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การศึกษาเชิงตัวเลขสองมิติแบบสมมาตรตามแกนของการไหลของเลือด
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็ นการศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลของเลือดผ่านหลอดเลือดสองมิติสมมาตรตามแกนด้ วยกระบวนการไฟไนต์เอลิเมนต์
โดยแสดงผลในรูปของความเค้ นเฉือนที่ผนังหลอดเลือดและการกระจายความเร็ว โดยสมมติให้ หลอดเลือดเป็ นรูปทรงกระบอกที่มีผนัง
เกร็ง และการไหลมี Re = 270 เริ่มจากการศึกษาหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ท่เี หมาะสมสาหรับการไหลของเลือด 3 แบบจาลอง
ได้ แก่ Newtonian, Carreau-Yasuda และ Casson แล้ วจึงเปรียบเทียบกับผลการทดลองการไหลของเลือดจริงจากวรรณกรรมปริทรรศน์
พบว่าแบบจาลอง Casson ให้ ผลใกล้ เคียงกับผลการทดลองมากที่สดุ จากนั้นพิจารณาการไหลผ่านหลอดเลือดตีบที่ระดับต่ างๆ ตั้งแต่ 0
ถึง 80% แล้ วรายงานผลการคานวณในรูปของความเค้ นเฉื อนที่ผนังและโปรไฟล์ความเร็วพบ Flow Separation เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
สาหรับระดับความตีบ 50% ขึ้นไป และสุดท้ ายวิเคราะห์เพื่อหาความเค้ นเฉือนที่ผนังจากการไหลของเลือดผ่านขดลวดที่ใช้ รักษาอาการตีบ
ของหลอดเลือดที่มีรูปร่ างของหน้ าตัดและระยะพิ ทช์ ต่างๆ ซึ่งได้ แก่ แบบสปริง แบบสปริงที่ลวดมีพ้ ื นที่หน้ าตัดเป็ นครึ่งวงกลม แบบ
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า และ NIR ซึ่งรูปร่างคล้ ายปี กนก พบว่า แบบ NIR ซึ่งมีระยะพิทช์ต่ าที่สดุ ให้ ค่าความเค้ นเฉือนที่ผนังท่อสม่ าเสมอที่สดุ
ในขณะที่ขดลวดที่มีระยะพิทช์สงู เช่ น สปริงที่ลวดมีพ้ ืนที่หน้ าตัดเป็ นครึ่งวงกลมและแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ให้ ค่าความเค้ นเฉือนที่ผนังท่อไม่
สม่าเสมออย่างเห็นได้ ชัด ซึ่งอาจส่งผลต่อการกลับมาตีบของหลอดเลือดหลังการรักษาได้
คาสาคัญ: หลอดเลือด แบบจาลองคัสสัน การไหลของเลือด การตีบของหลอดเลือด ขดลวด
Abstract
The present study aims to numerically investigate a blood flow through a two-dimensionally axi-symmetric vessel using a
finite element method. Values of wall shear stress and velocity distributions are reported. An assumption of rigid wall with
Reynolds number of 270 was made. Three mathematical models for blood flow were tested: Newtonian, Carreau-Yasuda and
Casson, and their velocities were compared to those obtained from literature. The Casson model gave the closest results to the
experimental ones. Next, levels of stenosis in the range of 0 to 80% were examined. Flow separation and back flow downstream
of the stenosed site were found for the level of 50% or higher. Finally, flows through stented vessels with four different types of
stents was carried out: spring with a circular cross section, spring with a semicircular cross section, slotted tube and NIR . The
latter two stents have rectangular cross sections. Flow separation and back flow occurred downstream of each strut in all stents
causing low wall shear stress, which could lead to restenosis.
Keywords: Blood vessel, Casson, Hemodynamics, Stenosis, Stent
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เฉือนสูงกว่ าบริเวณที่เป็ นปกติ (Totorean, Vinatu,
Bernad, & Susan-Resiga, 2009, pp. 49-56)ศึกษา
โรคหลอดเลือดหั วใจตีบ (Atherosclerosis) เป็ น แบบจาลองการตีบของหลอดเลือดแบบ 2 มิติ ด้ ว ย
ปั ญ หาที่ พ บมากในปั จ จุ บั น ด้ วยสาเหตุ ท่ี มี เ นื้ อเยื่ อ ระเบียบวิธที างไฟไนต์วอลุ่ม โดยสมมติให้ เลือดประพฤติ
ประเภทไขมันผสมกับพังผืด กล้ ามเนื้อ เม็ดเลือดขาว ตนตามแบบจาลองนิวทอเนียนเช่ นกัน พบว่ าอัตราเร็ว
และอื่น ๆ มาจับตัวกันเป็ นแผ่นนูน และแข็งกว่าปกติ ของการไหลของเลือดแปรผันตรงกับความเค้ นเฉื อนที่
(Plaque) อยู่ท่วั ไปตามผนังชั้นในของหลอดเลือดที่เลี้ยง ผนัง พวกเขาระบุสาเหตุท่ีใช้ แบบจาลองนิวทอเนียนว่ า
หัวใจ ทาให้ หลอดเลือดมีผนังค่อนข้ างหนา และแข็งกว่า เนื่ อ งจากเลื อ ดประกอบไปด้ ว ยน้า (พลาสมา) เป็ น
ปกติ ทาให้ เลือดไหลไม่สะดวกจึงส่งผลให้ กล้ ามเนื้อ องค์ประกอบหลักถึง 60% และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น
หั ว ใจส่ ว นที่ เ ลี้ ยงโดยหลอดเลื อ ดนั้ น ได้ รั บ เลื อ ดไม่ เซลล์เม็ดเลือดแดง เกร็ดเลือด และอื่นๆ อีกประมาณ
เพียงพอ เกิดภาวะกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทาให้ เกิด 40% ดังรูปที่ 1(ก) อย่ างไรก็ตาม แบบจาลองนิวทอ
อาการต่าง ๆ เช่น แน่นหน้ าอก เหนื่อยหอบ เป็ นต้ น เนียนมีข้อผิดพลาดคือการสมมติให้ เลือดเป็ นของไหล
นักวิจัยในหลายๆ สาขาจึงทาการศึกษาการไหลของเลือด เนื้ อเดีย วกัน จึง ทาให้ โปรไฟล์ ค วามเร็ว มีลักษณะเป็ น
ผ่ า นหลอดเลื อดอย่ า งแพร่ ห ลาย ดั ง เช่ น (Ang, & พาราโบลาทั้งในชั้นของพลาสม่าและชั้นของ Bulk Flow
Mazumdar, 1997, pp. 19-29) ได้ ศึกษาการไหลผ่าน ดังแสดงในรูปที่ 1(ข) แต่ในความเป็ นจริงนั้นเลือดมี
หลอดเลือดที่ตีบด้ วยแบบจาลอง 3 มิติ และใช้ ระเบียบ ส่ ว นประกอบอื่น ปะปน จึ ง มี ผ้ ู คิ ด หาแบบจ าลองใหม่
วิธที างไฟไนต์วอลุ่ม (Finite Volume Method) โดย ขึ้นมาเพื่อแก้ ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ ได้ แบบจาลองทาง
ก า ห น ด ใ ห้ ข อ ง ไ ห ล ที่ ศึ ก ษ า เ ป็ น นิ ว ท อ เ นี ย น คณิตศาสตร์ท่ีสามารถอธิบายได้ ใกล้ เคียงกับพฤติกรรม
du
ของการไหลของเลือดดีกว่าแบบจาลองนิวทอเนียน
(  
) พบว่าบริเวณผนังที่ตบี จะเกิดความเค้ น
บทนา

dr

(ก) องค์ประกอบหลักๆ ของเลือด

(ข) โปรไฟล์ความเร็วของเลือด

รูปที่ 1 แนวคิดของการไหลของเลือด

Yasuda (1979) เสนอแบบจาลอง Carreau-Yasuda ดังนี้
    (0   )(1  ()2 )(n1) / 2

โดยแบบจ าลองนี้ มี ข้ อ ดี ก ว่ า แบบจ าลองนิ ว ทอเนี ย น ตรงที่
สามารถแสดงความเค้ นเฉื อ นบริ เ วณใกล้ ๆ ชั้ นที่อ ยู่ ติ ด กับ ผนั ง
หลอดเลือด และมีตัวแปรบางตัวที่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบอื่นๆ
ของเลื อ ดได้ ดี ก ว่ า แบบจ าลองนิ ว ทอเนี ย น ดั ง นั้ น จึ ง มี ผ้ ู

ทาการศึกษาการไหลของเลือดโดยใช้ แบบจาลอง Carreau-Yasuda
กันอย่างแพร่หลาย เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลของเลือดผ่าน
ผนังที่ตีบ พบว่า อัตราการไหลของเลือดที่เพิ่มขึ้นมีผลให้ ความเค้ น
เฉื อ นในบริ เ วณที่ตี บ เพิ่ ม ขึ้ นและค่ า สัม ประสิท ธิ์ค วามดั น ( Cp)
ลดลงเมื่อเลขเรย์โนลด์เพิ่มขึ้น (Banerjee, Back, Back, &
Cho, 2000, pp. 310-320) การเกิดกระแสหมุนวนเป็ น

Naresuan University Journal: Science and Technology 2014; 22(1)

106

เหตุให้ เกิดความเค้ นเฉือนสูงที่ผนังท่อ (Ben-Mansour, Badr,

Qaiyum Shaik, & Maalej, 2008, pp. 529-550)
(Tang, Yang, Kobayashi, Zheng, & Vito, 2003, pp.
1182-1193) นอกจากนี้ ขนาดของการตีบยังส่งผลกระทบต่ อ
ความดั น โปรไฟล์ ค วามเร็ ว และความเค้ นเฉื อ นที่ ผ นั ง ด้ วย

(Amornsamankul, Wiwatanapataphee, Wu, &
Lenbury, 2005, pp. 42-46)
อย่ า งไรก็ดี แบบจ าลอง Carreau-Yasuda มีผ ล
คลาดเคลื่อนจากพฤติกรรมการไหลของเลือด เนื่องจาก
ยังไม่ได้ คานึงถึงผลของเม็ดเลือดแดง อยู่ ในเลือดด้ วย
(Casson, 1959, pp. 84–102) จึงได้ ศึกษาคุณลักษณะ
ของเลือด โดยในขั้นแรกพบว่าเลือดประพฤติตวั เป็ นนอน
นิวทอเนียน ตามแบบจาลอง

 1 / 2   01 / 2   (

du 1 / 2
)
dr

ซึ่ ง รวมค่ า ของเปอร์ เ ซ็น ต์ ข องเม็ด เลื อ ดแดงในเลื อ ด
(Hematocrit) เอาไว้ ด้วย และพบว่าผลการทดลองการ
ไหลของเลือดสอดคล้ องกับแบบจาลองที่พวกเขานาเสนอ
ต่อมา (Kim, Cho, Hogenaue, & Kensey, 2000, pp. 205219) ได้ ทาการทดลอง วัดความหนืดของของของไหล 4
ชนิดได้ แก่ นา้ กลั่น เลือดมนุ ษย์ท่ีมีกรดเอทิลีนไดอะมีน
เตตระอะซิ ติก (Ethylenediaminetetraacetic acid
(EDTA)) ผสมอยู่ 7.5 % เพื่อป้ องกันการเกิดลิ่มเลือด
เลื อ ดมนุ ษ ย์ ท่ีอุ ณ หภูมิ 25 oC และที่อุ ณ หภูมิเ ดี ย วกับ
ร่ า งกายที่ 37 oC ซึ่ ง ของเหลวสองชนิ ด หลั ง ไม่ ไ ด้ ผ สม
EDTA จากนั้นนาผลการทดลองที่ได้ มาเปรียบเทียบกับ
แบบจาลองของ Casson พบว่า ผลของเลือดทั้งสามชนิด
ที่ได้ มีค่าใกล้ เคียงกันกับแบบจาลอง (Boyd, Buick, &
Green, 2007) ศึกษาการไหลของเลือดโดยใช้ วิธี Lattice
Boltzmann เพื่อเปรียบเทียบแบบจาลองของเลือดดังนี้
Newtonian, Carreau-Yasuda และ Casson พบว่าการ
ไหลของ Casson และ Carreau-Yasuda ใกล้ เคียงกัน
และให้ ผลที่ถูกต้ องแม่นยากว่ าแบบจาลอง Newtonian
ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจั ย ของ (Johnston, Johnston,
Corney, & Kilpatrick, 2004, pp. 709-720) ที่ได้
สร้ างแบบจาลอง 3 มิติของหลอดเลือดโคโรนารี่ด้านขวา
โดยหลอดเลือดมีรูป ร่ างลักษณะคล้ ายหลอดเลือดจริ ง
เพื่อทาการคานวณเพื่อเปรียบเทียบการไหลของเลือดจาก
5 แบบจาลองซึ่งได้ แก่ Newtonian, Carreau-Yasuda,
Walburn-Schneck

(   C1eC H [eC (TPMA/ H ) ]() C H ), Power law
(     n 1 ) และ Casson พบว่ าแบบจาลอง Power
law และ Walburn-Schneck ให้ ค่าประมาณของความ
เค้ นเฉือนที่ผนัง (Wall Shear Stress, WSS) ที่สงู ในช่วง
ความเร็วต่า (ความเร็วที่ก่งึ กลางหลอดเลือด 0.02 m/s)
และประมาณค่า WSS ต่าในช่วงความเร็วสูง (ความเร็วที่
กึ่งกลางหลอดเลือด 0.2 m/s) สาหรับแบบจาลองนิวทอ
เนียน ให้ การประมาณค่า WSS ที่ต่าในช่ วงความเร็วต่า
พบว่าแบบจาลอง Casson และ Carreau-Yasuda ให้ ผล
ออกมาใกล้ เคียงกันที่ช่วงความเค้ นเฉือนต่าถึงความเค้ น
เฉือนกลาง (ที่ความเครียด (Strain) ในช่วง 0-300 s-1)
แต่ แบบจาลอง Newtonian จะให้ ค่าการประมาณที่ดี
ในช่ ว งความเค้ น เฉื อ นกลางถึ ง ความเค้ น เฉื อ นสูง (ที่
ความเครียดตั้งแต่ 300 s-1 ขึ้นไป) ซึ่งความเค้ นเฉือนที่
ผนังเป็ นค่าที่สามารถบ่งชี้ถึงโอกาสการเกิดการตีบของ
หลอดเลือด
Endothelial Cell เป็ นองค์ประกอบของผนังหลอด
เลือดที่สัมผัสกับการไหลของเลือดโดยตรง ดังนั้นหาก
Endothelial Cell ถูกกระตุ้นด้ วยความเค้ นเฉือนที่ผนัง ก็
จะส่งผลต่ อการเกิดการตีบของหลอดเลือดได้ ด้วยการ
แบ่ ง ตั ว ของ Endothelial Cell หรื อ Neointimal
Proliferation ทาให้ พ้ ืนที่หน้ าตัดของหลอดเลือดลดลง
แม้ ว่าการทาบอลลูนและการใส่ขดลวดสวนหัวใจจะเป็ น
การรั ก ษาผู้ ป่ วยโรคหลอดเลื อ ดตี บ แต่ ก ็มี ปั จ จั ย บาง
ประการที่อาจส่ง ผลให้ เกิด Neointimal Proliferation
หลั ง การรั ก ษาได้ โดยที่ผ ลงานวิ จั ย จากหลายงานวิ จั ย
(Bernard, Coisene, Donal, & Perrault, 2003, pp. 991998; Mongrain, & Rodé s-Cabau, 2006, pp. 1-4;
Koskinas, Chatzizisis, Antoniadis, & Giannoglou, 2012,
pp. 1337-1349) แสดงข้ อสรุปที่ตรงกันว่า บริเวณผนัง
หลอดเลือดที่เจอกับค่าความเค้ นเฉือนน้ อยๆ มีแนวโน้ ม
ที่จะเกิด Neointimal Proliferation ได้
Bernard, et al. (2003, pp. 991-998) ทาการ
ทดลองของของผสมระหว่ า งน้ า กั บ กลี เ ซอรี น ผ่ า น
แบบจ าลองของขดลวดชนิ ด Helistent® บนแผ่ น
อะคริ ลิ ค พบว่ า ค่ า ความเค้ น เฉื อ นที่สูง ที่สุด ปรากฏที่
บริเวณใกล้ กบั Strut ของขดลวด เพราะนูนออกมาจาก
ผนังหลอดเลือด ส่งผลให้ ไปรบกวนการไหล แต่บริเวณที่
2

2

4

3
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ให้ ความเค้ น เฉื อนค่ า น้ อยๆ ซึ่ ง ได้ แ ก่ บริ เ วณภายใน
Endothelial Cell สูง อย่ างไรก็ตาม (Mongrain, &
Rodé s-Cabau, 2006, pp. 1-4) สรุปว่า ความเค้ น
เฉือนมีค่าสูงสุดที่ตัวขดลวด ค่าต่าสุดอยู่ท่ีขอบของลวด
และค่าปานกลางอยู่ระหว่างลวด นอกจากนี้ หากต้ องการ
ที่จะลดโอกาสการเกิด Neointimal Proliferation ควรลด
ความหนาและจานวนขดลวด เนื่องจากจะไปเพิ่มความ
เค้ นเฉื อนที่ผ นังภายในขดลวด นอกจากนี้ (Koskinas,
et al., 2012, pp. 1337-1349) ได้ สรุปเพิ่มเติมว่า
รูปร่างของลวดส่งผลต่อค่าของความเค้ นเฉือน โดยที่หาก
ขดลวดมีหน้ าตัดเป็ นสี่เหลี่ยม ซึ่งเกิดการไหลแยก (Flow
Separation) หลัง Strut ของขดลวดและอาจไปเร่งการ
เกิด Stent Thrombosis กล่ าวคือบริเวณที่เกิดการไหล
แยกหรือไหลย้ อนนั้นเกล็ดเลือดมีความเข้ มข้ นสูงและถูก
เจือจางลงด้ วยสารต้ านการแข็งตัวทางธรรมชาติ เป็ นเหตุ
ให้ ค่าความเค้ นเฉื อนมีค่าน้ อยและอาจจุ ดชนวนให้ เกิด
การแข็ง ตั ว ของเกล็ด เลื อ ดได้ อย่ า งไรก็ดี ขดลวดที่มี
Strut โค้ งผลของการแยกการไหลหรือการไหลย้ อนเกิดขึ้น
น้ อยกว่า
งานวิจัยนี้เป็ นการศึกษาเชิ งตัวเลขของการไหลของ
เลือดผ่านหลอดเลือดหัวใจ โดยอาศัยระเบียบวิธที างไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ เพื่อเปรียบเทียบแบบจาลองการไหลของ
เลื อ ด 3 แบบจ าลองผ่ า นหลอดเลื อ ดปกติ ได้ แก่
Newtonian, Carreau-Yasuda และ Casson แล้ วจึง
เปรี ยบเทียบกับผลการทดลองและผลการคานวณจาก
วรรณกรรม และศึกษาผลของอัต ราการตีบของหลอด
เลื อดตั้ง แต่ ภ าวะปกติจนถึงภาวะของผู้ ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ คือในช่วง 7.61 ถึง 80% ของเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ของหลอดเลือดที่ไม่มีการตีบ ที่มีต่อการไหลของเลือด
และสุดท้ ายศึกษาการไหลของเลือดผ่านหลอดเลือดที่ใส่
ขดลวดสวนหั ว ใจ 4 แบบได้ แ ก่ สปริ ง หน้ า ตัด วงกลม

(ก) หลอดเลือดปกติ
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Strut ของขดลวด จะเป็ นบริเวณที่เกิดการแบ่งตัวของ
สปริงหน้ าตัดครึ่งวงกลม โดยรายงานผลการศึกษาในรูป
ของค่าความเค้ นเฉือนที่ผนังและโปรไฟล์ความเร็ว
ระเบียบวิธีวิจยั
สมมติฐานของงานวิจยั
สมมติฐานในงานวิจัยนี้ เริ่มจากการกาหนดให้ หลอด
เลือดมีผนังแข็งเกร็ง (Rigid Wall) และเป็ นผนังเรียบ
สาหรับการไหลนั้นเป็ นแบบอัดตัวไม่ได้ (Incompressible
Flow) แบบราบเรียบ (Laminar Flow) โดยกาหนดให้
เป็ นพิกัดทรงกระบอกในสองมิติและสมมาตรตามแกน
(Axi-symmetric) ไม่มีผลจาก End Effect และแรง
ลอยตัว ตัวเลขเรย์โนลด์ (Reynolds Number) มีค่าคงที่
เท่ากับ 270 ตลอดการศึกษานี้ และกาหนดให้ สมบัติ
ต่างๆ ของเลือดหาที่อุณหภูมิร่างกายปกติของมนุ ษย์ท่ี
37 C
โดเมนการคานวณ(Computational Domain)
รูป ที่ 2 แสดงโดเมนการค านวณในการศึ กษานี้
ภายใต้ สมมติฐานของผนังหลอดเลือดเป็ นทรงกระบอก
แข็งเกร็ง (Rigid) ในสองมิติ ที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง Dn
เท่ากับ 4 mm และยาว 50 mm เพื่อป้ องกัน End Effect
นอกจากนี้ โดยรูปที่ 2(ก) แสดงโดเมนหลอดเลือดปกติ
รูปที่ 2(ข) แสดงโดเมนการคานวณหลอดเลือดตีบ ซึ่ง
สามารถคานวณได้ จาก % การตีบ = Dn  Ds 100 %
Dn

โดย Dn คือ เส้ นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดปกติและ
Ds คือ เส้ นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดตีบ และรูปที่ 2
(ค) แสดงโดเมนการคานวณสาหรับการไหลผ่านหลอด
เลือดที่ใส่ขดลวด โดยที่ p แทนระยะพิทช์ของขดลวด

(ข) หลอดเลือดตีบ

(ค) หลอดเลือดที่ใส่ขดลวด

รูปที่ 2 โดเมนการคานวณ (Computational Domain) ในสองมิติสมมาตรรอบแกน z (Not to scale)
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เนื่องจากหลอดเลือดในการศึกษานี้เป็ นสมมาตรตาม
แกนสองมิติ (2D Axi-symmetric) เราจึงสามารถลด
โ ด เ มน กา ร ค า น ว ณ ใ ห้ เ ห ลื อเ พี ยง ห นึ่ ง ใ น สี่ ข อ ง
ทรงกระบอกดังแสดงในรูปที่ 3 ทั้งนี้กเ็ พื่อให้ ใช้ เวลาและ
หน่วยความจาในการคานวณหรือ RAM น้ อยลงสาหรับ
ระเบียบวิธที างไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยอาศัยซอฟต์แวร์เชิง
พาณิชย์ COMSOL ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการกาหนดสภาวะของเขตนั้น
กระทาดัง นี้ คือ ความเร็ว ของของไหลผนั ง มีค่ า เป็ น 0
เนื่องจากสภาวะไม่ล่ นื ไถล (No Slip) กล่าวคือ v(r = R)
= 0 และที่ก่งึ กลางหลอดเลือดจะมีความเร็วสูงที่สดุ ใน
ระนาบ (v(r = 0) = Vmax) ด้ านบนของโดเมนการ
ค านวณก าหนดให้ เป็ นทางเข้ าของเลื อ ดที่ ไ หลด้ วย
อัตราเร็ว U และด้ านล่างเป็ นทางออกที่มีความดัน P =
90 mmHg ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยของความดันที่ทางออกทั้ง
ร่างกายของมนุษย์

(ก) หลอดเลือดปกติ

รูปที่ 3(ก) แสดงการกาหนดสภาวะขอบเขตสาหรับ
การไหลของเลือดผ่านหลอดเลือดปกติ รูปที่ 3(ข) แสดง
กาหนดสภาวะขอบเขตส าหรั บ การไหลของเลื อดผ่ า น
หลอดเลื อ ดตี บ ซึ่ ง เราเลื อ กภาคตั ด ที่ ต าแหน่ ง ต่ า งๆ
ได้ แก่ ระยะ 28, 30, 32 และ 34 มิลลิเมตร วัดจาก
ทางเข้ า ซึ่งแสดงตาแหน่ งก่อนตีบ ตาแหน่งที่ตีบซึ่งเป็ น
เหตุให้ หลอดเลือดมีหน้ าตัดที่เล็กลง และตาแหน่ งหลัง
การตีบ กาหนดให้ พ้ ืนผิวของหลอดเลือดและบริเวณที่ตบี
เป็ นสภาวะไม่ล่ ืนไถล และรูปที่ 3(ค) แสดงโดเมนการ
คานวณของหลอดเลือดที่ใส่ขดลวดเข้ าไป โดยสมมติให้
ของไหลที่ติดกับพื้นผิวท่อและลวดอยู่ท่สี ภาวะไม่ล่ ืนไถล
อนึ่งขดลวดที่นามาศึกษาในที่น้ ีจะมีรูปร่ างและขนาดที่
แตกต่างกันไป 4 แบบด้ วยกัน ได้ แก่ ขดลวดแบบสปริง
หน้ าตัดเป็ นวงกลม ขดลวดแบบสปริงหน้ าตัดครึ่งวงกลม
ขดลวดแบบ Slotted Tube มีหน้ า ตัดของลวดเป็ น
สี่เ หลี่ ย ม และขดลวดแบบ NIR® ซึ่ ง มีหน้ า ตัด เป็ น
สี่เหลี่ยมเช่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 1

(ข) หลอดเลือดตีบ

(ค) หลอดเลือดที่ใส่ขดลวด

รูปที่ 3 การกาหนดสภาวะขอบเขตสาหรับหลอดเลือดสองมิตสิ มมาตรตามแกน
ตารางที่ 1 ชนิดและขนาดของขดลวดที่ใช้ ทดสอบ
ขนาดของขดลวด (mm)
ขดลวดสวนหัวใจ ระยะพิทช์ ความหนา ความกว้าง ความหนา:ความ
กว้าง
แบบสปริง
1
0.4
0.4
1:1
Half-Coil
4
0.4
0.8
1:2
Slotted-tube
2
0.2
1
1:5
NIR®
0.3
0.1
0.1
1:1

หน้าตัดของ
ขดลวด
วงกลม
ครึ่งวงกลม
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
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1
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
A  x2 ( y3  y1 )  x1 ( y2  y3 )  x3 ( y1  y2 )
2
เมื่อกาหนดโดเมนการไหลในสองมิตแิ ล้ วเราสร้ างเมช
(3)
(Mesh) แบบสามเหลี่ ย มไร้ ร ะเบีย บในโดเมนด้ ว ย
Delaunay algorithm แนวความคิดพื้นฐานของแบบวิธดี ัง
กล่ าวคือ การสร้ างสามเหลี่ยมที่มีพ้ ื นที่มากที่สุดภายใน
วงกลมแล้ วปรับย้ ายรูปสามเหลี่ยมที่ไม่ต้องการออกไป
ในการปรั บ ค่ า แต่ ล ะครั้ ง จะได้ ต าแหน่ ง ยอดใหม่ ข อง
สามเหลี่ยมรูปใหม่ข้ นึ มา
เนื่องจากเอลิเมนต์เป็ นรูปสามเหลี่ยมจึงทาให้ มี node
ทั้งหมด 6 node โดย node ที่ 1-3 จะอยู่ท่ีมุมของ
สามเหลี่ยมและมี node ระหว่ างมุมทั้งสามอีก 3 node
ซึ่งเรียงลาดับตามกฎมือขวา ดังแสดงในรูปที่ 4 สาหรับ
รูปที่ 4 Node ในสามเหลี่ยมไร้ ระเบียบ
แต่ละ Node point (Pi) และมี Degree of freedom เป็ น
N i  nPi และฟั งก์ชันพื้นฐาน i โดยจัดอยู่ในรูประบบ ส าหรั บ ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยหลั ง จากการประยุ ก ต์ ส ภาวะ
ขอบเขตแล้ วแก้ สมการตั้ งต้ นโดยใช้ UMFPACK
สมการได้ เป็ น
algorithm ซึ่งเป็ นอัลกอลิทึมในการแก้ ปัญหาประเภท
สมมาตรตามแนวแกนได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า
 ( x, y )   N i ( x, y )
i
(1) ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ผ ล ต่-6า ง ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด (Relative
Tolerance) เท่ากับ 10
สมการที่เกี่ยวข้อง (Governing Equations)
เมื่อ  เป็ นฟั งก์ชันพื้ นฐาน ซึ่งในที่น้ ีได้ แก่ u, v, P
ในการคานวณจะใช้ กฎการอนุรักษ์มวลและโมเมนตัม
ฟั งก์ชันการประมาณ N ขึ้นอยู่กบั ฟั งก์ชันของพิกดั พื้นที่
และมี ส มมติ ฐ านคื อ การไหลที่ ส ภาวะคงที่ (Steady
L1, L2 และ L3 ดังสมการ
state) ของไหลอัดตัวไม่ได้ (Incompressible flow) และ
การไหลแบบสมมาตรตามแกน 2 มิติ (2D axiN1  L12  L1( L2  L3 )
symmetry) จะได้ สมการความต่อเนื่อง (Continuity
N2  L22  L2 ( L3  L1 )
equation)
N3  L23  L3 ( L1  L2 )
1 
v
(2)
N 4  4 L2 L3
(rv )  z  0
(4)

r r

N5  4 L3 L1

N6  4L1L2

เมื่อ

L1 

r

z

สมการอนุ รั ก ษ์ โ มเมนตั ม ในทิ ศ แนวรั ศ มี ( Radial
Direction)

1
(ai  bi x  ci y )
2A




  vr

a1  x2 y3  x3 y2

b1  y2  y3

c1  x3  x2

a2  x3 y1  x1 y3

b2  y3  y1

c2  x1  x3

a3  x1 y2  x2 y1

b3  y1  y2

c3  x2  x1

และตัวแปร A เป็ นพื้นที่ของเอลิเมนต์และสามารถหาได้
จากสมการ

vr
v 
p  1 
r rr    ( zr )  g r
 vz r     
r
z 
r  r r
z


(5)

สมการอนุ รั ก ษ์ โ มเมนตั ม ในทิ ศ แนวแกน (Axial
Direction)
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  vr


v z
v 
p  1 
r rz     zz   g z
 vz z   

r
z 
z  r r
z 

(6)

 คือ ความเค้ นเฉือน (Shear stress)
 0 คือ ความเค้ นที่จุดคราก (Yield Stress)
 คือ ค่าความหนืดจลน์

โดยพิจารณาของไหล 3 แบบจาลอง ได้ แก่
du
คือ เกรเดียนท์ของความเร็ว
1. Newtonian เป็ นลักษณะการไหลของของไหลที่
dr
เป็ นไปตามข้ อสันนิษฐานของนิวตันคือ ความเค้ นเฉือน
แปรผันโดยตรงกับอัตราเฉือน (Shear rate) ซึ่งเป็ นเกร
การตรวจสอบผลกระทบของความหนาแน่นของเมช
เดีย นท์ข องความเร็ว และค่ า คงที่ข องความแปรผัน คือ (Mesh density dependence check)
ความหนืดเชิงจลน์ ซึ่งมีค่าคงที่ท่อี ุณหภูมิสามารถเขียน
ในหัวข้ อนี้เราจะทาการตรวจสอบผลกระทบของความ
ในรูปนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้ โดย
หนาแน่นของเมชที่มีต่อคาตอบ เพื่อให้ ใช้ หน่วยความจา
du
(7) และเวลาในการคานวณได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และให้
  
dr
คาตอบที่มีความถูกต้ องสูง ในที่น้ ีเราจะพิจารณาเฉพาะ
การไหลผ่านท่อตรงปกติท่ไี ม่มีการตีบปรากฏดังแสดงใน
โดยที่ 𝜏 แสดงความเค้ นเฉือน (Shear Stress), 𝜇
รูปที่ 3(ก) และใช้ Re = 200 เพื่อเปรียบเทียบกับ
du
คือความหนืดเชิงจลน์ (Dynamic Viscosity) และ
วรรณกรรม
dr
เนื่ องจากการแบ่ ง โดเมนการค านวณออกเป็ นเมช
คือเกรเดียนท์ความเร็ว
2. Carreau-Yasuda เป็ นของไหลที่ไม่เป็ นไปตามข้ อ ขนาดเล็กจะทาให้ เกิด Node ที่ต้องคานวณเป็ นจานวน
สันนิษฐานของนิวตัน (non-Newtonian) กล่าวคือ ที่ มากตามด้ วย และส่งผลต่ อการใช้ ทรัพยากรของเครื่อง
อุ ณ ห ภู มิ ห นึ่ ง ๆ ข อง ไ ห ล มี ค่ า คว า มห นื ด ไ ม่ คง ที่ คอมพิวเตอร์ในการคานวณ แต่ทว่ า สาหรับโดเมนสอง
เปลี่ ย นแปลงกับ อัต ราเฉื อ น โดยให้ ความสัม พั น ธ์ดั ง มิติน้ัน หากความหนาแน่ นของเมชสูงจะให้ ผลลัพธ์ท่ีมี
ความแม่ น ย ามากตามไปด้ วย ดั ง นั้ น จึ ง ต้ องมี ก าร
สมการที่ (8)
     (  0    )(1  ( ) 2 ) ( n1) / 2 (8) ตรวจสอบเพื่อหาค่าความหนาแน่ นของเมชที่เหมาะสม
(Holzbecher, & Si, 2008) โดยที่การตรวจสอบจะแบ่ง
ความหนาแน่นของเมชเป็ น 4 ค่าได้ แก่ (1) แบบจาลอง
โดยที่
มี ค วามหนาแน่ น 1.68 elements/mm2 (2)
  คือ ความหนืดที่อตั ราเฉือนอนันต์ ในกรณีท่ขี อง A
แบบจาลอง B มีความหนาแน่ น 6.72 elements/mm2
ไหลเป็ นเลือดมีค่า 0.0035 Pa-s
มี ค วามหนาแน่ น 26.88
 0 คือ ความหนืดที่อัตราเฉื อนเป็ นศูน ย์ ในกรณีท่ี (3) แบบจ าลอง C
2
elements/mm และ (4) แบบจ าลอง D มี ค วาม
ของไหลเป็ นเลือดมีค่า 0.056 Pa-s
2
 คื อ ค่ า คงที่ ในกรณี ท่ี ข องไหลเป็ นเลื อ ดมี ค่ า หนาแน่น 107.52 elements/mm ซึ่งแบบจาลอง D จะ
ให้ คาตอบที่ถูกต้ องมากที่สดุ (Fagan, 1992) โดยแสดง
3.313 s
การเปรียบเทียบความเร็วเฉลี่ยที่ทางออกของแบบจาลอง
 คือ อัตราความเค้ นเฉือน (Shear rate)
N คือ ค่าคงที่ไร้ หน่วย โดย n มีค่าเท่ากับ 0.3568 A, B และ C กับแบบจาลอง D สาหรับแต่ละแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ท้งั สามของการไหลของเลือด ซึ่งได้ แก่
ในกรณีท่ขี องไหลเป็ นเลือด
3. Casson fluid หมายถึงของไหลที่ต้องการแรง แบบจาลอง Newtonian แบบจาลอง Carreau-Yasuda
กระท าที่สูง พอ ในการเอาชนะค่ า ความเค้ นที่จุ ด คราก และแบบจาลอง Casson ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่ า
แบบจาลอง C มีความคลาดเคลื่อนจากแบบจาลอง D
(Yield Stress) ได้ แล้ วจึงเริ่มไหล ซึ่งมีรปู สมการ ดังนี้
น้ อยที่สุด ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ ความหนาแน่ น
du
 1 / 2   01 / 2   ( )1 / 2
(9) ของ Mesh ที่ 107.52 elements/mm2
dr
โดยที่
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ตารางที่ 2 การเปรี ย บเทีย บความคลาดเคลื่ อนของค าตอบเมื่ อความหนาแน่ น ของเมชในโดเมนการค านวณ
เปลี่ยนแปลง
ความหนาแน่นของ Mesh
ความคลาดเคลือ่ นจากแบบจาลอง D (%)
แบบจาลอง
2
(elements/mm )
Newtonian Carreau-Yasuda
Casson
A
6.72
3.89
3.60
3.54
B
26.88
1.51
1.38
1.37
C
107.52
0.08
0.14
0.14
D
146.74
( ⁄

)

( ⁄

)

|
ข้ อมูลในแต่ละตาแหน่งดังนี้ |
แล้ วจึงนามาหาค่าเฉลี่ย) ทั้งนี้ผลต่างอาจเกิดจากผลของ
การเปรียบเทียบผลการคานวณกับวรรณกรรม
End effect ในแบบจาลองของ (Totorean, et al., 2009,
รูป ที่ 5 เป็ นผลการเปรี ย บเทีย บผลการค านวณ pp. 49-56) ซึ่งแสดงข้ อมูลที่ตาแหน่งก่อนการลดขนาด
ด้ วยแบบจ าลอง Carreau-Yasuda กั บ งานวิ จั ย ของ ที่เพียง 2 มิลลิเมตร ในขณะที่งานวิจัยนี้เราเลือกแสดง
(Totorean, et al., 2009, pp.49-56) ซึ่งทาการศึกษา ข้ อมูลที่ระยะ 20 มิลลิเมตรหลังทางเข้ าของเลือด และ
ด้ วยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ สาหรับการไหลในท่อที่ รู ป ร่ า งข อง เอลิ เ มน ต์ ท่ี ต่ า งกั น โ ดยงา นวิ จั ย ของ
Re = 200 ด้ วยแบบจาลอง Carreau-Yasuda ซึ่งท่อมี (Totorean, et al., 2009, pp. 49-56) ใช้ เอลิเมนต์
ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตรโดยพิจารณาโปรไฟล์ แบบสี่เหลี่ยม แต่งานวิจัยนี้ใช้ เอลิเมนต์แบบสามเหลี่ยม
ความเร็วไร้ หน่วยที่ตาแหน่ง Fully developed พบว่ามี ไร้ ระเบียบ
ผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 9.88 % (โดยที่ผลต่างคานวณจาก

ผลการคานวณและอภิปรายผล

( ⁄

)

รูปที่ 5 การเปรี ย บเที ย บผลการค านวณของงานวิ จั ย นี้ กั บ ผลการค านวณของ
(Totorean, et al., 2009) ที่ Re=200
รูปที่ 6 เป็ นผลการเปรียบเทียบผลการคานวณโดยใช้
แบบจาลอง Casson เปรียบเทียบกับผลการทดลองของ
Gijsen และคณะ [12] ซึ่งเป็ นการทดลองโดยใช้ ของไหล
นอนนิว ทอเนี ยนที่มีส มบัติใ กล้ เคีย งกับเลือด ซึ่ งได้ แ ก่
KSCN-X
กล่ า วคื อ เป็ นสารละลาย Potassium
thiocyanate ในนา้ ที่ความเข้ มข้ น 71% โดยนา้ หนัก และ

ผสมกับ Xanthan gum ที่มคี วามเข้ มข้ น 250 ppm จะให้
ของไหลที่มีค่าความหนืดใกล้ เคียงกับเลือด ในที่น้ ีเราให้
Re = 270 เมื่อพิ จารณาโปรไฟล์ความเร็วไร้ หน่ วย
(v/Vmax) ที่ตาแหน่ งที่การไหลเป็ น Fully developed
พบว่ ามีผลต่างเฉลี่ย 11.13% ซึ่งอาจเกิดจากผลของ
ความเสียดทานภายในท่อของการทดลอง นอกจากนี้ของ
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ไหลที่ใ ช้ ใ นการทดลองถึง แม้ จ ะมีค วามหนื ด ใกล้ เ คีย ง
เลือดแต่กไ็ ม่มอี งค์ประกอบเช่นเดียวกับเลือด เช่น เซลล์
เม็ดเลือดแดง เป็ นต้ น และความหนาแน่นต่างจากเลือด

โดยที่ KSCN-X มีค วามหนาแน่ น 1,410 kg/m3
ในขณะที่เลือดมีความหนาแน่น 1,050-1,060 kg/m3

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบผลการคานวณโดยใช้ แบบจาลอง Casson กับการทดลองของ
(Gijsen, Van de Vosse, & Janssen, 1999) ที่ Re=270
แบบจาลองการไหลผ่านหลอดเลือดปกติ
พิจารณาการไหลของแบบจาลองการไหลทั้งสามแบบ
ดังที่กล่าวมาแล้ วผ่านหลอดเลือดปกติ ดังแสดงในโดเมน
การคานวณในรูป 3(ก) ที่ Re = 270 แล้ วจึง
เปรียบเทียบกับผลการทดลองแบบ in vitro ของ Gijsen,
et al. (1999) ซึ่งใช้ สารละลาย KSCN-X ที่มีความหนืด
ใกล้ เคียงเลือด พบว่ าแบบจาลอง Casson มีแนวโน้ ม
ใกล้ เคียงกับผลการทดลองของ Gijsen, et al. (1999)
มากที่สดุ เนื่องจากแบบจาลอง Casson ได้ พิจารณารวม
ผลของร้ อยละโดยปริมาตรของเซลล์เม็ดเลือดแดงหรือ
Heamatocrit ไว้ ด้วยจึงให้ ค่าความหนืดที่ใกล้ เคียงผลการ
ทดลองดังกล่ าว สาหรับแบบจาลอง Newtonian และ
Carreau-Yasuda นั้ น ให้ ผลต่ า งจากผลการทดลอง

มากกว่าแบบจาลอง Casson โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ วง
บริเวณกึ่งกลางท่อ (ที่ r/R ช่ วง 0 - 0.5) เนื่องจาก
แบบจาลอง Newtonian สมมติของไหลเป็ นเนื้อเดียวกัน
จึงทาให้ โปรไฟล์ความเร็วมีลักษณะเป็ นพาราโบลาทั้งใน
ชั้นของพลาสมาและชั้นของ Bulk Flow และแบบจาลอง
Carreau-Yasuda มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไม่ได้
คานึงถึงผลของเม็ดเลือดแดงที่มีต่อความหนืดในชั้นของ
Bulk Flow ซึ่งส่งผลต่ อชั้นของพลาสมาที่อยู่ ถัดไป
อย่ างไรก็ตามตั้งแต่ระยะ r/R = 0.9 ถึง 1 ทั้งสาม
แบบจาลองให้ ค่าที่ใกล้ เคียงกับผลการทดลอง ทั้งนี้อาจ
เป็ นเพราะเป็ นช่ ว งที่ ค รอบคลุ ม ชั้ น พลาสมาซึ่ ง เป็ น
ของเหลวเนื้อเดียวที่มสี มบัตใิ กล้ เคียงกันกับนา้

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบโปรไฟล์ความเร็วไร้ หน่วย ณ ตาแหน่งทางออกของแบบจาลองของไหลทั้งสามกับผลการ
ทดลองแบบ in vitro ของ (Gijsen, et al., 1999, pp. 601-608) Re = 270
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การไหลผ่านหลอดเลือดตีบ
เนื่องมาจากในหั วข้ อที่แล้ ว พบว่ า แบบจาลองการ
ไหล Casson ให้ ผลลัพธ์ท่ีใกล้ เคียงกับผลการทดลอง
สาหรับการไหลผ่านหลอดเลือดปกติ ดังนั้นสาหรับการ
ไหลผ่ า นหลอดเลื อ ดตี บ เราจึ ง เลื อ กใช้ แบบจ าลอง
Casson ในการศึกษา โดยพิจารณาผลลัพธ์ในรูปของ
ความเค้ นเฉือนที่ผนัง (Wall Shear Stress) ของบริเวณที่
เกิดการตีบ อันเป็ นข้ อมูลที่สาคัญทางการแพทย์และโปร
ไฟล์ความเร็วของการไหลที่ระดับการตีบเท่ากับ 7.61,
13.39, 29.28, 50, 75 และ 80% เพื่อเป็ นการอธิบาย
ข้ อมู ล ของความเค้ นเฉื อ นที่ ผ นั ง จากนั้ น จึ ง ท าการ
เปรี ย บเที ย บกั บ หลอดเลื อ ดปกติ ท่ี ไ ม่ มี ก ารตี บ จาก
ตาแหน่ งก่อนจนถึงหลังการตีบ จากรูปที่ 8 พบว่ า ที่
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ระดับการตีบสูงขึ้นจะให้ ค่าความเค้ นเฉือนที่ผนังสูงขึ้น
ด้ วย โดยที่ระดับการตีบเท่ากับ 75 และ 80% ให้ ค่าของ
ความเค้ นเฉือนที่ผนังสูงกว่าที่ระดับความตีบอื่นๆ อย่าง
เห็น ได้ ชั ด และปรากฏเป็ นอาการเจ็บหน้ า อกในผู้ ป่ วย
หลอดเลือดหั วใจตีบนั่นเอง ซึ่งแพทย์อาจพิจารณาการ
รักษาด้ วยการทาบอลลูนและใส่ขดลวดสวนหัวใจ เป็ นที่
น่าสังเกตว่า ที่ระดับการตีบตั้งแต่ 7.61% ถึง 75% นั้น
ค่าสูงสุดของความเค้ นเฉือนที่ผนังเกิดขึ้นก่อน (29.5 mm)
ตาแหน่งกึ่งกลางของการตีบ (30 mm) ในขณะที่ท่รี ะดับ
การตีบเท่ากับ 80% ให้ ค่าสูงสุดของความเค้ นเฉือนที่
ผนั ง ที่ต าแหน่ ง กึ่ง กลางของการตี บ ซึ่ ง เป็ นต าแหน่ ง ที่
พื้นที่หน้ าตัดของการไหลมีค่าน้ อยที่สดุ นั่นเอง

รูปที่ 8 ความเค้ นเฉือนบริเวณผนังหลอดเลือดที่ระดับการตีบต่างๆ
รูปที่ 9 แสดงเส้ นกระแสของการไหลผ่านหลอดเลือด
ที่ระดับการตีบต่างๆ สังเกตได้ ว่าที่อตั ราการตีบต่าๆ เช่น
7.61 และ 13.39% นั้นการไหลยังใกล้ เคียงกับการไหล
ผ่านหลอดเลือดปกติ (0%) ความผิดปกติของการไหล
ของเลือดจะพบที่อตั ราการตีบ 29.28% ขึ้นไป โดยพบ

การเกิดการแยกของการไหล (Flow Separation) หลัง
บริเวณที่ตีบและเกิดการไหลย้ อนกลับ ในขณะที่ท่อี ัตรา
การตีบ 50% ถึง 80% นั้นเส้ นกระแสแสดงการไหลหมุน
วนเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งที่ระดับความตีบเหล่านี้น่ีเองที่
ทาให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดอาการแน่นหน้ าอก
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รูปที่ 9 เส้ นกระแสของการไหลผ่านหลอดเลือดที่ระดับความตีบต่างๆ
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นสังเกตได้ ว่าทั้งค่าของความเค้ น
เฉือนที่ผนังมีค่าสูงและเส้ นกระแสหลังการตีบแสดงการ
ไหลหมุนวนอย่างรุนแรงสาหรับระดับการตีบตั้งแต่ 50%
ขึ้นไป ดังนั้นเราจะพิจารณาโปรไฟล์ของความเร็วเฉพาะ
ระดับการตีบ 50%, 75% และ 80% เท่านั้น จากรูปที่
10(ก) โปรไฟล์ความเร็วบริเวณก่อนการตีบของอัตรา
การตีบ 50% มีลักษณะเป็ นพาราโบลาและมีความเร็ว
ต่าสุด สาหรับอัตราการตีบ 75% และ 80% โปรไฟล์
ความเร็วมีค่าสูงขึ้นตามลาดับ โปรไฟล์ความเร็วของทั้ง
สามตัดกันที่ r = 1.25 mm โดยหลังจากจุดนี้จนถึงผนัง
หลอดเลือด ระดับการตีบ 50% ให้ ค่าความเร็วสูงกว่ า
ของระดับการตีบ 75% และ 80% ซึ่งให้ ความเร็วที่
ใกล้ เคียงกัน รูปที่ 10(ข) แสดงโปรไฟล์ความเร็ว ที่
บริ เ วณกึ่ง กลางของการตีบ พบว่ า โปรไฟล์ ค วามเร็ว ที่
อัตราการตีบ 80% จะมีค่าสูงที่สดุ ที่อตั ราการตีบ 75%
มีความเร็วรองลงมาและที่อตั ราการตีบ 50% มีความเร็ว
ต่าที่สดุ แต่โปรไฟล์ความเร็วของอัตราการตีบทั้งสามจะมี
ลักษณะมีลักษณะแบนราบต่างจากตาแหน่งก่อนการตีบ
ในรูป 10(ก) ทั้งนี้เป็ นเพราะพื้นที่การไหลน้ อยลงทาให้
เม็ดเลือดถูกอัดตัว เป็ นเหตุให้ มรี ะยะห่างระหว่างกันน้ อย

เมื่อพิจารณาบริเวณหลังการตีบในรูปที่ 10(ค) และ
(ง) พบว่า โปรไฟล์ความเร็วของระดับการตีบ 80% มีค่า
สูงในช่วง r = 0 ถึง 0.2 mm จากนั้นความเร็วจะลดลง
อย่ างรวดเร็วจนถึงระยะ r = 0.3 mm และความเร็ว
ค่อยๆลดลงจนเท่ากับศูนย์ท่ี r = 0.6 mm แล้ วจึงลดลง
ไปต่ากว่าศูนย์ ซึ่งหมายถึงการไหลกลับหรือ Back Flow
ดังแสดงในรูปที่ 11 สุดท้ ายความเร็วเพิ่มขึ้นและลู่เข้ าสู่
ศูนย์ในบริเวณใกล้ ผนังในรูปที่ 10(ค) และความเร็วมีค่า
สูงกว่าศูนย์แล้ วจึงเข้ าสู่ศูนย์ท่ผี นังดังรูปที่ 10(ง) ซึ่งเป็ น
ตาแหน่งห่ างออกมาจากทางออก สาหรับที่ระดับการตีบ
75% มีค่าความเร็วรองลงมาและตามด้ วยระดับการตีบ
50 % สังเกตได้ ว่า ที่ระยะ r = 0 ถึง 0.2 mm สาหรับ
อัตราการตีบ 75% และที่ r = 0 ถึง 0.5 mm สาหรับ
อัตราการตีบ 80% นั้นแสดงลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน
กล่ าวคือ ความเร็วค่อนข้ า งคงที่ แล้ วจึงลดลงเข้ าสู่ศูนย์
ก่อนถึงผนัง (r = 2 mm) นี่เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงการ
เริ่มต้ นการเกิด Adverse Gradient (dP/dx > 0) ซึ่งจะ
ก่อให้ เกิดการไหลย้ อนกลับ (Back Flow) ดังแสดงในรูป
ที่ 11 ซึ่งปรากฏเป็ นอาการเจ็บหน้ าอกของผู้ป่วยหลอด
เลือดหัวใจตีบในระดับการตีบสูงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปนั่นเอง
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(ก) ตาแหน่งก่อนตีบที่ 28 mm วัดจากทางเข้ า

(ค) ตาแหน่งหลังตีบที่ระยะ 32 มิลลิเมตรจาก

(ข) ตาแหน่งกึ่งกลางบริเวณตีบที่ระยะ 30 มิลลิเมตรจากทางเข้ า

(ง) ตาแหน่งหลังตีบที่ระยะ 34 มิลลิเมตรจากทางเข้ า

รูปที่ 10 โปรไฟล์ความเร็วที่ระยะต่างๆ ของหลอดเลือดตีบที่ระดับต่างๆ

(ก)

(ข)

115

(ค)

รูปที่ 11 โปรไฟล์ความเร็วที่บริเวณที่เกิดการตีบของหลอดเลือดที่ระดับความตีบ
ต่างๆ

116
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การไหลผ่านขดลวดสวนหัวใจ
ในผู้ป่ วยหลอดเลื อดตีบนั้ น แพทย์จ ะทาการรักษา
ด้ วยการทาบอลลูนแล้ วตามด้ วยการใส่ขดลวด (Stent)
เข้ าไปเพื่อถ่างหลอดเลือดตีบออก ในที่น้ ีเราจะพิจารณา
เฉพาะขดลวดโลหะเปลือย (Bare Stent) เท่านั้น มิใช่
ขดลวดที่เคลือบยา (Drug Eluting Stent – DES) และ
ไม่ นาการบาดเจ็บของผนังหลอดเลือดเนื่องจากการใส่
ขดลวดมาคิด รูปที่ 12 แสดงการกระจายของความเค้ น
เฉื อ นที่ผ นั ง หลอดเลื อ ดภายในระยะพิ ท ช์ สุด ท้ า ยของ
ขดลวดชนิดต่างๆ โดยที่ x แทนระยะทางระหว่างพิทช์ท่ี
ไม่ ไ ด้ สัมผัส กับลวด พบว่ า แนวโน้ มของค่ า ความเค้ น
เฉือนในที่น้ ีแบ่งออกได้ เป็ นสองแบบด้ วยกัน ได้ แก่ (1)
แนวโน้ มพาราโบล่ า ซึ่ ง ปรากฏในขดลวดสปริ ง และ
ขดลวด NIR® และ (2) แนวโน้ มของค่าความเค้ นเฉือน
ที่ ล ดลงจนถึ ง ค่ า ต่ า สุ ด แล้ วจึ ง เพิ่ ม ขึ้ นจนถึ ง ค่ า สู ง สุ ด
จากนั้นจึงลดลงมาอีกครั้ง ปรากฏในขดลวดสปริงหน้ าตัด
ครึ่งวงกลมและขดลวดชนิด Slotted Tube เมื่อพิจารณา
โดยรวมจะสังเกตได้ ว่า ขดลวดแบบ NIR® ให้ ค่าความ
เค้ น เฉื อ นที่ผ นั ง สม่ า เสมอที่สุด ทั้ง นี้ การเปลี่ ย นแปลง
มากๆ ของความเค้ นเฉือนอาจจะส่งผลต่อการทางานของ
Endothelial Cell ซึ่งถูกกระตุ้นด้ วยแรงเชิงกลจากการ
ไหลซึ่งในที่น้ กี ค็ อื ความเค้ นเฉือนนั่นเอง

สาหรับค่าความเค้ นเฉือนที่ผนังที่มีแนวโน้ มพาราโบ
ล่านั้น ขดลวด NIR® ให้ ค่าความเค้ นเฉือนที่ผนังสูงกว่า
แบบสปริง สังเกตได้ ว่า พื้นที่หน้ าตัดของขดลวด NIR®
คิดเป็ น 0.01 mm2 ในขณะที่พ้ ืนที่หน้ าตัดของขดลวด
แบบสปริ ง คิ ด เป็ น 0.126 mm2 ท าให้ ขดลวด NIR®
เปิ ดโอกาสให้ ผนังหลอดเลือดสัมผัส กับเลือดได้ มากกว่ า
ขดลวดแบบสปริง
เมื่อพิจารณาแนวโน้ มที่ (2) จุ ดต่าที่สุดอยู่ใกล้ ต้น
ระยะพิทช์และจุ ดสูงที่สดุ อยู่ค่อนไปทางปลายพิทช์ และ
เมื่อพิ จารณาภาพรวมพบว่ า ขดลวดสปริง หน้ าตัดครึ่ ง
วงกลมให้ ค่ าความเค้ น เฉื อนที่ผ นัง สูง กว่ าขดลวดแบบ
Slotted Tube โดยที่พ้ ืนที่หน้ าตัดของขดลวดสปริงหน้ า
ตัดครึ่งวงกลมเป็ น 0.25 mm2 และพื้นที่หน้ าตัดของ
ขดลวดของ Slotted Tube มีค่าเป็ น 0.2 mm2
อย่างไรก็ตาม ผลของค่าความเค้ นเฉือนที่ผนังในทุก
กรณีมคี ่าต่ากว่า 0.5 Pa ซึ่งเป็ นค่าที่ส่งผลต่อการเกิดการ
แบ่งตัวของ Endothelial Cell (Bernard, et al., 2003,
pp. 991-998)อันจะเป็ นสาเหตุของการเกิดการกลับมา
ตีบ นอกจากนี้ผลลัพธ์ท่ไี ด้ ยังตรงกับที่ (Koskinas, et al.,
2012, pp. 1337-1349)ได้ สรุปไว้ ว่า ขดลวดหน้ าตัด
สี่เหลี่ยมก่อให้ เกิดการไหลแยกหลัง Strut ของขดลวด
ดังนั้นจึงส่งผลให้ ค่าความเค้ นเฉือนที่ผนังต่า

รูปที่ 12 ความเค้ นเฉือนของผนังหลอดเลือดระหว่างเส้นลวดของขดลวดสวนหัวใจแบบต่างๆ
รูปที่ 13 แสดงโปรไฟล์ความเร็วเฉลี่ยของเลือดที่ไหล
ผ่านหลอดเลือดที่ใส่ขดลวดสวนหั วใจทั้งสี่แบบภายใน
พิทช์สดุ ท้ ายของขดลวดเปรียบเทียบกับโปรไฟล์ความเร็ว
ของเลือดที่ไหลหลอดเลือดปกติ พบว่ า หลอดเลือดที่มี
ขดลวดสวนหัวใจให้ โปรไฟล์ความเร็วของการไหลของ
เลือดลดลงอย่างเอ็กซ์โพเนนเชียล ในขณะที่หลอดเลือด
ปกติให้ โปรไฟล์เป็ นพาราโบล่า ตั้งแต่บริเวณกึ่งกลางท่อ

หรือ r/R = 0 จนถึงระยะ r/R  0.3 ทุกกรณีให้
ความเร็วไร้ หน่วยที่ใกล้ เคียงกัน และตั้งแต่ r/R  0.3
จนถึงผนังหลอดเลือดหรือ r/R = 1 ความแตกต่างจึง
เริ่ ม ปรากฏ โดยขดลวดสปริ ง ที่ มี ห น้ าตั ด วงกลมให้
ความเร็วที่ลดลงอย่างรวดเร็วที่สดุ รองลงมาเป็ นขดลวด
สปริงหน้ าตัดครึ่งวงกลม แบบ Slotted Tube และแบบ
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NIR ตามลาดับ จากรูปที่ 14 การไหลผ่านขดลวดทุก อัตราส่วนของความหนาและความกว้ างของลวดดังแสดง
กรณีพบ Back Flow เกิดขึ้นภายในพิทช์ แต่เนื่องจาก ในตารางที่ 1 พบว่ามีค่าค่อนข้ างมากจึงพบการแยกการ
ความโค้ งของหน้ าตัดวงกลมของสปริ งในรูป ที่ 14(ก) ไหลและการไหลย้ อนหลัง Strut ของขดลวดแต่ละแบบ
จึงอาจทาให้ การไหลเข้ าไม่ ถึง นอกจากนี้เมื่อพิ จารณา

รูปที่ 13 โปรไฟล์ความเร็วไร้ หน่วยเฉลี่ยในพิทช์สดุ ท้ ายของขดลวด

(ก) สปริงหน้ าตัดวงกลม

(ค) Slotted Tube

(ข) สปริงหน้ าตัดครึ่งวงกลม

(ง) NIR

รูปที่ 14 โปรไฟล์ความเร็วที่ตาแหน่งต่างๆ ภายในพิตช์ของขดลวดสวนหัวใจชนิด
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สรุปผลการทดลอง
กิตติกรรมประกาศ
1. จากการศึ ก ษาลั ก ษณะการไหลของเลื อ ดผ่ า น
หลอดเลือดโดยอาศัยกระบวนการทางไฟไนท์เอลิเมนต์
โดยใช้ แบบจาลอง 3 แบบ ได้ แก่ Newtonian, CarreauYasuda และ Casson เมื่อนาผลที่ได้ มาเปรียบเทียบกัน
พบว่ า โปรไฟล์ ค วามเร็ว ที่บ ริ เ วณกลางท่ อ แบบจ าลอง
Casson มีลักษณะแบนกว่าแบบจาลอง Carreau-Yasuda
และ Newtonian นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลที่ได้ จาก
แบบจาลองทั้งสามกับผลการทดลองการไหลของเลือดที่
ได้ จากวรรณกรรมของ (Bernard, et al., 2003, pp.
991-998) พบว่ า Casson ให้ ผลที่ใกล้ เคียงกับการ
ทดลองมากกว่ าอีกสองแบบจาลอง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
บริเวณใกล้ ก่งึ กลางท่อ หรือบริเวณของ Bulk Flow เนื่อง
มากจากแบบจาลอง Casson รวมผลของเม็ดเลือดแดง
และ hematocrit ไว้ ด้วย
2. สาหรับการศึกษาผลกระทบของอัตราการตีบของ
หลอดเลื อ ดที่มีต่ อ การไหลของเลื อ ดนั้ น เราได้ ท าการ
คานวณอัตราการตีบที่ 7.61% ถึง 80% พบว่า ที่อตั รา
การตีบต่าๆ นั้นการไหลผ่านบริเวณที่ตีบไม่ต่างจากกรณี
ของหลอดเลือดที่ไม่ตีบเท่าไรนัก อย่ างไรก็ตาม ที่อัตรา
การตีบ 50% ขึ้นไปนั้น พบว่าเกิดการไหลแยก (Flow
Separation) และการไหลย้ อน (Back Flow) เป็ นเหตุให้
การไหลมีลักษณะหมุนวนอย่างชัดเจน
3. การไหลผ่ า นหลอดเลื อ ดที่ ใ ส่ ข ดลวด โดย
พิจารณาขดลวด 4 แบบ ได้ แก่ สปริงหน้ าตัดวงกลม
สปริงหน้ าตัดครึ่งวงกลม Slotted Tube และ NIR® ซึ่ง
สองแบบหลั ง มี ห น้ า ตั ด เป็ นสี่เ หลี่ ย มผื น ผ้ า และมี
อัตราส่วนของความหนาและความกว้ างของลวดเป็ น 1,
0.5, 0.2 และ 1 ตามลาดับ พบว่าในทุกแบบเกิดการ
แยกการไหลและการไหลแยกระหว่ าง Strut ของขดลวด
ซึ่งให้ แนวโน้ มของค่าความเค้ นเฉือนที่มีค่าน้ อยๆ ส่งผล
ให้ อาจเกิด การกลั บมาตีบได้ อีก กล่ า วคือ ทาให้ ค วาม
เข้ ม ข้ น ของเกล็ด เลื อ ดสู ง ขึ้ น และอาจก่ อ ให้ เกิด การ
แข็งตัวของเกล็ดเลือดได้ ดังนั้นวิธกี ารแก้ ไขจึงเป็ นการใช้
ขดลวดเคลือบยาหรือ Drug-Eluting Stent (DES) แทน
ขดลวดเปลือย (Bare-Metal Stent) ลดความหนาของ
ขดลวดลงและเพิ่มระยะพิทช์ของขดลวด เพื่อลดการเกิด
การไหลแยกหลัง Strut
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