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บทคัดย่อ  ภาวะข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนหมายถึงภาวะที่หัวคอนดายล์เคลื่อนออกจากแอ่งข้อต่อขากรรไกรของกระดูก 

ขมับ พบได้ร้อยละ 3 ของข้อต่อเคล่ือนในร่างกาย สามารถเกิดข้ึนได้ระหว่างกิจวัตรประจำาวันท่ัว ๆ  ไป เช่น ระหว่าง

หัวเราะ ไอ อาเจียน หาว เคี้ยวอาหาร หรืออาจเกิดขณะอ้าปากทำาหัตถการทางทันตกรรมนานเกินไป การถอนฟันที่ใช้

ความรุนแรง หรือมีการบาดเจ็บต่อกระดูกขากรรไกรล่าง กระดูกหัก หรือมีโรคทางระบบที่กล้ามเนื้อใบหน้าหดตัวนอก 

อำานาจใจ เช่น โรคพาร์กินสัน ผู้ป่วยจะมีอาการอ้าปากค้าง กัดฟันไม่ได้ พูดและกลืนลำาบาก เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่ง 

ผลเสียต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ การรักษาข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนมีทั้งแบบอนุรักษ์และการผ่าตัด

  รายงานนี้เป็นรายงานวิธีรักษาภาวะข้อต่อขากรรไกรเคล่ือนค้างในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเพศหญิงอายุ 81 ปี 

ด้วยวิธีผ่าตัดปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร และตัดคอนดายล์ออกทั้ง 2 ข้าง หลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถปิดปากและกลืน 

นำ้าลายได้ปกติ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รายงานฉบับนี้ยังได้ทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย

คำ�สำ�คัญ: ข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนค้าง โรคพาร์กินสัน การตัดปุ่มกระดูกหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร การตัดคอนดายล์ออก

Abstract  Temporomandibular joint (TMJ) dislocation is the condition of the mandibular condyle 

moving out from glenoid fossa of temporal bone, which represented about 3% of all reported 
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บทนำา

ข้อต่อขากรรไกร (temporomandibular joint, TMJ)  

เป็นข้อต่อชนิดที่มีเยื่อบุและท�างานร่วมกัน 2 ข้าง (bilateral 

synovial joint) อยู่ระหว่างปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร (ar- 

ticular eminence) และแอ่งข้อต่อขากรรไกร (glenoid fossa, 

mandibular fossa) ของกระดูกขมับ (temporal bone) กับ

คอนดายล์ (condyle) ของขากรรไกรล่าง ในเด็กพบว่าส่วนแอ่ง

ข้อต่อขากรรไกรมีลักษณะแบนและปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรร- 

ไกรยังเจริญไม่สมบูรณ์ ต่อมาเมื่อมีการรับแรงจากการท�างาน 

(functional loading) มากขึ้นจึงเกิดการละลายตัวส่วนฐานจน

มีรูปร่างของข้อต่อขากรรไกร

ปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกรมีลักษณะเป็นแท่งกระดูก 

ทึบในแนวนอน (transverse bar of dense bone) ทอดต่อ

เนื่องจากด้านหลังของไซโกมาติกอาร์ช (posterior root of zy-

gomatic arch) ต่อเนื่องไปกับผนังด้านหน้าของแอ่งอาร์ติคูลาร์ 

(articular fossa) ปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกรมีลักษณะคล้าย

อานม้า (saddle-shaped) กล่าวคือมีความโค้งมาก (strongly 

convex) เมื่อมองจากด้านข้าง และเว้าในระดับปานกลาง  

(moderately concave) เมื่อมองในแนวหน้าหลัง แอ่งข้อต่อ 

ขากรรไกรเป็นโครงสร้างกระดูกขมับท่ีมีลักษณะเว้า เป็นที่อยู่ 

ของคอนดายล์ ช่องว่างข้อต่อขากรรไกรถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือช่องว่างข้อต่อด้านบน (superior joint space) และช่องว่าง

dislocated joints in the body. It can occur during daily routine activities, such as laughing, coughing, 

vomiting, yawning, chewing, or long-time mouth opening during dental treatment, traumatic tooth 

extraction, mandibular trauma, fracture or systemic diseases of involuntary muscle spasm, such 

as Parkinson’s disease. The patient will be locked open, unable to bring their teeth together, diffi- 

cult to talk and swallow, with deteriorating both physical and mental qualities of life. Treatment  

of TMJ dislocation divides into conservative and surgical methods.

  This report documented concerning a case of TMJ dislocation in an 81-year-old female 

patient with Parkinson’s disease, treated by bilateral eminectomy and condylectomy. After surgery, 

the patient could close her mouth and swallow saliva normally. No postoperative complication 

was found. The quality of life of both patient and her caretaker improved. The paper also reviews  

the concerning literatures.

Keywords: long-standing temporomandibular joint dislocation, Parkinson’s disease, eminectomy, condylectomy

ข้อต่อด้านล่าง (inferior joint space) ด้วยแผ่นรองข้อต่อ (ar-

ticular disc) ซึ่งเป็นแผ่นไฟบรัสแข็งรูปไข่ (firm, oval, fibrous 

plate) กั้นระหว่างคอนดายล์กับแอ่งอาร์ติคูลาร์ บริเวณกึ่งกลาง 

(intermediate zone) บางกว่าบริเวณรอบ ๆ  (anterior band 

และ posterior band) ด้านหน้าของแผ่นรองข้อต่อยึดกับแคป- 

ซูล และกล้ามเนื้อแล็ตเทอรัลเทอริกอยด์ (lateral pterygoid) 

มัดบน ในขณะท่ีด้านหลังซ่ึงเรียกว่าไบลามินาโซน (bilaminar 

zone) มีหลอดเลือดและเส้นประสาทมาเลี้ยงเป็นจ�านวนมาก  

ข้อต่อนี้ถูกหุ้มด้วยถุงหุ้มข้อต่อขากรรไกร (temporomandibu-

lar capsule) โดยหุ้มรอบคอคอนดายล์ (condylar neck) ม ี

เอ็นยึดข้อต่อขากรรไกร (temporomandibular ligament)  

ซึ่งกระจายในทิศทางต่าง ๆ  กันทั้งแนวตั้ง (vertical) แนวนอน 

(horizontal) และแนวเอยีง (oblique) โดยเอน็ยดึจะป้องกนัการ

เคล่ือนของกระดูกขากรรไกรล่างท่ีมากเกินไป(1,2) ในภาวะปกติ

คอนดายล์กับแผ่นรองข้อต่อจะเคล่ือนพร้อมกันมาตามแนวปุ่ม

หน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกรและระนาบพรีกลีนอยด์ (preglenoid 

plane) ขณะอ้าปาก

ภาวะข้อต่อขากรรไกรเคลื่อน (temporomandibular 

joint dislocation) เป็นภาวะการเคลื่อนหลุดของหัวคอนดายล์

ออกนอกแอ่งข้อต่อขากรรไกรโดยไม่สามารถเคลือ่นกลบัเข้าท่ีได้

เอง(2) โดย Sir Astley Cooper ได้ให้นยิามค�าว่า “subluxation” 

ว่า เป็นภาวะข้อต่อขากรรไกรเคล่ือนหลุดไม่สมบูรณ์ (incom-
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dislocation และ chronic recurrent dislocation ในปัจจุบัน 

Priya และ Ashish(4) ได้จ�าแนกและระบุรายละเอียดของภาวะ 

ข้อต่อเคลื่อนแต่ละประเภทไว้ดังนี้

1. Acute dislocation เกิดขึ้นเม่ือสูญเสียผิวสัมผัสข้อ 

ต่อระหว่างแอ่งข้อต่อขากรรไกรของกระดูกขมับกับส่วนคอน- 

ดายล์-แผ่นรองข้อต่อ มักเกิดขึ้นทันทีทันใดขณะอ้าปากกว้าง 

มากเกินไป ขณะท�าฟัน หาว หัวเราะ อาเจียน หรือจากการใส่ท่อ

ช่วยหายใจ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จากอาการชัก หรือจาก

โรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น Ehlers-Danlos syndrome หรือ 

muscle dystonia โดยค�าว่า “acute dislocation” จะหมาย

ถึงภาวะข้อต่อเคลื่อนที่ไม่ได้รับการรักษาในช่วงระยะเวลา 72 

ชั่วโมงแรก ภาวะ acute dislocation ที่เกิดภายในระยะเวลา 2 

สปัดาห์มกัสามารถน�ากลบัเข้าที ่(reduction) ได้โดยวธีิ “Hippo-

cratic maneuver”

2. Chronic recurrent dislocation คือภาวะข้อต่อ

เคลือ่นทีห่วัคอนดายล์เคลือ่นไปตามปุม่หน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร 

และสามารถกลับเข้าแอ่งข้อต่อได้ ผู้ป่วยหลายรายสามารถน�า 

กลับเข้าท่ีเองได้ จะมีอาการเกิดขึ้นหลายครั้งระหว่างกิจวัตร

ประจ�าวัน ซึ่งส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ของผู้ป่วย 

3. Chronic persistent/protracted dislocation คือ

ภาวะ chronic recurrent dislocation ที่ไม่ได้รักษานานกว่า  

2 สัปดาห์ขึ้นไป กล้ามเนื้อเทมโพราลิส (temporalis) และกล้าม

เนื้อแมสเซเตอร์ (masseter) จะหดเกร็งและสั้นลง ท�าให้น�า 

กลับเข้าที่ยากขึ้น ภาวะนี้จะเรียกว่า “chronic protracted 

dislocation” ท�าให้เกิดภาวะข้อต่อเทียม (pseudo-joint) ใน

ต�าแหน่งที่ข้อต่อเคล่ือนไป ผู้ป่วยบางรายจะปิดปากล�าบากและ

มีการสบฟันใหม่ในต�าแหน่งขากรรไกรยื่น (mandibular prog- 

nathism) พบการสบฟันหน้าคร่อม (anterior crossbite) ผู้ป่วย

กลุ่มนี้อาจไม่เข้าใจอาการที่เกิดข้ึน ไม่ได้รับการวินิจฉัย รวมทั้ง 

ไม่ได้รับการรักษาเป็นวัน เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน หรือเป็นปีก็ได้ 

จนน�าไปสู่ภาวะข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนค้าง (long-standing 

dislocation) ซึ่งจะเพิ่มความยุ่งยากซับซ้อนในการรักษาข้ึนไป

อีก เนื่องจากมีการสร้างเส้นใยยึด (fibrous adhesion) เกิดขึ้น

ระหว่างแผ่นรองข้อต่อ คอนดายล์ กับปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขา

กรรไกร ซึ่งจะขัดขวางการน�าหัวคอนดายล์กลับเข้าแอ่งข้อต่อขา

กรรไกร 

plete dislocation) โดยยังมีส่วนพื้นผิวข้อต่อติดกับคอนดายล์

และสามารถเคลื่อนกลับเข้าแอ่งข้อต่อขากรรไกรเอง หรืออาจ

เคล่ือนกลับโดยการขยับของผู้ป่วย ในขณะที่ค�าว่า “luxation” 

คือภาวะข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนหลุดอย่างสมบูรณ์ (complete 

dislocation) ออกนอกแอ่งข้อต่อขากรรไกร(3)

พบกลุ่มอาการข้อต่อขากรรไกรไม่คงที่ (TMJ instability) 

ในประชากรทั่วไปร้อยละ 25-50(1) โดยมีข้อต่อขากรรไกรเคลื่อน

พบเป็นร้อยละ 3 ของข้อต่อเคล่ือนในร่างกาย(3-5) จะพบมาก 

ในเพศหญิง วัยกลางคน หรือสูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในราย 

มีการสบฟันไม่คงที่ มีรายงานพบอุบัติการณ์เกิดซ�้าของข้อต่อ 

ขากรรไกรเคลื่อนร้อยละ 1.8 ของผู้ป่วยกลุ่มความผิดปกติข้อต่อ

ขากรรไกร (TMJ disorder)(6)

Pradhan และคณะ(7) ได้จ�าแนกปัจจัยเกิดโรค (predis-

posing factor) ของภาวะข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนไว้ 6 ประเภท 

ได้แก่ 1) ปัจจัยทางกายวิภาค (anatomical factor) เช่น ความ

อ่อนแอของเอ็นยึดและถุงหุ้มข้อต่อแต่ก�าเนิด หรือมีภาวะปุ่ม 

หน้าแอ่งข้อต่อสูงชัน 2) ปัจจัยที่เกิดจากแพทย์ (iatrogenic 

factor) เช่น การอ้าปากท�าฟันนาน การถอนฟันที่ใช้ความ 

รุนแรง (traumatic extraction) หัตถการของช่องปากและ 

ขากรรไกรขณะให้ยาสลบทั่วร่างกาย (general anesthesia)  

การส่องกล้องตรวจหลอดลม (bronchoscopy) 3) การบาด- 

เจ็บ (trauma) คือมีการบาดเจ็บต่อกระดูกขากรรไกรล่าง ท�าให้

เกิดการอักเสบของข้อต่อ หรือมีกล้ามเนื้อหดเกร็ง (muscle 

spasm) หรือเกิดรอยหัก (fracture) 4) ปัจจัยจากยา (drug  

induced factor) โดยพบสาเหตุจากยารักษาโรคจิต ท้ังกลุ่ม 

antipsychotic และกลุ่ม neuroleptic ท�าให้เกิดภาวะก�าลัง 

ของกล้ามเนื้อเสื่อมลง (dystonia) จึงเกิดข้อต่อเคล่ือนได้ง่าย  

5) ปัจจัยทางสรีรวิทยา (physiological factor) จากกิจวัตร

ประจ�าวันต่าง ๆ  เช่น หาว ไอ อาเจียน หัวเราะ เคี้ยวอาหาร จูบ 

และ 6) ปัจจัยจากโรคทางระบบ (systemic factor) เช่น โรค 

ลมชัก (epilepsy) โรคข้อต่อเสื่อม (arthritis) หรือโรคอื่น ๆ  ที่มี

ผลต่อภาวะกล้ามเนื้อหดตัวนอกอ�านาจใจ (involuntary mus-

cle contraction) เช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) 

โรคมัลติเพิลสเคลอโรซิส (multiple sclerosis)

การจ�าแนกประเภทของภาวะข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนนั้น 

เดิม Adekeye และคณะ(8) กับ Rowe และ Caldwell(9) ได ้

จ�าแนกไว้ 3 ประเภท ได้แก่ acute dislocation, chronic  
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ข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนพบได้ทั้งข้างเดียวและ 2 ข้าง  

นอกจากนี้ยังพบข้อต่อเคลื่อนได้ทุกทิศทาง เช่น anterior, pos- 

terior, medial, lateral หรอื superior โดยจะพบ anterior และ 

anteromedial dislocation มากที่สุด anterior dislocation 

คือภาวะที่หัวคอนดายล์เคล่ือนมาอยู่หน้าต่อปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อ

ขากรรไกร เกิดเมื่อผู้ป่วยก�าลังจะปิดปากหลังจากอ้าปากกว้าง

มาก ๆ  posterior dislocation มักเกิดเมื่อมีแรงกระท�าโดย 

ตรงที่คาง ท�าให้คอนดายล์เคลื่อนไปด้านหลังถึงส่วนกระดูก 

mastoid การเคลื่อนชนิดนี้มักพบการบาดเจ็บของช่องหูช้ัน 

นอก (external auditory canal) ร่วมด้วย ส่วน superior dis-

location จะเกิดเมื่อมีแรงมากระท�าโดยตรงที่ปากขณะอยู่ในท่า

อ้าปาก มักพบร่วมกับการแตกหักของแอ่งข้อต่อขากรรไกรด้วย 

จึงต้องประเมินการบาดเจ็บของเส้นประสาทเฟเชียล (facial 

nerve) หรอืเส้นประสาทเวสตบิโูลคอเคลยีร์ (vestibulocochle-

ar nerve) หรืออาจพบภาวะเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะ 

(intracranial hematoma) สมองช�้า (cerebral contusion) 

และการรั่วของน�้าหล่อสมองไขสันหลัง (cerebrospinal fluid 

leakage) ร่วมด้วย(1-3,10)

ส�าหรับอาการแสดงของข้อต่อขากรรไกรเคลือ่น ผูป่้วยจะ

ปิดปากและกัดฟันไม่ได้ กรณีเกิดข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนมาด้าน

หน้าทั้ง 2 ข้างจะพบว่าคางของผู้ป่วยจะยื่นมาทางด้านหน้า ร่วม

กบัอาการปวด กล้ามเน้ือหดเกร็ง พดูและกลนืล�าบาก น�า้ลายไหล

ย้อย พบรอยหว�าของผิวหนังบริเวณหน้าหู (preauricular de-

pression) ส่วนในกรณีข้อต่อขากรรไกรเคล่ือนข้างเดียว จะพบ

คางผู้ป่วยเบี้ยวไปด้านตรงข้ามกับข้อต่อข้างที่เกิดพยาธิสภาพ(10) 

การรักษาโดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ  คือ การรักษา 

แบบไม่ผ่าตัด (nonsurgical treatment/minimally invasive 

treatment) เช่น Hippocratic maneuver, autologous  

blood injection, sclerotherapy, botulinum toxin injection 

และการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด (surgical treatment) วัตถุประสงค์

ของการผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขา 

กรรไกร คอนดายล์ หรือเนื้อเยื่อรอบแคปซูล เช่น การผ่าตัดปุ่ม

หน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร (eminectomy) การผ่าตัดกล้ามเนื้อ

แล็ตเทอรัลเทอริกอยด์ (lateral pterygoid myotomy) การตัด

คอนดายล์ออก (condylectomy) การผ่าตัดแต่งคอนดายล์ 

(condylotomy) การผ่าตัด Dautrey’s ศัลยกรรมจัดกระดูกขา

กรรไกร ทัง้ชนดิ intraoral vertical ramus osteotomy (IVRO) 

และ sagittal split osteotomy รวมทั้งการผ่าตัดทดแทนด้วย

ข้อต่อเทียม (total joint prosthesis) เป็นต้น

บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่รายงานผูป่้วยโรคพาร์กนิสัน

ที่เกิดภาวะ long-standing TMJ dislocation และรับการ 

รกัษาด้วยวธิผ่ีาตดัปุม่หน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกรและตดัคอนดายล์

ออก โดยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย

รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 81 ปี มาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษด้วย

อาการไม่สามารถปิดปากและกลืนน�้าลายล�าบากมาเป็นเวลา 1 

เดือน บุตรของผู้ป่วยให้ประวัติว่า เริ่มมีอาการอ้าปากค้าง กัดฟัน

ไม่ได้ครั้งแรกตั้งแต่เม่ือ 7 เดือนก่อน อาการเกิดขึ้นเอง ปฏิเสธ

ประวัติได้รับบาดเจ็บหรือติดเชื้อบริเวณกระดูกขากรรไกรและ

ใบหน้า ได้มารักษาจัดข้อต่อขากรรไกรให้เข้าที่ที่โรงพยาบาล

ศรีสะเกษ อีก 3 เดือนต่อมาเกิดอาการอ้าปากค้างอีก จึงมารับ 

การรักษาจัดข้อต่อขากรรไกรเข้าที่อีกครั้ง โดยเมื่อ 1 เดือนก่อน

ได้มาตรวจที่โรงพยาบาลศรีสะเกษด้วยอาการหายใจล�าบาก 

เสมหะมาก อ้าปากค้างและกัดฟันไม่ได้ แพทย์ตรวจวินิจฉัยเป็น

โรคปอดอักเสบและข้อต่อขากรรไกรเคลื่อน รักษาโดยให้ยาต้าน

จุลชีพทางหลอดเลือดด�าและจัดข้อต่อขากรรไกรเข้าที่ ผู้ป่วยมี

ภาวะข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนอีก และแพทย์จัดข้อต่อเข้าที่หลาย

ครั้ง หลังผู้ป่วยหายจากปอดอักเสบและข้อต่อขากรรไกรเคล่ือน

อีก ครั้งล่าสุดไม่สามารถจัดเข้าท่ีได้ แพทย์ได้ส่งปรึกษาทันต- 

แพทย์เพือ่รกัษากระดกูขากรรไกรเคลือ่นค้าง จากประวติัเดิมพบ

ว่าผู้ป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน และโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) 

ปัจจุบันผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและสื่อสารไม่ได้ตาม

ปกติ นอนติดเตียง ใส่ท่อให้อาหารทางจมูก (nasogastric tube) 

ขยบัปากและอ้าปากกว้างเองอย่างควบคมุไม่ได้ รบัยาโรคประจ�า

ตัวได้แก่ ยา trihexyphenidyl, risperidone, levodopa/

benserazide, lorazepam, clonazepam, baclofen และ 

sennosides จากอายุรแพทย์ระบบประสาท โรงพยาบาลศรี- 

สะเกษ ปฏิเสธประวัติแพ้ยา

ตรวจร่างกายวัดอาการแสดงชีพ (vital sign) พบอัตราการ

เต้นของหัวใจ 90 ครั้ง/นาที ความดันเลือด 110/60 มม.ปรอท 

อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที อุณหภูมิกาย 36.6 องศาเซลเซียส 

ผู้ป่วยนอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ใส่ท่อให้อาหาร

ทางจมูก ฟังเสียงปอดโล่งเท่ากันทั้ง 2 ข้าง ผู้ป่วยอ้าปากค้างตลอด 
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ไม่สามารถปิดปากหรือกัดสบฟันได้ พบรอยหว�าบริเวณหน้าใบหู

ทั้ง 2 ข้าง (รูปที่ 1)

ผู้ป่วยอ้าปากได้ 65 มม. (วัดจากสันเหงือกบนถึงล่าง) พบ

คราบสะเก็ดแห้ง ๆ  ปกคลุมเยื่อเมือกในช่องปาก เหงือกแห้งโดย

ทั่วไป ฟันที่เหลือจ�านวน 6 ซี่ โยกระดับ 2 ถึงระดับ 3 (รูปที่ 2)

ภาพรังสีทรวงอกไม่พบพยาธิสภาพของปอดทั้ง 2 ข้าง  

ส่วนภาพรังสีกะโหลกศีรษะในแนวหลัง-หน้า (posterior-an- 

terior skull) และภาพรังสีกะโหลกศีรษะในแนวข้าง (lateral 

skull) พบคอนดายล์ทั้ง 2 ข้างเคล่ือนออกจากแอ่งข้อต่อขา

กรรไกร (รูปที่ 3) และภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ (com-

puted tomography, CT) พบคอนดายล์เคลื่อนไปทิศทางด้าน

หน้า-ใกล้กลางต่อปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกรทั้ง 2 ข้าง (รูปที่  

4) ให้การวนิจิฉยัเป็นภาวะข้อต่อขากรรไกรเคลือ่นค้างแนวหน้า-

ใกล้กลาง (long-standing anteromedial temporoman- 

dibular joint dislocation) ร่วมกับโรคปริทันต์อักเสบ (peri-

odontitis) 

รูปที่ 1 A, B และ C: ภาพใบหน้าตรงและด้านข้างของผู้ป่วยแสดงลักษณะอ้าปากกว้าง ไม่สามารถปิดปากหรือกัดสบฟันได้ พบรอยหวำาบริเวณ 

หน้าใบหูทั้ง 2 ข้าง

Fig. 1 A, B and C: frontal and lateral views of the patient showing the locked open mouth, unability to bring teeth together 

with bilateral preauricular depressions.

A B C

รูปที่ 2 A, B: ภาพภายในช่องปากผู้ป่วย

Fig. 2 A, B: intraoral views of the patient.

A B
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รูปที่ 3 ภาพรังสีกะโหลกศีรษะในแนวหลัง-หน้า และในแนวข้าง แสดงลักษณะข้อต่อขากรรไกรเคลื่อน

Fig. 3 Postero-anterior and lateral views of skull radiographs showing temporomandibular joint dislocation.

รูปที่ 4 ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์พบคอนดายล์เคลื่อนไปทิศทางด้านหน้า-ใกล้กลางต่อปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกรทั้ง 2 ข้าง

Fig. 4 Computerized tomography scan images showing bilateral condyles dislocated to anteromedial direction to articular 

eminences.
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ได้รักษาเบื้องต้นด้วยวิธีจัดข้อต่อให้เข้าที่ตาม Hippocra- 

tic maneuver แต่ไม่ส�าเรจ็ จากประวัตทิีผู่ป่้วยเคยมภีาวะข้อต่อ 

ขากรรไกรเคลื่อนหลายครั้งและเป็นเวลานาน จึงได้รับผู้ป่วยไว้

รกัษาตัวในโรงพยาบาล และวางแผนผ่าตดัภายใต้การดมยาสลบ

ร่วมกับอายุรแพทย์และวิสัญญีแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

รักษาให้ผู้ป่วยสามารถปิดปากและกลืนได้ตามปกติ ลดความ 

เจ็บปวดจากข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนค้าง และลดโอกาสเกิดปอด

อักเสบติดเชื้อจากการส�าลัก วางแผนการผ่าตัดด้วยวิธีผ่าตัดปุ่ม

หน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร และตัดคอนดายล์ออกทั้ง 2 ข้าง ร่วม

กับถอนฟันทุกซี่

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายใต้ยาสลบทั่วร่างกายโดยใส่ท่อ

ช่วยหายใจทางจมูก ได้รับยาต้านจุลชีพ cefazolin 1 กรัมทาง

หลอดเลือดด�าก่อนผ่าตัด ทดลองท�า closed reduction แต่ไม่

สามารถจัดข้อต่อขากรรไกรให้เข้าที่ได้ จึงเปิดแผลแบบ preau-

ricular approach โดยท�าการกรีด (incision) หน้าหูด้านขวา 

ยาว 6 ซม. ท�าการเลาะ (dissect) ผ่านชั้นต่าง ๆ  ได้แก่ ผิวหนัง 

เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (subcutaneous tissue) ชั้นพังผืดเทมโพโร-

พาไรเอทัล (temporoparietal fascia) ถึงชั้นพังผืดเทมโพรัล 

(temporal fascia) จากนั้นกรีดบนพังผืดเทมโพรัลชั้นพื้นผิว 

(superficial layer) ท�ามุม 45 องศากับแนวแรก เลาะผ่านระหว่าง

พังผืดเทมโพรัลชั้นพ้ืนผิวกับ superficial temporal fat pad 

จนถึงไซโกมาติกอาร์ชแล้วเลาะแคปซูลของข้อต่อขากรรไกรจน

พบปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกรอย่างชัดเจน ท�าการตัดปุ่มหน้า

แอ่งข้อต่อขากรรไกรโดยใช้หวักรอ (bur) และสิว่ (ostetotome)  

ตัดปุ่มกระดูกออกทั้งหมด ต่อจากนั้นท�าการตัดคอนดายล์ด้วย 

หัวกรอและสิ่วที่ระดับใต้คอนดายล์ (subcondylar) โดยเก็บ 

แผ่นรองข้อต่อไว้ จากนั้นท�าการผ่าตัดวิธีเดียวกันที่ข้อต่อขา

กรรไกรข้างซ้าย หลงัจากผ่าตัดปุม่หน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร และ

ตัดคอนดายล์ทั้ง 2 ข้างแล้ว (รูปที่ 5-7) พบว่ากระดูกขากรรไกร

ล่างเคลื่อนที่ได้อิสระไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ  และสามารถปิดปากได้

สนิท วาง Radivac® drain ที่แผลหน้าหู เย็บปิดแผลทั้ง 2 ข้าง 

จากนั้นท�าความสะอาดช่องปากและถอนฟันในปากจ�านวน 6 ซี่ 

เนื่องจากการผ่าตัดใช้เวลานานประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาทีและ 

ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการส�าลักหลังผ่าตัด จึงพิจารณาใส่ท่อช่วย

หายใจไว้ก่อน และย้ายผูป่้วยไปดแูลทีต่กึผูป่้วยวกิฤต (intensive 

care unit, ICU) ต่อไป  

หลังการผ่าตัดที่ตึกผู ้ป่วยวิกฤต ผู ้ป่วยยังมีอาการง่วง 

ซึม ความดันเลือด 168/101 มม.ปรอท อัตราการเต้นหัวใจ 104 

ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 16 ครั้ง/นาที อุณหภูมิกาย 37.4  

องศาเซลเซียส ผู้ป่วยต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ โดยใช้เครื่องช่วย

หายใจใน pressure control ventilation (PCV) mode มี 

ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจน (oxygen saturation) 100% 

รูปที่ 5 ภาพถ่ายขณะผ่าตัด A: การผ่าตัดผ่านทางหน้าหูด้านขวา ทำาการตัดปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร (ศรชี้) B: ทำาการตัดคอนดายล์ออกทั้งหมด

ที่ระดับใต้คอนดายล์ (ศรชี้) 

Fig. 5 Intraoperative photographs, A: right preauricular approach for eminectomy (arrow), B: condylectomy at the subcon- 

dylar level (arrow).

A B



57ว.  ศลัยช์อ่งปาก-แมก็ซลิโลเฟเชยีลปีที่ 34  ฉบับที่ 1  ม.ค.-มิ.ย. 2563

ฟังเสียงปอดมีเสียง secretion ที่ปอดข้างขวาเล็กน้อย ส่วน 

ปอดซ้ายได้ยินเสียงหายใจโล่งดี ผู้ป่วยไม่มีอาการเหนื่อยหอบ 

หายใจได้สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ อายุรแพทย์ได้สั่งยาลด

ความดันเลือด nicardipine ผู้ป่วยได้ยา Augmentin® 1.2 กรัม

ทางหลอดเลือดด�าทุก 8 ชั่วโมง ยา dexamethasone 4 มก.  

ทางหลอดเลือดด�าทุก 12 ชั่วโมง และยา omeprazole 40 มก. 

ทางหลอดเลือดด�าวันละ 1 ครั้ง 

วันที่ 1 หลังผ่าตัด ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีขึ้น อาการแสดงชีพเป็น

ปกติ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ฟังปอดข้างขวามีเสียง secretion 

น้อยลง ไม่พบการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทเฟเชียล ผู้ป่วยสามารถ 

ยักคิ้วและหลับตาได้เหมือนก่อนผ่าตัด แสดงสีหน้าที่มุมปากเมื่อ

ถูกกระตุ้นจากความเจ็บได้ มีอาการปวดแผลเล็กน้อย (ประเมิน 

จาก face pain scale) ปรับเครื่องช่วยหายใจเป็น pressure 

support ventilation (PSV) mode ได้พิจารณาให้ blenderized 

diet ทางท่อให้อาหารทางจมูก เลือดใน Radivac® drain มี

ปริมาณ 20 มล./ข้าง แผลผ่าตัดและแผลถอนฟันทั้งหมดไม่พบ

รูปที่ 6 ภาพถ่ายขณะผ่าตัด A: การผ่าตัดผ่านทางหน้าหูด้านซ้าย ทำาการตัดปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร (ศรชี้) B: ทำาการตัดคอนดายล์ออกทั้ง 

หมดที่ระดับใต้คอนดายล์ (ศรชี้) 

Fig. 6 Intraoperative photographs, A: left preauricular approach for eminectomy (arrow), B: condylectomy at the subcon- 

dylar level (arrow).

รูปที่ 7 ขนาดชิ้นกระดูกคอนดายล์ที่ตัดออกมาทั้ง 2 ข้าง

Fig. 7 Showing the size of bilateral condyle bone pieces.
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เลือดออก ผู้ป่วยสามารถปิดปากได้จนเกือบสนิท

วันที่ 2 หลังผ่าตัด ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีขึ้น อาการแสดงชีพ 

เป็นปกติ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ฟังเสียงปอดได้โล่งทั้ง 2 ข้าง ได้ 

ปรับเคร่ืองช่วยหายใจโดยลด pressure support ลง พบว่า 

ผูป่้วยไม่มอีาการเหนือ่ย จงึได้พจิารณาถอดท่อช่วยหายใจและให้

ออกซิเจนผ่าน mask with bag วัดระดับความอิ่มตัวของ

ออกซิเจนได้ 97-98% เลือดใน Radivac® drain ออกเพิ่มปริ- 

มาณ 5-10 มล./ข้าง 

วันที่ 3 หลังผ่าตัด ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี อาการแสดงชีพเป็น 

ปกต ิความดนัเลอืดเข้าสูเ่กณฑ์ปกต ิฟังเสยีงปอดได้โล่งทัง้ 2 ข้าง 

ผู้ป่วยใช้ oxygen mask with bag ได้ ไม่พบการหอบเหนื่อย 

เลือดใน Radivac® drain ไม่ออกเพิ่มท้ัง 2 ข้าง จึงได้พิจารณา

ถอดสาย Radivac® drain ออก และย้ายไปหอผู้ป่วยสามัญ 

วันที่ 4 หลังผ่าตัด ส่งผู้ป่วยปรึกษาแผนกกายภาพบ�าบัด

เร่ืองฝึกกลืน และให้ผู้ป่วยฝึกกลืนโดยเริ่มจากน�้าเปล่าก่อน พบ

ว่าขณะกลนืน�า้ ผูป่้วยสามารถปิดปากได้สนทิ แสดงสหีน้าพ้ืนฐาน

ทั่วไปได้ในบางครั้ง ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด เนื่อง

ด้วยบ้านผู้ป่วยอยู่ไกลจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ จึงให้อยู่โรง-

พยาบาลจนครบก�าหนดตัดไหมท่ีแผลผ่าตัดท้ังนอกและในปาก 

โดยได้ตัดไหมทั้งหมดในวันที่ 7 หลังผ่าตัดและให้ผู้ป่วยกลับบ้าน

ได้ ให้ยา chloramphenicol ointment ทาแผลวันละ 2 ครั้ง 

นัดติดตามผลการรักษา 1 เดือน

ติดตามผลการรักษา 2 เดือนหลังผ่าตัด (รูปที่ 8) ผู้ป่วยมี

อาการแสดงชีพปกติ สามารถปิดปากและกลืนน�้าได้สะดวก ไม่

พบการติดเชื้อหรือภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ส่งผู้ป่วยถ่าย

ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์หลังผ่าตัดไม่พบส่วนขัดขวาง

การเคลื่อนที่ของกระดูกขากรรไกรล่าง (รูปที่ 9)

ติดตามผลการรักษา 5 เดือนหลังผ่าตัด (รูปที่ 10) ผู้ป่วย 

มีอาการแสดงชีพปกติ สามารถปิดปากและกลืนน�้าได้สะดวก ไม่

พบการติดเช้ือหรือภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ซักประวัติไม่

พบว่ามีข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนอีก แผลถอนฟันหายเป็นปกติ 

สุขภาพช่องปากดี (รูปที่ 11) ผู้ป่วยและบุตรผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิต

รูปที่ 8 ภาพใบหน้าและภายในช่องปากของผู้ป่วยหลังผ่าตัด 2 เดือน

Fig. 8 Extraoral and Intraoral views of the patient at 2 months postoperative.
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รูปที่ 9 ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์หลังผ่าตัด 2 เดือน ไม่พบส่วนขัดขวางการเคลื่อนที่ของกระดูกขากรรไกรล่าง (วงกลม)

Fig. 9 Computerized tomography scan images at 2 months postoperative showing no obstruction of the movement  

of the mandible (circles).

รูปที่ 10 ภาพใบหน้าและรอยแผลเป็นหน้าใบหู 2 ข้างของผู้ป่วยหลังผ่าตัด 5 เดือน

Fig. 10 Extraoral views and photographs of bilateral preauricular scars of the patient at 5 months postoperative.
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รูปที่ 11 ภาพภายในช่องปากของผู้ป่วยหลังผ่าตัด 5 เดือน แผลถอนฟันหายเป็นปกติ สุขภาพช่องปากดีขึ้น

Fig. 11 Intraoral views of the patient at 5 months postoperative showing tooth extraction wounds healed with improved  

oral hygiene.

ที่ดีขึ้น

บทวิจารณ์

โรคพาร์กนิสนัเป็นโรคความเสือ่มของระบบประสาท ส่วน

ใหญ่เกิดขึ้นจากการเสื่อมของเซลล์ที่ผลิตสารโดปามีน (do- 

pamine) ในก้านสมองส่วนซับสแตนเชียไนกรา (substantia  

nigra) ปัจจุบันการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันอาศัยประวัติและการ

ตรวจร่างกาย ยังไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางเวชปฏิบัติ

ทั่วไปที่มีความจ�าเพาะในการวินิจฉัยโรคนี้ อาการแสดงของโรค 

คือ 1) อาการเคลื่อนไหวช้า (bradykinesia) ถือเป็นอาการหลัก

ท่ีต้องเกิดในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันทุกราย และการเคลื่อนไหวที่

น้อยลง (hypokinesia) เช่น การขยับนิ้วที่น้อยหรือช้าลง 2) 

อาการสั่นขณะอยู่เฉย (rest tremor) มักเกิดที่มือมากกว่าขา 3) 

อาการแข็งเกร็ง (rigidity) มักเกิดข้างเดียวกับที่มีอาการสั่นและ

เคล่ือนไหวช้า และ 4) ปัญหาในเรื่องการทรงตัว (postural in-

stability) ซึ่งอาการอาจไม่เด่นชัดในช่วง 2-3 ปีแรก(11,12) 

จากอาการของโรคพาร์กินสันที่มีการเคลื่อนไหวนอก

อ�านาจใจ (involuntary movement) จึงมีรายงานพบข้อต่อ 

ขากรรไกรเคลื่อนมาด้านหน้าแบบเกิดขึ้นเองในผู้ป่วยโรคน้ี โดย

พบมีลักษณะ extension ของคอ ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งโดย

ทั่วไป ท�าให้กล้ามเนื้อกลุ่มเหนือฮัยออยด์ (suprahyoid) ยืด 

ออก จึงอ้าปากกว้าง อีกทั้งอาการสั่นแบบพาร์กินสัน (Parkin- 

sonian tremor) อย่างต่อเนื่องของขากรรไกรล่าง ก็เป็นสาเหตุ

ร่วมของภาวะข้อต่อเคล่ือนแบบ recurrent dislocation(13) มี

รายงานพบภาวะ chronic dislocation ร่วมกับ underlying 

dystonia หรือ hypermobility syndrome(14) นอกจากนี้มี

รายงานพบภาวะข้อต่อขากรรไกรเคล่ือนหลุดจากยากลุ่ม neu-

roleptic, propranolol, antidopaminergic หรอืกลุ่ม muscle 

relaxant เช่น clonazepam ได้(13)

แนวทางการรักษาข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนมีหลายวิธี ตั้ง 

แต่การรักษาแบบอนุรักษ์ จนถึงการรักษาแบบศัลยกรรม ทั้งการ

แก้ไขที่เนื้อเยื่ออ่อนและกระดูก ก่อนเริ่มให้การรักษาผู้ป่วย สิ่งที่

ต้องค�านึงถึงเสมอคือความวิตกกังวลของผู้ป่วย ดังนั้นผู้ให้การ

รกัษาจงึควรอธบิายอาการทีเ่กดิขึน้ให้ผูป่้วยทราบเพือ่คลายความ

กังวลลง และท�า manual reduction ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

เนือ่งจากหากปล่อยไว้นานจะยิง่เพิม่ความปวดและกล้ามเนือ้หด

เกร็งมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้การจัดข้อต่อกลับเข้าที่ท�าได้ยากขึ้น จน

อาจต้องใช้การสงบประสาท (sedation) หรือยาสลบทั่วร่างกาย 

ร่วมด้วย(10) 

ส�าหรับวิธีการรักษาแบบอนุรักษ์ มีหลายวิธีซึ่งมีรายละ-

เอียดดังนี้(1,10)

1. Hippocratic method (classic technique) โดย 

ผู้รักษายืนอยู่หน้าต่อผู้ป่วยที่มี anterior TMJ dislocation ใช้

นิ้วโป้งของผู้รักษาวางบนด้านบดเคี้ยวของฟันกรามล่างทั้ง 2  

ข้าง นิ้วที่เหลือประคองขอบล่างของขากรรไกร โดยให้ระดับ 

ขากรรไกรล่างของผูป่้วยอยูต่�า่กว่าหรอืเท่ากบัข้อศอกของผู้รกัษา 
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ออกแรงกดลงทิศทางลงล่างและไปด้านหลัง (downward- 

backward) ที่ขากรรไกรล่าง พยายามต้านแรงจากกล้ามเนื้อที่

หดเกร็ง และให้คอนดายล์เคลื่อนลงตามขอบหน้าของปุ่มหน้า 

แอ่งข้อต่อขากรรไกรและเคลื่อนไปด้านหลังเข้าสู่แอ่งข้อต่อขา

กรรไกรต่อไป วิธีน้ีควรระมัดระวังว่าผู้ป่วยอาจกัดนิ้วมือของผู้

รักษาได้ 

2. Wrist pivot method วิธีนี้ให้ผู้รักษายืนอยู่หน้าต่อ 

ผู้ป่วย ใช้นิ้วโป้งทั้ง 2 ข้างวางที่ปลายคาง นิ้วที่เหลือวางบนด้าน

บดเค้ียวของฟันกรามล่าง จากนั้นออกแรงดันน้ิวโป้งขึ้น อีก 4  

นิ้วดันลง ให้เป็น “pivoting motion” ที่ข้อมือ ดันคอนดายล์

กลับเข้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร

3. กระตุ้น gag reflex ใช้กระจกส่องปาก (mouth mir- 

ror) แตะที่เพดานอ่อน เพื่อกระตุ้น gag reflex ท�าให้ขากรรไกร

ล่างเกิด “auto-reduction” เองได้ วิธีนี้มีข้อดีคือปลอดภัย 

รวดเร็ว และท�าได้ง่าย มีข้อควรระวังคือขณะเกิด gag reflex  

ผู้ป่วยอาจส�าลัก และกล่องเสียงจะปิด ลิ้นจะหดเข้าท�าให้ผู้ป่วย

หยุดหายใจชั่วคราวได้

4. การใช้ยางช่วยดงึข้อต่อขากรรไกรทีเ่คลือ่นให้เข้าท่ี(15) 

โดยใช้หลักการเกิดจุดหมุน วิธีน้ีมีผลข้างเคียงกับฟันได้หากใช้แรง 

ดึงท่ีมากเกินไป มีข้อห้ามใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น TMJ fibrosis/

ankylosis หรือมีประวัติการขบเน้นฟัน (clenching) และนอน

กัดฟัน (bruxism)

5. การฉดีเลอืดเข้าข้อต่อและการรกัษาด้วยสารก่อกระ-

ด้าง (autologous blood injection/sclerotherapy) การ

ฉีดเลือดเข้าข้อต่ออธิบายครั้งแรกโดย Brachmann ในปี ค.ศ. 

1964 เทคนิคนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบทั้งใน

และรอบ ๆ  ถุงหุ้มข้อต่อขากรรไกร ส่งผลให้เกิด fibrosis และ 

adhesion เหมอืนท่ีพบในกรณเีลือดออกในข้อหลงัได้รบับาดเจบ็ 

(post-traumatic hemarthrosis) เมื่อเนื้อเยื่อเกิด fibrosis จะ

ลดความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่ออ่อนรอบ ๆ  ข้อต่อ ช่วยจ�ากัดระยะ

การอ้าปากได้(2) เทคนิคนี้เริ่มจากการท�า arthrocentesis ก่อน 

โดยใช้เข็ม 2 เข็มแทงทะลุไปที่ช่องว่างข้อต่อด้านบน จากนั้น 

ล้างเบา ๆ  ด้วยสารละลายน�้าเกลือนอร์มัล (normal saline) หรือ 

แลคเตตริงเกอร์ส (lactated Ringer’s) น�าเข็มอันหนึ่งออก แล้ว

ฉีดเลือดจากผู้ป่วยท่ีช่องว่างข้อต่อด้านบนและเนื้อเยื่อรอบ ๆ  

ถุงหุ้ม จากนั้นน�าเข็มทั้งหมดออก ให้ผู้ป่วยลดการใช้งานขากรร- 

ไกร 2 สัปดาห์ แล้วนัดดูอาการ หากไม่ดีขึ้นสามารถฉีดซ�้าได้  

ส่วนการใช้สารก่อกระด้างนั้นใช้หลักการคล้ายกัน คือกระตุ้น

กระบวนการอักเสบ ท�าให้เกิด secondary localized fibrosis 

ช่วยลดระยะการอ้าปากได้ สารก่อกระด้างที่ใช้มีหลายชนิด เช่น 

cyclophosphamide, alcohol, iodine หรือ ethanolamine 

oleate เป็นต้น

 การฉีดเลือดเข้าข้อต่อมีข้อดีคือท�าได้ง่าย รักษาแบบ 

ผู้ป่วยนอกได้ ปลอดภัย และได้ผลดีกับผู้ป่วยที่มีความเส่ียงสูง 

ในการผ่าตัด Yoshida และคณะ(16) ได้รายงานการฉีดเลือดเข้า 

ข้อต่อในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนแบบ recurrent 

dislocation จ�านวน 21 ราย จากการติดตามผลการรักษา พบ

ว่า 18 รายไม่มีประวัติการกลับมาเป็นซ�้าอีกในช่วง 36 เดือน 

หลังฉีดครั้งแรก แม้ความเสี่ยงวิธีนี้จะน้อย แต่มีรายงานพบ  

prolonged neurosensory/neuromotor deficit หรืออาจ 

เกิด chondrocyte degeneration น�าไปสู่ภาวะข้อต่อเสื่อมได้

6. การฉีดโบทูลินัมท็อกซิน (botulinum toxin)(2,17)   

โบทูลินัมท็อกซินชนิดเอ (botulinum toxin type A) เป็นโปรตีน

สายคู่ ผลิตจากเช้ือ Clostridium botulinum ออกฤทธิ์ยับยั้ง

การหลั่ง acetylcholine ที่ neuromuscular junction ส่งผล

ท�าให้เกิดการยับยั้งกระแสประสาทแบบชั่วคราว แต่เดิมสารนี้ 

ใช้รักษาครั้งแรกในผู้ป่วย strabismus ที่อายุมากกว่า 12 ปีขึ้น

ไป หรือผูป่้วย blepharospasm, hemifacial spasm และ facial 

dystonia มีรายงานการใช้ในภาวะข้อต่อขากรรไกรเคลื่อน โดย 

Fu และคณะ ในปี ค.ศ.2010(18) ต�าแหน่งที่ฉีดคือกล้ามเนื้อ 

แลต็เทอรลัเทอรกิอยด์ แนะน�าให้ฉดีผ่านแอ่งซกิมอยด์ (sigmoid 

notch) ใต้ต่อไซโกมาติกอาร์ช ใช้โบทูลินัมท็อกซินชนิดเอ ปริ-

มาณ 25-50 ยูนิตฉีดที่กล้ามเนื้อโดยตรง มีข้อห้ามใช้วิธีนี้ใน 

กรณีผู้ป่วยมีอาการแพ้ส่วนประกอบของสารโบทูลินัมท็อกซิน 

หรือกลุ่มผู้ป่วยมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เช่น myasthenia 

gravis หรือกลุ่มอาการ Eaton Lambert และห้ามฉีดในบริเวณ

ที่มีการอักเสบหรือติดเชื้อ(17) 

ในกรณีที่การรักษาแบบอนุรักษ์ไม่ส�าเร็จควรพิจารณาวิธี

การรักษาแบบผ่าตัดต่อไป โดย Srinath และคณะ(3) ได้สรุป 

ปัจจัยที่มีแนวโน้มท�าให้การท�า closed reduction ในผู้ป่วย 

ข้อต่อขากรรไกรเคล่ือนกระท�าได้ยากขึ้น ได้แก่ 1) ไม่ได้รับการ

รักษานานมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป 2) ประเภทของข้อต่อเคลื่อน 

ถ้าเป็นกรณีหัวคอนดายล์ยึดอยู่ภายในหรือสูงกว่าไซโกมาติก 

อาร์ชจะมีแนวโน้มที่จะรับการผ่าตัดมากข้ึน 3) มีกระดูกขา
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กรรไกรล่างหักเกี่ยวข้อง และ 4) อายุของผู้ป่วย จากรายงานของ 

Masaru และคณะ ในปี ค.ศ.2015(15) พบระยะเวลาที่เกิดข้อต่อ

ขากรรไกรเคลื่อนสูงสุดคือ 1 ปี 8 เดือน

ส�าหรับวิธีรักษาด้วยการผ่าตัดนั้น Priya(19) ได้เสนอหลัก

การ 3 ข้อในการรักษาไว้ดังนี้

1. Condylar obstruction creation คือสร้างส่ิงกีด 

ขวางเพื่อจ�ากัดการเคลื่อนที่แบบ translation ของหัวคอนดายล์

ท�าได้โดยเพิ่มความสูงของปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร เช่น วิธี

ผ่าตัด downfracture zygomatic arch หรือ Dautrey’s pro-

cedure

2. Condylar obstruction clearance คือการก�าจัด

สิ่งขัดขวางการเคล่ือนของคอนดายล์เพื่อให้เคล่ือนทิศทางหน้า 

หลังได้อย่างอิสระ ท�าให้ข้อต่อขากรรไกรสามารถเคลื่อนกลับ

ต�าแหน่งเดิมเองได้ ท�าได้โดยลดความสูงของปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อ 

ขากรรไกร เช่น ผ่าตัดปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร ซึ่งเป็นที่นิยม

ใช้ในกรณีข้อต่อขากรรไกรเคล่ือนแบบ chronic recurrent 

subluxation

3. Anti-translatory procedure เพื่อไม่ให้หัวคอน- 

ดายล์เคลื่อนแบบทรานสเลชัน (translation) เช่น การผ่าตัดท�า 

meniscal plication โดยผูกแผ่นรองข้อต่อกับเนื้อเยื่อด้านหลัง 

แผ่นรอง (retrodiscal tissue) และ/หรือกับชั้นพังผืดเทมโพรัล

ทางด้านบน หรือผ่าตัด capsular plication และ capsulor- 

rhaphy

จากหลักการในการรักษาที่กล่าวมาทั้ง 3 ข้อนั้น มีรายงาน

วิธีผ่าตัดรักษาภาวะข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนหลุดหลายวิธี ใน

รายงานฉบับนี้จะขอกล่าวถึงบางวิธีดังนี้(2,5,6,19) 

1. การส่องกล้องในข้อ (arthroscopy) สามารถใช้

เทคนิคนี้ร่วมกับการรักษาวิธีอื่น ๆ  ได้ เช่น ร่วมกับการใช้เลเซอร์ 

ใช้ร่วมกับเครื่องมือกลุ่ม electrothermal device การท�า  

capsulorrhaphy เพื่อให้เกิดการหดตัวจากแผลเป็นที่บริเวณ

เนื้อเยื่อด้านหลังแผ่นรอง หรือใช้ร่วมกับการฉีดสารก่อกระด้าง

ผ่าน arthroscopic guidance ก็ได้ 

2. การตัดกล้ามเน้ือแล็ตเทอรัลเทอริกอยด์ และการทำา 

ให้เกดิแผลเป็นทีก่ล้ามเนือ้เทมโพราลสิ (temporalis scarifi-

cation) วิธีนี้สามารถผ่าตัดได้ทั้งภายในและภายนอกช่องปาก 

โดยเลาะกล้ามเนือ้แลต็เทอรัลเทอรกิอยด์ออกจากคอนดายล์และ 

ถุงหุ้มข้อต่อขากรรไกร หลังจากผ่าตัดให้ท�าการยึดขากรรไกร 

บนและล่างเข้าด้วยกันเป็นเวลา 7 วัน ส่วนการท�าให้เกิดแผล 

เป็นที่กล้ามเนื้อเทมโพราลิสนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อจ�ากัดการ

ท�างานของกล้ามเนื้อดังกล่าว ลดการเคลื่อนแบบทรานสเลชัน

ของคอนดายล์ได้

3. Dautrey’s procedure ในปี ค.ศ.1967 Gosserez  

และ Dautrey ได้รายงานการผ่าตัดท�า greenstick fracture ที่

ไซโกมาติกอาร์ช โดยตัดกระดูกจากแนว posterosuperior มา

ทาง anteroinferior จากนั้นออกแรงกดเบา ๆ  ที่ส่วนพร็อกซิมัล 

(proximal) ของอาร์ชเพื่อให้เกิด greenstick fracture และน�า

ส่วนนีไ้ปวางทางใกล้กลางหรอืไกลกลาง ใต้ต่อปุม่หน้าแอ่งข้อต่อ

ขากรรไกร ยึดด้วยแผ่นโลหะดามกระดูกขนาดเล็ก (miniplate) 

หลังผ่าตัดให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อน ลดการใช้งาน 2-3 

สัปดาห์ จากนั้นค่อยฝึกอ้าปากต่อไป วิธีนี้ไม่แนะน�าท�าในผู้ป่วย

อายุมากกว่า 40 ปี เพราะกระดูกจะมีความแข็งแต่เปราะเพิ่มขึ้น 

ท�าให้ยากต่อการท�า greenstick fracture ท่ีปลายด้านดิสตัล 

(distal) ของไซโกมาติกอาร์ช จากรายงานของ Lawlor ในปี  

ค.ศ.1982(20) พบว่าในผู้ป่วยอายุมากกว่า 32 ปี เมื่อผ่าตัดวิธีนี้

ท�าให้ชิ้นกระดูกหลวมและไม่เกิดแรงยึดระหว่างปลายกระดูก 

ที่ตัดกับปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร และกระดูกที่หลวมมัก 

เกิดการละลายตัว จ�าเป็นต้องมีการยึดที่ปลายด้านดิสตัลด้วย 

ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตดัวิธนีีคื้อการสญูเสยี neurosenso-

ry หรือ neuromotor เฉพาะที่ นอกจากนี้ถ ้าเกิดการหัก 

อย่างสมบูรณ์ของไซโกมาติกอาร์ช จ�าเป็นต้องใช้การตรึงกระดูก

แบบแข็ง (rigid stabilization) ช่วยยึด หรือบางกรณีพบว่า ส่วน

ที่ดึงลงมาไม่เพียงพอต่อการขัดขวางการเคลื่อนของคอนดายล์ 

ได้

4. การตัดคอนดายล์ออก โดย Myrhaug และ Riedel ใช้

วธินีีใ้นการผ่าตดัรกัษา internal derangement, osteoarthritis 

และ recurrent dislocation

5. การผ่าตดัแต่งคอนดายล์ ซึง่สามารถท�าด้วยวธิ ีclosed 

condylotomy โดยแต่งคอนดายล์ด้วย Gigli saw มีรายงาน 

ครั้งแรกโดย Kostecka ตั้งแต่ปี ค.ศ.1934

6. การผ่าตัดปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร ซึ่งแนะน�า 

โดย Hilmar Myrhaug ตั้งแต่ปี ค.ศ.1951 เพื่อรักษา recurrent 

dislocation หลักการของเทคนิคนี้คือตัดส่วนปุ่มหน้าแอ่ง 

ข้อต่อขากรรไกรออกเพือ่ให้คอนดายล์เคลือ่นทีไ่ด้อสิระ สามารถ

เคลือ่นไปทางด้านหลงัเข้าสูแ่อ่งข้อต่อขากรรไกรโดยไม่มปีุม่หน้า
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แอ่งข้อต่อขากรรไกรขัดขวาง ข้อดีของเทคนิคนี้ คือ ใช้เวลาน้อย 

วิธีผ่าตัดง่าย ไม่ได้เข้าถึงช่องว่างข้อต่อ และไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับ 

การตัดกระดูกไซโกมาติกอาร์ช แต่ควรมีภาพรังสีส่วนตัดอาศัย

คอมพิวเตอร์ก่อนผ่าตัด เพื่อประเมินระดับ pneumatization 

ของปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร รวมทั้งช่วยลดความเส่ียงที่จะ

ทะลุเข้าแอ่งกลางของกะโหลก (middle cranial fossa) ซ่ึงจะ

ท�าให้เกิดการรั่วของน�้าหล่อสมองไขสันหลัง หรือ temporal 

lobe exposure โดย Hall และคณะ(21) ได้ศึกษาระยะต่าง ๆ  ของ

ปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกรใน cadaver จ�านวน 38 ร่าง ซึ่ง

สามารถสรุปได้ดังนี้

 ระยะในแนวหน้า-หลังของปุม่หน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร

อยู่ในช่วง 9-18 มม. เฉลี่ยเท่ากับ 11 มม. ระยะแนวใกล้กลาง- 

ไกลกลางของปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกรอยู่ในช่วง 16-25 มม. 

เฉล่ียเท่ากับ 21 มม. ระยะจาก lateral tubercle ถึงกระดูก 

ขมบัอยูใ่นช่วง 5-14 มม. เฉลีย่เท่ากบั 9 มม. ความหนาของกระดกู

ที่จุดลึกสุดของแอ่งข้อต่อขากรรไกรอยู่ในช่วง 0.1-8 มม. เฉล่ีย

เท่ากับ 1.5 มม. และความหนาของกระดูกขมับเหนือต่อปุ่มหน้า

แอ่งข้อต่อขากรรไกรอยู่ในช่วง 1-7 มม. เฉลี่ยเท่ากับ 3.6 มม.

7. ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร โดยมีผู้แนะน�าให้ใช้

เทคนิค intraoral vertical ramus osteotomy หรือ sagittal 

split ramus osteotomy ในการแก้ไขภาวะข้อต่อขากรรไกร

เคลื่อนนานกว่า 6 เดือน เพื่อแก้ไขการสบฟันในกรณีผู้ป่วยที่ไม่มี

อาการ

8. การทดแทนด้วยข้อต่อเทียม ซึ่งแนะน�าให้ใช้ในกรณี 

ผู้ป่วยมีข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนเป็นระยะเวลานาน 6-12 เดือน  

มีปัญหาในการใช้งานหรือมีความเจ็บปวด

เม่ือพิจารณาผู้ป่วยรายนี้เป็นผู ้ป่วยหญิงสูงอายุ มีโรค

ประจ�าตัว คือ โรคพาร์กินสันและโรคหลอดเลือดในสมองตีบ ไม่

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ควบคุมกล้ามเนื้ออ้าปากและปิด 

ปากไม่ได้ และเคยมีประวัติข้อต่อขากรรไกรเคล่ือนเกิดซ�้าบ่อย

ครั้งระหว่างกิจวัตรประจ�าวัน ได้เริ่มต้นรักษาข้อต่อขากรรไกร

เคลื่อนด้วยวิธีรักษาแบบอนุรักษ์โดยท�า manual reduction  

แล้ว แต่ยังมีประวัติข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนเป็นประจ�า จนผู้ป่วย

ส�าลักน�้าลายเข้าปอดเนื่องจากกลืนล�าบาก หลังจากรักษาโรค 

ปอดอักเสบเรียบร้อยแล้วจึงพิจารณารักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ผู้

รายงานได้ส่งถ่ายภาพรังสส่ีวนตดัอาศยัคอมพวิเตอร์เพือ่ประเมนิ

โครงสร้างข้อต่อขากรรไกรและอวัยวะที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พบว่า

ผู้ป่วยมีข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนทั้ง 2 ข้าง โดยคอนดายล์เคลื่อน

ออกจากแอ่งข้อต่อขากรรไกรเข้าทาง anteromedial ต่อปุ่ม 

หน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกรและไซโกมาติกอาร์ช มีส่วนคอคอน- 

ดายล์ซ้อนทับกับไซโกมาติกอาร์ช จากปัจจัยของผู้ป่วยที่อาย ุ

มากและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การเกิดซ�้าของภาวะ 

ข้อต่อขากรรไกรเคลือ่น ไม่สามารถรักษาด้วยวิธแีบบอนรุกัษ์ด้วย 

manual reduction ได้ ผู้รายงานจึงตัดสินใจเลือกรักษาด้วยวิธี

ผ่าตัดปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร และตัดคอนดายล์ออกทั้ง 2 

ข้างภายใต้ยาสลบท่ัวร่างกาย หลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถปิดปาก 

ได้สนิท กลืนน�้าลายได้ปกติโดยไม่มีการส�าลัก ไม่พบภาวะแทรก 

ซ้อนจากการผ่าตัด และไม่พบการเกิดข้อต่อขากรรไกรเคลื่อน 

ซ�้าอีกในช่วงติดตามผลการรักษา 5 เดือน ญาติผู้ป่วยพึงพอใจ 

ต่อผลการรักษา

แม้ว่าภาวะข้อต่อขากรรไกรเคล่ือนหลุดแบบ recurrent 

dislocation จะพบได้น้อย แต่ภาวะดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อ

คุณภาพชีวิตของผู ้ป่วย โดย Melo และคณะ(22) ได้ทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) เรือ่งการผ่าตดั

ในผู้ป่วยข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนหลุดแบบ recurrent disloca-

tion ระหว่างปี ค.ศ.1974-2014 พบมี 23 รายงานที่เข้าเกณฑ์

ศกึษาจากจ�านวนทัง้หมด 114 รายงาน และเมือ่วเิคราะห์แล้วพบ

ว่ารายงานเกี่ยวกับการผ่าตัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่ในหมวดหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตรร์ะดับต�่า (low level of scientific evidence) 

ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเก่ียวกับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดเพิ่มขึ้น

อีกในอนาคต

บทสรุป

รายงานผู้ป่วยนี้เป็นการรายงานวิธีรักษาผู้ป่วยโรคพาร์- 

กินสันที่เกิดภาวะข้อต่อขากรรไกรเคล่ือนค้างด้วยวิธีผ่าตัดปุ่ม

กระดูกหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกรและตัดคอนดายล์ออกทั้ง 2  

ข้าง หลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถปิดปากและกลืนน�้าลายได้ปกติ ไม่

พบภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดั ทัง้ผูป่้วยและญาติผู้ดูแลมีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้ ในรายงานยังได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยว 

ข้องร่วมด้วย ซึ่งการศึกษาและหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงวิธีการ

ผ่าตัดและผลการรักษายังมีจ�านวนน้อย จึงควรมีการศึกษาวิธี

ผ่าตัดผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต
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ความเห็นจากกองบรรณาธิการ
Comments from editors

รายงานผูป่้วยรายนีม้คีวามน่าสนใจเป็นอย่างมาก แสดงให้

เห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจของศัลยแพทย์ช่องปากฯ ทั้งใน

แง่การดูแลรักษาผู้ป่วย และการรวบรวมข้อมูล และทบทวน

วรรณกรรมเพ่ือเขียนรายงานผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

บทความทุกบทความในวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก-

ซิลโลเฟเชียลจะถูกน�าไปใช้ในการอ้างอิงเชิงวิชาการในอนาคต 

กองบรรณาธิการจึงใคร่ขอเพิ่มเติมความเห็นส�าหรับบทความดัง

กล่าวใน 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. คำาจำากัดความ

จากชือ่เรือ่ง ข้อต่อขากรรไกรเคลือ่นค้าง หรือ long-stand-

ing temporomandibular joint dislocation ซึ่งสอดคล้องกับ

เกณฑ์วินิจฉัยเดิมท่ีระบุว่ามีการเคลื่อนค้างมากกว่า 1 เดือน ใน

ขณะที่บทความบางบทความใช้เกณฑ์ที่น้อยกว่า เช่น 2 สัปดาห์ 

หรือแม้แต่ 72 ชั่วโมง (ผ่านระยะ acute) ในผู้ป่วยรายนี้เคลื่อน

ค้างมากกว่า 1 เดือน จึงไม่มีปัญหาในเรื่องเกณฑ์วินิจฉัย อย่าง 

ไรก็ตามในช่วงท้ายของบทวิจารณ์ ผู้นิพนธ์ระบุว่าข้อพิจารณา 

หนึ่งคือ ผู้ป่วยรายนี้มีการเคลื่อนหลุดเป็นแบบ recurrent dis-

location ผู้อ่านจึงอาจสับสนได้ว่าข้อบ่งชี้ในการรักษาในทาง

ศลัยกรรมส�าหรบัผูป่้วยรายนีพ้จิารณาจากภาวะ long-standing 

หรือ recurrent dislocation

2. แนวทางการรักษาและข้อบ่งชี้

เมื่อระบุได้ชัดเจนว่าข้อบ่งชี้ในการท�าศัลยกรรมส�าหรับ 

ผู้ป่วยรายนี้เป็นจากภาวะ long-standing หรือ recurrent dis-

location จากประสบการณ์ส่วนตัวของกระผม พบว่าผู้ป่วยที่มี

ภาวะข้อต่อเคลื่อนค้างประมาณ 1 เดือน สภาพเนื้อเยื่อภาย 

ในและโดยรอบข้อต่อขากรรไกรยังเอื้อให้สามารถท�า manual 

reduction ได้อยู ่ ต่างจากที่รายงานซึ่งพบว่าไม่สามารถท�า  

manual reduction ได้ ทั้งก่อนและหลังการดมยาสลบ

อกีประเดน็ทีอ่ยากให้พจิารณาคอื ผูน้พินธ์เลอืกใช้หลกัการ 

condylar obstruction clearance โดยท�าหัตถการ 2 อย่าง  

คือ eminectomy และ condylectomy จึงเกิดค�าถามว่าหาก

เลือกท�าเฉพาะ eminectomy อย่างเดียวจะเพียงพอหรือไม่ 

ส�าหรับผู้ป่วยรายนี้ เข้าใจได้ว่าผู้นิพนธ์ต้องการก�าจัด obstruc-

tion ทุกอย่างภายใน setting เดียว เนื่องจากผู้ป่วยมีอายุถึง 81 

ปี เพิ่งฟื้นจากภาวะปอดอักเสบ รวมทั้งมีปัญหาเรื่องโรคพาร์- 

กินสัน ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ การดมยาสลบแต ่

ละครั้งจึงมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่หากผู้อ่านคิดว่าจ�าเป็นต้อง

ท�าทั้ง 2 หัตการควบคู่กันเสมอจะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง เพราะ

การท�า condylectomy จะส่งผลให้ vertical dimension ของ 

ramus สั้นลง อาจส่งผลเสียต่อระบบบดเคี้ยว โดยเฉพาะในราย

ที่ยังมีฟันเหลืออยู่

3. ผลลัพธ์การรักษา

จากภาพทางคลินิกและภาพ CT หลังการรักษา แม้ระยะ

ระหว่างสันเหงือกจะลดลง และผู้ป่วยสามารถขยับขากรรไกรได้

ก็ตาม แต่ condylar process ที่เหลือ เหมือนจะไม่ได้กลับเข้าสู่ 

glenoid fossa อย่างสมบูรณ์ ซึ่งหากพิจารณาว่าผู้ป่วยสามารถ

ปิดปาก กลืนน�้าได้ ไม่มีการส�าลักซ�้า ก็ต้องถือว่าเป็น favorable 

outcome

กล่าวโดยรวม แม้มบีางประเดน็ในรายงานผู้ป่วยฉบบันีจ้ะ

มีความแตกต่างจากทางทฤษฎีอยู่บ้าง แต่เม่ือพิจารณาโดยรวม 

ทั้งจากสภาพผู้ป่วยและญาติก่อนให้การรักษา รวมทั้งผลการ

รักษาที่ท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ต้องถือ 

ว่าเป็นการรักษาที่ประสบความส�าเร็จ เป็นท่ีน่าชื่นชมในวงการ

ศัลยกรรมช่องปากฯ ของพวกเราครับ


