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วัตถุประสงค์ : นักศึกษาสามารถ
. อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคของ palate ทังH ส่วนอย่างคร่าว ๆ.
. บอกความแตกต่างทีส; าํ คัญระหว่าง palate ทังH ส่วนนีH.
. อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคของส่วนต่าง ๆ ของ TMJ.
. บอกกําเนิด, ส่วนประกอบ และหน้าทีข; อง synovial fluid.
ภาพลายเส้น สุวรรณี ตังH ไพศาลกิจ หน่ วยพัฒนาสื;อมัลติมเี ดีย
เนื5 อหาการสอน
Palate - Hard palate
- Framework
- Oral side
- Nasal side
- Soft palate
- Framework
- Oral side
- Nasal side
Temporomandibular Joint
- Bony structures
- Articular fibrous coverings
- Articular disc
- Articular capsule
- Outer fibrous layer
- Inner synovial layer
- Synovial fluid
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PALATE AND TEMPOROMANDIBULAR JOINT
PALATE
กันH ระหว่าง oral cavity กับ nasal cavity และ nasopharynx, จึงเป็ น roof ของ oral cavity และ floor ของ
nasal cavities. Palate แบ่งออกเป็ น ส่วน, ส่วนหน้าเป็ น hard palate และส่วนหลังเป็ น soft palate.
Palate ทังH ส่วนมี framework อยูต่ รงกลาง, ปกคลุมด้วย oral และ nasal mucosae.

Hard Palate
G. Framework
เป็ น bone, จึงสามารถต้านทานต่อแรงดันของลินH ขณะบดเคียH วและกลืนอาหาร.
. Oral side
แบ่งออกเป็ น บริเวณ ได้แก่
- incisive papilla
- palatine raphe
- lateral region ซึง; แบ่งย่อยออกเป็ น
- anterolateral (fatty) segment
posterolateral
(glandular)
segment
Oral mucosa ของ hard palate มีสซี ดี กว่า, แน่ นกว่า
และเคลื;อนไหวได้น้อยกว่า soft palate.
Epithelium (Ep) เป็ น keratinized stratified squamous
epithelium.
ระดับของ keratinization ผันแปร, พบได้ทงั H
orthokeratinous และ parakeratinous ซึง; ขึนH กับความรุนแรงของ
การถูกเสียดสี.
Lamina propria (L) เป็ น dense fibrous tissue.
Collagen fibers เรียงตัวไม่เป็ นระเบียบ.
Connective tissue papillae สูงและมีจาํ นวนมาก ทําให้ยดึ
epithelium ได้ดี จึงป้องกันไม่ให้ epithelium หลุดออกไปเมือ; ถูกแรงดัน. Submucosa (S) มีminor salivary gland
, bone (B)
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Lamina propria ยึดติดแน่ น
กับ periosteum โดยตรง
หรือโดยอ้อม
โดยอาศัย
dense fibrous bands ของ
submucosa เพื;อ form เป็ น
mucoperiosteum. ดังนันH
mucosa จึงไม่เคลื;อนทีเ; มือ;
ถูกแรงดัน.
.G
Incisive
papilla เป็ นรอยนูน รูปไข่
ปกคลุม oral opening ของ
incisive canal.
Epithelium เป็ น orthokeratinous stratified squamous epithelium.
Lamina propria เป็ น dense fibrous tissue.

ใน incisive canal นอกจากมี nasopalatine nerve และ arteries แล้วยังพบ vestigial nasopalatine ducts
รวมทังH แท่ง hyaline cartilage ขนาดเล็ก ๆ (remnant ของ paraseptal cartilage) อยูล่ อ้ มรอบ ducts.
(Nasopalatine ducts เป็ น
blind ducts, มีความยาวต่าง ๆ กัน, บุ
ด้วย pseudostratified columnar
epithelium with goblet cells.
มี
mucous glands ขนาดเล็ก ๆ เปิดเข้าสู่
lumen ของ duct.
บางครังH ducts
เหล่านีHกลายเป็ น cyst.
ใน mammals ส่วนมาก,
nasopalatine ducts ยังคงอยูแ่ ละรวม
กับ vomeronasal organ จัดเป็ น
Palate and TMJ
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auxiliary olfactory sense organs. Vomeronasal organ (Jacobson's organ) เป็ นท่อเล็ก ๆ รูปรี, บุดว้ ย
olfactory epithelium, extend ระหว่าง nasal cavity กับ oral cavity. ในคน, vomeronasal organ จะหายไป
ก่อนคลอด).
. Palatine raphe เป็ นรอยนูนรูปกระสวย, ทอดต่อจาก incisive papilla ไปทาง posterior.
Epithelium เป็ น orthokeratinous หรือ parakeratinous stratified squamous epithelium.
มี
epithelial ridges เป็ นจํานวนมาก รูปเรียวยาวและแตกแขนง.
Lamina propria เป็ น dense fibrous tissue, มี
เซลล์, หลอดเลือดและเส้นประสาทจํานวนน้อย.
บางครังH พบ epithelial pearl เป็ น remnants
ของ epithelium ทีอ; ยูใ่ นแนว fusion ของ palatal
processes. พบอยูใ่ น lamina propria ตามแนว midline
โดยเฉพาะอย่างยิง; ใน incisive papilla. Epithelial pearl
ประกอบด้วย epithelial cells ซึง; มักจะเป็ นชนิด keratinous
มาเรียงตัวกันเป็ นวง.

.O Lateral Region
.O.G Anterolateral (fatty) zone
Mucosa form เป็ นtransverse folds เรียกว่า palatine rugae.
Epithelium เป็ น orthokeratinous stratified squamous epithelium. Epithelial ridges เรียว
ยาว.
Lamina propria หนากว่าใน posterolateral zone, papillary layer loose กว่าและมีเซลล์
มากกว่าใน reticular layer. Reticular layer มี collagen fiber bundles หนาแน่ นกว่า.
Submucosa มี adipose tissue จํานวนมาก. มี collagenous bundles ยึดระหว่าง lamina
propria กับ periosteum ดังนันH จึงแบ่งแยก adipose tissue ออกเป็ นกลุ่ม ๆ.
.O. Posterolateral (glandular) zone อยู่ posterior ต่อ fatty zone และต่อเนื;องไปกับ soft
palate.
Mucosa ไม่ form เป็ น folds.
Submucosa มี pure mucous glands อยูภ่ ายใน spaces ทีล; อ้ มรอบด้วย collagen bundles.
Glandular layer ของ hard palate และ soft palate ทอดต่อเนื;องกัน.
Structures อื;น ๆ เหมือนใน fatty zone.
Fat และ glands ทีอ; ยูใ่ นชันH submucosa ยังทําหน้าทีเ; ป็ น cushion เพื;อต้านต่อแรงทีก; ดลงไปและ
ป้องกัน structures ทีอ; ยูข่ า้ งใต้ เช่น หลอดเลือดและเส้นประสาท.
บริเวณรอยต่อระหว่าง alveolar process กับ horizontal plate ของ hard palate มี palatine vessels
และ nerves ล้อมรอบด้วย loose connective tissue.
Palate and TMJ
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O. Nasal side
O.G Mucosa
Epithelium เป็ น pseudostratified ciliated columnar epithelium with goblet cells.

Lamina propria เป็ น loose connective tissue, มีหลอดเลือดมาก. Collagen fibers ยึด mucosa
ให้ตดิ กับ periosteum. Mixed mucoserous glands มีจาํ นวนมากอยูใ่ นส่วนลึกของ lamina propria.
(หมายเหตุไม่มีชนั 5 submucosa)
Soft Palate
เป็ น fibromuscular fold. ยึดจาก posterior edge ของ hard palate ไปทาง posterior. Anterior part
อยูใ่ นแนว horizontal, ส่วน posterior part ทอดเฉียงลงล่าง.
Soft palate ไม่ตอ้ งต้านทานต่อแรงดันของลินH . มันเคลื;อนขึนH บนเพื;อปิด nasopharynx ในขณะทีม; กี าร
กลืนเพื;อป้องกันไม่ให้อาหารเข้าสู่ nasal cavities.
G. Framework หรือแกนของ soft palate
Anterior
part
มี
framework
เป็ น
palatine
aponeurosis ซึง; เป็ น fibrous sheet
ทีบ; างและแข็งแรง.
Posterior two-thirds มี
framework เป็ น skeletal muscle.
ดังนันH posterior part ของ soft
palate จึงเคลื;อนไหวได้มากกว่า
ทาง anterior part.
. Oral side
.G Mucosa
Epithelium
เป็ น
nonkeratinized stratified squamous epithelium และยังปกคลุม free border ของ soft palate และวกขึนH ไปบน
nasal side เป็ นระยะทางหนึ;งก่อนทีจ; ะต่อเนื;องไปกับ epithelium ของ nasal mucosa. บางครังH อาจจะมี taste
buds.
Lamina propria เป็ น connective tissue ทีม; ี collagen และ elastic fibers ปะปนกัน. มี blood
supply จํานวนมาก จึงทําให้ soft palate มีสแี ดงกว่า hard palate ซึง; ซีดกว่า ความหนาแน่ นของ fibers น้อยกว่า
ใน lamina propria ของ hard palate และ collagen fibers ไม่ค่อยจะเป็ น dense bundles.
Palate and TMJ
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Connective tissue papillae กว้างและเตืยH อาจจะหายไป โดยเฉพาะอย่างยิง; ที; uvula.
. Submucosa เป็ น loose connective tissue, elastic และ collagenous fibers อยูป่ ะปนกัน, มี
blood vessels จํานวนมาก. มี pure mucous glands อยูเ่ กือบเป็ น continuous layer. Ducts ของมันมักจะ
โปง่ พอง ทอดผ่าน lamina propria ไปเปิดที; oral epithelium.
O. Nasal side
O.G Mucosa
Epithelium เป็ นชนิด pseudostratified ciliated columnar with goblet cells ซึง; ต่อเนื;องมาจาก
nasal side ของ hard palate. นอกจากนันH ทีบ; ริเวณใกล้ free posterior margin ยังปกคลุมด้วย nonkera-tinized
stratified squamous epithelium.
Lamina propria เป็ น loose connective tissue, มี blood vessels จํานวนมาก. Collagen fibers
มีจาํ นวนมาก และยึด mucosa ให้ตดิ กับ muscle sheath. ที; uvula มี elastic fibers เด่นชัด.
ในส่วนลึกของ lamina propria มี mixed mucoserous glands จํานวนมาก.

TEMPOROMANDIBULAR JOINT
ส่วนประกอบ
- Bony Structures
- Articular Fibrous Coverings
- Articular Disc
- Articular Capsule
- Fibrous layer
- Synovial membrane
G. Bony Structures
- Articular (mandibular, glenoid) fossa
ของ temporal bone
- Articular eminence ของ temporal bone
- Mandibular condyle
G.G
Articular fossa ประกอบด้วย
compact bone บาง ๆ อย่างเดียว.
G. Articular eminence ประกอบด้วย
cancellous bone ปกคลุมด้วย compact bone
บางๆ.
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G.O Mandibular condyle ใน condyle ทีย; งั มีการเจริญเติบโต, จะมี hyaline cartilage อยูใ่ ต้ fibrous
covering. (Condyle เจริญเติบโตโดยวิธ ี appositional growth จากเซลล์ชนั H ลึกสุดของ fibrous covering, ใน
เวลาเดียวกันที; deep surface ของ cartilage ก็กลายเป็ น bone โดยวิธ ี endochondral ossification).
ใน condyle ที;
เจริญเติบโตเต็มทีแ; ล้ว,
ประกอบด้วย
cancellous
bone ปกคลุมด้วย compact
bone บาง ๆ.
Bone
trabeculae เรียงตัวเป็ นรัศมี
จาก mandibular neck ไปตังH
ฉากกับ cortex, ดังนันH จึงทํา
ให้ condyle แข็งแรงมาก.
นอกจากนีHพบ
hyaline cartilage หลงเหลือ
อยูเ่ ป็ นชันH บาง ๆ ระหว่าง
fibrous covering กับ bone
ของ condyle.
. Articular Fibrous Coverings
เป็ น dense fibrous tissue ปกคลุม articular surfaces.

พบ fibroblasts, mesenchymal cells, และ
chondrocytes แทรกอยูร่ ะหว่าง collagen
bundles. บน free surface ของ fibrous
coverings ไม่มเี ซลล์ทอ;ี ยูต่ ่อเนื;องกันปกคลุม
แต่พบ fibroblasts อยูแ่ ยกจากกัน.
.G
Fibrous covering ของ
articular fossa และ articular eminence
เป็ น dense fibrous tissue
บาง ๆ ใน mandibular fossa และหนาขึนH ที;
posterior slope ของ articular eminence ซึง;

ทีน; ;ี collagen fibers เรียงตัวเป็ น ชันH .
Inner layer อยูช่ ดิ กระดูก fibers เรียงตัวตังH ฉากกับ cortical surface.
Outer layer fiber เรียงตัวขนานกับ cortical surface.
Intermediate layer fibers เรียงตัวเฉียง ๆ.
. Fibrous covering ของ mandibular condyle เป็ น dense fibrous tissue ค่อนข้างหนา. Fibers
เรียงตัวเป็ นระเบียบ, ส่วนมากอยูใ่ นแนว anteroposterior. เมือ; อายุประมาณ v ปีขนHึ ไป, ส่วนลึกของ dense
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fibrous tissue นีH จะมีลกั ษณะคล้าย
fibrocartilage.
O. Articular Disc เป็ น dense fibrous
connective tissue. เซลล์ใน disc ส่วน
ใหญ่เป็ น fibroblast, พบ mesenchymal
cells บ้างเล็กน้อย. Fibers ใน disc ส่วน
ใหญ่เป็ น collagen fibers, มี elastic fibers
บ้างเล็กน้อย.

O.G Anterior portion ของ disc. Collagen fibers เรียงตัวไม่เป็ นระเบียบและปะปนกับ tendon จาก lateral
pterygoid muscle. ส่วนนีHม ี blood และ nerve supply.
O. Intermediate portion ของ disc. Collagen fibers เรียงตัวขนานกันและทอดตามแนว
anteroposterior. ไม่ม ี nerve และ blood supply.
O.O Posterior portion ของ disc. Collagen fibers เรียงตัวไม่เป็ นระเบียบ. ส่วนนีHม ี nerve และ blood
supply.
O.Z Bilaminar region ของ disc (retrodiscal pad area) เป็ น loose connective tissue, มี vascular
network เรียกว่า pseudocavernous plexus.
Superior layer ของ bilaminar region มี elastic fibers จํานวนมาก และอยูใ่ น form ของ
fenestrated membranes.
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Inferior layer ประกอบด้วย collagen fibers, blood และ lymph vessels จํานวนมาก, ไม่ม ี elastic fiber.
Z. Articular Capsule
Z.G Outer fibrous layer เป็ น dense fibrous
tissue.
Z. Inner synovial layer = Synovial
membrane = Synovium เป็ น loose connective
tissue บาง ๆ มี blood vessels จํานวนมาก form เป็ น
capillary network. Synovial membrane บุอยูด่ า้ น
ในของ fibrous layer และปกคลุม peripheral part ของ
articular disc ด้วย, และยังมีส่วนยืน; เข้าสู่ joint cavity
form เป็ น synovial folds และ villi.
Synovial membrane แบ่งออกเป็ น ชันH ได้แก่ intimal และ subintimal layers.
- Cellular intima
ประกอบด้วย synovial cells
(synoviocytes) - ชันH , เรียงตัวไม่
ต่อเนื;องกัน, ไม่ม ี junctional complex และ
ไม่ม ี basement membrane. เซลล์
เหล่านีHฝงั ตัวอยูใ่ น amorphous fiber-free
intercellular matrix.
Synoviocytes จําแนก
ออกเป็ น ชนิด คือ F (fibroblast-like)
cells หรือ B cells และ M (macrophagelike) cell หรือ A cells.
- Vascular subintima
เป็ น loose connective tissue, มี capillaries จํานวนมาก. นอกจากนีHยงั พบ fibroblasts, macrophages, mast
cells และ fat cells อยูก่ ระจัดกระจาย.
^. Synovial Fluid
เป็ นของเหลวเหนียวหนืด สีเหลืองใส, ประกอบด้วย mucin,
glycoprotein และ hyaluronic acid. Synovial fluid เป็ น
dialysate ของ plasma และ lymph, และเพิม; เติมด้วย protein
และ mucin ซึง; สร้างโดย synovial cell.
ภายใน synovial fluid พบเซลล์บา้ งเล็กน้อย. เซลล์ท;ี
พบได้แก่ leukocytes (ส่วนมากเป็ น lymphocytes และ
monocytes และเป็ น neutrophiles บ้าง) และ free synovial
cells.
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หน้าทีข; อง synovial fluid
. Lubricate ข้อต่อ.
. นํา nutrients ไปเลียH ง avascular components ของข้อต่อ.
. กําจัด debris และ foreign materials ใน joint cavity โดย phagocytosis ของ synovial cells และ
leukocytes
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