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   จมกูเป็นสว่นแรกของทางเดินอากาศหายใจสว่นบน ประกอบด้วยสว่นตา่งๆ ดงันี � 

จมูกส่วนนอก (External nose)   

   สว่นของจมกูภายนอก มีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี�ยมหรือปิรามิด โดยมมุที�ยื�นออกไปข้างหน้าเรียก “ปลายจมกู” 

ขอบด้านหน้าของจมกูเรียกวา่ “สนัจมกู”  ทางด้านหลงัของจมกูตดิตอ่กบัโพรงจมกู     บริเวณฐานของจมกูมีรูเปิดรูปไข่

เรียก “รูจมกู” ซึ�งแยกโดยสนัตรงกลาง 

  โครงสร้างของจมกูประกอบด้วย สว่นของกระดกู และสว่นของกระดกูออ่น  ซึ�งภายนอกปกคลมุด้วยผิวหนงั 

และภายในปกคลมุด้วยเยื�อบจุมกู  นอกจากนั �นยงัมกีล้ามเนื �อบริเวณใบหน้ามาสมัพนัธ์กบัจมกู เพื�อการทําหน้าที�ของ

จมกูบางอยา่ง เช่น กล้ามเนื �อบางมดั ทําหน้าที�ขยายรูจมกู และเพิ�มปริมาตรของอากาศที�หายใจเข้าสูโ่พรงจมกู 

  โครงสร้างสว่นที�เป็นกระดกู ประกอบด้วย กระดกูรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้า (nasal bone) 1 คู ่ทางด้านบน  ซึ�งประกบ

กนัเป็นรูปปิรามดิ ในรายที�มีอบุตัเิหตบุริเวณใบหน้า  อาจทําให้มกีารแตกหกัของกระดกูรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้านี �ได้  ทําให้ดั �ง

จมกูยบุ  และอาจมเีลอืดกําเดาไหลได้ 

  โครงสร้างสว่นที�เป็นกระดกูออ่น ประกอบด้วย กระดกูออ่นทางด้านบน 1 คู ่และ   กระดกูออ่นทางด้านลา่ง 1 คู ่ 

ในรายที�มีกระดกูออ่นทางด้านลา่งไมแ่ข็งแรง  เช่นเสื�อมตามอาย ุหรือบางสว่นขาดหายไป  อาจทําให้ปีกจมกูยบุตวัเข้า

หาผนงักั �นช่องจมกู  ขณะหายใจเข้า ทําให้เกิดอาการคดัจมกูได้ 

ผนังกั �นช่องจมูก (Nasal septum) 

   ผนงักั �นช่องจมกู แบง่โพรงจมกูออกเป็น 2 ข้าง  ผนงักั �นช่องจมกูประกอบด้วยสว่นที�เป็นกระดกูออ่น ซึ�งอยู่

ด้านหน้าสดุ   และสว่นที�เป็นกระดกูแข็ง ซึ�งอยูด้่านหลงั สว่นของผนงักั �นช่องจมกูทั �งสว่นที�เป็นกระดกูออ่น และกระดกู

แข็ง ถกูคลมุด้วยเยื�อบทุางเดินหายใจ  ยกเว้นสว่นหน้าสดุ 2-3 ม.ม. แรกจะถกูปกคลมุโดยผวิหนงั  ผนงักั �นช่องจมกู

อาจคดได้   ซึ�งอาจเกิดขึ �นเองในระหวา่งการเจริญเติบโต หรือเกิดตามหลงัอบุตัิเหต ุ ในรายที�มีการคดมาก อาจทําให้

ผู้ ป่วยมีอาการคดัจมกูได้  และยงัป้องกนัไมใ่ห้ยาพน่จมกู หรือยาหยอดจมกูเข้าไปสมัผสักบัเยื�อบจุมกูได้อยา่งทั�วถึง 

นอกจากนี �ผนงักั �นช่องจมกูอาจคด จนมีการเปลี�ยนแปลงของลมหายใจ และมีสว่นทาํให้เกิดไซนสัอกัเสบ หรือทอ่ยสูเต

เชียนทาํงานผิดปกตติามมาได้ ในรายที�อายมุากอาจทําให้ความแข็งแรงของผนงักั �นช่องจมกูด้านหน้าซึ�งเป็นกระดกู

ออ่น ที�ช่วยคงรูปร่างของปลาย และช่องจมกูน้อยลง ทาํให้ทางผา่นของลมหายใจแคบลงได้ 

ช่องจมูกส่วนหน้า (Nasal vestibule) 

   เป็นสว่นของจมกูที�อยูห่ลงัรูจมกู  โดยเป็นสว่นที�เชื�อมตอ่ระหวา่งสิ�งแวดล้อมภายนอกร่างกาย และภายใน   

ถกูปกคลมุด้วย ผิวหนงัทางด้านหน้า   แล้วคอ่ยๆ เปลี�ยนเป็นเยื�อบทุางเดินหายใจทางด้านหลงั  และมีขนจมกู อยู่

มากมาย  เพื�อคอยกรองฝุ่ นละอองที�เข้ามาในจมกู เส้นเลอืดและเส้นประสาทที�มาเลี �ยงบริเวณนี � แตกตา่งจากบริเวณ

อื�นของจมกูคือ มกัมาจากบริเวณใบหน้ารอบๆ จมกู 

   ถดัจากช่องจมกูสว่นหน้าเข้ามา จะเป็นบริเวณที�แคบที�สดุของระบบทางเดินหายใจคือ วาล์วของจมกู (nasal 



 

valve) ซึ�งเป็นสว่นที�มีความต้านทานสงูถึงร้อยละ 50  ของความต้านทานรวมทั �งหมด ของอากาศที�หายใจเข้าไปตั �งแตรู่

จมกู  จนถงึถงุลมในปอด     

  ในผู้ ป่วยที�อายมุาก อาจมกีารสญูเสยีความแข็งแรงของเนื �อเยื�อโดยรอบวาล์วของจมกู เช่น ความแข็งแรงของ

กระดกูออ่นของจมกูเสยีไป   เนื �อเยื�อรอบๆ ปลายจมกูหยอ่นตวัลง จะทําให้บริเวณวาล์วของจมกูแคบลงได้  ทําให้เกิด

การอดุกั �นของทางเดินหายใจตามมา 

ผนังด้านข้างของโพรงจมูก (Lateral nasal wall)  

   ผนงัด้านข้างของโพรงจมกู มีสว่นของกระดกูยื�นออกมา 3 ชิ �นเรียกวา่ เทอร์บิเนท  เรียงตั �งแตด้่านบนลงมาลา่ง 

คือ เทอร์บิเนทอนับน, เทอร์บิเนทอนักลาง และ เทอร์บิเนท  อนัลา่ง ซึ�งจะมเียื�อบจุมกูปกคลมุอยู ่ การที�มีเทอร์บิเนท ทาํ

ให้เพิ�มพื �นที�ผิวของโพรงจมกูขึ �น   และช่วยคมุการไหลเวียนของอากาศ   โดยการขยาย และยบุตวัของเส้นเลอืดที�อยูใ่ต้

ผิวเยื�อบจุมกู  ในกรณีที�เทอร์บิเนทขยายตวัขึ �น จะทําให้ลมหายใจน้อยลง ในขณะที�เทอร์บเินทยบุตวัลง จะทาํให้ลม

หายใจเพิ�มมากขึ �น 

  การที�มีพื �นผิวที�เพิ�มขึ �นจะชว่ยให้อากาศ หรือลมหายใจสมัผสักบัเยื�อบจุมกูได้มากขึ �น   ซึ�งจะช่วยในการทําให้

อากาศที�หายใจเข้าไป อุน่และชุ่มชื �นขึ �น  และสะอาดมากขึ �นโดยการกรองสิ�งสกปรกทั �งหลาย 

  ช่อง หรือโพรงที�อยูใ่ต้เทอร์บิเนทเรียกวา่ มีตสั ซึ�งมีชื�อเรียกตามเทอร์บิเนทแตล่ะอนัได้แก่ มีตสัอนับน, มีตสัอนั

กลาง และ มีตสัอนัลา่ง   มีตสัเหลา่นี �มีความสาํคญัเนื�องจากมีรูเปิดของอวยัวะข้างเคยีงมาเปิด โดยเฉพาะไซนสั เพื�อ

ถ่ายเทอากาศ หรือสารคดัหลั�งบางอยา่ง 

    - มีตัสอันบน มีรูเปิดของไซนสัข้างหวัตาสว่นหลงั (posterior ethmoidal cells)    มาเปิด 

    - มีตัสอันกลาง เป็นบริเวณที�มคีวามสาํคญัในการเกิดไซนสั 

เนื�องจากมีรูเปิดของไซนสัหลายไซนสัมาเปิดเข้า  เช่น ไซนสัหน้าผาก (frontal sinus), ไซนสัข้างหวัตาสว่นหน้า 

(anterior ethmoidal cells)    และ ไซนสัโหนกแก้ม (maxillary sinus)   ซึ�งถ้ามีความผิดปกติทางกายวิภาคบางอยา่ง 

หรือมีการอกัเสบของเยื�อบจุมกูบริเวณนี �   จะมีผลทําให้การไหลเวยีนของอากาศ และสารคดัหลั�งบริเวณนี � เป็นไปได้ไม่

ดี  ทําให้เป็นโรคไซนสัอกัเสบตามมาได้  การผา่ตดัไซนสัโดยการสอ่งกล้อง (endoscopic sinus surgery)  ก็มี

จดุมุง่หมาย เพื�อแก้ไขความผิดปกติบริเวณรูเปิดของไซนสัหลายไซนสันี � 

    - มีตัสอันล่าง มีรูเปิดของทอ่นํ �าตา (nasolacrimal duct) มาเปิด    ทําหน้าที�ถา่ยเทนํ �าตาออกไปทางโพรง

จมกู   มีตสัอนัลา่งนี �มีความสาํคญัในการผา่ตดัทาํทางเชื�อมระหวา่งโพรงจมกู และ ไซนสัโหนกแก้ม เพื�อระบายหนอง

หรือการติดเชื �อในไซนสัโหนกแก้ม ซึ�งต้องระวงัตาํแหนง่ของรูเปิดของทอ่นํ �าตา เพราะถ้ามีการบาดเจ็บตอ่รูเปิดนี � จะทํา

ให้ทอ่นํ �าตาอดุตนั มีการอกัเสบของถงุนํ �าตา ตามมาได้ 

เยื�อบุจมูก (Nasal mucosa) 

   ในสว่นของช่องจมกูสว่นหน้าจะถกูคลมุด้วยผวิหนงั  สว่นบริเวณที�เหลอืของทั �งโพรงจมกู จะถกูคลมุด้วยเยื�อบุ

ทางเดินหายใจ ยกเว้นบริเวณของการรับกลิ�น ที�อยูด้่านบนของโพรงจมกู ซึ�งจะถกูคลมุด้วยเยื�อบทุี�ทําหน้าที�รับกลิ�น 

  เซลล์ที�ชั �นผิวของเยื�อบจุมกูนี � จะมีลกัษณะเดียวกบัเซลล์ที�ชั �นผิวของเยื�อบทุางเดินหายใจสว่นอื�น คือมีเซลล์ที�มี

ขนกวดั (cilia) ซึ�งจะโบกเคลื�อนไหวเป็นจงัหวะอยูต่ลอดเวลา และยงัมตีอ่มสร้างนํ �ามกู หรือสารคดัหลั�งอยูด้่วย ซึ�งมีทั �ง

สารคดัหลั�งแบบใส (serous) และข้น (mucous)   

   จมูกมีความสาํคัญในการดาํรงชีวติอยู่ของมนุษย์   โดยจมกูเป็นอวยัวะที�ใช้สาํหรับทําหน้าที�หายใจ, รับ

กลิ�น  และช่วยป้องกนัสิ�งสกปรก  หรือฝุ่ นละอองตา่งๆ ลงไปในปอด   และยงัมีสว่นสาํคญัในการออกเสยีงด้วย       

   -มีต่อตอนที� �- 


