานของขากรรไกร พบไดนอยที่
มีอาการปวดบริเวณใบหนาและขากรรไกร ยกเวนกรณีที่เปน neoplasia
1.1 Aplasia
เกิดจากการเจริญที่ ไมสมบูรณของขากรรไกรลางหรือ cranial bones ระดับของความผิดปกตินั้น
อาจพบไดตั้งแต mild condylar deformity จนถึงไมพบ condyle, ramus หรือ articular eminence เลย
(agenesis) ซึ่งกรณีที่ ไมมีการสรางโครงสรางดังกลาวพบไดคอนขางนอย
aplasia ในกระดูกขากรรไกรลางมักพบรวมกับ hemifacial microsomia (first and second
branchial arch syndromes หรือ lateral facial dysplasia) ในรายที่ condyle เจริญไมเต็มที่นั้น จะพบได
วา articular fossa ไมพัฒนาและอาจจะไมเห็น articular eminence ชัดเจน
ในรายที่เปนมาก อาจไมพบ condyle ramus มีขนาดเล็กและมีรูปรางผิดปกติ มี hypoplasia ของ
body of mandible
occlusal plane และริมฝปากมีการลาดเอียงขึ้นไปทางดานที่มีความผิดปกติ
(ipsilateral side) อาจพบฟนฝงคุดหรือไมมีการสรางของฟนแท มี deviation ของจมูกไปทางดานที่มีพยาธิ
สภาพ อาจพบรวมกับความผิดปกติของ parotid gland หู และกลามเนื้อบดเคี้ยว
Differential diagnosis
damage from trauma, degenerative joint diseases, muscular problems.
1.2 Hypoplasia
เกิดจากการเจริญที่ ไมสมบูรณของขากรรไกรลางหรือต่ำกวาปกติของ cranial bones และ
mandible การสรางถือวาเปนปกติแมวาสัดสวนการเจริญลดลง
สาเหตุเกิดไดทั้งจาก
• congenital พบได ใน Treacher collins syndrome, condylar hypoplasia
• acquired เชน secondary to trauma, inflammation, radiation therapy, severe dietary
deficiencies และ endocrine disturbances
อาการและอาการแสดง
พบวาความผิดปกติจะไมรุนแรงเทาที่พบใน aplasia กรณีที่เปน condylar hypoplasia อาจพบ
condylar process มีลักษณะกวางแตสั้นและอยูหนาตอ ramus สวน coronoid process มีการเจริญยื่น
ยาว มักพบฟนกรามฝงคุด mandibular body ดานตรงขามกับดานที่มีพยาธิสภาพ (contralateral side) มี
การเจริญ การสบฟนจะเคลื่อนไปทางดานที่มีพยาธิสภาพ ใบหนาไมสมมาตร micrognatia
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1.3 Hyperplasia
เปนภาวะที่ขากรรไกรหรือ cranial bones มีการเจริญมากกวาปกติ มีการเพิ่มจำนวนของเซลล
อาจพบการขยายขนาดเฉพาะที่ เชนที่ condyle หรือ coronoid process หรืออาจมีการขยายขนาดของขา
กรรไกรลางทั้งหมด ซึ่งมีผลทำใหคางยื่นโดยไมมีความผิดปกติของรูปรางและการทำงานของ condyle
สาเหตุ
previous trauma, local circulatory disturbance, infection, neurotrophic disturbances,
hormonal disturbances, previous infection และ arthrosis
อาการและอาการแสดง
มักพบความผิดปกติเพียงขางเดียว อาจพบการสบฟนที่ผิดปกติ แต ในผูปวยเด็กบางราย อาจพบวา
มีการเจริญของ alveolar process ทำให ไมพบความผิดปกติของการสบฟน แตถาหากภาวะ hyperplasia
นี้เกิดขึ้นในชวงทายของการเจริญของกระดูก เชน ในชวง second decade มักจะพบ open bite ดานเดียว
กับดานที่มีพยาธิสภาพ นอกจากนี้อาจพบ cross bite ทางดานตรงขาม ใบหนาไมสมมาตร โดยที่ midline
เคลื่อนไปทางดานตรงขามกับดานที่มีพยาธิสภาพ
ภาพถายรังสี
พบ condyle มีขนาดใหญกวาปกติ มี elongated condylar neck การวินิจฉัยอาจตองอาศัย
radionuclide imaging ซึ่งจะพบการเพิ่มขึ้นของ radionuclide uptake
Differential diagnosis
neoplasms เชน osteochondroma และ osteoma, rheumatologic disease, acromegaly,
Paget’s disease, severe degenerative joint disease

รูปที่ 1 แสดง condylar hyperplasia ด้านขวา ทําให้เกิด openbite ด้านขวา (ดัดแปลงจากPertes RA
and Gross SG, 1995)
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Fibrous dysplasia เปน form หนึ่งของ hyperplasia เปนรอยโรคที่มีการเจริญอยางชาๆ พบมีการขยาย
ขนาดของขากรรไกรบนหรือลาง โดยภายในรอยโรคจะประกอบไปดวย fibrous connective tissue ซึ่งมี
whorled pattern และมี trabeculae ของ immature nonlamellar bone มักไมพบวาฟนเคลื่อนที่ cortical
bone ปกติ การสบฟนปกติเปนรอยโรคพบบอยในเด็กและ young adults
ภาพถายรังสี
พบไดหลายลักษณะตั้งแต opaque ground-glass จนถึง radiolucent appearance ขึ้นอยูกับ
ปริมาณของ fibrous tissue และกระดูก
1.4 Neoplasia
เปนภาวะที่มีความผิดปกติของการเจริญของเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นใหมซึ่งเกี่ยวของกับขอตอขากรรไกร
อาจจะเปนเนื้องอกชนิด benign, malignant หรือเกิดจากการแพรกระจายมาจากบริเวณอื่น
• Benign tumors เชน osteoma, chondroma, chondroblastoma, osteoblastoma, fibrous
dysplasia, myxoma, ossifying fibroma, etc.
• Primary malignant tumors เชน chondrosarcoma, fibrosarcoma, synovial sarcoma
• Metastatic tumors พบไดประมาณ 1% ของ malignant tumors ชนิดที่พบไดบอยบริเวณขอ
ตอขากรรไกร คือ squamous cell carcinoma
2. Disc displacement
เปนการเคลื่อนที่ ไปหรือการอยูผิดตำแหนงของ articular disc เปนความผิดปกติของขอตอที่พบได
มากที่สุด ซึ่งจะปรากฏอาการไดหลายแบบ การเคลื่อนที่หรือการ displacement ของ disc เปนลักษณะ
ของการเรียงตัวของโครงสรางใน TMJ ที่ ไมสัมพันธกัน บางตำราจะเรียกรวมวามี internal derangements
รูปแบบของ internal derangement นี้มี ไดหลายแบบเพราะ disc จะมีการ displace ไดทั้งในแนว anterior
posterior medial และ lateral แตแนวที่ disc จะมีการ displace ไปไดมากที่สุดคือในแนว anterior หรือ
แนว antero medial ยังไมมีขอสรุปชัดเจนถึงสาเหตุ แตมีทฤษฎีที่อธิบายไวหลายๆ อยางดังนี้
• เกิดจากมีการยืด (stretch) หรือฉีกขาดของ ligament ที่ยึดเชื่อม disc และ condyle มี joint
laxity เปนทฤษฎีที่สวนใหญ ใหความเชื่อถือ
• เกิดจากการทำงานของกลามเนื้อที่ผิดปกติไปเชนกลามเนื้อ lateral pterygoid สวน superior head
ซึ่ง insertion ที่ดานหนาของ disc
• มีการยึดติดกัน (adherence) ของ disc กับ articular surfaces
disc displacement แบงออกได 2 แบบคือ disc displacement with reduction และ disc
displacement without reduction
2.1 Disc displacement with reduction (รูปที่ 2)
เปนภาวะที่มีการขัดขวางการเคลื่อนที่ของ disc – condyle structure ขณะมีการ อา-หุบปาก โดย
ขณะที่เคลื่อนที่อาปากแบบ translate สวนของ condyle จะมีการสะดุดกับ disc แลวก็จะสามารถอาปาก
ไดตอไปตามปกติ และเมื่อมีการหุบปากก็จะเกิดการสะดุดขึ้นอีกครั้งกอนหุบปาก การขัดขวางจะเปนแบบ
ชั่วคราวมีการ reduces ได หากลองยื่นขากรรไกรออกไปดานหนาแลวอาปาก จะพบวาเสียงคลิกหายไป
โดยระยะที่ยื่นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับระยะของ articular disc มีการ displace ไป
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อาการและอาการแสดง
• มีเสียง click หรือเสียง poping ขึ้น ทั้งขณะอาปากและหุบปาก
• ระยะที่เกิดเสียงคลิกทั้ง 2 มักจะเกิดคนละตำแหนง โดยเสียงคลิกขณะหุบปากจะอยู ใกล
ตำแหนง intercuspal position มากกวาและจะเบากวาเสียงคลิกขณะอาปาก เนื่องจาก
เสียงคลิกตอนอาปากเกิดจาก condyle สะดุดกับสวน posterior band ของ disc ซึ่งมี
ความหนามากกวา
• แนวการอาปากเปนแบบ deviation ในจังหวะที่มีการสะดุด
• มักจะไมมีอาการปวด หากมีอาการปวด มักจะปวดเวลาที่มีเสียง อาการปวดนาจะมาจาก
การมี injury ที่ ligament หรือ capsule ของขอตอ
• กรณีที่ปวด อาจจะกดเจ็บที่ขอตอหรืออาปากไดลดลงเนื่องจากปวด
ภาพถาย
<
การเรียงตัวที่ผิดปกติของ disc จะเห็นจากภาพ MRI เทานั้น

รูปที่ 2 แสดงลักษณะของ Disc displacement with reductionจังหวะที่มีการสะดุดระหวาง Disc และ condyle
ทำใหมีเสียง click (ดัดแปลงจาก Okeson, 2007)

พยากรณ โรค
เนื่องจาก disc displacement with reduction เปนภาวะที่พบไดบอย บางครั้งจะบรรเทาไดเอง
โดยธรรมชาติ ซึ่งอาจพิจารณาเปน physiologic adaptation ไดดังนั้นใน asymptomatic clicking จึงไมมี
ขอแนะนำใหรักษา
จากการศึกษาและติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของเสียงขอตอขากรรไกรที่ ไม ไดรับการรักษาโดยใชวิธี
การและระยะเวลาศึกษาที่ตางกัน การศึกษาสวนใหญ่ ไมพบวาขอตอที่เคยมีเสียงจะพัฒนาไปจนเกิดปญหา
การจำกัดการเคลื่อนที่ของขากรรไกรอันเนื่องมาจากมีการเคลื่อนที่ของแผนรองขอตอชนิดนำกลับไม ได
8

(locked jaw due to disc displacement without reduction) หรือมีอาการความเจ็บปวด หรือเสียงขอตอ
กลายเปนเสียงกรอบแกรบ การพัฒนาจนเกิดอาการหรืออาการแสดงที่รายแรงเปนไปไดยากมาก
นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของการมีเสียงที่ขอตอพบวา ภาวการณมีเสียงคลิก
จะมีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ (fluctuation) หรือมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง เมื่อผลเปนเชนนี้ ไดมีการตั้งขอสงสัยดวย
วาการมีเสียงคลิกโดยไมมีอาการใดๆ ยังควรถือเปนอาการและอาการแสดงของทีเอ็มดีอยูหรือไม ดวยเหตุนี้
เองผูเชี่ยวชาญหลายทานจึงเชื่อวา การมีเสียงคลิกของขอตอขากรรไกรโดยไมมีอาการและอาการแสดง
อยางอื่นรวมดวยไมจำเปนตองไดรับการรักษา จากขอมูลดังกลาวชี้ ใหเห็นวาการมีภาวะของการเคลื่อนที่ของ
แผนรองขอตอชนิดนำกลับได ไมจำเปนจะตองเกิดการพัฒนาไปเปนภาวะตางๆ ตามที่เคยมีการอธิบายไว
คำศัพทที่ ใช ในการอธิบายภาวะนี้ ในตำราอื่นเชน Anterior disc displacement, reciprocal disc
หรือ disc –condyle incoordination
Differential diagnosis
<
anatomic variation, osteoarthritis
เสียง clicking อื่นๆ ที่ ไม ไดเกิดจาก TMJ internal derangement
• เสียงที่สัมพันธกับ condylar hypermobility ซึ่งเกิดขึ้นกับ TMJ ของผูปวยบางราย โดยขณะที่มี
การอาปากจนกวางสุดแลวจะหยุดอาปากตอชั่วขณะ จากนั้น condyle จะเคลื่อนไปดานหนาตออีก
เล็กนอยทำใหมีเสียง thud เกิดขึ้น (เปนภาวะเดียวกับ subluxation ซึ่งจะกลาวภายหลัง)
• สาเหตุเนื่องมาจากโครงสรางของ intracapsular หรือ articular surface ทั้ง soft และหรือ
hard tissue มีรูปราง ที่ขรุขระ ไมเรียบ ซึ่งอาจเปนผลมาจากการเจริญที่ผิดปกติหรือเปนภาวะที่
เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งจะรวมถึงการมี physiologic remodeling ดวย การเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจ
ทำใหมีเสียง joint sounds ขึ้นมาได (คือภาวะ Deviation in Form ของ AAOP 1993)
• สวนของ lateral pole of TMJ ที่มีขนาดใหญ เคลื่อนผาน lateral ligament ขณะอาปากแบบ
translation จึงเกิดเสียง click ขึ้น ในภาวะนี้ถาเอานิ้วกดที่ขอตอแลวอาปากจะไมมีเสียง
2.2 Disc displacement without reduction (รูปที่ 3)
เปนภาวะที่ความสัมพันธของ disc-condyle structure มีการเปลี่ยนแปลงไป หรืออยูผิดที่ โดยไม
สามารถผานหรือ reduce ได เชื่อกันวาเปนผลมาจากการที่ disc เคลื่อนไปอยูดานหนามากเกินไปและขวาง
หัว condyle อยูทำใหหัว condyle ไมสามารถเคลื่อนที่ตอไปได จึงจำกัดการเคลื่อนที่ของ condyle ทำให
ไมสามารถเคลื่อนแบบ translate ได แตจะสามารถเคลื่อนแบบ rotation ไดอยู บางครั้งเราเรียกลักษณะ
เชนนี้วา close lock
อาการและอาการแสดง
• อาปากไดประมาณ 25 mm หรือนอยกวา 35 mm แลวมีการอาติดไมสามารถอากวางได
• Hard end feel
• กรณีที่เปนขางเดียวพบวาจะมีการจำกัดการเคลื่อนไปดานตรงกันขามกับขางที่มีปญหาโดย
มักวัดระยะได ไมเกิน 7 mm.
• อาปากไมตรงมี deflection ไปดานที่เปน
• ใน acute disc displacement without reduction ผูปวยจะใหประวัติวาเคยอาปากได
กวางและมีเสียงคลิกมากอน แลวเสียงคลิกหายไปพรอมกับอาปากไดนอยลง อาจเคยมี
ประวัติอาปากไมขึ้นเปนบางครั้งมากอน
• ผูปวยที่มีอาการเฉียบพลันหรือ acute อาจจะมีอาการเจ็บรวมดวย
• ในรายที่เปนมานานหรือ chronic อาการเจ็บมักจะนอยลงและผูปวยจะสามารถอาปากได
กวางขึ้นอีกดวยบางรายสามารถอาไดกวางเทาปกติ
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ภาพถาย
ภาพถายMRI ไมสามารถเห็นไดจากภาพรังสีธรรมดา

รูปที่ 3 แสดงลักษณะของ Disc displacement without reduction หัว condyle ไมสามารถเคลื่อนที่แบบ
translated ไดเกิดการจำกัดการเคลื่อนที่ของขากรรไกร (ดัดแปลงจาก Okeson, 2007)

อยางไรก็ตามจากความสำเร็จในการรักษาผูปวย close lock ดวยวิธี arthrocentesis หรือการลาง
ขอตอโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งตำแหนงและรูปรางของ disc เลยทำใหมีการทบทวนเกี่ยวกับแนวคิดใน
เรื่องนี้มากขึ้น มีการศึกษามากมายที่พบวา severe close lock อาจเกิดได ใน TMJ ที่มีตำแหนงและรูปราง
ของ disc เปนปกติ ในป1986 Sander เปนคนแรกที่ ไดอธิบายวานาจะเกิดจากการมี suction-cup effect
โดยมีnegative pressure ในสวน upper compartment ของ TMJ หรือมีสุญญากาศเกิดขึ้นทำให
condyle ไมสามารถเคลื่อนที่ออกไปได การลางขอตอจะเขาไปทำลายภาวะสุญญากาศนี้จึงแก ไขภาวะ
close lock ไดสวนสาเหตุที่ทำใหเกิดสุญญากาศขึ้นมานาจะเปนผลตามมาจากภาวะที่มีแรงลงที่ขอตอมาก
ขึ้นเชนการมี parafunction นอกจากนี้ภาวะที่มีความฝดมากขึ้นในขอตอและ synovial fluid มีความหนืด
ก็เปนปจจัยที่ทำใหเกิด close lock ได อยางไรก็ตามทฤษฏีนี้ยังตองอาศัยหลักฐานอางอิงอีกมากเพราะยัง
มีผู โตแยงอยู ภาวะ Close lock ที่เกิดจากการขัดขวางของ disc จริงๆ
3. Dislocation
TMJ dislocation เปนภาวะที่ตำแหนงของ condyle อยูหนาตอ articular eminence
หรือที่รูจักกันดีวา open-lock หรือ subluxation (เปนการเกิดชั่วขณะแลวผูปวยสามารถขยับหุบปากเอง
ได)
อาการและอาการแสดง
• ไมสามารถหุบปากได กรณีที่เปนขางเดียว ขากรรไกรจะเคลื่อนไปอยูดานตรงกันขาม
• อาจพบการเกร็งของกลามเนื้อกลุมยกขากรรไกรรวมดวย
• มักมีประวัติอาปากไดกวางกวาปกติบอยๆ แต ไมมีอาการเจ็บปวด
• อาการปวดสามารถเกิดขึ้นไดขณะมี open lock และจะยังคงอยูชั่วขณะหนึ่งหลังจากที่จับขา
กรรไกรเขาที่แลว
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---------------<<ภาพทางรังสี
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<จะเห็นวา condyle ไปอยูหนาตอ articular eminence
4. Inflammation Condition
เปนการอักเสบของขอตอ การอักเสบของขอตอขากรรไกรที่มีแหลงกำเนิดมาจากตัวขอตอเองจริงๆ
พบไดนอย และมักมีความสัมพันธกับ rheumatologic disease การอักเสบของขอตอแบงเปน synovitis/
capsulitis และ polyarthritides
4.1 synovitis/ capsulitis
synovitis เปน inflammation ของ synovial lining ของ TMJ ซึ่งเปนผลมาจาก การมี infection,
trauma หรือจาก immunologic condition ที่เปนผลตามมาจาก cartilage degeneration
capsulitis เปน inflammation ของ capsule ของขอตอซึ่งสัมพันธกับการแพลง (sprain) ของ
capsular ligament
เปนการยากที่จะพิจารณาแยก synovitis กับ capsulitis ออกจากกัน
อาการและอาการแสดง
• ปวด คลำเจ็บท่ีขอตอขากรรไกร
• มักจะอาปากไดนอยลงเพราะมีอาการปวดเวลาอาปาก soft end feel
• อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการ function หรือมีแรงลงบริเวณ superior หรือ posterior ของ
ขอตอ
• บางครั้งจะมีอาการบวมรวมดวยซึ่งจะสงผลเกิดภาวะสบฟนผิดปกติไปอยางเฉียบพลัน (acute
malocclusion) คือผูปวยไมสามารถกัดฟนหลังขางที่มีปญหาได หรือมีภาวะ posterior
openbite
4.2 Polyarthritides
เปนการอักเสบและมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ TMJ เนื่องมาจากโรคทางระบบของขอตอ
ทั่วไปภาวะ Temporomandibular joint arthritides เชน rheumatoid arthritis, juvenile rheumatoid
arthritis (Still’s disease), psoriatic arthritis เปนตน นอกจากนี้ยังมี โรคขอตอทางระบบอื่นๆ ที่อาจมีผล
ตอ TMJ รวมทั้งโรคในกลุม autoimmune disorders และ mixed connective tissue diseases เชน
scleroderma, Sjögren’s syndrome, lupus erythematosus
อาการและอาการแสดง
• มีอาการปวดในระยะ acute และ subacute stages คลำเจ็บ
• อาปากไดจำกัดเนื่องจากมีอาการปวด soft end feel
• ปวดเมื่อมีการ function ของขากรรไกร
• อาจมีเสียง crepitus
• อาจพบ bilateral resorption ของ condyle ซึ่งสามารถพบได ในผูปวยที่มี anterior
openbite
• ตรวจ serology พบมี Elevated erythrocyte sedimentation rate (ESR) หรือ
rheumatoid factor positive ซึ่งควรจะแปลผลโดย rheumatologist
ภาพรังสี
เห็นการเปลี่ยนแปลงของbony structure ของ TMJ ทั้งสองขาง
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5. Osteoarthritis (noninflammatory disorders)
เปนภาวะ degenerative noninflammatory ของขอตอที่พบไดบอยในขอตอแบบ synovial
แบงออกเปนสองประเภทตามสาเหตุ
-5.1 Osteoarthritis: Primary
osteoarthritis หรือ osteoarthrosis หรือ degenerative joint disease เปนการ สึก
หรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางพื้นผิวของขอตอซึ่งเปนผลมาจากการมี remodeling ที่มากเกินไป บาง
ก็อธิบายวาเกิดจากความไมสมดุลระหวางแรงที่ลงบนขอตอและความสามารถในการรับหรือปรับตัว
ของโครงสรางของขอตอ เปนภาวะที่มีการสึกของ articular tissue โดยไมทราบสาเหตุ
5.2 Osteoarthritis: Secondary
มีลักษณะเหมือนกับ primary condition แตกตางที่วามีสาเหตุ หรือมีประวัติที่เกี่ยวของ
ชัดเจน สามารถหาสาเหตุไดชัดเชนเคยมีประวัติ trauma infection มากอน หรือ มีประวัติ
systemic arthritis ตางๆ รวมถึง osteoarthritis ที่สัมพันธกับ disc derangement
อาการและอาการแสดง
• primary condition ไมสามารถระบุสาเหตุได secondary condition สามารถหาสาเหตุได
แนชัด
• คลำเจ็บบริเวณขอตอ
• อาปากไดจำกัดเนื่องจากมีอาการปวด
• ปวดเมื่อมีการ function ของขากรรไกร
• มีเสียง crepitus หรือพบวามีเสียงในขอตอ
• มี deflection ไปยังขางที่เปน
ภาพรังสี
< มีการเปลี่ยนแปลงของ bony structure, joint space แคบลง
6. Ankylosis
มีการจำกัดการเคลื่อนที่ของขากรรไกรซึ่งเปนผลตามมาในระยะยาวหลังจากที่มี fracture หรือ
trauma ของขากรรไกรและบริเวณ condyle รวมทั้งอาจเปนผลตามมาจากการมีinflammation ดวย
-6.1 Fibrous ankylosis
มีการสราง Fibrous tissue ขึ้นที่ขอตอ โดยมากจะมีที่บริเวณ superior compartment
ทำใหจำกัดการเคลื่อนที่แบบ translation
6.2 Bony ankylosis
มีการเชื่อมกันของกระดูก Bone cell มีการ proliferation
อาการและอาการแสดง
• มีประวัติ trauma fracture surgery หรือ infection มากอน
• อาปากไดจำกัด ถาเปน bony ankylosis จะมีการจำกัดอยางมาก
• ถาเปนขางเดียวจะจำกัดการเคลื่อนที่ ไปดานตรงกันขาม อาปากมี deflection ไปดานที่เปน
• ไมมีอาการปวด
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- ภาพรังสี
• Fibrous ankylosis อาจพบการเปลี่ยนแปลงไมชัด พบวา condyle ไมสามารถ
translation ออกมาไดแตยังให disc space อยู
• Bony ankylosis พบภาพทึบรังสีของ bone proliferation ไมพบ disc space
7. Fracture
มีการแตกหักของกระดูกที่เกี่ยวของกับระบบบดเคี้ยว เชน temporal bone, maxilla, zygoma
condylar process เนื่องจากไดรับแรงกระแทกบริเวณใบหนาและขากรรไกร ผลตามหลังการเกิด fracture
ไดแก adhesions, ankylosis, joint degeneration, ankylosis, occlusal abnormalities
condylar fracture มักจะเกิดจากการกระแทกบริเวณอื่นๆ ที่ ไม ใชการกระแทกลงบน condyle
โดยตรง เชน การกระแทกบริเวณ body of mandible หรือ ramus
โดยปกติการ fracture ที่พบในเด็กจะเปน greenstick fracture ไมมีการเคลื่อนของกระดูกบริเวณที่
มีการแตกหัก สวนในผู ใหญมักจะพบการเคลื่อนของกระดูกโดยอาจพบ anterior displacement ของ
condyle เนื่องจากแรงดึงของกลามเนื้อ lateral pterygoid
อาการและอาการแสดง
• มีประวัติไดรับ trauma
• อาจมีอาการปวดบริเวณหนาหู (preauricular pain) และบวม
• อาจมีเลือดออกจาก external auditory canal ซึ่งแสดงวามีการแตกหักของ tympanic
plate
• ถาหากกระดูกมีการเคลื่อนที่ จะพบความผิดปกติของการสบฟน
• อาจพบ anterior open bite กรณีที่มี bilateral condylar fracture
ภาพถายรังสี
พบ fracture ของ bone
Terminology อื่นๆ
• Arthralgia
ปวดขอตอ จัดเปนภาวะ arthritides ดวยในบางตำรา โดยจะมีอาการปวดหรือตึงบริเวณขอตอขณะคลำ
หรือขณะอยูเฉยๆ มีอาการปวดหรือปวดมากขึ้นเมื่อมีการทำงานของขากรรไกร มักอาปากไดนอยเนื่องจาก
อาการปวด และลักษณะทางภาพรังสี ไมพบการเปลี่ยนแปลง
- Research Diagnosis Criteria หรือ RDC เปนอีกระบบที่ควรรูจัก การวินิจฉัยระบบนี้
เปนไปเพื่ออำนวยความสะดวกตองานวิจัย ดังนั้นการจัดกลุมจะไมละเอียดเทาและขอกำหนดหรือcriteria
บางอยางอาจจะแตกตางกันไปบาง จะพิจารณาออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ
Axis I : Clinical TMD Condition
I. Muscle Disorders แบงเปน
. .
a. Myofascial pain
b. Myofascial pain with limited opening.
II. Disk displacements
a. Disk displacements with reducetion
- b. Disk displacements without reducetion,with limited opening
c. Disk displacements without reducetion without limited opening
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Criteria

III. Arthralgia, arthritis, arthrosis Arthalgia, Arthritis
a. Arthralgia
. b. Osteoarthritis of the TMJ
.
c. Osteoarthrosis of the TMJ
Appendix to axis I: Ruling Out Muscle and joint Condition Prior to Use of RDC

I.
II.

Muscle spasm, Myositis, and Contracture
Polyarthridites, acute traumatic injury
Axis II: Pain –Related Disability and Psychological Status1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

-
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