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การหายใจ (RESPIRATORY) 
 

 กลไกการหายใจเกิดขึ้นเพื่อนําออกซิเจนเขาไปสลายโมเลกุลของอาหารในเซลลเพื่อใหไดพลังงานออกมา

ใชในการดํารงชีวิต และหลังจากท่ีเกิดปฏิกิริยาเผาผลาญอาหารแลวจะเกิดของเสียในรูปกาซคารบอนไดออกไซด 

ซึ่งกาซคารบอนไดออกไซดเหลาน้ีจะกําจัดออกจากรางกายโดยการหายใจออก 

ในส่ิงมีชีวิตท่ีมขีนาดเล็กหรือมีรางกายไมซับซอน จะไมมีอวยัวะในการหายใจแตจะมีการแลกเปล่ียนกาซโดยตรง

กับส่ิงแวดลอม 

 
โครงสรางที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและสัตว 
 
สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว 
เชน อะมีบา พารามีเซียม เซลลจะสัมผัสกับส่ิงแวดลอมโดยตรง จึงแลกเปล่ียนกาซโดยอาศัยการแพร 

 
สัตวหลายเซลลขนาดเล็กที่อาศัยอยูในน้ําและยังไมมรีะบบหมนุเวียนเลือด  
เชน  ฟองน้ํา  ไฮดรา  หนอนตัวแบน จะแลกเปล่ียนกาซผานเย่ือหุมเซลลไดโดยตรง น้ันคือมีการแลกเปล่ียนกาซโดย

อาศัยการแพรน้ันเอง 

 
สัตวหลายเซลลที่มีการพัฒนาระบบเนือ้เย่ือที่ซับซอน เชน ไสเดือนดิน   
 ไสเดือนดิน เปนสัตวท่ีมีระบบหมุนเวียนชวยในการลําเลียงสาร รวมท้ังกาซตางๆดวย โดยไสเดือน

ดินจะมีผิวหนังบริเวณดานหลังท่ีมีลักษณะเปยกชื้นเสมอ อากาศจะแพรผานทางผิวหนังเขาสูเสนเลือดบริเวณ

ดานหลังแลวจึงลําเลียงไปยังสวนตางๆของรางกายในขณะเดียวกันกาซคารบอนไดออกไซดท่ีขจัดออกมาก็จะถูก

ลําเลียงไปกําจัดออกท่ีผิวหนังเชนกัน 

 
สัตวที่มีรางกายขนาดใหญ 
เชน แมลง  แมงมุม  ปลา  นก  คน 

 แมลง เน่ืองจากผิวภายนอกของแมลงแหงอากาศจึงไมสามารถแพรผานเขาไปได ดังน้ันแมลงจึงมี

โครงสรางท่ีชวยลําเลียงอากาศเขาสูภายในรางกาย แลวจึงเกิดการแลกเปล่ียนกาซ ภายในรางกาย โครงสรางท่ีชวย

ในหายใจมีดังน้ี อากาศจะผานเขาทางชองหายใจ (spiracle) ซึ่งอยูทางดานขางของลําตัว         ซึ่งติดตอกับทอ

ลม ทอลมเหลาน้ีจะแตกแขนงลงเร่ือยจนมีผนังบางและมีขนาดเล็กมากการแลกเปล่ียนกาซจะเกิดขึ้นระหวางปลาย

ทอลมฝอยขนาดเล็กกับเซลลโดยตรง นอกจากน้ีแมลงบางชนิดยังมถีุงลม (air sac) ซึ่งติดกับชองหายใจอยู

ภายในสวนทองเปนจํานวนมากเพื่อสํารองอากาศไวขณะบนิ 

 สัตวนํ้าและปลา สัตวนํ้าจะไดเปรียบ สัตวบกคือผิวหนังจะชุมชื้นอยูเสมอเนื่องจากสัมผัสกับนํ้าโดยตรง

แตมีขอเสียเปรียบก็คือ ในนํ้ามีปริมาณกาซออกซิเจนละลายอยูนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับในอากาศ และย่ิง

อุณหภูมิสูงกาซออกซิเจนจะละลายนํ้าไดนอย แตสัตวนํ้าก็สามารถไดรับอากาศเพียงพอจากอวัยวะท่ีใชในการ

แลกเปล่ียนกาซท่ีมีพื้นท่ีมากพอสําหรับการแลกเปล่ียนกาซ น้ันคือเหงือก (Gill)  เชนปลาขณะท่ีมีการแลกเปล่ียน

กาซปลาจะลอยตัวน่ิงๆและจะเคล่ือนไหวแผนกระดูกปดเหงือกอยูตลอดเวลาเพื่อใหกาซออกซิเจนในน้ําแพรเขาสู

เหงือก และเขาสูเสนเลือดไปยังสวนตางๆของรางกายตอไป 

 นก อวัยวะท่ีใชในการแลกเปล่ียนกาซของนกคือ ปอดโดยอากาศจะเขาทางจมูกหรือปากเขาสูหลอดลม

แลวเขาปอด แตเน่ืองจากนกตองใชพลังงานในการบินซึ่งตองใชพลังงานมากและไมสะดวกตอการหายใจ ดังนันนก

จึงจําเปนตองมกีารสํารองอากาศไวใชในขณะบินท่ีถุงลม  
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โครงสรางที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซของคน 
 

อวัยวะท่ีใชในการแลกเปล่ียนกาซของคนคือปอด อากาศจะเขาสูปอดโดยเร่ิมเขาทางชองจมูก แลวเขาสู

โพรงจมูก ซึ่งมีเย่ือบุผิวท่ีมซีิเลีย และเมือกคอยดักจับส่ิงสกปรกไวแลวอากาศจะเคล่ือนเขาสูคอหอยลงสูกลอง

เสียง ซึ่งภายในมีสายเสียง (Vocal  cord) จากน้ันอากาศจะเขาสูหลอดลม ปลายสุดของหลอดลมจะแยกออกเปน

ข้ัวปอด แยกออกไปสูปอดซายและปอดขวา ท้ัง 2 ขางซึ่งแตกแขนงเล็กลงเร่ือยเรียกวาหลอดลมฝอย ผนังของ

หลอดลมฝอยจะบางลงตามลําดับ ปลายสุดของหลอดลมฝอยเปนถุงขนาดเล็ก ท่ีมีผนังบางเรียกวาถุงลม 
(Alveolus)  
 ท้ังหลอดลม  ขั้วปอด หลอดลมฝอยตอนตนประกอบดวยกระดูกออน เพื่อปองกันการแฟบจากแรงกดของ

เน้ือเย่ือรอบๆ  ผนังดานในของหลอดลมบุดวยเซลลบุผิวท่ีมีซิเลีย และเซลลท่ีทําหนาท่ีสรางสารเมือกเพื่อคอยดักจบั

ส่ิงสกปรกไมใหเขาไปถึงถุงลม  เมื่ออากาศเขาสูถุงลมซึ่งมีหลอดเลือดฝอยหอหุมอยูรอบๆ ซึ่งจะเกิดการแลก 

เปล่ียนกาซโดยกาซออกซิเจนจากถุงลมจะเขาสูหลอดเลือด และกาซคารบอนไดออกไซด จากหลอดเลือดจะแพร

เขาสู  ถุงลม  

ทางเดินหายใจของคนประกอบดวยสวนตางๆดังตอไปน้ี 

ปาก/จมูก     คอหอย  กลองเสียง        หลอดลม  ขั้วปอด 

 หลอดลมฝอย               ถุงลม 

 

การแลกเปล่ียนกาซ 

การแลกเปล่ียนกาซระหวางถุงลม กับเสนเลือดฝอย โดยออกซิเจน จากถุงลม จะแพรเขาสูเสนเลือด ฝอยรอบๆถุงลม และ

รวมตัวกับ ฮีโมลโกลบิน (heamoglobin – Hb) ที่ผิวของ เม็ดเลือดแดง กลายเปน ออกซีฮีโมลโกลบิน ( Oxyhaemoglobin – 

HbO2 ) ซึ่งมีสีแดงสด  เลือดที่มี ออกซีฮีโมลโกลบินนี้ จะถูกสง เขาสูหัวใจ และสูบฉีดไปยังเนื้อเย่ือตางๆ ทั่วรางกาย  ที่

เนื้อเย่ือ ออกซีฮีโมลโกลบิน จะสลายใหออกซิเจน และฮีโมลโกลบิน  ออกซิเจน จะแพรเขาสูเซลล ทําใหเซลลของเนื้อเย่ือ 

ไดรับออกซิเจน ดังสมการ 

ที่ปอด 

Hb  +  O2                                         HbO2        

  ที่เนื้อเย่ือ  

     ในขณะท่ีเนื้อเย่ือ รับออกซิเจนนั้น  ออกซิเจน จะทําใหปฏิกิริยากับ สารอาหาร  ทําใหปริมาณ ออกซิเจน ลดลง  ที่

เนื้อเย่ือ มีปริมาณคารบอนไดออกไซด เพิ่มขึ้น  คารบอนไดออกไซด ที่เพิ่มขึ้น จะแพรเขาสู เสนเลือด  คารบอนไดออกไซด 

สวนใหญ จะทําปฏิกิริยา กับน้ําในเม็ดเลือดแดง เกิดกรดคารบอนิก ซึ่งจะแตกตัวตอ ไดไฮโดรเจนคารบอเนตไอออน และ

ไฮโดรเจนไอออน  เม่ือเลือด ที่มีไฮโดรเจนคารบอเนตไอออน มากไหลเขาสูหัวใจ จะถูกฉีด ตอไปยัง เสนเลือดฝอย รอบๆถุง

ลม ในปอด  ไฮโดรเจนคารบอเนตไอออน และไฮโดรเจนไอออน จะรวมตัวกัน เปนกรดคารบอนิก แลวจึงสลายตัวเปน 

คารบอนไดออกไซด และนํ้า ในเซลลเม็ดเลือดแดง  เปนผลให ความหนาแนนของ คารบอนไดออกไซด ในเสนเลือดฝอย สูง

กวา คารบอนไดออกไซด ในถุงลม  จึงเกิดการแพร  ของคารบอนไดออกไซด จากเสนเลือดฝอย สูถุงลมปอด 

 CO2   +    H2O            H2CO3            H
+    +    HCO3 

         เนื้อเย่ือของปอดตองการออกซิเจนเหมือนกัน  เพราะเน้ือเย่ือ ของปอดตองการ พลังงาน ในการทํา กิจกรรม ในเซลล 

เชนเดียวกับ เซลลของเน้ือเย่ือ อื่นๆ 

     การแลกเปล่ียนกาซ บริเวณเนื้อเย่ือ ของรางกาย ใชความแตกตาง ของความดัน เปนตัวอธิบาย  เนื่องจากเซลล ให
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ออกซิเจน ในการหายใจ ตลอดเวลา  ความดันของ ออกซิเจน ในโปรโทพลาซึม จึงตํ่ากวา ความดันของ ออกซิเจน ในเสน

เลือดฝอย  ออกซิเจนจาก เสนเลือดฝอย จึงแพรเขา สูเซลล  ในขณะเดียวกัน เซลลสราง คารบอนไดออกไซด ขึ้นเร่ือยๆ จาก

การหายใจ  ดังนั้น คารบอนไดออกไซด ในเซลล จึงมีปริมาณสูงกวา ในเสนเลือดฝอย  คารบอนไดออกไซด จึงแพรเขาสู เสน

เลือดฝอย  ดังนั้น เสนเลือดฝอย ที่เซลล จึงมีความดัน ออกซิเจนต่ํา และ คารบอนไดออกไซดสูง  ถูกสงกลับไป ที่ปอดใหม 

วนเวียนอย  ูเชนนี้ 

     โดยปกติแลวฮีโมลโกลบินนั้น รวมตัวกับ คารบอนมอนอกไซด ( CO ) ไดดีกวา ออกซิเจนถึง 200 – 250 เทา  ดังนั้น เม่ือ

หายใจเอา อากาศที่มี CO เขาไป เลือดจึงรับ O2 นอยลง  หัวใจจึง ตองสูบฉีดเลือด ใหเร็วขึ้น เพื่อใหเลือด ผานปอดมาก จะ

ไดมี โอกาสรับ O2ได มากขึ้น  หัวใจ และปอด จึงตองทํางาน หนักขึ้น เพื่อจะนําเอา ออกซิเจน ไปสูเซลล ใหเพียงพอ กับ

ความตองการ ทําใหเกิด โรคเก่ียวกับ ปอดและหัวใจ  อาการโดยท่ัวไป เม่ือรับ CO เขาสู รางกายมาก  จะมีอาการ

คล่ืนไส  อาเจียน  ปวดศีรษะ  มึนงง  ถาไดรับกาซนี้ แมจะเปน จํานวนนอย แตถาไดรับ เปนเวลานาน จะทําใหจิตใจ และ

ประสาท ผิดปกติ  ออนเพลีย ไมมีแรง  ความจําเส่ือม  เบื่ออาหาร  หูอื้อ  ถาไดรับกาซนี้ จํานวนมาก ติดตอกัน อาจเปน

อันตราย ถึงแกชีวิตได 

    อนุภาคของโลหะหนัก บางชนิดถามีในอากาศ จะเปนอันตรา ยตอรางกายได  ไดแก ตะก่ัว  ปรอท  แคดเมียม 

อากาศเขาและออกจากปอดไดอยางไร 

    ปกติการหายใจประกอบดวยการหายใจเขาและหายใจออก  แตละจังหวะ ของการหายใจ จะมีการขยายตัว และการหด

ตัว ของปอด  ซึ่งเกิดการ หดตัว และการคลายตัว ของกลามเนื้อ สําหรับหายใจ 

กลามเนื้อสําหรับหายใจ มี 2 ประเภท 
  1. กลามเนื้อสําหรับหายใจเขา 

  2. กลามเนื้อสําหรับหายใจออก 

    กลามเนื้อสําหรับหายใจเขา  เปนกลามเนื้อที่สําคัญในการหายใจเขา ประกอบดวย 

  1. กะบังลม (diaphram) เปนกลามเนื้อลาย  ก้ันอยูระหวางชองอกและชองทอง  เปนกลามเน้ือหลัก สําหรับหายใจ

เขา  การหดตัว ของกะบังลม จะใหปริมาตร ชองอก ขยายตัว ตามความยาวกะบังลม ลดตํ่าลง 

  2. กลามเนื้อซี่โครงดานนอก (External  intercostal  muacle) เปนกลามเนื้อลาย  ยืดอยูระหวางกระดูกซ่ี โครงดาน

นอก  การหดตัว ของกลามเนื้อนี้ จะทําใหปริมาตร ชองอกขยายตัวออก ทางดานหนา เพราะทําให กระดูกซ่ีโครงกาง

ออก   นอกจากนี้ ยังทาํใหทรวงอก แข็งแรงอีกดวย 

        การหายใจเขา  กะบังลมจะหดตัว  จะทําใหสวนโคง ของกะบังลม ลดตํ่าลง  เปนจังหวะพอดี กับกระดูกซ่ีโครง กระดูก

หนาอก ยกตัว  ชองอก มีปริมาตร เพิ่มขึ้น  ความดันในปอด จะลดลง อากาศจึงเคล่ือน เขาสูปอด  ดังนั้น ขณะหายใจ

เขา  ความดันอากาศ ภายนอกสูงกวา ความดันในชองอก 

       กลามเนื้อสําหรับหายใจออก ประกอบดวย 

  1. กลามเนื้อหนาทอง ( abdominal  muscle ) ไดแกกลามเนื้อบริเวณ หนาทองทั้งหมด  ซึ่งมีหลายมัดดวยกัน  การหดตัว 

ของกลามเนื้อทอง ทําใหเพิ่ม ความดันภายใน ชองทอง ซึ่งมีผลให อวัยวะภายในชองทอง ดันกะบังลมขึ้น เปนการชวยลด 

ปริมาตรของชองอกลง 

  2. กลามเนื้อซี่โครงดานใน ( internal  intercostal  muscle ) เปนกลามเนื้อลายท่ียึดอยู ระหวางกระดูกซ่ีโครง ทางดาน

ใน    การหดตัว ของกลามเนื้อนี้ จะกดซ่ีโครง ใหหุบ  จึงมีผลในการลด ปริมาตรชองอกลง ทางดานหนา 

  3. กะบังลม  เนื่องจากการคลายตัว ของกะบังลม อาจเกิดขึ้นได อยางชาๆ หลังจากการหดตัว  โดยไมจําเปน ตองเกิดขึ้น 

อยางฉับพลัน และสมบูรณ  ดังนั้น จึงมีผลตอ การหายใจออก ไดเหมือนกัน  นั่นคือ ในลักษณะดังกลาวนี้ จะชวยให  เกิด

การหายใจออก อยางชาๆ 

 


