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บทที่ 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา
Introduction to Anatomy and Physiology
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
กายวิภาคศาสตร (anatomy) เปนแขนงหนึ่งของวิชาชีววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับขนาด
รูปราง โครงสรางและตําแหนงของอวัยวะในรางกาย อาจกลาวไดวาเปนความรูทางวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตสาขาหนึ่ง ซึ่งตองมีการตัดชิ้นสวนของรางกายมาเกี่ยวของ เพราะคําวา
anatomy มีรากศัพทมาจากภาษากรีก โดยคําวา ana แปลวา แยกออก สวนคําวา tomy หรือ tome
แปลวา ตัด แตสรีรวิทยา (physiology) เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหนาที่หรือการทํางานของอวัยวะ
ตางๆในรางกาย ซึ่งรวมถึงหนาที่ในระดับเซลลที่เปนสวนประกอบดวย โดยทั่วไปการศึกษาดาน
กายวิภาคและการศึกษาดานสรีรวิทยาจะเปนการศึกษาที่ควบคูกันไปก็ได เพื่อจะไดทราบวาอวัยวะ
แตละอยางในรางกายมีรูปรางอยางไร มีขนาด หรืออยูที่ตําแหนงใดของรางกาย และอวัยวะนั้นๆทํา
หนาที่อยางไร เปนตน แนววิชาของกายวิภาคศาสตรสามารถแบงออกไดดังนี้
1.กายวิภาคศาสตรเฉพาะทาง (special anatomy) หมายถึงการศึกษาทางลักษณะ
โครงสรางของสัตวแตละชนิด โดยเฉพาะศึกษาในทุกระบบของรางกาย เชน กายวิภาคศาสตรของ
โค ,มา,สุกร,สุนัขและสัตวปก เปนตน
2.จุลกายวิภาคศาสตร (histology หรือ microscopic anatomy) หมายถึงการศึกษา
ลักษณะโครงสรางของรางกาย โดยอาศัยกลองจุลทรรศน การศึกษานี้เปนการศึกษาเนื้อเยื่อตางๆ
ของรางกายวาประกอบดวยเซลลประเภทใดบาง ลักษณะเซลลมีรูปรางอยางไร ขนาด เปนอยางไร
เปนตน
3. มหกายวิภาคศาสตร (gross anatomy หรือ macroscopic anatomy) หมายถึง
การศึกษาลักษณะโครงสรางของอวัยวะตางๆที่สามารถจะเห็นไดดวยตาเปลา โดยวิธีการแยกหรือ
ชําแหละแยกอวัยวะออกเปนสวนๆ
4. คัพภะวิทยา (embryology หรือ developmental anatomy) หมายถึงการศึกษาการ
เจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงของเซลลตลอดจนเนื้อเยื่อ และอวัยวะในรางกาย ตั้งแตเปนตัวออนใน
ระยะแรก (zygote)จนกระทั่งถึงระยะกอนคลอด
5.กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบ (comparative anatomy) หมายถึงการศึกษาดาน
โครงสราง รูปรางของอวัยวะของสัตวที่มีกระดูกสันหลังชนิดตางๆ วามีความแตกตางกันอยางไร
เชนโคมีกระเพาะรวม สุกรมีกระเพาะเดี่ยวเปนตน
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6.กายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย (veterinary anatomy) หมายถึงการศึกษากายวิภาค
ศาสตรของสัตวเลี้ยง เพื่อประโยชนในอาชีพสัตวแพทย
สําหรับการศึกษากายวิภาคศาสตรเพื่อใหผูเรียนเขาใจไดงาย มักนิยมศึกษาแยกเปนระบบ
เรียกวา systemic anatomy หรือศึกษาแยกเปนสวนๆเฉพาะแตละแหงเรียกวา topographic
anatomy
1.การศึกษากายวิภาคศาสตรโดยศึกษาโครงสรางของรางกายแยกเปนระบบ(systemic
anatomy) จะทําใหเกิดสาขาวิชาเฉพาะตามระบบหรือสาขาวิชาเฉพาะตามอวัยวะที่ใชศึกษาแบง
ออกไดดังแสดงในตารางที่ 1.1 `
ตารางที่ 1.1 แสดงระบบของอวัยวะและการแบงสาขาวิชาที่ศึกษา
ระบบ
ระบบโครงราง (skeleton system)
ระบบขอตอ (articular system)
ระบบกลามเนือ้ (muscular system)
ระบบประสาท (nervous system)
ระบบปกคลุมรางกาย
(integumentary system)
ระบบรับความรูสึก (sensory system)
ระบบหมุนเวียนโลหิต (circular system)
ระบบขับถายปสสาวะ (urinary system)
ระบบหายใจ (respiratory system)
ระบบยอยอาหาร (digestive system)
ระบบสืบพันธุ (reproductive system)

ชื่อสาขาวิชา
osteology
arthropology
myology
neurology
dermatology
esthesiology
angiology
splanchnology
splanchnology
splachnology
splanchnology

อวัยวะที่ศึกษา
กระดูกออน, กระดูก
ขอตอแขนขา
กลามเนื้อลาย เรียบ หัวใจ
สมอง ไขสันหลัง เสนประสาท
ผิวหนัง ตอมเหงื่อ ตอมน้ํานม
ขน กีบ เขา
ตา หูจมูก ลิ้น อวัยวะรับสัมผัส
หัวใจ เสนเลือด เสนน้ําเหลือง
ไต กระเพาะปสสาวะ
ปอด ทางเดินหายใจ
กระเพาะ ลําไส ตับ ตับออน
รังไข และ ลูกอัณฑะ

2.การศึกษาระบบเฉพาะเปนแหง (topographic anatomy) เปนการศึกษาระบบแยกสวน
ตางๆของรางกาย เพื่อศึกษาความสัมพันธที่เกี่ยวของของอวัยวะ และตําแหนงที่ตั้ง จัดเปนการศึกษา
ที่เปนพื้นฐานสําหรับวิชาศัลยศาสตรตอไป แบงสวนศึกษาดังนี้คือ
- การศึกษาในสวนหัว(head, throat, neck)
- การศึกษาในสวนขาหนา( fore limb)
- การศึกษาในสวนทอง (abdominal)
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- การศึกษาในสวนขาหลัง (hind limb)

ทามาตราฐานทางกายวิภาคศาสตร (anatomical position)
การศึกษาทามาตราฐานทางกายวิภาคศาสตรเปนการศึกษาเกี่ยวกับทาตางๆที่ใชอางอิงใน
การศึกษา เมื่อจะกลาวถึงความสัมพันธระหวางอวัยวะตางๆ เพื่อเปนการปองกันความสับสนในการ
บอกทิศทางของอวัยวะตางๆ โดยกําหนดวาทานี้เปนทาคนยืนตัวตรง ตาทั้งสองขางมองตรงไป
ขา งหน า ในแนวระดั บ แขนทั้ง สองข า งแนบชิ ด ลําตัว โดยหั น ผามื อทั้ง สองขา งแบออกไปทาง
ด า นหน า และเท า ทั้ ง สองข า งชิ ด กั น ตลอด สํ า หรั บ การศึ ก ษาทางกายวิ ภ าคศาสตร สั ต ว เ ลี้ ย ง
จําเปนตองยึดหลักทามาตราฐานทางกายวิภาคของคนเชนกัน
ระนาบหรือแนวตัดแบงรางกาย (plane of body section)
ในการกําหนดตําแหนงและการบอกความสัมพันธระหวางอวัยวะในรางกาย
จําเปนตองมีการแบงระนาบของรางกายออกเปนระนาบตางๆดังนี้
1.ระนาบขาง (sagittal plane) หมายถึงระนาบในแนวดิ่งทีแ่ บงรางกายมนุษยหรือสัตว
เลี้ยงออกเปนสองซีกขวาและซาย แตละซีกไมจําเปนตองเทากันพอดี ถาเปนการผาแบงตามแนว
กึ่งกลางรางกายตามแนวดิ่งพอดีจะแบงรางกายออกเปนสองซีกเทากันทัง้ ซายและขวาเรียวา
Midsagittal plane หรือ Median plane
2.ระนาบหนาหลัง (coronal plane) หมายถึงระนาบที่แบงรางกายคนตามแนวดิ่งตัดขนาน
กับรอยตอของกะโหลก แบงรางกายออกเปนซีกหนาและซีกหลัง แตในสัตวเลี้ยงเนื่องจากยืนดวย
เทาทั้งสี่ จะทําใหมีความแตกตางกับในคน ในสัตวเลี้ยงระนาบนี้จะแบงรางกายออกเปนครึ่งบนและ
ครึ่งลาง อาจเรียกวา horizontal plane
3.ระนาบขวาง (transverse plane) เปนระนาบที่ตั้งฉากกับระนาบขาง และระนาบหลัง
ซึ่งจะแบงรางกายออกเปนซีกหนาและซีกหลัง แตในรางกายคนจะแบงออกเปนครึ่งบนและครึ่งลาง
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caudal
(posterior)

cranial
(anterior)

dorsal

ventral

frontal plane
transverse plane
median plane
(midsagittal)

transverse plane

ภาพที่ 1.1 แสดงระนาบและแนวตัดแบงของรางกายโค
ดัดแปลงจาก : Dyce และคณะ 1996
แนวแกนรางกาย (body axis)
แนวแกนรางกายเปนแนวแกนที่กําหนดขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการกําหนดจุดหมุนของ
การเคลื่อนไหวของรางกาย สามารถกําหนดแกนรางกายออกเปน 3 แกนคือ
1. แกนหนาหลัง (anteriorposterior axis) เปนแนวแกนที่ทอดผานจากสวนหนาของสัตว
ไปสวนหลังของสัตวตามแนวนอน
2. แกนขวาง (transverse axis หรือ horizontal axis) เปนแนวแกนที่ทอดผานรางกายจาก
ดานซายไปดานขวาของรางกายสัตวหรือมนุษยตามแนวนอน
3. แกนดิ่ง (vertical axis) เปนแนวแกนในแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับสองแกนแรก
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ศัพทที่ใชชี้บอกตําแหนงและความสัมพันธของอวัยวะ (terms of relationship)
เพื่อใหมีความเขาใจในทางเดียวกันหรือมีความเขาใจตรงกันในการกลาวถึงตําแหนงของ
อวัยวะในรางกายสัตวเลี้ยง จึงไดมีการกําหนดศัพทเฉพาะขึ้น เพื่อใชชี้บอกวาโครงสรางหรืออวัยวะ
นั้นๆ อยูที่ใดในรางกาย และมีความสัมพันธกับอวัยวะอื่นๆ อยางไร โดยคําศัพทที่จะกลาวถึงตอไป
เปนคําศัพทที่ใชบอกตําแหนงของอวัยวะบนรางกาย เชน
คําศัพท
anterior หรือ cranial
posterior หรือ caudal
ventral
dorsal
proximal
distal
superior
inferior
median
medial
lateral
intermediate
superficial
deep
external
internal
central
peripheral
visceral
parietal

ความหมาย
สวนหัวหรือดานหนาของสัตว หรือสวนทีค่ อนไปทางดานหนาของสัตว
สวนทายหรือดานหลังของสัตว หรือสวนที่คอนไปทางดานหลังของสัตว
ดานลางหรือดานที่คอนไปทางดานทองของสัตว
ดานบนหรือดานหลังของรางกายสัตว
ดานที่อยูสูงกวาหรือเหนือกวาหรืออยูใกลกบั เสนกลางตัวมากกวาหรือ
ใกลแนวกระดูกสันหลังมากกวา
ดานที่อยูต่ํากวาหรือไกลกวาแนวกระดูกสันหลัง
สวนบนเหนือหัวหรือสวนหัว
สวนลางของรางกาย
สวนที่อยูใ นแนวกลางตัวพอดี
อยูใกลกับแนวกลางตัว
สวนที่อยูห างจากแนวกระดูกสันหลังหรือเสนแนวกลางตัว
สวนที่อยูตรงกลางระหวางสองสิ่ง
สวนที่อยูใ กลผิวหรืออยูตื้น
สวนที่อยูลึกลงไป
สวนที่อยูดานนอกของผนัง(มักใชกับอวัยวะที่มีโพรง)
อยูขางในของผนัง(มักใชกับอวัยวะที่มีโพรง)
อยูใกลศูนยกลางหรือใกลอวัยวะมากกวา
อยูหางจากศูนยกลางหรือไกลอวัยวะมากกวา
ชั้นที่แนบติดกับผิวอวัยวะภายใน
ชั้นที่บุผนังดานในของชองวางในรางกาย
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ศัพทที่ใชแสดงการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ของอวัยวะในลักษณะตางๆกัน(terminology
of movement)
เนื่องจากรางกายของสัตวสามารถมีการเคลื่อนไหวไดเพราะมีระบบโครงสรางและ
กลามเนื้อรวมทั้งขอตอ จึงไดมีการกําหนดศัพทที่ใชเรียกทาการเคลื่อนไหวตางๆไว เพื่อสะดวกใน
การอางอิงและเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน คําศัพทที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวมักเปนคําศัพทที่จดั
ไวเปนคูด ังนี้
ศัพท
abduction

คําศัพทที่คูกัน
adduction

flexion

extension

elevation

depression

protection

retraction

ความหมาย
หมายถึงการเคลื่อนไหวที่ออกจากแนวกลางตัวและ
การเคลื่อนไหวเขาหาแนวกลางตัว
หมายถึงการงอขอตอขอใดขอหนึ่งและการยือขอตอ
ขอใดขอหนึ่งที่มีทิศทางตรงกันขาม
หมายถึงการเคลื่อนสวนของรางกายเชนฝาเทาให
เลื่อนไปทางสวนหัวหรือดานบน และการเลื่อนสวน
ของรางกายใหลงไปทางดานลาง
เปนการเคลื่อนที่ของสวนยืน่ สวยใดสวนหนึ่งของ
รางกายออกไปขางหนาและดึงกลับทางดานทาย
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flexion

abduction
ภาพที่ 1.3 คําศัพทแสดงการเคลื่อนไหวของอวัยวะ
ดัดแปลงจาก : Frandson, 1981

extension

adduction

