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ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Management of Common Facial Pain

 ความเจบ็ปวดบรเิวณใบหนา้ (facial pain) 

อาจมสีาเหตจุากอวยัวะตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่ฟนั อวยัวะปริ

ทันต์ ระบบประสาท  ระบบหลอดเลือด และระบบ

ประสาทและกลา้มเนือ้ เปน็ตน้ ซึง่ในทีน่ีจ้ะกลา่วถงึ

เฉพาะการปวดพังผืดและกล้ามเนื้อ (myofascial 

pain) ซึง่มสีาเหตจุากระบบประสาทและกลา้มเนือ้

 การปวดพังผืดและกล้ามเนื้อ  เป็นความ

ผดิปกตหินึง่ในความผดิปกตขิองขอ้ตอ่ขากรรไกร 

(temporomandibular disorder) ซึ่งจะมีอาการ

ปวดที่จำากัดอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง (regional 

pain) ของร่างกาย โดยอาจเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ 

พงัผดืของกลา้มเนือ้ หรอืทัง้สองอยา่ง ซึง่เกดิขึน้ได้

ในกล้ามเนื้อลายทั่วไปของร่างกาย รวมทั้งบริเวณ

ใบหน้าและลำาคอ  จึงเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำาให้

ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์ มักพบในผู้หญิง โดยถ้า

เกดิขึน้บรเิวณใบหนา้อาจมชีือ่เรยีกทีม่คีวามหมาย

คล้ายกันได้หลายชื่อ เช่น facial arthromyalgia, 

TMJ dysfunction syndrome, myofacial pain 

dysfunction syndrome, myofascial pain syn-

drome, craniomandibular dysfunction, pain 

dysfunction syndrome (PDS) และ myofacial 

pain dysfunction เป็นต้น 1 ถ้าอาการต่าง ๆ 

ดำาเนนิอยา่งตอ่เนือ่งหรอืเกดิซำา้อยา่งสมำา่เสมอเปน็

เวลามากกวา่ 3 เดอืน เรยีกวา่ การปวดพงัผดืกลา้ม

เนื้อเรื้อรัง (chronic myofascial pain)

 ลักษณะทางคลินิก จะตรวจพบจุดที่ไวต่อ

การรับความรู้สึกมากขึ้น เรียกว่า จุดกระตุ้นปวด

ต่างที่ (trigger point, TrP) ซึ่งเป็นจุดที่ไวต่อ

ความเจบ็ปวดทีพ่บในบรเิวณทีเ่ปน็แถบของกลา้ม

เนื้อตึง (taut band) เมื่อกดที่จุดนี้จะกระตุ้นให้

มีอาการเจ็บ (tenderness) และ/หรือ มีการปวด

ต่างที่ (referred pain) ไปยังบริเวณอื่นโดยมี

แบบแผนของบริเวณที่ปวดค่อนข้างแน่นอน หรือ

เมือ่กดขา้มเสน้ใยกลา้มเนือ้อยา่งรวดเรว็อาจทำาให้

เกิดปฏิกิริยาการหดตัวเฉพาะที่ (local twitch 

response, LTR) ของกล้ามเนื้อที่อยู่ภายใน หรือ 

รอบ ๆ  แถบตงึของกลา้มเนือ้ อาจมอีาการทางระบบ

ประสาท  เช่น ซ่า วูบ เย็น เหน็บ หนา ซีด ขนลุก 

หรือ เหงื่อออก เป็นต้น และมีการทำาหน้าที่ของ

กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องผิดปกติร่วมด้วย มักพบว่ามี
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ความผิดปกติทางอารมณ์ ท่าทาง และพฤติกรรม

เป็นปัจจัยร่วม (contributing factor) 2,3  

จุดกระตุ้นปวดต่างที่อาจอยู่ในภาวะพัก (latent 

TrP) ซึ่งจะมีอาการเจ็บเมื่อถูกกดหรือมีการทำา

หน้าที่ของกล้ามเนื้อ อาจพบได้ในคนทั่วไปโดย

ไม่มีอาการ หรือ จุดกระตุ้นปวดต่างที่มีความไว 

(active TrP) ซึ่งจะมีอาการทั้งขณะพัก และขณะ

ที่กล้ามเนื้อทำาหน้าที่ 4

 พยาธิกำาเนิด กลไกที่แท้จริงยังไม่ทราบ

ชัดเจน เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกันทั้ง

สิ่งแวดล้อม อารมณ์ พฤติกรรม และปัจจัยทาง

กายภาพ ที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ในการเกิด

การปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรัง คือ การร่วมกัน

ของความผิดปกติของการรับความรู้สึกเจ็บปวด

ส่วนปลาย (peripheral nociception) และความ

ไวเกินของประสาทส่วนกลาง (central sensiti-

zation) โดยเริ่มจากภาวะที่กล้ามเนื้อทำางานเกิน

กำาลัง (muscle overload) ซึ่งอาจเกิดจากการได้

รบัภยนัตรายอยา่งเฉยีบพลนั (acute) หรอื คอ่ย ๆ  

เกดิขึน้จากการหดตวัของกลา้มเนือ้เปน็เวลานาน ๆ   

(prolonged contraction) หรือได้รับภยันตราย

เล็กน้อยซำ้า ๆ (repetitive microtrauma) ซึ่ง

เป็นผลจากความผิดปกติทางกายภาพ และ/หรือ 

สภาพจิตใจและสังคม โดยกลไกที่ทำาให้กล้ามเนื้อ

หดตัวเป็นเวลานานเกิดจากมีการหลั่งอะซิทิลคอ

ลีน (acetylcholine, ACh) จากเซลล์ประสาท

กล้ามเนื้อมากกว่าปกติ  และ มีการขาดเอ็นไซม์

คอลิเนสเทอเรส (cholinesterase, AChE) ซึ่ง

เป็นตัวทำาลายอะซิทิลคอลีน รวมทั้งตัวรับอะซิทิล

คอลีน (nAChR) มีความไวในการทำางานมากขึ้น 

เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวเป็นเวลานานจะทำาให้มีการ

กดเสน้ประสาทรบัความรูส้กึเฉพาะที ่ทำาใหล้ดการ

หลั่งสารยับยั้งการปล่อยอะซิทิลคอลีน นอกจาก

นั้นการหดตัวของกล้ามเนื้อเป็นเวลานานยังทำาให้

บริเวณนั้นขาดเลือดไปเลี้ยง เป็นผลให้ออกซิเจน

ที่ไปบริเวณนั้นลดลง ซึ่งผลจากการที่มีความ

ต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นร่วมกับมีออกซิเจนลดลง 

ทำาให้เกิดภาวะวิกฤติพลังงาน (energy crisis) 

เป็นผลให้ลดการยับยั้งการปล่อยอะซิทิลคอลีน

ในเซลล์ประสาทแอลฟา (a-neuron) และการทำา

หนา้ทีต่ามปกตขิองแคลเซยีมปัม๊ในเซลลก์ลา้มเนือ้

แยล่ง ซึง่จะลดการนำากลบัของแคลเซยีมออิอน จงึ

ทำาให้วงจรการเกิดโรคคงอยู่ต่อไป 4

 เมื่อการทำางานของเซลล์ประสาทกล้ามเนื้อ 

(motor endplate) ที่ผิดปกติยังคงอยู่ จะทำาให้

เส้นใยนำาประสาทมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากขึ้น 

(sensitized nerve fiber) จึงเกิดความเจ็บปวด

บริเวณจุดกระตุ้นปวดต่างที่ และเมื่อสัญญาณ

ประสาทจากตัวรับสิ่งกระตุ้นอันตราย (nocicep-

tor) ในบริเวณนี้ยังคงอยู่ จะทำาให้เกิดภาวะไวต่อ

สิ่งกระตุ้นของระบบประสาทส่วนกลาง (central 

sensitization) ในดอรซ์อลฮอรน์ (dorsal horns) 

ในสว่นไขสนัหลงัทีจ่ำาเพาะ รวมทัง้มกีารขยายพืน้ที่

การรบัสญัญาณประสาทของเซลลป์ระสาทในดอร์

ซอลฮอร์น ทำาให้เกิดการปวดต่างที่ และกระตุ้นให้

เกิดจุดกระตุ้นปวดต่างที่ตำาแหน่งใหม่ขึ้น ในที่สุด

อาการปวดขึ้นเอง (spontaneous pain) จะแผ่

ขยายไปบริเวณอื่นที่ไกลออกไปในหลายตำาแหน่ง
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นอกเหนือจากบริเวณปวดต่างที่เริ่มต้น (original 

reference zone)5

 การจัดการ  ในเบื้องต้นจะต้องตรวจและ

วินิจฉัยให้ได้ก่อน เนื่องจากเป็นโรคที่มีความซับ

ซ้อนของการเกิดโรค ดังนั้น การวินิจฉัยและการ

จัดการจึงเป็นเรื่องยาก อาจต้องใช้วิธีการหลาย

อย่างตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวม

ทั้งต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดของ

ผู้ป่วยและแพทย์ผู้ให้การรักษา ซึ่งไม่เพียงแต่

การรักษาจุดกระตุ้นปวดต่างที่เท่านั้น แต่ยังต้อง

เปลี่ยนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้ป่วย 

วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมทางสังคมและกายภาพ 

ซึ่งจำาเป็นต้องอาศัยการทำางานร่วมกันเป็นทีมของ

บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ได้การวินิจฉัย 

จัดการ และทำาให้ผลการรักษาคงอยู่ต่อไป

 เป้าหมายของการรักษาคือการบรรเทา

ความเจ็บปวด และการทำาให้กล้ามเนื้อทำาหน้าที่

ไดต้ามปกต ิซึง่อาจทำาโดยการเพิม่การยบัยัง้ระบบ

ประสาทส่วนกลาง (central inhibition) โดยการ

ใช้ยา และ/หรือ วิธีการทางพฤติกรรม และการลด

การนำาเข้าของสัญญาณประสาทส่วนปลาย (pe-

ripheral input) โดยการใสเ่ฝอืกสบฟนั (occlusal 

splint) การทำากายภาพบำาบดั (physical therapy)  

ซึ่งอาจเป็นการออกกำาลังกาย (exercise) และการ

รักษาเฉพาะที่ตำาแหน่งจุดกระตุ้นปวดต่างที่ รวม

ทั้งการตระหนักรู้และลดปัจจัยเสริมอื่น ๆ ที่มีผล

ต่อการเกิดโรค หรือ การแก้ไขอุปนิสัยของท่าทาง

ที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

 วิธีการจัดการจุดกระตุ้นปวดต่างที่มีหลาย

วิธี เช่น การนวด การกดจุด การบำาบัดโดยใช้

อัลตราซาวด์ การใช้สารระเหยเย็น การใช้ความ

ร้อนชื้น การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า การกระตุ้น

ด้วยแม่เหล็ก การบำาบัดโดยใช้เลเซอร์ จนถึงการ

ฉีดสารเข้าจุดกระตุ้นปวดต่างที่ การแทงเข็มที่จุด

กระตุน้ปวดตา่งที ่(dry needling) และการฝงัเขม็ 

(acupuncture)4,6

 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

(systematic review) ที่เกี่ยวข้องกับการลด

อาการปวดพังผืดและกล้ามเนื้อด้วยการใส่เฝือก

สบฟนั เปรยีบเทยีบกบัการไมร่กัษา หรอื การรกัษา

ด้วยวิธีอื่น ได้แก่ การฝังเข็ม การใส่แผ่นกัด (bite 

plate) ไบโอฟีดแบค (bio feedback) วิซวลฟีด

แบค (visual feedback) การใส่เฝือกฟันที่ไม่มี

ด้านบดเคี้ยว  (non-occluding splint) การผ่อน

คลาย (relaxation/hypnorelaxation) การออก

กำาลังกายของขากรรไกร (jaw exercise) พบว่ามี 

12 การศึกษา ที่เป็นงานวิจัยที่มีกลุ่มควบคุมแบบ

สุ่ม (randomized controlled trials) และเข้า

เกณฑ์การคัดเลือก  ผลการศึกษาพบว่า ยังไม่มี

หลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุ หรอื ปฏเิสธวา่การ

ใช้เฝือกสบฟันมีผลดีกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่น  แต่

การใส่เฝือกสบฟันจะให้ประโยชน์ในการลดความ

รุนแรงของอาการปวดขณะพัก (resting) หรือ กด

บริเวณกล้ามเนื้อได้มากกว่าการไม่รักษา อย่างไร

ก็ตาม เพื่อยืนยันผลการรักษาควรมีการศึกษาต่อ

ไปด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่ดีขึ้น และมีกลุ่มตัวอย่าง

เพิ่มขึ้น7
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 การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเปน็ระบบเพือ่

ดูประสิทธิภาพของการทำากายภาพบำาบัดด้วยวิธี

ต่าง ๆ ในการจัดการความผิดปกติของข้อต่อขา

กรรไกร พบว่ามี 30 การศึกษา ที่ถูกคัดเลือกเข้า

ตามเกณฑ์การศึกษา โดย 22 การศึกษาเป็นแบบ

มีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม ส่วนการศึกษาที่เหลือไม่มี

กลุ่มควบคุม พบว่าการรักษาร่วมกันโดยการออก

กำาลังกายกล้ามเนื้อขากรรไกร (active exercise) 

การรักษาโดยใช้มือ (manual therapy) การแก้ไข

ทา่ทาง (postural correction) และ การผอ่นคลาย 

(relaxation) อาจมีประสิทธิภาพในการจัดการ

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรได้ 

อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาต่อไปด้วยระเบียบ

วิธีวิจัยและการวัดผลที่ดีขึ้น8

 การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเปน็ระบบ เพือ่

ประเมินประสิทธิภาพของการฝังเข็มในการรักษา

อาการของความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร 

โดยคัดเลือกการศึกษาทางคลินิกที่มีกลุ่มควบคุม

แบบสุ่ม 19 การศึกษา พบว่าการฝังเข็มให้ผลใน

ทางบวกมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการฝังเข็มหลอก  

(3 การศกึษา 65 คน) ไดผ้ลในทางบวกคลา้ยกบัการ

ใช้เฝือกสบฟัน (3 การศึกษา 160 คน) และให้ผล

ลดอาการของความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร 

มากกว่าการทำากายภาพบำาบัด (4 การศึกษา 397 

คน) ให้ผลมากกว่าการใช้อินโดเมทาซินร่วมกับวิ

ตามินบี1 (2 การศึกษา 85 คน) และให้ผลดีกว่า

กลุ่มควบคุมที่รอรับการรักษา (3 การศึกษา 138 

คน) โดยมีเพียง 2 การศึกษาเท่านั้นที่กล่าวถึงผล

ไม่พึงประสงค์ ซึ่งไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ที่รุนแรงจากการฝังเข็ม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้

หลักฐานที่เพียงพอในการประเมินประสิทธิภาพ

ของการฝังเข็ม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการ

เพิม่ขนาดตวัอยา่ง และมกีารวดัประสทิธภิาพ หรอื 

ประสิทธิผลในระยะยาวต่อไป9

 การฝังเข็ม เป็นวิธีการดูแลสุขภาพ ซึ่ง

เป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนประเภทหนึ่งที่มี

วิวัฒนาการ และถ่ายทอดสั่งสมประสบการณ์อัน

ยาวนานกว่า 2500 ปี  โดยการฝังเข็มลงไปที่ส่วน

ต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อที่จะรักษาโรค  การฝังเข็ม

ได้มีการเผยแพร่ไปทางตะวันตกโดยมีการอบรม

ฝังเข็มหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนั้น ใน ค.ศ. 

1996 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ยงัไดจ้ดัประชมุ

เกี่ยวกับการฝังเข็มขึ้นที่ประเทศอิตาลี และได้มี

การจัดทำารายงานซึ่งรวบรวมข้อมูลการศึกษาทาง

คลินิกที่มีกลุ่มควบคุม (controlled clinical tri-

als)   ที่มีการตีพิมพ์ก่อนปี ค.ศ. 1998  พบว่าการ

ฝังเข็มมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคหรือความ

ผิดปกติ 28 อย่าง รวมทั้งอาการปวดในทางทันต

กรรม (dental pain) และความผดิปกตขิองขอ้ตอ่

ขากรรไกร 10

 มกีารศกึษาพบวา่จดุฝงัเขม็มคีวามสมัพนัธ์

ใกลช้ดิกบัตำาแหนง่ของจดุกระตุน้ปวดตา่งที ่ทีพ่บ

บ่อยถึง ร้อยละ7111 และมีการศึกษาพบว่าข้อมูล

การปวดต่างที่ของการปวดพังผืดและกล้ามเนื้อที่

กล่าวไว้ในหนังสือ The Trigger Point Manual  

มีบางส่วนที่สอดคล้องกับจุดฝังเข็มบนระบบเส้น

ลมปราณ ซึ่งกล่าวไว้ในตำาราฝังเข็มเมื่อ 2000 ปี

ก่อน12
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กลไกในการลดความเจ็บปวดของการฝังเข็ม จาก

การศึกษาทางสรีระประสาทวิทยา ได้ข้อสรุปดังนี้  

1. การลดความเจ็บปวดของการฝังเข็มต้องอาศัย

ทางเดินสัญญาณประสาทของตัวรับสิ่งกระตุ้น

อันตราย 2. การลดความเจ็บปวดของการฝังเข็ม

เกิดจากการกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทจาก

ภายในหลายชนดิ เชน่ เอน็เคฟาลนิ (enkephalin) 

และไดนอร์ฟิน (dynorphin) 3. การฝังเข็มทำาให้

ค่อย ๆ เพิ่มระดับการรับความเจ็บปวด (pain 

threshold) โดยมีระดับสูงสุดที่ 20-40 นาที ตาม

ด้วยการลดลงครึ่งหนึ่งทุก 16 นาที โดยประมาณ 

4. การกระตุน้ดว้ยการฝงัเขม็ทีน่านขึน้จะทำาใหเ้กดิ

ความทนทาน (tolerance) เนื่องจากมีการปล่อย

คอลีซิสโตไคนิน ออคตาเปปไทด์ (cholecysto-

kinin octapeptide) และ 5. การศึกษาทางอิมมิว

โนซัยโตเคมีชี้ให้เห็นว่าทั้งความเจ็บปวดและการ

ฝังเข็มกระตุ้นการทำางานของแกนไฮโปธาลามัส- 

พิทูอิทารี-อะดรีโนคอร์ทิคอล (hypothalamic-

pituitary-adrenocortical axis)13

 นอกจากนั้นการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็ก

เพื่อดูการทำาหน้าที่ของสมอง (functional MRI) 

พบว่าการฝังเข็มที่ตำาแหน่งต่าง ๆ จะทำาให้มีการก

ระตุ้นสมองส่วนต่าง ๆ ในขณะที่การฝังเข็มหลอก

หรือการสัมผัสไม่ทำาให้มีการกระตุ้นสมอง 13,14

 สรุป การปวดพังผืดและกล้ามเนื้อใบหน้า

ซึ่งเป็นความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร เป็น

ปัญหาที่พบบ่อย เนื่องจากสาเหตุของความ

ผิดปกติเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย จึงควรเลือก

ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย  และ

ควรมีวิธีการที่หลากหลาย  หรืออาจใช้วิธีการ

ต่าง ๆ ร่วมกัน  ดังนั้น คลินิกความเจ็บปวด

บริเวณช่องปากและใบหน้า (Orofacial Pain 

Clinic) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จึงได้ให้บริการผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ

ของข้อต่อขากรรไกร ด้วยการทำางานร่วมกันเป็น

ทีมของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์  เพื่อให้

เกิดผลในการรักษาที่ดีที่สุดกับผู้ป่วย
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