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NL2: Occlusion
TMD 

Orofacial pain
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อ่านจากไหน?
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Anatomy of masticatory 
muscle and neck
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Anatomy of masticatory muscle and neck

▪ Condyle
▪ Mandibular fossa
▪ Articular capsule
▪ Synovial tissue

▪ Articular disc
▪ Ligaments

Inferior 
head 
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Anatomy of masticatory muscle and neck
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Jaw movement
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Jaw Gnathology
การศึกษาการเคลื่อนท่ีของ mandibular โดยวดัออกเป็นกราฟ 

แบ่งการเคลื่อนท่ีของขากรรไกร 2 แบบ

❑ การเคลื่อนที่ของขากรรไกรจนสดุขอบเขต 
● Frontal plane >> รปูโล่

● Saggital plane >> diamond shape
● Horizontal plane >> Posselt

diagram

● ลกัษณะการเคลื่อนที่เพื่อใชง้านปกต ิ
เชน่ในการเค้ียว ขอบเขตการเคลื่อนที่

มนัจะไมไ่ดก้วา้งเทา่ border 

movement
● Chewing, speech, swallowing

1. Border movement 2. Functional movement
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กลไกการท างานของระบบประสาทที่เกีย่วกบัการบดเคี้ยว
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กลไกการท างานของระบบประสาทที่เกีย่วกบัการบดเคี้ยว
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ความหมายของความปวดและค าตา่งๆที่เกีย่วขอ้งกบัความปวด
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Trigeminal sensory and motor pathways

Nerve bundle

Trigeminal ganglia

Nucleus caudalis
@spinal trigeminal 

nucleus
(spinothalamic 

tracts)

Thalamus (VPM)

Sensory cortex
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TOS



2020

TOS
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การตรวจ CN
CN การท าหนา้ที่ วิธีการตรวจ

I ดมกลิ่น กดรจูมกูขา้งหนึง่ของผูป่้วยไวข้ณะ ใหด้มผงกาแฟหรือกลิ่น
วนลิา ถามผูป่้วยว่าไดก้ลิ่นอะไร เปรียบเทียบรจูมกูทัง้สองขา้ง

II การมองเห็น ใหผู้ป่้วยอ่านหนงัสือและทดสอบ visual field

III, IV, VI เคลื่อน กลอกตา หน้หนา้เขา้หาผูป่้วย ใหผู้ป่้วยมองตามปลายนิว้ของผูต้รวจ
ขณะที่วดอกัษร H

V รบัความรูส้ึกและควบคมุกลา้มเนื้อบด
เค้ียว

ทดสอบการรบัรูค้วามรูส้ึกบริเวณใบหนา้ ทดสอบความ
แขง็แรงของกลา้มเนือ้บดเค้ียวโดยใหผู้ป่้วยกดัฟันแนน่

VII ควบคมุการท างานของ muscle of facial 

expression

ใหผู้ป่้วยย้ิม ยิงฟัน เป่าและดดูแกม้ เลิกคิ้ว
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CN การท าหนา้ที่ วิธีการตรวจ
VIII การไดยิ้น ขย้ีนิว้มือหรือกระชบิเบาๆ ดา้นขา้งหผููป่้วย ถามผูป่้วยว่าไดยิ้น

หรือไม่

IX ควบคมุการท างานของ uvula & soft 

palate

ทดสอบการรบัรสของผูป่้วยและ gag reflex

X ชว่ยการกลืน สงัเกตการพดู กลืน กระตุน้ gag reflex

XI การท างานของ trapezius และ SCM กดไหลผู่ป่้วยไวข้ณะที่ผูป่้วย พยายามยกไหลข่ึน้ ใชม้ือดนั
ใบหนา้ดา้นแรงขณะที่ผูป่้วยหนัหนา้เพื่อทดสอบความแขง็แรง

ของกลา้มเนือ้

XII การท างานของกลา้มเนือ้ ใหผู้ป่้วยแลบลิ้นและเลีบริมฝีปาก

การตรวจ CN
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การสง่ถ่าย X-ray

Panoramic 
TMJ 
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การจ าแนกประเภท
ของ TMD และ

ความปวดบริเวณ
ชอ่งปาก และ

ใบหนา้ตามเกณฑ์
วินจิฉยั AAOP 

(ฉบบัลา่สดุ)
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การจ าแนกประเภท
ของ TMD และ

ความปวดบริเวณ
ชอ่งปาก และ

ใบหนา้ตามเกณฑ์
วินจิฉยั AAOP 

(ฉบบัลา่สดุ)
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● Disc displacement 
with reduction

● Closed locking
● Open dislocation
● Open locking/
TMJ subluxation

● Post disc displacement

Classification of TMD

Derangements 
of TM joint

Arthogenous disorder

● Arthralgia
● Local osteoarthritis

● Polyarthritis

Masticatory muscle 
disorder

● Myalgia
● Myospasm (Trismus)

● Myositis
● Myofascial pain
● Fibromyalgia 

syndrome

Uncommon 
disorder

● Motor
● Mobility
● Growth
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Summary
Diagnosis Pain Noise Range of motion Special characteristics

DDWR May be Reciprocal 
click

Normal & deviation Edge to edge bite eliminates click (Protrude)

Deviation in form
(ความเบ่ียงเบนของรปูร่าง)

No Click Normal Click at the same time (ต าแหนง่เดิมตลอด)

Edge to edge bite non-eliminates click, intermittent locking

DDWOR (Closed 
locking)

If acute Hx of clicking Limited & deflection Limited to contralateral side

Dislocation (Rare) Yes No Cannot close มกัเกดิจากการพยายามใสท่อ่ยาสลบ มกัมเีลอืดออกในขอ้ต่อ TMJ

Open locking/
Subluxation

May be May be 
(Thud sound)

Not limited 
(Hyperextension)

Difficult or interrupted closing, lateral pterygoid เกรง็ตวัแลว้ดงึ disc 

และ condyle ไปขา้งหน้า eminence, คนไขม้ี steep eminence, discal 

ligament ยาน/ Disc บดิเบีย้วเคลือ่นพรอ้ม condyle ไมไ่ด้
Capsulitis/ Synovitis Yes No May be decreased Maybe warm, redness, swelling

Arthralgia Yes 
(rest)

May be Joint บวมแดง อาจไมส่ามารถสบฟันไดส้นทิขา้งนัน้, ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของ
bone, rest>>เฉไปดา้นตรงขา้มกบัlesion, อา้ปาก>>เฉไปดา้นเดยีวกบัlesion

Osteoarthritis Yes Crepitus Decreased if severe R/O systemic disease, anterior open bite, osteophyte formation 
(braking), condyle flattening, loss of cortication

Osteoarthrosis No Crepitus

Ankylosis No No Severely Limited Hx of trauma



2929

Summary
Diagnosis Pain Limited 

opening
Special characteristics

Myalgia Yes No กดเจ็บแค่ตรงที่กด

Myofascial pain
(รา้วไปท่ีกลา้มเนือ้ทั้งมดั

นัน้)

Yes May be Refer red pain (รา้วไปกลา้มเนือ้มดัอ่ืนหรือ
ฟัน), trigger point (ฉีดยาชาหรือพ่นไอเย็น 
บรรเทาอาการเจ็บลงได)้

Myositis Yes Yes Hx of trauma/ infection
Sign of infection/ inflammation

Myospasm Yes Yes Acute malocclusion (maybe)

Contracture Yes Yes Hx of trauma/ infection

Neoplasia May be May be Abnormal growth/ texture
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Summary
Dental pain Trigeminal neuralgia (TN)

Origin เหน็สาเหตุไดจ้าก clinic หรอื X-ray

เชน่ caries, crack tooth, 

periapical lesion 

ไมพ่บ local cause ทีส่มัพนัธก์บัอาการปวด
Patho: เชือ่วา่เสน้เลอืดทีอ่ยูข่า้งเคยีงไปกดทบั nerve มกัเจอในผูส้งูอายุ

Type of pain Throbbing pain, dull pain Shooting, sharp, stabbing, electric shock-like

Thermal 
component

Often None

Local 
anesthetic

Always Often

Trigger zone None Common (ลบูหน้าเบาๆ แลว้มอีาการ pain)

Light-touch 
provoked pain

Rarely Often

Treatment Oper, Endo, Prosth Carbamazepine (Na+ blocker) (HLA-B* 1502) >> SJS 
Microvascular decompression (MVD) 
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Summary
Trigeminal neuralgia

(TN)
Trigeminal 

neuropathic pain 
(TNP)

Post-herpetic 
Neuralgia

Origin Patho: เชือ่วา่เสน้เลอืดทีอ่ยูข่า้งเคยีงไป
กดทบั nerve มกัเจอในผูส้งูอาย/ุ Tumor 

กดในเดก็

เกดิภยนัตรายทีส่ง่ต่อ CN V เชน่
Surgical procedure, Trauma, 
Infection, Underlying 
inflammation dx.

อาการเรือ้รงัทีเ่กดิจาก Herpes 

Zoster 

Type of 
pain

Shooting, sharp, stabbing, 
electric shock-like

Any types of pain or numb 

คงทนอยูน่านและอาการมกัไมแ่ยล่งไป
กวา่เดมิเมือ่เวลาผา่นไป

Severe aching burning pain 

ตามการกระจายของ Nerve

(Opthalmic division of CN V) 

Treatment Carbamazepine (Na+ blocker)
Microvascular decompression 
(MVD) 

Gabapentin (Ca+ blocker) Acyclovir (800 mg)

บรรเทาอาการ: Gabapentin, 

Amitriptyline

Surgical 
cure

Yes แต่สามารถ recurrent ได้ No
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DDWR
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DDWR

❑ Reciprocal click >> โดยเสยีง click ทีเ่กดิขึน้
ในขณะอา้และหุบปากมรีะยะทีต่่างกนั

❑ Opening click >> click ตอน disc พยายามมาอยู่
ตรงหวั condyle

❑ Closing click >> click ตอน disc ตดิอยูต่ าแหน่ง
หน้า condyle อกีครัง้

❑ มกัไมเ่จบ็
❑ อาจมี deviation ได้ >> ขณะอา้ปาก: ขากรรไกรจะเฉ

ไปดา้นเดยีวกบัทีม่ี Lesion จน click แลว้จะกลบัมา
ตรงแนวกลางอกีครัง้

➢ ตอนหบุปาก disc อยูต่ าแหน่งทีผ่ดิ (มกัอยูห่น้าต่อ condyle)

➢ ตอนอา้ปาก disc เคลื่อนกลบัมาอยูบ่นหวั condyle 
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DDWOR/ 
Close locking

❑ เคย Click ขา้งทีเ่ป็น และ/หรอืเคยอา้ปาก แต่ตอนน้ี
เสยีงหายไป

❑ อา้ปากไดอ้ย่างจ ากดัน้อยกวา่ 35 mm

❑ deflection อาจเฉไปขา้งเดยีวกบั Lesion

❑ เยือ้งขากรรไกรไปดา้นตรงขา้มกบั lesion ไดจ้ ากดั
❑ เจบ็ปวดขอ้ต่อขากรรไกรเวลาเคลื่อนขบัได้ แต่ถา้เป็น

นานแลว้อาจไมเ่จบ็ได้

➢ การที่ disc อยูข่า้งหน้า condyle อยา่งถาวร อา้ปากกไ็มช่่วยให้ disc 

กลบัมาอยูบ่นหวั condyle ได้
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Mouth breathing
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TOS
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Patient management & treatment

Patient education พวก predisposing, initiating, prepetuating factor, แกไ้ข habit 

Self management ประคบรอ้น: พวก muscle

ประคบเยน็: ลด swelling อกัเสบมากๆ

Medication Paracetamol, NSAID, muscle relaxant 

Occlusal splint ไมท่ าทกุกรณี มกัท าใน sleep bruxism >> hard splint

(Soft splint มกัใชใ้นเดก็ mix dentition ทีย่งัมกีารเจรญิเตบิโตของ arch ได)้ 

จะไมท่ าใน day-time clenching >> physical exercise

Occlusal adjustment

Surgery (chronic case ที่ 
conservative tx. ไมห่าย)

TMJ pumping, Larvage, Arthrocentesis (Flush พวก inflamed ออก)

Arthroscrope
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สู ้ๆ  100%

Dent SUT 2


