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บทคัดยอ
สารน้ำที่ใชในระหวางผาตัดแบบสองกลองระหวางขอตอและกระเพาะปสสาวะใหความดันและความเร็วเพื่อ
ชวยผลักดันเศษตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางผาตัดออกไป ทำใหภาพที่ถูกแสดงที่หนาจอมีความชัดเจน วัตถุประสงคของ
การศึกษานี้เพื่อศึกษาการทำงานของเสาใหสารน้ำที่ใชแรงโนมถวงแบบอัตโนมัติ ขอดีของระบบนี้คือการใหสารน้ำที่ใช
แรงโนมถวงปลอดภัยกวาซึง่ ชวยลดความเสีย่ งของการทำงานผิดพลาดจากปม ไฟฟาซึง่ อาจทำใหเนือ้ เยือ่ บริเวณใกลเคียง
เสียหายระหวางการผาตัด ขอดีอีกประการคือการใหสารน้ำที่คงที่ระหวางการผาตัด จากหลักการของสมการของแบร
นูลลี การออกแบบเสาใหสารน้ำที่ใชแรงโนมถวงแบบอัตโนมัติเพื่อที่ควบคุมระยะผลตางระหวางความสูงในขณะผาตัด
กับระดับความสูงของสารน้ำ (Z1) ใหคงที่ มวลที่หายไป (mหายไป) ที่ 0.194 kg ถูกนำมาคำนวณและใชควบคุมมอเตอร
ใหยกถังบรรจุสารน้ำทั้งดานซายและดานขวาแตละขั้นที่ 0.011 mH2O เพื่อชดเชยระดับความสูงของสารน้ำที่สูญเสีย
ไป กระบวนการนี้ดำเนินตอไปจนกวาสารน้ำของแตละถังจะหมดลงอยางสมบูรณและสลับการทำงานตลอดการผาตัด
ในการออกแบบการศึกษาเฮดความดันของการทำงานของการใหสารน้ำอัตโนมัตถิ กู ตัง้ คาไวที่ 60 80 และ 100
mmHg Z1 และแรงดันจากมาตรวัดความดันถูกวัด ผลลัพธขา งตนถูกเปรียบเทียบระหวางเฮดความดันทัง้ สองซึง่ ถูกแปลง
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จาก Z1 และมาตรวัดความดันที่วัดไดและเฮดความดันซึ่งตั้งคาตามที่กลาวไวกอนหนานี้ สุดทายบันทึกกระบวนการให
สารน้ำอัตโนมัตจิ ากการสลับระหวางถังดานซายและดานขวาเพือ่ ใหสารน้ำอัตโนมัตทิ เี่ ฮดความดัน การทดสอบนีส้ นิ้ สุดลง
เมือ่ ถังบรรจุสารน้ำทีส่ องหมดลง ผลลัพธของการใหสารน้ำแบบอัตโนมัตแิ สดงใหเห็นวา Z1 ทีว่ ดั ไดนนั้ อยูใ นชวง 0.811
ถึง 0.822 mH2O โดยมีความแตกตาง -0.58% ถึง 0.76% เมื่อเทียบกับเฮดความดันที่ตั้งไวที่ 60 mmHg; อยูในชวง
1.082 ถึง 1.093 mH2O โดยมีความแตกตาง -0.51% ถึง 0.48% เมื่อเทียบกับเฮดความดันที่ตั้งไวที่ 80 mmHg; และ
อยูในชวง 1.082 ถึง 1.093 mH2O โดยมีความแตกตาง -0.33% ถึง 0.47% เมื่อเทียบกับเฮดความดันที่ตั้งไวที่ 100
mmHg นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาเฮดความดันจากมาตรวัดความดันคือ 0.080 0.105 และ 0.135 bar โดยมีความ
แตกตาง 0.00% -1.55% และ 1.26% เมื่อเทียบกับความดันที่ตั้งไว 60 80 และ 100 mmHg ตามลำดับ กระบวนการ
ใหสารน้ำอัตโนมัติแสดงใหเห็นวาหนวยประมวลผลคำสั่งนี้ทำงานอยางถูกตองในการควบคุมมอเตอรและโซลินอยด
วาลวตามที่ออกแบบโดยการยกขึ้นเพื่อใหไดเฮดความดันที่กำหนดและสลับถังดานซายไปยังถังดานขวาเพื่อใหสารน้ำ
อยางตอเนื่อง
สรุปไดวา มวลทีส่ ญ
ู เสียไปถูกใชเพือ่ กำหนดสภาพการทำงานของการใหสารน้ำดวยแรงโนมถวงอัตโนมัติ อุปกรณ
นีท้ ำงานอยางถูกตองตามทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ควบคุมมอเตอรและโซลินอยดวาลวสำหรับการใหสารน้ำทีเ่ ฮดความดันทีต่ งั้
ไวโดยอัตโนมัติ ดังนั้นอุปกรณนี้สามารถใหคุณภาพภาพที่คมชัด ใหสารน้ำอยางตอเนื่องตามความตองการของแพทย
ตลอดจนลดความเสี่ยงของแรงดันผิดปกติจากปมอัตโนมัติระหวางการผาตัด
คำสำคัญ: การใหสารน้ำอัตโนมัต;ิ ผาตัดขอตอแบบสองกลอง; ผาตัดกระเพาะปสสาวะแบบสองกลอง; ปม แรงโนมถวง

Abstract
The irrigation fluid given during arthroscopy and cystoscopy provides pressure and flow rate
between the joint space and the bladder, thus pushing the debris occurring during surgery. The crisp
view of the surgical field is clear. This study aims to investigate the operation of the automated fluid
irrigation using a gravity pump. The advantage of this system is the safer use of the gravity pump,
which reduces the risk of malfunctions from the electric pump that may cause damage to nearby
tissues during surgery. Another advantage is to provide a steady fluid flow. From the principle of
Bernoulli's equation, the design of the automated gravity pump was to maintain the difference
between operating height and irrigation fluid elevation (Z1). The 0.194 kg of lost mass, mloss, was
calculated and used to control motors in lifting the 0.011 mH2O steps periodically for both left and
right buckets of irrigation fluid to compensate for lost irrigation fluid elevation. This process kept
going until the irrigation fluid of each bucket was completely exhausted and alternating operations
throughout the surgery.
In the study’s design, the pressure heads of the operating automated fluid irrigation were
set at 60, 80, and 100 mmHg, the Z1 and the pressures from the pressure gauge were measured.
The above results were compared between both pressure heads, which were converted from the
measured Z1 and pressure gauge, and the pressure heads, which were set as mentioned previously.
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Finally, automated fluid irrigation was recorded alternating between left and right buckets to irrigate
fluid at the pressure heads. This test ended when the second irrigated bucket was exhausted. The
results of automated fluid irrigation showed that measured Z1 was in the range of 0.811 to 0.822
mH2O with -0.58% to 0.76% difference compared with set pressure head at 60 mmHg; in the range
of 1.082 to 1.093 mH2O with -0.51% to 0.48% difference compared with set pressure head at 80
mmHg; and in range of 1.082 to 1.093 mH2O compared with -0.33% to 0.47% difference compared
with set pressure head at 100 mmHg. It was also shown that pressures from the pressure gauge were
0.080, 0.105, and 0.135 bar with 0.00%, -1.55%, and 1.26% difference compared with set pressure
head at 60, 80, and 100 mmHg, respectively. The process of automated fluid irrigation showed that
this command processing unit worked properly to control motors and solenoid valves as designed
by lifting to get designated head pressure and alternating the left bucket to right bucket to irrigate
fluid continuously.
It was concluded that the lost mass was used to determine the working conditions of this
automated fluid irrigation with a gravity pump. It worked properly as designed to automatically
control the motors and solenoid valves for fluid irrigation at the set pressure head. Therefore, this
equipment could give clear image quality, continuous fluid irrigation according to the doctor's requirements, and reduced risk of abnormal pressure from the electric pump during surgery.
Keywords: Automated fluid Irrigation; Arthroscopy; Cystoscopy; Gravity pump

1. บทนำ

ในการใหสารน้ำในการผาตัดสองกลองทีต่ ำแหนงขอไหล
อยูในชวง 50-60 mmHg ขณะที่ตำแหนงขอเขาจะอยูที่
65 mmHg เปนตน เพื่อใหไดภาพในระหวางการผาตัด
ที่ชัดเจนที่สุด โดยวิธีการใหสารน้ำระหวางผาตัดจะแบง
ออกเปนสองประเภท คือ การใหสารน้ำแบบดวยแรงคน
และและการใหสารน้ำแบบอัตโนมัติ [3] โดยการใหสาร
น้ำดวยแรงคนก็จะมีทั้งการใชมือบีบถุงสารน้ำและการ
แขวนสารน้ำบนเสาน้ำเกลือแลวใชแรงโนมถวงในการให
สารน้ำ [3,4] ระบบทีส่ องเปนระบบอัตโนมัตจิ ะใชปม ดวย
วิธีการรีดทอทั้งสองระบบจะเพิ่มความดันของสารน้ำใน
ระหวางการผาตัด [3] จากการศึกษาของ Aharram [5]
พบวา การใหสารน้ำดวยดวยแรงคน จะมีความปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ และเปนทางเลือกที่ทำไดในทางปฏิบัติ
ที่ใหผลในเรื่องการมองเห็นในระหวางการผาตัดขอตอ

ในการผาตัดขอตอดวยวิธีการสองกลอง (Arthroscopy) หรือ การผาตัดกระเพาะปสสาวะดวยวิธี
การสองกลอง (Cystoscopy) [1] จำเปนตองมีการใหสาร
น้ำเพือ่ ใหภาพทีถ่ กู แสดงผานกลองของเครือ่ งมือผาตัดใน
ขณะผาตัดมีความชัดเจนและไดอยางตอเนือ่ ง ซึง่ สารน้ำ
ที่ใหในระหวางผาตัดจะทำหนาที่เพิ่มความดันระหวาง
ขอตอและชองทองที่จะทำใหเกิดชองวางและสารน้ำมี
ความเร็วทีเ่ พียงพอจะชวยผลักดันเศษตางๆ ไมวา จะเปน
เลือด เนือ้ เยือ่ และกระดูก ทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางผาตัดออก
ไป ทำใหภาพที่ถูกแสดงในการสองกลอง มีความชัดเจน
สวนคาความดันของสารน้ำที่ใชในแตละตำแหนงของ
การผาตัดจะมีความแตกตางกันขึ้นกับประเภทในการ
ผาตัดนั้นๆ [2] ซึ่ง Hsiao และทีมไดแสดงเฮดความดัน
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ไหลดวยกลองในกรณีการฉีกขาดของ Rotator cuff ที่
ระดับเล็กถึงขนาดกลาง (นอยกวา 3 เซนติเมตร) โดย
ยกระดับของสารน้ำที่ 1.5 เมตร ตลอดชวงการผาตัด
ที่ปริมาตรถุงสารน้ำที่ 3 liters ซึ่งทำการเปรียบเทียบ
กับการใหสารน้ำดวยระบบอัตโนมัติดวยการทำงานของ
ปม อยางไรก็ตามจากการศึกษาของ Hsiao [2] ระบุวา
ขอเสียที่ใหสารดวยแรงคน บุคลากรทางการแพทยมี
ความยากลำบากในการปรับระดับความสูงของระดับ
สารน้ำตลอดชวงการผาตัดเพื่อใหไดคุณภาพภาพที่ดี
สอดคลองกับการศึกษาของ Chang และทีม [4] พบวา
การใหสารน้ำดวยแรงคนทำใหอัตราการไหลที่ลดลง
เนื่องจากการลดระดับความสูงของสารน้ำจากสารน้ำ
ที่ไหลออกที่ลดลงตามระยะเวลา ซึ่งเปนขอเสียที่หาก
บุคลากรทางการแพทยลมื ยกเสาน้ำเกลือปรับระดับความ
สูงของระดับสารน้ำอยางตอเนื่อง รวมทั้งลืมเปลี่ยนถุง
สารน้ำใหมเมื่อสารน้ำหมด ทำใหเกิดความลาชาในการ
ติดตั้งเพื่อเพิ่มความดันสารน้ำใหกลับมาใหม การผาตัด
ขาดความตอเนือ่ ง และทำใหแพทยไมสามารถตัดสินใจใน
การผาตัดในชวงทีส่ ารน้ำขาดจากสาเหตุดงั กลาว สุดทาย
ระยะเวลาการผาตัดตองใชเวลาในการผาตัดที่ยาวนาน
ขึ้น ในขณะที่จากการศึกษาของ Chang และทีม [4] พบ
วาการใชปมแบบแบบอัตโนมัติดวยรีดทอของสารน้ำใน
ระหวางการผาตัดสามารถสรางควบคุมและความดันและ
ความเร็วของการใหสารน้ำที่พอเพียงคงที่ ซึ่งทำใหการ
ผาตัดตอเนื่อง แตการศึกษาของ Hsiao [2] ขอเสียที่การ

ใชปมแบบแบบอัตโนมัติมีโอกาสที่เพิ่มความดันภายใน
ขอตอเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดนอาจเกิดจากเซนเซอรวัด
ความดันทำงานผิดพลาดแตปมยังคงทำงานตอ ทำให
ความดั น ระหว า งข อ ต อ สู ง มากเกิ น ไป ซึ่ ง มี ผ ลเสี ย ที่
สงผลใหเกิดการรั่วไหลของของเหลวในชองขอ ภาวะ
ความดันในชองปดสูงขึ้น และเกิดการบวมและฉีกขาด
ของของเหลวในชองขอ เมื่อความดันของการใหสารน้ำ
อยูในชวง 120-150 mmHg [6,7]
วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อศึกษาการให
สารน้ำจากเสาใหสารน้ำที่ใชแรงโนมถวงแบบอัตโนมัติ
ในการผาตัดขอตอและตอมลูกหมาก ซึ่งนำขอดีของการ
ใชแรงโนมถวงที่มีความปลอดภัยที่ลดความเสี่ยงจาก
ความผิดปกติของความดันที่ไดจากปมที่อาจจะมากเกิน
จากความผิดปกติของระบบรวมกับขอดีการที่เปนการ
ทำงานแบบอัตโนมัติที่ใหสารน้ำที่คงที่ในระหวางการ
ผาตัดซึ่งแกปญหาขอเสียของการใหสารน้ำดวยวิธีใชแรง
โนมถวง

การใหสารน้ำจากเสาใหสารน้ำที่ใชแรงโนมถวง
นั้น ความเร็วที่เกิดที่ปลายทอที่ใชระหวางการผาตัดขอ
แบบสองกลองเกิดจากความแตกตางระหวางระดับของ
สารน้ำกับระดับตำแหนงที่ผาตัด ซึ่งสามารถแสดงใน
สมการของแบรนลู ลี (Bernoulli's equation) ในสมการ
ที่ 1 ดังนี้

โดยสมการนี้ Z เปนระดับความสูงทีแ่ ตกตางตาง
จากระดับอางอิง (mH2O) v เปนความเร็วของของไหล
(m/s) P เปนความดันที่ใหกับของไหล (N/m2) p เปน
ความหนาแนนของของไหล (kg/m3) ซึ่งใหสมมติฐานวา
สารน้ำมีคา ความหนาแนนเทากับ 1,000 kg/m3 g เปนคา
ความเรงเนือ่ งจากแรงโนมถวง มีคา คงทีเ่ ทากับ 9.81 m/s2

อยางไรก็ตาม สมการที่ 1 สมมติฐานของการใหสารน้ำไม
พิจารณาความเสียดทานหรือความดันตกครอมในสายสง
ของสารน้ำ ดังนัน้ เมือ่ ของไหลปลอยออกมาดวยแรงโนม
ถวงทีร่ ะดับของสารน้ำ (Figure 1) เปนตำแหนงที่ 1 ในขณะที่
ระดับในการผาตัดเปนตำแหนงที่ 2 พบวา หากไมมี
ความดันใดๆ มากระทำเพิ่มกับของไหลที่ตำแหนงระดับ
สารน้ำและระดับในการผาตัด ดังนั้น P1 และ P2 จะมีคา

2. วัสดุและวิธีการ
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เปนศูนย ตามลำดับ สวนความตางของระดับ Z1 จะเปน
ระยะผลตางระหวางความสูงในขณะผาตัดกับระดับความ
สูงของสารน้ำ กับ Z2 จะมีคาเทากับศูนยเมื่ออยูระดับ

1

เดียวกับความสูงในขณะผาตัด สวนความเร็วที่ระดับผิว
ของสารน้ำ v1 จะเปนศูนย ดังนั้น สมการที่ 1 สามารถ
เขียนใหมไดดังนี้

P1 = 0 bar, v1 =0 m/s, and Z2 = x mH2O

X

2

P2 = 0 bar, Z2 =0 mH2O

Figure 1 Irrigation fluid in a bucket at point 1 is naturally released through outlet tube at point 2 by
Bernoulli's principle.

สมการที่ 2 นั้น Z1 ถูกเรียกวาเฮดความเร็ว ซึ่ง
เมื่อแทนคาผลระยะความแตกตางกันลดลง 1 cm (Z1 =
0.01 m) ในสมการที่ 2 จะพบวาความเร็วทีท่ างออกของ
ปลายทอ v2 ลดลง 0.44 m/s ในขณะที่ระยะความแตก
ตางกันลดลง 10 cm (Z1 คือ 0.1 m) จะพบวาความเร็ว
ที่ทางออกของปลายทอ v2 ลดลง 1.40 m/s จะเห็นได
วา ความเร็วยกกำลังสองของสารน้ำที่ตำแหนงผาตัดจะ
แปรผันตรงกับระยะความตางของระดับความสูงของ

สารน้ำกับระดับในขณะผาตัด (Z1) อยางไรก็ตามระยะ
ความตาง Z1 สามารถนำไปเปรียบเทียบไดกับ Z1 ที่เปน
เฮดความดัน (Pressure Head) ซึง่ เปนความดันทีไ่ ดจาก
ระยะความตางของของเหลว ซึง่ สามารถแสดงในสมการ
ที่ 3 เมื่อแทนคาผลระยะความแตกตาง 1 mH2O เทียบ
เทากับ 9,801 N/m2 หรือเทากับ 0.098 bar หรือเทากับ
73.56 mmHg ขึ้นกับหนวยเครื่องมือวัดหรืออุปกรณ
ที่ใชงาน

ดังนั้นการปรับระยะความตาง Z1 นี้นำมาใช
ในการใหสารน้ำแบบแรงโนมถวงในการปรับความเร็ว
ของสารน้ำระหวางการผาตัดตามที่ตองการ โดยเมื่อยก
สารน้ำใหสูงขึ้น ระยะความตางของระดับความสูงของ

สารน้ำเพิม่ ขึน้ ทำใหความเร็วของสารน้ำเพิม่ ขึน้ หากลด
ระดับสารน้ำใหลดลง ระยะความตางของระดับความสูง
ของสารน้ำลดลง ทำใหความเร็วของสารน้ำลดลง ในการ
ศึกษาการใหสารน้ำจากเสาใหสารน้ำที่ใชแรงโนมถวง
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แบบอัตโนมัติในการผาตัดนั้น การควบคุมระยะความ
ตางระหวางความสูงในขณะผาตัดกับระดับความสูงของ
สารน้ำ (Z1) ใหคงที่ แทนการวัดความเร็วในจุดที่ 2 จาก
หลักการของสมการของแบรนูลลี
2.1 การประมวลผลคำสั่งของระบบควบคุมของเสา
ใหสารน้ำ
ระบบควบคุมการใหสารน้ำเปนสิ่งจำเปนที่ไป
ตามทีไ่ ดออกแบบ โดยเฉพาะอยางยิง่ อุปกรณนจี้ ะตองถูก
นำไปใชทางการแพทย โดยผลที่ไดตองไดรับความมั่นใจ
ในการทำงานที่เชื่อถือไดและสามารถทำซ้ำได โดยใน

Figure 2 แสดงถึงหนวยประมวลผลคำสั่งของระบบ
ควบคุมของเสาใหสารน้ำที่รับคำสั่งจากการสั่งงานใน
เงื่อนไขตางๆ โดยหลักการระบบควบคุมที่ตองควบคุม
เฮดความดันในระหวางผาตัดใหคงทีซ่ งึ่ ไดจากการควบคุม
ระยะผลตางระหวางความสูงในขณะผาตัดกับระดับความ
สูงของสารน้ำ
ดังนัน้ ปจจัยแรกในการออกแบบไดใชการวัดมวล
(m) ของสารน้ำในหนวย kg เพือ่ นำคาดังกลาวมาคำนวณ
ยอนกลับดวยสมการที่ 4

จากสมการที่ 4 สารน้ำมีคา ความหนาแนนเทากับ
1,000 kg/m3 เมื่อวัดมวลไดจะไดคาปริมาตรภายในถัง
บรรจุสารน้ำหนวย m3 ดวยรูปทรงของถังบรรจุสารน้ำ

คงที่ ถูกคำนวณเพื่อหาคาความสูงของสารน้ำที่คงเหลือ
(h) ในหนวย m จากสมการที่ 5

ดังนัน้ จาก Figure 2 คำสัง่ “อางอิง” (Z2) ซึง่ เปน
ตำแหนงผาตัด และ “เฮดความดันทีต่ อ งการ” เปนระยะ
ความแตกตาง Z1 ในสมการที่ 3 สงไปทีห่ นวยประมวลผล
คำสั่งที่กลาวมาขางตน เพื่อยกถังสารน้ำใหอยูในชวง Z1
+/- 0.0055 mH2O โดยชวงใชคำนวณผลตางของความ
สูงที่หายไปอยูในชวงจากสมการที่ 4 และ 5 ไดมวลสาร
น้ำที่หายไป (mหายไป) มีคา 1,000x1.767x10-2 x (0.011)
= 0.194 kg อุปกรณโหลดเซลลที่ถูกติดตั้งเพื่อใชในการ

วั ด น้ ำ หนั ก ของสารน้ ำ ระหว า งการใช ง านแต ล ะถั ง ได
คาดังกลาวถูกสงสัญญาณใหระบบควบคุมของเสาใหสาร
น้ำ ใชประมวลในการยกถังบรรจุสารน้ำ เมื่อสารน้ำที่มี
เฮดความดันที่ลดลงจากการใหสารน้ำที่หายไปมีคาเพิ่ม
ขึ้น โดยยกใหมากกวาผลตางของความสูงที่ตองการดวย
ระยะ 0.011 mH2O จะสามารถทำใหผลตางของความสูง
อยูใ นชวง +/- 0.0055 mH2O ตลอดการผาตัดเพือ่ ความ
ควบคุมความดันของสารน้ำใหคงที่
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Load cell 1

Load cell 2

Volume
conversion unit 1

Volume
conversion unit 2
Command
Processing Unit

Motor 1

Solenoid valve 1

Motor 2

Reference point and
designated pressure
for surgery

Solenoid valve 2

Figure 2 Command processing unit to operate the automated irrigation system with gravity pump.

การทำ Tourniquet เพื่อใหเลือดกลับมาไหลเวียนใหม
และตองเริ่มการทำ Tourniquet อีกครั้ง เนื่องจากการ
เติมสารน้ำดวยบุคลากรการแพทยมีโอกาสสูงที่ทำใหไม
ไดรบั สารน้ำอยางตอเนือ่ ง ซึง่ จนทำใหเวลาการผาตัดนัน้
เกินเวลา 2 ชัว่ โมง สงผลใหผปู ว ยตองอยูใ นหองผาตัดยาว
ขึน้ และรับยาสลบนานขึน้ ทำใหการฟน ตัวหลังการผาตัด
ไมไดผลดีภายหลัง และอีกหนึ่งปจจัยของเวลาในการ
ผาตัดที่นานขึ้นจนสงผลใหเกิด “Hypothermia” [9]
ดั ง นั้ น หลั ก การทำงานสลั บ กั น ให ส ารน้ ำ นี้ ที่ ท ำให แ ก
ปญหาขางตน จากทัง้ สองปจจัยทีใ่ ชในการกำหนดเงือ่ นไข
ในการออกแบบที่กลาวมาขางตน การควบคุมความสูง
ของสารน้ำที่คงเหลืออยูในถังและการใหสารน้ำมีความ
ตอเนื่องตลอดการผาตัดดวยหนวยประมวลผลคำสั่ง
ของแทนเสาใหสารน้ำ โดยบอรดหนวยประมวลผลคำสัง่
ต อ งไปควบคุ ม การทำงานของมอเตอร ไ ฟฟ า กั บ โซลิ
นอยดวาลว ทำใหเครื่องทำงานไดอยางตอเนื่อง ควบคุม
ความตอเนื่องของการใหสารน้ำ เปนการตัดปญหาจาก
ความผิดพลาดที่เกิดจากคน (Human error) ที่ลืม

ปจจัยที่สองในการออกแบบคือ การใชปริมาณ
สารน้ำจำเปนตองมีความตอเนื่องตลอดการผาตัด ซึ่งใน
การผาตัดโดยทั่วไปแตละครั้งจะมีการใชสารน้ำมากกวา
5 liters ซึ่งในปกติใชสารละลาย 24 liters ในชวงเวลา
ผาตัด 2 ชั่วโมง [2,7] ซึ่งสงผลใหการใชถุงสารน้ำ 2
liters จำนวนหลายถุงที่ใชกับเสาใหสารน้ำดวยแรงโนม
ถวงแบบดวยแรงคนดวยการยก ซึ่งมีความไมตอเนื่องใน
การผาตัดโดยเกิดขึ้น สงผลใหเวลาในการผาตัดจะเพิ่ม
ขึ้น ซึ่งสงผลใหตองหยุดและใชเวลาในเติมสารน้ำเขาใน
ระบบใหมและใชเวลาในการพัดพาเลือดและเศษเนือ้ เยือ่
ออกไปใหมเพื่อใหการผาตัดกลับมาเห็นภาพในการสอง
กลองชัดเจน นอกจากนี้กรณีที่ใช การรัดเพื่อหามเลือด
มีเงือ่ นไขในระหวางการผาตัดทีต่ อ งคลายการรัดออกทุก
2 ชัว่ โมง การใชวธิ ี Tourniquet ซึง่ เปนวิธกี ารหามเลือด
เขาไปในบริเวณทีผ่ า ตัด ซึง่ จะใชเวลาในการผาตัดเฉลีย่ ที่
94 นาทีซึ่งสวนหนึ่งเปนเวลาในการทำ Tourniquet 32
นาทีที่ทำใหใชเวลามากกวาการใหสารน้ำแบบปกติ [8]
แตเมือ่ ใชเวลาในการผาตัดเกิน 2 ชัว่ โมง ทำใหตอ งคลาย
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เปลี่ยนถุงสารน้ำในระบบใหสารน้ำที่ใชแรงโนมถวงแบบ
แรงคนดวยการยกเสาที่แขวนสารน้ำ โดย (Figure 4)
เปนหลักการควบคุมความตอเนื่องของเสาใหสารน้ำ
ให มี ก ารสลั บ การทำงาน โดยผ า นหน ว ยประมวลผล
คำสั่ง (Figure 2) ซึ่งมีเงื่อนในการทำงานของเสาใหสาร
น้ำคือ เมื่อสารน้ำในถัง “ที่ถูกยก” มีปริมาตรนอยจนถึง
ระดับที่กำหนดเทากับ 2% หรือ 0.1 liter ถัง “พรอม
ใชงาน” เคลื่อนที่ไปที่ตำแหนงที่สรางความดันสารน้ำ
เทากับความดันที่ตั้งไว แลวโซลินอยดวาลวเปดเพื่อให
สารน้ำ ขณะเดียวกันโซลินอยดวาลวถังที่ถูกยกที่ผานมา
จะปด มอเตอรเคลือ่ นถังลดลงมา ถังทีห่ มดจะถูกเติมสาร
น้ำทดแทนเตรียมพรอมใชงานเพื่อนำไปใชในครั้งถัดไป

ยึดไวคงทีเ่ พือ่ ใหระยะความแตกตางของสารน้ำคงที่ โดย
มีสมมติฐานความหนาแนนของสารน้ำเทากับน้ำ 1,000
kg/m3 ในการทดสอบทำการวัดระยะผลตางระหวาง
ความสูงที่ระดับอางอิงกับระดับความสูงของสารน้ำ (Z1)
ดวยตลับเมตรยีห่ อ STANLEY, Thailand ชวงการใชงาน
0 - 5 m โดยมีคาความละเอียด (Resolution) ที่ +/- 1
mm เปรียบเทียบเฮดความดันทีเ่ กิดขึน้ จากคาทีบ่ นั ทึกได
จาก Z1 กับความดันที่ตั้งไวในการใชงานที่ 60 80 และ
100 mmHg ตามลำดับ และวัดคาเฮดความดันดวยมาตร
วัดความดัน (Pressure gauge) ของยีห่ อ Festo, China
(Figure 6) ชวงการใชงานวัดคาได 0.00 – 0.25 bar ซึ่ง
มีความละเอียด (Resolution) ที่ +/- 0.005 bar ซึ่งเมื่อ
เทียบในหนวยของมิลลิเมตรปรอท (mm of Mercury)
ไดเทากับ 0.00 – 187.52 mmHg ความละเอียดที่
+/- 3.75 mmHg และเปรียบเทียบเฮดความดันทีเ่ กิดขึน้
จากคาทีบ่ นั ทึกไดจากมาตรวัดความดัน สุดทายพิจารณา
การสลับกันระหวางถังบรรจุสารน้ำซายและถังบรรจุสาร
น้ำขวาสลับกันทำงานและใหสารน้ำตามทีต่ งั้ คาเฮดความ
ดันไวของเสาใหสารน้ำ บักทึกกระบวนการทำงาน โดย
การทดสอบนี้สิ้นสุดเมื่อถังที่สองหมด

3. ขั้นตอนการทดสอบ
เสาใหสารน้ำที่ใชแรงโนมถวงแบบอัตโนมัติที่
ถูกพัฒนาขึ้น (Figure 5) ถูกทำการทดสอบการทำงาน
ดวยการตัง้ คาเฮดความดันใชงานใหสารน้ำที่ 60 80 และ
100 mmHg ของเสาใหสารน้ำนีด้ ว ยมอเตอรทเี่ ลือ่ นถังให
เคลือ่ นทีข่ นึ้ เติมสารน้ำทัง้ สองถังทีถ่ งั ละ 5 liters เพือ่ ให
ทุกถังอยูในสถานะ “พรอมใชงาน” ซึ่งถูกควบคุมการให
สารน้ำโดยโซลินอยดวาลวเปด-ปดเพือ่ ปลอย-เก็บกักสาร
น้ำในแตละถัง สวนปลายทอทีม่ ขี นาดคงทีท่ ี่ 2 mm ทีถ่ กู

Figure 3 The command processing unit of the automated irrigation system with gravity pump.
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Left bucket

Right bucket

Status shown “Lifted”.

Status shown “Stand by”.

Motor lifts the left bucket to the designated pressure.

Left solenoid valve is opened.

Irrigation fluid <= 2%
(0.1 liter)

Motor lifts the right bucket to the designated pressure.

Left solenoid valve is closed.

Right solenoid valve is opened.

Motor pulls down the left bucket.
Status shown “Fill fluid”

Status shown “Lifted”.

Status shown “Stand by”.

Working back and forth until “Stop” command to end this loop.

Figure 4 Workflow diagram of the automated irrigation system with gravity pump to alternate lifting left
and right buckets of irrigation tower for designated pressure and continuity of the irrigation fluid
during surgery.

105

Thai Science and Technology Journal

Vol. 30 No. 4 July-August 2022
Load cell to measure
fluid level

Right bucket
Tape measure

Left bucket
Motor inside actuator

Pressure gauge

Figure 5 The prototype of automated irrigation system with gravity pump.

Figure 6 Pressure gauge (Festo) with resolution of +/- 0.005 bar.
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ของถังดานขวา เสาน้ำเริ่มใหสารน้ำจากถังขวานี้ เมื่อให
สารน้ำไปจนสารน้ำลดลงที่ 1.082 mH2O ถังนี้จะถูกยก
ถังขึ้นไปใหมที่ 1.093 mH2O ซึ่งถังขวานี้ทำการยกถัง
ขึ้นเปนขั้นๆ ขั้นละ 0.011 mH2O เชนเดียวกัน ซึ่งหยุด
เมื่อสารน้ำของถังขวาหมดในการทดสอบนี้ (Figure 7d)
สวนที่แสดงบนมาตรวัดความดันจากที่อานคาได 0.105
bar ซึ่งแปลงคามีคาเฮดความดันเฉลี่ยเทากับ 78.76
mmHg ตั้งแตเริ่มใหสารน้ำของถังดานซายตอเนื่องมา
ใหสารน้ำดวยถังดานขวา (Figure 8)
จากผลการทำงานใน (Figure 6) และกราฟ
(Figure 7) แสดงใหเห็นวา ในตำแหนงที่ 1 เสาใหสาร
น้ำอัตโนมัติเริ่มการทำงาน ถังซายเลื่อนไปสูตำแหนง
ที่ 2 ที่เฮดความดัน 80 mmHg ที่ตั้งไว อานคา Z1
บนตลับเมตรที่ 1.093 mH2O โซลินอยดวาลวของถัง
ซายเปดเพื่อใหสารน้ำ หลังจากนั้นถังซายขึ้นไปอยาง
ตอเนื่องทีละขั้น ขั้นละ 0.011 mH2O เพื่อรักษาเฮด
ความดันที่ชวง 80 mmHg ที่ตั้งไว จนถึงตำแหนงที่ 3
สารน้ำในถังซายมีปริมาตรที่ 0.1 liter ถังขวาเลื่อนขึ้น
จนระดับความสูงของสารน้ำในถังขวาที่มาตรวัดระดับ
ความสู ง ที่ 1.093 mH 2O ที่ ต ำแหน ง ที่ 4 ถั ง ซ า ย
หมดก็ จ ะเลื่ อ นลงมา ขณะที่ โซลิ น อยด ว าล ว ถั ง ขวา
เปดเพื่อใหสารน้ำตอ หลังจากนั้นถังขวาก็ยังคงขึ้นไป
อยางตอเนื่องทีละขั้น ขั้นละ 0.011 mH2O เพื่อรักษา
เฮดความดันที่ชวง 80 mmHg ที่ตั้งไว จนถึงตำแหนง
ที่ 5 เมื่ อ ถั ง ขวาหมดก็ จ ะเลื่ อ นลงมาตำแหน ง ที่ 6
จบกระบวนการทดสอบที่ใหสารน้ำอยางตอเนื่อง

4. ผลการทดสอบ
เสาใหสารน้ำที่ใชแรงโนมถวงแบบอัตโนมัติที่ทั้ง
สองถังบรรจุสารน้ำซึง่ ถูกตัง้ เฮดความดันลงในคำสัง่ เครือ่ ง
ที่ 60 80 และ 100 mmHg บันทึกผลการวัดคาได
(Table 1) แสดงคาเปรียบเทียบระหวางความดันที่
ถูกตั้งไวกับคาที่อานไดจากการวัดระยะผลตางระหวาง
ความสูงที่ระดับอางอิง(ตำแหนงผาตัด)กับระดับความ
สูงของสารน้ำ (Z1) ในหนวย mH2O รวมทั้งแปลงให
เปนคาเฮดความดัน เพื่อเทียบเปนเปอรเซ็นตกับคาที่ตั้ง
ไว นอกจากนี้ในตารางนี้แสดงคาเปรียบเทียบระหวาง
ความดันที่ถูกตั้งไวกับคาที่อานไดจากมาตรวัดความดัน
ในหนวย bar รวมทั้งแปลงใหเปนคาเฮดความดัน เพื่อ
เทียบเปนเปอรเซ็นตกับคาที่ตั้งไวเชนกัน
ในสวนของการทำงานของเสาใหสารน้ำที่ใชแรง
โนมถวงแบบอัตโนมัติ ในกรณีของการตั้งคาความดันไว
ที่ 80 mmHg เริม่ การทำงานงาน (Figure 7a) ยกถังซาย
เปนถังแรกทีส่ ารน้ำขึน้ ไปกอน (Figure 7b) โดยคาทีอ่ า น
ไดบนมาตรวัดระดับความสูงที่ 1.093 mH2O ของถังดาน
ซาย เมือ่ ใหสารน้ำไปจนสารน้ำลดลงที่ 1.082 mH2O ถัง
นี้จะถูกยกถังขึ้นไปใหมที่ 1.093 mH2O จนสารน้ำลด
ลงที่ 1.082 mH2O อีกครั้ง ซึ่งทำการยกถังซายขึ้นเปน
ขัน้ ๆ ขัน้ ละ 0.011 mH2O และแสดงในรูปสวนขยายของ
Figure 8 ในกรณีที่ตั้งคา 80 mmHg จนเมื่อสารน้ำถัง
ซายมีปริมาตรเหลือ 0.1 liter ถังขวาที่พรอมใชงานขึ้น
มาแทนที่ถังดานซายที่กำลังหมด (Figure 7c) หลังจาก
นั้น อานไดบนมาตรวัดระดับความสูงที่ 1.093 mH2O
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Table 1 Comparing between the set pressure at 60, 80, and, 100 mmHg and pressure conversion
from measuring the differences in height, Z1 and pressure conversion from pressure gauge
on the automated irrigation system using a gravity pump.
The differences in height, Z1, in mH2O
(mmHg) unit (% difference to the set
pressure)

The set pressure on the
automated irrigation
system using a gravity
pump in mmHg unit.

The read pressure from
pressure gauge in bar
(mmHg) unit (% difference
to the set pressure)

Minimum elevation Maximum elevation
60

80

100

Left bucket
a

0.811 (59.65)

0.822 (60.46)

0.080 (60.00)

(-0.58%)

(0.76%)

(0.00%)

1.082 (79.59)

1.093 (80.39)

0.105 (78.76)

(-0.51%)

(0.48%)

(-1.55%)

1.355 (99.67)

1.366 (100.47)

0.135 (101.26)

(-0.33%)

(0.47%)

(1.26%)

Right bucket
b

c

d

Figure 7 Alternative lifting test between left and right buckets of the automated irrigation system with
gravity pump. a). Start process. b). Lifted left bucket. c). Lifted right bucket but pulled down left
bucket because of running out of fluid, then waiting for adding new irrigation fluid. d.) End process.
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1.093 mH2O

Pressure from
Pressure gauge

22 s
12

78.76

1.082 mH2O

(mH2O)

14

15

1.093
1.082

Left bucket
Right bucket

11

16

13

11

12

1294

647

0

13

14

15

Alternative lifting
between two buckets
Time (s)

16

Figure 8 An example of the automated fluid irrigation using a gravity pump was set at pressure at 80
mmHg. The differences in height, Z1, were measured in range of 1.082 to 1.093 mH2O of left and
right buckets and alternative lifting between those two. The relationship pressure and time the
whole process of irrigation by alternative lifting between those two buckets from 1 to 6.

5. สรุป

mmHg ของเฮดความดันที่ตั้งไว พบวาเฮดความดันอยู
ในชวงมากกวา 1% ซึ่งเกิดจากมาตรวัดความดันเข็ม
ของมาตรวัดความดันแกวงไมเกินชองความละเอียดของ
มาตรวัดความดันที่ 3.75 mmHg จากผลการทดสอบขาง
ตนการใหสารน้ำแบบแรงโนมถวงทีเ่ ปนระบบอัตโนมัตไิ ด
ไดผลตามหลักการทีอ่ อกแบบไวในการควบคุมระยะความ
ตาง Z1 ใหคงที่ ซึง่ มีคา สอดคลองกับเฮดความดันทีค่ า ตัง้
ไว โดยเมือ่ สารน้ำลดลงในปริมาณหนึง่ หนวยประมวลผล
คำสั่งจะสั่งการใหยกถังบรรจุสารน้ำชดเชยเฮดความดัน
ในชวงระยะทีย่ กแตละขัน้ เทากับ 0.011 mH2O ซึง่ แตละ
ขั้นถูกคำนวณจากมวลที่หายไปที่วัดได 0.194 kg จาก
โหลดเซลล ดังนั้นการใชคามวลที่หายไปสามารถนำมา
กำหนดชวงการทำงานของการสรางเฮดความเร็วใหสาร
น้ำที่ตองการได ในสวนของการใหสารน้ำอัตโนมัติเพื่อ
รักษาเฮดความดันอยางตอเนื่อง พบวา ระบบควบคุมนี้
ทำงานอยางถูกตองในการควบคุมมอเตอรและโซลินอยด

จากผลการทดสอบการออกแบบเงื่อนไขการ
ทำงานของเสาใหสารน้ำระบบอัตโนมัติที่เปนแบบแรง
โนมถวง โดยกำหนดคาในการทดสอบที่เฮดความดันที่
60 80 และ 100 mmHg และควบคุมใหการสลับถังที่
เฮดความดันดังกลาวเพือ่ ใหเกิดความตอเนือ่ งของการให
สารน้ำระหวางการผาตัด จากผลการทดสอบแสดงใหเห็น
วา ระยะความตางระหวางความสูงของสารน้ำที่คงเหลือ
ในถังกับระยะความสูงอางอิง (Z1) จากทัง้ สองถังดานซาย
และดานขวา ซึ่งคาที่บันทึกไดถูกแปลงเปนเฮดความดัน
ไดอยูในชวง 59.65 - 60.46 79.59 - 80.39 และ 99.67
- 100.47 mmHg ของเฮดความดันที่ตั้งไว ตามลำดับ
ซึ่งเปนชวงเฮดความดันที่ตองการของการใหสารน้ำที่ได
จากเครื่องนี้ ซึ่งชวงการทำงานนี้ เฮดความดันอยูในชวง
ไมเกิน 1% ซึง่ ตางจากการอานคาดวยมาตรวัดความดันที่
ถูกแปลงเปนเฮดความดันได 60.00 78.76 และ 101.26
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วาลวตามทีอ่ อกแบบ ซึง่ ยกขึน้ แตละถังทีบ่ รรจุสารน้ำเพือ่
ใหไดเฮดความดันที่กำหนดและเพื่อใหสารน้ำที่หมดไป
จากถังดายซายถูกทดแทนดวยสารน้ำในถังดานขวาดวย
เฮดความดันเดียวกันตามที่ตั้งไวในระหวางการผาตัด
ดังนั้นการทดสอบนี้แสดงใหเห็นวา การใหสารน้ำดวย
แรงโนมถวงแบบอยางตอเนื่องดวยวิธีการนี้ จะสามารถ
ทดแทนการพึ่งพาบุคลากรในการยกสารน้ำระหวางการ
ผาตัดทีท่ ำใหการใหสารน้ำมีเฮดความดันคงทีต่ ลอด สราง
ความตอเนื่องของการใหสารน้ำ เหมาะสมและเพียงพอ
ในการผลักเศษตางๆ ทำใหสามารถมองเห็นภาพทีช่ ดั เจน
ทำงานตามเงื่อนไขความตองการของแพทยในระหวาง
ผาตัด และวิธีการนี้ลดความเสี่ยงจากความผิดปกติของ
ความดันที่ไดจากปมความดันอัตโนมัติที่อาจจะมากเกิน
ไปที่ไมสามารถหยุดได โดยการเพิ่มขึ้นมากเกินนั้นทำให
เนือ้ เยือ่ ขางเคียงทีท่ ำการผาตัดเสียหายได สุดทายเสาให
สารน้ำระบบอัตโนมัติจะถูกนำไปตอยอดระบบควบคุม
การทำงานในสวนอืน่ การแสดงผล และกลไกในการยกให
มัน่ คงและนาใชงาน กอนนำไปทดสอบระบบควบคุมดวย
Software validation ทดสอบอุปกรณความปลอดภัย
ตางๆในทุกสถานการณ

ป ง บประมาณ 2563 ให นั ก วิ จั ย ได ผ ลิ ต นวั ต กรรม
เสาใหสารน้ำการผาตัดขอไหล เพื่อนำไปใชกับผูปวยได
ในอนาคต

7. References
[1]
[2]

[3]

[4]

6. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้สำเร็จไดดวยความกรุณาและความ
ช ว ยเหลื อ เป น อย า งดี ยิ่ ง จากคณะกรรมการพิ จ ารณา
โครงการวิจัยและสงเสริมการวิจัยทุกทานที่กรุณาให
ขอคิดเห็น คำแนะนำ และคำชี้แนะที่เปนประโยชนแก
วิจัย
ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ และเจาหนาที่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติทกุ ทานทีใ่ หความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผูเขารวมวิจัยทุกทานที่เสียสละ
เวลาใหความอนุเคราะหในการทำวิจัยจนเสร็จสิ้น
การศึ ก ษานี้ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น โครงการจาก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ประจำ

[5]

[6]

110

Rutherford, C.J., 2016, Surgical Equipment
and Supplies, 2nd Ed., FA Davis Company,
Philadelphia, PA, 272 p.
Hsiao, M.S., Kusnezov, N., Sieg, R.N.,
Owens, B.D., and Herzog, J.P., 2016, Use
of an irrigation pump system in
arthroscopic procedures, Orthopedics,
39(3): pp. 474-478.
Chang, D., Manecksha, R.P., Syrrakos, K.,
and Lawrentschuk, N., 2012, An investigation of basic physics of irrigation in
urology and the role of automated pump
irrigation in cystoscopy. Sci. World J., Vol.
2012, 6 p.
Saejung, J. and Chanchayanon, T., 2008,
Satisfaction with irrigation fluid containers
having a visible fluid level tube for TURP
(Transurethral resection of prostate
gland), PSU Med. J., 26(1): pp. 37-42 (in
Thai).
Aharram, S., Mounir, Y., Jawad, A., Agoumi,
O., and Daoudi, A., 2020, Comparative
evaluation of manual and automated
intra-articular irrigation systems in the
arthroscopic repair of small and medium-sized rotator cuff tears, Ann. Orthop.
Surg. Res. Vol: 3(1), 5 p.
Burgaard, P., Blyme, P.J. H., Olsen, P.M.A.,
and Kristensen, G., 1988, Rupture of the
knee capsule from articular hyperpressure: Experiments in cadaver knees, Acta
Orthop. Scand. 59(6): pp. 692-694.

ปที่ 30 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2565

[7]

[8]

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[9]

Sperber A, Wredmart T., 1993, Multicompartmental pressures in the knee joint
during arthroscopy, Arthroscopy. 9(5): pp.
566-569.
Olszewski, A.D., Jones, R., Farrell, R., and
Kaylor, K., 1999, The effects of dilute
epinephrine saline irrigation on the need
for tourniquet use in routine arthroscopic knee surgery, Am. J. Sports Med. 27(3):
pp. 354-356.

111

Prachannuan, C., Sathitkarnmanee, T.,
Tribuddharat, S., Teerapongpakdee, S.,
Nonlhaopol, D., and Thincheelong, V.,
2013, Risk factors of peri–operative hypothermia in adult patients managed
with standard prophylaxis: Case–control,
Thai J. Anesthesiol. 39: pp. 183-191. (in
Thai)

