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บทที่ บทที่ 55  ระบบระบบหายใจหายใจ  
   
  

การหายใจเป็นการสร้างพลังงานของสิ่งมีชีวิต  โดยการสลายสารอาหาร  พลังงานส่วนใหญ่ได้มา
จากการหายใจที่ต้องน าออกซิเจนเข้าไปใช้ และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา จึงเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
(gas exchange) ข้ึน  

 

5.1 การแลกเปลี่ยนแก๊สในร่างกายสัตว์ 

สัตว์แต่ละชนิด มีความต้องการแลกเปลี่ยนแก๊สเพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมของเซลล์เหมือนกัน แต่มี
ความแตกต่างกันในด้านโครงสร้างดังภาพที่ 5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.1 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน 
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ าจะได้รับแก๊สออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้ าแพร่เข้าสู่อวัยวะหายใจโดยตรง 

แก๊สออกซิเจนในน้ ามีปริมาณ 0.446% เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าในอากาศมากเพราะในอากาศมีถึง  21%  
นอกจากนี้การแพร่ของออกซิเจนในน้ าก็ช้ากว่าในอากาศมาก  ดังนั้นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ าจึงต้องท าให้น้ า
ไหลผ่านบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้แก๊สออกซิเจนมากและเพียงพอแก่การ
ด ารงชีวิต  

อะมีบาและพารามีเซียมเป็นโพรติสต์ที่อาศัยอยู่ในน้ า จะใช้เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane)ในการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส  โดยการแพร่ (diffusion) ของแก๊สโดยตรง ส่วนในสัตว์หลายเซลล์ที่อาศัยอยู่ในน้ า เช่น 
ฟองน้ า ไฮดรา และพลานาเรียนั้น จะจัดให้ผิวด้านนอกหรือเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายสัมผัสกับน้ า ท าให้

ภาพที่ 5.1 โครงสร้างทีใ่ชใ้นการแลกเปล่ียนแก๊สของสตัว์ตา่ง ๆ 
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ออกซิเจนเคลื่อนเข้าไปโดยการแพร่จากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง และต่อเนื่องกันไปตามล าดับจนถึงเซลล์
ที่อยู่ด้านในสุด โดยเฉพาะพลานาเรียนั้นมีการปรับโครงสร้างให้ล าตัวแบน เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส และเนื้อเยื่อชั้นกลางมีเซลล์ที่เกาะกันอย่างหลวม ๆ เพื่อให้เกิดการแพร่เข้าสู่เนื้อเยื่อชั้นในได้
เร็วขึ้นดังภาพที่ 5.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส าหรับไส้เดือนดินเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบก มีล าตัวกลม พื้นที่ผิวบางส่วนสัมผัสกับดิน ท าให้
พื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแก๊สน้อยลง ดังนั้น จึงต้องมีการปรับโครงสร้างเพื่อให้ทุกเซลล์ได้รับแก๊สอย่างทั่วถึง 
โดยจะใช้ผิวหนังที่บางและมีการขับสารเมือกออกมาเพื่อให้ผิวหนังชุ่มชื้นช่วยในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และใช้
ระบบไหลเวียนเลือดช่วยในการล าเลียงแก๊สไปยังทั่วทุกเซลล์ดังภาพที่ 5.3 

 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
ภาพที่ 5.2 ลักษณะการแลกเปล่ียนแก๊สของไฮดราและพลานาเรยี 

 
ภาพที่ 5.3 ลักษณะการแลกเปล่ียนแก๊สของไส้เดือนดิน 
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5.1.2 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น 
   สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ า เช่น หอย ปู กุ้ง ปลา จะมีเหงือก (gill) เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการ

แลกเปลี่ยนแก๊ส โดยเฉพาะปลานั้น เหงือกของปลา ดังภาพที่ 5.4 มีลักษณะเป็นแผง เรียกแต่ละแผงว่า       
กิลอาช (gill arch)  แต่ละกิลอาชจะมีแขนงแยกออกมาเป็นซี่ ๆ มากมายเรียกแต่ละซี่นี้ว่า  กิลฟิลาเมนต์ (gill 
filament)ในแต่ละกิลฟิลาเมนต์จะมีส่วนที่นูนขึ้นมาเรียกว่า กิลลาเมลลา (gill lamella)  ซึ่งภายในกิลลา
เมลลาแต่ละอันจะมีร่างแหของเส้นเลือดฝอยอยู่และบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สซึ่งเป็น
การเพิ่มพื้นที่ที่จะสัมผัสกับน้ าได้มากขึ้น  ท าให้ออกซิเจนในน้ าแพร่เข้าสู่เส้นเลือดฝอยภายในเหงือกได้อย่าง
เพียงพอและในขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเส้นเลือดฝอยก็จะแพร่ออกจาก     เส้นเลือดฝอยเข้า
สู่น้ ารอบตัวปลาได้อย่างดีด้วย นอกจากน้ีปลายังว่ายน้ าอยู่เสมอ  ท าให้น้ าที่มีออกซิเจนผ่านเข้าทางปากและ
ผ่านออกทางเหงือกอยู่ตลอดเวลาจึงช่วยให้มันแลกเปลี่ยนแก๊สได้ดีขึ้น ถ้าสังเกตจะเห็นว่ากระดูกปิดเหงือก
(operculum) ของปลาจะขยับอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะท าให้เกิดการหมุนเวียนของน้ าที่เหงือกดียิ่งขึ้นและเกิดการ
แลกเปลี่ยนแก๊สได้ดียิ่งขึ้นด้วย  
   
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 

แต่ส าหรับแม่เพรียง มีอวัยวะที่ช่วยในการว่ายน้ าซึ่ง เรียกว่า  พาราโพเดีย (parapodia)  ท าหน้าที่
ในการหายใจ  โดยที่พาราโพเดียจะมีเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยงเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊ส
และเลือดจะน าแก๊สที่แลกเปลี่ยนนี้ไปส่งยังเซลล์ทั่วร่างกาย 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.4 โครงสร้างของเหงือกปลา 

 

 

ภาพที่ 5.5 ลักษณะของพาราโพเดีย 
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 สิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนบก เช่น แมลง ใช้ระบบท่อลม (tracheal  system) ดังภาพที่ 5.6 โดยที่ระบบท่อ
ลมประกอบด้วย รูเปิด (spiracle) ที่บริเวณส่วนอกและส่วนท้อง  ท่อลม (trachea) ของแมลงจะแทรก
กระจายเข้าสู่ทุกส่วนของร่างกายท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส  ในขณะหายใจล าตัวของแมลงจะมีการ
เคลื่อนไหวและขยับอยู่เสมอ  ท าให้อากาศไหลเข้าทางรูเปิด (spiracle)  และเข้าสู่ถุงลม (airsac) แล้วจึงผ่าน
ไปตามท่อลมและท่อลมย่อย  ซึ่งมีผนังบางท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้อย่างดี  ดังนั้นระบบหมุนเวียน
เลือดของแมลงจึงไม่ค่อยมีความส าคัญมากนัก เพราะเนื้อเยื่อได้รับแก๊สออกซิเจนจากท่อลมย่อยโดยตรงอยู่
แล้ว 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 ส าหรับแมงมุมบางชนิด จะใช้บุ๊คลัง (book lung) ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส ซึ่งมีลักษณะคล้ายเหงือก
ยื่นออกมานอกร่างกาย ท าให้สูญเสียความชื้นได้ง่าย และต้องการของเหลวไหลเวียนในโครงสร้างเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการล าเลียงให้ทั่วส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ดังภาพที่ 5.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5.7 ลักษณะบุค๊ลังใน แมงมุม 

 

ภาพที่ 5.6 ระบบท่อลมของแมลง 
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นกเป็นสัตว์ที่ใช้พลังงานสูง  ดังนั้นระบบหายใจของนกจึงต้องดีมาก  ปอดนกมีขนาดเล็กแต่นกจะมี
ถุงลม (air sac)  ซึ่งเจริญดีมากและมีกระดูกซี่โครงด้วย  ในขณะหายใจเข้ากระดูกอกจะลดต่ าลง  ถุงลม
ขยายขนาดขึ้น  อากาศจะผ่านเข้าสู่หลอดลมแล้วเข้าสู่ถุงลมที่อยู่ตอนท้าย  ส่วนอากาศที่ใช้แล้วจะออกจาก
ปอดเข้าสู่ถุงลมตอนหน้า  ในขณะที่หายใจออก  อากาศจากถุงลมที่อยู่ตอนท้ายจะเข้าสู่ปอดท าให้ปอดพอง
ออกและอากาศจากถุงลมตอนหน้าถูกขับออกนอกร่างกายต่อไปเป็นอย่างนี้อยู่เสมอ  ถุงลมไม่ได้ท าหน้าที่ใน
การแลกเปลี่ยนแก๊สแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทอากาศให้แก่ปอดได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ถุงลม
ยังอาจแทรกเข้าไปในกระดูกด้วย  ท าให้กระดูกของนกกลวงและเบาจึงเหมาะในการบินเป็นอย่างมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมมีระบบหายใจดีมาก  โดยประกอบด้วย  ถุงลมเล็กๆ  ที่เรียกว่า แอลวีโอลัส
(alveolus)  มีกล้ามเนื้อกะบังลม (diaphragm) และกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงช่วยในการหายใจ  ท าให้อากาศ
เข้าและออกจากปอดได้เป็นอย่างดี 
 

5.2 การหายใจของคน 
 
การหายใจของคนประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ 
1. การหายใจภายนอก (external respiration)  เป็นการน าอากาศเข้าสู่ปอด  การแลกเปลี่ยนแก๊ส

ระหว่างปอดกับเลือด   
        2.  การหายใจภายใน (internal  respiration) การขนส่งแก๊สจากเลือดไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อ ซึ่งจะท า
ให้ได้พลังงานในรูปของความร้อนท าให้ร่างกายอบอุ่นและ  ATP  ที่น าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของเซลล์ซึ่งเป็น
จุดประสงค์ส าคัญที่สุดของการหายใจ 
  
 

 
ภาพที่ 5.8 การแลกเปล่ียนแก๊สในนก 
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ระบบหายใจของคนประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ีคือ 
1.  ส่วนน าอากาศเข้าสู่ร่างกาย  (conducting  division)  ส่วนนี้ประกอบด้วยอวัยวะที่ท าหน้าที่เป็น

ทางผ่านของอากาศเข้าสู่ส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส  โดยเริ่มต้ังแต่รูจมูก  โพรงจมูก (nasal  cavity)  คอ
หอย (pharynx)  กล่องเสียง (larynx)  หลอดลมคอ (trachea)  หลอดลมหรือขั้วปอด (bronchus)  หลอดลม
ฝอย (bronchiole)  ซึ่งยังแบ่งออกเป็น  2  ส่วนคือหลอดลมฝอยเทอร์มินอล ( terminal  brochiole)  และ
หลอดลมฝอยแลกเปลี่ยนแก๊ส (respiratory  bronchiole) 

2.  ส่วนแลกเปลี่ยนแก๊ส (respiratory  division)  ส่วนแลกเปลี่ยนแก๊สเป็นส่วนของหลอดลมฝอยที่
ต่อจากหลอดลมฝอยเทอร์มินอล  คือ หลอดลมฝอยแลกเปลี่ยนแก๊ส  ซึ่งจะมีการโป่งพองเป็นถุงลมย่อย
(pulmonary-alveoli) ซึ่งท าให้แลกเปลี่ยนแก๊สได้  ส าหรับส่วนที่ต่อจากท่อลมฝอยแลกเปลี่ยนแก๊สจะเป็นท่อ
ลม (alveolar duct)  ถุงลม (alveolar sac)  และถุงลมย่อย (pulmonary  alveoli) 

โครงสร้างต้ังแต่หลอดลม (bronchus)  ที่มีการแตกแขนงและมีขนาดเล็กลงไปเรื่อย ๆ คือหลอดลม
ฝอย  ท่อลม  ถุงลม  ถุงลมย่อย  จะเรียกว่า  บรอนเคียลทรี (broncheal tree)  ซึ่งจะถูกบรรจุอยู่ในปอด
ยกเว้นหลอดลมตอนต้น ๆ ที่อยู่นอกปอด  นอกจากนี้โครงสร้างที่กล่าวมาแล้วยังมีส่วนประกอบที่ส าคัญซึ่ง
เป็นองค์ประกอบร่วม  คือกระดูกซี่โครง (rib) และกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครง (intercostal  muscle)ซึ่งจะ
ร่วมกันท างานให้เกิดการหายใจเข้า  หายใจออกและป้องกันอันตรายให้แก่ระบบหายใจด้วย 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 จมูกและปาก  ทั้งจมูกและปากจะต่อถึงคอหอยและหลอดลมคอได้  อากาศเมื่อผ่านเข้าสู่รูจมูกแล้ว
ก็จะเข้าสู่โพรงจมูก  ที่โพรงจมูกจะมีขนเส้นเล็ก ๆ และต่อมน้ ามันช่วยในการกรองและจับฝุ่นละอองไม่ให้ผ่าน
ลงสู่ปอด  นอกจากนี้ที่โพรงจมูกยังมีเยื่อบุจมูกหนาช่วยให้อากาศที่เข้ามามีความชุ่มชื้นเพิ่ มขึ้นและมี
อุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากเส้นเลือดจ านวนมากที่อยู่ใต้เยื่อบุผิวของโพรงจมูก  ถ้าหากเป็นหวัดนาน ๆ เชื้อหวัด
อาจท าให้เยื่อบุในโพรงอากาศบริเวณจมูกเกิดการอักเสบ  และท าให้ปวดศีรษะซึ่งเรียกว่า  เป็นไซนัสหรือ
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ไซนัสอักเสบ (sinusitis)  ขึ้นได้  ในจมูกจะมีบริเวณที่เรียกว่า  ออลแฟกเทอรีแอเรีย (olfactory  area)  หรือ
บริเวณที่ท าหน้าที่รับกลิ่นโดยมีเซลล์เยื่อบุผิวซึ่งเปลี่ยนแปลงไปท าหน้าที่โดยเฉพาะเรียกว่า  ออลแฟกทอรี
เซลล์ (olfactory  cell)  ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ  10  ตารางเซนติเมตร  และจะมีขนาดเล็กลงเมื่ออายุมากขึ้น 
 คอหอย (pharynx)  เป็นบริเวณที่พบกันของช่องอากาศจากจมูกและช่องอาหารจากปาก  อากาศ
จะผ่านเข้าสู่กล่องเสียง (larynx)  ที่กล่องเสียงจะมีอวัยวะที่ท าหน้าที่ในการปิดเปิดกล่องเสียงเรียกว่า  ฝาปิด
กล่องเสียง (epiglottis)  ป้องกันไม่ให้อาหารตกลงสู่หลอดลม  ที่กล่องเสียงจะมีเยื่อเมือกที่มีใยเอ็นยืดหยุ่นได้
เรียกว่า  เส้นเสียง (vocal  cord)  เมื่อลมผ่านกล่องเสียงจะท าให้เส้นเสียงสั่นและเกิดเป็นเสียงขึ้น 
 หลอดลมคอ (trachea)  เป็นท่อกลวงมีผนังแข็งและหนาเพราะมีกระดูกอ่อนเรียงเป็นรูปเกือกม้า
ท าให้หลอดลมคอไม่แฟบและการที่กระดูกอ่อนของหลอดลมคอเป็นรูปเกือกม้าท าให้หลอดอาหาร  ซึ่งอยู่
ด้านหลังสามารถขยายขนาดได้เมื่อมีการกลืนอาหารผ่านหลอดอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร  หลอดลมคอของ
ผู้ใหญ่ยาวประมาณ  9-15 เซนติเมตร โดยจะเริ่มจากกระดูกคอชิ้นที่ 6  จนถึงกระดูกอกชิ้นที่ 5  แล้วจึงแตก
แขนงเป็นหลอดลม (bronchus)  เข้าสู่ปอดอีกทีหนึ่ง  หลอดลมคอส่วนแรก ๆ จะมีต่อมไทรอยด์ (thyroid 
gland)  คลุมอยู่ทางด้านหน้า  ทางด้านนอกของหลอดลมจะมีต่อมน้ าเหลือง 
 หลอดลมเล็กหรือขั้วปอด( bronchus) เป็นส่วนที่แตกแขนงแยกจากหลอดลม แบ่งออกเป็น  2  
กิ่งคือซ้ายหรือขวา  โดยกิ่งซ้ายจะเข้าสู่ปอดซ้าย และกิ่งขวาแยกเข้าปอดขวาพร้อม ๆ กับเส้นเลือดและ
เส้นประสาท 
 หลอดลมฝอย (bronchiole)  แบ่งออกเป็น 2  ส่วนคือ 
1.  หลอดลมฝอยเทอร์มินอล (terminal bronchiole) เป็นท่อที่แยกออกจากหลอดลมแขนงมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5-1 มิลลิเมตร  พบกล้ามเนื้อเรียบและเยื่ออิลาสติกไฟเบอร์(elastic  fiber)เป็นองค์ประกอบของ
ผนังหลอดลมฝอยเทอร์มินอล แต่ไม่พบโครงสร้างที่เป็นกระดูกอ่อน 
2.  หลอดลมฝอยแลกเปลี่ยนแก๊ส(respiratory  bronchiole)  เป็นส่วนแรกที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส  เนื่องจาก
มีถุงลมย่อยมาเปิดเข้าที่ผนัง  ซึ่งจะพบในส่วนที่อยู่ท้าย ๆ ซึ่งจะมีมากกว่าส่วนที่อยู่ติดกับหลอดลมฝอย
เทอร์มินอล 
 ท่อลม (alveolar duct) เป็นท่อส่วนสุดท้ายของส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส (respiratory division)
ซึ่งจะไปสิ้นสุดที่ถุงลม (alveolar sac) 
 ถุงลมและถุงลมย่อย (alveolus หรือ alveolar sac  และ pulmonary  alveoli) ถุงลมเป็นช่องว่างที่
มีถุงลมย่อยหลาย ๆ ถุงมาเปิดเข้าที่ช่องว่างอันนี้  ส่วนถุงลมย่อยมีลักษณะเป็นถุงหกเหลี่ยมมีเซลล์พิเศษ
หลั่งสารพวกฟอสโฟลิพิด (phospholipid)  เรียกว่า เซอร์แฟกแทนท์ (surfactant) เข้าสู่ถุงลมย่อยเพื่อลดแรง
ตึงผิวของถุงลมย่อยไม่ให้ติดกัน  เมื่อปอดแฟบเวลาหายใจออกผนังของถุงลมย่อยที่อยู่ติดกันจะรวมกันเป็น
อินเตอร์อัลวีโอลาร์เซปทัม(interalveolar  septum)  ซึ่งมีเส้นเลือดฝอยอยู่ภายใน  นอกจากนี้ยังมีรูซึ่งเป็น
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ช่องติตต่อระหว่างถุงลมย่อยท าให้อากาศภายในถุงลมย่อยมีแรงดันเท่ากันทั้งปอด  ทั้งถุงลมและถุงลมย่อย
จะรวมเรียกว่า  ถุงลมปอด  ปอดแต่ละข้างจะมีถุงลมปอดประมาณ  300 ล้านถุง  แต่ละถุงจะมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 0.25 เซนติเมตร  คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดของการแลกเปลี่ยนแก๊สของถุงลมปอดทั้ง
สองข้างประมาณ  90  ตารางเมตรหรือคิดเป็น  40  เท่าของพื้นที่ผิวของร่างกาย  การที่ปอดยืดหยุ่นได้ดีและ
ขยายตัวได้มากและการมีพื้นที่ของถุงลมปอดมากมายขนาดนั้นจะท าให้ร่างกายได้รับแก๊สออกซิเจนอย่าง
เพียงพอและคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยปอดของคนมีเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยงอย่าง
มากมายจึงท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้มากและรวดเร็วจนเป็นที่เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปอดเป็นอวัยวะที่ท าหน้าที่ในการหายใจ  ปอดต้ังอยู่ภายในทรวงอกมีปริมาตรประมาณ 2  ใน 3  

ของทรวงอก  ปอดขวาจะสั้นกว่าปอดซ้าย  เนื่องจากตับซึ่งอยู่ทางด้านล่างดันขึ้นมา  ส่วนปอดซ้ายจะแคบ
กว่าปอดขวาเพราะว่ามีหัวใจแทรกอยู่  ปอดมีเยื่อหุ้มปอด (pleura) 2  ชั้น  ชั้นนอกติดกับผนังช่องอก ส่วน
ชั้นในติดกับผนังของปอด ระหว่างเยื่อทั้งสองชั้นมีของเหลวเคลือบอยู่  การหุบและการขยายของปอดจะเป็น
ตัวก าหนดปริมาณของอากาศที่เข้าสู่ร่างกาย  ซึ่งจะท าให้ร่างกายได้รับออกซิเจนถ่ายเทคาร์บอนไดออกไซด์
ออกตามที่ร่างกายต้องการ 

การหายใจเข้า (inspiration) และการใจออก(expiration)รวมเรียกว่า การหายใจ (breathing)  โดยมี
กล้ามเนื้อกะบังลม  กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงซี่โครงด้านนอกและกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงด้านในเป็นตัว
กระท า  การหายใจทีเ่กิดจากกล้ามเนื้อกระบังลมเรียกว่า  การหายใจส่วนท้อง (abdominal  breathing)ซึ่งมี
ความส าคัญประมาณ 75% และการหายใจซึ่งเกิดจากกระดูกซี่โครงและกล้ามเนื้อยึดซี่โครงด้านนอก  
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เรียกว่าการหายใจส่วนอก (chest breathing)  ซึ่งมีความส าคัญประมาณ  25%  การหายใจส่วนท้องและ
การหายใจส่วนอกนี้จะท างานร่วมกันท าให้เกิดการหายใจเข้าและหายใจออกอย่างสม่ าเสมอ 
 เมื่อกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อยึดซี่โครงด้านนอกหดตัว  จะท าให้ทรวงอกและปอดขยายตัว
ขึ้นปริมาตรภายในปอดเพิ่มขึ้น  ดังนั้นความดันภายในปอดจึงลดลงและต่ ากว่าบรรยากาศภายนอก  อากาศ
ภายนอกจึงเคลื่อนตัวเข้าสู่ปอด  จนท าให้ความดันภายนอกและภายในปอดเท่ากันแล้วอากาศก็จะไม่เข้าสู่
ปอดอีก  เรียกว่า  การหายใจเข้า (inspiration)  เมื่อกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อยึดซี่โครงด้านนอก
คลายตัวลง  ท าให้ปอดและทรวงอกมีขนาดเล็กลง  ปริมาตรของอากาศในปอดจึงลดไปด้วย  ท าให้ความดัน
ภายในปอดสูงกว่าบรรยากาศภายนอก  อากาศจึงเคลื่อนที่ออกจากปอดจนความดันในปอดลดลงเท่ากับ
ความดันภายนอก  อากาศก็จะหยุดการเคลื่อนที่ซึ่งเรียกว่า  การหายใจออก (expiration)  การหายใจเข้า
และการหายใจออกนี้จะเกิดสลับกันอยู่เสมอในสภาพปกติผู้ใหญ่จะหายใจประมาณ  15  ครั้งต่อนาที  ส่วน
ในเด็กจะมีอัตราการหายใจสูงกว่าผู้ใหญ่เล็กน้อย  ในขณะที่ร่างกายเหนื่อยเนื่องจากท างานหรือเล่นกีฬา
อย่างหนักอัตราการหายใจจะสูงกว่านี้มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความจุของปอด 
 ปริมาตรอากาศที่หายใจเข้าปกติ แต่ละครั้งมีประมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้าบังคับให้มีการ
หายใจเข้าเต็มที่มากที่สุด จะมีอากาศเข้าไปยังปอดเพิ่มมากขึ้นจนอาจถึง  6,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งเป็น
ระดับที่ปอดจะจุอากาศได้เต็มที่เช่นเดียวกับการบังคับการหายใจออกเต็มที่ อากาศจะออกจากปอดมากที่สุด
เท่าที่ความสามารถของกล้ามเนื้อกะบังลมและกล้ามเนื้อซี่โครงจะท าได้ ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อหายใจออกเต็มที่
แล้วยังคงมีอากาศตกค้างในปอด ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

 
ภาพที่ 5.11 การเปล่ียนแปลงขณะหายใจเข้าและหายใจออก 
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 ในคนที่ออกก าลังกายอยู่เสมอเช่น  นักกีฬา  ซึ่งสามารถสูดลมหายใจเข้าเต็มที่ได้มากกว่าคนทั่วไป
เพราะกล้ามเนื้อที่ใช้ในการสูดลมหายใจท างานได้ดี  คนกลุ่มนี้จะท ากิจกรรมอยู่ได้นานและเหนื่อยช้ากว่าคน
ทั่วไป 
 การศึกษาปริมาตรของอากาศในปอดของคนด้วยเครื่อง spirometer สามารถน ามาเขียนกราฟได้
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
การแลกเปลี่ยนแก๊สในร่างกาย 
การแลกเปลี่ยนแก๊สในร่างกายของคนเกิดขึ้น  2  แห่งคือที่ปอดและที่เนื้อเยื่อ   

1.  ที่ปอดเป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างในถุงลมปอดกับเส้นเลือดฝอย  โดยออกซิเจนจากถุงลม
ปอดจะแพร่เข้าสู่เส้นเลือดฝอยรอบ ๆ ถุงลมปอดและรวมตัวกับฮีโมโกลบิน (haemoglobin;  Hb)  ที่ผิวของ
เม็ดเลือดแดงกลายเป็นออกซีฮีโมโกลบิล (oxyhemoglobin; HbO2) ซึ่งมีสีแดงสด  เลือดที่มีออกซีฮีโมโกลบิน
นี้จะถูกส่งเข้าสู่หัวใจและสูบฉีดไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย   
 2.  ที่เนื้อเยื่อออกซีฮีโมโกลบินจะสลายให้ออกซิเจนและฮีโมโกลบิน  ออกซิเจนจะแพร่เข้าสู่เซลล์ท า
ให้เซลล์ของเนื้อเยื่อได้รับออกซิเจน ดังสมการ (1) 
                                                          ที่ปอด 
                        Hb   +  O2                                              HbO2                         (1) 
                                                         ที่เนื้อเย่ือ 
 ในขณะที่เนื้อเยื่อรับออกซิเจนนั้น  คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในเซลล์ก็จะแพร่เข้าเส้นเลือด  
คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่จะท าปฏิกิริยากับน้ าในเซลล์เม็ดเลือดแดงเกิดเป็นกรดคาร์บอนิก (H2CO3) ซึ่ง
แตกตัวต่อไปได้ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน (HCO3

-) และไฮโดรเจนไอออน (H+)  เมื่อเลือดที่มีไฮโดรเจน
คาร์บอเนตไอออนมากไหลเข้าสู่หัวใจจะถูกสูบฉีดต่อไปยังเส้นเลือดฝอยรอบ ๆ ถุงลมปอด  ไฮโดรเจน
คาร์บอเนตไอออนและไฮโดรเจนไอออนจะรวมตัวกันเป็นกรดคาร์บอนิกแล้วจึ งสลายตัวเป็น

ภาพที่ 5.12 ปริมาตรอากาศในปอดขณะหายใจเขา้-ออกปกต ิ  
                    และขณะหายใจเขา้-ออกเตม็ที ่
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คาร์บอนไดออกไซด์และน้ าในเซลล์เม็ดเลือดแดง  เป็นผลให้ความหนาแน่นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเส้น
เลือดฝอยสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในถุงลมปอด  จึงเกิดการแพร่ของคาร์บอนไดออกไซด์จากเส้นเลือดฝอย
เข้าสู่ถุงลมปอดดังภาพ 5.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ควบคุมการสูดลมหายใจ 
 ศูนย์ควบคุมการหายใจ (the respiratory  centers)  อยู่ที่สมองส่วนเมดัลดาออบลองกาตา
(medulla oblongata)  โดยเป็นเซลล์ประสาทกระจายอยู่ทางด้านข้างทั้งสองข้าง  ศูนย์นี้จะมีความไวต่อ
ปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนและไฮโดรเจนไอออน  ซึ่งสารต่างๆ
เหล่านี้จะกระตุ้นท าให้เกิดการหายใจเข้าเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นถ้าหากมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเพิ่มขึ้น
ก็จะท าให้เกิดการการกระตุ้นเพิ่มขึ้นด้วย  การควบคุมการสูดลมหายใจแสดงดังแผนภาพที่ 5.14 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.13 การแลกเปล่ียนแกส๊ในร่างกาย 

ภาพที่ 5.14 ศูนย์ควบคุมการหายใจ 
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