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Development of Pharyngeal Arch

เมือ: embryo อายุ \-^ สัปดาห์ จะมี
การเจริญของ pharyngeal apparatus
(branchial apparatus) ขึนU ทีบ: ริเวณ
primitive pharynx
Pharyngeal apparatus ประกอบด้วย
- Pharyngeal arch
- Pharyngeal groove (cleft)
- Pharyngeal pouch
- Pharyngeal membrane
(closing membrane)
ตอนระยะปลายของ embryonic
period, structures ของ pharyngeal
apparatus มีการจัดเรียงตัวใหม่ และ adapt พร้อมกับทําหน้าทีใ: หม่ หรือหายไป, พวก embryonic structures
เหล่านีUจะ form ทางด้าน lateral และ ventral region ของศีรษะและคอ
Congenital anomalis ส่วนมากมักเป็ น pharyngeal anomalie, ระหว่างการเปลีย: นแปลงการฟอร์ม
(transformation) ของ pharyngeal apparatus ไปเป็ น adult derivatives.
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Pharyngeal arches

ตําแหน่ งทีอ: ยู่ caudal ต่อ developing face ทาง lateral, พบว่า surface ของ embryo จะปรากฏ
series of elevation ขึนU , elevations เหล่านีUเรียกว่า pharyngeal (branchial) arch โดยที: arch อันแรก
ปรากฏเป็ นในวันที: ii, arch ที: i และ j จะปรากฏตามมาในวันที: i\, arch ที: \ และที: k จะปรากฏตามมา
ในวันที: il, โดยทีส: ่วนของ arch ที: 8 และที: i เห็นได้ชดั เจน. แต่ arch ทีอ: ยูถ่ ดั มาทาง caudal เล็กมาก และ
เห็นได้ไม่ชดั เจน, ใน human embryo พบ arch 1, 2, 3, 4 และ k ส่วน arch ที: ^ จะไม่เคย form หรือถ้า form
ก็จะเป็ นระยะสันU ๆ แล้วฝอ่ ทันที, ส่วน arch ที: k ก็ไม่สามารถ recognized ได้บน surface ของ embryo.
Pharyngeal region เมือ: มีการเจริญแล้วเปลีย: นแปลงไปเป็ นส่วนล่างของใบหน้า และบริเวณคอ ทําหน้าทีเ: กีย: ว
กับการเคียU วและการกลืน.
Pharyngeal arches (visceral
arches, branchial arches) form
บนแต่ละข้างของ
pharyngeal
foregut; pharyngeal arch อยูท่ าง
ventromedial ของ head, floor
ของ pharyngeal region ฟอร์ม
โดย cranial wall ของ
pericardium, ส่วน roof ของ
pharyngeal region คือส่วนของ
forebrain.
ดังนันU จึงเป็ นการ
สะดวกสําหรับ nerve ทีจ: ะเจริญ
จาก brain แล้วทอดลงไปสู่
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pharyngeal arch, และสําหรับ arteries ทีต: งั U ต้นจาก cranial end ของ heart ทอดขึนU สู่ arch, pharyngeal
region มี ectoderm บุอยูท่ างด้านนอก endoderm ด้านใน.
Pharyngeal arch เริม: develop ก่อนในระยะอาทิตย์ท:ี \ โดย neural crest cell migrate ไปยังบริเวณ

ทีจ: ะเป็ นศีรษะและคอในอนาคต pharyngeal arch คู่แรก เป็ น primordial ของ jaws, โดยปรากฏเป็ น surface
elevations โดยอยู่ lateral ต่อ developing pharynx ต่อมา arch อื:น ๆ ค่อยปรากฏขึนU โดยอยู่ obliquely เป็ น
ridge กลม ๆ บนแต่ละด้านตรงบริเวณทีจ: ะเป็ นศีรษะและคอต่อไป
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Pharyngeal arch ถูกแยกออกจากกันด้วย pharyngeal groove, (คือส่วนของ ectoderm ทีย: น: ื เข้าไป
ระหว่าง arch ทีอ: ยูใ่ กล้กนั ทําให้เห็นเป็ นร่อง (groove) ทางด้านนอก), pharyngeal groove นับจาก cranial ไป
ยัง caudal ตามลําดับ เหมือนกับ pharyngeal arch.
Pharyngeal arch คู่แรก (mandibular arch) แยกออกเป็ น 2 prominence คือ
- Maxillary prominence ซึง: ต่อไปจะเจริญเป็ น maxilla, zygomatic bone และส่วนของ vomer
- Mandibular prominence จะ form เป็ น mandible, ส่วน proximal ของ mandibular
prominence จะ form เป็ น squamous temporal bone
ส่วน pharyngeal arch อันที: i (hyoid arch) กระจายไป arch ที: j และ arch ที: \ เพื:อ form ไปเป็ น
กระดูก hyoid
Pharyngeal arch support
lateral wall ของ primodial pharynx
ซึง: derive จาก cranial part ของ
foregut.
Stomodeum (primordial
ของปาก) ในระยะแรกปรากฏเป็ นรอย
หวํา (depression) เล็กน้อยของ
surface ectoderm.
Stomodeum
แยกออกจาก cavity ของ primordial
pharynx ด้วย biliaminar membrane
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(คือ oropharyngeal membrane) ซึง: ประกอบด้วย ectoderm ซึง: อยูท่ างด้านนอก (external) และ endoderm
ซึง: อยูท่ างด้านใน (internal) ต่อมา oropharyngeal membrane จะ rupture ออกประมาณวันที: ik ซึง: จะทําให้
pharynx และ forgut เชื:อมติดต่อกับ amniotic cavity
Pharyngeal arch component
แต่ละ pharyngeal arch มีแกนเป็ น mesenchyme (embryonic connective tissue) และถูกคลุม
ทางด้านนอกด้วย ectoderm และทางด้านในด้วย endoderm, origin ของ mesenchyme นีU derive มาจาก
mesoderm ในอาทิตย์ท:ี j. ส่วนระหว่างอาทิตย์ท:ี \ mesenchyme ส่วนมากจะ derive มาจาก neural crest
cell ที: migrate เข้าไปใน pharyngeal arches.
การ migration ของ neural crest cell เข้าไปใน arch แล้วมันจะ differentiate ไปเป็ น mesenchyme
ทีท: าํ ให้เกิดเป็ น maxillary และ mandibular prominence รวมทังU connective tissue ทังU หมด และ dermis และ
smooth muscle. พร้อมกับการ migration ของ neural crest cell ส่วน myogenic mesoderm จากบริเวณ
paraxial เคลื:อนเข้าไปยังแต่ละ pharyngeal arch เพือ: form เป็ นแกนกลาง (central core) ของ muscle
primordium. ส่วน endothelial cells ใน arch นีU derive มาจาก lateral mesoderm และ angioblast ที:
เคลื:อนรุกเข้ามาใน arch
Typical pharyngeal arch ประกอบด้วย
- Cartilagenous rod ที: form skeleton ของ arch
- Pharyngeal arch artery ทีม: าจาก truncus arteriosus ของ primordial heart แล้วผ่าน
รอบ primordial pharynx เข้าไปใน dorsal aorta
- Muscular component ที: differentiate เข้าไปใน muscles ของ head และ neck
- Sensory และ motor nerves ที: supply mucosa และ muscles ที: derive จาก arch
Nerve ทีเ: จริญเข้าไปใน arch จะ derive มาจาก neuroectoderm ของ primordial brain
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Fate of the pharyngeal arch
Pharyngeal arch จะกระจายไปเพื:อ form face, nasal cavity mouth, larynx, pharynx และคอ
ระหว่างอาทิตย์ท:ี ^, pharyngeal arch ที: i จะใหญ่ขนUึ และเจริญคลุม arch ที: j และ \ form
ectodermal depression “cervical sinus” ขึนU และเมื:อมีการ develop ต่อมาถึงตอนปลายอาทิตย์ท:ี u
pharyngeal groove ที: i, j และ \, และ cervical sinus จะหายไป เกิดเป็ นคอทีม: รี าบเรียบ (smooth contour).
Pharyngeal arch คู่ที N
มีช:อื ว่า mandibular arch ซึง: ประกอบด้วย 2 process หรือ prominence. ส่วนทีอ: ยู่ dorsal
และมีขนาดเล็กกว่าเรียกว่า maxillary process ส่วนทีอ: ยูท่ าง ventral มีขนาดใหญ่กว่าเรียก mandibular
process. โดย maxillary process อยู่ i ข้างของ stomodeum ส่วน mandibular process อยูด่ า้ นล่างของ
stomodeum
Maxillary process
Neural crest ทีเ: คลื:อนทีม: าเจริญใน maxillary process ไม่ได้เจริญเป็ น cartilaginous bar
ของ arch แต่จะเจริญไปเป็ น bone, ส่วนต่า งๆ ของ membranous ossification ได้แก่ maxilla, premaxilla,
zygomatic bone และ squamous part ของ temporal bone
Mandibular process

กายวิภาคศาสตร์ 8/6

เป็ นรูปแบบของ arch ที: 8 ซึง: ประกอบด้วย artery, muscular component, cartilaginous rod
และ nerve ประจํา, neural crest ทีเ: คลื:อนทีม: าเจริญใน mandibular process จะเจริญเป็ นแท่งกระดูกอ่อน
(cartilaginous bar) ประจํา arch ที: 8 มีช:อื เฉพาะเรียกว่า Meckel’s cartilage
แท่งกระดูกอ่อนจะเจริญไปเป็ น structure เฉพาะคือส่วน dorsal เจริญเป็ นกระดูกหู ในหูชนั U
กลาง i ชินU คือ incus และ malleus ส่วน ventral สลายไป เหลือเพียง mesenchyme ทีอ: ยูร่ อบ ๆ ซึง: จะมี
membranous ossification เจริญเป็ น mandible, โดย Meckel’s cartilage เป็ นเพียงแม่แบบในการเจริญของ
mandible แล้วสลายไป โดยตัวเองไม่ได้เปลีย: นเป็ น mandible. Meckel’s cartilage ส่วนกลาง (intermediate
part ระหว่างส่วน dorsal และ ventral สลายไปเหลือเพียงเยือ: หุม้ กระดูกอ่อน (perichondrium) ซึง: จะเจริญ
ต่อไปเป็ น ligament ของ malleus และ sphenomandibular ligament.
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The Components of the Pharyngeal Arches
Pharyngeal arches จะปรากฏเพียงชัวคราว,
:
ส่วนประกอบของ pharyngeal arch ได้แก่ skeletal
elements (cartilage หรือ bone) muscles, nerves และ blood vessels
The skeletal elements of the pharyngeal arch
Skeletal elements ของ pharyngeal arches เจริญมาจาก midbrain และ hindbrain neural
crest หรือ lateral plate
mesoderm,
cartilage
ส่วนมากที: form ภายใน
pharyngeal arch เจริญมาจาก
บริเวณ neural crest ของ
midbrain และ hind brand, แต่
cartilage ของ arch \ และ k
ปรากฏว่า develop มาจาก
lateral plate mesoderm.

Pharyngeal arch ที N (mandibular arch)
Mandibular arch มีขนาดใหญ่ แบ่งเป็ น i processes คือ maxillary process อยูท่ าง
cephalic กว่า stomodeum, ส่วน mandibular process อยูท่ าง caudal กว่า.
Maxillary process เจริญ
เป็ น upper jaw bone ได้แก่ maxilla,
zygoma, hard palate, dentine และ
cementum ของฟันบน.
Mandibular
process
ระยะเริม: แรกจะมี cartilage เป็ นแกน ชื:อ
Meckel’s cartilage เมือ: embryo โตมาก
ขึนU cartilage นีUค่อย ๆ สูญหายไป จะ
กลายเป็ น bone แทนที: คือ mandible,
การเจริญเป็ นแบบ intramembranous
bone
ossification
ซึง: เจริญจาก
mesenchyme บริเวณนันU , mandibular
process ยัง develop เป็ น ear ossicles 2
ชินU คือ malleus และ incus, ส่วน
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sphenomandibular ligament (เจริญมาจาก perichondrium)
cementum ของฟันล่าง, และ anterior ligament of malleus.

นอกจากนีUยงั เจริญเป็ น dentine และ

Pharyngeal Arch ที (hyoid arch)
Cartilage ของ arch ที: i นีUจะช่วย support jaw, ลินU , และ larynx, ในระยะแรกมี cartilage
เป็ นโครง (เหมือน pharyngeal arch ที: 8) ชื:อ Reichert’s cartilage, ต่อมา cartilage นีUสญ
ู หายไป มี bone
มาแทนทีก: ลายเป็ น styloid process (ของ
temporal bone) lesser horn และ upper half
ของ body ของ hyoid bone, stylohyoid
ligament และกระดูก stapes ของหู.
Pharyngeal arch ที Y
ส่วน skeletal part จะเจริญเป็ น greater
horn และ lower half ของ body ของ hyoid
bone.
Pharyngeal arch ที Z
ส่วน skeletal part จะเจริญไปเป็ น upper
half ของ thyroid cartilage, thyrohyoid
membrane, และ cuneiform cartilage.
Pharyngeal arch ที [
ส่วน skeletal จะ
เจริญไปเป็ น lower part of thyroid
cartilage, arytenoid cartilage,
corniculate cartilage และ cricoid
cartilage.
Epiglottis develop ทีต: ําแหน่ ง
ของ pharyngteal arch ที: \ แต่ไม่ได้
ฟอร์มมาจาก pharyngeal arch
mesoderm โดยที: epiglottal cartilage
จะปรากฏในระยะเดือนที: ^ ซึง: เป็ น
ระยะทีต: วั pharyngeal arch เองได้
differentiate ไปเรียบร้อยแล้ว ซึง: ใน human; origin ของ epiglottal cartilage มาจากไหนยังไม่ทราบชัด แต่ใน
หนังสือบางเล่มว่า develop มาจาก mesenchyme ในส่วนนู น (prominence) ใน floor ของ embryonic
pharynx โดย derive จาก pharyngeal arch ที: j, ที: \
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ส่วน pharyngeal arch ที: ^ จะหายไป (ถ้ามีจะเป็ น rudimentary) และไม่ม ี derivative.

The muscle components of the pharyngeal arch

Muscle ของ pharyngeal arch นีUเจริญมาจาก paraxial mesoderm ของ somitomeres และ occipital somites
Pharyngal arch ที: 8, ส่วน muscle component paraxial mesoderm มาจาก cranial somitomere
(branchiomeric muscle). โดยจะ develop ไปเป็ น muscles of mastication (temporalis, medial pterygoid,
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lateral pterygoid, masseter muscles) นอกจากนีUยงั มี mylohyoid muscle, anterior belly of digastric
muscle, tensor veli palatine muscle และ tensor tympani muscle.
Pharyngeal arch ที: i paraxial mesoderm มาจาก cranial somitomere (branchiomeric muscles)
ซึง: จะ develop ไปเป็ น muscles of facial expression (orbicularis oculi, orbicularis oris, risorius, platysma,
auricularis, fronto-occipitalis และ buccinator muscles) นอกจากนีUยงั มี posterior belly of digastric,
stylohyoid และ stapedius muscles.

Pharyngeal arch ที: j, paraxial mesoderm มาจาก cranial somitomere (branchiomeric muscle) ซึง: จะ
develop เป็ นกล้ามเนืUอมัดเดียวทีย: าว และ slender คือ stylopharyngeus muscle ซึง: กล้ามเนืUอนีUจะยก
pharynx ในระหว่างการออกเสียงและการกลืน (vocalization & swallowing).
Muscles ทีม: ี origin จาก arch ที: \ คือ superior, middle และ inferior constrictor muscles of
pharynx, cricothyroid และ levator veli palatine muscles ซึง: ทําหน้าทีเ: กีย: วกับการออกเสียง และการกลืน
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(vocalization & deglutition).
Paraxial mesoderm มาจาก occipital somite ที: 8 & 2 ร่วมกับของ pharyngeal arch ที: k จะ form
เป็ น intrinsic muscles of the larynx, lateral cricoarytenoid, thyroarytenoids และ vocalis muscle ทําหน้าที:
เกีย: วกับการออกเสียง.

The nerves components of the pharyngeal arch
Nerve ทีป: ระจําแต่ละ arch เป็ น cranial nerve เจริญมาจาก neurocetoderm ซึง: มาเลียU ง structure
แต่ละ arch. โดย cranial nerve 4 เส้นทีม: าจาก hindbrain.
โดยที: structures ของ pharyngeal arch แรก ส่วน maxillary swelling จะถูก supply โดย maxillary
branch ของ trigeminal nerve.
ส่วน mandibular branch ของ
trigeminal nerve จะ supply
structures ต่า งๆ ที: develop
มาจาก mandibular swelling.
Structures ที: develop
มาจาก pharyngeal arch ที: i
ถูก supply ด้วย facial nerve
(CN VII), ส่วน structures ที:
develop มาจาก pharyngeal
arch ที: j ถูก supply ด้วย
glossopharyngeal nerve (CN
IX), และ structures ที: develop
มาจาก pharyngeal arch ที: \
และ k ถูก supply ด้วย superior
laryngeal nerve และ recurrent laryngeal nerve ซึง: เป็ นแขนงของ vagus nerve ตามลําดับ

The arteries components of the pharyngeal arch
ในแต่ละ pharyngeal arch มี blood vessel เป็ น artery และ vein ประจําอยู่ (artery คือ aortic arch)
พบว่า aortic arch ประจํา pharyngeal arch ที: 8 พอเจริญเต็มที: บางตําราว่า dagenerate ไปบางตําราว่า
เจริญเป็ น maxillary artery.
Aortic arch ประจํา pharyngeal arch ที: i พอเจริญเต็มทีจ: ะ degenerate ไป บางตําราคิดว่าเหลือเป็ น
hyoid artery หรือ stapedial artery.
Aortic arch ประจํา pharyngeal arch ที: j เจริญเต็มที: เหลืออยูจ่ นถึง adult โดยฟอร์มเป็ น common
carotid artery.
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Aortic arch ประจํา pharyngeal arch ที: \ ทางซ้าย จะเจริญเป็ นส่วนหนึ:งของ arch of aorta. ทาง
ข้างขวาเจริญเป็ นส่วนหนึ:งของ subclavian artery.
Aortic arch ประจํา pharyngeal arch ทีเ: หลือ เมือ: เจริญเต็มทีจ: ะ degenerate ไป (ใน intrauterine life
จะเป็ น ductus arteriosis).
………………………………………..

