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กายวิภาคและสรีระวิทยา
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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 

 
รูปที่ 1.1 ภาพตัดขวางของลูกตาสวนหนาแสดงเย่ือบุตาทั้ง 3 สวน 

 

เยื่อบุตาจะติดแนนท่ี  tarsus และที่  limbus แตติดอยางหลวมๆ  

ที่ fornix Conjunctiva แบงออกไดเปน 3 สวน 

กายวิภาคและสรีระวิทยาของเยื่อบุตา
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