
ทนัตกรรมบดเคีย้ว (Dental occlusion) 

ความผดิปกติของข้อต่อขากรรไกร หรือ Temporomandibular Disorders (TMD) 

            
 

คือกลุ่มอาการท่ีประกอบดว้ย 

   - อาการปวดบริเวณขอ้ต่อขากรรไกร หรือ หนา้ใบหู 
   - ปวดกลา้มเน้ือขากรรไกร หลงัจากต่ืนนอนตอนเชา้  อาจอา้ปากไม่ข้ึน 
   - เจบ็ปวดในขอ้ต่อขากรรไกรเม่ือกดัอาหาร  
   - มีเสียงดงัคล๊ิก (Clicking) หรือดงักึกกกั ขณะอา้และหุบปาก 
   - ขากรรไกรคา้ง ขณะอา้ปากกวา้งๆ หวัเราะ หรือหาวนอน 
   - อา้ปากไดน้อ้ยลง 
   - อา้ปากตรงๆ ไม่ได ้ขากรรไกรล่างจะแกวง่ไปดา้นขา้ง 
   - ปวดศีรษะ ตน้คอ และไหล่ หลายรายอาจปวดลงมาถึงกลา้มเน้ือหลงั 
   - มีเสียงหวดีในหู หูอ้ือ ไปพบแพทยเ์ฉพาะทางมาแลว้ ตรวจไม่พบอะไร 
   - ปวดศีรษะบ่อยๆ - Migraine  

 

 ความผดิปกติของข้อต่อขากรรไกรหรือTMD มีสาเหตุมาจากอะไร  
 
TMD มีสาเหตุจากหลายสาเหตุ (Multifactor) โดยมากมกัเกิดจากการสบฟันท่ีผดิปกติ, การสบฟันกระแทก 
และไม่พร้อมกนั เช่น สบเพียงบางซ่ี, ถอนฟันไปแลว้ไม่ไดใ้ส่ฟันปลอม , ชอบนอนกดัฟัน, เคยไดรั้บ
อุบติัเหตุบริเวณศีรษะและใบหนา้, เป็นโรคขอ้เส่ือม (Degenerative Arthritis) เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีสาเหตุ



ร่วมคือความเครียด (Stress) ดว้ย  
 

 ตัวอย่างการสบฟันทีผ่ดิปกติแล้วท าให้มีปัญหาทีข้่อต่อขากรรไกร  

     
   

 หลกัการในการรักษาความผดิปกติของข้อต่อขากรรไกร  
 
   1. รักษาตามอาการ (Splint Therapy)  
วตัถุประสงคข์องการรักษาคือ เพื่อบรรเทาและรักษาอาการต่างๆดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ี
เรียกวา่ " Splint " แต่สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอาการต่างๆนั้น จะยงัไม่ไดข้จดั โดยเฉล่ียแลว้ การรักษาตามอาการ 
หรือ Splint therapy จะใชเ้วลาประมาณ 6 เดือน ส าหรับคนไขท่ี้นอนกดัฟันอาจใชเ้วลานานถึง 12 เดือน 

 

ภาพตัวอย่าง Splint 

   2. รักษาเพือ่ขจัดสาเหตุทีท่ าให้เกดิอาการ (Main Treatment)  
วตัถุประสงคข์องการรักษาคือ เพื่อแกส้าเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาท่ีขอ้ต่อขากรรไกร 

   3. การรักษาช่วยเสริม (Adjunctive treatment)  
เป็นการรักษาท่ีใชเ้สริมการรักษาตามขอ้ท่ี 1 และ 2 เช่น Physiotherapy เป็นตน้  

 
   หากท่านมีอาการของ TMD ท่านจะสามารถช่วยตนเองก่อนมาพบทนัตแพทย์ ได้อย่างไร  
   1. Exercises การบริหารขากรรไกร ทุกท่าท่ีจะแนะน าดงัต่อไปน้ี ใชห้ลกัการของการรักษาแนวออโธเป
ดิกส์ (Orthopedics) ซ่ึงไดแ้ก่การดึงอวยัวะท่ีปวดเม่ือย เพื่อช่วยบรรเทาความเจบ็ปวดก่อนท่ีจะไปพบทนัต



แพทย ์ 
 
      1.1 ใหพ้ดูค าวา่ "เอม็" หรือตวัอกัษร " M" ในภาษาองักฤษ  
ขณะพดูค าวา่ "เอม็" ฟันทุกซ่ีจะไม่กระแทกกนั การบริหารท่าน้ีจะช่วยลดความเจ็บปวดของกล้ามเนือ้ทีใ่ช้
หุบปาก และความเจ็บปวด ของข้อต่อขากรรไกร ท  าวนัละหลาย ๆ คร้ัง คร้ังละ 4 - 5 นาที จนกวา่จะไดรั้บ
การใส่เคร่ืองมือปรับขากรรไกร ( Splint ) จากทนัตแพทย ์ฝึกท าวนัละหลาย ๆ คร้ัง โดยเฉพาะขณะท่ีมี
ความรู้สึกวา่มีภาวะกดดนัหรือความเครียด  
 
      1.2 ถา้ท่านมีความเจ็บปวดของกล้ามเนือ้ทีใ่ช้หุบปาก(ทีห่น้าหู หรือมุมกราม)  ทุกเชา้ท่านอา้ปากไม่
ข้ึน  เม่ือเวลาผา่นไปตอนสายๆ จึงจะดีข้ึน  ท่านรู้สึกเจบ็ขณะกดัอาหาร - ใหใ้ชน้ิ้วช้ี น้ิวกลาง และน้ิวนาง
ของมือซา้ยและขวา ท าการนวดกดจุดท่ีปวด 15 นาที  สลบัดว้ยการประคบดว้ยผา้ร้อนและเปียก  15 นาที 
โดยเฉพาะ ตอนเชา้  จะช่วยใหท้่านลดความเจ็บปวดของกล้ามเนือ้ทีใ่ช้หุบปาก จึงเหมาะส าหรับผูท่ี้นอนกดั
ฟันเป็นประจ า นอกจากน้ียงัช่วยใหก้ลา้มเน้ือท างานประสานกนั (coordination) ไดดี้ข้ึนอีกดว้ย ท่านจะ
สังเกตุเห็นไดว้า่ท่านอา้ปากไดก้วา้งและตรงข้ึน  

 
    1.3   ถา้ท่านมีประวติัวา่เคยขากรรไกรคา้ง หุบไม่ลง ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้น หรือตอ้งขยบั
ขากรรไกรของท่านไปมา จนสามารถหุบปากได้  ใหฝึ้กอา้ปาก - หุบปากหนา้กระจก อาจยนืหรือนัง่ก็ได ้อา้
ปากอยา่งชา้ๆ ใชน้ิ้วช้ี น้ิวกลาง และน้ิวนางของมือซา้ยและขวา กดท่ีบริเวณหนา้หู เพื่อช่วยประคองขอ้ต่อ
ขากรรไกร(บงัคบัใหข้อ้ต่ออยูใ่นเบา้) ขณะอา้และหุบปาก บงัคบัขากรรไกรใหเ้คล่ือนไหวใหเ้ป็นเส้นตรง 
(Straight line) ไม่แกวง่ไปมาทางซา้ยหรือทางขวา (Deviation) โดยอา้ใหก้วา้งท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ไม่ตอ้ง
กลวัขากรรไกรคา้ง  แลว้นบั 1-5 วนิาทีท าวนัละ 4 - 6 คร้ัง คร้ังละ 5 นาที การบริหารท่าน้ีจะช่วยให้เอน็ที่
ห่อหุ้มข้อต่อ และกล้ามเนือ้แข็งแรงขึน้  ท างานประสานกนั (coordination) ได้ดีขึน้   ท่านจะสังเกตเห็นได้
ว่าท่านอ้าปากได้กว้าง ไม่ค้างและตรง 

      1.4   ถา้ท่านมีเสียงดงัผดิปกติในขอ้ต่อขากรรไกร (Clicking) ขณะอา้ปากและหุบปาก ใหฝึ้กอา้ปาก - หุบ
ปากหนา้กระจก อาจยนืหรือนัง่ก็ได ้อา้ปากอยา่งชา้ๆ ใชน้ิ้วช้ี น้ิวกลาง และน้ิวนางของมือซา้ยและขวา กดท่ี
บริเวณหนา้หู เพื่อช่วยประคองขอ้ต่อขากรรไกร ขณะอา้ปากบงัคบัขากรรไกรใหเ้คล่ือนไหวใหเ้ป็นเส้นตรง 
(Straight line) ไม่แกวง่ไปมาทางซา้ยหรือทางขวา (Deviation) โดยอา้ใหก้วา้งท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้โดยไม่มี
เสียง 



    ขณะหุบปาก ใหย้ืน่คางไปขา้งหนา้ไวต้ลอดเวลา จนกระทัง่หุบปากไดส้นิท  ท าบ่อยๆ  จนกวา่ท่านจะ
ไดรั้บ Splint จากทนัตแพทย ์  การบริหารท่าน้ีจะช่วยลดเสียงดังผดิปกติในข้อต่อขากรรไกร ขณะอา้ปาก
และหุบปากได ้

   2. เปลีย่นไปรับประทานอาหารอ่อนช่ัวคราว งดอาหารแขง็ เหนียว กรอบ งดหมากฝร่ัง  งดเวน้การด าน ้า 
(เพราะการด าน ้าท่านตอ้งใชฟั้นหนา้กดั Mouth piece ของเคร่ืองช่วยหายใจ ท าใหมี้แรงกดเขา้สู่ขอ้ต่อ
ขากรรไกรมากเกินกวา่ท่ี ขอ้ต่อจะรับได)้ 
 
   3. ฝึกรักษาอริิยาบท (Posture) ทีด่ี  โดยเฉพาะท่านทีต้่องท างานหน้าจอ Monitor เป็นเวลานานๆ หลายๆ 
ช่ัวโมงต่อวนั 
  

การฝึกรักษาอริิยาบท (Posture) ทีด่ี สามารถท าไดโ้ดยฝึกดงัน้ี 
 
1. ยนืหรือนัง่ตวัตรงเสมอใหหู้ และไหล่ อยูต่รงกนัในแนวด่ิง  
2. ตามองตรง (Upright Head Posture) 
 
หมายเหตุ : การยนืหรือนัง่ตวังอ ยืน่คาง จะท าใหน้ ้าหนกัของศรีษะตกไปทางดา้นหนา้ กระดูกสันหลงัจะถูก
กดใหโ้คง้ไปทางดา้นหนา้ตามน ้าหนกัของศรีษะ ท าใหก้ลา้มเน้ือคอและหลงั ตอ้งท างานหนกั เพราะตอ้ง
ออกแรงดึงสู้กบัน ้าหนกัของศรีษะ (ประคอง) อยูต่ลอดเวลา  

หากได้รับการรักษาจนไม่มีอาการต่างๆแล้ว อาการดังกล่าวน้ันจะหายตลอดไปหรือไม่  
ในคนไขบ้างราย เม่ือไดรั้บการรักษาจนอาการดีข้ึนแลว้ ก็อาจจะกลบัมาเป็นใหม่ไดอี้ก เช่น Clicking หรือ
เสียงกึกกกัจากขอ้ต่อขากรรไกร แต่อยา่งไรก็ตาม วทิยาการสมยัใหม่สามารถช่วยใหท้่านมีคุณภาพชีวติท่ีดี
ข้ึน ช่วยใหท้่านอา้ปากไดก้วา้งข้ึน ไม่แกวง่ไปมา ไม่อา้ปากคา้งเวลาหวัเราะและเวลาหาวนอน ท าให้
ประสิทธิภาพในการบดเค้ียวและระบบการยอ่ยอาหารดีข้ึน 

หากสงสัยว่าจะมีความผดิปกติของกลุ่มอาการ T.M.D. อาจปรึกษาทนัตแพทย์สาขาระบบการบดเคีย้วได้ 
เพือ่ช่วยรักษาและบรรเทาอาการทีเ่กดิขึน้ในระยะเร่ิมต้น  

 
 
 


