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จมูกมีหน้าที�ที�สาํคัญ พอสรุปได้ดังนี � 
�. หน้าที�เกี�ยวกับการหายใจ 

 จมกูทาํหน้าที�เป็นทางผา่นหลกัของอากาศที�หายใจเข้าไปสูป่อด ในเด็กเลก็ๆนั �น ใช้จมกูหายใจเพียงอยา่งเดียว 

จนกระทั�งอาย ุ5-6 เดือน ในผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 85 ก็หายใจผา่นทางจมกูเป็นหลกั โดยจะเปลี�ยนจากการหายใจทาง

จมกู เป็นหายใจทางปาก เมื�อเวลาต้องการอากาศมากขึ �นเช่น ขณะออกกําลงักาย, ขณะใช้เสยีง หรือในกรณีที�มีการอดุกั �น

ของจมกู ในจมกูมอียู ่2 แหง่ ที�จะมีผลตอ่ความต้านทานของอากาศที�ผา่นจมกู คือบริเวณของวาลว์ของจมกู และบริเวณที�

มีเยื�อบจุมกูที�บวมได้ (erectile tissue) จากการควบคมุของเส้นเลอืดที�อยูข้่างใต้ การเปลี�ยนแปลงของปริมาณเลอืดที�อยู่

ภายใต้เยื�อบจุมกูนั �น จะอยูภ่ายใต้การควบคมุของเส้นประสาทที�เลี �ยง เส้นเลอืด โดยมศีนูย์ควบคมุอยูใ่นก้านสมอง ซึ�งจะ

ทํางานสลบักนัทีละข้าง โดยจมกูข้างหนึ�งจะโลง่ ขณะที�อีกข้างจะคดั การที�หลอดเลอืดใต้เยื�อบจุมกูมีการทํางานสลบัข้าง

กนัเช่นนี �เรียกวา่ “รอบการทํางานของจมกู” (nasal or turbinate cycle) โดยในแตล่ะรอบมชี่วงเวลาประมาณ 1-4 ชั�วโมง 

ทําให้คา่เฉลี�ยของความต้านทานรวมในจมกูทั �ง 2 ข้างมคีา่คงที�ตลอดเวลา ทําให้เราไมรู้่สกึถงึการทาํงานที�สลบัข้างกนันี � 

เมื�อใดก็ตามที�มีการเปลี�ยนแปลงความต้านทานของอากาศด้วยสาเหตใุดก็ตาม เช่น เป็นหวดั, การออกกําลงักาย หรือการ

สมัผสัสารก่อภมูิแพ้ ในผู้ ป่วยที�เป็นโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ้ อาจทาํให้รับรู้ถึงการทํางานที�สลบักนันี �ได้  

 ขณะที�คนเราหายใจเอาอากาศเข้าไป อากาศจะผา่นไปตามช่องจมกูสว่นหน้า ในแนวตั �งด้วยความเร็ว 2-3 เมตร 

ตอ่วินาที หลงัจากนั �นอากาศที�หายใจเข้าไปจะสอบเข้าหากนัและเปลี�ยนทิศทางเป็นแนวนอนก่อนถึงวาล์วของจมกู และ

ผา่นวาลว์ของจมกู ด้วยความเร็ว 12-18 เมตร ตอ่วินาที ซึ�งเป็นความเร็วที�สงูสดุของอากาศที�ผา่นจมกู เนื�องจากผา่น

บริเวณที�แคบที�สดุของทางเดินหายใจ หลงัจากผา่นวาลว์ของจมกู ความเร็วของอากาศจะลดลงเหลอืประมาณ 2-3 เมตร 

ตอ่วินาที จนเมื�อถึงบริเวณโพรงหลงัจมกู ความเร็วจะเริ�มเพิ�มเป็น 3-4 เมตร ตอ่วินาที ทิศทางของอากาศจะเปลี�ยนแปลง

อีกครั �ง จากแนวนอนเป็นแนวตั �ง ลงไปยงัคอหอย, กลอ่งเสยีง และ หลอดลม ลกัษณะของลมที�ผา่นเข้าไปในจมกูนั �น จะ

เปลี�ยนแปลงโดยเริ�มจาก การเคลื�อนตวัของอากาศแบบธรรมดา (laminar flow) ก่อนถึงวาล์วของจมกู ช่วงที�ผา่นวาล์วของ

จมกู จะกลายเป็นลกัษณะของการเคลื�อนตวัของอากาศแบบหมนุวน (turbulent flow) มากขึ �น ปัจจยัที�มีสว่นในการทําให้

เกิดการเคลื�อนตวัของอากาศแบบหมนุวน คือ การเปลี�ยนแปลงทศิทางของลมหายใจ และลกัษณะของผนงัด้านข้างของ

โพรงจมกูที�ไมเ่รียบ โดยเฉพาะหลงัจากที�อากาศผา่นวาลว์ของจมกู แล้วบริเวณที�อากาศสมัผสักบัเทอร์บเินทก็จะเป็นการ

เคลื�อนตวัของอากาศแบบหมนุวนด้วย ซึ�งการเคลื�อนตวัของอากาศแบบนี � มีประโยชน์ในการทาํให้ลมหายใจสมัผสักบัเยื�อ

บจุมกูมากขึ �น ทําให้เยื�อบจุมกูทําหน้าที�ให้ความอบอุน่และความชุม่ชื �นได้ดีขึ �น และชว่ยทาํความสะอาด อากาศที�หายใจ

เข้าไปได้มากขึ �น นอกจากทาํหน้าที�เป็นทางผา่นของอากาศหายใจแล้ว จมกูยงัทําหน้าที�อื�นที�มีความสาํคญักบัอากาศที�

หายใจเข้าไปด้วยคือ 

  �.� การปรับอุณหภมูิและความชื �นของอากาศที�หายใจเข้าไป 



   สว่นใหญ่อากาศที�หายใจเข้าไปนั �น จะถกูทําให้อุน่และชื �นขึ �นในจมกู  โดยสว่นอื�นๆ ที�เหลอืของทางเดินหายใจมี

สว่นร่วมน้อยมาก  การปรับอากาศให้อุน่และชื �นขึ �น เกิดจากการทาํงานของหลอดเลอืดที�อยูใ่ต้เยื�อบจุมกู   โดยเมื�อหลอด

เลอืดเหลา่นี �ขยายตวัจะมเีลอืดมาเลี �ยงมาก และพาเอาความร้อนเทา่กบัอณุหภมูิร่างกายมาด้วย   ทําให้อากาศที�หายใจ

ผา่นช่องจมกูได้รับความร้อน   ทําให้อุน่ขึ �น   ซึ�งการทําอากาศให้อุน่ขึ �นนี �จําเป็นต้องอาศยัการเคลื�อนตวัของอากาศแบบ

หมนุวน เพื�อให้อากาศที�หายใจเข้าไปสมัผสักบัเยื�อบจุมกูให้มากที�สดุ  อากาศที�อุน่ขึ �นนี �สาํคญัตอ่ระบบทางเดินหายใจ

สว่นลา่ง โดยอณุหภมูิของอากาศที�พอเหมาะสาํหรับการทํางานของเยื�อบใุนทางเดินหายใจสว่นลา่ง คือ ประมาณเทา่กบั

อณุหภมูิของร่างกายคือ 37C   อากาศที�หายใจเข้าไปจะทําให้อุน่ขึ �นถึงประมาณ 31-34 C ในโพรงหลงัจมกู และ

ประมาณ 35C ในหลอดลม  มีรายงานวา่การที�ต้องสดูอากาศที�เย็นและแห้งเป็นเวลานาน จะมีผลทําให้เกิดการอกัเสบ

ของทางเดินหายใจสว่นลา่งได้  แสดงถึงความสาํคญัของจมกูในการทําหน้าที�นี � ซึ�งมีผลตอ่ทางเดินหายใจสว่นลา่ง 

 สว่นการเพิ�มความชุ่มชื �นให้กบัอากาศที�หายใจเข้าไปนั �น   หลอดเลอืดฝอยที�อยูใ่ต้เยื�อบจุมกูซึ�งมีรูเลก็ๆ ที�ผนงั

หลอดเลอืด เป็นแหลง่ให้ทั �งความชุ่มชื �นและความร้อนหลกัในขบวนการปรับอากาศ   นอกจากนั �นก็ยงัมีสารคดัหลั�งจาก

ตอ่มสร้างนํ �ามกู และเซลล์ในเยื�อบจุมกู, นํ �าตาจาก ทอ่นํ �าตา และสารคดัหลั�งจากไซนสั 

 นอกจากนี �ร่างกายยงัได้ ความร้อนและนํ �ากลบัคืนทางลมหายใจออกด้วย  เนื�องจากอณุหภมูิของอากาศที�หายใจ

ออก (37C)   สงูกวา่อณุหภมูิของเยื�อบจุมกูสว่นหน้า (32C) โดยจะทาํให้เกิดการควบแนน่ของนํ �ากลบัลงไปบนเยื�อบุ

จมกูอีก   ซึ�งประมาณร้อยละ 33 ของความร้อนและนํ �า จะถกูถา่ยทอดคืนสูเ่ยื�อบจุมกู ขณะหายใจออก 

  �.� ทาํหน้าที�กรองอากาศ และป้องกนัระบบทางเดนิหายใจส่วนล่าง 

  จมกูทาํหน้าที�เป็นดา่นแรก ในการป้องกนัอนัตรายให้แก่ระบบทางเดินหายใจ โดยกรองฝุ่ นละออง และสิ�งสกปรก

ที�เจือปนอยูใ่นอากาศที�หายใจเข้าไป   โดยฝุ่ นผงที�มีขนาดใหญ่จะถกูกรองไว้ในช่องจมกูสว่นหน้า โดยขนจมกู  พวกที�มี

ขนาดเลก็ก็จะผา่นเข้าไปในช่องจมกูได้   ในโพรงจมกูมีเยื�อเมือก (mucous blanket) ซึ�งคลมุอยูบ่นเยื�อบโุพรงจมกู คอยดกั

จบัสิ�งสกปรกในอากาศ และฝุ่ นละอองตา่งๆ ที�มเีส้นผา่ศนูย์กลางใหญ่กวา่ 4 ไมครอน  ด้านลา่งมีปลายของขนกวดั   สว่น

ก๊าซที�ละลายได้ในนํ �า เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ฝุ่ นละอองที�มีขนาดเลก็กวา่ 4 ไมครอน  สามารถปนไปกบัอากาศ

ที�หายใจเข้าไปสูร่ะบบทางเดินหายใจสว่นลา่งได้  อยา่งไรก็ตาม เมื�อก๊าซ และอนภุาคที�เลก็กวา่ 4 ไมครอน เหลา่นี �ใน

อากาศ ไปกระทบกบัผนงัด้านข้างของโพรงจมกู แล้วเกิดการเคลื�อนตวัของอากาศแบบหมนุวนขึ �น ก็สามารถละลายในเยื�อ

เมือกได้ 

 สิ�งสกปรกตา่งๆ ที�ติด หรือละลายอยูบ่นเยื�อเมือก จะถกูกําจดัโดยการทาํงานของขนกวดัที�อยูข้่างใต้   ซึ�งจะโบก

ไปในทิศทางเดยีวเทา่นั �น   และโบกประมาณ 1,000 ครั �ง ตอ่นาท ี  ทําให้เยื�อเมือกเคลื�อนที�ไปได้ด้วยอตัรา 3-25 ม.ม.ตอ่

นาที  โดยจะเคลื�อนที�ไปสูผ่นงัของลาํคอด้านหลงั และตอ่ไปยงัคอหอย  และอาจถกูขบัออกมาโดยการขบัเสมหะ  หรือถกู

กลนืลงไปในหลอดอาหาร   สว่นบริเวณหน้าตอ่เทอร์บิเนทอนัลา่ง นั �นเยื�อเมือกจะถกูพดัพาไปด้านหน้า   กลไกนี �จะทําให้

สิ�งแปลกปลอม เคลื�อนที�จากด้านหน้าไปด้านหลงัของจมกูภายในเวลา 10-20 นาที ประสทิธิภาพของการทํางานของระบบ

นี � ขึ �นกบัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น สภาพความเป็นกรด ดา่ง, อณุหภมูิ , ความชื �น   ในรายที�ใช้เวลามากกวา่ปกต ิอาจเกิดจาก

ความผิดปกตขิองขนกวดั, มีการบาดเจ็บตอ่ระบบการเคลื�อนตวัของเยื�อเมือก โดยอาจเกิดจากการติดเชื �อไวรัส, การขาด

นํ �า, โรคที�มีความผิดปกติเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวของนํ �า และดลุกรด-ดา่ง  

  นอกจาก การทาํงานของเยื�อเมือก และขนกวดั ซึ�งเป็นดา่นแรกในการป้องกนัระบบทางเดินหายใจแล้ว ยงัมีสาร

ที�หลั�งออกมา เพื�อชว่ยปกป้องจากเชื �อโรคตา่งๆ ด้วย เช่น   

    - ไลโซไซม์ (Lysozyme) มีคณุสมบตัิฆา่เชื �อแบคทีเรีย  หรือยบัยั �งการเจริญเติบโตของแบคทเีรียบาง



ชนิด  

      - แลคโตเฟอริน (Lactoferrin) ยบัยั �งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเชื �อราบางชนิด   

      - อิมมโูนโกลบลูนิ (Immunoglobulin) ชนิด A มีหน้าที�ไปจบักบัเชื �อก่อโรค และป้องกนัไมใ่ห้เชื �อโรค

มายดึติดกบัเยื�อบจุมกู แต ่เมื�อเชื �อโรคหรือสิ�งแปลกปลอม ได้ผา่นเข้ามาในเยื�อบจุมกูแล้ว  อิมมโูนโกลบลูนิ ชนิด G  จะไป

กระตุ้นภมูิคุ้มกนัของร่างกาย ให้ช่วยทาํลายเชื �อโรค หรือสิ�งแปลกปลอมนั �น 

  นอกจากนั �นการที�มีแบคทีเรียประจําถิ�นอยู ่ก็จะช่วยป้องกนัการเพิ�มจํานวนของเชื �อที�จะก่อโรคได้    และในเยื�อบุ

จมกูยงัมเีซลล์ชนิดตา่งๆ ที�ช่วยป้องกนัการรุกลํ �าของเชื �อก่อโรคอีกด้วย  

    
 �. การรับกลิ�น 

  อาศยัเยื�อบทุี�ทําหน้าที�รับกลิ�น (olfactory mucosa) ซึ�งมีเนื �อที�ประมาณ 200-400 ม.ม.2   ความสามารถในการรับ

กลิ�นของมนษุย ์ถึงแม้วา่จะน้อยมาก เมื�อเทยีบกบัสตัว์เลี �ยงลกูด้วยนม หรือสตัว์ชั �นตํ�าชนิดอื�น    แตก็่มคีวามสาํคญัในการ

ดํารงชีวติ เช่น รับรู้ถึงกลิ�นของอาหารที�รับประทาน เพื�อให้เกิดความพงึพอใจในรสชาติของอาหาร   โดยสารที�ทําให้เกิด

กลิ�นในอาหาร หรือเครื�องดื�ม ได้ลอยขึ �นมาผา่นโพรงหลงัจมกูและไปยงัเยื�อบทุี�ทาํหน้าที�รับกลิ�น ซึ�งอยูใ่นสว่นบนของโพรง

จมกู ขณะหายใจออก  นอกจากนั �น ยงัช่วยเตือนภยัในการดาํรงชีวิตเช่น สามารถรับรู้กลิ�นของอาหารที�เนา่บดู หรืออาหาร

ที�อาจเป็นพษิ หรือ ก๊าซที�อาจเป็นพิษ เช่น แก๊สหงุต้ม  การรับกลิ�นมีความสาํคญัในบางอาชีพด้วย เช่น  คนปรุงอาหาร, นกั

ชิมไวน์, นกัเคมี  นอกจากนี �สาํหรับแพทย์แล้ว ก็มีความสาํคญัในการช่วยวินจิฉยัโรคบางโรค เช่น กลิ�นที�เรียกวา่ fetor 

hepaticus  มกัพบในผู้ ป่วยที�มีการทํางานของตบัล้มเหลว 

  กลไกที�โมเลกลุของสารมกีลิ�นตา่งๆ  กระตุ้นการทํางานของเซลล์รับกลิ�น นั �น ไมท่ราบแนน่อน    แตม่ีหลาย

สมมติฐาน   การที�จะกระตุ้นการทํางานของประสาทรับกลิ�นได้   สารนั �นต้องสามารถละลายได้ทั �งในนํ �าและไขมนั มี

ความเชื�อวา่ เพียงแค ่2-3 โมเลกลุก็เพียงพอ ที�จะกระตุ้นให้เกิดการรับกลิ�นได้  โดยสารนั �นต้องสามารถผา่นชั �น เมือกที�

คลมุเซลล์รับกลิ�นเข้าไป  โดยใช้คณุสมบตัิการละลายในนํ �า  แล้วต้องทําปฏิกิริยากบัตวัรับของ เซลล์รับกลิ�นโดยใช้

คณุสมบตัิการละลายในไขมนั 

  เนื�องจากบริเวณที�อยูข่องเซลล์รับกลิ�นนั �น เป็นบริเวณที�มกีารไหลเวยีนของอากาศไมด่ีนกั เนื�องจากอยูส่งูในโพรง

จมกู  ขณะที�การไหลเวียนของอากาศหายใจเข้าและออกสว่นใหญ่ จะอยูส่ว่นลา่ง และสว่นกลางของโพรงจมกู ถ้ามีการ

อดุกั �นทางเดินของลมหายใจในโพรงจมกู จากสาเหตใุดก็ตาม จะทําให้ได้รับกลิ�นน้อยลง หรือไมไ่ด้กลิ�นเลย   ทั �งนี �ขึ �นอยู่

กบัความรุนแรงของพยาธิสภาพที�ทําให้เกิดการอดุกั �นนั �น   สาเหตทุี�พบได้บอ่ย เช่น ผนงักั �นช่องจมกูคด,ริดสดีวงจมกู, เยื�อ

บจุมกูอกัเสบจากการติดเชื �อ หรือจากปฏิกิริยาภมูิแพ้  การสดูหายใจแรงๆ (sniffing)  จะช่วยทําให้อากาศที�หายใจเข้า มี

ความเร็วเพิ�มขึ �น    มีสว่นของอากาศ และโมเลกลุของสารที�ทําให้เกิดกลิ�น ขึ �นไปถึงเซลล์รับกลิ�นมากขึ �น   ทําให้ได้กลิ�นดี

ขึ �นร้อยละ 5-20 

 �. หน้าที�เกี�ยวกับการออกเสียง 

  จมกูก็มีอิทธิพลตอ่ลกัษณะของเสยีงที�เปลง่ออกมาด้วย  เนื�องจากช่องจมกูมีลกัษณะเป็นโพรง  จงึสามารถทํา

หน้าที�สะท้อนเสยีงที�เปลง่ออกมาจากกลอ่งเสยีงได้ (vocal resonance)  ในภาวะปกติ เราอาจไมไ่ด้สงัเกตถงึหน้าที�อนันี �   

จนกระทั�งมีการอดุกั �นในโพรงจมกู  จึงทําให้รู้สกึวา่ เสยีงพดูของเราจะมีลกัษณะเปลี�ยนไป  กลายเป็นเสยีงอู้อี � หรือที�เรียก

กนัวา่เสยีงขึ �นจมกู (hyponasal voice)  

 �. หน้าที�ถ่ายเทอากาศ และรับของเหลวจากอวัยวะที�อยู่ใกล้เคียง 



  จมกูและไซนสัมีทางติดตอ่ถึงกนั   ผา่นทางรูเปิดของไซนสั   จึงมกีารถ่ายเทอากาศ จากในไซนสัทั �ง 4 คู ่ เข้าใน

ช่องจมกูตลอดเวลา  เพื�อปรับความดนัภายในไซนสั ให้เทา่กบัความดนัภายนอก   ในรายที�มีความผดิปกติภายในช่องจมกู

เช่น เยื�อบจุมกูบวม, มีการอดุตนัของช่องจมกูจากริดสดีวงจมกู หรือเนื �องอกตา่งๆ  จะทําให้การไหลเวียน หรือการระบาย

ของอากาศจากไซนสัเข้าสูช่่องจมกู เป็นไปด้วยความยากลาํบาก   อาจมีอาการปวดตื �อๆ บริเวณไซนสันั �นๆ ได้         

นอกจากอากาศแล้ว ก็ยงัมีการถา่ยเทสารคดัหลั�งจากเยื�อบไุซนสัตา่งๆ  มายงัช่องจมกู  โดยผา่นทางรูเปิดดงักลา่วด้วย         

การอดุกั �นของรูเปิดนี �  จึงอาจทําให้เกิดการคั�งค้างของสารคดัหลั�งในไซนสั  และอาจเป็นสาเหต ุทําให้เกิดการติดเชื �อใน

ไซนสั หรือไซนสัอกัเสบตามมาได้ 

  นอกจากนั �น ช่องจมกูยงัรับถา่ยเทนํ �าตา มาจากถงุนํ �าตาที�อยูบ่ริเวณหวัตาทั �ง 2 ข้าง   ผา่นทางทอ่นํ �าตา  ซึ�งมีรู

เปิดที�  มีตสัอนัลา่ง ดงัได้กลา่วแล้ว   ในขณะที�ร้องไห้จะรู้สกึได้วา่ มีนํ �าในช่องจมกู คล้ายมีนํ �ามกูพร้อมๆ กนัด้วย  หรือใน

รายที�ช่องจมกูอดุตนัจากการใสว่สัดหุ้ามเลอืด ก็จะมีนํ �าตาซมึอยูท่ี�ตา  เนื�องจาก การไหลเวยีนของนํ �าตาในช่องจมกูถกูอดุ

กั �น 

  ด้านหลงัของช่องจมกูในโพรงหลงัจมกู มีรูเปิดของทอ่ยสูเตเชียน (eustachian tube) อยูท่ั �ง 2 ข้าง ซึ�งทําหน้าที�

ปรับความดนัในหชูั �นกลาง ให้เทา่กบัความดนัของบรรยากาศภายนอก   และเป็นทางระบายสารคดัหลั�ง จากเยื�อบขุองหู

ชั �นกลางด้วย  ในรายที�มีการติดเชื �อ หรือการอกัเสบของเยื�อบจุมกู  อาจลามมาถงึเยื�อบรุอบๆทอ่ยสูเตเชียนได้  จึงอาจทาํ

ให้เกิดอาการหอูื �อ เสยีงดงัในห ู เนื�องจากการถ่ายเทอากาศ หรือการระบายสารคดัหลั�งจากเยื�อบขุองหชูั �นกลางไมด่ี   หรือ

มีนํ �าขงัอยูใ่นหชูั �นกลาง  

เห็นแล้วใช่ไหมครับวา่ จมกูของเรานั �น.............มีหน้าที�สาํคญัไมน้่อยทีเดียว 

 
 


