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บทที่ 1

กายวิภาคและสรีระวิทยา
ของเยื่อบุตา
Anatomy and Physiology of Conjunctiva



2 

 

      |  
 

 เยื่อบุตา (Conjunctiva) เปน mucous membrane ที่คลุมผิวดาน 

ในของเปลือกตา (eye lids) และผิวนอกของตาขาว (sclera) ตอกับผิวหนัง  

ของเปลือกตา ที่ขอบเปลือกตา (lid margin) ซ่ึงเรียกวา grey line ส้ินสุดตรง 

sclerocorneal junction เรียกวา limbus 
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1. Palpebral or tarsal conjunctiva คื อ  ส วน เ ยื่ อบุ ต าที่ ค ลุ ม 

tarsus จาก lid margin จนถึง fornix 

2. Bulbar conjunctiva คือ สวนที่คลุมบนลูกตา 

3. Forniceal conjunctiva คื อ  ส ว น ที่ เ ป น ร อ ย ต อ ร ะ ห ว า ง 

palpebral conjunctiva กับ bulbar conjunctiva หรืออาจเรียกวา fornix 

 

ลูกตาทางดานใน (medial) ของตา จะมี conjunctival structure 

พิเศษ 2 ชนิด คือ plica semilunaris และ caruncle  

 1.  Plica semilunaris เปน semilunar fold ของเยื่อบุตาที่หนาตัวขึ้น 

เริ่มจาก superior fornix มายัง inferior fornix ซ่ึงเปนการเพิ่มเน้ือที่ของเยื่อตา 

เพื่อใหตากลอกไปทางดานขาง (lateral rotation) ไดงายขึ้น 

 2.  Caruncle เปนตุมเน้ือเล็กๆ อยู medial ตอ plica semilunaris 

เปน modified skin tissue ซ่ึงประกอบดวย ขน ตอมไขมัน (sebaceous gland) 

และตอมเหงื่อ (sweat gland) แตมีสวนประกอบที่ผิวหนังไมมี คือ มี lacrimal 

tissue (Krause glands) 
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