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บทคัดย่ อ

โรงพยาบาลมี ค วามจําเป็ นที่ จะต้องมี การใช้ก๊าซทางการแพทย์ในพื้ น ที่ ต่างๆในโรงพยาบาล อยู่
ตลอดเวลาและต่อเนื่ อง ดังนั้นเครื่ องมือแพทย์หรื ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่ องช่วยหายใจ ต้องสามารถ
ใช้ง านได้ต ลอดเวลาและอย่างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งความจําเป็ นดัง กล่ า วนี้ ระบบจ่ ายก๊ า ซทางการแพทย์
สามารถรองรับความจําเป็ นดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์รวมถึงมีความปลอดภัยในขณะที่ใช้งาน
ในขณะที่ ขา้ พเจ้าได้ทาํ การฝึ กสหกิ จศึกษาอยู่น้ ัน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ควบคุ มการ
ติดตั้งของระบบก๊าซทางการแพทย์รวมถึงระบบประกอบอาคารอื่นๆ ซึ่ งทําให้ขา้ พเจ้าได้เห็นปั ญหา
ความปลอดภัยของระบบท่อก๊าซทางการแพทย์ โดยการจําลองด้วยโปรแกรมเขียนแบบสามมิติ เพื่อ
หาค่าความปลอดภัยในท่อทองแดง 3 แบบคือ แบบเค แบบแอลและแบบเอ็ม ทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ์
คือ เอ บี และซี ซึ่ งมีทฤษฎีความปลอดภัยเข้ามาเกี่ ยวข้อง จากผลการจําลองโดยใช้โปรแกรมพบว่า
ท่อทองแดงยี่ห้อบี มี ค่าความปลอดภัย มากที่สุดคือ 86.443 และราคาต้นทุ นในการติ ดตั้ง แบบเอ็ม
นั้นมีราคาตํ่าที่สุดโดยอยูท่ ี่ ราคา 44,480 บาท คิดเป็ น 58%ของท่อทองแดงแบบแอล และ 37% ของ
ท่อทองแดงแบบเค
ซึ่ งหัวเรื่ องการฝึ กสหกิ จครั้ งนี้ ช่ วยทําให้ท ราบถึ งปั ญหาและวิธีการแก้ไขปั ญหาโดยการ
จําลองโดยใช้โปรแกรม ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการทางวิศวกรรม โดยสามารถทําให้ทราบถึง ค่าความ
ปลอดภัยของท่อทองแดงแต่ละชนิด และลดต้นทุนในการติดตั้ง
คําสําคัญ : การจําลอง , ค่าความปลอดภัย , ระบบก๊าซทางการแพทย์
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงพยาบาลมีความจําเป็ นที่จะต้องมีการใช้ก๊าซทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆในโรงพยาบาล
อยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่ อง เพื่อการรักษาชี วิตผูป้ ่ วย ดังนั้นเครื่ องมือแพทย์หรื ออุปกรณ์ ต่างๆ เช่ น
เครื่ องช่ วยหายใจ ต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ งความจําเป็ นดังกล่ าวนี้
ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ หรื อไปป์ ไลน์สามารถรองรับความจําเป็ นดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์
รวมถึงมีความปลอดภัยในขณะที่ใช้งานโดยที่การใช้งานระบบก๊าซทางการแพทย์แบบเดิมคือการนํา
ท่ อ บรรจุ ก๊ าซ (Cylinder) นําไปตั้ง ณ จุ ดใช้ง าน และต่ ออุ ป กรณ์ ตรงไปยังผูป้ ่ วย ดังได้ก ล่ าวใน
เบื้องต้นโรงพยาบาลมี ความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้งานก๊าซทางการแพทย์ตลอดเวลาและต่อเนื่ อง การใช้
ท่อบรรจุก๊าซแบบนี้ อาจเกิ ดปั ญหาก๊าซหมดขณะใช้งานได้และต้องทําการสํารองท่อบรรจุก๊าซให้
ในบริ เวณใกล้เคียง ทําให้เกิดความเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งแก่ผปู ้ ่ วยและผูเ้ กี่ยวข้อง พร้อมทั้งสิ้ น
เปลื้องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสําหรับป้ องกันและการดูแลรักษาระบบดังกล่าว
ในปั จจุบนั โรงพยาบาลขนาดตั้งแต่ 100 เตียงขึ้นไป มีการติดตั้งระบบท่อจ่ายก๊าซทางการ
แพทย์ เพื่ ออํานวยความสะดวก สําหรับบุ คลากรในการให้ก ารบําบัดรัก ษาผูป้ ่ วยโดยระบบก๊าซ
การแพทย์ที่ได้มาตรฐานโดยเลขที่ มอก. 540-2555 เป็ นมาตรฐานที่ใช้บงั คับกับผูผ้ ลิตและนําเข้า

รู ปที่ 1.1 ตัวอย่างระบบก๊าซทางการแพทย์
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ในส่ วนของท่อทองแดงที่ใช้ในระบบก๊าซทางการแพทย์จะทํามาจากทองแดง ส่ วนข้อต่อที่
ใช้เป็ นจุดเชื่ อมต่อระหว่างท่อทองแดง จะต้องใช้วิธีการบัดกรี แข็ง(Brazing)โดยให้ความร้อนที่ท่อ
ทองแดงและเติ มลวดเชื่ อมโดยไม่ใช้น้ าํ ยาประสาน ภายหลังการเชื่ อมท่ อทองแดงแต่ละจุ ด ต้อง
ตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยสายตาโดยที่ตอ้ งไม่มีส่ิ งผิดปกติดงั ต่อไปนี้
1) ลวดเชื่อมไม่หลอมละลาย
2) แนวเชื่อมรอยเชื่อมไม่เต็ม
3) รอยต่อไม่สามารถรับแรงดันในการทดสอบได้
4) มีรอยแตกที่ท่อหรื อส่ วนประกอบ
5) มีรอยแตกที่แนวเชื่อม
สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม ได้มีการใช้ระบบไปป์ ไลน์ก๊าซในระบบก๊าซทางการแพทย์ดงั
รู ปที่ 1.2 เนื่องจากเป็ นการพัฒนาระบบโซนวาล์วจากของเดิมที่มีการเดินท่อลอยนอกผนังจึงทําให้
อายุการใช้งานที่ส้ ันลง และมีราค่าค่าวัสดุที่แพงกว่า และอาจะเกิดอุบตั ิเหตุจากการรั่วซึ มของท่อ
ก๊าซที่เกิดจากความชื้นทําให้เกิดสนิมกัดกร่ อนผิว หรื อเป็ นตามดได้เช่น ออกซิเจนมีคุณสมบัติที่
สามารถทําให้ไฟติดโดยเมื่อมีการรั่วออกมาในบรรยากาศ พร้อมกับมีวตั ถุติดไฟเกิดขึ้น จะทําให้
เกิดการลุกไหม้ได้และถ้ามีปริ มาณมากๆจะทําให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุ นแรงกว่าปกติ จึงได้มีการ
พัฒนาโดยการเดินแนวท่อก๊าซโดยการฝังในผนังพร้อมใส่ สลีปพีวซี ี เพื่อป้ องกันผิวท่อกับความชื้น
ต่างๆ รวมถึงได้ประโยชน์โดยการเพิ่มพื้นที่การใช้สอย ลดราคาต้นทุนในการติดตั้งและเพิ่มความ
สวยงามในพื้นที่มากขึ้น การปรับปรุ งครั้งนี้ทาํ ให้ได้รับประโยชน์จากทั้งทางวิศวกรรม และ
สถาปัตยกรรม

รู ปที่ 1.2 ระบบก๊าซทางการแพทย์ (ภายนอก)
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โครงการนี้ จึงศึกษาการจําลองระบบไปป์ ไลน์ก๊าซทางการแพทย์ดงั รู ปที่ 1.3 เพื่อหาข้อมูล
เกี่ยวกับระบบไปป์ ไลน์วาล์วในระบบก๊าซทางการแพทย์ โดยลักษณะไปป์ ไลน์วก๊าซทางการแพทย์
แบบนี้ จะช่ วยทําให้ทราบถึ งคุ ณสมบัติของท่อแต่ละชนิ ดในการทนแรงดัน และเพิ่มพื้นที่ ในการ
ทํางาน การใช้สอย รวมถึงความสวยงาม และยังช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งระบบไปป์ ไลน์ก๊าซทาง
แพทย์

รู ปที่ 1.3 ระบบก๊าซทางการแพทย์ (ภายใน)
1.2 วัตถุประสงค์ โครงงำน
1.2.1 เพื่อหาค่าความปลอดภัยท่อทองแดงทั้ง 3 ชนิด
1.2.2 เพิ่มเปรี ยบเทียบราคาระบบการเดินท่อทองแดงทั้ง 3 ชนิด
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ไปป์ ไลน์ก๊าซทางการแพทย์ท้ งั ระบบ
1.3.2 หาค่าความปลอดภัยของท่อทองแดงแต่ละผลิตภัณฑ์ คือ เอ บี และซี
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 เพื่อทราบถึงค่าความปลอดภัยในการใช้งานของท่อทองแดงแต่ละชนิด
1.4.2 ทราบถึงราคาต้นทุน และ ราคาที่ประหยัด
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1.5 ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยง
ตั้งหัวข้อของโครงงาน
รวบรวมข้อมูล
พัฒนาโครงการ
ทดสอบระบบ
จัดทําเอกสาร

พ.ค. 60

มิ.ย 60

ก.ค. 60

ส.ค. 60

บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
เพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ของการดาเนิ นโครงการ ผูจ้ ดั ทาโครงการนี้ จึงได้ศึกษาข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอตามหัวข้อย่อยเพื่อสะดวกในการพิจารณาดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2.1.1 ทฤษฏีเกี่ยวกับความปลอดภัย
2.1.2 ทฤษฏีไฟไนต์เอลิเมนต์เกี่ยวกับการไหล
2.1.3 แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์
2.1.4 ประโยชน์ของระบบก๊าซทางการแพทย์
2.1.5 ชนิดของก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์
2.1.6 มาตรฐานอุปกรณ์และการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์
2.1.7 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการติดตั้ง
2.1.8 วัสดุท่อและข้อต่อ
2.1.9 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทดสอบ
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2.2.1 การประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อหาค่าความปลอดภัยของเชือกพยุงช่วยชีวติ
2.2.2 การวิเคราะห์โครงสร้างชั้นวางผักไฮโดรโปนิกส์ที่สร้างจากเหล็กกลม
2.2.3 การออกแบบกลไกประตูเลื่อนสาหรับรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล
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2.1 ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
2.1.1 ทฤษฏีเกีย่ วกับความปลอดภัย
ในการผลิ ตการออกแบบชิ้ นงานเครื่ องจักร เครื่ องก่ อสร้ างหรื อแม้แต่การขนถ่ ายวัส ดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในโรงงานหรื อที่หน้างานก่อสร้าง เมื่อจะดาเนิ นงานใดๆก็ตาม จะต้องมีคา่ เผื่อไว้
สาหรับการออกแบบเพื่อป้ องกันไม่ให้แรงหรื อกาลังต่างๆมากระทาต่อเครื่ องจักรหรื อเครื่ องมื อ
ต่ า งๆ มี ม ากเกิ นกว่า ที่ เ ครื่ องจัก รหรื อเครื่ อ งมื อ นั้นๆจะรั บ ได้ ค่ า เผื่อดัง กล่ า วเรี ย กว่า ค่ า ความ
ปลอดภัย หากเผื่อน้อยไปก็ จะเกิ ดอันตราย แต่ แม้เราจะพิ จารณาปั จจัย ต่ า งๆที่ ค าดว่า จะเกิ ดกับ
ชิ้นงาน เครื่ องจักรหรื อเครื่ องมือต่างๆที่เราได้ออกแบบไว้อย่างครบถ้วนแล้ว แต่เหตุการณ์ต่างๆที่
เราไม่สามารถคาดเดาได้ อย่างไรก็ดีการใช้ค่าความปลอดภัยมากไปก็ทาให้สิ้นเปลือง ยิ่งในยุคสมัย
นี้แล้วการลดต้นทุนในการผลิตเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น หากใช้ค่าความปลอดภัยมาก ต้นทุนก็สูงมาก [4]
𝐹. 𝑆. =

𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙
𝑃𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤

หรื อ 𝐹. 𝑆. =

𝜎𝑓𝑎𝑖𝑙
𝜎𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤

𝐹. 𝑆.

คือ ค่าความปลอดภัย

𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙

คือ แรงสู งสุ ดที่ทาให้เกิดความเสี ยหาย

𝑃𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤

คือ แรงที่อนุญาตให้ใช้งานได้

หรื อ 𝐹. 𝑆 =

𝜏𝑓𝑎𝑖𝑙
𝜏𝑓𝑎𝑖𝑙

(1)

ตารางที่ 2.1 ชนิดของแรงและวัสดุที่นามาใช้งาน [4]
ชนิดของแรง
แรงอยูน่ ิ่ง
แรงเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
แรงกระแทกอย่างหนัก

เหล็กเหนียว
3-4
8
10-15

เหล็กหล่อ
5-6
10
15-20

2.1.2 ทฤษฎีไฟไนต์ เอลิเมนต์
2.1.2.1การไหลแบบไม่หนืดและไม่อดั ตัว
2.1.2.1.1 สมการไฟไนต์เอลิเมนต์
โดเมนขอบเขตของการไหลทั่ว ไปโดยสภาวะการไหลภายในขอบเขตนั้ นถู ก
ครอบคลุ มด้วยสมการในรู ปแบบของลาปลาซ เงื่ อนไขขอบเขตประกอบด้วยการกาหนดฟั งก์ชั่น
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การไหลหรื อกาหนดเงื่ อนไขขอบเขตผนัง การประดิ ษฐ์สมการไฟไนต์เอลิ เมนต์สาหรับปั ญหานี้
สามารถทาได้โดยการประยุกต์ระเบียบวิธีถ่วงน้ าหนักเศษตกค้าง(Method of Weighted Residuals)
ระเบียบวิธีการดังกล่าวเริ่ มจากการคูณเศษตกค้างซึ่ งก็คือสมการเชิ งอนุพนั ธ์น้ นั ด้วยฟั งก์ชนั่ น้ าหนัก
แล้วทาการอินทิเกรตครอบพื้นที่ของเอลิเมนต์และบังคับผลลัพธ์ที่ได้น้ นั ให้มีค่าสมบูรณ์เท่ากับศูนย์
นัน่ คือ [6]
∂2 φ

𝜕2 𝜑

i = 1,2,....,m

∫𝐴( ∂x2 + 𝜕𝑦2 )dA = 0

(2)

โดย m แทนจานวนจุดต่อของเอลิเมนต์ชนิดที่ใช้น้ นั โดยทัว่ ไปเราจะสมมติการกระจายของฟังก์ชนั่
การไหลบนเอลิเมนต์ในรู ปแบบดังนี้
(3)

𝜑(𝑥, 𝑦) = [ 𝑁(𝑥, 𝑦) ] {𝜑}

โดย [N] คือเมทริ กซ์ฟังก์ชนั่ การประมาณภายในเอลิเมนต์ หากเราใช้หลักการบับโนฟกา
เลอร์ คิน (Bubnov-Galerkin) กล่าวคือ ใช้ฟังก์ชนั่ น้ าหนัก Wที่เหมือนกันกับฟั งก์ชั่นการประมาณ
ภายใน Nและทาการอินทิเกรตทีละส่ วนโดยใช้หลักทฤษฎี ของเกาส์ (Guess's Theorem) เราจะได้
สมการไฟไนต์เอลิเมนต์ในรุ ปแบบดังนี้ [6]
[𝐾] {𝜑}

โดย

=

(4)

{𝐹}

[𝐾] = ∫A({ } ⌊ ⌋ + { } ⌊ ⌋) 𝑑𝐴
𝜕X ∂x
𝜕𝑦 𝜕𝑥

∂N

∂N

𝜕𝑁

𝜕𝑁

(5)

{𝐹} = ∫𝐴(−𝑣𝑙 + 𝑢𝑚) {𝑁} 𝑑𝑆

(6)

ซึ่ง l และ m เป็ นทิศทางของโคไซน์ (Direction Cosines) ของเวกเตอร์ ที่ต้ งั ฉากกับผนัง
ซึ่ งมีลกั ษณะการกระจายของฟังก์ชนั่ การไหล 𝜑 ในลักษณะแผ่นเรี ยบบนเอลิเมนต์ดงั นี้
φ(𝑥, 𝑦) = ⌊𝑁1 𝑁2 𝑁3 ⌋{

𝜑1
𝜑2

𝜑3

}

(7)

โดย 𝑁𝑖 , i = 1,2,3 แทนฟังก์ชนั่ การประมาณภายในเอลิเมนต์
𝑁𝑖 (𝑥, 𝑦) =

1
2𝐴

( 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 𝑥 + 𝑐𝑖 𝑦)

(8)

ในที่น้ ี A แทนพื้นที่ของสามเหลี่ยมและ 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖, 𝑐𝑖, 𝑖 = 1,2,3เป็ นค่าคงที่ซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั พิกดั ของ
จุดต่อดังแสดงโดยละเอียด ดังนั้นจากสมการความเร็ ว 𝑢 และ𝑣ของการไหลบนเอลิเมนต์น้ ีคือ
𝑢 =

𝜕𝜑
𝜕𝑦

𝑣 = −

𝜕𝜑
𝜕𝑥

𝜕𝑁

] {𝜑}

(9ก)

− [ ] {𝜑}

(9ข)

− [

𝜕𝑦

𝜕𝑁
𝜕𝑥

8

ซึ่ งเขียนในรู ปของเมทริ กซ์ได้ดงั นี้
u
{ } =
v

c1
[−b
2A
1
1

c2
−b2

c3 φ1
φ2
−b3 ] { }
φ3

(10)

สมการนี้ บอกเป็ นนัยว่าความเร็ ว 𝑢 และ𝑣 ต่างมีค่าคงที่บนเอลิเมนต์สามเหลี่ยมซึ่ งประกอบด้วย3
จุด [6]
เอลิ เมนต์เมทริ ก ซ์ ข องการไหล [𝐾] ดังแสดง ซึ่ ง สอดคล้องกับ สามเหลี่ ย มนี้ ส ามารถ
คานวณได้โดยตรง ก่อให้เกิดผลลัพธ์คือ
[𝐾] =

1
4A

b12 + c12
[
symmetric

b1 b2 + c1 c2
b22 + c22

b1 b3 + c1 c3
b2 b3 + c 2 c 3 ]
b23 + c32

(11)

ส่ ว นโหลดเวกเตอร์ ดัง แสดง ก็ ส ามารถประดิ ษ ฐ์ ข้ ึ นได้ เ ช่ น กัน หากเราพิ จ ารณาเอลิ เ มนต์
สามเหลี่ ยมดซึ่ งมีของเขตประกอบด้วยจุดต่อ 2-3 เป็ นของโดเมนของการไหลเนื่ องจากเราทราบ
ลักษณะการกระจายของฟังก์ชนั่ การไหล 𝜑 สาหรับเอลิเมนต์สามเหลี่ยม ว่าอยูใ่ นเชิงเส้นตรงตลอด
ขอบที่ประกอบด้วยจุดต่อ 2-3 ซึ่งมีความยาว 𝐿 ดังนั้นโหลดเวกเตอร์ ที่สอดคล้องกับขอบนี้คือ [6]
L
∫0 (−𝑣𝑙

+ 𝑢𝑚) {

1−
𝑆
𝐿

𝑆
𝐿

} 𝑑𝑆 = (−𝑣𝑙 + 𝑢𝑚) {

1−
S
L

S
L

𝐿 1
= (−𝑣𝑙 + 𝑢𝑚) { }
2 1

} 𝑑𝑆

(12)

นัน่ คือ โหลดเวกเตอร์ สาหรับเอลิเมนต์สามเหลี่ยมที่มีขอบประกอบด้วยจุดต่อ 2-3 ซึ่งมีความยาว 𝐿
และอยูต่ ิดขอบโดเมนของการไหลนี้คือ
0
{𝐹} = {(−𝑣𝑙 + 𝑢𝑚)𝐿/2}
(−𝑣𝑙 + 𝑢𝑚)𝐿/2

(13)

อนึ่ ง หากลักษณะของการไหลนี้ มีทิศทางของความเร็ ว 𝑣
⃑⃑⃑ ตั้งฉากกับขอบนี้ นัน่ คืออยู่ในทิศทาง
แนว 𝑛̂ เราสามารถพิสูจน์ได้วา่ โหลดเวกเตอร์ น้ ีจะมีค่าเท่ากับศูนย์ [6]
2.1.2.2 การไหลแบบไม่หนื ดแต่อด
ั ตัวได้

2.1.2.2.1 สมการไฟไนต์เอลิเมนต์

9
แนวคิดและข้อบังคับเหล่านี้ก่อให้เกิดกระบวนการคานวณที่เรี ยกว่าระเบียบวิธีเทย์เลอร์ -กา
เลอร์ คิ น (Taylor- Galerkin Algorithm) ซึ่ งเริ่ ม ประดิ ษ ฐ์ ข้ ึ น และต่ อ มาได้น ามาดัด แปลงใช้ก ับ
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์ หลักการพื้นฐานของขั้นตอนระเบียบวิธีน้ ี คือการใช้อนุ กรมเทย์เลอร์
ในการสร้างความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ที่เกี่ยวข้องกับเวลา (Time) และในขณะเดียวกันก็ใช้ระเบียบ
วิธี ถ่ วงน้ า หนัก เศษตกค้า ง แบบการ์ เลอคิ น ดัง ที่ ไ ด้อธิ บ ายเพื่ อสร้ า งสมการไฟไนต์เอลิ เมนต์ที่
เกี่ยวข้องกับตาแหน่งระยะทาง (Space) [6]
เพื่อให้ง่ายแก่การทาความเข้าใจและเพื่อให้สามารถเขียนสมการต่างๆ ทั้งหมดในที่น้ ีให้ส้ ัน
ลง เราจะมาพิ จารณาสมการย่อยแบบอย่า ง (Typical Equation) สมการใดสมการหนึ่ งในระบบ
สมการ แล้วทาการสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์จากสมการอย่างนี้ ผลที่ได้ในตอนท้ายสุ ดสามารถ
นาไปดัดแปลงใช้กบั สมการย่อยอื่นๆได้ ในที่น้ ีสมการแบบอย่างของสมการเชิงอนุพนั ธ์ คือ
𝜕u
∂i

+

∂E
∂x

+

∂F
∂y

(14)

= 0

โดย 𝑢แทนตัวแปร , 𝐸และ 𝐹 แทนปริ มาณฟลักซ์ในทิศแกน 𝑥และ 𝑦ตามลาดับ ดังตัวอย่างเช่น
ในสมการของการอนุ รักษ์มวล ตัวแปร 𝑈 ในสมการ(8.48) นั้นแทนตัวแปร ρ หรื อในสมการของ
การอนุรักษ์โมเมนตัมในทิศแกน 𝑥ตัวแปร 𝑈 แทนตัวแปร ρ𝑢 เป็ นต้น [6]
การคานวณในช่วงเวลา (Time step) ∆𝑡จากเวลา 𝑡𝑛 ไปยังเวลา 𝑡𝑛+1 ยังแบ่งย่อยและ
เป็ นสองขั้นตอน คือการคานวณหาค่าของผลลัพธ์ที่เวลา 𝑡𝑛+1/2 และที่เวลา 𝑡𝑛+1 ดังนี้
การคานวณเวลาที่ 𝑡n+1/2
การคานวณหาค่าของผลลัพธ์ต่างๆ ที่เวลา t n+1/2 ทาโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์ ดว้ ยการ
ละพจน์ที่มีอนั ดับสู งทิง้ ไปดังนี้ [6]
1

𝜕𝑢

2

𝜕𝑡

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛+1/2 ) = 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛 ) + ∆𝑡

(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛 )

(15)

จากนั้นแทนอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ข้ ึนกับเวลา ลงไปจะได้
1

𝜕𝐸

2

𝜕𝑥

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛+1/2 ) = 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛 ) − ∆𝑡 (

(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛 ) +

𝜕𝐹
𝜕𝑦

(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛 )) (16)

ที่เวลา 𝑡𝑛 การกระจายของตัวแปร 𝑈 และฟลักซ์ 𝐸 และ 𝐹บนเอลิเมนต์ใดๆ สามารถเขียนให้อยู่
ในรู ปแบบของฟังก์ชนั่ การประมาณภายในเอลิเมนต์และค่าที่จุดต่อได้ในรู ปแบบดังนี้
𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛 ) = ⌊𝑁(𝑥, 𝑦)⌋{𝑈}𝑛

(17)

𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛 ) = ⌊𝑁(𝑥, 𝑦)⌋{𝐸}𝑛

(18)

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛 ) = ⌊𝑁(𝑥, 𝑦)⌋{𝐹}𝑛

(19)

10
โดยดัช นี 𝑛 บนเวกเตอร์ ข องค่ า ที่ จุดต่ อ นี้ ระบุ ถึ ง ค่ า ซึ่ ง ทราบค่ า แล้วที่ เวลา 𝑡𝑛 ในการค านวณ
ผลลัพธ์ที่เวลา 𝑡𝑛+1/2 นี้ เราจะคานวณค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์ของทั้งเอลิเมนต์ซ่ ึ งสามารถทาได้ดว้ ย
การประยุ ก ต์ร ะเบี ย บวิ ธี ถ่ วงน้ า หนัก เศษตกค้า งโดยใช้ฟั ง ก์ชั่น น้ า หนัก ที่ มี ค่ า เท่ า กับ หนึ่ ง โดย
ประยุกต์ระเบียบวิธีน้ ี กล่าวคือทาการอินทิเกรตบนเอลิ เมนต์พ้ืนที่ 𝐴แล้วบังคับผลที่ได้ให้เท่ากับ
𝑛+1/2

ศูนย์ ลงไปจะได้ผลลัพธ์เฉลี่ยของตัวแปร 𝑈𝐷
𝑛+1/2

𝐴𝑈𝐷

= ∫𝐴⌊𝑁⌋𝑑𝐴{𝑈}𝑛 −

∆𝑡
2

ดังนี้ [6]

𝜕𝑁

∫𝐴 ⌊ 𝜕𝑥 ⌋ 𝑑𝐴{𝐸 }𝑛 −

∆𝑡
2

𝜕𝑁

∫𝐴 ⌊ 𝜕𝑦 ⌋ 𝑑𝐴{𝐹 }𝑛

(20)

สมการนี้ สามารถประดิ ษ ฐ์ ข้ ึ น มาในรู ป แบบที่ ง่ า ยๆ ได้ไ ม่ ว่ า เอลิ เ มนต์ ที่ ใ ช้ น้ ัน เป็ นเอลิ เ มนต์
สามเหลี่ยมหรื อสี่ เหลี่ยมด้านไม่เท่าและสามารถนาไปใช้ในการประดิษฐ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
โดยตรงโดยไม่จาเป็ นต้องใช้ระเบียบวิธีอินทิเกรตแบบเชิงเลข (Numerical Integration) [6]
สาหรับเอลิเมนต์ที่มีดา้ นอยูต่ ิดกับขอบของการไหลออกดังแสดงปริ มาณฟลักซ์ 𝐸 และ
𝐹 ซึ่ งไหลผ่านขอบด้านนี้ ที่เวลา 𝑡𝑛+1/2 จาเป็ นต้องหาเพื่อนาไปใช้ในการคานวณผลลัพธ์ต่างๆ
ที่เวลา 𝑡𝑛+1 เช่นกัน ปริ มาณฟลักซ์เหล่านี้ตลอดด้านหนึ่งของเอลิเมนต์ที่ยาว 𝐿 ซึ่งมีการไหลออก
สามารถคานวณได้จากตัวแปรที่ขอบนั้นซึ่ งหาได้ในทานองเดียวกันดังนี้คือ [6]
𝑛+1/2

𝐿𝑈𝑥

= ∫𝐿⌊𝑁⌋𝑑𝑆{𝑈}𝑛 −

∆𝑡
2

𝜕𝑁

∫𝐿 ⌊ 𝜕𝑥 ⌋ 𝑑𝑆{𝐸 }𝑛 −

∆𝑡
2

𝜕𝑁

∫𝐿 ⌊ 𝜕𝑦 ⌋ 𝑑𝑆{𝐹 }𝑛

(21)

การคานวณที่เวลา 𝑡𝑛+1
ส าหรั บ การค านวณหาค่ า ต่ า งๆที่ เ วลา 𝑡𝑛+1 การใช้ อ นุ ก รมเทย์เ ลอร์ แ บบผลต่ า ง
สื บเนื่องข้างหน้าและย้อนหลังที่เวลา 𝑡𝑛+1 ก่อให้เกิดสมการดังนี้
𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛+1 ) = 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛+1 ) + ∆𝑡

𝜕𝑈
𝜕𝑡

(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛+1/2 )

(22)

หากเราแทนอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ข้ ึนกับเวลา ลงไปในสมการนี้จะได้
𝜕𝐸

𝜕𝐹

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛+1 ) = 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛+1 ) − ∆𝑡 (𝜕𝑥 (𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛+1/2 ) + 𝜕𝑦 (𝑥, 𝑦, 𝑡𝑛+1/2 ))

(23)

ลัก ษณะการกระจายของตัวแปรบนเอลิ เมนต์ท้ งั ที่ เวลา 𝑡𝑛 และ 𝑡𝑛+1 อยู่ใ นรู ป แบบ หากเรา
ประยุกต์วิธีถ่วงน้ าหนักเศษตกค้าง และใช้ฟังก์ชั่นน้ าหนักเช่ นเดี ยวกันกับฟั งก์ชั่นการประมาณ
ภายใน เราจะได้ [6]
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𝜕𝑁

[𝑀]{𝑈}𝑛+1 = [𝑀]{𝑈} + ∆𝑡 ∫𝐴 { } 𝑑𝐴 𝐸 𝑛+1/2
𝜕𝑥
𝜕𝑁

+∆𝑡 ∫𝐴 { } 𝑑𝐴 𝐹 𝑛+1/2 + {𝑅}𝑛+1/2
𝜕𝑥

(24)

โดยรวมเมทริ กซ์มวล
[𝑀] = ∫𝐴{𝑁}⌊𝑁⌋𝑑𝐴

(25)

และเวกเตอร์ ซ่ ึ งแทนปริ มาณฟลักซ์ที่ไหลออกผ่านขอบ 𝑆3 ดังแสดง คือ
{𝑅}𝑛+1/2 = −∆𝑡 ∫𝐿(𝑙 𝐸𝑠𝑛+1/2 + 𝑚 𝐹𝑠𝑛+1/2 ){𝑁}𝑑𝑆

(26)

โดย 𝑙 และ 𝑚 แทนทิศทางโคไซน์ของเวกเตอร์ หน่วยที่ต้ งั ฉากกับขอบ 𝑆3 ของการไหลออกนั้น
หากเราพิจารณาสมการไฟไนต์เอลิเมนต์เราจะพบว่าสมการย่อยต่างๆของสมการไฟไนต์
เอลิเมนต์น้ ี เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กนั (Coupled Equations) เนื่องจากเมทริ กซ์มวล [𝑀]เป็ นเมทริ กซ์
มวลแบบแนบนัย (Constant Mass Matrix) กล่ า วคื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ต่ า งๆ ในเมทริ ก ซ์ น้ ี มี ค่ า ไม่
เท่ากับศูนย์ ดังนั้นเมื่อทาการประกอบเอลิเมนต์เมทริ กซ์ต่างๆเข้าด้วยกันแล้ว จะก่อให้เกิ ดสมการ
ระบบรวมที่มีสมการย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ซึ่ งใช้เวลานานในการคานวณโดยเฉพาะปัญหาที่มี
จานวนเอลิเมนต์มาก [6]
เช่ นเดี ยวกันกับวิธีการที่ใช้วิเคราห์ปัญหาการสั่นของโครงสร้ าง หรื อปั ญหาการถ่ายเท
ความร้อนภายใต้สถานะชัว่ ครู่ เมทริ กซ์มวล [𝑀]นี้ อาจนามาดัดแปลงให้อยูใ่ นรู ปแบบรวมตัวที่จุด
ต่อ (Lumped Mass Matrix) กล่าวคือค่าสัมประสิ ทธิ์ ต่างๆ บนแนวเส้นทแยงมุมของเมทริ กซ์น้ ี คือ
𝑀𝑖𝑖 = ∫𝐴 𝑁𝑖 𝑑𝐴

(27)

โดยสั ม ประสิ ท ธิ์ ตามตาแหน่ งอื่ นๆ ในเมทริ ก ซ์ ซ่ ึ ง ล้วนมี ค่ าเท่ ากับ ศูนย์ การใช้เมทริ ก ซ์ มวลใน
ลักษณะเช่ นนี้ ก่อให้เกิ ดระบบสมการรวม ซึ่ งประกอบด้วยสมการย่อยที่ ไม่เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กนั
(Uncoupled Equations) เป็ นผลให้เวลาที่ใช้ในการคานวณนั้นลดลงมากและการประดิษฐ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ก็สามารถทาได้ง่ายขึ้นด้วย [6]
สาหรั บปั ญหาทัว่ ไปที่ ลกั ษณะของการไหลนั้นประกอบด้วยคลื่ นช็ อก(Shock Wave)
ลักษณะการกระจายของผลลัพธ์ไม่วา่ จะเป็ นความหนาแน่ น 𝜌,ความเร็ ว 𝑢 และ 𝑣, หรื อพลังงาน
รวม ε อาจมีการสั่น(Oscillation) แบบลักษณะฟันปลาในบริ เวณที่เกิดคลื่นช็อกนั้นทั้งนี้ เนื่ องจากค่า
ของผลลัพธ์น้ นั เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน เพื่อลดลักษณะของการสั่นแบบฟันปลาของผลลัพธ์
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𝜕𝑢 𝜕𝑈
𝐸̅ = 𝐴 | |

(28ก)

𝜕𝑢 𝜕𝑢
𝐹̅ = 𝐴 | |

(28ข)

𝜕𝑥 𝜕𝑥

𝜕𝑥 𝜕𝑥

โดยค่ า  เป็ นค่ า คงตัวที่ มี ค่ า ระหว่า ง 1 ถึ ง 2 ซึ่ ง เรี ย กกันว่า เป็ นค่ า คงตัวของแลปิ ตัส (Lapidus
Constant) และ U แทนตัวแปรใดๆ ในตอนท้ายของการคานวณในแต่ละช่ วงเวลาค่า {𝑈}𝑛+1 ที่
ได้ จะถูกแก้ไขโดยการเพิ่ม {∆𝑈} ที่คานวณได้จากสมการดังต่อไปนี้ [6]
𝜕𝑁
𝜕𝑁
[𝑀]𝑙𝑢𝑚𝑝𝑒𝑑 {∆𝑈} = −∆𝑡 ∫𝐴 (𝐸̅ 𝑛+1 { } + 𝐹̅ 𝑛+1 { }) 𝑑𝐴
𝜕𝑥

𝜕𝑦

(29)

โดย 𝐸̅ 𝑛+1 และ 𝐹̅ 𝑛+1 แทนความหนื ดเที ย มแสดง ที่ เวลา 𝑡𝑛+1 การอิ นทิ เกรตเวกเตอร์ ท าง
ด้านขวา สามารถทาได้โดยง่ายสา หรับเอลิเมนต์รูปสามเหลี่ยม แต่หากใช้เอลิเมนต์รูปสามเหลี่ ยม
ด้านไม่เท่าการอินทิเกรตต้องทา ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข เช่น การใช้ระเบียบวิธีของเกาส์ เป็ นต้น
2.1.2.3.การไหลแบบหนืดแต่ไม่อดั ตัว
2.1.2.3.1 สมการไฟไนต์เอลิเมนต์
การประดิษฐ์สมการไฟไนต์เอลิเมนต์สามารถทาได้โดยประยุกต์ระเบียบวิธีถ่วงน้ า หนัก
เศษตกค้าง (Method of Weight Residuals) แสดงให้เห็นว่าเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความเที่ยงตรง
สู งสา หรับการไหลกรณี เช่นนี้ การสมมติลกั ษณะการกระจายของผลเฉลยโดยประมาณสา หรับ
ความเร็ วจา เป็ นต้องมีอนั ดับที่สูงกว่าฟังก์ชนั่ การประมาณภายในที่ใช้กบั การกระจายของความดัน
[6]
𝑢(𝑥, 𝑦) = ⌊𝑁⌋ {𝑢}

(30ก)

𝑣(𝑥, 𝑦) = ⌊𝑁⌋ {𝑣}

(30ข)

โดย ⌊𝑁⌋ แทนเมทริ กซ์ฟังก์ชนั การประมาณภายในเอลิเมนต์ซ่ ึ งมีขนาด (1x6) โดยมีรายละเอียดดัง
แสดงในสมการ ในขณะที่ลกั ษณะการกระจายของความดันนั้นสมมติให้อยูใ่ นรู ปแบบดังนี้
𝑃(𝑥, 𝑦) = ⌊𝑁𝑝 ⌋ {𝑃}

(31)

โดย ⌊𝑁𝑝 ⌋ แทนเมริ กซ์ฟังก์ชนั การประมาณภายในเอลิเมนต์ซ่ ึ งมีขนาด (1x3)
เหมือนกับฟั งก์ชนั ประมาณภายใน กระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิ ดสมการไฟไนต์เอลิ
เมนต์ในรู ปแบบอินทเกรตจากสมการเชิ งอนุ พนั ธ์ของการอนุ รักษ์ โมเมนตัมและการอนุ รักษ์มวล
ตามลาดับต่อไปนี้ [6]
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𝜕

𝜕𝜏𝑥𝑦

∫𝐴 (

𝜕𝑥

𝜕𝑢

+

𝜕
𝜕𝑦

𝜕𝜏𝑥𝑦

) {𝑁}𝑑𝐴 = 0

(32ก)

(𝜎𝑦 − 𝑃)) {𝑁}𝑑𝐴 = 0

(32ข)

∫𝐴 (𝜕𝑥 (𝜎𝑥 − 𝑃) +

𝜕𝑦

𝜕𝑣

(32ค)

∫𝐴 (𝜕𝑥 + 𝜕𝑦) {𝑁𝑝 }𝑑𝐴 = 0

อนึ่งการเลือกใช้เมทริ กซ์ {𝑁𝑝 } จะก่อให้เกิดเมทริ กซ์จตั ุรัสทางด้านซ้ายของเศษสมการไฟไนต์
เอลิ เมนต์ซ่ ึ ง ประดิ ษ ฐ์ข้ ึ นมาในเมทริ ก ซ์ ที่ มี ค วามสมมาตร อันจะเป็ นประโยชน์ อย่า งยิ่ง ในการ
ประดิษฐ์โปรแกรมและช่วยลดเวลาในการคานวณลง
ขั้นตอนในการประดิ ษ ฐ์ส มการไฟไนต์เอลิ เ มนต์ สามารถท าได้ใ นท านองเดี ย วกัน
กล่าวคือ การใช้ทฤษฎี บอของเกาส์ ดงั แสดงในสมการ เพื่อการอินทิเกรตทีละส่ วนก่อให้เกิ ดพจน์
อิ นทิ เกรตที่ เกี่ ย วข้องกับ ขอบเขต จากนั้นจึ ง ประยุกต์เงื่ อนไขขอบเขต รายละเอี ย ดขั้นตอนการ
ประดิษฐ์สมการไฟไนต์เอลิเมนต์น้ ีได้นาเสนอผลสุ ดท้ายของสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ได้ นี้ระบุถึง
ขนาดของเมทริ กซ์หากใช้เอลิเมนต์แบบสามเหลี่ยม เมทริ กซ์ยอ่ ยต่างๆเหล่านี้ สามารถประดิษฐ์ขั้ ึน
ได้โ ดยเฉพาะส าหรั บ เอลิ เ มนต์ แ บบสามเหลี่ ย ม ผลที่ ไ ด้ส ามาถน าไปประดิ ษ ฐ์ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ได้โดยตรงเพื่อใช้คานวณหาสภาวะการไหลสาหรับปั ญหาแบบคลืบคลานนี้ [6]
2.1.2.4. สมการการไหลแบบหนืดและอัดตัวได้
2.1.2.4.1 สมการไฟไนต์เอลิเมนต์
ลาดับขั้นตอนในการสร้างสมการไฟไนต์เอลิ เมนต์สาหรับปั ญหาการไหลแบบหนื ดตัว
และมี ก ารอัดตัวได้จากสมการเชิ งอนุ พ นั ธ์ นั้นสามารถท าได้ใ นท านองเดี ย วกัน วิธี ก ารสร้ าง
สมการไฟไนต์เอลิเมนต์ดงั กล่าวเรี ยกว่าวิธี เทย์เลอร์ กาเลอร์ คิน ซึ่ งใช้อนุ กรมเทย์เลอร์ เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดที่เกี่ยวข้องกับเวลา และการใช้วธิ ี ถ่วงน้ าหนักเศษตกค้างแบบกาเลอร์ คิน
เพื่อสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับระยะทาง [6]
การประดิษฐ์สมการไฟไนต์เอลิเมนต์เริ่ มจากการพิจารณาสมการเชิงอนุพนั ธ์สมการใด
สมการหนึ่งในระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์ ซึ่ งสามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปแบบดังนี้
𝜕𝑈
𝜕𝑡

+

𝜕
𝜕𝑥

{𝐸𝐼 − 𝐸𝑉 } +

𝜕
𝜕𝑦

{𝐹𝐼 − 𝐹𝑉 } = 0

(33)

การคานวณผลลัพธ์ที่เวลา 𝑡𝑛+1 โดยใช้ช่วงเวลา (Time Step) t จากผลลัพธ์ซ่ ึ งทราบค่าที่เวลา 𝑡𝑛
นั้นแบ่งออกเป็ นสองขั้นตอน คือ การคานวณที่เวลา 𝑡𝑛+1/2 และที่𝑡𝑛+1 ดังนี้
การคานวณที่เวลา 𝑡𝑛+1/2
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การคานวณ 𝑡𝑛+1/2 เป็ นการคานวณหาผลลัพธ์เฉลี่ยของเอลิเมนต์น้ นั สมมุติฐานสาคัญ
ในการสร้างสมการที่เวลา 𝑡𝑛+1/2 นั้นคือ การใช้อนุ กรมเทย์เลอร์ เพื่อสร้างสมการผลต่างสื บเนื่ อง
แบบข้างหน้าและการใช้ฟังก์ชนั น้ าหนักที่มีค่าเท่ากับหนึ่ ง การใช้สมมุติฐานดังกล่าวทาให้เกิดผล
ลัพธ์เฉลี่ยของเอลิเมนต์ในรู ปแบบที่คล้ายกับสมการดังนี้ [6]
𝑛+1/2

𝐴𝑈𝐷

= ∫𝐴⌊𝑁⌋𝑑𝐴{𝑈}𝑛 −
−

∆𝑡
2

𝜕𝑁

∆𝑡
2

𝜕𝑁

∫𝐴 ⌊ 𝜕𝑥 ⌋ 𝑑𝐴{𝐸𝐼 − 𝐸𝑉 }𝑛

∫𝐴 ⌊ 𝜕𝑦 ⌋ 𝑑𝐴{𝐹𝐼 − 𝐹𝑉 }𝑛

(34)

สาหรับเอลิ เมนต์ที่มีด้านติ ดอยู่กบั ขอบของการไหลออกดังเช่ นแสดง ปริ มาณเฟล็กซ์
ต่างๆ ซึ่ งไหลออกผ่านด้านนี้ที่เวลา 𝑡𝑛+1/2 ซึ่งจาเป็ นต้องหาเพื่อนาไปใช้ในการคานวณหาผลลัพธ์
ต่างที่เวลา 𝑡𝑛+1 ปริ มาณฟลักซ์เหล่านี้ ตลอดด้านที่ยาว L ซึ่ งอยูบ่ นขอบของการไหลออกสามารถ
คานวณได้จากตัวแปรที่ขอบนั้น ซึ่ งหาได้ในทานองเดียวกันคือ [6]
𝑛+1/2

𝐿𝑈𝑠

= ∫𝐿⌊𝑁⌋𝑑𝑆{𝑈}𝑛 −
−

∆𝑡
2

𝜕𝑁

∆𝑡
2

𝜕𝑁

∫𝐿 ⌊ 𝜕𝑥 ⌋ 𝑑𝑆{𝐸𝐼 − 𝐸𝑉 }𝑛

∫𝐿 ⌊ 𝜕𝑦 ⌋ 𝑑𝑆{𝐹𝐼 − 𝐹𝑉 }𝑛

(35)

การคานวณที่เวลา 𝑡𝑛+1
การคานวณเที่เวลา 𝑡𝑛+1 เป็ นการคานวณหาผลลัพธ์ที่จุดต่อ สมมุติฐานที่สาคัญในการ
สร้างสมการที่เวลา 𝑡𝑛+1 คือ การใช้ผลต่างๆสื บเนื่องแบบข้างหน้าและย้อนหลังดังแสดงในสมการ
และการสร้างวิธีถ่วงน้ าหนักเศษตกค้างที่ใช้ฟังก์ชนั น้ าหนักที่เหมือนกับฟังก์ชนั การประมวลภายใน
วิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ดงั นี้ [6]
[𝑀]{𝑈}𝑛+1 = [𝑀]{𝑈}𝑛 + {𝑅1 }𝑛+1/2 + {𝑅2 }𝑛+1/2 + {𝑅3 }𝑛 + {𝑅4 }𝑛

(36)

โดยเมทริ กซ์มวล M  นั้นมีลกั ษณะเช่นเดียวกับดังที่แสดงในสมการ และ
𝜕𝑁

𝜕𝑁

{𝑅1 }𝑛+1/2 = ∆𝑡 ∫𝐴 { } 𝑑𝐴𝐸𝐼𝑛+1/2 + ∆𝑡 ∫𝐴 { } 𝑑𝐴𝐹𝐼𝑛+1/2
𝜕𝑦
𝜕𝑦

(37ก)

𝑛+1/2
{𝑅2 }𝑛+1/2 = −∆𝑡 ∫𝐿{𝑁} 𝑑𝑆(𝑙(𝐸𝐼 )𝑛+1/2
+ 𝑚(𝐹𝐼 )𝑆
)
𝑆

(37ข)
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𝜕𝑁

𝜕𝑁

{𝑅3 }𝑛 = −∆𝑡 ∫𝐴 { } ⌊𝑁⌋𝑑𝐴{𝐸𝑣 }𝑛 − ∆𝑡 ∫𝐴 { } ⌊𝑁⌋𝑑𝐴{𝐹𝑉 }𝑛
𝜕𝑥
𝜕𝑦

(37ค)

{𝑅4 }𝑛 = ∆𝑡 ∫𝐿{𝑁}⌊𝑁⌋𝑑𝑆(𝑙(𝐸𝑉 )𝑛𝑆 ) + 𝑚(𝐹𝑉 )𝑛𝑠

(37ง)

โดย l และ m แทนทิศทางโคไซน์ของเวกเตอร์ หน่วยที่ต้ งั ฉากกับขอบของการไหลออกนั้น
สมการไฟไนต์เอลิเมนต์ ประกอบด้วยเอลิ เมนต์เมทริ กซ์ ต่างๆ ที่สามารถประดิ ษฐ์ข้ ึ น
แล้วนาไปใช้ในโปรแกรมคอมพิมเตอร์ ได้โดยตรง โดยไม่จาเป็ นต้องทาการอินทิเกรตแบบระเบียบ
วิธีเชิ งตัวเลขไม่วา่ จะเอลิเมนต์น้ นั จะมีรูปร่ างทรงแบบสามเหลี่ยมหรื อสี่ เหลี่ยมด้านไม่เท่า ดังนั้นจึง
ช่ วยลดเวลาในการทาการคานวณโดยเฉพาะปั ญหาในทางปฏิ บตั ิ ซ่ ึ งประกอบด้วยเอลิ เมนต์เ ป็ น
จานวนมาก [6]
ขั้นตอนในการคานวณเริ่ มจากใช้เงื่ อนไขเริ่ มต้นของปั ญหานั้นๆ และขณะคานวณหา
ผลลัพธ์ที่เวลาต่างๆ เงื่อนไขขอบเขตปั ญหาจาเป็ นต้องกาหนดใช้อยู่ตลอด หากเราใช้เมทริ กซ์มวล
M  แบบรวมตัวที่จุดต่อ สมการระบบรวมจะประกอบด้วยสมการย่อยที่ไม่สัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
ซึ่ งจะช่ วยลดเวลาในการคานวณลง อนึ่ งรู ปแบบของสมการไฟไนต์เอลิ เมนต์ ยังคงใช้ในการหา
ผลลัพธ์ถึงแม้ปัญหาจะเป็ นปั ญหาภายใต้สถานะอยูต่ วั (Steady-State Problems) เวลาที่ใช้ในการทา
การคานวณทั้งหมดสามารถลดลงได้โดยใช้ช่วงเวลา (Time Step) t ที่ต่างกันในแต่ละเอลิ เมนต์
ดังนี้
(∆𝑡)𝑒 = 𝜎

โดย

∆𝑡𝐶𝐹𝐿 = (

𝑅𝑒∆ =

|𝑢̅|
∆𝑥
̅

+

|𝑣̅|
∆𝑦
̅

∆𝑡𝐶𝐹𝐿

+ 𝑎√

1

(∆𝑥̅)2

̅ ∆𝑦̅)
̅)2 +(𝑣̅ )2 𝑀𝑖𝑛(∆𝑥,
𝜌√(𝑢
𝜇

(38ก)

1+2/𝑅𝑒∆

+

1

(∆𝑦̅)2

−1

)

(38ข)

(38ค)

ในที่น้ ี 𝑢̅ และ 𝑣̅ แทนความเร็ วเฉลี่ยของเอลิเมนต์น้ นั ∆𝑥̅ และ ∆𝑦̅ แทนความยาวเฉลี่ยของเอ
ลิ เมนต์น้ ันในทิ ศแกน 𝑥 และ 𝑦 ตามลาดับ 𝑎 แทนความเร็ วเสี ยง และ 𝜎แทนตัวประกอบความ
ปลอดภัย (Safety Factor) ซึ่ งปกติจะใช้ค่าในระหว่างศูนย์ถึงหนึ่ง [6]
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เนื่ องจากลักษณะการไหลของปั ญหาแบบหนื ดและอัดตัวได้น้ ี อาจประกอบด้วยคลื่ น
ช็อกซึ่ งอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์การกระจายของตัวแปรที่มีลกั ษณะสั่นแบบฟันปลา การเพิ่มความหนื ด
เทียม (Artificial Viscosity) จึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ น อนึ่ งลักษณะของการไหลแบบหนื ดที่ มีความเร็ วสู ง
เช่ น นี้ จะเกิ ด การเสี ย ดสี ซ่ ึ งก่ อ ให้ เ กิ ด ปริ ม าณความร้ อ นสู ง ปริ ม าณความร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น บนผิ ว
โครงสร้ างที่เกิ ดจากการเสี ยดสี จากการไหลผ่านของของไหลสามารถคานวณได้ ที่สอดคล้องกับ
สมการพลังงานดังนี้ [6]
𝜕𝑁

𝜕𝑁

∫𝐿{𝑁}⌊𝑁⌋𝑑𝑆{𝑞𝑛 } = ∫𝐿 ⌊ 𝜕𝑥 ⌋ ⌊𝑁⌋𝑑𝐴{𝐸𝑉 }𝑛 + ∫𝐴 ⌊ 𝜕𝑦 ⌋ ⌊𝑁⌋ 𝑑𝐴{𝐹𝑉 }𝑛

(39)

โดย {𝑞𝑛 } แทนปริ มาณความร้อนที่จุดต่อบนด้านของเอลิเมนต์ยาว L ซึ่ งอยูบ่ นผิวของโครงสร้าง
นั้น
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์ดงั ที่ได้อธิ บายในหัวข้อนี้ ได้นาไปใช้วิเคราะห์ปัญหาการ
ไหลแบบหนืดและอัดตัวได้เพื่อคานวณหาสภาวะการไหลซึ่งประกอบด้วยลักษณะของการกระจาย
ของความหนาแน่น ความเร็ ว ความดัน อุณหภูมิ รวมทั้งปริ มาณความร้อนที่เกิดขึ้นบนผิวโครงสร้าง
อันเนื่องมาจากการเสี ยดสี จากการไหลผ่านของของไหล [6]
2.1.3 แนวคิดและความหมายเกีย่ วกับระบบก๊าซทางการแพทย์
โรงพยาบาลมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการใช้ก๊าซทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆในโรงพยาบาล
อยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่ อง เพื่อการรักษาชี วิตผูป้ ่ วยดังนั้นเครื่ องมือแพทย์หรื ออุปกรณ์ ต่างๆ เช่ น
เครื่ องช่ วยหายใจ ต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งความจาเป็ นดังกล่ าวนี้
ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ หรื อไปป์ ไลน์สามารถรองรับความจาเป็ นดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์
รวมถึงมีความปลอดภัยในขณะที่ใช้งานโดยที่การใช้งานระบบก๊าซทางการแพทย์แบบเดิมคือการนา
ท่ อบรรจุ ก๊ า ซ (Cylinder) นาไปตั้ง ณ จุ ดใช้ง าน และต่ ออุ ป กรณ์ ตรงไปยังผูป้ ่ วย ดังได้ก ล่ า วใน
เบื้องต้นโรงพยาบาลมีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้งานก๊าซทางการแพทย์ตลอดเวลาและต่อเนื่อง การใช้ท่อ
บรรจุก๊าซแบบนี้ อาจเกิ ดปั ญหาก๊าซหมดขณะใช้งานได้และต้องทาการสารองท่อบรรจุก๊าซให้ใน
บริ เวณใกล้เคียง ทาให้เกิ ดความเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งแก่ผปู ้ ่ วยและผูเ้ กี่ยวข้อง พร้ อมทั้งสิ้ น
เปลื้องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสาหรับป้ องกันและการดูแลรักษาระบบดังกล่าว
2.1.4 ประโยชน์ ของระบบก๊าซทางการแพทย์
2.1.4.1 ประโยชน์ของก๊าซทางการแพทย์ โดยใช้ก๊าซออกซิ เจน สารชนิดนี้จะนาไปใช้กบั
ผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถหายใจได้อย่างปกติเพื่อเป็ นการเพิ่มออกซิ เจนให้กบั ความต้องการของร่ างกาย
หรื อการรักษาผูป้ ่ วยด้วยออกซิ เจนภายใต้ความกดบรรยากาศสู ง (Hyperbaric Oxygen Therapy) โดย
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ให้ผปู ้ ่ วยหายใจด้วยออกซิ เจนบริ สุทธิ์ ขณะอยู่ในห้องปรั บบรรยากาศ (Hyperbaric Chamber) ที่มี
ความดัน ภายในสู ง กว่ า 1บรรยากาศ ใช้ใ นการรั ก ษาอาการป่ วยจากความกดอากาศที่ ล ดลง
(Decompression Sickness – DCS) และภาวะฟองก๊ า ซอุ ด ตั น หลอดเลื อ ดแดง (Arterial Gas
Embolism – AGE) พบในผู ้ป่ วยที่ บ าดเจ็ บ จากการด าน้ า (Diving Accident) มาเป็ นเวลานาน
จนกระทัง่ ปั จจุบนั การรักษานี้ได้ถูกประยุกต์นามาใช้ในหลายภาวะทั้งผูป้ ่ วยทางด้านอายุรกรรมและ
ศัลยกรรม เช่ นโรคคาร์ บ อนมอนอกไซด์เป็ นพิษ (CO Poisoning)การติ ดเชื้ อของเนื้ อเยื่อที่ ไ ม่ ใ ช้
ออกซิ เจน (Clostridial Gas Gangrene) การบาดเจ็บจากการบดขยี้ (Crush Injuries) ภาวะบาดแผล
ขาดเลื อ ดอย่ า งเฉี ย บพลัน (Acute Traumatic Peripheral Ischemia) โรคแผลหายยากที่ มี ปั ญ หา
ซับซ้อนช่วยเสริ มสร้ างการหายของแผล โดยเฉพาะแผลเรื้ อรังเช่นแผล เบาหวาน แผลหลอดเลื อด
แผลที่เป็ นผลจากการฉายรังสี เนื่ องจาก ในเนื้ อเยื่อรอบแผลมีระดับออกซิ เจนต่ า เพราะมีเลื อดมา
เลี้ยงน้อย ทาให้เซลล์ไม่สามารถสร้างเนื้ อเยือ่ ได้ การให้ออกซิ เจนความกดบรรยากาศสู ง จะทาให้มี
ปริ ม าณออกซิ เจนในเนื้ อเยื่อรอบแผลเพิ่ ม มากขึ้ น เซลล์ต่า งๆที่ ได้รับ ออกซิ เจนทางานได้ดีข้ ึ น
สามารถฆ่าเชื้อ โรคได้ มีการสร้างเนื้อเยือ่ และหลอดเลือดฝอยใหม่ข้ ึนจึงทาให้แผล หายได้ [2]
2.1.4.2 ประโยชน์ของก๊าซทางการแพทย์ โดยใช้คาร์ บอนไดออกไซด์ ทางการแพทย์จะ
นาไปใช้ในการผ่าตัดที่มีการเปิ ดแผลขนาดเล็ก โดยใช้อดั ขยายช่องท้องหรื อช่องอกให้มีช่องว่างมาก
พอที่จะสอดเครื่ องมือสาหรับผ่าตัด และหลังการผ่าตัดก็จะใช้ก๊าซผสมระหว่างคาร์ บอนไดออกไซด์
กับออกซิ เจนช่วยกระตุน้ การหายใจเพื่อให้ฟ้ื น [2]
2.1.4.3 ประโยชน์ของก๊าซทางการแพทย์ โดยใช้ไนทรั สออกไซด์ใช้เป็ นแก๊สดมสลบ
ก่อนผ่าตัด โดยออกฤทธิ์ รวดเร็ ว มีฤทธิ์ อยู่เพียงช่ วงสั้นๆ และมีฤทธิ์ ระงับปวด มีผลข้างเคียงน้อย
มากเนื่องจากก๊าซนี้ถูกกาจัดออกจากร่ างกายรวดเร็ ว ไม่ตกค้างในร่ างกาย [2]
2.1.5 ชนิดของก๊าซทีใ่ ช้ ทางการแพทย์
ก๊าซเป็ นสภาวะของสสารที่ โมเลกุล อะตอมหรื ออิ ออนเคลื่ อนที่ ได้อย่างอิ ส ระและเป็ น
สสารที่มี ความหนาแน่นน้อยมาก จึงไม่มีรูปร่ างที่แน่นอนเหมือนของแข็ง ไม่มีปริ มาตรที่แน่ นอน
เหมือนของเหลวและของแข็ง แต่ก๊าซสามารถเข้าไปอยูเ่ ต็มภาชนะที่บรรจุคือ โมเลกุลของก๊าซเมื่อ
เข้าไปอยู่ในภาชนะใดๆ แม้จะมี หนึ่ งอะตอม สองอะตอม หนึ่ งโมเลกุล สองโมเลกุล หรื อหลาย
โมเลกุล ก็จะเคลื่ อนที่ ไปมาตลอดเวลา ทาให้เกิ ดการชนกันระหว่างโมเลกุลและการชนกับผนัง
ภาชนะ การชนกันเหล่านี้ ทาให้ก๊าซเกิ ดมีความดันซึ่ งเป็ นคุ ณสมบัติที่ทาให้มีความหนาแน่ น เพิ่ม
มากขึ้นได้หลายเท่า โดยการเพิ่มความดันหรื อลดอุณหภูมิ ก๊าซที่ถูกบีบอัดแล้วอาจอยู่ได้ท้ งั ในรู ป
ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ อากาศที่ พบได้ทวั่ ไปในชั้นบรรยากาศและระดับพื้ นดิ น ส่ วนใหญ่
ประกอบด้วยก๊ า ซไนโตรเจน (78%)ออกซิ เ จน (21%) อาร์ ก อน (0.9%) คาร์ บ อนไดออกไซด์
(0.036%) และอื่นๆ จึงสามารถนาอากาศเหล่านี้ มาสกัดเป็ นก๊าซทางการแพทย์ หรื อทาการผลิ ตขึ้น
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จากปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ประเภทของก๊าซทางการแพทย์สามารถแบ่ง
ได้ตามความเป็ นอันตราย (Categories of Medical Gases and Their Associated Hazard) ดังนี้
2.1.5.1 ก๊าซถาวร (Permanent Gas) เป็ นก๊าซที่เมื่อทาการบรรจุลงท่อจะมีสถานะเป็ นก๊าซที่
ทุกระดับความดัน เช่น ออกซิ เจน ฮีเลียม อากาศทางการแพทย์ (Medical Air) [2]
2.1.5.2 ก๊าซเหลว (Liquefiable Gas) เป็ นก๊าซที่เมื่อทาการบรรจุภายใต้ความดันที่อุณหภูมิ
ปกติ มีสภาพเป็ นของเหลวบางส่ วน เช่น คาร์ บอนไดออกไซด์ไนทรัสออกไซด์ เป็ นต้น [2]
2.1.5.3 ก๊าซเหลวเย็นยิง่ ยวด (Cryogenic Liquid) เป็ นก๊าซเหลวในภาชนะบรรจุภายใต้ความ
ดันซึ่ งเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ากว่า –150 C จึงมีความเย็นอย่างมากก่อให้เกิดอันตรายต่อเนื้ อเยื่อที่มีชีวิต
ทาให้เกิ ดการไหม้อย่างรุ นแรงได้ เช่ น ออกซิ เจนเหลว (Liquid Oxygen)ไนโตรเจนเหลว (Liquid
Nitrogen) เป็ นต้น [2]

รู ปที่ 2.3 ถังก๊าซออกซิ เจนที่ใช้ในการแพทย์
2.1.5.1.1 ก๊าซออกซิ เจน
- ก๊าซออกซิ เจน เป็ นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ใช้เป็ นตัวออกซิ ไดส์ ในการเผาไหม้วสั ดุต่าง ๆ มี
สู ตรทางเคมีเป็ น 𝑂2 สาหรับการนามาใช้ในทางการแพทย์ตอ้ งมีปริ มาณออกซิ เจนที่มีความบริ สุทธิ์
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ99 โดยปริ มาตรของ 𝑂2 และมีสารปนเปื้ อนน้อยก๊าซออกซิ เจนทางการแพทย์จะ
นาไปใช้กบั ผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถหายใจได้อย่างปกติเพื่อเป็ นการเพิ่มออกซิ เจนให้เพียงพอกับความ
ต้องการของร่ างกายหรื อการรักษาผูป้ ่ วยนอกจากนี้ ออกซิ เจนบริ สุทธิ์ ยังสามารถนาไปใช้กบั การ
บาบัดน้ าเสี ย ที่มีปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นน้ าสู งในขั้นวิกฤต จะช่วยเร่ งการย่อยสลายของแบคทีเรี ย [1]
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2.1.5.1.2 ก๊าซฮีเลียม
- ก๊าซฮีเลียม เป็ นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่ไวปฏิกิริยา ปั จจุบนั ได้นาก๊าซฮีเลียมไปใช้
บรรจุในลูกโป่ งสวรรค์แทนก๊าซไฮโดรเจน เพราะไม่ติดไฟและเมื่อนาไปผสมกับก๊าซออกซิ เจนใน
อัตราส่ วน 80:20ซึ่ งเรี ยกว่า เฮลิ ออกซ์ (Heliox) เพื่อใช้แทนอากาศสาหรับการดาน้ าลึกมากกว่า 30
เมตร หรื อเพื่อป้ องกันอาการเมาจากพิ ษของไนโตรเจนที่ละลายในเลื อด เพราะฮีเลี ยมสามารถ
ละลายในเลือดได้นอ้ ยกว่าไนโตรเจน ใช้ในรู ปของเหลวมีจุดเดือดที่ –452.1 𝐹𝑜 (–268.9 𝐶 𝑜 ) และจุด
หลอมเหลวที่ –458 𝐹𝑜 (–272.2 𝐶 𝑜 ) คุ ณสมบัติเช่ นนี้ ใช้สาหรั บทาความเย็นยวดยิ่งให้กบั โลหะกึ่ ง
ตัว น ายวดยิ่ ง ในการผลิ ต สนามแม่ เ หล็ ก ก าลัง สู ง ในเครื่ อ งสร้ า งภาพด้ว ยสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
(Magnetic Resonance Imaging Scanners – MRI) ซึ่ งใช้ตรวจร่ างกายโดยการสร้ างภาพเหมือนจริ ง
ของส่ วนต่างๆของร่ างกาย รวมทั้งการนาไปใช้สาหรับตรวจสอบการรั่วของระบบที่มีความดันสู ง
[2]
2.1.5.2.1 ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
- ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่น และไม่ไวปฏิกิริยา มีสูตรทางเคมีเป็ น
𝐶𝑂2 เกิดขึ้นจากผลผลิตของปฏิกิริยาการสันดาปของไฮโดรคาร์ บอนหรื อจากการย่อยสลายน้ าตาล
และแป้ งของแบคทีเรี ย ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์จะนาไปใช้ในการผ่าตัดที่มีการเปิ ด
แผลขนาดเล็ก โดยใช้อดั ขยายช่องท้องหรื อช่ องอกให้มีช่องว่างมากพอที่จะสอดเครื่ องมือสาหรับ
ผ่าตัด และหลังการผ่าตัดก็จะใช้ก๊าซผสมระหว่างคาร์ บอนไดออกไซด์กบั ออกซิ เจนช่วยกระตุน้ การ
หายใจเพื่อให้ฟ้ื น นอกจากนี้ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใ นการผลิ ต
น้ าแข็งแห้ง (Dry Ice) สาหรั บการถนอมอาหารเพราะเป็ นก๊าซที่ ไ ม่ช่ วยในการเจริ ญเติ บ โตของ
แบคที เรี ยที่ ทาให้อาหารเน่ าเสี ย และเติ มลงไปในเครื่ องดื่ มประเภทน้ าอัดลม หรื อนาไปพ่นลงสู่
เครื่ องดื่มบางประเภทเพื่อให้รสชาติดีข้ ึน [2]
2.1.5.2.2 ก๊าซไนทรัสออกไซด์
- ก๊าซไนทรั สออกไซด์ ประกอบด้วยธาตุ ไนโตรเจนและออกซิ เจนมีสูตรเคมีเป็ น 𝑁2 𝑂
เตรี ยมได้จากการเผาเกลือแอมโมเนียมไนเตรทที่อุณหภูมิสูงเป็ นก๊าซไม่มีสี มีรสหวานเล็กน้อย โดย
หนักกว่าอากาศละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ อีเทอร์ และน้ ามัน ประโยชน์ในทางการแพทย์ใช้เป็ นแก๊ส
ดมสลบก่อนผ่าตัด โดยออกฤทธิ์ รวดเร็ ว มีฤทธิ์ อยูเ่ พียงช่วงสั้นๆ และมีฤทธิ์ ระงับปวด มีผลข้างเคียง
น้อยมากเนื่ องจากก๊าซนี้ ถูกกาจัดออกจากร่ างกายรวดเร็ ว ไม่ตกค้างในร่ างกาย แต่พบการรายงานว่า
หากมีการใช้ก๊าซชนิ ดนี้ เป็ นเวลานานจะทาให้จนวนเม็ดเลือดทุกชนิ ดต่าลงอย่างเห็นได้ชดั และหาก
มีการสู ดดมปริ มาณมาก ก๊าซเหล่านี้ จะเข้าไปแทนที่ออกซิ เจน ทาให้ร่างกายขาดออกซิ เจนไปเลี้ ยง
สมอง ทาให้เกิ ดอาการปั ญญาอ่อนหรื อโรคเอ๋ อได้นอกจากนี้ ก๊าซไนทรัสออกไซด์มีการนาไปใช้
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ผสมกับเชื้ อเพลิงจุดระเบิดจรวด หรื อใช้กบั อาหารเพื่อทาให้ครี มฟูพองที่รู้จกั กันดีในชื่อ “Whipped
Cream” และใช้ในอุตสาหกรรมผลิตถุงลมนิรภัยสาหรับรถยนต์ [2]
2.1.5.3.1 ไนโตรเจนเหลว
- ไนโตรเจนเหลว ก็คือ การลดอุณหภูมิของสิ่ งต่างๆ ให้มีอุณหภูมิเย็นลง ซึ่ งมันมีประโยชน์
เป็ นอย่างมากโดยเฉพาะในการใช้งานในแวดวงการผลิตและอุตสาหกรรม ไม่วา่ จะเป็ นการแช่แข็ง
อาหาร การเก็บรักษาเนื้ อสัตว์และผลไม้ การขึ้นรู ปวัสดุประเภทยางหรื อพลาสติก ที่มีการใช้ความ
ร้อนในการผลิตและต้องลดอุณหภูมิลงเพื่อให้วสั ดุเหล่านั้นเป็ นรู ปทรง หรื อใช้ในวิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์ในเรื่ องการเก็บรักษาเนื้ อเยื่อ หรื อตัวอย่างชี วภาพทั้งหลาย ที่ตอ้ งใช้ความเย็นจัดในการ
เก็บรักษาไนโตรเจนเหลว เป็ นก๊าซที่ไม่ติดไฟ แต่มนั อาจเกิ ดการระเบิดได้เมื่อภาชนะบรรจุได้รับ
ความร้ อ นสู ง เนื่ อ งจากมี ค วามดัน เกิ ด ขึ้ น ในการเปลี่ ย นสภาพจากของเหลวเป็ นไอ ตัว สาร
ไนโตรเจนเหลวไม่ใช่ ก๊าซพิษ ส่ วนประกอบหลักที่มีปริ มาณมากที่สุดในอากาศ แต่อย่างไรก็ตาม
ด้วยความที่มนั เย็นจัด หากเผลอไปสัมผัสถูกอาจเกิดรอยไหม้จากความเย็นและทาให้เกิดอาการขาด
ออกซิ เจนได้ เนื่องจากในช่วงที่มนั ระเหยอย่างรวดเร็ วจะเข้าไปแทนที่ออกซิ เจน ทาให้เป็ นอันตราย
ได้ [2]

รู ปที่2.4 ถังไนโตรเจนเหลว
2.1.6 มาตรฐานในการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์
มาตรฐานอุปกรณ์และการติดตั้ง
- ISO 9001 INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION
- NFPA 99 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION ; U.S.A.
- CGA
COMPRESSED GAS ASSOCIATION INC , U.S.A.
- ASTM
AMERICAN SOCIETY FOR MECHANICAL ENGINEERINGS
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2.1.7 ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการติดตั้ง
2.1.7.1 การเดินท่อทุกระบบ จะต้องใช้ช่างที่มีความชานาญมีฝีมือและความประณี ตเป็ น
พิเศษ ในการเชื่ อมท่อและประกอบเครื่ องมื อ ภายใต้การควบคุ มและดู แลของผูร้ ั บผิดชอบอย่าง
ใกล้ชิ ด การติ ดตั้ง จะต้องเป็ นไปตามหลัก วิช าการอย่า งเคร่ ง ครั ด ตามข้อก าหนดของ NFPA 99
Standard on Gas And Vacuum Systems
2.1.7.2 การทาความสะอาดท่อทองแดง ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน NFPA 56 F (ถ้าท่อที่
ใช้เป็ นมาตรฐาน ASTM B-819 อนุโลมให้ไม่ตอ้ งล้างท่อ)
2.1.7.3 ข้อต่ อและวาล์วต้อ งล้า งให้ส ะอาดก่ อนการติ ด ตั้ง ให้ใ ช้น้ า ร้ อ นผสม Sodium
Carbonate หรื อ ผสม Trisodium Phosphase โดยใช้ ส่ ว นผสม 1 ปอนด์ ของสารผสมต่ อ น้ า 3
แกลลอน ทั้งนี้ เพื่อกาจัดน้ ามันหรื อไขมันที่ อยู่ภายในท่อให้หมดไป การทาความสะอาดนี้ อาจจะ
ต้องขัด ถู หรื อเขย่า ให้สิ่ ง อยู่บ นส่ วนต่ า งๆ เหล่ า นี้ ออกให้หมดเสร็ จ แล้ว ต้องเก็ บ ไว้ด้วยความ
ระมัดระวัง ใส่ ฝาครอบหรื อ อุดท่อไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปได้ ถ้าใช้เครื่ องมือตัดหรื อทาเกลียว หรื อ
บานปากท่อ ต้องระวังไม่ใช้น้ ามันหรื อไขมันหล่อลื่นเข้าไปในท่อได้ ถ้าท่อสกปรกอีกจะต้องนาไป
ล้างให้สะอาดใหม่ วิธีการล้างทาความสะอาดท่อทองแดงต้องถูกต้องตามมาตรฐาน NFPA 56 F
2.1.7.4 การต่อท่อและข้อต่อขนาดต่างๆ เมื่อเชื่อมเข้ากับท่อทองแดงต้องระวังไม่ให้ Flux
เหลือค้างภายในท่อหรื อข้อต่อ เมื่อเชื่ อมเสร็ จแล้วต้องแปรงหรื อเช็คล้างรอยต่อภายนอกให้สะอาด
ถ้าต่อท่อกับอุ ปกรณ์ ที่ เป็ นเกลี ยวต้องใช้ Adapter ทาเกลี ยวภายนอกด้วยสารผสม Lotharge และ
Glycerin ในอัตราส่ วน 1 ต่อ 4 โดยทาไม่ให้ถึงเกลียวแรกที่ปลายท่อเด็ดขาด
2.1.7.5 การงอท่อ จะต้องใช้เครื่ องมืองอท่อให้ส่วนที่มีรัศมีไม่น้อยกว่า 5 เท่าของขนาด
เส้ น ผ่า ศู น ย์ก ลางท่ อ แต่ ใ นกรณี ที่ จ ะเป็ นต้อ งใช้ข ้อ ต่ อ ให้ ใ ช้ Wrought Copper , Brass of Bronze
Designed Fitting
2.1.7.6 การประกอบและติดตั้งท่อ จะต้องตัดท่อทองแดงและประกอบให้มีความยาว ที่
เหมาะสมกับงานที่จะติดตั้ง และเมื่อติดตั้งแล้วต้องไม่เกิดมีแรงสปริ งหรื อแรงดึงในท่อได้
2.1.7.7 การจับยึดท่อ จะต้องสร้ าง Suppport เฉพาะระบบนี้ และใช้คลิ ฟท์จบั ยึดท่อเป็ น
ระยะให้ ถู ก ต้อ งโดยให้ น้ า หนัก ทั้ง หมดของท่ อ รองรั บ อยู่ที่ เ หล็ ก รั ด ไม่ ใ ช่ ข ้อ ต่ อ โดยก าหนด
ระยะห่างดังนี้
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ขนาด
Normal size
Pipe bore inches
3⁄
8
1⁄
2
3⁄
4

1
1 − 1⁄4
1 − 1⁄2

2
3

ตารางที่ 2.2 ข้อกาหนดในการติดตั้ง
ระยะแนวตั้ง
ระยะแนวนอน
ฟุต
4
6
8
8
10
10
10
12

เมตร
1.2
1.8
2.4
3.0
3.0
3.0
3.0
3.2

ฟุต
4
6
8
8
10
10
10
12

เมตร
1
1.2
1.8
1.8
2.4
2.4
2.7
3.0

2.1.7.8 การทาสี และให้ สั ญ ลัก ษณ์ ท่ อ ที่ ติ ด ตั้ง บนผนัง ให้ ใ ช้สี น้ า มัน ทาโลหะ เพื่ อ ใช้
สัญลักษณ์ง่ายต่อการมองเห็ นและเพื่อซ่ อมแซมในอนาคต ให้ทาสี มีระยะห่ างไม่เกิน 6 เมตร หรื อ
แต่ละห้อง โดยให้สัญลักษณ์ดงั ต่อไปนี้
- Oxygen
สี เขียว
- Nitrous Oxide
สี น้ าเงิน
- Medical Air
สี เหลือง
- High Pressure Air
สี แดง
- Vacuum
สี ขาว
- Evacuation ( Scavenging )
สี ม่วง
2.1.7.9 ท่อออกซิ เจนที่เดินเข้าหัวจ่ายแก๊ส ให้เดินในช่องที่ผอู ้ อกแบบได้ออกแบบไว้
หรื อช่องท่อเดิมที่มีอยู่
2.1.7.10ท่อที่ฝังในดินหรื อโครงสร้าง จะต้องป้ องกันการกัดกร่ อนและการบุบสลาย และ
จะต้องหลีกเลี่ยงท่อที่อาจเกิดอันตรายได้เช่น การเดินท่อใกล้กบั ท่อไอน้ า
2.1.7.11 ช่องเปิ ดในการติดตั้งจะต้องปกปิ ดมิดชิด และวัสดุที่ใช้จะต้องสามาระทนไฟได้
ไม่นอ้ ยกว่าผนังที่เปิ ดนั้น
2.1.7.12 ข้อต่อเกลี ยวจะต้องใช้เทป Polytetrafluorethyllent (Teflon) และเทปพันเกลียว
จะพันที่ขอ้ ต่อตัวผูเ้ ท่านั้น
2.1.7.13 การเดินท่อให้เดินในช่องเดินท่อที่กาหนดให้เท่านั้น ห้ามเดินท่อในปล่องลิฟต์ ,
ช่องเดินท่อไฟฟ้ า หรื อบริ เวณใดๆที่อาจะทาให้เกิดอันตรายอย่างเด็ดขาด
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2.1.7.14 ขณะทาการเชื่ อมต่อท่อทองแดงจะต้องใช้ก๊าซเฉื่ อย เช่ น ไนโตรเจนบริ สุทธิ์
หรื อคาร์ บอนไดออกไซต์ไล่อากาศ ออกจากภายในท่ออยูต่ ลอดเวลา เพื่อป้ องกันการเกิดเขม่าภายใน
ท่อทองแดง ตามมาตรฐาน NFPA
2.1.8 วัสดุท่อและข้ อต่ อ
2.1.8.1ท่อทองแดงต้องเป็ นวัสดุท่อทองแดงที่ไม่มีตะเข็บตามมาตรฐาน ASTM B-88 ,
TYPE-L เพื่อใช้เชื่อมต่อกับ Braze-Joint Fitting ท่อที่เดินลอยอยูภ่ ายนอกจะเป็ นแบบ Hard Temper
2.1.8.2 ข้อต่อ (Fitting) เป็ นข้อต่อของทองแดงแบบหนาไม่น้อยกว่าท่อ และเป็ นแบบที่
ใช้เชื่อมโดยเฉพาะโดยอุปกรณ์ขอ้ ต่อแบบทองแดงต้องผลิตตามมาตรฐาน ANSI ASME B1622
2.1.8.3 การเชื่ อ มโลหะ (Brazing Alloy) ระหว่ า งท่ อ ทองแดงกับ ข้อ ต่ อ ให้ ใ ช้ Silver
Brazing Alloy เพื่อป้ องกันการเกิดออกไซต์ของทองแดง ภายในผิวท่อ
2.1.8.4 ท่อภายในห้องเครื่ องสาหรับ Vacuum Pump ให้ใช้ท่อ Galvanized Steel Pipe เดิน
ภายในห้องเครื่ องเท่านั้น
\
2.1.9 ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทดสอบ
2.1.9.1 เป่ าลมให้สะอาดเมื่อได้เดิ นท่อเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วและก่อนที่จะติดตั้งเอาท์เลท
ต้องใช้อากาศหรื อไนโตรเจนที่ปราศจากละอองน้ า , น้ ามัน เป่ าเข้าไปในระบบท่อเพื่อไล่เศษผง
ต่างๆ ออกและกาจัดละอองไอน้ าที่เกาะอยูใ่ นท่อ
2.1.9.2 การทดสอบรอยบัดกรี ที่ขอ้ ต่อต่างๆ เมื่อติดตั้งระบบท่อเสร็ จแล้วให้อดั ระบบท่อ
ด้วยอากาศหรื อไนโตรเจนที่ปราศจากละอองน้ า , น้ ามันให้ได้ความดัน 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ ว
รักษาความดันให้คงที่ และตรวจรอยเชื่ อมบัดกรี ทุกจุดว่ารั่วหรื อไม่ โดยใช้น้ าสบู่เมื่อทดสอบเสร็ จ
ให้ทาความสะอาดจัดการซ่อมรอยรั่วทั้งหมดและทาการทดสอบเช่นนี้ อีก จนกระทัง่ ไม่ปรากฏรอย
รั่วอีก
2.1.9.3 ต้องทาการทดสอบระบบท่อทั้งหมด โดยใช้อากาศหรื อไนโตรเจน ที่ปราศจาก
ละอองน้ าให้ได้ความดัน 150 psi แล้วทิ้งไว้เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ความดันจะไม่ลดลง
2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
2.2.1 การประยุกต์ ใช้ โปรแกรมเพือ่ หาค่ าความปลอดภัยของเชื อกพยุงช่ วยชี วติ
การวิจยั นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความปลอดภัยของเชือพยุงช่วยชีวติ โดยการประเมินค่า
ความปลอดภัยของเชื อกพยุงช่ วยชี วิตชนิ ดโพลิ โพรพิลีน (Polypropylene : PP) และเชื อกโพลิ เอ
ทิ ลี น มี ค วามหนาแน่ น สู ง (High Density Polyethylene : HDPE) ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 16
มิลลิ เมตร และยาว 9 เมตร ที่ไ ด้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 996-2533 และ มอก. 825-2531
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ส าหรั บ เชื อกชนิ ดโพลิ โพรพิ ลีนและเชื อกโพลิ เอทิ ลีนมี ความหนาแน่ นสู งตามลาดับ มาท าการ
ทดสอบแรงดึง (Tensile Load) โดยกาหนดแรงดึ งมีค่าเท่ากับ 2207.25 นิ วตัน ซึ่ งเทียบกับน้ าหนัก
คนงาน 3 คนรวมกัน การจาลองโครงสร้างด้วยโปรแกรมในการวิเคราะห์หาจุดวิบตั ิ โดยพิจารณา
ในแนวระนาบ 3 มิ ติ ของแบบจาลองเส้ นเชื อกทั้ง 2 ชนิ ด พบว่าเชื อกโพลิ โพรพิลีนมี ค่า ความ
ปลอดภัย (Factor of Safety) เท่ากับ 4.3 และเชื อกโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสู งมีค่าความปลอดภัย
เท่ากับ 3.6 เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับค่าความปลอดภัยของเชื อกพยุงช่ วยชี วิตกาหนดไว้เท่ากับ 4
เชื อกโพลิโพรพิลีนมีคุณสมบัติในการรับแรงดคงผ่านเกณฑ์ที่กาหนดสามารถนาไปใช้งานได้โดย
ปลอดภัยแม้จะมีคนปฏิบตั ิงาน 3 คนบนเชือกตกลงมาแบบอิสระ (Free Fall) พร้อมกัน ด้วยเหตุน้ ี จึง
จาเป็ นต้องหามาตรการป้ องกันอุบตั ิเหตุในการใช้เส้นเชื อกพยุงช่วยชี วิตในการทางานบนที่สูงโดย
ใช้เทคนิค What if Analysis ดังนี้ 1) ต้องยกเลิกการใช้เส้นเชื อกพยุงช่วยชี วิตชนิ ดโพลิเอทิลีนความ
หนาแน่นสู ง 2) กาหนดจานวนคนงานซึ่ งใช้เชื อกพยุงช่วยชีวิตโพลิโพรพิลีนทางานบนที่สูงไม่เกิน
3 คน 3) กาหนดน้ าหนักคนงานบนที่สูงโดยใช้เชื อกพยุงช่วยชี วิตแต่ละคนต้องมีน้ าหนักตัวไม่เกิ น
75 กิโลมกรัม [5]
2.2.2 การวิเคราะห์ โครงสร้ างชั้นวางผักไฮโดรโปนิกส์ ทสี่ ร้ างจากเหล็กกลม
การวิเคราะห์โครงสร้างที่สร้างจากเหล็กกลม D15 สาหรับการปลูกพีชไร้ดินแบบไฮโดรโป
นิ กส์ เพื่อหาค่าความเค้นดึ งและอัด ค่าการเสี ยรู ปและค่าความปลอดภัยของการออกแบบ โดยการ
นาเอาระเบียบการทางวิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์มาใช้วิเคราะห์และแสดงผล สามารถสรุ ปได้วา่ ถ้าขนาด
หน้ากว้างของโครงสร้ างเท่ากับ 2 m แล้ว ค่าความเค้นสู งสุ ดที่ เกิ ดขึ้ นจะมี ค่าระหว่าง 105.37 ถึ ง
138.01 MPa แต่ถา้ หน้ากว้างเท่ากับ 3 m ความเค้นสู งสุ ดจะมีค่าระหว่าง 212.09 ถึง 262.90 MPa การ
เสี ยรู ปที่ต่าสุ ดเท่ากับ 13.69 mm จะเกิดขึ้นเมื่อหน้ากว้างของแปลงปลูกผักเท่ากับ 2 m ส่ วนการเสี ย
รู ปที่ สูงสุ ดที่ สุดเท่ากับ 78.47 mm จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อหน้ากว้างของแปลกปลู กผักเท่ากับ 3 m ในการ
วิเคราะห์ถึงความปลอดภัยจะพบว่าหน้ากว้าง 2 m มีค่าความปลอดภัยอยู่ระหว่าง 1.81 ถึง 2.37 ซึ่ ง
อยู่ในช่ วงที่ปลอดภัย แต่ถา้ หากหน้ากว้าง 3 m จะมีค่าความปลอดภัยอยู่ระหว่าง 0.95 ถึง 1.18 ซึ่ ง
ค่อนจะที่จะเสี่ ยงต่อการเสี ยหาย [7]
2.2.3 การออกแบบกลไกประตูเลือ่ นสาหรับรถยนต์ นั่งส่ วนบุคคล
รถยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็กเป็ นรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีผใู ้ ช้เป็ นจานวนมาก ข้อจากัดข้อ
หนึ่ งของรถประเภทนี้ คือมีขนาดเล็ก เข้าออกจากรถทาได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีคน
ป่ วย คนพิการ หรื อคนชรา ซึ่ งจะต้องมีผคู ้ อยดูแลช่ วยเหลื อ การวิจยั นี้ มีความคิดที่จะพัฒนากลไก
สาหรับเปิ ดปิ ดประตูเป็ นลักษณะบานเลื่อนสาหรับรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลขนาดเล็กและขนาดกลาง
เพื่อทดแทนกลไกบานพับเดิมที่มี อยู่ ซึ่ งจะสามารถอานวยความสะดวกแก่ คนป่ วย คนพิการ หรื อ
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คนชรา การวิจยั ได้แบ่งขั้น ตอนการทางานออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ 1. การทาวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อ
จาลองประตูและโครง ของรถยนต์สาหรับใช้หาขนาดและทดสอบการ เคลื่อนที่ 2. การออกแบบ
ชิ้ นส่ วนกลไกให้มีขนาด เหม า ะสมกับ รถยนต์ตน้ แบบที่ ได้เลื อกม า และ 3. การวิเคราะห์ความ
แข็ ง แรงของชิ้ น ส่ ว น ที่ ไ ด้อ อกแบบ โดยใช้ร ถยนต์ TOYOTA รุ่ น Soluna เป็ นต้น แบบในการ
ดาเนินงาน อุปกรณ์ ประตูเลื่อนที่ ได้พฒั นาขึ้นมี 2 รู ปแบบ คือ 1. แบบสองแนวแกน และ 2. แบบ
เลื่อนและหมุน ทั้งสองแบบได้ถูกวิเคราะห์แนวทางการเคลื่อนที่ บนคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งพบว่าทั้งสอง
แบบสามารถใช้ งานได้ดีไ ม่ เกิ ดการชนหรื อ เสี ย ดสี ก ัน ของชิ้ นส่ วนและตัวถัง รถยนต์ จากการ
วิเคราะห์ความแข็งแรง พบว่าทั้งสองแบบมีค่าความปลอดภัย 4.41 สาหรับ แบบสองแนวแกนและ
2.48 สาหรับแบบเลื่อนและ หมุน ซึ่ งเพียงพอสาหรับการออกแบบชิ้นส่ วนทางวิศวกรรม [8]

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
สำนักงำนใหญ่ : 417 ถนนรำชวิถี แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุ งเทพฯ 10700
รำยละเอียดบริ ษทั : รับเหมำก่อสร้ำงและออกแบบ
โทรศัพท์
: 02-435-1054 , 02- 879-0850
โทรสำร
: 02-879-0858 , 02- 879-0861
อีเมลล์
: info@nldplc.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
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สถำนที่ปฏิบตั ิงำน : อำคำรสถำนี ก ำชำดที่ 11 วิเศษนิ ย ม ส ำนัก งำนบรรเทำทุ ก ข์ และ
ประชำนำมัยพิทกั ษ์ สภำกำชำดไทย
ถ. เพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริ ญ กทม.

รู ปที่ 3.2 อำคำรสถำนีกำชำดที่ 11 วิเศษนิยม สำนักงำนบรรเทำทุกข์ สภำกำชำดไทย

3.2 ลักษณะของสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ชื่อโครงกำร
: อำคำรสถำนีกำชำดที่ 11 วิเศษนิยม สำนักงำนบรรเทำทุกข์
และประชำนำมัยพิทกั ษ์ สภำกำชำดไทย
ที่ต้ งั
: ถ. เพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริ ญ กทม.
จุดเด่น
: สถำนีกำชำดใจกลำงฝั่งธน เดินทำงสะดวก ใกล้หำ้ งสรรพสิ นค้ำ
ปี ที่สร้ำงเสร็ จ
: ธ.ค. 2560
เนื้อที่ท้ งั หมด
: 3 ไร่ 21 ตำรำงวำ
จำนวนตึก
: 6 อำคำร
จำนวนชั้น
: 5 ชั้น
ประเภทห้อง
:
- 1 ห้องตรวจโรคทัว่ ไป
- 2 ห้องบริ จำคโลหิต
- 3 ห้องตัดแว่น
- 4 ห้องผ่ำตัด
- 5 ห้องเอ็กซเรย์
- 6 ห้องพัก
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- 7 ห้องทันตกรรม
- 8 ห้องปฐมพยำบำล
- 9 ห้อง ปฏิบตั ิกำร
-10 ห้องเก็บเวชภัณฑ์
- 11 ห้องคลังยำ
- 12 ห้องนึ่ง
- 13 ห้องตรวจร่ ำงกำย
- 14 ห้องประชุม
- 15 ห้องตรวจหมู่โลหิ ต
- 16 ห้องปั นแยกส่ วนโลหิ ต
ลิฟท์โดยสำร
: 2 ตัว และ ลิฟท์ส่งของ1 ตัว
เริ่ มก่อสร้ำง
: เดือน มกรำคม2559
คำดว่ำจะแล้วเสร็ จ : เดือน ธันวำคม 2560
เจ้ำของโครงกำร : สำนักงำนบรรเทำทุกข์ และประชำนำมัยพิทกั ษ์ สภำกำชำดไทย
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั บริ ษทั เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยวิศวกรรม

ผูจ้ ดั กำรโครงกำร

วิศวกรสนำม

วิศวกรสนำม

(โยธำ)

(งำนระบบ)

ธุรกำรสนำม

รู ปที่ 3.3 ตำแหน่งงำนในโครงกำร สถำนีกำชำดที่ 11สำนักงำนบรรเทำทุกข์ สภำกำชำดไทย
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตำแหน่งงำนที่นกั ศึกษำรับผิดชอบ
: วิศวกรงำนระบบประกอบอำคำร
ลักษณะงำนที่นกั ศึกษำรับผิดชอบ
: ตรวจสอบช่ำงติดตั้งงำนระบบต่ำงๆ
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงำนที่ปรึ กษำ
: นำย อดิศกั ดิ์ กำระเกตุ
ตำแหน่ง
: วิศวกรสนำม (Site Engineer)
แผนก
: งำนระบบประกอบอำคำร (Mechanical Engineer)
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงำน
สิ้ นสุ ดกำรปฏิบตั ิงำน

: วันที่ 15 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2560
: วันที่ 25 เดือน สิ งหำคม พ.ศ. 2560

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ปรึกษาพนักงานพีเ่ ลีย้ ง
สอบถำมถึงหัวข้อโครงงำนในหัวเรื่ องต่ำงๆที่สำมำรถ นำมำ ประยุกต์ใช้ในทำงวิศวกรรม
3.7.2 ตั้งหัวข้ อโครงงาน
หำหัวข้อโครงงำน โดยกำรปรึ กษำอำจำรย์ที่ปรึ กษำถึงควำมเป็ นไปได้ในโครงงำน รวมถึง
ขอคำชี้แนะในกำรเจอปั ญหำในกำรทำโครงงำน
3.7.3 รวบรวมข้ อมูล
ทำกำรค้นคว้ำหำข้อมูลเกี่ยวกับระบบกำรเดินท่อก๊ำซทำงกำรแพทย์กบั ข้อมูลที่ได้มำจำกข้อ
3.7.2โดยทำกำรค้นหำข้อมูลอุปกรณ์จำกอินเตอร์ เน็ต และรวมถึงบริ ษทั ที่รับติดตั้ง ซ่อมบำรุ ง ระบบ
ก๊ำซทำงกำรแพทย์

รู ปที่ 3.4 สถำนที่ที่ได้ไปสำรวจและเก็บข้อมูล
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ท่อทองแดง Type M

รู ปที่ 3.5 แสดงข้อมูลทำงเทคนิคของท่อทองแดง Type M

Size (inch)
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2

ตำรำงที่ 3.1 รำคำท่อทองแดง Type M
Wall Thickness (inch)
0.025
0.028
0.032
0.035
0.042
0.049
0.058
0.065

รำคำ (บำท)
570
830
1,315
2,050
3,485
4,800
7,485
10,920
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ท่อทองแดง Type L

รู ปที่ 3.6 แสดงข้อมูลทำงเทคนิคของท่อทองแดง Type L

ตำรำงที่ 3.2 รำคำท่อทองแดง Type L
Size (inch)
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3

Wall Thickness (inch)
0.030
0.035
0.040
0.042
0.045
0.050
0.055
0.060
0.070
0.080
0.090

รำคำ (บำท)
630
1,000
1,435
1,770
2,315
3,200
4,515
5,770
8,630
13,080
17,160
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ท่อทองแดง Type K

รู ปที่ 3.7 แสดงข้อมูลทำงเทคนิคของท่อทองแดง Type K

Size (inch)
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3

ตำรำงที่ 3.3 รำคำท่อทองแดง Type K
Wall Thickness (inch)
0.035
0.049
0.049
0.049
0.065
0.065
0.065
0.072
0.083
0.095
0.109

รำคำ (บำท)
950
1,750
2,250
2,700
4,150
5,450
6,700
8,800
13,900
19,700
27,000
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3.7.4 จัดทาโครงการ
3.7.4.1 จำกกำรที่ ไ ด้ รวบรวมข้อมู ล ระบบไปป์ ไลน์ ก๊ ำซทำงกำรแพทย์ท้ งั หมดเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว จึงศึกษำที่อุปกรณ์ ต่ำงๆในระบบไปป์ ไลน์ก๊ำซทำงกำรแพทย์ ว่ำมีอะไรบ้ำง และได้
ทำกำรเขียนแบบ 3มิติ โดยมีอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี้
3.7.4.2 ท่อทองแดง Type M
- Diameter 2 "

รู ปที่3.8 ท่อทองแดง Type M

3.7.4.3 ท่อทองแดง Type L
- Diameter 2 "

รู ปที่3.9 ท่อทองแดง Type L
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3.4.7.4 ท่อทองแดง Type K
- Diameter 2 "

รู ปที่3.10 ท่อทองแดง Type K

3.7.5 ทดสอบกำรทำงำน

รู ปที่ 3.11 ใส่ควำมดันที่ผนังของท่อ
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
รำยละเอียดของอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ทำโครงกำรโดยใช้เครื่ องฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์
เช่น
Hardware
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องปริ้ น
3. กล้องถ่ำยรู ป
4. เครื่ องถ่ำยเอกสำร
Software
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft Excel

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
4.1จากผลการจาลองโดยการใช้ โปรแกรม โดยใช้ ความดันที่ 150 PSI
4.1.1 Type M (ยีห่ อ้ B) 1/2 "

รู ปที่ 4.1 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type M (ยีห่ อ้ B) 1/2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 266.64
4.1.2 Type M

(ยีห่ อ้ B)

2"

รู ปที่ 4.2 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type M (ยีห่ อ้ B) 2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 262.86
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4.1.3 Type L

(ยีห่ อ้ B)

1/2 "

รู ปที่ 4.3 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type L (ยีห่ อ้ B) 1/2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 252.18

4.1.4 Type L

(ยีห่ อ้ B)

2"

รู ปที่ 4.4 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type L (ยีห่ อ้ B) 2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 256.43
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4.1.5 Type K

(ยีห่ อ้ B)

1/2 "

รู ปที่ 4.5 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type K (ยีห่ อ้ B) 1/2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 237.38

4.1.6 Type K

(ยีห่ อ้ B)

2"

รู ปที่ 4.6 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type K (ยีห่ อ้ B) 2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 249.89
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4.2 จากผลการจาลองโดยโปรแกรมทีใ่ ช้ ค่า Safe working pressure
4.2.1 Type M (ยีห่ อ้ A) 1/2"

รู ปที่ 4.7 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type M(ยีห่ อ้ A) 1/2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 52.624

4.2.2 Type M (ยีห่ อ้ B) 1/2"

รู ปที่ 4.8 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type M(ยีห่ อ้ B) 1/2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 53.973
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4.2.3 Type M (ยีห่ อ้ C) 1/2"

รู ปที่ 4.9 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type M(ยีห่ อ้ C) 1/2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 47.052

4.2.4 Type L

(ยีห่ อ้ A) 1/2"

รู ปที่ 4.10 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type L(ยีห่ อ้ A) 1/2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 34.232
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4.2.5 Type L

(ยีห่ อ้ B) 1/2"

รู ปที่ 4.11 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type L(ยีห่ อ้ B) 1/2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 34.96

4.2.6 Type L

(ยีห่ อ้ C) 1/2"

รู ปที่ 4.12 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type L(ยีห่ อ้ C) 1/2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 30.456

42
4.2.7 Type K

(ยีห่ อ้ A) 1/2"

รู ปที่ 4.13 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type K(ยีห่ อ้ A) 1/2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 25.895

4.2.8 Type K

(ยีห่ อ้ B) 1/2"

รู ปที่ 4.14 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type K(ยีห่ อ้ B) 1/2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 26.631
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4.2.9 Type K

(ยีห่ อ้ C) 1/2"

รู ปที่ 4.15 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type K(ยีห่ อ้ A) 1/2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 23.211

4.2.10 Type M (ยีห่ อ้ A) 2"

รู ปที่ 4.15 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type M(ยีห่ อ้ A) 2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 87.617
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4.2.11 Type M (ยีห่ อ้ B) 2"

รู ปที่ 4.17 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type M(ยีห่ อ้ B) 2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 86.443

4.2.12 Type M (ยีห่ อ้ C) 2"

รู ปที่ 4.18 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type M(ยีห่ อ้ C) 2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 76.708
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4.2.13 Type L (ยีห่ อ้ A) 2"

รู ปที่ 4.19 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type L(ยีห่ อ้ A) 2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 69.303

4.2.14 Type L (ยีห่ อ้ B) 2"

รู ปที่ 4.20 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type L(ยีห่ อ้ B) 2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 69.683
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4.2.15 Type L (ยีห่ อ้ C) 2"

รู ปที่ 4.21 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type L(ยีห่ อ้ C) 2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 61.541

4.2.16 Type K (ยีห่ อ้ A) 2"

รู ปที่ 4.22 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type K(ยีห่ อ้ A) 2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 56.364
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4.2.17 Type K (ยีห่ อ้ B) 2"

รู ปที่ 4.23 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type K(ยีห่ อ้ B) 2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 57.089

4.2.18 Type K (ยีห่ อ้ C) 2"

รู ปที่ 4.24 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรมของท่อ Type K(ยีห่ อ้ C) 2"

จากผลการจาลองโดยการใช้โปรแกรม พบว่าบริ เวณผนังท่อเกิดความเสี ยหายมากที่สุด แต่
ในจุดที่เกิดความเสี ยหายมากที่สุดนั้น มีค่า Safety of Factor = 50.109
4.3 ตารางผลการจาลองโดยใช้โปรแกรม
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4.3.1 ตารางที่ 4.1 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรม ที่ Pressure = 150 PSI
Diameter
1/2 "
1/2 "
1/2 "
2"
2"
2"
1/2 "
1/2 "
1/2 "
2"
2"
2"
1/2 "
1/2 "
1/2 "
2"
2"
2"

TYPE
K
K
K
K
K
K
L
L
L
L
L
L
M
M
M
M
M
M

Product
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B

Safety Factor
237.38
237.38
237.38
249.89
249.89
249.89
252.18
252.18
252.18
256.43
256.43
256.43
266.64
266.64
266.64
262.86
262.86
262.86
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4.3.2 ตารางที่ 4.2 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรม ที่ Safe Working Pressure
Diameter
1/2 "
1/2 "
1/2 "
2"
2"
2"
1/2 "
1/2 "
1/2 "
2"
2"
2"
1/2 "
1/2 "
1/2 "
2"
2"
2"

TYPE
K
K
K
K
K
K
L
L
L
L
L
L
M
M
M
M
M
M

Product
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B

SWP (Psi)
1534
1375
1337
748
665
652
1242
1105
1082
625
555
545
850
760
741
514
450
448

Safety Factor
23.211
25.895
26.631
50.109
56.364
57.089
30.456
34.232
34.96
61.541
69.303
69.683
47.052
52.624
53.973
76.708
87.617
86.443
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4.4 แผนภูมิแสดงผล
4.4.1 แผนภูมิ Safe Working Pressure

Safe Working Pressure
1800
1600
1400
1200
1000

ยี่ห้อ A

800

ยี่ห้อ B
ยี่ห้อ C

600
400
200
0
TYPE K

TYPE L

TYPE M

4.4.2 แผนภูมิ Safety of Factor

Safety of Factor
60
50
40
ยี่ห้อ A
30

ยี่ห้อ B
ยี่ห้อ C

20
10
0
TYPE K

TYPE L

TYPE M
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4.5 ต้นทุนในการติดตั้ง

ต้ นทุน
140000
120000
100000
80000

Type M
Type L

60000

Type K

40000
20000
0
1/2in

2in

ต้นทุนในการติดตั้ง
- Type M1/2 =

44,480 บาท

- Type L1/2

=

76,800 บาท

- Type K1/2 =

120,000 บาท

- Type M2

=

6,840

- Type L2

=

28,780 บาท

- Type K2

=

46,340 บาท

บาท

จากแผนภูมิจะเห็นได้วา่ ต้นทุนราคาติดตั้งท่อ ½ นิ้ว ของ Type M นั้นมีราคาต่าที่สุดโดยอยู่
ที่ ราคา 44,480 บาท หรื อคิดเป็ น 58%ของ Type L และ 37% ของ Type K ตามลาดับ ส่ วนท่อขนาด
2 นิ้ ว ราคาต้นทุ นของ Type M อยู่ที่ 6,840 บาท หรื อคิดเป็ น 24% ของ Type M และ 14.7% ของ
Type K

บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการทดลอง
การจัด ท าโครงการนี้ ขึ้ น มาเพื่ อ ท าการจ าลองการท างานของระบบไปป์ ไลน์ ก๊ า ซทาง
การแพทย์ในแต่ละชนิดของท่อ โดยจุดประสงค์หลักคือ
1. เพื่อทดสอบคุ ณภาพของท่อแต่ละแบบเมื่อใช้แรงดันตามมาตรฐานกาหนด โดยผลที่ได้
1.1 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรม ที่ Pressure = 150 PSI
- Safety of Factor ของ Type K = 237.38
- Safety of Factor ของ Type L = 252.18
- Safety of Factor ของ Type M = 266.64
1.2 ผลการจาลองโดยใช้โปรแกรม ที่ Safe Working Pressure
- Safe working pressure สู งสุ ดคือ ยีห่ อ้ C = 1534 Psi
- Safety of Factor สู งสุ ดคือ ยีห่ อ้ B = 86.443
2. เพื่อทราบถึ งต้นทุนในการติดตั้ง โดยผลที่ได้คือ ต้นทุนราคาติดตั้งท่อ ½ นิ้ ว ของ Type
M นั้นมีราคาต่าที่สุดโดยอยูท่ ี่ ราคา 44,480 บาท หรื อคิดเป็ น 58%ของ Type L และ 37% ของ Type
K ตามลาดับ ส่ วนท่อขนาด 2 นิ้ ว ราคาต้นทุนของ Type M อยูท่ ี่ 6,840 บาท หรื อคิดเป็ น 24% ของ
Type M และ 14.7% ของ Type K
5.2 ข้ อเสนอแนะ
โครงการ การจาลองแรงดันภายในท่อก๊าซระบบทางการแพทย์ กรณี ศึกษา สถานีกาชาดที่
11นี้ ระบบไปป์ ไลน์ก๊าซทางการแพทย์สามารถใช้แบบ Type M ได้ ซึ่ งใน Safe Working Pressure
และผลการจาลองผ่านโปรแกรมมีค่าความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการใช้งาน และมีราคาต้นทุนที่ต่า
แต่จะใช้ได้ในกรณี ที่มีแรงดันไม่สูงมากนัก
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รู ปที่ 6.1 ขณะทาการตรวจเช็คการรั่วของโซนวาล์วก๊าซทางการแพทย์

รู ปที่ 6.2 ขณะทาการตรวจเช็คการติดตั้งโซนวาล์วก๊าซทางการแพทย์
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รู ปที่ 6.3 การตรวจสอบจุด เอาท์เลท ระบบก๊าซทางการแพทย์

รู ปที่ 6.4 การแต่งกายขณะออกปฏิบตั ิงานในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง
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