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บทที่ 4
ระบบโครงราง
The skeleton system
ในสัตวเลีย้ งระบบโครงรางเปนระบบที่มีสวนทําใหเกิดเปนรูปราง มีสวนประกอบไดแก
กระดูก (bone) กระดูกออน (cartilage) และขอตอตางๆ (joints)โดยมีสวนของกลามเนื้อลาย และ
เอ็น เปนสวนเชื่อมตอหรือยึดโยงกระดูก กระดูกออน และขอตอเขาดวยกัน ทําใหรา งกายสามารถ
เคลื่อนไหวได สําหรับวิชาที่ศึกษาเกีย่ วกับกระดูก เรียกวา osteology สวนวิชาที่ศึกษาเกีย่ วกับ
กระดูกออนเรียกวา chondrology และวิชาที่ศึกษาเกีย่ วกับขอตอตางๆ เรียกวา artropology
กระดูก ( bone)
กระดูกเปนสวนประกอบของรางกายที่มีความแข็งมากกวาสวนอืน่ ๆ ทําหนาที่เปนสวน
สําคัญของโครงรางในรางกาย และเปนที่ยดึ เกาะของกลามเนื้อ กระดูกที่มารวมกันเปนโครงรางจะ
เกิดการเคลื่อนไหวเมื่อมีการหดตัวของกลามเนื้อ กระดูกเปนเนื้อเยื่อเกีย่ วพันชนิดพิเศษที่มีสวนของ
intercellular substance หรือสารที่เชื่อมตอระหวางเซลลเปนสวนของแข็งที่เกิดจากการเกาะตัว
กันของธาตุแคลเซียม สวนประกอบสวนใหญของเนือ้ กระดูกคือธาตุแคลเซียม ที่อยูในรูปของ
แคลเซียมฟอสเฟตรอยละ 85 และ แคลเซียมคารบอเนทรอยละ 10 สวนที่เหลือเปนสารอนินทรีย
ที่อยูในรูปของแมกนีเซียมไฮดร็อกไซด ฟลูออไรดและ ซัลเฟท เปนตน
กระดูกมีหนาที่สําคัญ คือ
1.เปนแหลงสะสมแรธาตุชนิดตางๆในรางกายเชน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม
โดยเฉพาะแคลเซียมที่เนื้อกระดูกสะสมไว สามารถจะถูกดึงออกมาใชประโยชนในขบวนการทาง
ชีวเคมีตางๆที่เกิดขึ้นในรางกายไดตลอดเวลา ขึ้นอยูกับความตองการของรางกายในขณะนัน้
2.หอหุมและปองกันอันตรายใหแกอวัยวะภายในตางๆ เชน สวนของกระดูกซี่โครงจะเปน
สวนที่ปองกันอวัยวะภายในชองปอดและชองหัวใจ
3.เปนโครงรางของรางกาย ทําใหเห็นเปนรูปรางภายนอกของสัตว
4.เปนที่ยดึ เกาะของกลามเนือ้ ลายหรือเปนสวนกลามเนื้อโครงราง จึงทําใหรางกายเกิดการ
เคลื่อนไหวได เมื่อกลามเนื้อหดตัวและคลายตัว
5.ทําหนาที่เกีย่ วกับการสรางเม็ดเลือดแดง โดยสวนของไขกระดูกสีแดง แตในขณะที่สัตว
ยังเปนตัวออนอยูในมดลูก แหลงสรางเม็ดเลือดแดงไดแก ตับ มามและตอมน้ําเหลืองเปนตน
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ภาพที่ 4.1 กระดูกโครงรางของสุกร
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ภาพที่ 4.2 กระดูกโครงรางของโค
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การแบงประเภทของกระดูก
ในรางกายของสัตวเลี้ยงสามารถแบงประเภทของกระดูกไดในหลายลักษณะเชนแบงตาม
ลักษณะการเจริญเติบโต แบงตามลักษณะความแนนของกระดูก หรือแบงกระดูกออกตามรูปราง
ลักษณะภายนอกที่ปรากฎใหเห็น
1.การแบงประเภทของกระดูกออกตามลักษณะการเจริญเติบโตสามารถแบงกระดูกออกได
เปน 2 ชนิดคือ
ก.กระดูกที่มีลกั ษณะการเจริญเติบโตจากเนื้อเยื่อแผนบางๆ (membranous bone) กระดูก
ประเภทนี้มีลักษณะแบน เชนกระดูกซี่โครง ( ribs) และกระดูกที่กะโหลกศรีษะ (skull) เปนตน
ข..กระดูกที่มลี ักษณะการเจริญเติบโตมาจากกระดูกออน
ที่มีลักษณะเปนแทง
(cartelagenous bone) โดยเฉพาะสวนกระดูกยาวทีพ่ บตามขาทั้งสี่ขาง เชนกระดูก radius และ
tibia หรือ femor และ humerus เปนตน
2.การแบงกระดูกออกตามลักษณะความแนนของเนื้อกระดูก สามารถแบงกระดูกออกเปน
2 ชนิดคือ
ก.กระดูกชนิดเนื้อแนน (compact bone) เปนกระดูกทีพ่ บบริเวณสวนที่เปนตัวกระดูกใน
กระดูกยาว (shaft) และบริเวณขอบของกระดูกแบนและกระดูกสั้นเปนตน
periosteum

compact
bone tissue

periosteum
compact
bone tissue
osteoblast
red bone marrow
osteoclast
osteocyte

osteogenic layer
fibrous layer
ภาพที่ 4.3 กระดูกที่มีเนื้อแนน และกระดูกที่มีเนื้อกระดูกพรุนคลายฟองน้ํา
ดัดแปลงจาก : Carola และคณะ, 1992
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ข.กระดูกที่มเี นื้อกระดูกพรุนคลายฟองน้ํา มีรูพรุนและโปรง (spongy bone) พบตาม
บริเวณสวนปลายบนและปลายลางของกระดูกยาวและในกระดูกแบน
3.การแบงกระดูกตามลักษณะรูปรางลักษณะภายนอกสามารถแบงออกไดดังนี้
ก.กระดูกยาว (long bone) เปนกระดูกทีม่ ีขนาดใหญประกอบดวยตัวกระดูก (shaft หรือ
diaphysis)และมีสวนปลายกระดูกทั้งสองขาง (epiphysis) ในสัตวเลี้ยงที่ยังเจริญเติบโตไมเต็มที่
จะมีการเจริญของกระดูกขยายขนาดออกไปทางดานกวางและดานยาว โดยเฉพาะการเจริญตรงสวน
epiphyseal cartilage ระหวางสวน epiphysis และ diaphysis ของกระดูกยาวแตละแทงจะมี
สวนของ metaphysis ปรากฏใหเห็น โดยในกระดูกจะมีสวนไขกระดูกอยูภายในโครงสราง
กระดูกยาวมีหนาที่สําคัญคือทําหนาที่ค้ําจุนโครงรางของรางกาย (supporting) เกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว (movement) และเปนแหลงยึดเกาะของกลามเนื้อลาย (prehension) เชนกระดูกทีย่ นื่
มาจากสวนแกนกลางของรางกายทั้งสวนกระดูกขาหนา (fore limb) และกระดูกขาหลัง (hind
limb)
ที่กระดูกยาวจะพบเนื้อกระดูกไดทั้งสวนกระดูกที่มีเนื้อแนนและสวนเนื้อกระดูกคลาย
ฟองน้ํา นอกจากนี้จะพบสวนของโพรงกระดูก (medullary cavity) สวน articular surface และ
สวนชองทางที่เสนเลือดและเสนประสาทมาหลอเลี้ยง (nutrient canal)
ข.กระดูกสั้น (short bone) เปนกระดูกทีม่ ีรูปรางคลายสี่เหลี่ยมลูกเตา หรือเปนกระดูกที่มี
ดานเทาๆ กันเกือบทุกดาน ภายในเนื้อกระดูกจะไมมไี ขกระดูกปรากฏใหเห็น เนื้อกระดูกสวนใหญ
เปนกระดูกทีม่ ีความแนน โดยเฉพาะตามแนวขอบกระดูก โดยทัว่ ไปกระดูกสั้นทําหนาที่เกีย่ วของ
กับการรองรับการกระแทกตางๆ
จึงมักพบกระดูกสัน้ ตามขอเทาของสัตวทั้งสวนขอเทาขาหนา
(carpus หรือ knee) และขอเทาขาหลัง (tarsus หรือ hock)
ค.กระดูกแบน (flat bone) เปนกระดูกที่มีลักษณะแบนประกอบดวยแผนกระดูกที่มีเนื้อ
แนน 2 แผนมาประกบกันอยูจนเกือบชิดกัน และมีเนือ้ กระดูกคลายฟองน้ําแทรกอยูระหวางกลาง
หนาที่ของกระดูกแบนเกี่ยวของกับการปองกันอันตรายของอวัยวะภายในที่สําคัญตางๆ เชนกระดูก
กะโหลกศีรษะเปนกระดูกแบนที่ปองกันอันตรายใหแกสมอง และกระดูกซี่โครงมีหนาที่ปองกัน
อันตรายใหแกอวัยวะภายในชองอก เปนตน
ง.กระดูกที่มีลกั ษณะคลายเมล็ดงา (sesamoid bone) เปนกระดูกที่พบตามขอตอตางๆ ทํา
หนาที่เกีย่ วกับการลดแรงเสียดสีของขอตอกระดูก
หรือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองศาของการ
เคลื่อนไหวของกลามเนื้อบางสวนที่เกาะติดกับกระดูก เชนกระดูกสะบาหัวเขา (patella หรือ knee
cap) ซึ่งเปนกระดูกรูปรางคลายเมล็ดงาที่มีขนาดใหญทสี่ ุดที่พบไดในรางกาย
จ.กระดูกที่มีโพรงอากาศ (sinus หรือ air space) อยูภ ายใน (pneumatic bones) เชน
กระดูก frontal bone และ maxillary bone ที่ประกอบอยูบนกะโหลกศรีษะ
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ฉ.กระดูกที่มีรปู รางไมแนนอน (irregular bone) เปนกระดูกที่ไมสามารถจัดอยูในกลุมใด
กลุมหนึ่งได เนื่องจากมีรูปรางไมแนนอน บางครั้งอาจเปนกระดูกทีไ่ มไดมีอยูเ ปนคู และมักเปน
กระดูกที่มีตําแหนงตรงแกนกลางของรางกายหรือลําตัว เชนกระดูกสันหลัง และกระดูกบางชิ้นของ
กะโหลกศรีษะที่เปนกระดูกชิ้นเดี่ยวๆ มีหนาที่เกี่ยวของกับการปองกันอันตรายใหกับอวัยวะภายใน
และเปนทีย่ ึดเกาะของกลามเนื้อลายหรือกลามเนื้อโครงราง
กระดูกโครงรางของสัตวเลี้ยง
กระดูกโครงรางในรางกายของสัตวเลี้ยงสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทคือกระดูก
โครงรางสวนแกน (axial skeleton) กระดูกโครงรางสวนระยางค (appendicular skeleton) และ
กระดูกโครงรางที่เจริญอยูในเนื้อเยื่อของอวัยวะบางแหง (visceral หรือ splanchnic skeleton)
เปนตน
1.กระดูกโครงรางสวนแกน หมายถึงกระดูกที่อยูตามแนวกลางลําตัวของรางกาย โดยเริ่ม
จากสวนกระดูกกะโหลกศรีษะ กระดูกสันหลัง และกระดูกซี่โครง เปนตน กระดูกโครงรางสวน
แกนเปนกระดูกที่เชื่อมตอเพือ่ ทําหนาที่ค้ําจุนใหเกิดเปนโครงราง รวมทั้งปองกันอวัยวะภายในที่
สําคัญ กระดูกโครงรางของสัตวเลี้ยงแสดงในภาพที่
1.1กระดูกกะโหลกศรีษะ (skull) เปนกลุมของกระดูกที่เปนกระดูกแบนและกระดูกที่มี
รูปรางไมแนนอน ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนคือ กระดูกทีห่ ุมสมอง (cranial bone) และ
กระดูกที่ประกอบเปนสวนของหนา (facial bone)
ก.กระดูกที่หุมสมองประกอบดวยกระดูกแบนขนาดใหญ 7-8 ชิ้นทั้งกระดูกที่เปนกระดูก
เดี่ยวๆ
และกระดูกที่มีเปนคูมาเชื่อมตอกัน
ทําหนาที่หอหุมและปองกันอันตรายแกสมอง
ประกอบดวย occipital bone, parietal bone, interparietal bone และ temporal bone เปนกลุม
กระดูกที่อยูดานบน สวน temporal bone และ sphenoid bone เปนกระดูกทีอ่ ยูดานขางและ
ดานลาง และ ethmoid bone เปนกระดูกทางดานหนาที่เปนตําแหนงของ olfactory nerve
ดานลางเปนที่เปนทางผานของไขสันหลัง ประเภทของกระดูกเดี่ยวและกระดูกคูมีดังนี้
กระดูกเดีย่ ว
กระดูกคู
occipital bone
interparietal bone
sphenoid bone
parietal bone
ethmoid bone
frontal bone ( กระดูกหนาผาก)
temporal bone ( กระดูกขางขมับ)
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ข. กระดูกที่เปนสวนประกอบของหนา (facial bone) เปนกระดูกทีเ่ กิดจากการทีก่ ระดูก
แบนหลายๆชิ้นมาซอนตัวกัน ทั้งที่เปนกระดูกแบนแบบเดี่ยวๆและกระดูกแบนแบบคู
กระดูกเดีย่ ว
กระดูกคู
vomer bone
maxillary bone
mandible bone
incisor (premaxilla)
hyoid bone
palatine bone
pterygoid bone
nasal bone
lacrimal bone
zygomatic bone (molar)
dorsal turbinates (conchae)
ventral turbinates (conchae)
2.กระดูกสันหลัง (vertebrate) เปนกระดูกที่มีรูปรางไมแนนอนเรียงตัวกันเปนสายหรือ
เปนแนวแกนกลางของหลัง มีตําแหนงอยูต รงกลางตัว ตอจากกะโหลกศรีษะกระดูกสันหลังจะเรียง
ตัวกันเปนทางสายไปจนจรดสวนหาง แนวของกระดูกสันหลังสามารถแบงออกเปน 5 สวน คือ
กระดูกสันหลังสวนคอ (cervical vertibrate), กระดูกสันหลังสวนอก (thoracic vertebrate),
กระดูกสันหลังสวนเอว (lumbar vertebrate), กระดูกสันหลังสวนสะโพกหรือสวนเชิงกราน
(sacral vertebrate ) และ กระดูกสันหลังสวนหาง (coccygeal vertebrate) ในสัตวเลี้ยงแตละ
ชนิดจํานวนกระดูกสันหลังในแตละสวนของรางกายจะแตกตางกันไปดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1

จํานวนกระดูกสันหลังที่ตาํ แหนงตางๆของรางกายสัตวเลี้ยง

ชนิดของสัตว
โค
มา
แกะ
แพะ
สุกร
ไก

กระดูกสันหลัง
C 7, T 13, L 6, S 5 , Cy 18-20
C 7, T 18, L 6, S 5, Cy 15-20
C 7, T 13, L 6-10, S 4, Cy 16-18
C 7, T 13, L 7, S 7, Cy 12
C 7, T 14-15,L 6-7, S 4, Cy 20-23
C14,T 7, LS 14, Cy 6

กระดูกสันหลังในสวนสะโพก (เชิงกราน) มักจะหลอมรวมกันเปนชิ้นเดียวตลอดในสัตวทุกชนิด
(C=กระดูกสันหลังสวนคอ, T=สวนอก, L=สวนเอว, S=สวนสะโพก และ Cy=สวนหาง)
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ก.กระดูกสันหลังสวนคอ (cervical vertebrate) หรือ กระดูกคอ(neck bone) ในสัตว
เลี้ยงในฟารมจะมีกระดูก 7 อัน ยกเวนในไกมีอยู 14 อัน ลักษณะของกระดูกสันหลังสวนคอจะ
แตกตางจากกระดูกสันหลังสวนอื่นๆ เนือ่ งจากสวน articular process เจริญดีมาก แตสวนยืน่
(process) อื่นเชน spinous process และ transverse process เจริญเติบโตนอยมาก การที่สวน
articular process เจริญเติบโตดี จึงทําใหกระดูกคอเปนกระดูกที่เคลือ่ นไหวไดดีกวากระดูกสวน
อื่นๆ กระดูกคออันแรกที่ติดกับกะโหลกศรีษะเรียกวา atlas สวนชิ้นทีส่ องเรียกวา axis กระดูกทั้ง
สองชิ้นนี้ จะแตกตางจากกระดูกคอสวนอื่น เนื่องจากมีขนาดยาวกวาและมีรูปรางเปนแทงมีเหลี่ยม
โดยสวน process ทั้งสามจะไมยื่นยาวออกไปมากนัก แตจะมีลกั ษณะเปนแทง กระดูกคอชิ้นที่ 3-7
จะมีขนาดสั้นกวากระดูกคอชิ้นที่ 1 และ 2
ข.กระดูกสันหลังสวนอก จะมีสวนตัวกระดูก (bodies) ที่สั้นกวากระดูกสวนอื่น และมี
สวนปลายของกระดูกซี่โครงมาเชื่อมตอ สวน spinous process จะมีการเจริญเติบโตดีกวาสวนอืน่
โดยเฉพาะสวนของ spinous process ของกระดูกสันหลังที่บริเวณไหล จะมีความยาวมากทําให
เกิดสวนของโหนก (wither) ที่เปนสวนแสดงความสูงของสัตว ความยาวของ spinous process
ของกระดูกสันหลังสวนอกจะมีขนาดสั้นลงไปเรื่อยๆ จํานวนกระดูกสันหลังสวนอกจะแตกตางกัน
ไปตามชนิดของสัตว
ค.กระดูกสันหลังสวนเอว มีสวนของ spinous process สั้น แตมีความสูงกวาสวนทาย
ของกระดูกสันหลังสวนอกตอนทายเล็กนอย สวน spinous process จะมีการเอียงไปทางขางหนา
ของลําตัว สวนของ transverse process จะมีขนาดใหญและแบน
ง.กระดูกสันหลังสวนสะโพก (สวนเชิงกราน) โดยทั่วไปจะมีจาํ นวนกระดูกและรูปรางที่
แตกตางกันไปตามชนิดของสัตว แตจะมีการตอเชื่อมกันของกระดูกแตละชิ้นและตอกันเปนชิ้น
ใหญเรียกวากระดูกสะโพก (sacrum) ดานหนาของกระดูกจะตอกับกระดูก lumbar ดานทายติดตอ
กับกระดูกหางชิ้นที่ 1 และมีสวนติดกับปกของกระดูก ileum
จ. กระดูกสันหลังสวนหาง หรือเรียกวากระดูกหาง รูปรางของกระดูกจะแตกตางกันไป
ตามชนิดของสัตว ขนาดของกระดูกจะเล็กลงไปเรื่อยๆจนถึงปลายหาง
1.3กระดูกซี่โครงและกระดูกอก กระดูกซี่โครงมีตําแหนงอยูระหวางกระดูกสันหลังสวน
อก และกระดูกอก (sternum) เปนกระดูกชนิดแบนที่มอี ยูเปนคูตามจํานวนของกระดูกสันหลังสวน
อก ในสัตวเลีย้ งบางชนิด อาจมีกระดูกซี่โครงชิ้นพิเศษอยูทางดานหนาหรือดานทายของกระดูก
ซี่โครงปกติ โดยทั่วไปกระดูกซี่โครงจะเชื่อมตอกับกระดูกสันหลังสวนอก ปลายอีกขางหนึ่งของ
กระดูกซี่โครงจะตอกับกระดูกอก (sternum) โดยมีกระดูกออน (costal cartilage) เปนตัวเชื่อม
สําหรับสัตวเลี้ยงที่มีกระดูกซี่โครงซี่พิเศษทางสวนทายของกระดูกซี่โครงปกติ เชน สุกร สุนัข และ
แมว กระดูกซีโ่ ครงซี่พิเศษนี้จะติดตอกับกระดูกสันหลังสวนอกเทานัน้ ไมมีสวนเชือ่ มตอกับกระดูก
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อกเลย เรียกกระดูกซี่โครงชิ้นพิเศษนี้วา flase ribs หรือ asternal ribs และสวนปลายของกระดูก
ซี่โครงชนิดพิเศษนี้เรียกวา floating ribs โดยรอยตอระหวางกระดูกซี่โครงแตละซี่ เรียกวา
intercostal space ซึ่งจะมีจํานวนนับนอยกวาจํานวนกระดูกซี่โครงปกติอยู 1 คู สวนของกระดูก
อกเปนกระดูกที่เกิดจากการเชื่อมตอกันของกระดูก (sternbrae)ประมาณ 3-6 ขอประกอบขึ้นเปน
ตัวกระดูก เรียกวา beds สวนปลายกระดูกที่ตอกับ costal cartilage เรียกวา xiphoid process
จํานวนกระดูกที่ตอกับกระดูกอกจะเชื่อมติดกันเมื่ออายุของสัตวมากขึน้ ในโคมีกระดูกที่มาเชื่อมตอ
กันเปนกระดูกอก 7 ขอ (sternbraes) ในมาและในสุนัขมี 8 ขอ ในสุกรมี 6 ขอ กระดูกอกเปนสวน
ที่ยึดเกkะของ costal cartilage และกลามเนื้ออก การเชื่อมตอกันระหวางกระดูกอกและกระดูก
ซี่โครงโดยผาน costal cartilage ทําใหเกิดเปนชองอก
2.กระดูกโครงรางสวนรยางค หรือสวนทีย่ ื่นมาจากกระดูกโครงรางสวนแกน เปนกระดูกที่
ประกอบดวยกระดูกรยางคสวนหนา (fore limb หรือpectoral limb) และกระดูกระยางคสวนหลัง
(hind limb หรือ pelvic limb) ซึ่งเปนกระดูกที่พัฒนามาเพื่อใชประโยชนในการเคลื่อนไหว การ
ทรงตัวและการรับน้ําหนักของรางกาย
ก.กระดูกระยางคสวนหนา สําหรับสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่เปนสัตวในฟารม (โค กระบือ
แพะ แกะ สุกร และมา) จะมีสวนประกอบของกระดูกระยางคสวนหนาไมครบทุกชิ้นเหมือนกับใน
สัตวปก หรือในสัตวเลื้อยคลาน โดยเฉพาะกระดูกระยางคที่เปนแกนตอกับกระดูกสันหลังสวนอก
ในสัตวเลีย้ งลูกดวยนมจะมีกระดูกเหลืออยูเพียงชิ้นเดียวคือกระดูกสะบัก (scapula) ในสัตวปก มี
กระดูกอยูครบทั้ง 3 ชิ้นคือ กระดูก scapular,coracoid และclavicle กระดูกที่ตอกับ scapular คือ
humerus,radius และ ulna เปนกระดูกยาวที่ทําหนาทีเ่ กี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของรางกายและ
เกิดเปนสวนกระดูกขาหนา
กระดูกสะบัก(scapular) เปนกระดูกที่มีรปู รางคอนขางแบนคลายรูปใบพาย หรือคลายรูป
สามเหลี่ยม สวนปลายของกระดูกสะบักจะเชื่อมตอกับสวนปลายของกระดูก humerus หรือ arm
bone โดยมีขอตอชนิด synovial joint มาตอเชื่อม แตขอ ตอมีการเคลื่อนไหวไดนอยมากสําหรับใน
สัตวเลี้ยง ผิวดานขางของกระดูกสะบักจะเห็นเปนสันกระดูกเปนทางยาว แบงผิวดานขางออกเปน 2
สวนคือ ผิวดานหนาของสัน (supraspinous forsa) และดานทายของสัน (infraspinous forsa)
กระดูกสะบักจะเปนกระดูกที่มีมัดกลามเนือ้ มายึดติดหลายมัด มีผลใหสวนขาหนาติดกับสวนลําตัว
ได
กระดูกตนแขน หรือ ตนขาหนา (humerus หรือ arm bone) เปนกระดูกยาวทีม่ ีความ
แตกตางกันในรายละเอียดเพียงเล็กนอยในสัตวเลี้ยงแตละชนิด ปลายของกระดูกที่ตอกับกระดูก
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สะบัก ทําใหเกิดเปนขอตอหัวไหล (shoulder joint) สวนปลายลางตอกับกระดูกยาวของปลายขา
หนา (radius) ทําใหเกิดเปนขอตอขอศอก (elbow joint)
กระดูกปลายขาหนา (fore arm) ประกอบดวยกระดูกยาว 2 ชิ้นคือ radius และ ulna ใน
สัตวทุกชนิดกระดูก radius เปนกระดูกยาวของสวนกระดูกปลายขาหนาที่มีขนาดใหญกวากระดูก
ulna แตในสัตวปกจะมีขนาดเล็กกวา กระดูก radius มีตําแหนงอยูด านในของสวนปลายขาหนา
และอยูระหวางกระดูกตนขาหนา (humerus) และกระดูกขอขาหนา (carpus) กระดูก ulna ในสัตว
แตละชนิดจะมีรูปรางแตกตางกันไป ในสัตวทุกชนิดจะพบสวนของ olecranous process ซึ่งเปน
ปลายแหลมของขอศอกได ในมากระดูก ulna จะเชื่อมตอกับ radius แตในโค แพะ แกะ และสุกร
กระดูก ulna จะแยกตัวออกจากกระดูก radius ทําใหกระดูกสวนนีไ้ มสามารถเคลื่อนไหวได ซึ่ง
แตกตางจากสุนัขและแมว
กระดูกขอขาหนา (carpus) ในสัตวเลีย้ งทุกชนิดเกิดจากกระดูกหลายๆชิ้นมาเรียงตัวตอกัน
เปน 2 แถว ไดแกกระดูกยาวเชน radial, intermediate และ ulna carpal bones และกระดูกสั้น 4
ชิ้น แตในสัตวบางชนิดอาจมีสวนยืน่ ไปทางดานหลังหรือดานขางของกระดูกขอขาหนาเพิ่มเติมอีก
กระดูกฝาเทา (metacarpal bones หรือ cannon bone)เปนกระดูกที่เชื่อมตอระหวาง
กระดูกขอขาหนาและกระดูกนิ้วเทา ประกอบดวยกระดูกสั้นๆตอกันหลายชิ้น มีจํานวนและขนาด
แตกตางกันไปตามชนิดสัตวกระดูกฝาเทาในโคและแกะเกิดจากการเชื่อมตอกันระหวาง3rd และ 4th
metacarpal bone โดยมีรอง ventrical groove เกิดขึ้นดานหนากระดูก cannon bone ในสุกร
กระดูก metacarpal bone จะพัฒนาไปทําใหเหลือกระดูกอยู 4 ชิ้น และชิ้นที่ 1 จะหดตัวเปนติง่
และกระดูกทีใ่ ชรับน้ําหนักตัวคือกระดูกชิน้ ที่ 3 และ4
กระดูกนิ้ว (digits หรือ toes fingers) มีจํานวนแตกตางกันไประหวาง 1-5 นิ้วขึ้นกับ
จํานวนกระดูก metacarpal bones สําหรับในโค แพะ แกะ มีกระดูกนิ้ว 2 นิ้ว แตในสุกรมีครบทั้ง
5 นิ้ว ในมา ลอ ลามีนิ้วเพียง 4 นิ้วประกอบดวยกระดูกสั้นหลายๆชิ้นมาประกอบกัน
ข.กระดูกระยางคสวนหลัง (hind limb หรือ pelvic limb) ประกอบดวยกระดูก 3 ชิ้นที่
เชื่อมตอกันทีส่ วน acetabulum(socket) ของ hip bone คือกระดูก ischium,iliumและ pubisการ
เชื่อมตัวกันของกระดูกทั้งสามชิ้น ทําใหเกิดเปนกระดูกทีม่ ีรูปรางไมแนนอน เรียกวา hip bone
หรือ os coxae สวนของ os coxae แตละขางจะเชื่อมติดกันทางดานลาง ทําใหเกิดเปนขอตอแบบ
symphysis ซึ่งทําใหมีการเชื่อมตอของ os coxae แตละขางเกิดเปนกระดูกชิ้นเดียวเรียกวา ossa
coxarum หรือ pelvis กระดูก ilium เปนกระดูกที่มีขนาดใหญที่สุดของ os coxae มีรูปรางคลาย
สามเหลี่ยมไมแนนอน ดานบนแผเปนปกแบนกวางเรียกวา wing of the ilium อยูระหวางสวน
tuber sacral tuber coxae หรือ hock bone กระดูก ischium จะเปนกระดูกที่มเี นื้อกระดูกสวน
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ทายสุดยื่นนูนออกมามีขนาดใหญเห็นไดชัดเจนเรียกวา tuber ischii หรือ pin bone สวนกระดูก
ischium เปนกระดูกที่ยนื่ ไปทางดานหลังและดานขางของ acetabulum และเปนสวนพืน้ ของ
กระดูก pelvis เปนสวนใหญ
กระดูก pelvis เปนกระดูกระยางคหลังที่มขี นาดใหญที่สดุ ดานหนาของพื้นกระดูก pelvis
เชื่อมตอกับกระดูก pubis อีกขางหนึ่งของ os coxae ทําใหเกิดเปนขอตอแบบ symphysis ขึ้นมา
กระดูก pubis , ischium และบางสวนของ ilium จะเชื่อมตอกันทําใหเกิดเปนรู (foramen) ที่มี
ขนาดใหญที่สดุ ของรางกาย เรียกวา obturater foramen ทําหนาที่เปนทางผานของ sciatic nerve
แตละขางของ os coxae จะมาเชื่อมตอกันตรงกลางทางดานลางตรงกระดูก pubis ทําใหเกิดเปน
pubic symphysis (symphysis pelvis) ขอตอสวนนี้มีความสําคัญกับสัตวเพศเมียในขณะทีเ่ กิด
การคลอด ขอตอนี้มีความสามารถในการยืดตัวออกไดเล็กนอย ทําใหชองเชิงกราน (pelvic canal)
ขยายกวางออกไปไดโดยอิทธิพลของฮอรโมน relaxin โดยทัว่ ไปดานบนของชองเชิงกรานจะมี
กระดูก sacrum มาเชื่อมตอกันกับสวนปกของกระดูก ilium ทั้ง 2 ขาง
กระดูกตนขาหลัง (femur) เปนกระดูกยาวที่อยูระหวางกระดูกขอตอสะโพก (hip jiont)
และขอตอหัวเขา (stifle joint) ลักษณะสวนหัวของกระดูกตนขาหลังจะคอนขางกลมและเชื่อมตอ
กับสวนของ acetabulum ของ hip bone เกิดเปนขอตอสะโพก (hip joint) ตัวกระดูกตนขาหลังมี
เนื้อกระดูกขรุขระที่นูนเดนออกมาเปนที่ยดึ เกาะของกลามเนื้อขนาดใหญ รวมทั้งกลามเนื้อสะโพก
หลายมัด ดานปลายของกระดูกตนขาที่เชือ่ มตอกับกระดูก tibia นอกจากนี้จะมีสวนที่ไปตอกับ
กระดูกสะบาหัวเขา (patella) ตอจากปลายกระดูกตนขาหนามีกระดูกรูปเมล็ดงา (sesamoid
bone)เรียกวากระดูกสะบาหัวเขา (patella)
กระดูกแขง (tibia) และกระดูกนอง (fibula) เปนกระดูกยาวในสวนของขาหลัง เทียบไดกับ
สวน radius และ ulna ของขาหนา กระดูก tibia จะมีขนาดใหญกวามาก โดยกระดูก fibula จะเกาะ
อยูกับ tibia ทางดานขาง ดานปลายบนของกระดูก fibula จะเชื่อมตอกับกระดูก femor ทําใหเกิด
เปนขอตอ stifle joint ปลายลางของกระดูก tibia จะเชื่อมตอกับกระดูกขอเทาหลัง (tarsus หรือ
hock ) โดยมีขอตอเรียกวา hock joint
กระดูกขอเทาหลัง (tarsus หรือ hock) ประกอบดวยประกอบดวยกระดูกสั้นเรียงกันเปน 2
แถวคือ talus หรือ tibial tarsal bone และ calcaneum หรือ fibula tarsal bone โดยสวนของ
calcaneum เปนสวนขอเทาหลังที่ทําหนาที่ใหกลามเนือ้ มายึดเกาะทําใหเกิดเปนขอเทาขึ้นมา ในมา
จะมีกระดูกสัน้ เรียงตัวกันเปน 3 แถว
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กระดูกฝาเทาหลัง (metatarsus) เปนกระดูกที่อยูระหวางกระดูกขอเทาและกระดูกนิ้วเทา
ในสัตวเลีย้ งสวนใหญเปนกระดูกชนิดยาว รูปรางคลายกับกระดูกฝาเทาหนา มีจํานวนกระดูก
แตกตางกันตามชนิดของสัตว
กระดูกนิ้วเทา (digits) กระดูกนิ้วเทาหลังจะมีจํานวนเทากับกระดูกนิ้วเทาหนา ในสุกรมี
นิ้วเทาขาหลัง 4 นิ้ว คือนิ้วที่ 2,3,4 และ 5 โดยนิว้ ที่ 3และ 4 เปนนิ้วทีม่ ีขนาดใหญ และทําหนาที่ใน
การรับน้ําหนักของรางกายสวนทาย แตโคและแกะมีนวิ้ เทาขาหลังเพียง 2 นิ้ว คือนิ้วที่ 3 และ 4
เทานั้น
กระดูกที่พบในเนื้อเยื่อที่ออนนุม พบไดในสัตวเลีย้ งบางชนิดเทานัน้ เชนในสุกร พบ
กระดูกที่เนื้อเยื่อออนนุมของกระดูก os rostri ในสุนัขพบไดในสวนองคชาตเรียกวา os penis และ
ในสัตวปก พบไดใน sclera ของลูกตา เรียกวา scleral ring เปนตน
กายวิภาคและจุลกายวิภาคของกระดูก
กระดูกยาวประกอบดวยตัวกระดูก (shaft หรือ diaphysis) และสวนปลายกระดูกทัง้ สอง
ขางเรียกวา epiphysis สวน epiphysis เปนสวนของกระดูกที่เกีย่ วของกับการเจริญเติบโตของ
กระดูกยาว มีเนื้อกระดูกคลายฟองน้ํา (spongy bone หรือ cancellus bone)ปรากฏอยู ในสัตวที่
ยังเจริญเติบโตไมเต็มที่
บริเวณระหวางตัวกระดูกและปลายกระดูกทั้งสองขางจะมีสวน
metaphysis ซึ่งมีแนวกระดูกออนเรียกวา epiphyseal plate หรือ epiphyseal cartilage เปน
บริเวณทีก่ ระดูกมีการเจริญเติบโตทางดานยาว ในสัตวทเี่ จริญเติบโตเต็มที่แลวจะไมปรากฏสวนนี้
ใหเห็น epiphysis ทั้งสองขางของกระดูกยาวจะถูกหอหุมดวยกระดูกออน (articular cartilage
หรือ hyaline cartilage) ซึ่งเปนสวนปลายของกระดูกที่จะเกิดเปนขอตอ สวนตัวกระดูกจะถูกหุม
ดวยเยื่อบางๆเรียกวา periosteum บริเวณนี้จะมีเซลลกระดูก osteoblast ที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการ
สรางเนื้อกระดูกเพื่อซอมแซมสวนของกระดูกที่เกิดการแตกหัก ในสัตวที่โตเต็มทีแ่ ลวจะไมปรากฏ
สวน perisoteum ในสัตวที่ยังเจริญเติบโตไมเต็มที่ สวน periosteum จะทําใหเนื้อกระดูกมีการ
เจริญทางดานกวางของตัวกระดูก

61

proximal epiphysis
metaphysis

articular carticulage
epiphyseal plate
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metaphysis
distal epiphysis
ภาพที่ 4.4 สวนประกอบของกระดูกยาว

ดัดแปลงจาก : Carola และคณะ, 1992
กระดูกยาวเมือ่ นํามาผาออกตามแนวความยาว
จะพบวาตรงกลางตัวกระดูกจะมีโพรง
เรียกวาโพรงกระดูก (medullary cavity หรือ marrow cavity) ซึ่งบุดวยเยื่อบุผวิ รอบชองของโพรง
กระดูกเรียกวา endosteum โดยทั่วไปเนือ้ กระดูกที่ลอมรอบโพรงกระดูกเปนเนื้อกระดูกชนิดเนื้อ
แนน(compact bone) ถัดออกจากเนื้อกระดูกออกไปเปนสวนเยื่อหุม กระดูกเรียกวา periosteum
ในสัตวที่โตเต็มที่แลวสวน periosteum ของกระดูกจะหายไป บริเวณ epiphysis จะเปนกระดูกทีม่ ี
รูพรุนและโปรง (compact bone) บริเวณนี้จะมีชองทางติดตอกับโพรงกระดูกทีม่ ีไขกระดูกสีแดง
บรรจุอยูในชองเล็กๆเรียกวา marrow space เยื่อบางๆที่หุมโพรงกระดูกเรียกวา endosteum มี
หนาที่เกีย่ วกับการสรางเม็ดเลือดพวก RBC, WBC, leucocyte, erythrocyte และ platelet สวน
ไขกระดูกสีแดงพบไดในกระดูกของสัตวที่ยังเจริญเติบโตไมเต็มที่เทานั้น
เมื่อนําชิ้นกระดูกขาซึ่งเปนกระดูกยาวมาเลือ่ ยออกเปนชิน้ เล็กๆบางๆ และนําไปสองดูดวย
กลองจุลทรรศนตรงสวนของกระดูกเนื้อแนน จะเห็นไดวาเนื้อกระดูกจะมีรู(ทอ)เล็กๆกระจายอยู
ทั่วไป เรียกวา haversian canal ซึ่งเปนชองทางผานของเสนเลือด เสนน้ําเหลืองฝอยและ
เสนประสาทที่มาหลอเลี้ยงกระดูก แตละ haversian canal ซึ่งเปนทอทางผานของเสนเลือด เสน
น้ําเหลืองและเสนประสาทจะมีวง (lamella) ลอมรอบอยู บนแนววงจะมีแอง (lacuna) แทรกอยู
เปนระยะ ซึ่งมีเซลลกระดูก (osteocyte) ฝงตัวอยูในแอง การเรียงกันเปนวงของ lamella เกิดจาก
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การจัดเรียงอยางเปนระเบียบของ collagen fiber ที่อยูภ ายใน matrix กลุม fiber เหลานี้จะมีการ
เรียงตัวขนานกันและซอนกันเปนชั้นๆ และแตละชั้นของ fiber ที่เรียงตัวกันจะวางเรียงซอนกันใน
ลักษณะบิดเปนเกลียวแบบมีทิศทางตรงกันขาม ทําใหเกิดเปนวง (lamella) ขึ้น โดยทัว่ ไปวงที่ลอม
ทอ haversian canal จะเรียงซอนกันหลายชั้น การจัดเรียงตัวกันของเนื้อกระดูกเปนวงๆเรียงซอน
กันเรียกวา haversian system หรือ osteon โดยใน 1 harversian system จะประกอบดวยวง
(lamella) เรียงซอนกันหลายๆชั้นรอบ harversian canal บนแนวของวง (lamella) จะมีแอง
(lacuna) แทรกตัวอยูเ ปนระยะๆ ภายในแองจะมีเซลลกระดูก (osteocyte) ฝงตัวอยูแ ตละแอง
(lacuna) จะมีทอเล็กๆเรียกวา canaliculi ยื่นกระจายออกมาเปนรัศมีเชื่อมตอระหวางแองในแตละ
วงเขาดวยกัน นอกจากนี้ lacuna ที่อยูบน lamella วงในสุดของ harversian system ยังมีการ
เชื่อมตอกับ harversian canal ดวย ทําใหมีการเชื่อมตอกันภายใน harversian system แตละอัน
แตละ harversian system จะติดตอกันโดยผานแขนงของ harversian canal ที่ทอดตัวเชื่อมตอ
ระหวาง harversian canal ที่อยูใกลกนั โดยไมตดิ ตอผานทาง canaliculi
เสนเลือดฝอยที่มาหลอเลี้ยงเนื้อกระดูกและผานเขามาภายใน harversian canal จะทํา
หนาที่เปนแหลงอาหาร ออกซิเจน และรับของเสียจากเซลลที่อยูภายใน lacuna โดยผานทาง
canaliculi ที่มแี ขนงของเซลลกระดูก osteocyte อยู แตละ harversian canal มีชองทางติดตอกับ
ภายนอกและภายในโพรงกระดูก (marrow cavity) โดยผานทางทอแนวขวางหรือแนวเฉียงๆ ซึ่ง
แทงทะลุเขาไปในเนื้อกระดูกไปติดตอกับ harversian canal โดยตรงเรียกชองทางผานนี้วา
volkmann’s canal ทอ volkmann’s canal จะไมมี concentril lamellar ลอมรอบอยู แตละ
harversian system มีเสนแบงขอบเขตของ harversian canal เรียกวา cementing substance
เปน mineralized matrix ที่มี collagen fiber อยูเล็กนอยลอมรอบอยู
periosteum
traveculae of
outer
Haversian
cancellous bone
lamellae periosteal fiber
canal osteon
tissue
Inner lamellae

single osteon

endosteum Volkmann’s
canals

ภาพที่ 4.5 จุลกายวิภาคของกระดูกยาว
ดัดแปลงจาก : Carola และคณะ, 1992
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ภาพที่ 4.6 สวนประกออบของ single osteon และ single bone cell ในกระดูกยาว
ดัดแปลงจาก : Carola และคณะ, 1992
กระดูกเปนเนือ้ เยื่อเกีย่ วพันชนิดพิเศษที่สําคัญของรางกายสัตวมีสวนประกอบที่สําคัญ 2
สวนคือ เซลลกระดูกมี 3 ชนิดคือ osteoblast, osteocyte และ osteoclast นอกจากเซลลกระดูก
แลวจะมีสารประกอบที่อยูระหวางกระดูก (bone matrix หรือ extracellular matrix)ประกอบดวย
สารอินทรียและสารอนินทรียมากมาย นอกจากนีย้ ังมีสวนของของเหลว เชนน้ําเลือดและน้ําเหลือง
ไปหลอเลี้ยงตลอดเวลา
กระดูกเปนอวัยวะที่มกี ิจกรรมทั้งการสังเคราะหและการทําลายเพื่อดึง
แคลเซียมไปในประโยชนในกิจกรรมตางๆในรางกาย
1.osteoblast เปนเซลลกระดูกที่ทําหนาที่สังเคราะหสารอินทรียของ bone matrix และ
การสะสมของสารอนินทรียของเนื้อกระดูก bone matrix ที่ถูก osteoblast สังเคราะหขึ้นมาใหม
และยังไมมีการสะสมของแคลเซียม (calcification) เรียกวา osteoid
2.ostecyte เปนเซลลกระดูกที่โตเต็มที่จะพบอยูในแองหรือชองเล็กๆเรียกวา lacuna เซลล
กระดูกประเภทนี้จะไมมีการแบงตัวอีก แตจะทําหนาทีร่ ักษา matrix ของกระดูกและเกี่ยวของกับ
การสลายเนื้อกระดูก (osteolysis) และปลดปลอยแคลเซียมออกไปสูกระแสเลือด
3.osteoclast (bone eating cell) ทําหนาที่ยอยสลายสวนของกระดูกเพื่อตบแตงรูปราง
ของกระดูก โดยจะหลั่งเอ็นไซมหลายชนิด ทําใหมกี ารยอย collagen และมีการละลายของผลึก
แคลเซียมออกจากกระดูก
bone matrix หรือ extracellular matrix ประกอบดวย organic matrix และ inorganic
matrix เปนสวนที่เซลลกระดูกสรางขึ้นมาสวนของ organic matrix ประกอบดวย ground
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substance ที่สําคัญไดแก chondroitin sulfate , hyaluronic acid และ collagen fiber สวน
inorganic matrix ประกอบดวยแรธาตุและสารอินทรียตางๆ แรธาตุที่สําคัญไดแก แคลเซี่ยม
ฟอสฟอรัส เปนสวนใหญโดยรวมตัวกันอยูในรูปของผลึกบางๆ เรียกวา hydrxyapatite crystral
ผลึกเหลานี้จะเกาะอยูบนเสนใยและแทรกอยูระหวางเสนใยอยางสม่ําเสมอ
อัตราสวนระหวาง
organic matrix และ inorganic matrix ในกระดูกจะเปลี่ยนแปลงตามอายุของสัตว เมื่อสัตวมีอายุ
มากขึ้น inorganic matrix จะมีสัดสวนมากขึ้น
กระดูกออน (cartilage)
กระดูกออนเปนเนื้อเยื่อเกีย่ วพันชนิดพิเศษชนิดหนึง่
มีความแข็งแรงแตบิดงอได
ประกอบดวยเซลลกระดูกออน (chondrocyte) และ extracellular matrix ที่ประกอบดวยเสนใย
(fiber)พวกคลอลาเจน และอีลาสติน และ สารที่ทําใหกระดูกออนมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุนได
(gel like substance) เนื้อกระดูกออนจะไมมีเสนเลือดผานเขามาหลอเลี้ยงโดยตรงเชนเดียวกับ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดอื่นๆ แตจะไดรับเลือดจากการแพรของเลือดจากเสนเลือดที่อยูบ ริเวณใกลเคียง
ผานเขามาทาง extracellular matrix ของกระดูกออน นอกจากนี้ยังไมพบสวนของเสนน้ําเหลือง
และเสนประสาทที่กระดูกออนดวย
เซลลกระดูกออน (chondrocyte หรือ cartilage cell) ทําหนาที่สรางสวนประกอบของ
matrix เชน collagen, proteoglycans และ hyaluronic acid เปนตน การทํางานของเซลลกระดูก
ออนถูกควบคุมโดยฮอรโมนหลายชนิดเชน GH, thyroxine และ testosterone เปนตน กระดูก
ออนสามารถแบงตามชนิดของเสนใยและลักษณะของ extracellular matrix ที่เปนสวนประกอบได
3 ประเภทคือ hyaline cartilage, elastic cartilage และ fibrocartilage เปนตน hyaline cartilage
เปนกระดูกออนชนิดที่พบไดมากที่สุดในรางกายทําหนาทีเ่ กี่ยวกับการลดการเสียดสี มีลักษณะเรียบ
และลื่น มีเสนใยที่มีคลอลาเจนชนิดละเอียดปนอยู กระดูกออนชนิดนี้พบไดที่กระดูกซี่โครงสวน
costal cartilage ที่ยึดกระดูกซี่โครงกับกระดูกอก กระดูกออนรูปวงแหวนของทอทางเดินหายใจ
(tracheal ring)และกระดูกตรงปลายกระดูกยาวทั้งสองขาง (articular cartilage) รวมทั้งสวน
epiphyseal plate ของกระดูกทีก่ ําลังเจริญเติบโต (growing bone) elastic cartilage เปนกระดูก
ออนที่มีความเหนียวหรือยืดหยุนดี เนื่องจากมี elastic fiber เปนสวนประกอบอยูใ นเนื้อกระดูกมาก
(matrix) สวนelastic cartilage จะพบไดที่สวนใบหู (pinna) epiglottis ทอในชองหู(auditory
tubes)และที่กระดูกออนบางชนิดของกลองเสียง สวน fibrocartilage หรือ fibrous cartilage เปน
กระดูกออนทีม่ ีเสนใยคลอลาเจนมากมีเซลลกระดูกออนนอย เปนกระดูกออนที่รบั แรงกดไดมาก
และยืดหยุนไดนอยพบไดในสวนของรางกายที่ตองรับแรงกดมากและพบอยูรวมกับ firous tissue
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เชน บริเวณ intervertebral disc symphysis pubis memiscus ตามขอตอที่เคลื่อนไหวไดอยาง
อิสระ (synovial joint) เปนตน
ขอตอ (joints)
ขอตอเปนสวนโครงรางของรางกายที่เกิดขึ้นตรงบริเวณที่มีกระดูกมาตอกัน หรือมีกระดูก
มาตอกับกระดูกออน (articular cartilage) บริเวณนีจ้ ะมีผังผืดที่เปนเนื้อเยื่อสีขาว( ligament) มี
ความเหนียวกวาเอ็น (tendon) เปนสวนมายึดใหเชื่อมตอกัน บางขอตออาจมีสวนของกระดูกออน
ชิ้นเล็กๆมาชวยยึดกระดูกไว หรืออาจมีปลอก (capsule)มาหอหุมไวเรียกวา joint capsule ภายใน
ขอตออาจมีของเหลวที่ผลิตจากเซลลเยื่อบุผิวของผนังภายในปลอกนั้น เพื่อทําหนาที่ในการหลอลื่น
ใหขอตอเคลื่อนไหวไดดีขึ้น โดยทัว่ ไปขอตอจะทําหนาที่ประสานกับเอ็นที่ยึดกับกระดูกทําใหเกิด
เปนรูปรางของสัตว นอกจากนี้ทําหนาที่ในการรับน้ําหนักรางกายและเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
รางกาย สามารถแบงขอตอออกตามตามสามารถในการเคลื่อนไหวเปน 3 กลุมคือ
1.synarthrose joint หมายถึงขอตอชนิดที่ไมสามารถเคลื่อนไหวไดเลย ขอตอประเภทนี้
มักเปนขอตอที่ไมมีชองวาง (joint cavity) และตอเชื่อมกระดูกทั้งสองชิ้นเขาดวยกันดวย fibrous
connective tissue หรือ กระดูกออน ไดแก ขอตอsutureo, syndesmous, synchodroses,
symphysis และ pomphoses เปนตน
2.amphiarthrose joint หมายถึงขอตอที่สามารถเคลื่อนไหวไดเล็กนอย เปนขอตอที่ยึด
กระดูกไวดวยกระดูกออนเปนสวนใหญจะมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ articular surface, articular
cartilage, joint capsule และ joint cavity ขอตอชนิดนี้จะมีชื่อเรียกที่แตกตางกันไปขึ้นกับรูปราง
ของขอตอ หรือขึ้นกับลักษณะการเคลื่อนไหวของขอตอไดแก glinding joint (arthrodia)
enarthrose (ball and socket joint ) เปนตน
3.diarthrose joint หมายถึงขอตอที่มีการเคลื่อนไหวไดดี เปนขอตอที่พบมากในรางกาย
สวนตางๆของสัตวเลี้ยง ขอตอชนิดนี้มีโครงสรางที่ประกอบดวย articular cartilage, joint
capsule ที่เปน dense fibrous connective tissue, ในสวน articular capsule บุดวย synovial
membrane โดยสวนของ synovial membrane จะทําหนาที่สรางของเหลวที่หลอเลี้ยง articular
cartilage และหลอลื่นขอตอ (synvial fluid) เชน synovial joint
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การเคลื่อนไหวของขอตอ
ขอตอในรางกายที่มีการเคลือ่ นไหวอยางอิสระ ลักษณะการเคลื่อนไหวมีไดหลายแบบเชน
การเคลื่อนไหวไปขางหนา ขางหลัง (glinding) การงอขอตอ (flexion) การยืดขอตอ (extension)
การหมุนรอบตัว (rotation) การกางขอตอ (adduction) การหุบขอตอ (abduction) การยืดตัวอยาง
เต็มที่ของขอตอ ( hyperextension) และการเคลื่อนที่ไดรอบทิศทาง (circumduction)
ขอตอในรางกายสามารถแบงออกตามลักษณะการยึดตอกันของหนากระดูกไดแบงเปน 3
ประเภทคือ
1.fibrous joint เปนขอตอที่หนาตอของกระดูกยึดติดกันดวย fibrous connective tissue
ไมมีชองวางภายในขอกระดูก และสามารถเคลื่อนไหวไดเล็กนอยหรือแทบจะเคลื่อนไหวไมไดเลย
มี 3 แบบไดแก
ก.suture เปนขอตอที่พบที่รอยตอของกะโหลกศีรษะ ในขณะที่สัตวอายุนอย suture บาง
แหงอาจมีการเคลื่อนไหวไดบาง แตเมื่อสัตวมีอายุมากขึ้นจะมีกระดูกเขามาแทนที่ กลายเปนขอตอที่
ติดกันสนิทไมสามารถเคลื่อนไหวไดเลย ไดแกขอตอระหวาง occipital bone และ parietal bone
สวนของ suture เปนขอตอแบบ synarthroses
ข.syndesmosis เปนที่อยูร ะหวางปลายกระดูกที่อยูหางกันพอสมควร และยึดติดกันดวย
fibrous tissue เชนขอตอระหวางตัวกระดูก radius ulna เปนขอตอแบบ amphiarthrose
ค.gomphosis เปนขอตอที่พบที่รากฟน ยึดติดกับ bony socket ของกระดูก maxilla และ
mandible ดวย periodential ligament จัดเปนขอตอที่เคลื่อนไหวไมได
2.cartilagenous
joint
เปนขอตอที่หนาตอของกระดูกยึดติดกันดวยกระดูกออน
(cartilage) ไมมีชองวางในขอตอ เคลื่อนไหวไดเล็กนอยหรือไมไดมี 2 แบบ
ก.synchondrosis เปนขอตอที่ยึดกระดูกยาว 2 ชิ้นไวดว ยกันโดย hyaline cartilage
จัดเปนขอตอที่พบชั่วคราว เมื่อสัตวเจริญเติบโตเต็มที่จะมีเซลลกระดูกมาแทนที่ หรือเปลี่ยนเปน
กระดูก จะพบขอตอนี้บริเวณ epiphyseal plate ที่เปนขอตอระหวาง epiphysis และ diaphysis
หรือที่ costal cartilage ของกระดูกซี่โครงที่ 1 ตอกับกระดูกอก (sternum) ขอตอนี้จะไมถูก
เปลี่ยนเปนกระดูกเมื่อสัตวโตเต็มที่
ข.symphysis เปนขอตอที่หนาตอกระดูกเชื่อมตอกันดวย fibrocartilage เคลื่อนไหว
ไดเล็กนอยมักพบตามแนวกลางลําตัว
3.synovial joint เปนขอตอที่สามารถเคลื่อนไหวไดสะดวกที่สุดมีลักษณะเฉพาะคือ
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ก.มีarticular cartilage ที่เปนชั้นบางๆ ของ hyaline cartilageคลุมอยูที่สวนปลายของ
กระดูกที่มาตอกันเปนขอตอ
ข.มีfibrous capsule เปน dense connective tissue ยึดตอระหวางขอบของหนาตอ
กระดูกและถูกเสริมใหแข็งแรงทางดานนอกดวย ligament ที่มีชื่อเรียกตางๆกัน
ค.มี joint cavity ซึ่งเปนชองวางภายใน fibrous capsule อาจเรียกวา synovial cavity
ง.มี synovial membrane บุอยูดานในของ fibrous capsule ทําหนาที่สราง synovial
fluid เปนของเหลวที่ชวยหลอลื่นขอตอและนําสารตางๆมาเลี้ยงกระดูกออน (cartilage)
synovial joint ของรางกายบางแหงอาจถูกเสริมใหมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยมี
fibrocartilage จากสวน articular capsule แผขยายเขาไปใน joint cavity กลายเปน articular
cartilage

