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ระบบข้อต่อ  

ผศ.น.สพ. ปรีชา  มูลสาร 
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ข้อต่อ 

หมายถึง   บริเวณท่ีกระดูกตั้งแต่ 2 ช้ินข้ึนไปมาเช่ือมต่อกนั โดยมีเน้ือเยือ่เก่ียวพนั 
                เอน็ พงัผดื เขา้มาห่อหุม้ และยดึกระดูก (ภาพท่ี 2.1-2.2) 
 

โครงสร้าง หนา้ท่ี การท างาน ทิศทางการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อ ข้ึนอยูก่บั 
  1. ลกัษณะของกระดูกท่ีถูกยดึ 
  2. กลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

การเคล่ือนไหวของขอ้ต่อ ข้ึนอยูก่บัการยดืหรือหดตวัของกลา้มเน้ือ 
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ภาพที่ 2.1 กายวภิาคของข้อต่อหัวเข่า 

ทีม่า: (ข้อต่อหัวเข่า, www.healthupdatetoday.com, 2554)  
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ภาพที่ 2.2 กายวภิาคของข้อต่อ  

ทีม่า : (ข้อต่อ, www.himayah.net, 2554)  
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โครงสร้างที่ส าคญัของข้อต่อ  

  1. เส้นเอน็ (ligaments)  
  2. หมอนรองกระดูก (articular disc หรือ menicus)  
  3. ขอบกระดูกอ่อน (marginal cartilage) 
  4. เส้นเลือดและเส้นประสาท (vessel and nerve) 
  5. น ้าไขขอ้ (synovial fluid) 
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เส้นเอน็ (ligaments) 

1. แบ่งตามต าแหน่ง เป็น 2 ประเภท คือ  
 

 1) เสน้เอน็ภายนอกของถุงหุม้ขอ้ต่อ (extracapsular ligament) 
      เป็นเสน้เอน็ท่ีอยูด่า้นขา้งของขอ้ต่อ  
 

 2) เสน้เอน็ภายในถุงหุม้ขอ้ต่อ (intracapsular ligament)  
         เป็นเสน้เอน็ท่ีอยูด่า้นในของถุงหุม้ขอ้ต่อ (ภาพท่ี 2.2)  
 
 
 

เส้นเอน็ท าหน้าทีย่ดึกระดูกให้เช่ือมต่อกนั 
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หมอนรองกระดูก (articular disc หรือ menicus) 

 คือ แผน่กระดูกอ่อนชนิดไฟโบรคาทิเลจ (fibrocartilage)  
  
 ท่ีอยู ่ 
  อยูร่ะหวา่งกระดูกอ่อนผวิขอ้ (articular cartilage)  
  
 หนา้ท่ี 
  1.ช่วยใหข้อ้ต่อมีการเคล่ือนไหวไดก้วา้งมากข้ึน  
  2. ช่วยลดการกระทบกระแทกของขอ้ต่อ  
 



8 

ขอบกระดูกอ่อน (marginal cartilage) 

 คือ แผน่ของกระดูกอ่อนไฟโบรคาทิเลจ  
 

 ท่ีอยู ่
  อยูล่อ้มรอบขอบของโพรงกระดูกอ่อน 
 

 หนา้ท่ี  
  1. ท าใหโ้พรงขอ้ต่อ (joint cavity) มีการขยายขนาดเพิ่มข้ึน  
  2. ป้องกนัการแตกหกัของโพรงขอ้ต่อ  
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เส้นเลอืด (vessel) 

 -  เสน้เลือดแดงจะเช่ือมติดต่อกนัอยูร่อบๆ ขอ้ต่อขนาดใหญ่  
 - เสน้เลือดแดงจะแตกแขนงไปเล้ียงส่วนปลายของกระดูกและถุงหุม้ขอ้ต่อ (joint 

capsule)  
 - เส้นเลือดแดงฝอยประสานกนัเป็นร่างแหอยู่ภายในเยื่อบุขอ้ต่อแบบมีไขขอ้ 

(synovial membrane) 
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น ้าไขข้อ (sylnovial fluid) 
 คือ  ของเหลวท่ีอยูใ่นโพรงของขอ้ต่อแบบมีไขขอ้ (ตารางท่ี 2.1) 
 

 ท่ีมา : น ้าไขขอ้ถูกสร้างและขบัออกมาจากเยือ่บุซิลโนเวียล(sylnovial membrane) 
 

 หนา้ท่ี 
  1. ช่วยเคลือบผวิดา้นบนของกระดูกท่ีเป็นขอ้ต่อ  
  2. ช่วยท าใหข้อ้ต่อเคล่ือนท่ีไดส้ะดวก 
  3. ช่วยไม่ใหก้ระดูกเสียดสีกนั  
 

    ** น ้ าไขขอ้ท่ีมีเมือกและโปรตีนเพิ่มข้ึนจะมีความหนืดเพิ่มข้ึน ท าให้ขอ้ต่อ
เคล่ือนท่ีไดไ้ม่สะดวก  

    *** โรคเกาตเ์กิดจากการตกตะกอนของเกลือโซเดียมยรีูเอต ในโพรงของขอ้ต่อ 
 เน่ืองจากความเมทาบอลิสมของสารประเภทไนโตรเจน  เช่น โปรตีน ผดิปกติไป 
     ท าใหข้อ้ต่อเคล่ือนท่ีไม่สะดวกและเกิดการเจบ็ปวด 
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ตารางที่ 2.1 คุณสมบัตแิละองค์ประกอบของน ้าไขข้อ  
ลกัษณะทีศึ่กษา หน่วย จ านวน 

ความเป็นกรด-ด่าง - 7.39 

ความหนืด - 235 

ความถ่วงจ าเพาะ - 1.012 

ที่มา : (อนันต์ ปานศุภวชัร, 2542,  หน้า  80-89) 
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 ตารางที่ 2.1 คุณสมบัตแิละองค์ประกอบของน ้าไขข้อ (ต่อ)  
ลกัษณะที่ศึกษา หน่วย จ านวน 

ของแข็ง ร้อยละ 3.4 

โซเดียมออิอน (Na+) มิลลอิคิววิาเลนท์ต่อลติร 
( mEq / L ) 

135 

โปรตีน กรัม/ 100 มิลลลิติร 2.8 

เมือก กรัม/ 100 มิลลลิติร 0.85 

กรดยูริก กรัม/ 100 มิลลลิติร 3.9 

กรดไฮยาลูโรนิค มิลลกิรัม/ 100 มิลลลิติร 155 
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 การแบ่งชนิดของข้อต่อ  

  เกณฑ์การแบ่งชนิดของข้อต่อ พจิารณาจาก 

 

  1. หน้าที ่หรือความสามารถในการเคลือ่นที่ได้ของข้อต่อ 

   

  2. ทิศทางในการเคลือ่นที่ของข้อต่อ  

   

  3. โครงสร้างและความสามารถในการเคลือ่นที่ของข้อต่อ 
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ข้อต่อแบ่งตามหน้าทีห่รือความสามารถในการเคลือ่นทีข่องข้อต่อ 
 1. ข้อต่อที่เคลือ่นที่ไม่ได้ (synarthroses หรือ immovable joint)  

 

 2. ข้อต่อที่เคลือ่นที่ได้เลก็น้อย (amphiarthroses หรือ slightly movable joint) 

   2.1 ข้อต่อเอน็ยดึ (syndesmosis)  

   2.2 ข้อต่อกระดูกอ่อนเส้นใย หรือแนวประสานกระดูก (symphysis)  

 

 3. ข้อต่อที่เคลือ่นที่ได้มาก (diarthroses หรือ freely movable joint)  เป็นข้อต่อที่ 

          อยู่ตามกระดูกระยางค์ต่างๆ 
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ข้อต่อทีเ่คลือ่นทีไ่ม่ได้ 

 เป็นข้อต่อทีอ่ยู่ในแกนกลางของร่างกาย    เช่น  

  1. ข้อต่อที่เป็นรอยประสาน (suture) ของกะโหลกศรีษะ (ภาพที ่2.3) 

  2. ข้อต่อกระดูกอ่อนไฮยาลิน (synchondrosis) ที่ต่อระหว่างกระดูกกับ
กระดูกอ่อน  

 ข้อต่อกระดูกอ่อนไฮยาลินพบในเด็กเท่าน้ัน เม่ือเป็นผู้ใหญ่แล้วจะเปลี่ยนเป็น
กระดูกแข็งทั้งหมด 
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ข้อต่อทีเ่คลือ่นทีไ่ด้เลก็น้อย 

 เป็นข้อต่อทีอ่ยู่ในแกนกลางของร่างกาย มี 2 ลกัษณะ คือ 

 1. ข้อต่อเอน็ยดึ (syndesmosis) 

 2. ข้อต่อกระดูกอ่อนเส้นใย หรือแนวประสานกระดูก (symphysis) 
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ข้อต่อเอน็ยดึ (syndesmosis) 
 เป็นข้อต่อทีเ่ช่ือมระหว่างกระดูก 2 ช้ิน  

             ตัวยึดกระดูก : เนือ้เยื่อเส้นใยสีขาว (white fibrous tissue) เนือ้เยื่ออิลาสติค 
(elastic tissue)  เนือ้เยื่อเกีย่วพนัแน่นทบึ  เส้นเอน็  (ภาพที ่2.3) 

 เมื่อสัตว์อายุมากขึน้เนือ้เยือ่ทีย่ดึกระดูกเหล่านีจ้ะกลายเป็นกระดูก เช่น  

  1. ข้อต่อทีเ่ช่ือมกนัระหว่างส่วนกลางของกระดูกหน้าแข้ง (tibia) กบั 

                  กระดูกน่อง (fibula)  

  2. ข้อต่อทีเ่ช่ือมกนัระหว่างส่วนกลางของกระดูกปลายเท้าหน้าด้านหัวแม่ 

                  มือ (radius) กบักระดูกปลายเท้าหน้าด้านนิว้ก้อย (ulna) เป็นต้น  
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ข้อต่อกระดูกอ่อนเส้นใย หรือแนวประสานกระดูก (symphysis) 

 เป็นข้อต่อทีเ่กดิจากกระดูก 2 ช้ินต่อกนั 

 ตัวยดึกระดูก : ไฟโบรคาทเิลจ  

 ตัวอย่าง เช่น  

  1. ข้อต่อระหว่างท่อนของกระดูกสันหลงั  

  2. ข้อต่อระหว่างกระดูกเชิงกรานซีกซ้ายและซีกขวาทีบ่ริเวณหัวหน่าว 

             (symphysis pubis) เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.3 ข้อต่อจ าแนกตามลกัษณะการเคลือ่นที่ของข้อต่อ 
                  A ข้อต่อรอยประสาน      B ข้อต่อเอน็ยดึ      C ข้อต่อเบ้าฟัน 
ทีม่า : (synarthroses, www.massasoit-bio.net, 2011) 
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ขอ้ต่อแบ่งตามทิศทางในการเคล่ือนท่ีของขอ้ต่อ 

 ข้อต่อแบ่งตามทิศทางในการเคลือ่นที่ของข้อต่อ  มี 4 ชนิด ได้แก่  

 1. ข้อต่อยูนิแอกเซียล (uniaxial joint)  

 2. ข้อต่อไบแอกเซียล (biaxial joint) 

 3. ข้อต่อไตรแอกเซียล (triaxial joint)  

 4. ข้อต่อมัลติแอกเซียล (multiaxial joint)  
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ข้อต่อยูนิแอกเซียล 

 เป็นข้อต่อที่เคลือ่นที่ได้ทิศทางเดียว หรือระนาบเดียว  เช่น  

  - ข้อต่อที่ข้อศอก  

  - เข่า 
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ข้อต่อไบแอกเซียล 

 เป็นข้อต่อที่เคลือ่นที่ได้ 2 ระนาบ เช่น 

           - ข้อมือ  

  - ข้อต่อระหว่างกระดูกนิว้กบักระดูกฝ่ามือ (ภาพที ่2.4) 

  - ข้อต่อระหว่างกระดูกนิว้กบักระดูกฝ่าเท้า  
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ภาพที่ 2.4 ข้อต่อไบแอกเซียล  
ทีม่า : (joint condyloid, www.bcnlp.ac.th, 2011) 
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ข้อต่อไตรแอกเซียล 

 เป็นขอ้ต่อท่ีเคล่ือนท่ีได ้3 ระนาบ เช่น  
  - ขอ้ต่อระหวา่งกระดูกตน้แขนกบัหวัไหล่  
  - ขอ้ต่อระหวา่งตน้ขากบัสะโพก 
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ข้อต่อมลัติแอกเซียล 

 เป็นขอ้ต่อท่ีเคล่ือนท่ีไดม้ากกวา่ 3 ระนาบ  (ภาพที ่2.5)   เช่น  
  - ขอ้ต่อระหวา่งกระดูกขอ้มือ (intercarpal joint)  
  - ขอ้ต่อระหวา่งกระดูกขอ้เทา้ (intertarsal joint)  
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ภาพที ่2.5 ข้อต่อมลัตแิอกเซียล  
ทีม่า : (gliding joint. www.bcnlp.ac.th , 2011) 
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ข้อต่อแบ่งตามโครงสร้างและความสามารถในการเคลือ่นที่ 

1. ข้อต่อแบบเส้นใย (fibrous joint)  
1.1 ข้อต่อเอน็ยดึ  
1.2 ข้อต่อรอยประสาน (suture) 

1.2.1 ข้อต่อรอยประสานทีแ่ท้จริง (suture) 
1.2.2 ข้อต่อรอยประสานที่ไม่แท้จริง (false suture) 

1.2.2.1  สแควมัส ซูเจอร์ (squamous suture) 
1.2.2.2 เพลน ซูเจอร์ (plane suture) 
1.2.2.3 สชินไดลซีีส ซูเจอร์ (schindylesis suture) 
1.2.2.4 ข้อต่อเบ้าฟัน หรือข้อต่อรากฟัน (gomphosis suture) 
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ข้อต่อแบ่งตามโครงสร้างและความสามารถในการเคลือ่นที ่(ต่อ) 

2. ข้อต่อแบบกระดูกอ่อน (cartilagenous joint) 

  2.1 ข้อต่อกระดูกอ่อนไฮยาลนี  

            (synchondosis หรือ hyaline cartilage joint หรือ primary cartilagenous 

              joint) 

  2.2 ข้อต่อกระดูกอ่อนเส้นใย หรือแนวประสานกระดูก 

            (symphysis หรือ fibrocartilagenous joint หรือ secondary cartilagenous 

             joint หรือ amphiarthrosis) 
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ข้อต่อแบ่งตามโครงสร้างและความสามารถในการเคลือ่นที ่(ต่อ) 

 3. ขอ้ต่อแบบมีไขขอ้ (sylnovial joint) 
  3.1 ขอ้ต่อแบบบานพบั (hinge joint หรือ ginglumus joint) 
  3.2 ขอ้ต่อแบบเดือย (pivot joint หรือ trochoid joint) 
  3.3 ขอ้ต่อรูปไข่ (ovoid หรือ condyloid joint หรือ ellipsoidal joint) 
  3.4 ขอ้ต่ออานมา้ (saddle joint) 
  3.5 ขอ้ต่อแบบเบา้ (ball in socket joint หรือ spheroidal joint) 
  3.6 ขอ้ต่อแบบเล่ือน (gliding หรือ plane joint) 
  3.7 ขอ้ต่อแบบจุดหมุน (circumduction joint) 
  3.8 ขอ้ต่อแบบบิด (rotation joint) 
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ข้อต่อแบบเส้นใย (fibrous joint) 

 1. เป็นข้อต่อที่เคลือ่นไหวไม่ได้ เรียกว่า ข้อตาย (fixed or immovable joint)  

 2. ไม่มีโพรงอยู่ภายในข้อต่อ  

 3. มีเนือ้เยื่อเส้นใย (fibrous tissue) บางๆ เช่ือม หรือยดึระหว่างกระดูก 2 ช้ิน หรือ 

         หุ้มอยู่ตรงบริเวณภายนอกของข้อต่อ  

 4. เป็นข้อต่อทีเ่กดิขึน้ช่ัวคราว เพราะ เนือ้เยือ่เส้นใยจะถูกแคลเซียมเข้ามาแทนที ่

         และกลายเป็นกระดูก (ossification) ในภายหลงั   
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ข้อต่อรอยประสาน (suture) 

 เป็นการเช่ือมกนัของกระดูกแบน (flat bone) ซ่ึงพบในกระดูกของกะโหลกศีรษะ 

  ขอ้ต่อรอยประสาน แบ่งเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

  1. ข้อต่อรอยประสานที่แท้จริง (suture) 

  2. ข้อต่อรอยประสานทีไ่ม่แท้จริง (false suture) 
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ข้อต่อรอยประสานที่แท้จริง (suture) 

 เป็นข้อต่อที่เกิดจากกระดูก 2 ช้ินเข้ามาจับกนัและเกิดรอยประสาน ดังนี้ (ภาพท่ี 
2.6-2.7) 

  1. รอยที่เกาะจับกันอาจจะมีลักษณะเป็นซ่ี ๆ (dentate suture) เช่น รอย
ประสานของกะโหลกศรีษะ  

  2. รอยประสานคล้ายฟันเลือ่ย (serrate suture) เช่น กระดูกหน้าผาก 
  3. ลมิโบซา ซูเจอร์ (limbosa suture) เป็นรอยประสานที่เข้าเกาะกนัเป็น 
      ซ่ีๆ ในแนวเฉียงไปตามความหนาของแผ่นกระดูก เช่น รอยประสาน 
                 ระหว่างกระดูกหน้าผากกบักระดูกขมับ  
  4. โฟลเิอท ซูเจอร์ (foliate suture) เป็นรอยประสานทีเ่กดิจากกระดูกช้ิน 
      หน่ึงสวมลงในร่องของกระดูกอกีช้ินหน่ึง  
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ภาพที่ 2.6 ข้อต่อรอยประสาน 
ทีม่า : (serrated suture, www.mananatomy.com, 2011) 
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ภาพที่ 2.7 ข้อต่อรอยประสานบนกะโหลกศีรษะของมนุษย์ 

ทีม่า : (coronal suture, www.graphicshunt.com,  2011)  
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ข้อต่อรอยประสานที่ไม่แท้จริง (false suture) 
 เป็นรอยต่อประสานของกระดูกทีมี่หน้าตัดเรียบและแตกต่างกนั เช่น 

  1) สแควมัส ซูเจอร์ (squamous suture) บริเวณขอบของกระดูกที่เป็นรอย
ประสานกนัมีลกัษณะเรียบ เฉียงลง และเช่ือมตามรอยเว้านูนของกระดูก เช่น ข้อ
ต่อระหว่างกระดูกขมับกบักระดูกข้างศรีษะ (ภาพท่ี 2.6) 

  2) เพลน ซูเจอร์ (plane suture) บริเวณขอบของกระดูกที่เป็นรอย
ประสานกนัมีลักษณะเรียบและตั้งฉากกับผิวของแผ่นกระดูก เช่น ข้อต่อระหว่าง
กระดูกสันจมูกทั้งสองช้ิน (ภาพท่ี 2.6) 
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ข้อต่อรอยประสานทีไ่ม่แท้จริง (ต่อ) 

  3) สชินไดลซีีส ซูเจอร์ (schindylesis suture) เป็นรอยต่อตรงบริเวณส่วน
ปลายของกระดูกช้ินหน่ึงที่ยื่นเข้าไปในรอยบากของกระดูกอีกช้ินหน่ึง (ภาพท่ี 
2.6)  เช่น ข้อต่อของกระดูกขื่อจมูก (ethmoid bone) กับกระดูกรูปผีเส้ือ 
(sphenoid bone) 

  4) ข้อต่อเบ้าฟัน หรือข้อต่อรากฟัน (gomphosis suture) เป็นข้อต่อตรง
บริเวณส่วนปลายของกระดูกที่มีลักษณะเหมือนกรวย หรือรูปลิ่มและสอดเข้าไป
ในช่องของกระดูกอกีช้ินหน่ึงทีร่องรับกระดูกรูปลิม่ (ภาพที ่2.3)  เช่น  

  - การฝังตัวของรากฟันที่อยู่ในเบ้าฟันตรงบริเวณขากรรไกรบนและล่าง 
เน่ืองจาก ฟันไม่ใช่กระดูก แต่เป็นปุ่มรับรสขนาดใหญ่ทีมี่แคลเซียมมาเกาะ 
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ข้อต่อแบบกระดูกอ่อน (cartilagenous joint) 

 1. เกดิจากกระดูกอ่อนทีหุ้่มตรงปลายของกระดูกทั้ง 2 ช้ิน เข้ามาต่อกนั หรือ 

     ประสานกนัแต่ไม่มีโพรงข้อต่ออยู่ตรงระหว่างกระดูกอ่อนทั้งสองช้ิน   

 2. เป็นข้อต่อที่เคลือ่นที่ได้เลก็น้อยหรืออาจเคลือ่นที่ไม่ได้  

 3. อาจเป็นกระดูกอ่อนชนิดไฮยาลนี (hyaline cartilage) หรือกระดูกอ่อนชนิด 

         เส้นใย (fibrocartilage)  
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ข้อต่อแบบกระดูกอ่อน (cartilagenous joint) 

 แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

 1. ข้อต่อกระดูกอ่อนไฮยาลนี (synchondosis หรือ hyaline cartilage joint 

             หรือ primary cartilagenous joint)  

 2. ข้อต่อกระดูกอ่อนเส้นใย หรือแนวประสานกระดูก (symphysis หรือ 

             fibrocartilagenous joint หรือ secondary cartilagenous joint หรือ 

     amphiarthrosis)  
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ข้อต่อกระดูกอ่อนไฮยาลนี 

 1. เกดิจากกระดูกอ่อนชนิดไฮยาลนีทีย่ดึกระดูก 2 ช้ิน เข้ามาต่อกนั  

 2. เป็นข้อต่อช่ัวคราวในขณะทีสั่ตว์ยงัมีอายุน้อย หรือ ก าลงัเจริญเติบโต 

 3. ข้อต่อนี้จะหายไปเม่ือมีสัตว์อายุมากขึน้ เน่ืองจากกระดูกอ่อนจะกลายเป็น
กระดูกแข็งเม่ือสัตว์มีอายุมากขึน้  

 4. ตัวอย่าง เช่น   

  - บริเวณส่วนหัวหรือส่วนท้ายของแท่งกระดูก (epiphysis) กบัส่วนตรง 

            กลาง หรือล าตัว (diaphysis) ของกระดูกยาว (long bone) 

  - ข้อต่อระหว่างกระดูกอ่อนของกระดูกซ่ีโครง (costal cartilage) กบักระดูก 

                หน้าสันอก (sternum)  
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ข้อต่อกระดูกอ่อนเส้นใย หรือแนวประสานกระดูก 

 1. เกดิจากกระดูกอ่อนชนิดเส้นใยทีย่ดึระหว่างกระดูก 2 ช้ิน   

 2. มีการเคลือ่นไหวอย่างจ ากดั  

 3. เป็นข้อต่อทีอ่ยู่ตรงแนวกึง่กลางของล าตัว   

 4. ตัวอย่าง เช่น  

  - ข้อต่อระหว่างล าตัวของกระดูกสันหลงั (intervertebral joint) แต่ละท่อน   

  - ข้อต่อระหว่างกระดูกเชิงกราน (pelvic symphysis) ซีกซ้ายกบัซีกขวา 

                ทางด้านหัวหน่าว 

  - ข้อต่อระหว่างกระดูกกรามล่างหรือแนวประสานคาง (mandibular 

               symphysis)  
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ขอ้ต่อแบบมีไขขอ้ 

 1. เป็นข้อต่อทีส่ามารถเคลือ่นไหวได้มากทีสุ่ด (ภาพท่ี 2.8-2.9) 

 2. กระดูกอ่อนผวิข้อเป็นกระดูกอ่อนชนิดไฮยาลนิขนาดบางๆ ปกคลุมอยู่ทีส่่วน   

         ปลายของกระดูกทีม่าต่อกนัเป็นข้อต่อ 

 3. มีโพรงข้อต่อ (joint cavity)  

 4. มีเยือ่บุไขข้อ (synovial membrane) อยู่ภายในปลอกหุ้มข้อต่อ (joint capsule) 

  จึงเรียกว่า ข้อจริง (movable joint หรือ true joint) 
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ภาพที่ 2.8 ข้อต่อแบบมไีขข้อบริเวณกระดูกอ่อนผวิข้อส่วนปลาย 
ทีม่า : (sylnovial joint, www. wikimedia.org, 2011 a) 
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ภาพที ่2.9 ข้อต่อแบบมีไขข้อบริเวณหัวเข่า 
ทีม่า : (sylnovial joint, www. answcdn.com, 2011 b) 
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โครงสร้างของข้อต่อแบบมีไขข้อ  
1. มีกระดูกตั้งแต่ 2 ช้ิน ขึน้ไป และมีเอน็ยดึกระดูกให้เข้ามาต่อกนัได้สนิท 
2. มีจ านวนผิวสัมผสั หรือผวิข้อ มีลกัษณะเรียบและเป็นมัน  
3. มีโพรงของข้อต่อ อยู่ตรงบริเวณระหว่างปลายกระดูกทีม่าต่อกนั 
4. มีถุงหุ้มข้อ เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่หุ้มและยึดหัวกระดูกทั้ง2 ช้ิน จนมีลักษณะ

เหมือนปลอกหุ้ม (capsule)  
5. ภายในข้อต่อมีไขมันเกาะอยู่ ท าให้ข้อต่อเคลื่อนที่ได้ดีขึน้ นุ่มนวลขึน้ และมีเส้น

เลอืดเข้ามาเลีย้ง 
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ถุงหุ้มข้อ 

 ประกอบด้วย 2 ช้ัน ได้แก่ 

 1) ช้ันนอก  เป็นช้ันเส้นใย (fibrous layer) หรือ เอน็หุ้มข้อ (capsular ligament) 

     ที่มาเกาะยดึติดกบัขอบของผวิข้อ  

 2) ช้ันใน    เป็นช้ันไขข้อ (synovial layer) มีลกัษณะเป็น เยือ่บุบางๆ ทีบุ่อยู่ใน 

         โพรงข้อต่อ ยกเว้นบริเวณทีมี่กระดูกอ่อนผวิข้อ  ถุงหุ้มข้อช้ันในนีจ้ะสร้าง และ 

     คดัหลัง่ของเหลว สีเหลอืงใสคล้ายฟางข้าวและมีลกัษณะคล้ายไข่ขาว เรียกว่า 

     น า้ไขข้อ (sylnovial fluid) 

  น า้ไขข้อมีหน้าทีด่ังนี ้ 1. ช่วยหล่อลืน่ท าให้ข้อต่อเคลือ่นที่ได้อย่างสะดวก  

                              2.  ช่วยขนส่งอาหารไปเลีย้งเซลล์บริเวณข้อต่อ  
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ข้อต่อแบบบานพบั 
 1. เป็นข้อต่อเคลือ่นที่ในระนาบเดียว มีทิศทางหน้า-หลงั (ภาพท่ี 2.10) 

 2. มีการเคลือ่นไหวเหมือนบานพบั  

 3. มีการยืดและงอได้ดี 

 4. มีลกัษณะของข้อต่อ 

   กระดูกช้ินที ่1 ผวิข้อต่อมีลกัษณะเว้าเข้า  หรือ เป็นแอ่งรองรับกระดูก
  กระดูกช้ินที ่2 ผวิข้อต่อมีลกัษณะนูนขึน้ หรือ คล้ายหลอดด้าย หรือ 

   ทรงกระบอก   

 5. ตัวอย่าง เช่น ข้อศอก ข้อเข่า ข้อเท้า ข้อต่อระหว่างกระดูกนิว้มือ  

       ข้อต่อระหว่างกระดูกนิว้เท้า  ข้อต่อทีก่ระดูกขากรรไกรล่าง 
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ภาพที่ 2.10 ข้อต่อแบบบานพบั  
ทีม่า : (hinge joint, www. avonapbiology.wikispaces.com, 2011)  
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ข้อต่อแบบเดอืย 

  1. ข้อต่อในระนาบเดียว และเคลือ่นไหวรอบแกนยาว (ภาพที ่2.11-2.12) 

  2. มีลกัษณะ : กระดูกช้ินที ่1 สวมอยู่ในกระดูกช้ินที ่2  

  3. ตัวอย่าง เช่น ข้อต่อระหว่างกระดูกคอท่อนที ่1 กบักระดูกคอท่อนที ่2  

        ข้อต่อระหว่างกระดูกปลายเท้าหน้าท่อนนอก หรือด้านนิว้ก้อย 

        (radius) กบักระดูกต้นแขน (femur) 
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ภาพที่ 2.11 ข้อต่อแบบเดอืย  
ทีม่า : (pivot joint, www. withfriendship.com, 2011a) 
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ภาพที่ 2.12 ข้อต่อแบบเดอืย  
ทีม่า : (pivot joint, www. daviddarling.info, 2011b) 
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ข้อต่อรูปไข่ 
 1. เป็นข้อต่อ 2 ระนาบ (ภาพที ่2.13-2.14) 
 2. มีลกัษณะ : ปลายกระดูกช้ินที ่1 เป็นรูปทรงกลม หรือรูปไข่ สวมเข้ากบั 
     ปลายกระดูกช้ินที ่2 เป็นแอ่ง รองรับปลายกระดูกช้ินที ่1  
 3. เคลือ่นที่ได้ 2 ทิศทาง คอื ทิศทางหน้า-หลงั และทิศทางข้าง-ข้าง 
 4. ในขณะที่ข้อต่อเคลือ่นที่ :  
  - ข้อต่อมีลกัษณะเกดิเป็นมุม 
  - กระดูกมีการหุบ-การเหยยีด  การงอ-การกาง การหมุน หรือการควง 
 5. ตัวอย่าง : - ข้อต่อระหว่างกระดูกฝ่าเท้าหน้า กบักระดูกนิว้เท้าหน้า  
                  - ข้อต่อหัวเข่า (stifle joint) 
                  - ข้อต่อระหว่างกระดูกปลายแขนด้านนอกหรือด้านนิว้ก้อย 
                                (radius) กบักระดูกข้อมือ   
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ภาพที่ 2.13 ข้อต่อรูปไข่ ระหว่างกระดูกหน้าแข้งและกระดูกต้นขาหลงั 
ทีม่า : (ellipsoidal joint, www.avonapbiology.wikispaces.com, 2011 a)  
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ภาพที่ 2.14 ข้อต่อรูปไข่ 
ทีม่า : (ellipsoidal joint, www. o.quizlet.com, 2011 b)  
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ข้อต่ออานม้า 

 เคลือ่นที่ได้ 2 ระนาบ คือ ทศิทางหน้า - หลงั และทิศข้าง – ข้าง (ภาพที ่2.15 ) 

 มีลกัษณะ : กระดูกช้ินที ่1 มีส่วนเว้าเข้าเหมือนอานม้า  

            กระดูกช้ินที ่2 มีส่วนโค้งนูนสวมเข้าในรอยเว้าเปรียบเสมือนอานม้าที ่

                        สวมพอดีหลงัม้า  

 ท าให้เกดิ : การหุบ-การเหยยีด การงอ-การกาง การควงหรือหมุนได้เลก็น้อย  

 ตัวอย่าง   : ข้อต่อของกระดูกฝ่ามือกบันิว้หัวแม่มือท าให้งอพบันิว้หัวแม่มือได้ 
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ภาพที่ 2.15 ข้อต่อแบบอานม้าระหว่างกระดูกข้อมือกบักระดูกฝ่ามือของนิว้หัวแม่มือ  
ทีม่า : (saddle joint, blogspot.com, 2011)  
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ข้อต่อแบบเบ้า 

 มีการเคลือ่นไหวได้ดีมากและค่อนข้างอสิระ (ภาพที ่2.15 ) 

 มีลกัษณะ : กระดูกช้ินที1่ มีหัวกระดูกเป็นทรงกลม 

                     กระดูกช้ินที ่2 มีลกัษณะเว้าเพือ่รองรับหัวกระดูกทรงกลม  

 ตัวอย่าง : - ข้อไหล่ หรือข้อต่อของกระดูกต้นแขน (humerus) กบักระดูกไหล่ 

                     (pectoral girdle)  

            - ข้อสะโพก (hip joint) หรือข้อต่อของกระดูกต้นขา (femur) กบั 

                          กระดูกเชิงกราน (pelvic girdle หรือ hip bone)  



57 

ภาพที่ 2.15 ข้อต่อแบบเบ้าระหว่างกระดูกต้นแขนกบักระดูกสะบัก  
ทีม่า : (ball and socket. www.itl.nist.gov,  2011)  
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ข้อต่อแบบเลือ่น 

 มีลกัษณะ : กระดูกช้ินท่ี 1 มีหนา้ผวิสมัผสัลกัษณะแบนราบ ถู หรือกดกบัหนา้ 
            ผวิสมัผสัของกระดูกช้ินท่ี 2  (ภาพที ่2.16 ) 

 มีการเคล่ือนไหวแบบ 
 เล่ือนไถล  
 มีทิศทางจากดา้นหน่ึงไปอีกดา้นหน่ึง 
 ดา้นหนา้ไปดา้นหลงั  
 ไม่เคล่ือนท่ีแบบบิดไปดา้นขา้งและหมุนวน เพราะ มีเส้นเอ็นยึดกบักระดูก
อ่ืนๆ  
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ข้อต่อแบบเลือ่น (ต่อ) 

 ตวัอยา่ง เช่น  
 1. ข้อต่ออโครมิโอคลาวคิวิลาร์ (acromioclavicular joint) ที่เช่ือมต่อระหว่าง 

          กระดูกไหปลาร้า (clavicle) และปลายอโครเมียนของกระดูกสะบัก  

 2. ข้อต่อที่ช่วยในการเคลือ่นไหวของไหล่และต้นแขน (humerus)   

 3. ข้อต่อระหว่างกระดูกข้อมือในคนหรือข้อเท้าหน้าในสัตว์ (carpal bone)  

 4. ข้อต่อระหว่างกระดูกข้อเท้าในคนหรือข้อเท้าหลงัในสัตว์ (tarsal bone)   

 5. ข้อต่อระหว่างกระดูกซ่ีโครงกบักระดูกสันหลงั   

 6. ข้อต่อทีเ่ช่ือมระหว่างผวิข้อของกระดูกสันหลงัส่วนคอทีย่ืน่ออกมา 
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ภาพที่ 2.16  ข้อต่อแบบเลือ่น  
ทีม่า : (plane joint. www. daviddarling.info, 2011)  
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ข้อต่อแบบจุดหมุน 

 มีลกัษณะ      : ข้อต่อเป็นจุดหมุนของอวยัวะทีอ่ยู่รอบๆ ข้อต่อ (ภาพที ่2.17) 

 การเคลือ่นที่  : ข้อต่อหรือตอนปลายของกระดูกเป็นยอดกรวยมีอวยัวะเคลือ่นที ่

                              เป็นวงกลมเหมือนรูปกรวย 

 ตัวอย่าง         : การแกว่งแขนเป็นวงกลม 
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มีความส าคญัต่อการการเคล่ือนท่ี หรือ
แกวง่อวยัวะต่าง ๆ  

ภาพที่ 2.17 ข้อต่อแบบจุดหมุน  
ทีม่า : (circumduction joint, www.content.answcdn.com, 2011)  
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ข้อต่อแบบบิด 

 มีลกัษณะ : - ท าให้อวยัวะบิด หรือหมุนรอบแกนตามแนวยาว (longitudinal     

                           axis) ของอวัยวะหรือข้อ (ภาพที ่2.18) 

            - ไม่ท าให้อวัยวะอืน่ ๆ ในบริเวณน้ันเคลือ่นที่ตามไปด้วย 

 ตัวอย่าง เช่น 

   1. ข้อต่อระหว่างกระดูกสันหลงัช้ินที ่1 และช้ินที ่2 ท าให้มีการ 

        หมุนของศีรษะและล าคอ   

        2. การหมุนแขนในลกัษณะคว า่ลง - พลกิหงายขึน้ 
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การหมุนแขนในลกัษณะคว ่าลง-พลิกหงายข้ึน 

ภาพท่ี 2.18 ขอ้ต่อแบบบิด   
ที่มา : (rotation joint, www.abcbodybuilding.com, 2011)  
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ลกัษณะการเคลือ่นที่ของข้อต่อ  

การเคลือ่นที่ของข้อต่อ (ภาพที ่2.19-2.20)  แบ่งเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

1. การงอข้อต่อ (flextion) 

2. การเหยยีดข้อต่อ (extension)  

3. การกางข้อต่อ (abduction)  

4. การหุบข้อต่อ (adduction) 
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ภาพที่ 2.19 ลกัษณะการเคลือ่นที่ของข้อต่อ  
ทีม่า : (ธนสิทธ์ิ สอนภู่ และคณะ, 2552) 
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ภาพที่ 2.20 ลกัษณะการเคลือ่นทีข่องข้อต่อ  
ทีม่า : (ธนสิทธ์ิ สอนภู่ และคณะ, 2552) 



68 

ข้อต่อของขาหน้า 

ข้อต่อชนิดนี ้ได้แก่   

 1. ข้อต่อกระดูกโอบไหล่ หรือข้อต่อกระดูกไหปลาร้า (shoulder girdle joint) 

 2. ข้อต่อหัวไหล่ (shoulder joint)  
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ข้อต่อกระดูกโอบไหล่ หรือข้อต่อกระดูกไหปลาร้า 

 เป็นข้อต่อขาหน้าทีย่ดึเกาะกบัล าตัวด้วยกล้ามเนือ้ภายนอกของขาหน้า 

 เป็นข้อต่อชนิด ข้อต่อซินซาร์โคซีส (synsarcosis joint)  
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ข้อต่อหัวไหล่ 

 - เป็นข้อต่อแบบเบ้า (ภาพที ่2.21) 

 - อยู่ระหว่างพืน้ผวิแอ่งทีมี่ลกัษณะตืน้ รูปชมพู่ หรือลูกแพร์ มีฐานล่างของแอ่ง 

         กว้างกว่ายอดด้านบนของแอ่ง  

 - อยู่ทีมุ่มด้านข้างของกระดูกสะบักกบัส่วนหัวของกระดูกต้นแขน 

 - มีการเคลือ่นไหวแบบการงอและเหยยีดข้อต่อ  

 - มีเส้นเอน็ (ligament) ทีช่่วยค า้จุนข้อไหล่ ได้แก่  

  - เอน็ของกล้ามเนือ้ (tendon) ซุปปราสไปเนียส กล้ามเนือ้อนิฟราสไปเนตัส 

     กล้ามเนือ้ซับสแคปปูลารีส 

  - เอน็กลโีนฮูเมอรอล ด้านในและด้านข้าง 

 



71 

ภาพที่ 2.21 ข้อต่อหัวไหล่  
ทีม่า : (ธนสิทธ์ิ สอนภู่ และคณะ, 2552) 
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ข้อศอก 

 - อยู่ตรงบริเวณ (ภาพที ่2.22) 

  1. ปุ่มกลมเรียบของกระดูกต้นแขนกบักระดูกปลายแขนด้านนอก  

  2. ปุ่มเซมิลูนาร์ของกระดูกปลายแขนด้านใน  

  3. ข้อต่อเรดิโออลันาด้านต้นแขน  

 - เคลือ่นไหวแบบงอ-เหยยีดข้อศอก  

 - เส้นเอน็ (ligament) ที่เกีย่วข้อง  

  1. เอน็อลันาคอลแลทเทอรัล        2. เอน็เรเดียลคอลแลทเทอรัล  

  3. เอน็ออบลคิ                                     4. เอน็โอเลครานอน 

  5. เอน็แอนนูลาร์ของกระดูกปลายแขนด้านนอก 
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ภาพที่ 2.22 ข้อต่อข้อศอก  
ทีม่า : (ธนสิทธ์ิ สอนภู่ และคณะ, 2552) 
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ข้อต่อเรดิโออลันาร์ 

 - เป็นข้อต่อแบบเดือย  

 - อยู่ตรงกระดูกปลายแขนด้านนอก (ด้านนิว้ก้อย) กบักระดูกปลายแขนด้านใน 

        (ด้านนิว้หัวแม่มือ)  

 - มีการเคลือ่นที่แบบบิดข้อต่อได้เลก็น้อย  

 - ตัวอย่าง เช่น 

 1. ข้อต่อเรดิโออลันาด้านต้นแขน (proximal radioulna joint) รวมอยู่ในข้อศอก 

 2. ข้อต่อเรดิโออลันาด้านปลายแขน (distal radioulnar joint)  
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ข้อต่อกระดูกข้อเท้าหน้า 

- มีการเคลือ่นไหวแบบงอ-เหยยีด และไปทางด้านข้างได้เลก็น้อย    

- มีเส้นเอน็ช่วยยดึข้อต่อกระดูกข้อเท้าหน้า 3 เส้น (ภาพที ่2.23) ได้แก่  

 1. เอน็ทรานสเวิส พาลมาร์ คาร์พอล เจริญดีมากในสุนัข  

 2. เอน็เรเดียล คอลแลทเทอรอล 

 3. อลันา คอลแลทเทอรอล 
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ข้อต่อกระดูกข้อเท้าหน้า (ต่อ) 
 ตัวอย่าง เช่น  

1 ข้อต่อแอนติบราคิคาร์พอล (antebrachiocarpal joint) หรือข้อต่อจิงไกลมัส 
(ginglymus joint) 

2 ข้อต่อมิดเดิล คาร์พอล (middle carpal joint)  

3 ข้อต่อคาร์โพเมตาคาร์พอล (carpometacarpal joint หรือ plane joint)  

4 ข้อต่ออนิเตอร์คาร์พอล (intercarpal joint) 
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ภาพที ่2.23 ข้อต่อกระดูกข้อเท้าหน้า  
ทีม่า : (ธนสิทธ์ิ สอนภู่ และคณะ, 2552) 
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ข้อต่อกระดูกฝ่าเท้าหน้า 

 ประกอบด้วย 2 ข้อต่อย่อย ดังนี ้

1 ข้อต่ออนิเตอร์เมตาคาร์โปฟาแลงเจียล เป็นข้อต่อระหว่างปลายด้านบนของกระดูก
ฝ่าเท้าหน้าทีอ่ยู่ติดกนั  

2. ข้อต่อเมตาคาร์โปฟาแลงเจียล หรือ ข้อต่อเฟทลอ็ค มีอยู่จ านวน 5 ข้อต่อ นับตั้งแต่
ส่วนปลายล่างของกระดูกฝ่าเท้าหน้า จนถึงส่วนปลายบนของนิว้เท้าหน้าท่อนต้น 
(proximal phalanges) 
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ข้อต่อนิว้เท้าหน้า หรือข้อต่อนิว้มือ 

 ประกอบด้วย 2 ข้อต่อ ดังนี ้

  1. ข้อต่อกระดูกนิว้เท้าหน้าท่อนต้น (proximal interphalangeal joint) อยู่ 

ระหว่างส่วนหัวของกระดูกนิว้ท่อนต้น (proximal phalanx) กบักระดูกนิว้ท่อน 

กลาง (middle phalanx) 

  2. ข้อต่อกระดูกนิว้เท้าหน้าท่อนปลาย (distal interphalangeal joint) อยู่ 

ระหว่างส่วนหัว ของกระดูกนิว้ท่อนกลางกบักระดูกนิว้ท่อนปลาย (distal phalanx) 
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ข้อต่อของขาหลงั  
 ประกอบด้วยข้อต่อต่างๆ ดังนี ้ 

1. ข้อต่อสะโพก (hip joint) 

2. ข้อต่อหัวเข่า (stifle joint หรือ knee joint) (ภาพที ่2.24) 

 2.1 ข้อต่อฟีเมอโรทิเบียล (femorotibial joint) 

 2.2 ข้อต่อฟีเมอโรพาเทลลา (femoropatella joint) 

 2.3 ข้อต่อทบิิโอฟิบูลาร์ (tibiofibular joint) 

3. ข้อต่อกระดูกเท้าหลงั (tarsal joint) 

 3.1 ข้อต่อระหว่างกระดูกข้อเท้าหลงั (intertarsal joint)  

 3.2 ข้อต่อหลงัเท้า (tarsometatarsal joint) 

4. ข้อต่อกระดูกฝ่าเท้า (metatarsal) และข้อต่อนิว้เท้า 
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เส้นเอน็ตรงบริเวณข้อต่อของขาหลงั 
 ประกอบด้วยข้อต่อต่างๆ ดังนี ้ 
1. เอน็หมอนรองกระดูกเข่า 
2. เอน็ด้านหน้ากระดูกหน้าแข้งของหมอนรองกระดูกเข่าด้านใน  
3. เอน็ด้านหลงักระดูกหน้าแข้งของหมอนรองกระดูกเข่าด้านใน  
4. เอน็ด้านหน้ากระดูกหน้าแข้งของหมอนรองกระดูกเข่าด้านข้างนอก  
5. เอน็ด้านหลงักระดูกหน้าแข้งของหมอนรองกระดูกเข่าด้านข้างนอก 
6. เอน็กระดูกต้นขาของหมอนรองกระดูกเข่าด้านข้างนอก  
7. เอน็ตามแนวขวาง 
8. เอน็ฟีเมอโรทิเบียล 
9. เอน็กระดูกสะบ้า    
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 เอน็ยดึข้อกระดูกเข่ามีดังนี ้ 

 1) เอน็ยดึข้อกระดูกเข่า ประกอบด้วยเอน็ 2 เส้น (ภาพที ่2.24) คอื  

  1.1) เอน็ยดึข้อกระดูกเข่าด้านใน หรือเอน็ยดึข้อกระดูกเข่าด้านกระดูกหน้า 

         แข้ง(medial collateral ligament หรือ tibial collateral ligament)  

  1.2) เอน็ยดึข้อกระดูกเข่าด้านนอก หรือเอน็ยดึข้อกระดูกเข่าด้านกระดูก 

                    น่อง (lateral collateral ligament หรือ fibular collateral ligament)  

 2) เอน็ไขว้ในข้อเข่าประกอบด้วยเอน็ 2 เส้นทีไ่ขว้กนัอยู่ คอื  

  2.1) เอน็ไขว้ในข้อเข่าด้านหน้าหรือด้านนอก (cranial cruciate ligament 

                    หรือ lateral cruciate ligament)  

  2.2) เอน็ไขว้ในข้อเข่าด้านหลงัหรือด้านใน (caudal cruciate ligament หรือ 

                    medial cruciate ligament) 
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ภาพที่ 2.24 ข้อต่อหัวเข่ามองจากทางด้านหน้า  
ทีม่า : (ธนสิทธ์ิ สอนภู่ และคณะ, 2552) 
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ข้อต่อทบิิโอฟิบูลาร์ 

 ข้อต่อทบิิโอฟิบูลาร์ มี  2 ชนิด ได้แก่ 
1. ข้อต่อทบิิโอฟิบูลาร์ด้านบน (proximal tibiofibular joint)  

2. ข้อต่อทบิิโอฟิบูลาร์ด้านล่าง (distal tibiofibular joint) 
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ข้อต่อกระดูกเท้าหลงั 

 - มีข้อต่อจ านวนหลายๆ ข้อต่อมาร่วมกนัเหมือนข้อต่อกระดูกข้อเท้าหน้า  

 - เอน็ของข้อต่อกระดูกเท้าหลงั ประกอบด้วย 

  1. เอน็ยดึข้อกระดูกเข่าด้านใน หรือเอน็ยดึข้อกระดูกเข่าด้านกระดูกหน้า 

      แข้ง (tibial collateral ligament)  

  2. เอน็ยดึข้อกระดูกเข่าด้านนอก หรือเอน็ยดึข้อกระดูกเข่าด้านกระดูกน่อง 

      (fibular collateral ligament)  
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ส่วนประกอบของข้อต่อกระดูกเท้าหลงั 
 ข้อต่อกระดูกเท้าหลงั ประกอบด้วย 

1 ข้อต่อระหว่างกระดูกข้อเท้าหลงั (intertarsal joint)  

 - ข้อต่อระหว่างกระดูกข้อเท้าหลงัส่วนบน (proximal intertarsal joint) จะอยู่
ระหว่างกระดูกข้อเท้าหรือตาตุ่ม (tibial tarsal) กับกระดูกส้นเท้า (fibular 
tarsal)  

 - ข้อต่อระหว่างกระดูกกลางข้อเท้าส่วนล่าง (distal intertarsal joint)  

2 ข้อต่อหลังเท้า (tarsometatarsal joint) อยู่ระหว่างข้อต่อกระดูกกลางข้อเท้า
ส่วนล่างกบักระดูกฝ่าเท้า (metatarsal bone) ที ่1-4 

3 ข้อต่อภายในกระดูกข้อเท้าหลงั (intratarsal joint) เป็นข้อต่อในแนวตั้ง (vertical 
joint) อยู่ระหว่างกระดูกข้อเท้า  
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 ข้อต่อกระดูกฝ่าเท้า และข้อต่อนิว้เท้า 

 มีลกัษณะเหมือนกบัขอ้ต่อกระดูกฝ่าเทา้และขอ้ต่อน้ิวเทา้ของขาหนา้ 
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ข้อต่อของหัวกะโหลก 
 - เป็นข้อต่อแบบเลือ่น  

 - อยู่ระหว่างปุ่มกระดูกที่มีลักษณะยาวและยื่นขวางอยู่บนกระดูกขากรรไกรล่าง 
กับพืน้ผิวของข้อต่อตรงบริเวณแอ่งที่รองรับกระดูกขากรรไกรล่างของกระดูก
ขมับ  

 - มีเอ็นเส้นใยอยู่ด้านนอกถุงหุ้มข้อต่อ และมีลักษณะค่อนข้างแข็งแรง เพราะ มี
แถบเส้นใยอยู่   

 - ข้อต่อกระดูกอ่อนเส้นใยของกระดูกขากรรไกรล่างเป็นข้อต่อที่อยู่ด้านใน 
ระหว่างกระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้ายกบัด้านขวา  

 - มีข้อต่อรอยประสานเช่ือมกนัของกระดูกกะโหลกแต่ละช้ิน  
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ข้อต่อของกระดูกไขสันหลงั 

 ประกอบด้วยข้อต่อต่างๆ ดังนี้ 

1. ข้อต่อท้ายทอย (atlanto-occipital articulation)  

2. ข้อต่อที่คอ (atlanto-axial articulation)  

3. ข้อต่อแบบมีไขข้อของกระดูกสันหลงั 
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เส้นเอน็กระดูกสันหลงัแบบยาว 

 ประกอบด้วยเส้นเอน็ต่างๆ ดังนี้ 
1. เส้นเอน็หลงัคอ  
2. เส้นเอน็ตามแนวยาวด้านล่าง 
3. เส้นเอน็ตามแนวยาวด้านบน (dorsal logitudinal ligament)  
4. เส้นเอน็ซุปราสปีนัส (supraspinous ligament)  
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เส้นเอน็หลงัคอ 

 เป็นเส้นเอน็ทีช่่วยประคองน า้หนักของหัวและเกบ็กระดูกคอให้อยู่ในต าแหน่งที่ 
     เหมาะสม 

 แมว และสุกรไม่มีเส้นเอน็หลงัคอ   
  สุกรจะมีแนวประสานเส้นใย และช้ันบางๆ ของเนือ้เยือ่ยดืหยุ่น  
  สุนัขมีเส้นเอ็นหลังคอเป็นแบบเส้นใยยืดหยุ่นสีเหลืองขนาดยาว ตั้งแต่ปลาย
บนของสันกระดูกสันหลังส่วนทรวงอกท่อนที่ 1 ไปจนถึงสันกระดูกขนาด
เลก็และส้ันทีย่ืน่ออกมาของกระดูกสันหลงัส่วนคอท่อนที ่2 

 ม้าและสัตว์เคีย้วเอือ้ง มีเส้นเอ็นหลังคอเกาะตรงกะโหลกบริเวณปุ่มนอกของ
ท้ายทอย มี 2 ลกัษณะ ได้แก่  

  1. เส้นเอน็หลงัคอทีมี่ลกัษณะเป็นกลุ่ม (funiculus part)  
  2. เส้นเอน็หลงัคอทีม่ีลกัษณะเป็นช้ัน (lamella part)  
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เส้นเอน็ตามแนวยาวด้านล่าง 

 เป็นเส้นเอ็นที่อยู่ตรงพืน้ผิวด้านล่างของตัวกระดูกสันหลังส่วนคอท่อนที่ 2 ถึง
กระดูกสันหลงัส่วนกระเบนเหน็บ  

  ม้าและสุกร มีความเจริญดีตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงส่วนท้ายของกระดูกสันหลัง
ส่วนทรวงอก  

 สัตว์เคีย้วเอือ้งเจริญได้ดีตรงบริเวณส่วนเอว 
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เส้นเอน็ตามแนวยาวด้านบน  

 เส้นเอน็ชนิดนีจ้ะอยู่ตรงพืน้ผวิด้านหน้าของตัวกระดูกสันหลงั 
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เส้นเอน็ซุปราสปีนัส 

 - เร่ิมตั้งแต่สันของกระดูกสันหลังส่วนทรวงอกท่อนที่ 1 ถึง สันของกระดูกสัน
หลงัส่วนหางท่อนที่ 3  

 - เส้นเอน็บริเวณกระดูกสันหลงัส่วนทรวงอก มีลกัษณะเป็นแผ่นขนาดใหญ่  

 - ช่วยป้องกนัสันของกระดูกสันหลงัที่แยกออกจากกัน เม่ือล ากระดูกสันหลงัเกิด
การงอตัว (flexion) 
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 เส้นเอน็กระดูกสันหลงัแบบส้ัน 
 ประกอบด้วยเส้นเอน็ต่างๆ ดังนี้ 

1 เส้นเอน็หมอนรองกระดูกสันหลงั (intervertebral discs)  

2 เส้นเอน็อนิเตอร์สปีนัส (interspinous ligament)  

3 เส้นเอน็อนิเตอร์ทรานสเวร์ิส (intertransverse ligament) 

4 เส้นเอน็สีเหลอืง (ligament flava หรือ yellow ligaments interarcuate) 
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ข้อต่อของกระดูกซ่ีโครง (joints of the ribs) 
 ประกอบด้วยข้อต่อต่างๆ ดังนี้ 

1 ข้อต่อคอสโตเวอทีบรัล (costovertebral joints) เป็นข้อต่อที่เช่ือมระหว่างส่วนหัว
ของกระดูกซ่ีโครงกบัตัวของกระดูกสันหลงัส่วนทรวงอก 

2 ข้อต่อระหว่างกระดูกอ่อนกบักระดูกซ่ีโครง (costochondral articulation) เป็นข้อ
ต่อแบบเส้นใยที่อยู่ระหว่างปลายล่างของกระดูกซ่ีโครง (concave surface) กับ
ปลายบนของ กระดูกซ่ีโครงส่วนทีแ่ข็งและโค้งออกด้านนอก (costal cartilage) 

3 ข้อต่อกระดูกอกร่วมกบักระดูกซ่ีโครง (sternocostal articulation) จะอยู่ระหว่าง 
กระดูกซ่ีโครงทีแ่ท้จริง (true ribs) กบักระดูกสันอก (sternum) 
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ข้อต่อของกระดูกเชิงกราน 

ข้อต่อชนิดนีแ้บ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

1. แนวประสานหัวหน่าว (pelvic symphysis)  

2. ข้อต่อซาโครไอลแิอค (sacroiliac articulation) 
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แนวประสานหัวหน่าว 

 เป็นข้อต่อหรือรอยเช่ือมของกระดูกเชิงกราน (os coxae) ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา  

 สัตว์ทีมี่อายุน้อยจะพบแนวประสานนีพ้บได้อย่างชัดเจน 

 สัตว์มีอายุมากขึ้นจะเห็นรอยประสานนี้ได้ยาก เน่ืองจากเส้นใยที่อยู่ตรงบริเวณ
รอยประสานจะมีแคลเซียมเข้ามาสะสมจนกลายเป็นกระดูก (ossification) จึงท า
ให้แนวประสานนีมี้การเช่ือมกนัเม่ือสัตว์มีอายุมากขึน้ 
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ข้อต่อซาโครไอลแิอค 

 เป็นข้อต่อระหว่างพื้นผิวของกระดูกปีกสะโพกกับปีกของกระดูกใต้กระเบน
เหน็บ (wing of sacrum)  

 ข้อต่อนีม้ีเส้นเอน็ทีเ่กีย่วข้อง 3 เส้น ได้แก่ 

  1. เส้นเอน็ซาโครไอลแิอคด้านล่าง (ventral sacroiliac ligament)  

  2. เส้นเอน็ซาโครไอลแิอคด้านบน (dorsal sacroiliac ligament)  

  3. เส้นเอน็ซาโครทูเบอรัส (sacrotuberous ligament) 
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The end 


