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Prevalence of TMD Signs and Symptoms and Its 
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บทคัดยอ
 ความวิการของขมับและขอตอขากรรไกร

หรือทีเอ็มดี (temporomandibular disorder or 

TMD) เปนโรคทีเ่กีย่วของกบัความผดิปกตขิองขา

กรรไกร  ใบหนา และกลามเนื้อบดเค้ียว เปนโรค

เรื้อรังทําใหผูปวยไดรับความเจ็บปวดทรมาน  ใน

ประเทศไทยยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง

ในกลุมอาชพีตางๆ ตอการเกดิความวกิารของขมบั

และขอตอขากรรไกร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค

เพือ่ศกึษาความชกุและปจจยัทีส่มัพนัธกบัการเกดิ

ความวิการของขมับและขอตอขากรรไกร ในกลุม

อาชีพตางๆ คือ นักมวย  นักรองนักดนตรี ตํารวจ

จราจร ครูอาจารย และนักศึกษา ในเขตอําเมือง 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 100 คน เก็บขอมูลโดย
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การใชแบบสอบถามความวิการของขมับและขอ

ตอขากรรไกร   แบบสอบถาม Hospital Anxiety 

and Depression Scale และการตรวจทางคลินกิ 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ

วิเคราะหความสัมพันธระดับสองตัวแปรและ

หลายตัวแปร  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความ

สมัพันธกบัการเกิดความวิการของขมับและขอตอ

ขากรรไกร คือ เพศ อายุ  การเปา การกัดเนนฟน  

และอาชีพ โดยอาชีพที่มีความสัมพันธกับการเกิด

ความวิการของขมับและขอตอขากรรไกร คือ นัก

รองนักดนตรี  มีโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดความวิการ

ของขมับและขอตอขากรรไกรมากกวานักศึกษา 

โดยมีอัตราสวนความเสี่ยงเทากับ 72 (ชวงเชื่อม่ัน 

95% เทากับ 7.127, 727.338) p-value < 0.001 

และตาํรวจจราจร มโีอกาสเสีย่งทีจ่ะเกดิความวกิาร

ของขมับและขอตอขากรรไกรมากกวานักศึกษา 

โดยมีอัตราสวนความเสี่ยงเทากับ 17.333 (ชวง

เช่ือมั่น 95% เทากับ 4.190, 71.704) p-value < 

0.001  สรุปไดวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ

เกิดความวิการของขมับและขอตอขากรรไกรใน

กลุมอาชีพที่ศึกษาในครั้งนี้    คือ  การเปา การกัด

เนนฟน และอาชีพที่มีความเส่ียงกับการเกิดความ

วิการของขมับและขอตอขากรรไกรคือ นักรองนัก

ดนตรี  และตํารวจจราจร

Abstract
 Temporomandibular Disorder (TMD) 

is a chronic disorder of  jaw, face and 

muscles of mastication leading to patient  

pain and suffering. In Thailand, there is still 

a lack of study about its risking indicators 

among various occupations. This research 

aims to study prevalence of TMD and its 

risking indicators among  100 persons in-

cluding boxing athletes, musicians, traffi c 

police, school teachers  and  students in 

Khon Kaen city. Data were collected by 

using TMD Questionnaires, HAD Scale, 

clinical examinations and were analysed 

using descriptive statistics , bi-variate and 

multi-variate analysis. The result showed 

that the risking indicators for TMD among 

these populations were sex, age, blowing 

mouth, tooth clenching and occupations. 

The risking occupations were singers and 

musicians and traffi c police. The risk ratio 

for musician and singers was 72 (95% CI 

(7.127, 727.338), p-value<0.001), and  for traf-

fi c police was  17.333 (95%CI(4.190, 71.704), 

p-value<0.001). It was concluded that blow-

ing mouth and tooth clenching were the 

risking indicators for TMD and singers and 

musicians and traffi c police were prone to 

having TMD more than boxing athletes, 

school teachers and students 
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บทนํา
 ความวิการของขมับและขอตอขากรรไกร

หรือทีเอ็มดี (temporomandibular disorder or 

TMD) เปนโรคท่ีเกี่ยวของกับความผิดปกติของ

ขากรรไกร ใบหนา และกลามเน้ือบดเค้ียว  ซึ่ง

ไมไดมีสาเหตุจากฟน อาการที่พบคือ  มีอาการ

ปวดขอตอขากรรไกร กลามเนื้อบดเคี้ยวบริเวณ

หนาตอหู อาจพบรวมกับเสียงขอตอขากรรไกร 

เชน เสียงคลิก ซึ่งเปนโรคเร้ือรังทําใหผูปวยได

รับความเจ็บปวดทรมาน ในบางรายอาจมีผล

ตอการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยสาเหตุการเกิด

โรคยังไมทราบแนชัด แตพบวาเกิดจากหลาย

ปจจัยรวมกัน เชน ความเครียด นิสัยการกัด

นอกหนาที่ นอนกัดฟน การไดรับบาดเจ็บ การ

สบฟน เพศ อายุ และการประกอบอาชีพ เปนตน  

  กิจกรรมในการประกอบอาชีพตางๆ (oc-

cupational activity) เชน การรองเพลง การเปา

เครื่องดนตรี การพูด การชกมวย  เปนตน  ซึ่ง

กจิกรรมดังกลาวอาจสงผลใหเกดิอันตรายในระยะ

ยาวตอกลามเน้ือบดเค้ียวและขอตอขากรรไกร  

จากการศึกษาของ McNeill ในป ค.ศ.19931  เกีย่ว

กบัทฤษฎีการเกิดความวิการของขมับและขอตอขา

กรรไกรหรือทีเอ็มดี กลาววาความวิการของขมับ

และขอตอขากรรไกรมีผลมาจากความไมสมดุล

ของระบบบดเคี้ยว เมื่อเกิดความไมสมดุลขึ้น 

ระบบบดเคี้ยวจะมีการปรับตัวโดยเกิด bone 

remodeling, TMJ soft tissue metaplasia, 

muscle hypoactivity หรือ muscle hyperac-

tivity  เพื่อปรับใหเขาสูสภาวะสมดุลหรืออาจเกิด

ความผิดปกติและพยาธิสภาพหากไมสามารถเขาสู

ภาวะสมดุลได   ซึง่ปจจยัทีท่าํใหเกดิความไมสมดลุ

ของระบบบดเค้ียวไดแก นิสัยการกัดนอกหนาที่  

การสูญเสียฟน การไดรับบาดเจ็บ และปจจัยทาง

จติสงัคม ซึง่ปจจยัเหลานีท้าํใหเกิดความวกิารของ

ขมับและขอตอขากรรไกร  อีกทั้งมีการศึกษาของ

สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุลและคณะ ในปพ.ศ. 25512  

เกีย่วกับอาการและอาการแสดงของความวกิารของ

ขมบัและขอตอขากรรไกร  ซึง่ไดจากการสมัภาษณ

ผูปวยทั้งหมด 197 คนพบวามีผูปวย 128 คนที่มี

อาการและอาการแสดง และมีผูปวยเพียง 67 คน

ที่ไมมีอาการและอาการแสดง ซึ่งแสดงใหเห็นวา

มีผูปวยที่เปนความวิการของขมับและขอตอขา

กรรไกรอยูจาํนวนมาก และจากงานวิจยัของมุขดา

และคณะ  ในป พ.ศ.25503  เกี่ยวกับปจจัยเส่ียงที่

มีผลตอการเกิดความวิการของขมับและขอตอขา

กรรไกร พบวาปจจยัทางดานอาชพีมผีลตอการเกดิ

กลุมอาการดังกลาว  กลุมอาชีพท่ีมกีารใชกลามเน้ือ

บดเคี้ยวและขอตอขากรรไกรเปนประจํา  เชน นัก

รองนักดนตรี ครูอาจารย ที่ตองพูดและเคลื่อนขา

กรรไกรเปนเวลาหลายช่ัวโมงตอวัน  ตาํรวจจราจร

ทีต่องเปานกหวดีโดยใชกลามเนือ้หลายมดัรวมกนั 

ไดแก  masseter muscle, buccinator muscle, 

orbicularis oris muscle และนักมวยที่ไดรับ

บาดเจ็บบริเวณกลามเน้ือบดเค้ียวและขอตอขา

กรรไกรเปนประจํา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้หากเกิดตอ

เนื่องกันเปนเวลานาน จะเกิดแรงกระทําซํ้าๆกัน

ตอกลามเน้ือและขอตอขากรรไกร  สงผลทําใหเกดิ

ความวิการของขมับและขอตอขากรรไกร ซึ่งเปน
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โรคเรื้อรังและผูปวยทรมานจากอาการเจ็บปวด     

  ปจจุบันยังไมมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัย

เสีย่งในกลุมอาชีพตางๆ ตอการเกิดความวิการของ

ขมบัและขอตอขากรรไกร ผูทาํวจิยัจึงมีความสนใจ

เกี่ยวกับกิจกรรมในการประกอบอาชีพดังที่ได

กลาวไวขางตน สมัพันธกบัการเกิดความวิการของ

ขมบัและขอตอขากรรไกรหรือไม  รวมถงึปจจยัเสีย่

งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อจะไดเปนแนวทางในการ

ปองกันการเกิดโรค และลดปจจัยเส่ียงของการเกิด

โรค สงผลใหการรักษามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ

ชุกของอาการและอาการแสดง รวมถึงปจจัยบงชี้

ความเสี่ยงการเกิดความวิการของขมับและขอ

ตอขากรรไกรในกลุมอาชีพตางๆ 5 อาชีพ ไดแก  

นกัมวย นกัรองนกัดนตรี ตาํรวจจราจร  ครอูาจารย  

และนักศึกษา

วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย
 การศึกษานี้เปนการศึกษาแบบตัดขวาง 

(cross-sectional study) เกบ็ขอมลูกลุมตวัอยาง

ในอาชีพตางๆ 5 กลุมอาชีพ คือ นักมวย  นักรอง

นกัดนตร ี ตาํรวจจราจร  ครอูาจารย  และนกัศกึษา 

โดยการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธี การสุมตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)    และ

ผูเขารวมวิจัยยินยอมเขารวมโดยสมัครใจ ซึ่ง

การวิจัยในคร้ังนี้เก็บขอมูลไดทั้งหมด 100 คน

 เค ร่ือง มือ ท่ี ใช ในการ เ ก็บขอ มูล  คือ 

แบบสอบถามและการตรวจทางคลนิกิ  ซึง่ประกอบ

ดวย

 1. แบบสอบถามความวิการของขมับ

และขอตอขากรรไกร ซึ่งผูทําวิจัยเปนผูสราง

แบบสอบถามมีการทดสอบความเที่ยง (valid-

ity) ของแบบสอบถาม โดยผูเชี่ยวชาญทางดาน

ความวิการของขมับและขอตอขากรรไกรและ

ทดสอบความเช่ือมั่น (reliability)โดยทดลองใช

แบบสอบถามในกลุมประชากรจริงและปรับปรุง

กอนนํามาใชเก็บขอมูลในกลุมตัวอยาง 

 2. แบบสอบถาม Hospital Anxiety and 

Depression Scale ฉบบัภาษาไทย (Thai HADS)

 3. แบบฟอรมการตรวจทางคลินิก KKU 

Orofacial Pain and TMD Clinic มีการตรวจ

ทางคลินกิโดย นทพ.ทรัสตยิา ทดัเทยีม และ นทพ.

รัชฎา กิตติพระวงศ ผูทําวิจัยเปนผูตรวจซ่ึงผาน

การวัดความเที่ยงของผูตรวจขอมูล (intra-ex-

aminer) ตรวจโดยใชสถิติ  kappa มีคา  kappa  

มากกวา 0.8

 การวิเคราะหขอมลูโดยใชสถิตเิชงิพรรณนา

และสถติเิชงิวเิคราะห  โดยวเิคราะหความสัมพนัธ

ของการเกิดความวิการของขมับและขอตอขา

กรรไกรกับปจจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับสอง

ตัวแปร โดยใช Chi-square, Fisher’s exact 

test และ Mann-Whitney test และวิเคราะห

ความสัมพนัธระดบัหลายตวัแปร โดยใช multiple 

logistic regression และรายงานคา adjusted 

odds ratio (AOR)
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ผลการศึกษา 
  1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

  จากการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางมีจํานวน

ทั้งหมด 100 คน เปนชาย 56 คน (รอยละ 56) 

และหญิง 44 คน (รอยละ 44) ประกอบอาชีพ 5 

กลุมอาชีพ ไดแก นักมวย (รอยละ 7) นักดนตรี 

(รอยละ 10) ตาํรวจจราจร (รอยละ20) คร-ูอาจารย 

(รอยละ 27) และนักศึกษา (รอยละ 36) โดยมีอายุ

เฉล่ีย 35.45 ป มีอายุตํ่าสุด 15 ป และอายุสูงสุด 

59 ป มีอายุอยูระหวาง 41 – 60 ปมากที่สุด รอยละ 

46 สวนใหญสถานภาพโสด รอยละ 50.5 รองลงมา

อยูในสถานภาพสมรส รอยละ 42 ระดับการศึกษา

อยูในชวงปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 63 และมี

รายไดเฉล่ียตอเดือน 24,639.88 บาท สวนใหญ

ไมมโีรคประจาํตวั รอยละ 67 และไมไดรบัประทาน

ยาใดๆ รอยละ 82  มีประวัติการทําฟนรอยละ 89 

และเคยอาปากทําฟนนานเกิน 10 นาที รอยละ 74  

ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่  1   ขอมูลระดับบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวนคน (n=100) รอยละ

1. เพศ

 1.1 ชาย

 1.2 หญิง 

56

44

56

44

2. อายุ

 2.1 0 – 20 ป

 2.2 21 – 40  ป

 2.3 41 – 60 ป

25

29

46

25

29

46

3  สถานภาพ

 3.1 โสด

 3.2 สมรส

 3.3 หยาราง

 3.4 แยกกันอยู

 3.5 คูสมรสเสียชีวิต

50

42

3

3

1

(n=99)

50.5

42.4

3

3

1
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4. อาชีพ

 4.1 นักมวย

 4.2 นักดนตรี

 4.3 ตํารวจจราจร

 4.4 ครู อาจารย

 4.5 นักศึกษา

7

10

20

27

36

7

10

20

27

36

5. ระดับการศึกษา

 5.1 ประถมศึกษา

 5.2 มัธยมศึกษา

 5.3 ปวช./ปวส.

 5.4 ปริญญาตรี

 5.5 สูงกวาปริญญาตรี

1

13

6

63

17

1

13

6

63

17

ขอมูลสวนบุคคล จํานวนคน (n=100) รอยละ

6. รายไดตอเดือน

 6.1 0 – 10,000  บาท

 6.2 10,001 – 20,000  บาท

 6.3 20,001 – 30,000  บาท

 6.4 30,001 – 40,000  บาท

 6.5 40,001 – 50,000  บาท

 6.6 มากกวา  50,000  บาท

46

12

15

12

10

5

46

12

15

12

10

5

7. โรคประจํา

 7.1 ไมมีโรคประจําตัว

 7.2 มีโรคประจําตัว

  เชน  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  G6PD  

  กระเพาะอาหาร ตอลม  ไทรอยด  โปลิโอ  ภูมิแพ

67

33

67

33
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8. ยาที่ไดรับ

 8.1 ไมไดรับยาใดๆ

 8.2 ไดรับยาเปนประจํา

  เชน  metformin  ยาลดความดันโลหติสูง  ยาพนจมกู

82

18

82

18

9. ประวัติการทําฟน

 9.1 ไมเคยทําฟน

 9.2 เคยทําฟน

11

89

11

89

10. ประวัติเคยอาปากทําฟน นานเกิน 10 นาที

 10.1 ไมเคย

 10.2 เคย

25

74

(n=99)

25.3

74.7

ขอมูลสวนบุคคล คาเฉล่ีย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) คาตํ่าสุด – สูงสุด

อายุ (ป) 35.45  (14.64) 15 – 59

รายไดตอเดือน (บาท) 24,639.88  (17,105.28) 2,000 – 80,000

  2. ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพของกลุมตัวอยาง

  กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการ

ประกอบอาชีพ 0-5 ปรอยละ 37.2 และมากกวา 

20 ปรอยละ 36 มจีาํนวนชัว่โมงในการทาํงาน 6-10 

ชั่วโมง/วันรอยละ 74.4 และมีความเครียดในการ

ทาํงานรอยละ 64.8 สาเหตทุีท่าํใหเกดิความเครยีด

มาจากความรับผิดชอบท่ีสูง รอยละ 40.7 รอง

ลงมาคือการทํางานท่ีซํ้าซากจําเจ และ เพื่อนรวม

งานรอยละ 27.1 เทากัน สวนใหญรอยละ 81.5 

มีอาการปวดเมื่อยเปนประจําจากการทํางาน โดย

บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อยจากการทํางานมาก

ที่สุด คือบริเวณหลัง รอยละ 32 รองลงมาคือ

บริเวณศีรษะรอยละ 13 ในการประกอบอาชีพมัก

มีอาการเคลื่อนไหวบริเวณขากรรไกรและใบหนา

เปนประจํารอยละ 82.4 โดยใชในการพูดรอยละ 

68.1 และรองลงมาคือใชในการเปารอยละ 16.5 

ไมเคยไดรบัอบุตัเิหตบุรเิวณขากรรไกรและใบหนา

รอยละ 76.3  สวนคนท่ีเคยไดรบัอบุตัเิหต ุมอีาการ

ปวดภายหลังจากการไดรบัอบุตัเิหตคุดิเปนรอยละ 

47.8 และไมมอีาการปวดคดิเปนรอยละ 52.2 สวน

ใหญไมนอนกัดฟน รอยละ 50.5 สวนคนที่นอน

กัดฟนมีอาการปวดภายหลังตื่นนอนตอนเชา

รอยละ 30.6 และไมมีอาการปวดรอยละ 69.4 

สวนใหญไมมีการกัดเนนฟนรอยละ 58.9 สวนคน

ทีก่ดัเนนฟนรอยละ 18.9 ซึง่กดัเนนฟนเปนประจาํ

รอยละ 16.7 และกัดเนนฟนนานๆ ครั้ง คิดเปน

รอยละ 83.3 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพของกลุมตัวอยาง

ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ จํานวนคน (n=100) รอยละ

1. ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ

 1.1 0 – 5  ป

 1.2 6 – 10 ป

 1.3 1 1 – 15 ป

 1.4 16 – 20 ป

 1.5 มากกวา  20 ป

32

5

3

15

31

(n = 86)

37.2

5.8

3.6

17.4

36.0

2. จํานวนชั่วโมงในการทํางานตอวัน

 2.1 0 – 5  ชม.

 2.2 6 – 10 ชม.

 2.3 11 – 15 ชม.

 2.4 16 – 20 ชม.

14

58

5

1

(n = 78)

17.9

74.4

6.4

1.3

3.  ความเครียดจากการทํางาน

 3.1 ไมเครียด

 3.2 เครียด

32

59

(n = 91)

35.2

64.8

4.  สาเหตุจากการทํางานที่ทําใหมีความเครียดมากท่ีสุด

 4.1  การทํางานซ้ําซาก จําเจ

 4.2 เพื่อนรวมงาน

 4.3 รับผิดชอบงานสูง   

 4.4 อื่นๆ  เชน  จากผูบริหาร  ไมมีอิสระ

16

16

24

3

(n = 59)

27.1

27.1

40.7

5.1
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ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ จํานวนคน (n=100) รอยละ

5. อาการปวดเม่ือย จากการทํางาน

 5.1 ไมมีอาการปวดเม่ือยเปนประจํา

 5.2 มีอาการปวดเม่ือยเปนประจํา

17

75

(n = 92)

18.5

81.5

6. บริเวณที่ปวดเม่ือยจากการทํางานมากที่สุด

 6.1 ชองปาก ขากรรไกร และใบหนา    

 6.2 แขน ขา

 6.3 หลัง 

 6.4 ศีรษะ

 6.5 อื่นๆ เชน  คอ  ไหล

5

24

30

12

4

(n = 75)

6.7

32.0

40.0

16.0

5.3

7. ในการประกอบอาชีพ มักมีเคลื่อนไหวปาก  ขากรรไกร  

 และใบหนา เปนประจํา  

 7.1 ไมประจํา

 7.2 เปนประจํา

16

75

(n = 91)

17.6

82.4

8. ในการประกอบอาชีพ มักมีเคลื่อนไหวปาก  ขากรรไกร  

 และใบหนา เปนประจํา  ในการทํากิจกรรมตอไปนี้

 8.1 พูด    

 8.2  เปา    

 8.3 รองเพลง 

 8.4 เอียงคอหนีบอุปกรณ  

 8.5 อื่นๆ ไดแก  คาบอุปกรณ

62

15

8

5

1

68.1

16.5

8.8

5.5

1.1
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ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ จํานวนคน (n=100) รอยละ

9. ประวัติการไดรับอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บบริเวณชองปาก

 ใบหนา  ขากรรไกร 

 9.1 ไมเคยไดรับอุบัติเหตุ

 9.2 เคยไดรับอุบัติเหตุ

74

23

(n = 27)

76.4

23.6

10. หลังเกิดอุบัติเหตุ แลวมีอาการปวดบริเวณใบหนา ขอ

ตอ

 ขากรรไกร

 10.1 ไมเคยมีอาการปวด

 10.2 เคยมีอาการปวด

12

11

(n = 23)

52.2

47.8

11. นอนกัดฟน

 11.1 ไมใช

 11.2 ใช

 11.3 ไมทราบ

49

18

30

(n = 97)

50.5

18.6

30.9

12. อาการปวดหรือตงึบริเวณใบหนา ขอตอขากรรไกร หลัง

 จากตื่นนอนตอนเชา

 12.1 ไมมีอาการปวด

 12.2 มีอาการปวด

68

30

(n = 98)

69.4

30.6

13. การกัดเนนฟน

 13.1 ไมกัดเนนฟน

 13.2 กัดเนนฟน

 13.3 ไมทราบ

56

18

21

(n = 95)

58.9

18.9

22.2
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ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ จํานวนคน (n=100) รอยละ

14. ความถี่ในการกัดเนนฟน

 14.1 เปนประจํา

 14.2 นานๆ ครั้ง

3

15

(n = 18)

16.7

83.3

 3. ขอมูลเกี่ยวกับอาการของความวิการ

ของขมับและขอตอขากรรไกร

  กลุมตัวอยางสวนใหญมีเสียงคล๊ิก รอยละ 

54.5 สวนคนที่มีเสียงคลิ๊ก รอยละ 45.5 ซึ่งมีเสียง

เสียงคลิ๊กเปนประจํา รอยละ 7.2 และมีเสียงคลิ๊ก

นานๆคร้ัง รอยละ 37.1 ซึ่งสวนใหญไมมีอาการ

เจ็บปวดขณะใชขากรรไกร รอยละ 72.7 อาปากได

ปกติ  รอยละ 78.8 และอาปากแลวอาการปวดตึง 

รอยละ 21.2 โดยคนท่ีอาปากแลวมีอาการปวดตึง

เปนประจํา รอยละ 9.52 และปวดนานๆ ครั้ง รอย

ละ 90.48 สวนใหญไมเคยอาปากคาง รอยละ 86.9 

สําหรับคนที่มีอาการปวดบริเวณขากรรไกรและ

ใบหนา เริ่มปวดคร้ังแรกมากกวา 6 เดือนท่ีแลว 

รอยละ 82.76 และนอยกวา 6 เดือนท่ีแลว รอยละ 

17.24 โดยเร่ิมปวดภายหลังประกอบอาชีพ รอย

ละ 75.86 โดยที่เกิดขึ้นนอยกวา 6 เดือนภายหลัง

ประกอบอาชพี รอยละ 22.73 และมากกวา 6 เดอืน

รอยละ 77.27  ความถ่ีของอาการปวดสวนใหญจะ

ปวดนานๆ ครั้ง รอยละ 86.21 ชวงเวลาที่มักปวด

สวนใหญเปนชวงหลังตื่นนอนตอนเชา รอยละ 45 

สวนใหญอาการปวดไมมีผลกระทบจนตองหยุด

กิจกรรม รอยละ 92.86 อาการปวดมีผลตอชีวิต

ประจําวัน รอยละ 42.85 โดยมีผลกระทบนอย 

รอยละ 39.28 และปานกลาง รอยละ 3.57 ระดับ

ความปวด (VAS) โดยเฉลี่ยปจจุบัน เทากับ 2.96 

(ตํา่สุดเทากับ 0 สงูสดุเทากับ 8) รนุแรงทีส่ดุเทากับ 

3.63 (ตํ่าสุดเทากบั1 สูงสุดเทากับ 8) และภายใน 6 

เดือนเทากับ 3.48 (ตํ่าสุดเทากับ 0 สูงสุดเทากับ 8)  

ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับอาการของความวิการของขมับและขอตอขากรรไกร

ขอมูลเกี่ยวกับอาการ จํานวนคน รอยละ

1. เสียงคลิ๊ก

 1.1 ไมมีเสียงคลิ๊ก

 1.2  มีเสียงคลิ๊ก

  1.2.1 เปนประจํา

  1.2.2 นานๆคร้ัง

54

45

7

36

(n=99)

54.5

45.5

7.2

37.1

2. อาการเจ็บปวดขณะใชขากรรไกร

 2.1 ไมมีอาการเจ็บปวด

 2.2 มีอาการเจ็บปวด

  เชน ขมับ ขากรรไกร แกม

7 2

2 7

(n=99)

72.7

27.3

3. อาการเมื่ออาปาก

 3.1 อาไดปกติ

 3.2 อาแลวมีอาการปวดและตึง

  3.2.1 เปนประจํา

  3.2.2 นานๆคร้ัง

78

21

2

19

(n=99)

78.8

21.2

9.52

90.48

4. ขากรรไกรคาง

 4.1 ไมเคย

 4.2 เคย (นานๆคร้ัง)

86

13

(n = 13)

86.9

13.1

5. เริ่มปวดบริเวณใบหนาและขากรรไกรครั้งแรก

 5.1 นอยกวา 6 เดือน 

 5.2 มากกวา 6 เดือน  

5

24

(n = 29)

17.24

82.76
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ขอมูลเกี่ยวกับอาการ จํานวนคน รอยละ

6. เริ่มปวดบริเวณใบหนาและขากรรไกรครั้งแรก

 6.1 กอนประกอบอาชีพ

 6.2 หลังประกอบอาชีพ

  6.2.1 นอยกวา 6 เดือน

  6.2.2 มากกวา 6 เดือน  

7

22

5

17

(n = 29)

24.14

75.86

22.73

77.27

7.  ความถี่ของอาการปวด 

 7.1  ตลอดเวลา

 7.2  คอนขางบอย

 7.3  นานๆคร้ัง

0

4

25

(n = 29)

0

13.79

86.21

8.  ชวงเวลาที่มักปวด

 8.1  ตอนเชาหลังตื่นนอน

 8.2  ตอนสาย

 8.3  ตอนบาย

 8.4  ตอนเย็น

 8.5  ตอนกลางคืน

 8.6  ทุกชวงเวลา

9

2

3

3

2

1

(n = 20)

45

10

15

15

10

5

9.  อาการปวดเปนผลใหตองหยุดกิจกรรม

 9.1 ไมมีผลกระทบ

 9.2 มีผลกระทบ

26

2

(n = 28)

92.86

7.14
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ขอมูลเกี่ยวกับอาการ จํานวนคน รอยละ

10. อาการปวดมีผลตอชีวิตประจําวัน (เชน การทํางาน 

 การเขาสังคม)

 10.1 ไมมีผลกระทบ

 10.2 มีผล

  10.2.1 นอย

  10.2.2 ปานกลาง 

  10.3.3 มาก

16

12

11

1

0

(n = 28)

57.15

42.85

39.28

3.57

0

ตาราง 3.1 ระดับความเจ็บปวดบริเวณใบหนาและขอตอขากรรไกร

ขอมูลเกี่ยวกับอาการ คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) คาตํ่าสุด – สูงสุด

ระดับความเจ็บปวด (VAS)

 9.1 VAS ปจจุบัน

     9.2 VAS ที่รุนแรงท่ีสุด

     9.3 VAS โดยเฉลี่ย ภายใน 6 เดือน

2.96(1.89)

3.63(1.78)

3.48(1.83)

(N=27)

0-8

1-8

1-8

  4. ขอมลูการวดัความเครยีดโดยแบบสอบถาม

  จากการวัดความเครียดจากแบบสอบถาม 

พบวากลุมตวัอยางสวนใหญไมมคีวามเครียดรอย

ละ 93.9 ดังแสดงในตารางท่ี 4

 5. ขอมูลการวินิจฉัยความวิการของขมับ

และขอตอขากรรไกรจากการตรวจทางคลินิก

  จากการวินิจฉัยตามการจําแนกโรคความ

วิการของขมับและขอตอขากรรไกรตาม RDC/

TMD4 พบวาคนที่เปนโรค รอยละ 36.7 โดย

แบงเปน myofascial pain รอยละ 58.3 disc 

displacements with reductionรอยละ 13.8  

arthralgia รอยละ 8.4   myofascial pain  and 

arthralgia รอยละ 11.1  myofascial pain  and 

disc displacements with reduction รอยละ 

8.4 ดังแสดงตารางในที่ 5

  6. การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ปจจัยพ้ืนฐานระดับบุคคลกับการเกิดความวิการ

ของขมับและขอตอขากรรไกรในระดับสองตัวแปร

 เมื่อวิเคราะหปจจัยตางๆ เปรียบเทียบ

ระหวางกลุมที่มีความวิการของขมับและขอตอขา

กรรไกรกับกลุมที่ไมมีความวิการของขมับและ

ขอตอขากรรไกร  พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธ
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การเกิดความวิการของขมับและขอตอขากรรไกร

อยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(P<0.05) คอื  เพศ  อาย ุ 

อาชีพ  รายไดตอเดือน การเปา  การรองเพลง  การ

กัดเนนฟน  และความถ่ีในการกัดเนนฟน  แสดง

ผลดังตารางที่ 6

ตารางที่ 4  การวัดความเครียดโดยแบบสอบถาม

การวัดความเครียด จํานวนคน (n=100) รอยละ

1. ไมมีความเครียด

2. มีความเครียด

93

6

93.9

6.1

ตารางที่ 5  การวินิจฉัยความวิการของขมับและขอตอขากรรไกรจากการตรวจทางคลินิก

การวินิจฉัยความวิการของขมับและขอตอขากรรไกร จํานวนคน (n=100) รอยละ

1. ไมเปน  TMD

2. เปน TMD

 2.1 Myofascial pain  

 2.2 Disc Displacements with reduction

 2.3 Arthralgia 

 2.4 Myofascial pain  and Arthralgia

 2.5 Myofascial pain  and Disc Displacements 

  with reduction

62

36

21

5

3

4

3

63.3

36.7

58.3

13.8

8.4

11.1

8.4

ตารางที่ 6  ผลการวเิคราะหความสมัพนัธระหวางปจจยัพืน้ฐานระดบับคุคลกับการเกดิความวิการของ

   ขมับและขอตอขากรรไกร

ปจจัยที่เกี่ยวของ

TMD

p-valueไมเปน TMD   

(n=62)

เปน TMD

(n=36)

1. เพศ

 1.1 ชาย

 1.2 หญิง

29   (46.8%)

33   (53.2%)

26   (72.2%)

10   (27.8%)

0.014a **



22

Vol.7 No.4

ปจจัยที่เกี่ยวของ

TMD

p-valueไมเปน TMD   

(n=62)

เปน TMD

(n=36)

2. อายุ

อายุเฉล่ียเปนป (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 32.77  (15.228) 39.11  (12.476) 0.036b **

3. สถานภาพ

 3.1 โสด

 3.2 สมรส

 3.3 หยาราง

 3.4 แยกกันอยู

 3.5 คูสมรสเสียชีวิต

37   (59.7%)

22   (35.5%)

1    (1.6%)

2    (3.2)

0    (0%)

13    (37.1%)

18    (51.4%)

2    (5.7%)

1    (2.9%)

1    (2.9%)

0.16a

4. อาชีพ

 4.1 นักมวย

 4.2 นักดนตรี

 4.3 ตํารวจจราจร

 4.4 ครู อาจารย

 4.5 นักศึกษา

4    (57.1%)

1    (10%)

6    (31.6%)

19   (73.1%)

32  (88.9%)

3    (42.9%)

9    (90%)

13   (68.4%)

7    (26.9%)

4    (11.1%)

<0.001c **

5. ระดับการศึกษา

 5.1 ประถมศึกษา

 5.2 มัธยมศึกษา

 5.3 ปวช./ปวส.

 5.4 ปริญญาตรี

 5.5 สูงกวาปริญญาตรี

1    (1.6%)

8    (12.9%)

3    (4.8%)

41    (66.1%)

9    (14.5%)

0    (0%)

4    (11.1%)

3    (8.3%)

21    (58.3%)

8    (22.2%)

 

0.772c
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ปจจัยที่เกี่ยวของ

TMD

p-valueไมเปน TMD   

(n=62)

เปน TMD

(n=36)

6. รายไดตอเดือน

 6.1 0 – 10,000  บาท

 6.2 10,001 – 20,000  บาท

 6.3 20,001 – 30,000  บาท

 6.4 30,001 – 40,000  บาท

 6.5 40,001 – 50,000  บาท

 6.6 มากกวา  50,000  บาท

35    (56.5%)

4    (6.5%)

6    (9.7%)

8    (12.9%)

6    (9.7%)

3    (4.8%)

11    ( 30.6 %)

8    ( 22.2 %)

8    ( 22.2 %)

3    ( 8.3 %)

4    ( 11.1 %)

2    ( 5.6 %)

0.048c **

7. โรคประจําตัว

 7.1 ไมมีโรคประจําตัว

 7.2 มีโรคประจําตัว

39    (62.9%)

23    (37.1%)

26    (72.2%)

10    (27.8%)

0.347a

8. ยาที่ไดรับ

 8.1 ไมไดรับยาใดๆ

 8.2 ไดรับยาเปนประจํา

52    (83.9%)

10    (16.1%)

28    (77.8%)

8    (22.2%)

0.453a

9. ประวัติการทําฟน

 9.1 ไมเคยทําฟน

 9.2 เคยทําฟน

8    (12.9%)

54    (87.1%)

3    (8.3%)

33    (91.7%)

0.741a

10. ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ

 10.1 0 – 5  ป

 10.2 6 – 10 ป

 10.3 11 – 15 ป

 10.4 16 – 20 ป

 10.5 มากกวา  20 ป

23   (45.1%)

2   (3.9%)

1   (2.0%)

9   (17.6%)

16   (31.4%)

9   (27.3 %)

3   (9.1 %)

2   ( 6.1%)

6   ( 18.2%)

13   ( 39.4%)

0.4c
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ปจจัยที่เกี่ยวของ

TMD

p-valueไมเปน TMD   

(n=62)

เปน TMD

(n=36)

11. จํานวนชั่วโมงในการทํางานตอวัน

 11.1 0 – 5  ชม.

 11.2 6 – 10 ชม.

 11.3 11 – 15 ชม.

 11.4 16 – 20 ชม.

9   (18.8 %)

37   (77.1 %)

1   (2.1 %)

1   ( 2.1%)

5   ( 17.9%)

19   ( 67.9%)

4   ( 14.3%)

0   ( 0%)

0.184c

12. ความเครียดจากการทํางาน

 12.1 ไมเครียด

 12.2 เครียด

20   (35.7 %)

36   (64.3 %)

12   ( 36.4%)

21   ( 63.6%)

0.951a

13. ในการประกอบอาชีพ มักมีเคลื่อนไหว

ปาก  ขากรรไกร  และใบหนา เปนประจํา  

 13.1 ไมประจํา

 13.2 เปนประจํา

12  (21.4%)

44  ( 78.6%)

4  (12.1 %)

29  ( 87.9%)

0.269a

14. ในการประกอบอาชีพ มักมีเคลื่อนไหว

ปาก  ขากรรไกร  และใบหนา เปนประจํา  ใน

การทํากิจกรรมตอไปนี้

 14.1 พูด    

 14.2 เปา    

 14.3 รองเพลง 

 14.4 เอียงคอหนีบอุปกรณ  

 14.5 อื่นๆ ไดแก  คาบอุปกรณ

40  (71.4%)

4  ( 7.1%)

2  ( 3.6%)

2  ( 3.6%)

1  ( 1.8%)

20  ( 60.6%)

11  ( 33.3%)

6  ( 18.2%)

3  ( 9.1%)

0  ( 0%)

0.293a

0.001a **

0.048c **

0.355c

1.00c

15. ประวัติการไดรับอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ

บริเวณชองปาก  ใบหนา  ขากรรไกร 

 15.1 ไมเคยไดรับอุบัติเหตุ

 15.2 เคยไดรับอุบัติเหตุ

47  ( 78.3%)

13  ( 21.7%)

25  ( 71.4%)

10  ( 28.6%)

0.449a
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ปจจัยที่เกี่ยวของ

TMD

p-valueไมเปน TMD   

(n=62)

เปน TMD

(n=36)

16. นอนกัดฟน

 16.1 ไมใช

 16.2 ใช

 16.3 ไมทราบ

34  ( 56.7%)

11  ( 18.3%)

15  ( 25.0%)

14  (40.0 %)

6  ( 17.1%)

15  ( 42.9%)

0.177a

17. อาการปวดหรือตึงบริเวณใบหนา ขอตอ

ขากรรไกร หลังจากตื่นนอนตอนเชา

 17.1 ไมมีอาการปวด

 17.2 มีอาการปวด

46  (75.4 %)

15  (24.6 %)

20  ( 57.1%)

15  ( 42.9%)

0.063a

18. การกัดเนนฟน

 18.1 ไมกัดเนนฟน

 18.2 กัดเนนฟน

 18.3 ไมทราบ

41  ( 68.3%)

6  ( 10.6%)

13  ( 21.7%)

14  ( 42.4%)

11  ( 33.3%)

8  ( 24.2%)

0.012a **

19. ความถี่ในการกัดเนนฟน

 19.1 เปนประจํา

 19.2 นานๆ ครั้ง

3  ( 50%)

3  ( 50%)

0  ( 0%)

11  (100 %)

<0.001c **

หมายเหตุ
aChi –square test  bmann withney  cFisher’s exact test

 7. การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ปจจัยพ้ืนฐานระดับบุคคลกับการเกิดความวิการ

ของขมับและขอตอขากรรไกรในระดับหลาย

ตัวแปร

  การวิเคราะหขอมูลระดับหลายตัวแปร ซึ่ง

นําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดความวิการ

ของขมับและขอตอขากรรไกรอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P<0.05)  ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ   การ

เปา  การรองเพลง และการกดัเนนฟน มาวเิคราะห

ความสัมพันธในระดับหลายตัวแปร ซึ่งไดผลการ

วิเคราะหดังนี้  
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  อาชีพ  เ ป นป จจั ยที่ มี ค ว ามสั มพั นธ

กับการเกิดความวิการของขมับและขอตอขา

กรรไกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

 - อาชีพนักรองนักดนตรี มีโอกาสเส่ียงท่ี

จะเกิดความวิการของขมับและขอตอขากรรไกร

มากกวาอาชีพนักศึกษา โดยมีอัตราสวนความ

เสี่ยงเทากับ 72 (ชวงเชื่อม่ัน 95% เทากับ 7.127, 

727.338) p-value < 0.001

 - อาชีพตํารวจจราจร มีโอกาสเสี่ยงที่

จะเกิดความวิการของขมับและขอตอขากรรไกร

มากกวาอาชีพนักศกึษา โดยมีอตัราสวนความเส่ียง

เทากับ 17.333 (ชวงเชื่อมั่น 95% เทากับ 4.190, 

71.704) p-value < 0.001

 ผูที่มีการเปาเปนประจําโอกาสเส่ียงที่จะ

เกิดความวิการของขมับและขอตอขากรรไกร

มากกว าผูที่ ไมมีการเป า เปนประจํา  โดยมี

อัตราสวนความเสี่ยงเทากับ 4.22 (ชวงเชื่อมั่น 

95% เทากับ 1.098, 16.241) p-value = 0.036  

  ผูที่กัดเนนฟนมีโอกาสเส่ียงที่จะเกิดความ

วิการของขมับและขอตอขากรรไกรมากกวาผูที่

ไมกัดเนนฟน โดยมีอัตราสวนความเส่ียงเทากับ 

1.981 (ชวงเชื่อมั่น 95% เทากับ 1.041, 3.771) 

p-value = 0.037  แสดงผลดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7  ผลการวเิคราะหความสมัพนัธระหวางปจจยัพืน้ฐานระดบับคุคลกับการเกดิความวกิารของ

   ขมับและขอตอขากรรไกร

ปจจัย
Adjusted  

Odds Ratio

95%Confi dence limit
P-value

Lower Upper

1. อาชีพ

 3.1 นักมวย 

 3.2 นักดนตรี

 3.3 ตํารวจจราจร

 3.4 ครู อาจารย

 3.5 นกัศกึษา  (กลุมอางอิง)

6.000

72.000

17.333

2.947

1

0.970

7.127

4.190

0.762

37.121

727.338

71.704

11.407

0.054

<0.001 **

<0.001 **

0.117

2. การรองเพลง 4.22 1.098 16.241 0.036**

3. การกัดเนนฟน 1.981 1.041 3.771 0.037**

หมายเหตุ  Nagelkerke R square = 39.8% Signifi cant at P < 0.05
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บทวิจารณ 
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ

ชุกของอาการและอาการแสดง  รวมถึงปจจัยบงชี้

ความเส่ียงการเกิดความวิการของขมับและขอตอ

ขากรรไกรในกลุมอาชีพตางๆ 5 อาชีพ ไดแก  นัก

มวย   นักรองนักดนตรี  ตํารวจจราจร  ครูอาจารย  

และนักศึกษา  ในเขตอําเมือง จังหวัดขอนแกน  

โดยการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธี การสุมตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เพราะ

ทางกลุมผูทําวิจัยไมสามารถเลือกกลุมตัวอยาง

แบบสุมได เนื่องจากขอจํากัดดานเวลาและกลุม

ตัวอยางมีการกระจายตัวอยางกวางขวาง  ดังน้ัน

การเลือกใชการสุมอยางเฉพาะเจาะจงจึงทําให

เกิดอคติในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง (selective 

bias) และไมสามารถนาํผลอางองิยงักลุมประชากร

ทั้ง 5 อาชีพได (generalization) และอาจเกิด 

Recall bias ในการตอบแบบสอบถามของกลุม

ตัวอยาง อีกทั้งในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางที่ไม

ครบตามจํานวน โดยเก็บกลุมนักมวยไมเพียงพอ

  ความถกูตองภายในของการวจิยั (internal 

validity) ในการสรางแบบสอบถามความวิการ

ของขมับและขอตอขากรรไกร และทดสอบความ

เที่ยงตรง (validity) โดยผูเชี่ยวชาญดานความ

วิการของขมับและขอตอขากรรไกร  ไดแก  

รศ.ทพญ.มุขดา ศิริเทพทวี และ อ.ทพ.ดร.ฑีฆายุ 

พลางกูร จอรนส ตรวจสอบและทดสอบความเชื่อ

มั่น (reliability) โดยทดสอบในกลุมนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร ปที่ 1 จํานวน 20 คน เพื่อ

นํามาแกไขปรับปรุงกอนใชจริง สวนการตรวจทาง

คลนิกิ มกีารปรับมาตรฐานผูตรวจ โดย นทพ.ทรสั

ติยา ทัดเทียม และ นทพ.รัชฎา  กิตติพระวงศ  ได

รับการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญดานความวิการ

ของขมับและขอตอขากรรไกร คอื รศ.ทพญ.มขุดา 

ศิริเทพทวี และประเมินการปรับมาตรฐานการ

ตรวจโดยใชสถติ ิkappa ซึง่ไดคา kappa = 0.826

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค พบวา ความ

ชุกของการเกิดความวิการของขมับและขอตอขา

กรรไกรในกลุมอาชีพตางๆ 5 กลุม จากการเก็บ

ขอมูล 98 คน (เก็บขอมูลไมครบ 2 คน คือ ไมได

รับการตรวจทางคลินิก)  มีผูที่มีอาการความวิการ

ของขมบัและขอตอขากรรไกร จาํนวน 36 คน  รอย

ละ 36.7 โดยแบง myofascial pain รอยละ 28.6  

disc displacement with reduction รอยละ 8.2 

และ arthralgia รอยละ 7.1 โดยประกอบอาชพีนกั

มวย 3 คน นักรองนักดนตรี 9 คน ตํารวจจราจร 

13 คน ครูอาจารย 7 คน  และนักศึกษา  4 คน 

และ พบวาการเปา และการกัดเนนฟน เปนปจจัยที่

สมัพนัธกบัการเกิดความวิการของขมับและขอตอ

ขากรรไกรอยางมนียัสําคญัทางสถติ ิ สอดคลองกับ

การศึกษาของ สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุลและคณะ5  ที่

ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดความ

วกิารของขมับและขอตอขากรรไกร และพบวาการ

กดัเนนฟน สมัพนัธกบัการเกดิความวกิารของขมบั

และขอตอขากรรไกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และการศึกษาของสมศักดิ ์ศริริุงโรจนยิง่และคณะ6 

ศกึษาในกลุมผูปวยทีเ่ขารับการรกัษาทีโ่รงพยาบาล

ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร พบวา ในกลุมที่มีอาการความผิด
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ปกติของขอตอขากรรไกร มีอุปนิสัยการกัดเนน

ฟนสูงกวา กลุมท่ีไมมีอาการ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ แตขอมูลประชากรศึกษา ไดแก เพศ อายุ 

การศึกษา รายได และอาชีพ ไมพบความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญระหวางกลุมที่มีความผิดปกติ

ของขอตอขากรรไกรและกลุมทีไ่มมคีวามผิดปกติ

ของขอตอขากรรไกร แตในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ง

ศึกษาในกลุมอาชีพที่มีการใชกลามเนื้อบดเคี้ยว

และขอตอขากรรไกรเปนประจํา พูดและเคลื่อน

ขากรรไกรเปนเวลาหลายชัว่โมงตอวัน เปานกหวดี

โดยใชกลามเนือ้หลายมดัรวมกนั ไดแก masseter 

muscle, buccinator muscle, orbicularis oris 

muscle   และนกัมวยท่ีไดรบับาดเจบ็บรเิวณกลาม

เนื้อบดเค้ียวและขอตอขากรรไกรเปนประจํา ซึ่ง

กิจกรรมเหลานี้หากเกิดตอเนื่องกันเปนเวลานาน   

จะเกิดแรงกระทําซํ้าๆกันตอกลามเน้ือและขอตอ

ขากรรไกร โดยพบวาอาชีพที่สัมพันธกับการเกิด

ความวิการของขมับและขอตอขากรรไกรอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ นักรองนัก

ดนตร ีและตาํรวจจราจร ถงึแมวาการศกึษาในครัง้

นี้ อาชีพนักมวยจะไมมีความสัมพันธกับการเกิด

ความวกิารของขมับและขอตอขากรรไกร แตอาชพี

นกัมวยเปนอาชพีทีไ่ดรบัการบาดเจ็บโดยตรงท่ีขอ

ตอขากรรไกรและใบหนาจึงเปนเปนประจําท่ีนา

สนใจในการศึกษาตอไป

 ดังนั้น การวางแผนปองกันและการรักษา

ความวิการของขมับและขอตอขากรรไกร จึงควร

ตระหนักถึงกิจกรรมในการประกอบอาชีพ ควร

เนนในกลุมอาชีพนักรองนักดนตรี และตํารวจ

จราจร มากขึ้น เนื่องจากที่ผานมายังไมมีการ

ปองกันการเกิดความวิการของขมับและขอตอขา

กรรไกรในกลุมอาชีพเหลานี้  และผลการศึกษาใน

ครั้งนี้  สามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับ

การศึกษาที่เกี่ยวของตอไปได 

บทสรุป 
 การศึกษาครั้งนี้พบวา ปจจัยที่มีความ

สัมพันธกับการเกิดความวิการของขมับและขอ

ตอขากรรไกร ในกลุมอาชีพตางๆไดแก นักมวย  

นักรองนักดนตรี  ตํารวจจราจร  ครูอาจารย และ

นกัเรียนนกัศกึษา  ในเขตอาํเมอืง จงัหวดัขอนแกน  

คอื  การเปา และการกดัเนนฟน และอาชพีทีม่คีวาม

เสี่ยงในการเกิดความวิการของขมับและขอตอขา

กรรไกรคือ นักรองนักดนตรี  และตํารวจจราจร

กิตติกรรมประกาศ
 คณะผูทําวิจัยขอขอบพระคุณสถานีตํารวจ 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนโรงเรียนขอนแกน

วิทยายน โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบัน

ดนตรีเคพีเอ็นมิวสิค โรงเรียนกวดวิชาคเณศ

วร(เคซี) คายมวยกาวไกลยิม และคลินิกบําบัด

ความเจ็บปวด ชองปาก ขากรรไกรและใบหนา 

ภาควิชาวินิจฉัยชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร

ที่อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือในการ

ใชสถานทีแ่ละเก็บขอมลู ขอขอบพระคุณผูเขารวม

วิจัยทุกทาน และขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา

วจิยั รศ.ทพญ.มขุดา ศริเิทพทว ีและรศ.ดร.ทพญ. 
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สถิติ และ อ.ทพ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอรนส ที่ให

คาํแนะนําและความชวยเหลือเปนอยางดี ทายน้ีขอ

ขอบพระคณุคณะทนัตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ที่ใหทุนในการดําเนินการวิจัยทําใหงาน

วิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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