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A. INTRODUCTION
ประสาทกายวิภาคศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของวิชาประสาทศาสตร์ซึ่งกล่าวถึงกายวิภาคของ
ระบบประสาท การศึกษาวิชาแขนงนี้แบ่งเป็น 2 ตอน คือการศึกษารูปร่างลักษณะโดยทั่วไป
(Morphological
study)
ของระบบประสาททั้งในสัตว์และในคนกับการศึกษาจากการทดลอง
(experimental study) เพื่อให้เข้าใจทางเดิน (pathways) การติดต่อ (connections) และหน้าที่
(functions) ของส่วนต่างๆ ของระบบประสาทการศึกษาดังกล่าวอาศัยการดูด้วยตาเปล่า ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ปัจจุบันการศึกษาวิชานี้เจริญก้าวหน้าไปมากทาให้เราทราบ
เรื่องของระบบประสาทดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่รู้ และจาเป็นต้องอาศัยการ
ค้นคว้าวิจัยต่อไปอีกมาก ข้อมูลส่วนหนึ่งอาศัยจากการทดลองในสัตว์ อีกส่วนหนึ่งอาศัยจากอาการและ
อาการแสดงของผู้ป่วย รวมทั้งการศึกษาพยาธิสภาพของระบบประสาทจากการตรวจศพ แล้วนามา
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทเพื่อใช้เป็นหลักในการ
วินิจฉัยตาแหน่งของพยาธิสภาพของโรคต่างๆ ในระบบประสาทต่อไป
ระบบประสาทมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากระบบอื่นๆในร่างกาย
กล่าวคือเซลล์ประสาท
(neurons) เมื่อเจริญเต็มที่แล้วไม่มีการแบ่งตัวอีก ประสาทส่วนกลางซึ่งได้แก่สมองและไขสันหลังนั้นไม่
มีระบบน้าเหลืองมาหล่อเลี้ยง นอกจากนี้ระบบประสาทส่วนกลางยังบรรจุอยู่ภายในช่องกระโหลกศีรษะ
และช่องกระดูกสันหลังที่แข็งแรง เนื้อเยื่อค้าจุน (Supporting tissues) ในระบบประสาทไม่ใช่เนื้อเยื่อ
ประสาน (connective tissues) แต่เป็นพวก glial cells ซึ่งนอกจากทาหน้าที่ค้าจุนระบบประสาท
ส่วนกลางแล้วยังนาอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงเซลล์ประสาทอีกด้วย
หลอดเลือดแดงของระบบ
ประสาทส่วนกลางบางแห่งเป็น end arteries คือไม่มีการเชื่อมกับหลอดเลือดแดงอื่นและไปเลี้ยงบริเวณ
ของสมองเฉพาะที่ ถ้าหลอดเลือดแดงนั้นแตกสมองบริเวณนั้นจะตายและเสียหน้าที่ไปเป็นต้น ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าระบบประสาทเป็นเรื่องที่น่ารุ้และมีความสัมพันธ์กับระบบอื่นๆ ของร่างกายอย่างใกล้ชิด
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1. Definition
“Neuroanatomy”, The anatomy of the nervous system.
(Neurology)
ศาสตร์”.

เป็นแขนงวิชาของประสาทวิทยา
ซึ่งเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท, ภาษาไทย เรียกว่า “ประสาทกายวิภาค

2. Nervous System
หมายรวมถึง nervous tissue ทั้งหมดในร่างกายซึ่งกระจายกันอยู่อย่างกว้างขวาง คือ ระบบการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ทาให้สัตว์สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างรวดเร็วช่วยรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลต่างๆของร่างกาย และที่สาคัญที่สุดคือเพื่อให้ตัวเอง
อยู่รอด
หน้าที่ของระบบประสาทมี 4 ประการ
1. รวบรวมข้อมูล ทั้งจากภายนอกและภายในร่างกาย (sensory function)
2. นาส่งข้อมูลไปยังระบบประสาทกลางเพื่อทาการวิเคราะห์
3. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้มีการตอบสนองที่เหมาะสม (integrative function)
4. สั่งงานไปยังระบบต่างๆเช่น กล้ามเนื้อ ต่อม หรืออวัยวะอื่นๆให้มีการตอบสนองที่เหมาะสม (motor
function)
องค์ประกอบสาคัญของระบบประสาท ได้แก่
1.
เซลล์ประสาท (Neurons) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบประสาท ทาหน้าที่ นาข้อมูลกระแสประสาท
เข้าสู่ตัวเซลล์ และ นากระแสประสาท ออกจากตัวเซลล์ไปยังเซลล์ประสาทอื่นๆ
A. เซลล์ประสาทรับความรู้สึก รับความรู้สึกจากอวัยวะสัมผัส เช่น หู ตา จมูก ผิวหนัง ส่งกระแส
ประสาทผ่านเซลล์ประสาทประสานงาน
B. เซลล์ประสาทประสานงาน เป็นตัวเชื่อมโยงกระแสประสาทระหว่างเซลล์รับความรู้สึกกับสมอง ไข
สันหลัง และเซลล์ประสาทสั่งการ
พบในสมองและไขสันหลังเท่านั้น
C. เซลล์ประสาทสั่งการ รับคาสั่งจาก
สมองหรือไขสันหลัง เพื่อควบคุมการ
ทางานของอวัยวะต่างๆ
2.
เซลล์ค้าจุนระบบประสาท (supporting
cells) ได้แก่
2.1. Glial cells ในระบบประสาทส่วนกลาง
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2.2. Neurilemma หรือ Schwann cells
ในระบบประสาทส่วนปลาย
2.3. Satellite cells ใน craniospinal
และ autonomic ganglia
3.

เนื้อเยื่อประสาน (Connective
tissues) ประกอบด้วย
3.1. เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง
(maninges) ได้แก่ dura mater,
arachnoid membrane และ pia
mater ในระบบประสาทส่วนกลาง
3.2. ปลอกประสาท (Nerve sheaths) ได้แก่ myelin sheath, neurilemmal sheath (sheath of Schwann)
และ sheath of Henle
3.3. เปลือกหุ้มปลายประสาท (Nerve capsules)ประกอบด้วยเนื้อเยื่อประสานหุ้มรอบ ganglion cell.

3. Subdivision of the Nervous System
Main division
A. By Anatomy :- ระบบประสาทของคนแบ่งออกเป็น 2 subdivision ตามลักษณะกายวิภาคศาสตร์
1) Central nervous system (CNS) ประกอบด้วยสมอง (brain) และไขสันหลัง (spinal cord)
ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยกระดูกและห่อหุ้มด้วย meninges ทาหน้าที่ป้องกัน (protective covering) และ fluid-filled
spaces.
2) Peripheral nervous system (PNS) ซึ่งถูก form ด้วยประสาทสมอง (cranial nerves) และ
ประสาทไขสันหลัง (spinal nerves).
B. By Physiology :- ระบบประสาทแบ่งออกเป็น 2 systems ตามลักษณะหน้าที่หรือสรีระวิทยา ได้แก่
1) Somatic nervous system ทาหน้าที่เลี้ยง structures ต่าง ๆ ของผนังของลาตัว ได้แก่
กล้ามเนื้อ, ผิวหนัง และ mucous membrane
2) Autonomic (visceral) nervous system (ANS). ทาหน้าทีค่ วบคุม activities ของ smooth
muscles, glands ของอวัยวะภายใน (viscera) และ blood vessels, นอกจากนั้นยังนา sensory information
จาก structures ดังกล่าวกลับเข้าสู่ส่วนของ brain.
ANS แบ่งเป็น sympathetic nervous system และ
parasympathetic nervous system.
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4. Terms used in Neuroanatomy
Table 1-2 Terms used in neuroanatomy
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Ventral, anterior
Dorsal, posterior
Superior, cranial
Inferior
Caudal
Rostral
Medial
Median
Lateral
Ipsilateral
Contralateral
Bilateral
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On the front (belly) side
One the back side
On the top (skull) side
On the lower side
In the lowermost position (at the tail end)
On the forward side (at the nose end)
Close to or toward the middle
In the middle, the midplane (midsagittal)
Toward the side (away from the middle)
On the same side
On the opposite side
On both sides

B. GROSS ANATOMY OF THE BRAIN
1. Parts of the Brain
ในช่วง 6week embryo ส่วนต่าง ๆ ของ brain ที่ develop มาจาก secondary brain vesicles, นับ
จาก caudal part ไปสู่ rostral part มีดังนี:้
- myelencephalon พัฒนาเป็น medulla oblongata,
- metencephalon พัฒนาเป็น pons กับ cerebellum,
- mesencephalon ของ mature brain โดยปรกติเรียก midbrain,
- diencephalon พัฒนาเป็น thalamus, epithalamus, hypothalamus, และ subthalamus,
- telencephalon พัฒนาเป็น
cerebral hemisphere คู่หนึ่งขนาด
ใหญ่ คือ left และ right cerebral
hemispheres หรือ cerebrum.
ดังนั้น mature brain มีส่วนต่าง ๆ
ที่เห็นนับจาก spinal cord ขึ้นมาตามลาดับ
ดังนี:้ medulla oblongata, pons,
cerebellum, midbrain, และ cerebrum.
โดย midbrain, pons และ medulla
oblongata form เป็นส่วนที่เรียก
“brainstem”.
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2. Sulci and Gyri of the Cerebral Hemisphere
Cerebrum (cerebral hemisphere ซ้ายและขวา) เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของ brain และปิดบังส่วนอื่น ๆ
ของ brain ไว้ และปิดบังส่วนอื่นของ brain ไว้ จะเห็นส่วนอื่น ๆ เหล่านั้นได้เฉพาะที่ด้าน inferior surface ของ
brain เท่านั้น
พื้นผิวของ cerebral hemispheres มีลักษณะ 2 อย่างที่สังเกตได้ คือ
1) ส่วนสันทู่ขดไปมาเรียก gyri
2) ร่องที่อยู่ระหว่าง gyri เรียก sulci
ทั้ง gyri และ sulci แม้ว่าบางอันจะปรากฏ ลักษณะและการเรียงตัวที่คงที่ไม่ว่า cerebrum ใด ๆ, แต่
พบว่า cerebrum แต่ละอันสามารถมี dimension ผันแปรแตกต่าง
กันไปจาก cerebrum หนึ่งไปยังอีก
cerebrum หนึ่ง หรือแม้แต่ hemispheres ของ brain เดียวกันก็
พบว่า hemisphere ทั้งสองข้างอาจแตกต่างกันได้.

3. Poles of the Cerebral Hemisphere
Cerebral hemisphere แต่ละข้างมี 3 poles คือ
1) ที่ anterior end ลักษณะทู่ เป็น frontal pole
2) ที่ posterior end ลักษณะแหลมกว่าเป็น occipital
pole
3) ที่ anterior end ของ temporal lobe เป็น temporal
pole

4. Surfaces and Borders of
the Cerebral Hemisphere
Cerebral hemisphere แต่ละ
ข้างมี 3 surfaces; superolateral
(lateral), medial และ inferior
surface.
และมี 2 borders;
superolateral (superior) border
แยกระหว่าง superolateral surface
กับ medial surface; และ
inferolateral (lateral) border แยก
ระหว่าง superolateral surface กับ
inferior surface.
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4. Dorsal View of the Cerebrum
Cerebrum ทางด้านบนลักษณะโค้งนูนและมีเค้าโครงรูปไข่, ทางด้านหลังกว้างกว่าทางด้านหน้า, มี
deep median cleft เรียก longitudinal cerebral fissure แยก cerebral hemispheres ซ้ายกับขวา. โดย
ทางด้านหน้าและ
ด้านหลังแยกกัน
สมบูรณ์,
ส่วน
ตอนกลาง, fissure
นีจ้ ะลงไปได้แค่
corpus
callosum, ซึ่ง
เป็น fibers ของ
interhemispheric
commissure
ขนาดใหญ่ที่ติดต่อ
hemispheres ทั้ง
2 ข้างทอดข้าม
midline.

6. Lobes of
the Cerebrum
Cerebral hemisphere มีการแบ่งออกเป็น area ต่าง ๆ เรียก lobe, ซึ่งมี 4 lobes บน lateral surface
ของ hemisphere และได้รับชื่อตาม cranial bone ที่คลุมอยู่ คือ frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe,
และ occipital lobe. จะมีจานวน 5 lobes เมื่อรวมกับ insular lobe (“insula”) ซึ่งเป็น cortical area ที่ฝัง
ลึกลงไปซ่อนอยู่ที่ floor ของ lateral sulcus, มองไม่เห็นจาก surface view. ตาราบางเล่มว่า cerebrum แบ่ง
ออกเป็น 6 lobes โดยรวม limbic lobe ด้วย แต่ไม่ถือว่า limbic lobe และ insula เป็น lobe ที่แท้จริง.
6.1 Superolateral Cerebral Surface
Superolateral surface มีความโค้งนูนที่ adapt เข้าได้กับความโค้งนูนของ cranial vault, มี
sulci 2 sulci คือ lateral sulcus กับ central sulcus เป็น sulci หลักที่จะใช้แบ่ง cerebral surface ออกเป็น
lobes.
การแบ่ง lobe ของ cerebrum ใช้ land marks ดังต่อไปนี้
1) Lateral sulcus
2) Central sulcus
3) เส้นสมมติที่สร้างขึ้นโดยลากจาก parieto-occipital fissure ไปยัง preoccipital notch
4) เส้นสมมติที่ลากจากตอนกลางของเส้นในข้อ (3) ไปยัง lateral sulcus
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— Lateral sulcus (lateral fissure, Synvial fissure)
เป็น deep cleft บน inferior และ lateral surfaces, มีส่วน stem สั้น ๆ, ซึ่งแยกให้ 3 แขนง.
Stem ตั้งต้นทางด้านล่างที่ anterior perforated substance, จากนั้น extend ขึ้นไประหว่าง orbital
surface ของ frontal lobe กับ anterior part ของ temporal lobe, เมื่อถึง lateral surface จึงแยกให้ 3
แขนง;
1) anterior horizontal ramus ทอดไปทางหน้าประมาณ 2.5 ซม. เข้าสู่ inferior frontal gyrus,
2) anterior ascending ramus ทอดขึ้นบนยาวเท่ากัน เข้าสู่ gyrus เดียวกันกับข้อ 1
3) posterior ramus ยาวที่สุด, ทอดไปทางหลัง และขึ้นบนเล็กน้อย ทอดข้าม lateral surface
ประมาณ 7 ซม. แล้วหักมุมวกขึ้นบนไปสิ้นสุดตรงส่วน convex ที่สุดของ surface นี้ใน parietal lobe.
Lateral sulcus แยก frontal lobe กับ temporal lobe, และทาง caudal ของ sulcus นี้บน
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surface นี้มันยังแยกส่วนของ parietal lobe กับ temporal lobe ด้วย.
— Central sulcus (central fissure, fissure of Rolando, Rolandic fissure)
ตั้งต้นบน medial surface ของ cerebral hemishere (ตาราบางเล่มว่ามันไม่ extend ไปบน
medial surface) และปรากฏบน lateral surface หลังต่อจุดกึ่งกลางระหว่าง frontal กับ occipital
poles เล็กน้อย. Sulcus นี้ทอดคดเคี้ยวลงล่างไปทางหน้าตาม lateral surface, ทามุมกับ superior
border ประมาณ 70 องศา, ไปสิ้นสุดที่เหนือ posterior ramus ของ lateral sulcus เล็กน้อย, มักมี
gyrus โค้งแยก sulcus ทั้ง 2 เสมอ. Central sulcus แยก frontal lobe กับ parietal lobe.
— Parieto-occipital fissure
เป็นรอยแยกลึกบน median surface, ตัดผ่าน dorsal border ประมาณครึ่งทางระหว่าง
occipital pole กับ central sulcus, แต่อยู่ใกล้ไปทาง occipital pole เล็กน้อย.
— Preoccipital (occipital) notch (incisure)
เป็นรอยเว้าตื้นบน inferolateral (lateral) border ของ brain, อยู่ anterior ต่อ occipital pole
ประมาณ 5 ซม. (ตาราบางเล่มว่า 4 ซม.).
ส่วนของ cerebrum ที่อยู่หลังเส้นที่ลากจาก parieto-occipital fissure ไปยัง preoccipital notch
เป็น occipital lobe. สาหรับ parietal lobe อยู่ระหว่าง central sulcus กับเส้นสมมติที่สร้างขึ้นเส้นแรกนี้
(เส้นที่ลากจาก parieto-occipital fissure ไปยัง pre-occipital notch) และอยู่ dorsal ต่อส่วนของ lateral sulcus
และ dorsal ต่อเส้นที่สร้างขึ้นเส้นที่สอง, (เส้นที่ลากจากตอนกลางของเส้นแรกไปยัง lateral sulcus) ส่วนที่
เหลือของ superolateral surface นี้เป็นของ temproal lobe.

Insular Lobe (“insula”)
Insula เป็น cortical area ที่ฝังลึกอยู่ที่ floor ของ lateral sulcus, ไม่สามารถมองเห็นได้จาก surface
view เพราะมี cortical area ที่เรียก
opercula of the insula ปกคลุมอยู่.
ซึ่งประกอบด้วย
1. Frontal operculum อยู่
ระหว่าง horizontal ramus
กับ ascending ramus,
2. Frontoparietal operculum
อยู่ระหว่าง ascending ramus
กับ posterior ramus ของ
lateral
sulcus,
3. Temporal operculum อยู่ต่ากว่า posterior ramus ของ lateral sulcus.
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ลักษณะของ insula เป็นรอยนูนรูป pyramid, apex ของมันชี้ลงล่างไปทางหน้าใกล้กับ anterior
perforated substance, มี circular sulcus ล้อมเกือบรอบรอยนูนรูป pyramid, sulcus ดังกล่าวขาดหายไปที่
apex. Medial part ของ apex เป็นส่วนที่เรียก limen insulae (gyrus ambiens). Surface ของ insula มี
sulcus centralis insulae ทอดเฉียงไปทาง posterosuperior แบ่ง surface ออกเป็น anterior part (ขนาด
ใหญ่กว่า) กับ posterior part (ขนาดเล็กกว่า). Anterior part มี sulci ตื้น ๆ แบ่งออกเป็น 3 หรือ 4 short
gyri (gyri brevis), กับ posterior part มี long gyri (gyri longus) เดี่ยว ๆ, ที่มักแยกออกเป็นสองที่ upper
end.
6.2 Medial Cerebral Surface
6.2.1 upper portion
ลักษณะ upper portion ของ medial surface ของ brain แบนและอยู่ในแนวตั้ง, gyri บน
surface นี้ค่อนข้างแบน.
Structure เด่นที่สุดบน medial surface คือ corpus callosum เป็น
interhemispheric commissure ขนาดใหญ่, เมื่อถูกตัดใน median sagittal plane ปรากฏลักษณะเป็นแถบของ
fibers กว้างและโค้งอยู่ที่ floor ของ central region ของ longitudinal cerebral fissure.

Corpus callosum แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ คือส่วน anterior end ที่โค้งเรียก genu ซึ่งค่อย ๆ
เรียวเล็กลงมาทางด้านหน้าเป็น rostrum บาง ๆ แล้วต่อเนื่องลงล่างไปทางหลัง หน้า anterior commissure,
ไปติดต่อกับ lamina terminalis; genu ต่อเนื่องไปทางด้านบนกับ middle portion ซึ่งเป็น main part เป็น
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ส่วน trunk ซึ่งโค้งขึ้นบนและไปทางหลังไปสู่ส่วน posterior end ของ corpus callosum ซึ่งหนาและกลมเรียก
splenium.

การศึกษา upper portion ของ medial cerebral surface ในทีน่ ี้แบ่งเป็น
a) Anterior region
b) Posterior region
c) Middle region
เมื่อลากเส้นจากปลาย central sulcus บน medial surface ลงล่างผ่าน paracentral lobule และ
cingulate gyrus ไปจรด sulcus of corpus callosum ใกล้ midpoint ของ trunk ของ corpus callosum เส้นที่
สร้างขึ้นเส้นนี้เป็นขอบเขตทางด้านหลังของ frontal lobe ทาง medial surface, lobe นี้ครอบคลุม area ไปถึง
frontal pole ทางด้านหน้า, โอบล้อม anterior part ของ corpus callosum ดังนั้น rostral half ของ
paracentral lobule, cingulate gyrus และ medial frontal gyrus จึง form ส่วนมากของ medial surface
ของ frontal lobe
a Anterior Region of the Medial Surface
Anterior region มี sulcus of corpus callosum (callosal sulcus) แยก corpus
callosum ออกจาก cerebral cortex ที่อยู่ข้างบน, gyrus ที่อยู่ superior ต่อ sulcus นี้คือ cingulate gyrus; ถัด
ขึ้นไปข้างบนเป็น cingulate sulcus ซึ่งตั้งต้นต่ากว่า rostrum, ตอนแรกผ่านไปทางหน้า, แล้ววกขึ้นบนทอดไป
ทางหลังโดยโค้งไปสอดคล้องกับความโค้งของ corpus callosum. Posterior end ของ cingulate sulcus วก
ขึ้นบนเป็น marginal sulcus ไปสู่ superomedial margin ประมาณ 4 ซม. (หลัง midpoint ของมัน, posterior
ต่อ upper end ของ central sulcus).
Cingulate sulcus แยก cingulate gyrus กับ gyrus ที่อยู่ข้างบนคือ superior frontal
gyrus. Cingulate sulcus ยังมีแขนง paracentral sulcus สั้น ๆ แยกขึ้นไปจาก cingulate sulcus ประมาณ
ตรงกับ midpoint ของ corpus callosum ยื่นขึ้นไปแบ่ง superior frontal gyrus ออกเป็น 2 ส่วน, ได้แก่ ส่วน
หน้าขนาดใหญ่กว่าเรียก medial frontal gyrus, และส่วนหลังที่เหลือเรียก paracentral lobule.
เมื่อลากเส้นจากปลาย central sulcus บน medial surface ลงล่างผ่าน paracentral lobule
และ cingulate gyrus ไปจรด sulcus of corpus callosum ใกล้ midpoint ของ trunk ของ corpus callosum.
เส้นที่สร้างขึ้นเส้นนี้เป็นขอบเขตทางด้าน posterior ของ frontal lobe ทาง medial surface, lobe นี้ครอบคลุม
area ไปถึง frontal pole ทางด้านหน้า, โอบล้อม anterior part ของ corpus callosum. ดังนั้น, rostral half
ของ paracentral lobule และ cingulate gyrus และ medial frontal gyrus จึง form ส่วนมากของ medial
surface ของ frontal lobe.
b Posterior Region of the Medial Surface
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Posterior region ของ medial surface มีร่องลึก 2 ร่องทอดข้าม:
1) calcarine sulcus ตั้งต้น ventral ต่อ splenium ของ corpus callosum ทอดโค้ง
ไปสู่ occipital pole, ในบาง brain มันทอดต่อไปบน lateral surface เป็นระยะสั้น ๆ
2) parieto-occipital sulcus ตั้งต้นบน superomedial margin ประมาณ 5 ซม.
anterior ต่อ occipital pole, ทอดเอียงลงล่างไปทางหน้าเล็กน้อย, แล้ว join กับ calcarine sulcus หลัง
splenium โดยทามุมประมาณ 45 องศา. ในสมองมนุษย์ parieto-occipital sulcus นี้ join กับ calcarine
sulcus เกือบจะเสมอ, โดยให้ลักษณะตัวอักษร Y. ส่วนของ calcarine sulcus หน้าต่อจุดบรรจบของร่องทั้ง
2 มักเรียก anterior part ของ calcarine sulcus, และส่วนที่เหลือก็เป็น posterior part ของ calcarine
sulcus.
c Middle Region of the Medial Surface
ขอบเขตทางด้านหน้าของ parietal lobe บน medial surface คือเส้นสมมติที่ลาก
จากปลาย central sulcus ไปจรด sulcus of corpus callosum; ส่วนขอบเขตทางด้านหลัง form โดย parietooccipital sulcus. ระหว่างขอบเขตทั้ง 2 นีป้ ระกอบด้วย posterior portion ของทั้ง paracentral lobule
และ cingulate gyrus และ precuneus ทั้งหมด, โดยมี marginal sulcus แยก paracentral lobule (posterior
portion) ออกจาก precuneus.

Precuneus คือ gyrus ที่อยู่ระหว่าง superomedial margin ทางด้านบนกับ
suprasplenial (subparietal) sulcus, [ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อ (ไม่โดยตรง) ไปทาง caudal ของ cingulate sulcus]
ทางด้านล่าง, หลังต่อ marginal sulcus และหน้าต่อ parieto-occipital sulcus.
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6.2.2 Lower Portion (“Inferomedial Surface”)
Surface นี้ลักษณะ concave เป็นส่วนของ temporal lobe ที่ต่อเนื่องไปทางหลังกับ occipital
lobe, มี sulci และ gyri ต่าง ๆ ทอดผ่านดังนี้:
1) collateral sulcus เป็น sulcus ยาว ตั้งต้นทาง posterior ใกล้ occipital pole, ทอดไปทาง
rostral ตาม tentorial surface ของ occipital lobe และ inferomedial surface ของ temporal lobe, ทาง
anterior มันอาจต่อเนื่องไปกับ rhinal sulcus;
2) rhinal sulcus (แต่มักไม่ต่อกัน), sulcus นี้ทอดไปทางหน้าในแนวเดียวกันกับ collateral
sulcus แยก temporal pole จาก terminal part ของ parahippocampal gyrus ที่ม้วนเข้าในและขึ้นบนแล้วโค้ง
ไปทางหลังเป็นรูปตะขอเรียก uncus;
3) occipitotemporal sulcus ทอดขนานและอยู่ lateral ต่อ collateral sulcus, ตั้งต้นใน
occipital lobe แต่ anterior กว่าจุดตั้งต้นของ collateral sulcus. Sulcus นี้มักไม่ต่อเนื่องกัน, แบ่งออกเป็น 3
segments หรือมากกว่า, และตลอดความยาวของมัน มันแยก medial occipitotemporal gyrus จาก lateral
occipitotemporal gyrus; ตาราบางเล่มเรียก sulcus นี้ว่า inferior temporal sulcus ทั้งนี้เพราะว่า lateral
occipitotemporal gyrus ต่อเนื่องไปรอบ ๆ inferolateral margin ของ temporal lobe กับ inferior temporal
gyrus;
4) parahippocampal gyrus เดิมเรียก “hippocampal gyrus” มีตาแหน่งอยู่บน upper
aspect ของ inferomedial surface ของ temporal lobe, มันทอดจาก isthmus ของ cingulate gyrus ที่ซึ่งมัน
ต่อเนื่องกัน โค้งไปทางหน้ามุ่งสู่ temporal pole ไปจนสุดเป็น uncus. ทางด้านหลังมันทอดต่อเนื่องเข้าสู่
occipital lobe โดยเป็น lingual gyrus.
Collateral sulcus และ rhinal sulcus จะแยก parahippocampal gyrus ออกจาก medial
occipitotemporal gyrus. ทางด้านบนและด้านหลัง, parahippocampal gyrus ถูกกั้นด้วย hippocampal
sulcus ซึ่งแยก parahippocampal gyrus จาก dentate gyrus.
5) medial occipitotemporal gyrus เดิมเรียก fusiform gyrus, เป็น gyrus ยาวบน basal
surface ของ cerebrum, ทอดอยู่ระหว่าง collateral กับ rhinal sulci ทางด้านบน (medially) กับ
occipitotemporal sulcus ทางด้านล่าง (laterally). โดย extend จากที่ใกล้ ๆ occipital pole ไปยัง temporal
pole, ที่นั่นมันกลมกลืนหายเข้าไปกับ anterior ends ของ temporal gyri จาก lateral surface ของ cerebrum;
6) lateral occipitotemporal gyrus ทอดขนานกับ medial occipitotemporal gyrus. แม้ว่า
ทางด้านหน้าจะ extend ไปจนถึง temporal pole, แต่ทางด้านหลังไม่ได้ extend เข้าไปใน occipital lobe.
โดยถูกแยกทางด้านบน (medially) จาก medial occipitotemporal gyrus ด้วย occipitotemporal sulcus, ทาง
ด้านล่าง (laterally) โดย form เป็น inferolateral margin ของ cerebral hemisphere และมันต่อเนื่องไปรอบ ๆ
border นี้กับ inferior temporal gyrus.
เมื่อลากเส้นโยงระหว่าง preoccipital notch (incisures) กับ isthmus ของ cingulate gyrus (isthmus
คือส่วนแคบ ๆ ของ cingulate gyrus ตรงตาแหน่ง ventral ต่อ splenium ของ corpus callosum, ที่ซึ่งมัน
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ต่อเนื่องไปกับ parahippocampal gyrus). เส้นที่ลากนี้จะเป็นขอบเขตระหว่าง temporal lobe และ occipital
lobe. ดังนั้น, temporal lobe บน inferomedial surface จึงประกอบด้วย parahippocampal gyrus รวม
uncus ด้วย, medial และ lateral occipitotemporal gyri. Structures ที่ posterior ต่อเส้นนี้เป็น inferior
surface ของ occipital lobe ซึ่งได้แก่ posterior extensions ของ parahippocampal gyrus ที่เรียก lingual
gyrus, และ posterior segments ของ medial และ lateral occipitotemporal gyri. ยังรวมถึง gyrus บน
medial surface ได้แก่ cuneus ซึง่ เป็น wedge-shaped lobule อยู่ระหว่าง parieto-occipital sulcus กับ
calcarine sulcus.

7. Ventral Aspect or Base of the Brain
Ventral aspect ของ brain ปรากฏลักษณะเป็น irregular surface ที่ adapt เข้าได้กับ floor ของ
cranial cavity ที่ไม่สม่าเสมอ. ขั้นต้นนี้เป็นการแนะนา structures หลัก ๆ ของ base ของ brain อย่างคร่าว
ดังนี:้

7.1 Medulla Oblongata ซึ่งต่อเนื่องไปกับ spinal cord ทาง foramen magnum, วางอยู่
ventral aspect ของ cerebellar hemispheres 2 ข้าง.
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7.2 Pons เป็นแถบของ fibers กว้างและนูน, อยู่ rostral ต่อ medulla oblongata และแยกจาก
medulla ด้วยเพียง transverse groove. ทั้ง 2 ข้างของ pons จะจมเข้าสู่ cerebellum.
7.3 Cerebellum มองเห็นได้ว่ามีตาแหน่งอยู่ dorsal ต่อ pons และ medulla oblongata, และเห็นได้
ง่ายจากสีเทาของมัน และ fissures จานวนมากที่ขนานกัน.
7.4 Cerebral Peduncle มีลักษณะคล้ายเชือกเส้นใหญ่คู่หนึ่ง, เห็นโผล่ออกมาจาก rostral border ของ
pons และแยกออกจากกันขณะที่มันทอดไปสู่ under surface ของ cerebral hemispheres.
Cerebral peduncles form เป็น ventral part ของ mesencephalon. ที่ปลายด้าน rostral ของ
peduncle แต่ละอันถูกล้อมบางส่วนด้วยแถบแบน ๆ เรียก optic tract ซึ่งต่อเนื่องไปกับ optic nerve ทาง
optic chiasma.
แอ่งที่ล้อมด้วย cerebral peduncles ทั้ง 2, optic chiasma, และ optic tracts เรียก
interpeduncular fossa. ภายใน fossa ดังกล่าวเมื่อตั้งต้นจากมุมทางด้าน caudal ของมัน, อาจแยกส่วน
ต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้ คือ posterior perforated substance, mammillary bodies, tuber cinereum, และ
infundibulum. Rostral ต่อ optic tracts ทั้ง 2 ข้างมีบริเวณของ gray matter รูปสามเหลี่ยมเต็มไปด้วยรู
พรุน เรียกว่า anterior perforated substance.
7.5 Inferior Surface of the Frontal Lobe (orbital surface of frontal lobe) บริเวณนี้มีลักษณะ
concave และวางอยู่บน anterior cranial fossa ในกะโหลกศีรษะ ซึ่ง form โดย orbital plate ของ frontal bone
ทาง lateral, cribriform plate ของ ethmoid bone ทาง medial, และ lesser wing ของ sphenoid bone ทาง
posterior. ทาง medial สุดของ surface นี้มีร่องลึกเป็นแนวตรงทอดอยู่ทาง anteroposterior เรียก olfactory
sulcus, ภายใน sulcus นี้มี olfactory bulb และ olfactory tract วางอยู่. Medial ต่อ sulcus นี้เป็น gyrus
rectus เป็น gyrus แคบ และตรง ที่ occupy อยู่ตาม ventromedial margin ของ frontal lobe. Lateral ต่อ
olfactory sulcus, มี orbital sulci รูปตัวอักษร H หรือ X.;
Gyri รอบ ๆ (และใน) ตัวอักษร H เรียกว่า
orbital gyri (แต่ละ gyrus ได้ชื่อตามตาแหน่งที่อยู่คือ medial, lateral, anterior และ posterior orbital gyrus).
7.6 Inferior Surface of the Temporal Lobe form เป็น area ส่วนมากที่เหลือบน ventral surface
ของ hemisphere. Temporal pole เอง ก็เหลื่อมล้าไปบน caudal portion ของ orbital gyri ด้วย.
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C. GROSS ANATOMY OF THE SPINAL CORD
1. Parts of the Spinal Cord
Spinal cord หรือ spinal medulla develop ขึ้นมาจาก caudal portion ของ embryonic neural tube
และมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือยังคงลักษณะเป็นปล้อง (segment) ซึ่งต่างจาก brain ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก.
ดังนั้น spinal cord จึงเป็นส่วนเดียวของ adult nervous system ที่ยังคงรักษา primitive
segmental arrangement เอาไว้อย่างชัดเจน.
Spinal cord แบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน แต่ละส่วนประกอบด้วยจานวน spinal cord segments ดังนี้
1) Cervical portion ประกอบด้วย 8 cervical cord segments
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2) Thoracic portion ประกอบด้วย 12 thoracic cord segments
3) Lumbar portion
ประกอบด้วย 5 lumbar cord segments
4) Sacral portion
ประกอบด้วย 5 sacral cord segments
5) Coccygeal portion ประกอบด้วย 1 coccygealm cord segments
แต่ละ segment แยกให้ spinal nerve 1 คู่, ดังนั้นจึงมี 8 cervical nerves, 12 thoracic nerves, 5 lumbar
nerves, 5 sacral
nerves
และ 1
coccygeal
nerve
(รวม 31 คู่).
โดย
ที่ใน child จานวน
vertebra มี 33 ชิ้น (7
cervical, 12 thoracic,
5 lumbar, 5 sacral, 4
coccygeal), แต่ใน
adult มีเพียง 26 ชิ้น
(เนื่องจาก 5 sacral,
fuse กันเป็น sacrum,
4 coccygeal, fuse กัน
เป็น coccyx).

2. Site of the Spinal Cord
Spinal cord เป็น structure รูปทรงกระบอกยาว, ถูกหุ้มไว้ด้วยเยื่อหุ้ม (meninges) ของมัน, ทอดอยู่ใน
vertebral canal. Spinal cord extend จากระดับ foramen magnum, โดยต่อเนื่องกับ medulla oblongata
สิ้นสุดที่ระดับ lower border ของ 1st lumbar vertebra หรือ upper border ของ 2nd lumbar vertebra.
Spinal cord คนไทยยาวโดยเฉลี่ย, ผู้ชาย 42.3 + 2.5 ซม., ผู้หญิง 38.9 + 3.1 ซม. (mean = 40.8 + 3.2
cm.) (Boonpirak, N., and Apinhasmit, W. : Length and Caudal Level of Termination of the Spinal cord
in Thai Adults. Acta Anat. 1994; 149 : 74-78). ชายชาวยุโรป spinal cord ยาวโดยเฉลี่ย 45 ซม.
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3. External Form of the Spinal Cord
Spinal cord มีรูปทรงกระบอกแต่ไม่เป็นรูปทรงกระบอกสมบูรณ์ ค่อนข้างแบนในแนว anteroposterior, โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ cervical region, Diameter ของ spinal cord ก็ไม่ได้เท่ากันตลอด, มีส่วนขยาย
โต 2 แห่ง
1) cervical enlargement [cervical cord
segment ที่ 4 (ตาราบางเล่มว่าที่ 3) ถึง thoracic
cord segment ที่ 1 (ตาราบางเล่มว่าที่ 2)] ซึ่ง
สัมพันธ์กับ nerve ทีเ่ ลี้ยงบริเวณ upper limb
2) lumbar (lumbosacral) enlargement
[lumbar cord segment ที่ 2 (ตาราบางเล่มว่าที่ 1)
ถึง sacral cord segment ที่ 3] ซึ่งสัมพันธ์กับ
nerve ทีเ่ ลี้ยงบริเวณ lower limb.
ที่ต่ากว่า lumbar enlargement, spinal
cord มีขนาดเล็กลงอย่างรวดเร็ว และสิ้นสุดลงมี
ลักษณะ เป็น cone-shaped เรียก conus
medullaris. จาก apex ของ conus medullaris มี

connective tissue filament เรียก filum terminale descend
ลงไปสู่ posterior surface ของ coccyx, ยาวประมาณ 20
ซม.
Filum terminale แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1) Filum terminale internum เป็น filum
terminale ส่วนบน ยาวประมาณ 15 ซม. ติด
ที่ apex
ของ conus medullaris ทอดลงไปอยู่ภายใน tubular
sheath ของ dura mater จนถึงระดับ caudal border ของ
2nd sacral vertebra;
2) Filum terminale externum เป็น filum
terminale ส่วนล่าง ยาวประมาณ 5 ซม.
fuse กับ dura
mater ทีห่ ุ้มมันอยู่อย่างใกล้ชิด form เป็น coccygeal ligament ไปติดที่ dorsum ของ coccyx.
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4. Fissures and Sulci of
the Spinal Cord
หลังจาก remove เอาเยื่อ
หุ้มไขสันหลังออกแล้ว, spinal
cord เมื่อปราศจากเยื่อหุ้ม
surface ของมันแสดงร่องตามยาว
จานวนหนึ่งดังนี:้
1. anterior median
fissure ทอดไปตาม
middle line บนและ
ตลอด anterior surface, ลึกเข้าไป
ประมาณ 3 มม. หรือเกือบ 1 ใน 3 ของ anteroposterior diameter ของมัน.
2. posterior median sulcus เป็นร่องตื้น ๆ บน posterior surface ทอดไปตาม middle line เช่นกัน.
3. posterolateral sulcus เป็นร่องแคบๆ แต่ลึก อยู่บนแต่ละข้างของ posterior median sulcus
ทั้งซ้ายและขวาตามแนว attachment ของ dorsal root ของ spinal nerves.
4. anterolateral sulcus เป็นร่องกว้างแต่ตื้น, เป็นร่องที่มองเกือบไม่เห็น, อยู่บนแต่ละข้างของ
anterior median fissure ทั้งซ้ายและขวาตามแนว attachment ของ ventral roots ของ spinal nerves. ร่องทั้ง
6 ร่องนี้ extend ตลอดความยาวของ spinal cord
5. posterointermediate sulcus เป็นร่องตามยาวที่เพิ่มขึ้นบน posterior surface ของ cord ใน
cervical และ upper thoracic spinal segment, ปรากฏอยู่ระหว่าง posterior median sulcus กับ
posterolateral sulcus แต่ค่อนข้าง จะใกล้ไปทาง posterior median sulcus มากกว่า.

5. Nerve Roots of the Spinal Cord
5.1 Spinal Root of N XI
จาก lateral aspect ของ spinal
cord ตั้งแต่ junction ของ spinal cord กับ
medulla oblongata จนถึง cervical segment ที่ 6
(ตาราบางเล่มว่า upper 4 to 6 cervical
segments, บางเล่มว่า upper 5 (or 6) cervical
segments, บางเล่มว่า first 5 cervical
segments), มี rootlets ของ spinal portion
ของ accessory nerve โผล่ออกมาระหว่าง
dorsal roots กับ ventral roots.
Rootlets
เหล่านี้รวมกัน form เป็น common trunk (external branch) ascend ขึ้นไปหลังต่อ denticulate ligaments
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ทอดชิด dorsal roots เข้าสู่ skull ทาง foramen magnum, และในที่สุดออกจาก skull ผ่านทาง jugular
foramen ร่วมกับ CNIX และ CNX. Spinal part ของ NXI ทาหน้าที่เลี้ยง sternocleidomastoid และ upper
part ของ trapezius muscles ด้านเดียวกัน.
5.2 Dorsal Root of the Spinal Nerve
จาก posterolateral sulcus ตลอดความยาวของ spinal cord, มี dorsal roots (หรือ sensory
root; Gray’s 1995 ว่ามี efferent fiber ร้อยละ 3). แต่ละ root ประกอบด้วย 6 หรือ 8 rootlets, โผล่ออกมา
เกือบไม่ขาดสายตามแนวยาวของ sulcus ลักษณะเรียงตัวเป็นระเบียบ.
Rootlets เหล่านี้ที่ออกมาจาก 1
segment ของ spinal cord, รวมกัน
เป็น 1 dorsal root ของ spinal
nerve ของ segment นั้น, มี 1
spinal ganglion บนแต่ละ dorsal
root.
5.3 Ventral Root of the
Spinal nerve
จาก anterolateral
sulcus
ที่กว้างและไม่ชัดเจน
ตลอดความยาวของ spinal cord, มี
ventral root (หรือ motor root;
Gray’s 1995 ว่ามี afferent nerve
fibers เช่นเดียวกันแต่มีในปริมาณน้อย) ซึ่งมี root filament (rootlets) โผล่จาก sulcus โดยออกมาเป็น
กลุ่มๆ, บางกลุ่มเรียงตัวเคียงข้างกันมากกว่าจะเรียงตัวเป็นระเบียบอย่าง dorsal root, Rootlets จาก 1
segment ของ spinal cord รวมซึ่งกันและกัน form เป็น 1 ventral root, Ventral root รวมกับ dorsal root ที่
ตรงกัน (segment เดียวกัน) เลยตาแหน่ง spinal ganglion form เป็น mixed spinal nerve
บริเวณของ spinal cord ที่สัมพันธ์กับการโผล่ออกมาของ spinal nerve 1 คู่ เรียกว่า 1 spinal
segment, แต่ไม่มีสิ่งชี้บอกการแบ่งเป็น segment อย่างแท้จริงบน surface, แต่อาจแยก segments เหล่านี้
ออกจากกันด้วยเส้นที่ลากผ่าน root filament สูงสุดของ spinal nerve แต่ละคู่ต่อเนื่องกันตามลาดับ เส้นที่
สูงสุดอยู่เหนือ origin ของ 1st cervical nerve, แสดงตาแหน่งการแยก spinal cord จาก medulla oblongata
ด้วยการแบ่งตามวิธีนี้จึงมี 8 segments ใน cervical portion ของ spinal cord, 12 segments ใน thoracic, 5 ใน
lumbar, และ 5 ใน sacral, ขณะที่มีเพียง 1 coccygeal segment

6. Relation of the Spinal Cord and Nerve Root to the Vertebral Column
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ตลอด 3 เดือนแรกของการ development, spinal cord เติบโตด้วยอัตราการเติบโตเดียวกันกับ
vertebral column. ในช่วงนี,้ spinal cord จึง occupy ตลอด vertebral canal, spinal nerves ผ่านออกในแนว
horizontal ไปทาง lateral ไปสู่ทางออกของมันทาง intervertebral foramina ที่สัมพันธ์กัน, เพื่อไปให้ถึงที่
สัมพันธ์กัน target structures ของมัน.
ขณะที่ development ดาเนินต่อไป, vertebral column เพิ่มความยาวขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่า spinal
cord. อัตราการเติบโตของ structures 2 อย่างนี้ยังคงเป็นเช่นนี้ไปตลอดช่วง fetal life ที่เหลือ. โดยที่
spinal cord ซึ่งถูกยึดอยู่อย่างมั่นคงทางด้านบนด้วยการติดของมันที่ brain, ดังนั้น, spinal cord จึงถูกดึงขึ้น
ไปตาม vertebral canal
เมื่อตอนเกิด, caudal end ของ cord อยู่ตรงกับระดับ intervertebral disc ระหว่าง 2nd กับ 3rd
lumbar vertebra. อัตราการเติบโตที่ต่างกันเล็กน้อยนี้ยังคงดาเนินต่อไปในช่วงวัยเด็ก (childhood).
จนกระทั่งในช่วงวัยผู้ใหญ่ (adult), caudal end ของ cord สิ้นสุดโดยเฉลี่ยตรงกับระดับของ disc
ระหว่าง 1st กับ 2nd lumbar vertebra. Spinal cord คนไทย ค่า mean level ของ cord termination ตรงกับ
intervertebral disc ระหว่าง 1st กับ 2nd lumbar vertebrae. (Boonpirak, N., Apinhasmit, W./Acta Anat
1994; 149 : 74-78).
เนื่องจาก spinal cord สิ้นสุดตรงกับระดับ lumbar vertebra ชิ้นที่ 1 หรือชิน้ ที่ 2, ส่วนใหญ่ของ
cervical roots ทอดเกือบโดยตรงออกไปทางด้านข้าง, ขณะที่ roots ของ thoracic nerve ทอดเอียงเล็กน้อยลง
ไปทาง caudal เพราะมีการเปลี่ยนตาแหน่งเพียงเล็กน้อย. ส่วน roots ของ lumbar, sacral, และ coccygeal
nerves ต้องมีความยาวมากเพราะจะต้องผ่านไปให้ถึง intervertebral foramina ที่ถูกต้องแท้จริงของมัน, โดย
ต้องทอดลงไปในแนวดิ่งใน vertebral canal รอบ ๆ conus medullaris และ filum terminale.
โดย
วิธีการนี้มันจึง form เป็น bundle ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย roots ของ spinal nerves ทั้งหมดที่ต่ากว่า lumbar
vertebra ชิ้นที่ 1 และ bundle ของ nerve roots นี้ลักษณะคล้ายหางม้าจึงได้รับชื่อ cauda equina (horse’s
tail).
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7. Spinal Meninges
Spinal cord มีเยื่อหุ้ม 3 ชั้น (meninges) เช่นเดียวกับ brain, นับจากนอกเข้าในได้แก่
1) dura mater (pachymeninx, pachymininx)
2) arachnoid mater
3) pia mater
Arachnoid และ pin mater เรียกรวมกันว่า leptomeninges (leptomeninx).
7.1 Spinal Dura Mater
Dura mater เป็นชั้นที่หนาที่สุด,
เป็นเยื่อที่ไม่ยืดหยุ่น, มี protective function,
เป็นชั้นที่มี blood vessel. ลักษณะเป็น fibrous
tubular sheath ยาว ประกอบด้วยชั้นของ
dense collagenous tissue ที่หนาและเหนียว,
extend จากระดับของ margin ของ foramen
magnum ไปยัง upper part ของ sacrum (ระดับ
sacral vertebra ที่ 2).
ที่ระดับ foramen magnum,
spinal dura mater ต่อเนื่องไปกับ cranial dura
mater. ในขณะที่ lower part ของ vertebral
canal, spinal dura mater แคบลงอย่างรวดเร็ว
และสิ้นสุดเป็น tube ปลายตันที่ประมาณระดับของ 2nd sacral vertebra เป็น dural sac. ที่ต่ากว่า 2nd
sacral vertebra, dura mater ติดตามหุ้ม filum terminale externum form เป็น fibrous cord บาง ๆ เรียก
coccygeal ligament โดย extend ไปทาง caudal ไปติดที่ dorsum ของ coccyx.
ขณะที่ spinal root แต่ละอันยื่นออกไปใกล้ intervertebral foramen, มันจะทอดเข้า funnelshaped tube ซึ่งเป็นส่วนที่ยื่นยาวเป็น tube ออกไปจาก dura mater เรียกว่า dural sheath, หุ้มรอบ spinal
roots และ spinal nerves ขณะที่มันผ่านออกจากทาง intervertebral foramina. Dural sheath เหล่านี้สั้นใน
upper vertebral column แต่จะค่อย ๆ ยาวขึ้นร่วมกับการเอียงมากขึ้นของ spinal roots. Dural sheaths
ของ spinal nerves จะ fuse กับ epineurium ของ spinal nerve ภายในหรือเลย intervertebral foramina
ออกไปเล็กน้อย.

Spaces
— Extradural (epidural) space
เป็น space อยู่ระหว่าง spinal dura mater กับ periosteum. Space นี้มี loose areolar connective
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tissue, fat และ internal vertebral venous plexuses. ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดที่ระดับ lumbar vertebra ที่ 2.
เมื่อฉีดยาชาเฉพาะที่เข้าไปใน epidural space (epidural anesthesia) จะทาให้เกิด paravertebral nerve block
อย่าง extensive
Caudal anesthesia คือการฉีดยาชาเข้าไปใน epidural space โดยผ่าน sacral canal ซึ่งใช้ใน
obstetrics.
— Subdural space
เป็น potential space ระหว่าง spinal dura mater กับ arachnoid mater, มี serous fluid เป็น film
บาง ๆ. Subdural space ต่อเนื่องเป็นระยะสั้น ๆ ไปตาม spinal nerves.
7.2 Spinal Arachnoid
เยื่อหุ้มชั้นนี้ค่อนข้างเป็น membrane ที่บอบบางและใสและเป็น nonvascular membrane,
form เป็น tubular sheath หุ้ม spinal cord อย่างหลวม ๆ, วางแนบชิดกับ deep aspect ของ dura mater (มี
subdural space ที่กล่าวแล้ว). ทางด้านบนมันต่อเนื่องไปกับ cranial arachnoid mater. ทางด้านล่าง
arachnoid tube กว้างขึ้นเพื่อหุ้ม cauda equina และสิ้นสุดด้วยกันกับ dural sac (ระดับ 2nd sacral vertebra)
และถูกแทงทะลุออกไปด้วย filum terminale. ที่แต่ละข้างมี tube ยื่นยาวอยู่ภายใน dural sheaths เพื่อหุ้ม
spinal roots ด้วย, แต่เป็นเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น.
Spaces
— Subarachnoid space
เป็น cavity กว้างอยู่ระหว่าง arachnoid กับ pia mater, มี cerebrospinal fluid (CSF) บรรจุอยู,่
มี connective tissue strands เล็กน้อยทอดข้าม
space โดย extend จาก arachnoid ไปยัง pia
mater. และมี subarachnoid septum ที่ผันแปร
ได้, extend จาก cord ไปทางหลังใน median
plane.
7.3 Spinal Pia Mater
Spinal pia mater เป็น vascular
membrane ที่บาง และมัว (ไม่ใสอย่าง arachnoid)
ประกอบด้วย
1) inner membranous layer
เรียกว่า intima pia,
2) ชั้นที่อยู่ตื้นกว่า
(more
superficial) เรียกว่า epipial
layer.
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Intima pia ประกอบด้วย reticular และ elastic fibers ละเอียด, หุ้มแนบชิด surface ของ
spinal cord และติดตามเข้าไปใน anterior median fissure, และ form เป็น posterior median septum และ
incomplete septa อื่น ๆ. และยัง form เป็นเยื่อหุ้มสาหรับ rootlets อีกด้วย. ตาแหน่งที่ซึ่ง blood vessels
ทอดเข้าและออกจาก CNS, intima pia จะ invaginate เข้าไป form เป็น perivascular space. Intima pia
คล้ายคลึงกับ arachnoid คือเป็น avascular membrane, nutrients ของมัน derive มาจาก cerebrospinal
fluid และ nervous tissue ข้างใต้.
Epipial layer form โดย meshwork ของ collagenous fiber bundles ต่อเนื่องไปกับ
arachnoid trabeculae.
Blood vessels ของ spinal cord lie อยู่ภายใน epipial layer. ในบริเวณของ
conus medullaris, epipial tissue form เป็นสิ่งห่อหุ้ม filum terminale. พอเลย conus ไป pia mater
ห่อหุ้มต่อเนื่องไปบน filum terminale โดยไม่มี dentate ligaments.
— Denticulate ligament (dentate ligament, ligamentum denticulatum)
เป็น fibrous sheet แบน ๆ ในรูปของริบบิ้น, medial border ของมันติดอยู่บนแต่ละข้างของ spinal
cord ระหว่าง ventral กับ dorsal spinal roots, สาหรับ lateral border ของ ligament ขอบลักษณะยื่นเป็น
triangular process เป็นจัก ๆ หรือฟันเลื่อย, แต่ละ process extend ไปทาง lateral ผ่าน arachnoid ไปติดที่
inner surface ของ dura mater ช่วยยึด spinal cord โดยปรกติมีข้างละ 21 อัน. Process อันบนสุดติดที่
dura เหนือขอบของ foramen magnum, ส่วน process แต่ละอันที่เหลือติดอยู่ที่ระหว่าง dural sheaths 2
อันที่อยู่ชิดกัน. Process อันล่างสุดติดต่ากว่า dural sheath สาหรับ thoracic nerve สุดท้าย คือระหว่าง
ทางออกของ 12th thoracic กับ 1st lumbar spinal nerve.
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