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ระบบกล้ามเนือ้ 
(The Muscular System) 

ผศ.น.สพ. ปรีชา มูลสาร 
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การแบ่งประเภทของกล้ามเนือ้ 
ประเภทของกล้ามเนือ้แบ่งตามเกณฑ์ต่างๆ ดงันี ้

 1. ต าแหน่งของกล้ามเนือ้บนร่างกาย เช่น กล้ามเนือ้อก กล้ามเนือ้ขา
หน้า และกล้ามเนือ้ท้อง เป็นต้น 

 2. รูปร่างทางกายวิภาคของกล้ามเนือ้ เม่ือดูลักษณะกายวิภาคของ
กล้ามเนือ้ในร่างกายสัตว์ผ่านกล้องจุลทรรศน์สามารถจ าแนกกล้ามเนือ้
ออกเป็น 3 ประเภท คือ กล้ามเนือ้ลาย กล้ามเนือ้เรียบ และกล้ามเนือ้
หวัใจ  
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การแบ่งประเภทของกล้ามเนือ้ (ต่อ) 

 3. การท างานของกล้ามเนือ้ เช่น กล้ามเนือ้ลายที่เป็นกล้ามเนือ้ที่ยึดเกาะ
กระดูกโครงร่างของสัตว์ท าให้เกิดการเคล่ือนไหวของร่างกาย กล้ามเนือ้
เรียบควบคุมการท างานของอวัยวะภายใน และกล้ามเนือ้หัวใจควบคุม
การเต้นของหวัใจ  

 4. การควบคุมของอ านาจจิตใจ เช่น กล้ามเนือ้ลายเป็นกล้ามเนือ้ที่อยู่
ภายใต้การควบคุมของอ านาจจิตใจ ส่วนกล้ามเนือ้เรียบและกล้ามเนือ้
หวัใจเป็นกล้ามเนือ้ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของอ านาจจติใจ  
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หน้าทีข่องกล้ามเนือ้  
กล้ามเนือ้ในร่างกายมีหน้าที่ดังนี ้

 1. ท าให้เกิดการเคล่ือนไหว เน่ืองจาก กล้ามเนือ้มีการหดตัว 
(contraction) ยกเว้นการเคล่ือนไหวที่ เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลก 
(gravity) หรือ แรงภายนอกร่างกาย 

 2. ป้องกันการเคล่ือนไหวของข้อต่อ  ซึ่งช่วยท าให้ข้อต่อมีความแข็งแรง
ทนทานเพิ่มขึน้ 

 3. ท าให้อวัยวะมีรูปร่างคงที่ เช่น กระเพาะปัสสาวะ 

 4. ท าให้เกิดความร้อนในร่างกาย เช่น ในสภาวะอากาศเย็น กล้ามเนือ้จะ
ส่ันท าให้ร่างกายเกิดความร้อนขึน้  
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การท างานของกล้ามเนือ้ 
กล้ามเนือ้ในร่างกายท างานได้โดย 

1. การถูกกระตุ้นโดยกระแสประสาท จงึท าให้กล้ามเนือ้เกิดการหดตวั
และคลายตัว 

2. จุดเกาะเร่ิมต้นและจุดเกาะปลายของกล้ามเนือ้ถูกดงึ ท าให้กล้ามเนือ้
เกิดการหดตัว 

3. การเคล่ือนไหวของกระดกู หรืออวัยวะ ท าให้กล้ามเนือ้เกิดการหดตวั
และคลายตัว 
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ส่วนประกอบของกล้ามเนือ้ตามลกัษณะทางกายวภิาค 

กล้ามเนือ้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามลักษณะทางกายภาพ ดงันี ้ 

 1. เซลล์กล้ามเนือ้   2. เส้นใยกล้ามเนือ้  3. มัดกล้ามเนือ้ (belly)  

 4. เส้นเลือดแดง     5. เส้นเลือดด า        6. เส้นประสาท    

    7. เส้นน า้เหลือง  8. พังผืด (fascia)      9. เอ็น (tendon)       

    9. แผ่นพังผืดตดิเอน็ (aponeurosis)  
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การเรียกช่ือกล้ามเนือ้ 

การเรียกชื่อกล้ามเนือ้ในร่างกาย จะชื่อเรียกตามต าแหน่งที่พบกล้ามเนือ้
และใช้ค าส่วนขยายมาเตมิไว้ข้างหน้า เช่น  

 1. myo +… หมายความถงึ กล้ามเนือ้ทั่ว ๆ ไป เช่น  

  - myology หมายถงึ การศึกษากล้ามเนือ้  

  - myositis หมายถงึ การอักเสบของเนือ้เยื่อกล้ามเนือ้ 

 2. sarco +…. หมายความถึง กล้ามเนือ้ที่เฉพาะเจาะจง เช่น  

  - sarcoplasm หมายถงึ ไซโตพลาสมาของกล้ามเนือ้ ในกรณีเป็นการ
เรียกชื่อในระดบัของเซลล์กล้ามเนือ้ 
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จุดเกาะบนกระดูกของกล้ามเนือ้ 

 1. จุดเกาะแรก เรียกว่า จุดเกาะเร่ิมต้น (origin of the muscle) เป็นจุด
เกาะที่มีการเคล่ือนที่น้อยมากเมื่อกล้ามเนือ้มีการหดตวั (ภาพที่ 5.1) 

 2. จุดเกาะสุดท้าย เรียกว่า จุดเกาะปลาย (insertion of the muscle) เป็น
จุดเกาะที่มีการเคล่ือนที่มากเมื่อกล้ามเนือ้มีการหดตวั (ภาพที่ 5.1) 
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ทีม่า : (Aspinall and O’Reilly, 2007, p. 46)  

ภาพที่ 5.1 โครงสร้างพืน้ฐานของกล้ามเนือ้  
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กล้ามเนือ้เรียบ  
 กล้ามเนือ้เรียบมีลักษณะดงันี ้

 1. มีเส้นเลือดมาหล่อเลีย้งน้อย  

 2. เซลล์มีลักษณะคล้ายกระสวย (spindle) รูปร่างยาว มีปลายทัง้สอง
ข้างเรียวแหลม ตรงกลางเซลล์ขยายออกเป็นที่อยู่ของนิวเคลียสรูปไข่ 1 
นิวเคลียส (ภาพที่ 5.2) 

 3. เซลล์เรียงตัวติดกันแบบไม่เป็นระเบียบแต่มีรูปแบบง่ายๆ ไม่
ซับซ้อนเหมือนกล้ามเนือ้ลาย หรือกล้ามเนือ้หัวใจ  

 4. ไม่เห็นลายของกล้ามเนือ้ และมีความยาวขึน้กับอวัยวะที่เป็น
ส่วนประกอบ  
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ภาพที่ 5.2 เซลล์กล้ามเนือ้เรียบ  
ทีม่า : (Colville, 2008, p. 192) 
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กล้ามเนือ้เรียบ (ต่อ) 
 5. ไซโตพลาสมของเซลล์กล้ามเนือ้เรียบ เรียกว่า ซาร์โคพลาสม 
(sarcoplasm)  
 6. เส้นใยกล้ามเนือ้เรียบ (muscle fiber) แต่ละเส้นมีเยื่อห่อหุ้ม 
เรียกว่า ซาร์โคเล็มมา (sarcolemma)  
 7. กล้ามเนือ้เรียบหดตวัช้ากว่ากล้ามเนือ้ลาย (ภาพที่ 5.3) 
 8. มีการเรียงตวัที่ไม่เป็นระเบียบของโปรตนีในเซลล์กล้ามเนือ้และมี
ซาร์โคพลาสมิกเร็คติกคูลัม (sarcoplasmic reticulum) ที่เจริญเตบิโตไม่ดี
เท่ากับกล้ามเนือ้ลาย ท าให้แคลเซียมอิออน (Ca2+) ที่จ าเป็นต่อการหดตัว
ของกล้ามเนือ้ต้องซึมผ่านซาร์โคเล็มมาจากภายนอก แล้วกระจายเข้าไปใน
ซาร์โคพลาสม  
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ภาพที่ 5.3 กล้ามเนือ้เรียบหดตวั  
ทีม่า : (Colville, 2008, p. 204) 
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กล้ามเนือ้เรียบ (ต่อ) 

 9. การท างานอยู่ภายใต้การควบคุมของจติใจ  

 10. ถูกกระตุ้นหรือควบคุมหรือส่ังการโดยระบบประสาทอัตโนมัติ
ชนิดซิมพาเธตคิ (sympathetic nerve) และชนิดพาราซิมพาเธตคิ 
(parasympathetic nerve) โดยระบบประสาททัง้สองนีจ้ะมีผลการท างานตรง
ข้ามกัน  

 11. ตอบสนองต่อสารเคมี เช่น อะโทรปีน ซัลเฟท (atropine sulfate) 

 12. ตอบสนองต่อสารเคมีที่ผลิตจากเซลล์ประสาทหรือสารส่ือ
ประสาท เช่น อะซิตลิโคลีน (acetylcholine) และอีปิเนฟริน (epinephrine)  
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คุณสมบัตเิฉพาะของกล้ามเนือ้เรียบ 
 กล้ามเนือ้มีคุณสมบัตเิฉพาะตัว ได้แก่ 

 1. มีการปรับตัวตามแรงยืดหรือแรงดัน (plasticity หรือ receptive 
relaxation)  

 2. มีการปรับตัวตามสิ่งที่มากดหรือเคล่ือนที่ผ่านไป เช่น กระเพาะ
อาหารที่มีอาหารเข้าไปอยู่จนเต็ม หรือมดลูกที่มีตัวอ่อนของสัตว์อยู่ภายใน 
ดังนัน้ กล้ามเนือ้เรียบจะคลายตัวเพื่อเพิ่มขนาดของกระเพาะอาหารและ
มดลูกเพื่อรองรับส่ิงที่อยู่ภายใน (ภาพที่ 5.4) 

 3. มีกลุ่มเซลล์พเิศษ เรียกว่า กลุ่มเซลล์ที่ก่อให้เกิดจังหวะ หรือ เพซ 
เมกเกอร์ (pace maker) เน่ืองจากสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ามากระตุ้นให้
กล้ามเนือ้เรียบหดตวัได้อัตโนมัต ิ 



16 

ภาพที่ 5.4 กล้ามเนือ้เรียบคลายตัว  
ทีม่า : (Colville, 2008, p. 204) 
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ชนิดของกล้ามเนือ้เรียบ  

 กล้ามเนือ้เรียบแบ่ง เป็น 2 ชนิด ได้แก่  

 1. กล้ามเนือ้เรียบของอวัยวะภายใน (visceral smooth muscle) 

 2. กล้ามเนือ้เรียบแบบมัลตยิูนิต (multiunit smooth muscle) 
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กล้ามเนือ้เรียบของอวยัวะภายใน 
 เป็นกล้ามเนือ้เรียบที่พบมากที่สุดในร่างกายของสัตว์ เช่น  

 ผนังท่อทางเดนิหายใจเข้าสู่ปอด  

 กระเพาะอาหาร  

 ผนังท่อทางเดนิอาหาร  

 กระเพาะปัสสาวะ  

 ผนังท่อทางเดนิปัสสาวะ  

 ท่อในระบบขับถ่าย  

 ผนังท่อของระบบสืบพันธ์ุ   

 เส้นเลือด และต่อมต่างๆ 
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กล้ามเนือ้เรียบของอวยัวะภายใน (ต่อ) 

 มีการเรียงตัวแบบพิเศษ เน่ืองจาก ส่วนหน่ึงของซาร์โคเล็มมาที่อยู่ในแต่
ละเซลล์กล้ามเนือ้จะมาเช่ือมต่อกัน เรียกว่า เน็กซัส (nexus) หรือ ไทต์ 
จังชัน (tight junction)  

 เน็กซัสเป็นส่วนที่ มีความต้านทานไฟฟ้าต ่า ท าให้คล่ืนไฟฟ้าจากเซลล์
หน่ึงแผ่กระจายไปกระตุ้นเซลล์อื่นได้  

 มีเส้นประสาทมาหล่อเลีย้งกล้ามเนือ้เรียบกลุ่มนีน้้อยมาก  

 มีความแตกต่างจากเซลล์กล้ามเนือ้ลาย 
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กล้ามเนือ้เรียบแบบมลัตยูินิต 

 มีประมาณร้อยละ 1 ของกล้ามเนือ้เรียบทัง้หมดในร่างกาย  

 เป็นกล้ามเนือ้เรียบชนิดที่ไม่มีเน็กซัส  

 มีเส้นประสาทมาหล่อเลีย้งทุกเซลล์เช่นเดียวกับเซลล์กล้ามเนือ้ลาย   

 มีลักษณะการหดตวัเหมือนกล้ามเนือ้ลาย (ภาพที่ 5.3) 

 ไม่อยู่ในการควบคุมของอ านาจจติใจ  

 พบได้ที่ม่านตา และผิวหนังชัน้นอก  
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กล้ามเนือ้หัวใจ  

 มีช่ือพ้องว่า กล้ามเนือ้พเิศษ (specialized muscle) หรือกล้ามเนือ้ลายที่ไม่อยู่ใน
การควบคุมของอ านาจจิตใจ (involuntary striated muscle)  

 เป็นกล้ามเนือ้ลายชนิดหน่ึงที่พฒันามาจากช้ันมีโซเดิร์ม (mesoderm) ของกลุ่ม
เซลล์และต่อมาเจริญเป็นหัวใจ  

 มีลายเหมือนกล้ามเนือ้ลายและมีลกัษณะบางอย่างเหมือนกล้ามเนือ้เรียบ  

 มีลกัษณะแตกต่างจากกล้ามเนือ้ลายและกล้ามเนือ้เรียบ เช่น  

 เซลล์กล้ามเนือ้หัวใจมีขนาดเลก็กว่ากล้ามเนือ้ลาย  

 แต่มีส่วนของไมโตคอนเดรียมากกว่ากล้ามเนือ้ลาย  

 ไม่แยกเป็นเซลล์เดี่ยวแต่มีส่วนเช่ือมต่อกนัคล้ายตาข่าย  
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กล้ามเนือ้หัวใจ (ต่อ) 
 ท างานอยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตใจ  

 ท างานภายใต้การส่ังการหรือควบคุมของระบบประสาทอตัโนมัต ิ

 กล้ามเนือ้หัวใจมีคุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่  

 มีลกัษณะพเิศษของกล้ามเนือ้หัวใจ เรียกว่า ซินไซเตียล อาร์เรนเมนท์ 
(syncytial arrengment) หรือ อนิเตอร์คาลาเตด ดิสค์ (intercalated disk) 
(ภาพที ่5.5) 

 ท างานตลอดเวลาไม่มีการหยุดพกั  

 มีการหดตัวหรือคลายตัวได้อย่างอตัโนมัติสลบักนัไปเหมือนกล้ามเนือ้เรียบ  

 การหดตัวของกล้ามเนือ้หัวใจ เรียกว่า ซีสโตล (systole)  

 การคลายตัวของกล้ามเนือ้หัวใจ เรียกว่า ไดแอสโตล (diastole)  

 มีการตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นเหมือนกล้ามเนือ้ลาย  
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ภาพที่ 5.5 เซลล์กล้ามเนือ้หัวใจ  
ทีม่า : (Colville, 2008, p. 192) 
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หัวใจ 

 เป็นตัวอย่างของกล้ามหัวใจ  

 หัวใจมีเส้นเลอืดและเส้นน า้เหลอืงมาหล่อเลีย้งมากมาย  

 มีเลือดมาหล่อเลีย้งหัวใจโดยตรง เรียกว่า ระบบเลือดหล่อเลีย้งหัวใจ (Coronary 
circulation) เป็นระบบเส้นเลอืดที่มีเลือดแดงบริสุทธ์ิมากกว่าเส้นเลือดแดงส่วน
อืน่ของร่างกาย  

 ประสิทธิภาพของหัวใจประเมินจากอตัราการเต้นของหัวใจ (Heart rate)  

 อตัราการเต้นของหัวใจมีหน่วยเป็น  “ คร้ัง/นาท ี”  
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กล้ามเนือ้ลาย (Striated muscle) 
 มีช่ือพ้องว่า  

 กล้ามเนือ้โครงสร้างค า้จุน 

 กล้ามเนือ้โครงร่าง (skeletal muscle) 

 กล้ามเนือ้ล าตัว (somatic muscle)  

 กล้ามเนือ้ที่ท างานภายใต้อ านาจจิตใจ (voluntary muscle)     

 กล้ามเนือ้ลายมีลกัษณะของที่ควรพจิารณา ดังนี ้

1. ลกัษณะมหกายวิภาคของกล้ามเนือ้ลาย  
2. ลกัษณะจุลกายวภิาคของกล้ามเนือ้ลาย 
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ลกัษณะมหกายวภิาคของกล้ามเนือ้ลาย  
 มีเส้นใยกล้ามเนื้อมีลักษณะวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีลายเดียวกัน และถูก

ล้อมรอบด้วยเส้นใยของเนือ้เยือ่เกีย่วพนั  

 มีรูปร่างและลกัษณะแตกต่างกนั  

 บางชนิดจะมีลกัษณะเลก็ บอบบาง  

 บางชนิดมีขนาดใหญ่ มีก าลงัมาก  

 กล้ามเนื้อลายส่วนมากมีลกัษณะหนา และอยู่ตรงกลางระหว่างจุดเกาะเร่ิมต้นกับ
จุดเกาะปลาย เรียกว่า มัดกล้ามเนือ้  
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ลกัษณะมหกายวภิาคของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 ส่วนปลายของกล้ามเนื้อลายที่ยึดติดกับกระดูก เรียกว่า เส้นเอ็นเท็นดอน 
(tendons) ซ่ึงเป็นเส้นใยของเนือ้เยือ่เกีย่วพนั (fibrous connective tissue)  

 กล้ามเนื้อลายบางชนิดยึดติดกับกระดูกหรือกล้ามเนื้อชนิดอื่นด้วยปลอกหุ้มที่มี
ลกัษณะหยาบและกว้างของเส้นใยเนือ้เยื่อเกีย่วพัน (broad sheets of fibrous 
connective tissue) เรียกว่า แผ่นพงัผดืติดเอน็ (aponeuroses) 

 ตัวอย่างกล้ามเนือ้ลาย เช่น ลิเนีย อลับา หรือ ไวท์ไลน์ (linea alba or white line) 
อยู่ระหว่างกล้ามเนือ้ช่องท้อง (abdominal muscles) ตรงบริเวณแนวกลางล าตัว
ด้านล่างของสัตว์ เพื่อยึดกล้ามเนื้อช่องท้องด้านซ้ายและด้านขวาของล าตัว และ
เป็นต าแหน่งในการกรีดเปิดผ่าช่องท้องเพือ่ท าศัลยกรรมภายในช่องท้องของสัตว์ 
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ลกัษณะมหกายวภิาคของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 มีจุดเกาะเร่ิมต้นของกล้ามเนือ้ลายเป็นต าแหน่งทีก่ล้ามเนือ้ลายยดึติดกบัอวยัวะใด
อวัยวะหน่ึง ซ่ึงมีการเคลื่อนไหวน้อยมากจนถึงไม่เคลื่อนไหวแม้แต่ขณะที่
กล้ามเนือ้เกดิการหดตัว  

 มีจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อลายเป็นต าแหน่งที่มีการเคลื่อนไหวในขณะที่
กล้ามเนื้อลายมีการหดตัวและมีการสอดแทรกเข้าไปในกระดูก เช่น กล้ามเนือ้
ไตรเซฟบราชิอาย (triceps brachii muscle) 
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ลกัษณะมหกายวภิาคของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 
 1. กล้ามเนือ้ไตรเซฟบราชิอายหรือกล้ามเนือ้ที่อยู่บนด้านหลังของ
แขนส่วนบน มีจุดเกาะเร่ิมต้นอยู่ที่กระดูกสะบัก (Scapula) และกระดูกต้น
แขนส่วนบน (Proximal humerus) แต่มีจุดเกาะปลายของกล้ามเนือ้อยู่บนโอ
ลีครานอน โพรเซส (Olecranon process) หรือ ข้อศอก (Elbow) ซึ่งเป็น
กระดูกขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากกระดูกปลายขาหน้าท่อนนอก (Ulna) 
คล าพบได้ง่าย และมีลักษณะคล้ายตะขอที่ยื่นมาจากทางด้านหลังของ
กระดกูปลายขาหน้าท่อนนอก   
 2. ถ้ามีการยืด (Extension) ปลายแขน ส่วนปลายของตะขอนีจ้ะรับ
กันพอดีกับแอ่งโอลีครานอน (Olecranon fossa) ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของ
กระดกูต้นแขน  
 3. ถ้ากล้ามเนือ้ไตรเซฟ บราซิไอหดตวัจะดงึให้ข้อศอกยืดขยายออก 
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ลกัษณะมหกายวภิาคของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 สาเหตุส าคัญที่ท าให้กล้ามเนือ้ลายมีเส้นใยกล้ามเนือ้วิ่งไปในทิศทางเดียวกนั หรือ
มีลายเดียวกนั คอื การหดตัว (Shortening) และ ก าลงังาน (Power)  

 กล้ามเนือ้ลายท างานโดยอาศัยส่ิงต่อไปนี ้

1. การหดตัวของกล้ามเนือ้ลาย มีความส าคญัประมาณร้อยละ 50  

2. ก าลงังานของกล้ามเนือ้ลายขึน้กบัพืน้ทีห่น้าตัดของกล้ามเนือ้ลาย  
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ลกัษณะมหกายวภิาคของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 ลายของกล้ามเนื้อลายจะเช่ือมกับบริเวณมุมของเอ็นและยืดยาวออกไปส้ินสุดที่
ส่วนของอวัยวะอืน่ๆ  

 กล้ามเนื้อลายบางมัดจะส้ันแต่มีก าลังที่ดีในการท างาน และขจัดของเสียออกจาก
ตัวกล้ามเนือ้ลายอย่างรวดเร็ว  เพราะฉะน้ันกล้ามเนือ้ลายจึงลกัษณะดังนี ้ 

1. มีรูปร่างแบบเส้นตรง (Strap) วิ่งขนานกบัแกนกลางล าตัวตามแนวยาว 
(Long axis)  

2. มีรูปร่างแบบรูปกระสวย (Spindle shape)  

3. มีรูปร่างแบบขนนก 1 อนั (Pennate)  

4. มีรูปร่างแบบขนนก 2 อนั (Bipennate)  

5. มีรูปร่างแบบขนนกหลายอนั (Multipennate) (ภาพที ่5.6) 
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ภาพที่ 5.6 รูปร่างลกัษณะกล้ามเนือ้ลาย   
1. แบบเส้นตรง   2. แบบรูปกระสวย  3. แบบขนนก 1 อนั   4. แบบขนนก 2 อนั   
5. แบบขนนกหลายอนั  
ทีม่า : (ธนสิทธ์ิ สอนภู่ และคณะ, 2552) 
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ลกัษณะมหกายวภิาคของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 กล้ามเนื้อลายแต่ละมัดมีส่วนของเอน็ส้ัน ๆ มาเช่ือมต่อและใช้เป็นจุดเกาะเร่ิมต้น 
หรือจุดเกาะปลาย เพือ่ยดึเกาะกบักระดูก หรืออวยัวะอืน่ ๆ  

 กล้ามเนือ้ลายทีมี่รูปร่างแบบขนนก 1 อนั พบได้ที่ 

 1. มัดกล้ามเนือ้บนระยางค์และมีเอ็นบางๆ ต่อไปยังปลายนิว้เท้า ซ่ึงจะช่วย
ในการท างานของข้อต่อและพยุงขา 



34 

ลกัษณะจุลกายวภิาคของกล้ามเนือ้ลาย 

  ลกัษณะจุลกายวภิาคของกล้ามเนือ้ลาย ประกอบด้วย  

 1. เซลล์กล้ามเนือ้ลาย (Skeletal muscle cells)  

 2. จุดประสานระหว่างกล้ามเนือ้ลายและประสาท (Neuromuscular junction)  

 3. ช้ันเนือ้เยื่อเกีย่วพนั (Connective tissue layer)  
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เซลล์กล้ามเนือ้ลาย 
 มีปริมาณมาก และมีความยาวมาก แต่ขนาดไม่กว้าง  

 ตัวเซลล์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 ไมโครเมตร (µm) และมีความยาว
ประมาณ 25,000 ไมโครเมตร  

 เซลล์กล้ามเนือ้ลาย เรียกว่า เส้นใยกล้ามเนือ้ลาย (Skeletal muscle fibers)  

 เส้นใยกล้ามเนือ้ลาย 1 เส้น มีจ านวนนิวเคลยีสอย่างน้อย 100 นิวเคลยีสต่อเซลล์ 

 นิวเคลียสตั้งอยู่ด้านนอกตรงขอบเซลล์และอยู่ใต้เยื่อบุเซลล์กล้ามเนื้อที่เรียกว่า 
ซาร์โคเลมมา (Sarcolemma) เพราะเป็นผลมาจากเซลล์เร่ิมต้นในอดีตที่ผสาน
รวมกนั (ภาพที ่5.7) 

 เส้นใยกล้ามเนือ้ลายเกดิจากเส้นใยย่อย (Myofibrils) ขนาดเลก็หลายร้อยหลายพนั
เส้นมารวมกนั  
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ภาพที่ 5.7 เซลล์กล้ามเนือ้ลาย  
ทีม่า : (Colville, 2008, p. 192) 
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เส้นใยกล้ามเนือ้ลาย 

 เส้นใยกล้ามเนือ้ลาย ประกอบด้วย เส้นใยย่อยจ านวนมากมาย  
 เส้นใยย่อยมีไมโตคอนเดรียเป็นแหล่งสร้างพลงังานอยู่ภายใน 
 มีไมโตคอนเดรียเป็นจ านวนมากจนเกดิเป็นเครือข่าย เรียกว่า ซาร์โคพลาสมิค เร

ติคูลัม (Sarcoplasmic reticulum) เหมือนกับเอ็นโดพลาสมิค เรติคูลัม 
(Endoplasmic reticulum) ทีอ่ยู่ในเซลล์อืน่ ๆ  

 เส้นใยย่อยมีระบบท่อที่อยู่ภายใน เรียกว่า ทรานสเวิร์ส ทูบูลส์ (Transverse 
tubules) หรือ ที ทูบูลส์ (T-tubules) ขยายออกมาจากเยื่อบุเซลล์กล้ามเนื้อซาร์
โคเลมมา หรือ เยือ่บุผวิเซลล์ (Cell membrane)  
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เส้นใยย่อย 

 เส้นใยย่อย มี  2 ชนิด (ภาพที ่5.8) ได้แก่  
 1. เส้นใยฝอยแอคติน (actin filaments) เป็นโปรตีนทีม่ีลกัษณะบาง  
 2. เส้นใยฝอยไมโอซิน (myosin filaments) เป็นโปรตีนทีม่ีลกัษณะหนา   
 เอ แบนด์ (A band) เป็นแถบสีทึบขนาดใหญ่เกิดจากเส้นใยฝอยไมโอซิน แต่มี

ลกัษณะหนา 
 ไอ แบนด์ (I band) เป็นแถบสีสว่างขนาดใหญ่เกิดจากเส้นใยฝอยแอคติน แต่มี

ลกัษณะบาง  
 แซดไลน์ (Z zone) เป็นเส้นสีด าทีอ่ยู่ตรงกลางไอแบนด์  
 แซดไลน์ เม่ือดูทางด้านปลายจะมีลักษณะเหมือนเหรียญทรงกลม หรือแผ่นจาน

บันทกึข้อมูล  
 ลกัษณะของเส้นใยกล้ามเนือ้ลาย ดังแสดงในภาพที ่5.9  
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ภาพที่ 5.8 การเรียงตัวของแอคตินและไมโอซิน  
ทีม่า : (Colville, 2008, p. 204) 
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ภาพที่ 5.9 ลกัษณะของเส้นใยกล้ามเนือ้ลาย  
ทีม่า : (Colville, 2008, p. 198) 
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เส้นใยย่อย (ต่อ) 

 แซดไลน์เป็นต าแหน่งทีสั่มผสักบัเส้นใยฝอยแอคติน  

 บริเวณระหว่างแซดไลน์ต าแหน่งหน่ึงถึงแซดไลน์อีกต าแหน่งหน่ึง เรียกว่า ซาร์
โคเมีย  

 ซาร์โคเมียเป็นหน่วยที่มีการหดตัวของกล้ามเนือ้ลาย  

 เส้นใยย่อยแต่ละอันมีซาร์โคเมียจ านวนมาก เรียงตัวอยู่เป็นแถวตั้งแต่ต้นจนถึง
ปลายของเส้นใยย่อย  

 เม่ือเส้นใยย่อยถูกกระตุ้น จะท าให้ซาร์โคเมียหดตัวจนมีขนาดส้ันมาก  

 ถ้าซาร์โคเมียทั้งหมดหดตัว จะส่งผลให้เส้นใยย่อยเกดิการหดตัวตาม 
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จุดประสานระหว่างกล้ามเนือ้ลายและประสาท 

 กล้ามเนือ้ลายท างานภายใต้การควบคุมของจิตใจและมีกระแสประสาทมากระตุ้น
เพือ่ส่ังการให้กล้ามเนือ้ลายท างาน 

  ถ้าเส้นประสาทของกล้ามเนื้อลายถูกขัดขวางการท างานเป็นระยะเวลานาน 
เน่ืองจาก มีการบาดเจ็บจนท าให้กล้ามเนื้อลายหดตัวลง จะเรียกว่า กล้ามเนือ้ลาย
เกดิการฝ่อลบี (atrophy)  

 ตอนปลายของเส้นใยประสาทส่ังการที่ติดอยู่กับเส้นใยกล้ามเนื้อลาย เรียกว่า จุด
ประสานระหว่างกล้ามเนือ้ลายและประสาท (neuromuscular junction)  

 จุดประสานระหว่างกล้ามเนื้อลายและประสาทมีช่องว่างขนาดเล็กมาก เรียกว่า 
ไซแนบติค สเปส (synaptic space) จุดนีจ้ะอยู่ระหว่างปลายของเส้นใยประสาท
กบัซาร์โคเลมมาของเส้นใยกล้ามเนือ้ลาย 
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 กระแสประสาทที่กระตุ้นเส้นใยกล้ามเนื้อลาย มีหน่วย คือ มอเตอร์ยูนิต (motor 
unit) 

 มอเตอร์ยูนิต หมายถึง จ านวนของเส้นใยกล้ามเนือ้ลายทั้งหมดในเส้นใยประสาท 
1 เส้น ส่งกระแสประสาทไปกระตุ้นเส้นใยกล้ามเนือ้ลายทั้งหมด  

 กล้ามเนื้อลายที่มีขนาดเล็กจะเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อย เช่น กล้ามเนื้อลายที่บริเวณ
ตาจะมีเส้นใยกล้ามเนื้อลายจ านวนเล็กน้อยต่อเส้นใยประสาทในแต่ละมอเตอร์ยู
นิต กล้ามเนื้อลายขนาดใหญ่ เช่น กล้ามเนื้อขา อาจจะมีเส้นใยกล้ามเนื้อลาย
มากกว่า 100 เส้น ต่อมอเตอร์ยูนิต  

 การท างานของกล้ามเนือ้ลายอาศัยการกระตุ้นจากกระแสประสาท  

จุดประสานระหว่างกล้ามเนือ้ลายและประสาท (ต่อ) 



44 ที่มา : (Colville, 2008, p. 200) 

ภาพที่ 5.10 จุดประสานระหวา่งกลา้มเน้ือลายและประสาท  
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 การท างานของกล้ามเนื้อลายอาศัยการส่ังการผ่านจุดประสานที่อยู่ภายใน
กล้ามเนือ้ลาย 

 จุดประสานภายในระหว่างกล้ามเนื้อลายและประสาท มีถุงขนาดเล็ก เรียกว่า ไซ
แนบ เวสซิเคิล (synap vesicles) 

 ไซแนบ เวสซิ เคิล  มีสาร เคมีที่ เ ป็นสาร ส่ือประสาท ช่ือ  อะซิติลโคลีน 
(acetylcholine)   

 สารอะซิติลโคลินมีหน้าที่ช่วยน ากระแสประสาทหรือค าส่ังส่งต่อไปยังตัวรับ
กระแสประสาททีอ่ยู่ในเซลล์กล้ามเนือ้ลายหรือเซลล์ประสาทอืน่ๆ 

การท างานของกล้ามเนือ้ลาย 
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 ถ้าร่างกายต้องการให้เส้นใยกล้ามเนือ้ลายหดตัวจะเกดิปฏิกริิยา ดังนี้ :  
1. มีการส่งกระแสประสาทมาที่เส้นใยกล้ามเนือ้ลาย 
2, กระแสประสาทกระตุ้นให้ไซแนบติค เวสซิเคลิ ปล่อยอะซิติลโคลนีออกมา  
3. อะซิติลโคลนีถูกดูดซึมข้ามไซแนบติคสเปสเพื่อไปจับกับตัวรับที่อยู่บนซาร์
โคเลมมา  
4. อะซิติลโคลนีใช้เวลาจ านวนเลก็น้อยเพือ่จับกบัตัวรับอะซิติลโคลนี 
5. เอนไซม์ที่อยู่ในไซแนปติค สเปส ช่ือ อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส  
(acetylcholinesterase) จะน าพาโมเลกุลของสารอะซิติลโคลีนออกจากตัวรับ
อย่างรวดเร็ว  
6. เส้นใยกล้ามเนือ้ลายจึงมีการหดตัว 

การท างานของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 
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ช้ันเนือ้เยือ่เกีย่วพนัของกล้ามเนือ้ลาย 

 เส้นใยกล้ามเนือ้ลายทั่วไป เรียกว่า เอน็โดมัยเซียม (Endomysium)  
 เส้นใยกล้ามเนื้อลายแต่ละเส้นถูกล้อมรอบด้วยช้ันเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีขนาด

ละเอยีด  
 กลุ่มของเส้นใยกล้ามเนือ้ลาย เรียกว่า ฟาสซิเคิล (Fascicles)  
 ฟาสซิ เคิล สัมผัสกับ ช้ันของ เ นื้ อ เยื่ อ เกี่ ยวพัน  เ รียก ว่า  เพอ ริ มัย เ ซียม 

(Perimysium)  
 เพอริมัยเซียม ประกอบด้วย เส้นใยกล้ามเนื้อลายทั่วไปและเส้นใยคอลลาเจนที่

หนา (Thick collagen fibers) 
 กลุ่มของกล้ามเนื้อฟาสซิเคิลถูกล้อมรอบด้วยอิพิมัยเซียม (Epimysium) ซ่ึงเป็น

ช้ันเนือ้เยื่อเกีย่วพนัทีป่ระกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจนทีเ่หนียวขนาดใหญ่ 
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ช้ันเนือ้เยือ่เกีย่วพนัของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 อพิมัิยเซียมจะอยู่บริเวณผิวด้านนอกของกล้ามเนือ้ลาย ช้ันเนือ้เยื่อเกีย่วพนัจะอยู่
ต่อเน่ืองจากเอ็น หรือแผ่นพังผืดติดเอ็นที่จะติดต่อระหว่างกล้ามเนื้อลายกับ
กระดูก หรือกล้ามเนื้ออื่นๆ   เอ็นและแผ่นพังผืดเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของ
กล้ามเนื้อและช่วยให้กล้ามเนือ้มีความคงตัวในขณะที่กล้ามเนื้อลายหดตัว ดังน้ัน 
ช้ันเนือ้เยื่อเกีย่วพนัของกล้ามเนือ้ลายจะมีเส้นเลอืดและเส้นใยประสาทมาเลีย้ง 

 เนื้อเยื่อไขมัน หรือไขมัน มีเส้นเลือดและเส้นประสาทมาเลี้ยงเป็นจ านวนที่
แน่นอน 

 ไขมันทีแ่ทรกอยู่ในกล้ามเนือ้ เรียกว่า ไขมันแทรก (Marbling) 
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สรุปส่วนประกอบของกล้ามเนือ้ลายมดีงันี ้
 Muscle ; perimysium, endomysium 

 Perimysium 

 Endomysium ; fascicle 

 Fascicle ; muscle fiber 

 Muscle fiber ; myofilament 

 Myofilament ; I band, A band, Z zone 

 A band ; M line, Myosin myofilament, Actin myofilament 
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การท างานของกล้ามเนือ้ลาย 

 กล้ามเนือ้ลายมีการท างาน ดังนี ้

1. การหดตัวและการคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย 

2. กลไกการการแข็งตัวของกล้ามเนือ้ภายหลงัการเสียชีวติ  

3. การสร้างพลงังานความร้อนของกล้ามเนือ้ลาย 
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การหดตวัและการคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย 

 1. เมื่อมีกระแสประสาทมาถึงเส้นใยประสาทส่ังการ (motor nerve fiber) 
และสะสมอยู่ทีก่ระเปาะของจุดประสานงานระหว่างกล้ามเนือ้ลายและประสาท  

 2. ไซแนปติค เวสซิเคิล จะหลัง่สารส่ือประสาทช่ือ อะซิติลโคลนี ออกมาอยู่
ในไซแนปติค สเปซ  

 3. โมเลกุลของอะซิติลโคลีนจับกบัตัวรับที่อยู่บนผิวของซาร์โคเลมมาของ
เส้นใยกล้ามเนือ้ลาย 

 4. กระแสประสาทเดินทางไปตามความยาวของซาร์โคเลมมา ผ่านเข้าไปใน
ท ีทูบอลส์ ทีอ่ยู่ในเซลล์   
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การหดตวัและการคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 
 5. กระแสประสาทจะไปสะสมอยู่ในซาร์โคพลาสมิค เรติคูลัม (Sarcoplasmic 

reticulum) จนมีปริมาณที่มากเพยีงพอ  

 6. เกิดการหลั่งแคลเซียมอิออน (Calcium ion) ที่สะสมอยู่เข้าไปในซาร์
โคพลาสม (Sarcoplasm)  หรืออยู่ ในเซลล์ทั่วไป เ รียกว่า  ไซโตพลาสม 
(Cytoplasm)  

 7. เมื่อแคลเซียมออิอนแพร่เข้าไปในเส้นใยย่อย ท าให้เกดิกระบวนการหดตัวของ
กล้ามเนือ้  
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การหดตวัและการคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 8. กระบวนการหดตัวของกล้ามเนือ้ต้องใช้พลงังานที่สูง จากโมเลกุลของอะ
ดีโนซีน ไตรฟอสเฟต (Adenosine triphosphate ; ATP) ที่สร้างมาจากไมโตคอนเด
รียทีอ่ยู่ในเส้นใยกล้ามเนือ้ 

 ดังน้ัน อะดีโนซีน ไตรฟอสเฟตจึงเปรียบเสมือนแบตเตอรีที่สามารถปล่อยและ
ชาร์จประจุพลงังานใหม่ได้   

 9. อะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต ประกอบด้วย กลุ่มฟอสเฟต 3 กลุ่ม จับอยู่กับ
กลุ่มอะดีโนซีนที่อยู่ตรงกลาง แต่ถ้ามีกลุ่มฟอสเฟตหลุดออกไป 1 กลุ่ม เรียกว่า อะดี
โนซีน ไดฟอสเฟต (Adenosine diphosphate ; ADP) ในขณะที่กลุ่มฟอสเฟตหลุด
ออกมาจะมีพลังงานจ านวนหน่ึงที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อท าให้เกิดพลังงานในการ
เคลือ่นที่ของเส้นใยฝอยแอคตินและไมโอซิน  
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การหดตวัและการคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 ครีเอตินีน ฟอสเฟต (creatinine phosphate ; CP) อยู่ในเส้นใยกล้ามเนือ้  

 ครีเอตินีน ฟอสเฟต + อะดีโนซีน ไดฟอสเฟต = อะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต 

 ครีเอตินีน ฟอสเฟต + ปล่อยพลงังานออกมา  กลุ่มฟอสเฟต + อะดีโนซีน ได
ฟอสเฟต  อะดีโนซีน ไตรฟอสเฟตอกีคร้ัง  

 พลังงานที่ปล่อยออกมาเตรียมไว้ส าหรับการป๊ัมแคลเซียมอิออนกลับเข้าไปใน
ซาร์โคพลาสมิค เรติคูลัมเพื่อท าให้เกิดการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อใน
คร้ังต่อไป  
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การหดตวัและการคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 แหล่งพลังงานที่ใช้ในการสร้างอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต และครีเอตินีน ฟอสเฟต 
มาจากระบบการย่อยสลายโมเลกลุของสารโภชนะ (Catabolism)  

 ระบบการย่อยสลายโมเลกุลของสารโภชนะ มีสารประกอบหลัก คือ น ้าตาล
กลูโคส และก๊าซออกซิเจน  

 น ้าตาลกลูโคสเป็นแหล่งพลังงานแรกของเซลล์ร่างกาย เช่น เซลล์กล้ามเนื้อลาย  
โดยในกล้ามเนือ้ลายมีเส้นเลือดขนาดใหญ่เป็นทางล าเลียงน ้าตาลกลูโคสและก๊าซ
ออกซิเจนไปสู่เส้นใยกล้ามเนือ้ลาย 
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การหดตัวและการคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 เส้นใยกล้ามเนือ้จะเก็บน า้ตาลกลูโคสและก๊าซออกซิเจนไว้ใช้ในภาวะที่
ร่างกายขาดพลังงาน  

 น า้ตาลกลูโคส  ไกลโคเจน (glycogen)  เก็บอยู่ในเส้นใยกล้ามเนือ้  

 ก๊าซออกซิเจน  เก็บอยู่ ในโมเลกุลของโปรตีนขนาดใหญ่ เรียกว่า ไม
โอโกลบนิ (myoglobin)  

 การย่อยสลายโมเลกุลของน า้ตาลกลูโคสจะให้พลังงานปริมาณมากที่สุด  

 ไมโอโกลบินมีสีแดง ท าหน้าที่ เก็บและปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาใน
ปริมาณมาก 
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การหดตวัและการคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 
กล้ามเนือ้กลุ่มทีต้่องใช้พลงังานมากในการท างาน (strenuous muscle)  

มีการหดตัวเพือ่ให้ได้พลงังานปริมาณมาก 

 
ก๊าซออกซิเจนทีมี่อยู่ในเส้นใยกล้ามเนือ้จะถูกน ามาใช้จนหมด     

 
ไมโอโกลบินปล่อยก๊าซออกซิเจนไปชดเชยให้แก่เส้นใยกล้ามเนือ้   

 
ร่างกายน าก๊าซออกซิเจนมาเป็นแหล่งพลงังานใหม่ของเส้นใยกล้ามเนือ้  

   
กระบวนการย่อยสลายในภาวะทีม่ีก๊าซออกซิเจน(aerobic metabolism)  
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การหดตวัและการคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 กล้ามเนือ้กลุ่มทีต้่องใช้พลงังานปริมาณมากในการท างาน มีความต้องการ 
    1. สร้างพลงังานอย่างต่อเน่ือง  2. มีก๊าซออกซิเจนไม่เพยีงพอต่อความต้องการ 
 กล้ามเนือ้กลุ่มนีต้้องด าเนินการดังนี ้
 1. ใช้พลังงานจากแหล่งที่ไม่ใช้ก๊าซออกซิเจน เรียกว่า กระบวนการย่อย
สลายแบบไร้ก๊าซออกซิเจน  
 กระบวนการย่อยสลายแบบไร้ก๊าซออกซิเจนมีประสิทธิภาพไม่เท่ากับ

กระบวนการย่อยสลายแบบใช้ก๊าซออกซิเจน และมีกรดแลคติกเป็นผลพลอยได้
จากการสลายพนัธะภายในโมเลกลุของน า้ตาลกลูโคสทีไ่ม่สมบูรณ์  

 ถ้าในกล้ามเนื้อมีกรดแลคติกสะสมอยู่มาก ท าให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดกล้ามเนื้อ 
เช่น ภาวะที่เกดิขึน้หลงัจากที่มีการออกก าลงักายมากกว่าปกติ  
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การหดตวัและการคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 กรดแลคติกบางส่วน  ถูกดูดซึม กระแสเลือด  ตับ  น า้ตาล
กลูโคส  กระบวนการย่อยสลายแบบใช้ก๊าซออกซเิจน  

 สัตว์ที่มีกล้ามเนือ้ที่ท างานหนักจะหายใจเร็วและแรงอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
จะได้มีก๊าซออกซิเจนปริมาณมากเพียงพอกับความต้องการของ
กล้ามเนือ้ เรียกว่า ภาวะหนีอ้อกซเิจน  

 ภาวะหนีอ้อกซิเจน คือ ภาวะที่ ร่างกายมีปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ไม่
เพียงพอกับความต้องการของกล้ามเนือ้ลาย ในขณะที่กล้ามเนือ้ลายต้อง
ท างานอย่างหนัก 
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การหดตวัและการคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 ถ้าร่างกายต้องการให้กล้ามเนือ้ลายที่หดตัวอยู่ เกิดการคลายตัว ต้องเกิด
กระบวนการดงันี ้ 

 1. ร่างกายจะใช้พลังงานจากโมเลกุลของอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต  

 2. ดึงเอาแคลเซียมอิออนออกจากเส้นใยย่อยกลับเข้าไปอยู่ในซาร์โค 
พลาสมิค เรตคูิลัม  

 3. ปริมาณของแคลเซียมที่อยู่ในเส้นใยย่อยขึน้กับระดับของแคลเซียมที่
อยู่ในกระแสโลหติและมีผลต่อการท างานของกล้ามเนือ้ลาย 
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การหดตวัและการคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 กลไกการหดตัวของกล้ามเนือ้ลาย เม่ือเส้นใยกล้ามเนือ้ลายอยู่ ใน
ภาวะการคลายตัว ต้องมีกระบวนการดงันี ้

 1. เส้นใยฝอยแอคตินและไมโอซินที่อยู่ ในซาร์โคเมียจะซ้อนทับกัน
เล็กน้อย  

 2. เม่ือเส้นใยกล้ามเนือ้ลายถูกกระตุ้นให้เกิดการหดตวั  

  2.1 เส้นใยฝอยไมโอซินถูกยกขึน้เล็กน้อย เรียกว่า ครอส บริดจ์ 
(Cross bridges) และท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการดงึเส้นใยฝอยแอคตนิ
ที่อยู่ทัง้ 2 ข้างของเส้นใยฝอยไมโอซิน 

  2.2 เส้นใยฝอยแอคตนิถูกเคล่ือนที่ไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ เหมือน
เฟืองที่หมุนรอบแกนเพลาของเฟือง  
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การหดตวัและการคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 ถ้าซาร์โคเมียทัง้หมดที่อยู่ ในเส้นใยกล้ามเนือ้ลายเกิดการครอส บริดจ์ 
อย่างต่อเน่ืองท าให้กล้ามเนือ้ลายเกิดการหดตัว เน่ืองจาก การกระตุ้น
ของกระแสประสาทที่ เหมาะสม เช่น กิจกรรมการถักเชือก การชูต
บาสเกตบอล การดดูเก็บตวัอย่างเลือด เป็นต้น 

 การหดตัวของกล้ามเนือ้ลายที่พบเป็นประจ า คือ การหดตัวแบบบิดเป็น
เกลียว (Twitch contraction)  

 การหดตวัของกล้ามเนือ้ 1 วงรอบจะใช้เวลาทัง้หมด 100 มิลลิวินาท ีหรือ 
0.1 วินาท ีจะท าให้เส้นใยกล้ามเนือ้ลายมีการหดตวัอย่างสมบูรณ์ 
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การหดตวัและการคลายตัวของกล้ามเนือ้ลาย (ต่อ) 

 การหดตัวแบบบิดเป็นเกลยีว มีระยะการเกดิดังนี ้  

1. ระยะแรก คือ ระยะพัก (The latent phase) เป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่
กล้ามเนื้อถูกกระแสประสาทกระตุ้นจนถึงเวลาที่กล้ามเนื้อเร่ิมหดตัว ใช้เวลา 
ประมาณ 10 มิลลวินิาที  

2. ระยะที่สอง คือ ระยะหดตัว (The contracting phase) กล้ามเนื้อที่ถูก
กระตุ้นจะหดตัวเป็นระยะเวลา 40 มิลลวินิาท ี 

3. ระยะที่สาม คือ ระยะการคลายตัว (The relaxation phase) หลังจากที่
กล้ามเนือ้หดตัวแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการคลายตัว 50 มิลลวินิาท ี 
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กลไกการแขง็ตัวของกล้ามเนือ้ภายหลงัการเสียชีวติ 

1) ภายหลังการเสียชีวิต : เซลล์กล้ามเนือ้ไม่สามารถผลิตพลังงานอะดีโนซีน 
ไตรฟอสเฟตจากการหายใจในระดับเซลล์ ท าให้เซลล์กล้ามเนือ้ขาด
พลังงานอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต 

2) บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) : ไอออนชนิดต่างๆมีการเคล่ือนที่
ผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ โดยต้องใช้พลังงานอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต 
ในการเคล่ือนที่ 

 เม่ือเซลล์ขาดพลังงานอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต เซลล์จึงไม่สามารถ
เคล่ือนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ 
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กลไกการแขง็ตัวของกล้ามเนือ้ภายหลงัการเสียชีวติ (ต่อ)  

3) แคลเซียมไอออน (Ca 2+) ไหลเข้าไปอยู่ภายในเซลล์กล้ามเนือ้ แต่เซลล์ไม่
สามารถน าแคลเซียมไอออนผ่านเยือ่หุ้มเซลล์ออกไปได้  

4) แคลเซียมไอออนจับกับส่วนประกอบของโปรตีนที่ท าให้เกิดการหดตัว  ซ่ึงมี
แคลเซียมเกาะอยู่ หรือ โทรโปนิน ซี (Troponin C) ท าให้เกิดการเปลีย่นรูป
โครงสร้างของโปรตีนในกล้ามเนือ้ ช่ือว่า โทรโปไมโอซิน (Tropomyosin) บน
เส้นใยฝอยแอคติน ท าให้ต าแหน่งของโทรโปไมโอซินเกิดการหมุนมาอยู่ใน
ต าแหน่งทีท่ างานได้ และเปิดออกซ่ึงสามารถจับกบัหัวของเส้นใยฝอยไมโอซิน
ได้  
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กลไกการแขง็ตัวของกล้ามเนือ้ภายหลงัการเสียชีวติ (ต่อ)  

 ถ้าแคลเซียมไอออนถูกขนย้ายออกไปจากเซลล์ : การเปลี่ยนรูปโครงสร้างของ
โทรโปนินบนโทรโปไมโอซิน จะกลับมาอยู่ในรูปเดิม ท าให้หัวของเส้นใยฝอยไม
โอซินไม่สามารถจับกับเส้นใยฝอยแอคตินได้ จึงไม่เกิดการจับกันระหว่างเส้นใย
ฝอยแอคตินกบัเส้นใยฝอยไมโอซิน  

5) การจับกนัระหว่างเส้นใยฝอยแอคตินกบัเส้นใยฝอยไมโอซินท าให้เกดิการแข็งตัว
ของกล้ามเนือ้ภายหลงัจากที่สัตว์เสียชีวติ 

6) การคลายตัวของเส้นใยฝอยแอคตินกับเส้นใยฝอยไมโอซินที่จับกันอยู่ ต้องใช้
พลงังานอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต  
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กลไกการแขง็ตัวของกล้ามเนือ้ภายหลงัการเสียชีวติ (ต่อ)  

 เมื่อสัตว์เสียชีวติจะผลติพลงังานอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต ขึน้มาใหม่ไม่ได้   

 ดังน้ัน  

 การแข็งตัวของกล้ามเนื้อภายหลังการเสียชีวิตจะคงอยู่จนกระทั่งร่างกายเร่ิม
กระบวนการเน่าย่อยสลาย 

 กระบวนการเน่าย่อยสลายจะหลั่งเอนไซม์ออกมาย่อยเส้นใยกล้ามเนื้อท าให้เส้น
ใยฝอยแอคตินแยกออกจากเส้นใยฝอยไมโอซิน จึงท าให้กล้ามเนือ้น่ิมและอ่อนตัว
ลง 
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ภาพที่ 5.11 กลไกการเปลีย่นแปลงของกล้ามเนือ้หลงัการเสียชีวติ  
ทีม่า : (ณัฐ ตันศรีสวสัดิ์, 2554)  
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การสร้างพลงังานความร้อนของกล้ามเนือ้ 

 ในภาวะปกติ เม่ือกล้ามเนื้อท างานจะสร้างพลังงานในรูปของความร้อนออกมา
เพือ่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

 ถ้าร่างกายมีความร้อนมากเกนิกว่าปกติ : ร่างกายก าจัดความร้อนออกไปในรูป 

1. เหงื่อ  

2. มีอาการหอบ   

 ในภาวะที่อากาศเย็นและร่างกายของสัตว์มีอุณหภูมิต ่ ากว่าปกติ   ดังน้ัน         
ร่างกายของสัตว์จะมีการสร้างความร้อนขึน้มาโดย 

 1. การหดตัวของกล้ามเนือ้เป็นระยะเวลาส้ันๆ เรียกว่า การส่ันของกล้ามเนือ้ 
หรือ อาการหนาวส่ัน (Shivering) 
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กล้ามเนือ้ลายที่พบตามส่วนต่างๆของร่างกาย 

1. กล้ามเนือ้อนิทรินซิค (intrinsic muscles)  

 เป็นกลุ่มของกล้ามเนือ้ทีมี่ 

 จุดเกาะเร่ิมต้น (origin)และจุดเกาะปลาย ( insertion) อยู่ภายในบริเวณ
เดียวกนัของร่างกาย 

 กล้ามเนือ้นีมี้ผลต่อการท างานของกระดูกในบริเวณน้ัน เช่น  

 ในขณะที่สุนัขงอข้อศอกจะใช้กล้ามเนือ้อินทรินซิคของขาหน้าช่วยในการงอ
ข้อศอก 
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กล้ามเนือ้ลายที่พบตามส่วนต่างๆของร่างกาย (ต่อ)  

2. กล้ามเนือ้เอก็ทรินซิค (extrinsic muscles)  

 เป็นกลุ่มของกล้ามเนือ้ทีมี่ 

 จุดเกาะเร่ิมต้น (origin) อยู่ตรงบริเวณหน่ึงของร่างกาย  

 มีจุดเกาะปลาย (insertion) อยู่ตรงบริเวณส่วนอืน่ของร่างกาย  

 เช่น กล้ามเนื้อที่มีจุดเกาะเร่ิมต้นอยู่ที่ขาหน้าของสุนัขแต่มีจุดเกาะปลายอยู่
ตรงล าตัวของสุนัข ท าให้การเคลือ่นทีข่องขาหน้าสัมพนัธ์กบัล าตัวของสุนัข  
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กล้ามเนือ้บริเวณศีรษะ    

 กล้ามเนือ้บริเวณศีรษะมี 4 กลุ่ม คอื 

1. กล้ามเนือ้แสดงความรู้สึกของใบหน้า (Muscles of facial expression) 

 อยู่ในกลุ่มอนิทรินซิค  

 ถูกควบคุมด้วยเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ช่ือ เส้นประสาทเฟเชียล (Facial 
nerve) 

 ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวของอวัยวะ เช่น ริมฝีปาก (Lip) แก้ม (Cheeks) รู
จมูก (Nostrils) เปลอืกตา (Eyelids) และหูส่วนนอก (External ears) 
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กล้ามเนือ้บริเวณศีรษะ (ต่อ) 

2. กล้ามเนือ้ที่เกีย่วข้องกบัการบดเคีย้ว (Muscles of mastication) (ภาพที ่5.12)  

 เป็นกล้ามเนือ้ทีต่อบสนองต่อการท างานของกระดูกขากรรไกร 

 มีหน้าที ่: เคีย้วหรือบดอาหาร  

 ประกอบด้วยกล้ามเนือ้ 4 มัด ได้แก่ 

2.1) กล้ามเนือ้ไดแกสตริคสั (Digastricus)  

2.2) กล้ามเนือ้แมสสีเตอร์ (Masseter)  

2.3) กล้ามเนือ้เทมโพลารีส (Tempolaris)  

2.4) กล้ามเนื้อเทอริกอยด์ด้านในและด้านข้าง (Medial and lateral 
pterygoids)  
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กล้ามเนือ้ไดแกสตริคสั 
 กล้ามเนือ้ไดแกสตริคสั มีลกัษณะดังนี้ 

1. เป็นกล้ามเนือ้ทีท่ าให้กระดูกขากรรไกรเปิดอ้าขึน้หรือเกดิช่องว่าง  

2. กล้ามเนื้อนี้อยู่ตรงพื้นผิวด้านล่างส่วนท้ายของกระดูกขากรรไกรล่าง 
(Mandible)  

3. จุดเกาะเร่ิมต้นอยู่ที่จูกูลาร์ โพรเซส (Jugular process) ของกระดูกท้ายทอย
ของกะโหลก (Occipital bone)  

4. จุดเกาะปลายแทรกเข้าไปตรงมุมและพืน้ผวิด้านล่างของกระดูกกรามล่าง 
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กล้ามเนือ้แมสสีเตอร์ 

 กล้ามเนือ้แมสสีเตอร์ มีลกัษณะดังนี ้ 

1. ท าให้กระดูกขากรรไกรปิดลง 

2. กล้ามเนือ้นีอ้ยู่ตรงด้านข้างของกระดูกขากรรไกรล่าง  

3. มีจุดเกาะเร่ิมต้นอยู่ตรงไซโกเมติค อาร์ช (Zygometic arch)  

4. มีจุดเกาะปลายแทรกเข้าไปตรงแอ่งแมสสีเตอริค (Masseteric fossa) ตรง
พืน้ผวิด้านข้างของกระดูกขากรรไกรล่าง 
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 กล้ามเนือ้เทมโพลารีส มีลกัษณะดังนี ้ 

1.เป็นกล้ามเนือ้ทีมี่ขนาดใหญ่และแข็งแรงทีสุ่ดของกล้ามเนือ้กลุ่มนี ้ 

2. ท าให้กระดูกขากรรไกรปิดลง  

3. กล้ามเนือ้นีป้กคลุมพืน้ผวิด้านบนและด้านข้างของกะโหลกศีรษะ 

4. กล้ามเนือ้นีอ้ยู่ตรงบริเวณแอ่งเทมโพรอล (Temporal fossa) ของกะโหลก
ศีรษะและแทรกเข้าไปอยู่ตรงโคโรนอยด์ โพรเซส (Coronoid process) ของ
กระดูกกรามล่าง  

กล้ามเนือ้เทมโพลารีส 
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 กล้ามเนือ้เทอริกอยด์ด้านในและด้านข้าง มีลกัษณะดังนี้  

1. อยู่ในระดับลกึและอยู่ด้านในของกระดูกกรามล่าง  

2. กล้ามเนือ้นีจ้ะรวมกบักล้ามเนือ้เทมโพลารีสและแมสสีเตอร์ 

3. มีหน้าที ่:   

ท าให้กระดูกขากรรไกรปิดลง 

ท าให้ปากเคลือ่นไหวจากด้านข้างหน่ึงไปยงัอกีด้านข้างหน่ึง  

กล้ามเนือ้เทอริกอยด์ด้านในและด้านข้าง 
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ภาพที่ 5.12 กล้ามเนือ้ทีเ่กีย่วข้องกบัการบดเคีย้ว  
ทีม่า : (Aspinall and O’Reilly, 2007, p. 47)  
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 กล้ามเนือ้ภายนอกตา (Extraoccular muscles) 

 เป็นกล้ามเนือ้กลุ่มเอก็ซ์ทรินซิค 

 หน้าที ่: ท าให้ลูกตาเคลือ่นไหวอยู่ภายในกระดูกเบ้าตา  

 กล้ามเนือ้ของตามีอยู่ 4 มัด ได้แก่ 

 กล้ามเนือ้เรคตัส (Rectus muscles)  

 กล้ามเนือ้ออ็บลคี (Oblique muscles)  

 กล้ามเนือ้รีเทรคเตอ บัลบิ (Retractor bulbi muscles)  

 กล้ามเนือ้มัดอืน่ๆ ของศีรษะ 

กล้ามเนือ้ของตา (Muscles of the eye) 
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ภาพที่ 5.13 ต าแหน่งกล้ามเนือ้ตามองจากด้านหลงัของเบ้าตา  
ทีม่า : (Aspinall and O’Reilly, 2007, p. 48)  
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 กล้ามเนื้อเรคตัส มี 4 มัดเล็ก และแทรกเข้าไปในตาขาวอย่างสมมาตรกัน ตาม
ต าแหน่งของช่ือกล้ามเนือ้ดังนี ้

 1. กล้ามเนือ้เรคตัสด้านบน (Dorsal rectus) แทรกเข้าทางด้านบนของตาขาว ดึง
ลูกตาหันขึน้ทางด้านบน  

 2. กล้ามเนือ้เรคตัสด้านล่าง (Ventral rectus) ดึงลูกตาหันลงทางด้านล่าง  

 3. กล้ามเนือ้เรคตัสด้านใน (Medial rectus) ดึงลูกตาหันเข้าทางด้านใน  

 4. กล้ามเนือ้เรคตัสด้านข้าง (Lateral rectus) ดึงลูกตาหันออกทางด้านนอก 

กล้ามเนือ้เรคตสั 
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กล้ามเนือ้ออ็บลคี 
 กล้ามเนือ้ออบ็ลคี แบ่งออกเป็น 2 มัดเลก็ ได้แก่ 

 1. กล้ามเนื้ออ็อบลีคด้านบน (Dorsal oblique) อยู่ในต าแหน่งเฉียงขึน้ทาง
ด้านบน  

 2. กล้ามเนื้ออ็อบลีคด้านล่าง (Ventral oblique) อยู่ในต าแหน่งเฉียงลงทาง
ด้านล่าง  

 กล้ามเนือ้ทั้ง 2 มัดนีท้ าให้ลูกตาหมุนไปมาได้ 
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กล้ามเนือ้รีเทรคเตอ บัลบิ 

 กล้ามเนือ้รีเทรคเตอ บัลบิ มีลกัษณะดังนี ้

1. มีลกัษณะเป็นรูปกรวย  

2. อยู่ทางด้านหลงัของลูกตา 

3. อยู่ล้อมรอบเส้นประสาทสมองเส้นที่ 3 ช่ือ เส้นประสาทออ็บติค (Optic 
nerve)  

4. มีหน้าทีด่ึงลูกตาให้เข้าไปในระดับลกึของเบ้าตา 
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กล้ามเนือ้มดัอืน่ๆ ของศีรษะ 

 กล้ามเนือ้กลุ่มนี ้ได้แก่  

1. กล้ามเนือ้อนิทรินซคิที่อยู่ในลิน้  

2. กล้ามเนือ้เอก็ซ์ทรินซคิที่อยู่ในลิน้  

 กล้ามเนือ้กลุ่มนีมี้หน้าที่ ท าให้ลิน้ยื่นออกมานอกปากและเคล่ือนไหวได้ 
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กล้ามเนือ้ตรงบริเวณล าตวั (Muscle of the trunk) 

กล้ามตรงบริเวณล าตวั มีดงันี ้

1. กล้ามเนือ้ตรงบริเวณกระดกูสันหลัง (Muscle of the vertebral column)  

2. กล้ามเนือ้ตรงบริเวณทรวงอก (Muscle of the thorax)  

3. กล้ามเนือ้ตรงบริเวณกระบังลม (Muscle of the diaphragm)  

4. กล้ามเนือ้ตรงบริเวณช่องท้อง (Muscle of the abdominal)  
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กล้ามเนือ้บริเวณกระดูกสันหลงั 

 กล้ามเนือ้บริเวณกระดกูสันหลังแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 5.14) ได้แก่ 

 1. กล้ามเนือ้กลุ่มที่อยู่ ด้านบนกระดกูสันหลัง (Epaxial muscles)  

 2. กล้ามเนือ้กลุ่มที่อยู่ ด้านล่างกระดกูสันหลัง (Hypaxial muscles)  
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กล้ามเนือ้กลุ่มทีอ่ยู่ด้านบนกระดูกสันหลงั 

 กล้ามเนือ้กลุ่มนีมี้ลกัษณะดังนี ้

1. เป็นกล้ามเนือ้ทีมี่อยู่หลายมัด 

2. วางตัวอยู่ทางด้านบนของทรานซเวิร์ส โพรเซส (Transeverse process) 
ตลอดแนวกระดูกสันหลงั  

3. มีหน้าทีค่อื 

 ค า้จุนกระดูกสันหลงัทีย่ืน่ขึน้มาทางด้านบน (spine)  

 ขยายกระดูกสันหลงั  

 การโค้งงอของกระดูกสันหลงัไปทางด้านข้าง 



88 

กล้ามเนือ้กลุ่มทีอ่ยู่ด้านล่างกระดูกสันหลงั 

 กล้ามเนือ้กลุ่มนีมี้ลักษณะดงันี ้

1. วางตัวอยู่ทางด้านบนของทรานซเวร์ิส โพรเซส ตลอดแนวกระดูกสันหลงั  

2. มีหน้าที่คือ 

ท าให้คอ หาง และกระดูกสันหลงัอยู่ในสภาพโค้งงอ  
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ภาพที่ 5.14 ต าแหน่งกล้ามเนือ้ที่อยู่ล้อมรอบกระดูกสันหลัง  
ทีม่า : (Aspinall and O’Reilly, 2007, pp. 48)  
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กล้ามเนือ้บริเวณทรวงอก 

 มีกล้ามเนือ้หลกัอยู่  2 กลุ่ม คอื 

  1. กล้ามเนือ้กลุ่มทีอ่ยู่ด้านนอกกระดูกซ่ีโครง (External intercostals) 

  2. กล้ามเนือ้กลุ่มทีอ่ยู่ด้านในกระดูกซ่ีโครง (Internal intercostals) 

 ท าหน้าที่เกีย่วข้องกบัการหายใจ  
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กล้ามเนือ้กลุ่มทีอ่ยู่ด้านนอกกระดูกซ่ีโครง 

 กล้ามเนือ้กลุ่มนี ้มีลกัษณะดังนี ้

1. เป็นกล้ามเนือ้ทีอ่ยู่ตรงบริเวณพืน้ผวิของทรวงอก 

2. อยู่ตรงช่องว่างระหว่างกระดูกซ่ีโครง  

3. มีจุดเกาะเร่ิมต้นอยู่ตรงขอบด้านหลงัของกระดูกซ่ีโครงทีอ่ยู่ด้านหน้า 

4. แทรกไปอยู่ตรงขอบด้านหน้าของกระดูกซ่ีโครงทีอ่ยู่ด้านหลงั  

5. มีหน้าที่เกีย่วข้องกบัการหายใจเข้า 
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กล้ามเนือ้กลุ่มทีอ่ยู่ด้านในกระดูกซ่ีโครง 

 กล้ามเนือ้กลุ่มนี ้มีลกัษณะดังนี ้

1. เป็นกล้ามเนือ้ทีอ่ยู่ตรงช่องว่างระหว่างกระดูกซ่ีโครง  

2. อยู่บริเวณด้านล่างของกล้ามเนือ้กลุ่มทีอ่ยู่ด้านนอกกระดูกซ่ีโครง   

3. มีจุดเกาะเร่ิมต้นอยู่ตรงขอบด้านหน้าของกระดูกซ่ีโครงทีอ่ยู่ด้านหลงั และ
แทรกไปอยู่ตรงขอบด้านหลงัของกระดูกซ่ีโครงทีอ่ยู่ด้านหน้า 

4. กล้ามเนือ้กลุ่มนีมี้การเคลือ่นไหวแบบทีไ่ม่ต้องออกแรงอย่างมาก (Largely 
passive movement) 

5. มีหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการหายใจออก 
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The End 


