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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาและทาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างภายในของเส้นเอ็นข้อต่อ
ในวัยเจริ ญเติบโต จึ งได้สร้างแบบจาลองทางวิสโคอิลาสติกที่ ส่วนประกอบของแบบจาลองเลียนแบบพฤติกรรมเชิ ง
โครงสร้างภายในของเส้นเอ็นข้อต่อเมื่ออายุแตกต่างกันในวัยเจริ ญเติบโต โดยมีสมมติฐานว่าเมื่อเส้นเอ็นเริ่ มรับแรงดึง
เส้นไฟบิวร์ที่อยูภ่ ายในเส้นเอ็นจะมีบางส่วนที่เริ่ มรับแรงในขณะที่บางส่วนจะเริ่ มขาด โดยจานวนของเส้นไฟบิวร์ ที่รับ
แรงและขาดจะเป็ นไปตามฟังก์ชนั การกระจายตัวแบบเอ็กโพเนนเชียล และเมื่อเส้นเอ็นมีอายุมากขึ้นพื้นที่หน้าตัดของ
เส้นไฟบิวร์ จะมีขนาดใหญ่ข้ ึนซึ่ งจะส่ งผลให้เส้นไฟบิวร์ มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วย โดยการเพิ่มขึ้นของพื้นที่หน้าตัด
ของไฟบิ วร์ น้ ี จะสู งขึ้นตามอายุของเส้นเอ็นในลักษณะฟั งก์ชนั แบบเอ็กโพเนนเชี ยล แบบจาลองที่ สร้ างขึ้ นสามารถ
จาลองพฤติกรรมเชิงกลของเส้นเอ็นที่อายุแตกต่างกันขณะรับแรงดึงและคลายความเค้นได้เป็ นอย่างดี ซึ่งผลการคานวณ
ที่ได้จากแบบจาลองมีความสอดคล้องกับผลการทดลองจากงานวิจยั อ้างอิง องค์ความรู ้ที่ได้จากงานวิจยั จะนาไปสู่ การ
เพิ่มศักยภาพการผลิตวัสดุทดแทนเส้นเอ็นข้อต่อได้ให้ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น รวมถึงช่วยป้ องกันการเกิดความเสี ยหายแก่
เส้นเอ็นข้อต่อในวัยต่าง ๆ ได้
ABSTRACT
This research aims to study and understand the structural changes of ligaments and tendons in the growth ages.
Therefore, a new viscoelastic model is formulated by accounting for the structural changes of ligaments and tendons in
different ages during the growth ages. By mimicking the physiology of the structural changes, some collagen fibrils would
gradually become active while some would gradually start to fail under tension. The exponential distribution functions are
presented in order to describe the distribution of the number of the active and broken fibrils. When the ligaments and
tendons are older, the cross sectional area of the fibrils would be larger and stronger. The increasing of the cross sectional
area of the fibrils is proportional to the ages of the ligaments and tendons as an exponential function. The formulated model
can describe well the mechanical behavior of ligaments and tendons in different ages under tension and stress relaxation
phenomena. The calculation results obtained from the model are consistent with the experimental results from the published
papers. The knowledge can be applied to improve the quality of the substitution of ligaments and tendons effectively.
Moreover, it can help in preventing the damage in ligaments and tendons in different ages.
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บทนำ
เส้นเอ็นข้อต่อเป็ นอวัยวะภายในที่สาคัญอย่างยิง่ ในร่ างกายมนุษย์ โดยเส้นเอ็นมีหน้าที่ในการเชื่อมโยงและถ่าย
โอนแรงระหว่างกระดูกกับกระดูกที่ บริ เวณข้อต่อต่าง ๆ ซึ่ งเรี ยกว่า ligaments และกระดูกกับกล้ามเนื้ อ ซึ่ งเรี ยกว่า
tendons โดยการเคลื่อนไหวร่ างกายในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การกระโดด การยืดขา การเล่นกีฬาจะส่ งผลให้เส้น
เอ็นข้อต่อเกิ ดการรับแรงหรื อยืดหยุ่นตลอดเวลา และอาจจะนาไปสู่ การฉี กขาดของเส้นเอ็นข้อต่อได้ จากรายงานการ
วิจยั ของสหรัฐอเมริ กาได้สารวจผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาทั้งหมดจานวน 20,086,126 คน พบว่าเป็ นโรคเกี่ยวกับเส้นเอ็น
ฉี กขาด จานวน 21,305 คน เส้นเอ็นอักเสบจานวน 180,421 คน และเส้นเอ็นอักเสบแล้วฉี กขาด จานวน 7,232 คน
(Youichi et al., 2017) ซึ่งส่วนมากมีสาเหตุการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการเล่นกีฬาและอุบตั ิเหตุและผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มกั
อยูใ่ นวัยเจริ ญเติบโต ดังนั้นความต้องการในการใช้วสั ดุเทียมหรื อวัสดุทดแทนเส้นเอ็นที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับต่อจานวน
ผูป้ ่ วยในวัยเจริ ญเติบโต จึงมีความสาคัญโดยการผลิตเส้นเอ็นเทียมเหล่านี้จาเป็ นต้องมีความรู ้เกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงกล
และเชิงกายภาพของเส้นเอ็นข้อต่อในอายุที่แตกต่างกันในวัยเจริ ญเติบโต จึงจะสามารถผลิตเส้นเอ็นเทียมสาหรับผูป้ ่ วย
ในวัยนี้ได้อย่างเหมาะสม ปกติโครงสร้างภายในของเส้นเอ็นจะประกอบไปด้วยไฟเบอร์ จานวนมากเรี ยงตัวอยูใ่ นแนว
เดียวกัน โดยที่ไฟเบอร์เหล่านี้ ถูกล้อมรอบไปด้วยเมตริ กซ์ซ่ ึ งประกอบไปด้วยน้ าและไขมัน เป็ นต้น โดยไฟเบอร์ แต่ละ
เส้นจะเกิดจากการรวมตัวกันของไฟบิวร์จานวนมากเรี ยงตัวไปในแนวเดียวกัน ในขณะที่ไฟบิวร์ จะประกอบไปด้วยไม
โคร-ไฟบิวร์รวมตัวกันและไมโคร-ไฟบิวร์จะประกอบไปด้วยโมเลกุลของโคลาเจน (Spiesz et al., 2015) จากงานวิจยั ที่
ผ่า นมาพบว่า ส่ ว นมากจะศึ ก ษาพฤติ ก รรมเชิ ง กลของเส้น เอ็ น ข้อ ต่ อ ขณะรั บ แรงแบบต่ า งๆ โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลและเชิงโครงสร้างภายในของเส้นเอ็นที่อายุแตกต่างกัน ซึ่ งคุณลักษณะเชิงกลและทางกายภาพของ
เส้น เอ็น ข้อ ต่ อจะเปลี่ ยนไปในช่ ว งอายุในวัยเจริ ญ เติ บ โต อย่า งไรก็ ตามองค์ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
โครงสร้างที่ เกิดขึ้นในเส้นเอ็นข้อต่อเมื่อเส้นเอ็นอายุมากขึ้นยังไม่ชดั เจน โดยงานวิจยั บางส่ วนได้นาเสนอว่า เมื่อเส้น
เอ็นมีอายุมากขึ้นจะเกิดพันธะเชื่อมต่อ (cross-links) ระหว่างคอลาเจนไฟบิวร์ (collagen fibrils) ภายในเส้นเอ็นข้อต่อ
เพิ่มขึ้น (Goh et al., 2008; Johannes et al., 2013;Gion et al., 2012) ในขณะที่เมื่อร่ างกายแก่ตวั ลงเข้าสู่ วยั ถดถอยความ
แข็งแรงของเส้นเอ็นจะมีค่าลดลงด้วย (A.Nedergaard et al., 2013; Kuroda et al., 1988; Kamel, H.K., 2003) งานวิจยั
บางส่วนได้นาเสนอว่าเมื่อเส้นเอ็นมีอายุมากขึ้นพื้นที่หน้าตัดของไฟบิวร์ ที่อยูภ่ ายในเส้นเอ็นจะมีขนาดใหญ่ข้ ึนด้วย จึง
ส่งผลให้เส้นเอ็นมีความแข็งแรงมากขึ้น (Goh et al., 2008) และเส้นเอ็นข้อต่อที่อายุแตกต่างกันจะมีค่าความแข็งแรงของ
เส้นเอ็นต่างกัน (Rita et al., 2017; Thomas et al., 2010; Rene et al., 2018; Andrew et al., 2013; Gladius n.d.;Fabrício et
al., 2017; M.R. Dressler et al., 2006; G.L. Onambele-Pearson et al., 2012; Bailey et al.,1998) นอกจากนี้ งานวิจยั ส่ วน
ใหญ่ ไ ด้ส ร้ า งแบบจ าลองที่ ใ ช้อ ธิ บ ายพฤติ ก รรมของเส้ น เอ็น ข้อ ต่ อ ในรู ป แบบต่ า ง ๆ แต่ ย งั ไม่ ไ ด้อ ธิ บ ายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างภายในที่เปลี่ยนไปเมื่อเส้นเอ็นอายุแตกต่างกัน (Ratchada, Raffaella , 2011; C. Machiraju et
al., 2006; Shearer, 2015; Abramowitch et al., 2004; Ratchada, 2013; Tom, 2015) ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ที่
จะศึกษาและทาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างภายในและพฤติกรรมเชิงกลของเส้นเอ็นข้อต่อที่มีอายุมากขึ้น
ในวัยเจริ ญเติบโตโดยการสร้างแบบจาลองทางวิสโคอิลาสติกที่สมั พันธ์โดยตรงกับโครงสร้างภายในของเส้นเอ็นข้อต่อ
ที่มีอายุแตกต่างกันในวัยเจริ ญเติบโต ซึ่ งองค์ความรู ้ที่ได้จากงานวิจยั นี้ จะนาไปสู่ ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเชิ ง
โครงสร้างภายในและพฤติกรรมเชิงกลของเส้นเอ็นข้อต่อในวัยเจริ ญเติบโต และนาไปสู่ การผลิตวัสดุทดแทนเส้นเอ็น
ข้อต่อสาหรับผูป้ ่ วยที่มีอายุแตกต่างกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงยังช่วยป้ องกันการเกิดความเสี ยหายแก่เส้นเอ็นใน
วัยต่าง ๆ ได้
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วัตถุประสงค์ กำรวิจยั
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึ กษาและทาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้างภายในและพฤติกรรม
เชิงกลของเส้นเอ็นข้อต่อที่อายุมากขึ้นในวัยเจริ ญเติบโตโดยการสร้างแบบจาลองทางวิสโคอิลาสติกที่สัมพันธ์โดยตรง
กับโครงสร้างภายในของเส้นเอ็นข้อต่อที่ มีอายุแตกต่างกันในวัยเจริ ญเติบโตและสามารถอธิ บายพฤติกรรมเชิ งกลที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เมื่อเส้นเอ็นมีอายุมากขึ้นในช่วงวัยเจริ ญเติบโตได้
วิธีกำรวิจยั
แบบจำลองของกำรเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้ ำงกับอำยุของเส้ นเอ็นข้ อต่ อ
งานวิจยั นี้ ได้สร้างแบบจาลองของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของเส้นเอ็นซึ่ งสัมพันธ์กบั อายุของ
เส้นเอ็น โดยมีแนวคิดมาจากงานวิจยั ของ Goh และคณะ (Goh et al., 2008) ซึ่งได้ทาการทดลองเพื่อหาพฤติกรรมการรับ
แรงดึงของเส้นเอ็นในหางหนูที่อายุต่างกันและตรวจสอบลักษณะทางโครงสร้างของเส้นเอ็นที่เปลี่ยนไปเมื่ออายุมากขึ้น
โดยพบว่า เมื่อเส้นเอ็นมีอายุมากขึ้นเส้นไฟบิวร์จะมีขนาดพื้นที่หน้าตัดใหญ่ข้ ึนด้วย ซึ่งส่งผลให้เส้นเอ็นมีความแข็งแรง
มากขึ้นดังแสดงการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครี ยดขณะรับแรงดึงของเส้นเอ็นในหางหนูที่
อายุ 1.6 เดือนและ 4 เดือนดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 พฤติกรรมการรับแรงดึงของเส้นเอ็นในอายุที่ต่างกัน (Goh et al., 2008)
จากงานวิจยั ของ Goh และคณะได้ทาการทดลองและพบว่าเมื่อเส้นเอ็นมีอายุมากขึ้นจะส่ งผลให้สัดส่ วนของ
พื้นที่หน้าตัดของไฟบิวร์ท้ งั หมดต่อพื้นที่หน้าตัดทั้งหมดของเส้นไฟเบอร์ (  ) มีค่าสูงขึ้นด้วย โดยค่า  ของเส้นเอ็นจะ
มีค่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงที่เส้นเอ็นอยูใ่ นช่วงอายุในวัยเจริ ญเติบโตและจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เมื่อเส้นเอ็น
เข้าสู่ช่วงอายุในวัยโตเต็มที่แล้ว ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงเสนอแบบจาลองของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างกับอายุของเส้น
เอ็นข้อต่อดังนี้
(1)
  A  Be By
เมื่อ A และ B เป็ นค่าคงที่
y คือ อายุของเส้นเอ็น
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เมื่อทาการ curve fitting ระหว่างแบบจาลองในสมการที่ (1) กับผลการทดลองที่ได้จากงานวิจยั อ้างอิง (Goh et al., 2008)
ด้วยวิธีการคานวณแบบ Nonlinear least squares เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมสาหรับแบบจาลอง จะได้ค่าเป็ น A =
0.7901 และ B = 1.192 ดังแสดงการเปรี ยบเทียบในรู ปที่ 2 ซึ่ งสมการทางคณิ ตศาสตร์ ของแบบจาลองนี้ สอดคล้องกับ
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์จากผลงานวิจยั ของ Tishya และคณะ (Tishya et al., 1998)

รู ปที่ 2 การเปรี ยบเทียบข้อมูลของผลการทดลองจากงานวิจยั อ้างอิง (Goh et al., 2008) กับผลการคานวณจากแบบจาลอง
เมื่อ A = 0.7901 และ B = 1.192
ดังนั้นเมื่อกาหนดอายุของเส้นเอ็นและทราบค่า A และ B แล้วจะสามารถคานวณหาค่า  ได้จากสมการที่ (1) และค่า
 นี้จะถูกนาไปใช้ในการคานวณในแบบจาลองทางวิสโคอิลาสติกของเส้นเอ็นข้อต่อที่อายุแตกต่างกัน ซึ่ งจะกล่าวถึง
ในลาดับต่อไป
แบบจำลองทำงวิสโคอิลำสติกและสมกำรทำงคณิตศำสตร์ ของเส้ นเอ็นข้ อต่อทีอ่ ำยุแตกต่ ำงกัน
แบบจาลองทางวิสโคอิลาสติกของเส้นเอ็นข้อต่อที่สร้างขึ้นในงานวิจยั นี้ ได้ใช้สปริ งในการแสดงพฤติกรรม
การยืดหยุน่ และใช้ตวั หน่วงในการแสดงพฤติกรรมการหนืดของเส้นเอ็น โดยจาลองให้เส้นไฟบิวร์ แต่ละเส้นเป็ นสปริ ง
ที่มีค่าโมดูลสั ความยืดหยุน่ คงที่ E f ซึ่งเมื่อมีการให้แรงดึงแก่เส้นเอ็น เส้นไฟบิวร์บางส่วนจะรับแรงในขณะที่บางส่วน
จะขาดออกจากกันทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะการจัดเรี ยงและความหย่อนยานของไฟบิวร์น้ นั ส่วนเมทริ กซ์รอบไฟบิวร์ แทน
ด้วยตัวหน่ วงที่ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความหนื ดคงที่  f ในขณะที่ตวั เชื่ อมต่อ (crosslinks) ระหว่างไฟบิวร์ แต่ละเส้นถูก
จาลองด้วยสปริ งที่มีค่าโมดูลสั ความยืดหยุ่นคงที่ Ec โดยการจัดเรี ยงของสปริ งและตัวหน่วงที่ใช้แทนส่ วนประกอบ
ต่าง ๆ ภายในเส้นเอ็นได้แสดงไว้ดงั รู ปที่ 3

รู ปที่ 3 แบบจาลองทางวิสโคอิลาสติกของเส้นเอ็นข้อต่อในวัยเจริ ญเติบโต
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แบบจาลองทางวิสโคอิลาสติกนี้สามารถเขียนสมการสมดุลแรงในรู ปความเค้นที่เป็ นฟังก์ชนั ของเวลาในการ
รับแรง (t) ได้ดงั นี้
(2)
 (t)   Ef (t)   f (t)   Ec (t)
เมื่อ  (t) คือ ค่าความเค้นรวมของเส้นเอ็น
 Ef (t) คือ ค่าความเค้นของไฟบิวร์
 f (t) คือ ค่าความเค้นของเมทริ กซ์
 Ec (t) คือ ค่าความเค้นของตัวเชื่อมต่อระหว่างไฟบิวร์แต่ละเส้น
และสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ของความเครี ยดของส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งเป็ นฟังก์ชนั ของเวลาในการรับ
แรง (t) ได้เป็ น
 (t)   A (t)   B (t)
(3)
โดยที่  A (t)   Ef (t)   f (t)
(4)
 B (t)   Ec (t)
(5)
เมื่อ  (t) คือ ค่าความเครี ยดรวมของเส้นเอ็น
 Ef (t) คือ ความเครี ยดของเส้นไฟบิวร์
 f (t) คือ ความเครี ยดของเมทริ กซ์
 Ec (t) คือ ความเครี ยดของเชื่อมต่อระหว่างไฟบิวร์แต่ละเส้น
จากสมมติฐานการรับแรงและการขาดออกจากกันของเส้นไฟบิวร์ ซ่ ึ งกาหนดว่า เมื่อให้แรงแก่เส้นเอ็นข้อต่อ
เส้นไฟบิวร์บางส่วนจะเริ่ มตึงหรื อรับแรงที่ค่าความเครี ยดต่างกัน และในขณะเดียวกันเส้นไฟบิวร์บางส่วนจะค่อย ๆ เริ่ ม
ขาดออกจากกันที่ค่าความเครี ยดต่าง ๆ ไปพร้อมกัน โดยปริ มาณของเส้นไฟบิวร์ที่รับแรงหรื อตึงและขาดออกจากกันจะ
เป็ นไปตามฟังก์ชนั การกระจายตัวแบบเอ็กโพเนนเชียล ดังนั้นจึงสามารถเขียนสมการของค่าความเค้นรวมของเส้นไฟ
บิวร์ได้ดงั นี้
 Ef  a, f –  b, f
(6)
เมื่อ  a, f คือ ค่าความเค้นของเส้นไฟบิวร์เมื่อเริ่ มตึงหรื อเริ่ มรับแรงที่ค่าความเครี ยดต่างกันและสามารถเขียนอยูใ่ นรู ป
สมการได้เป็ น
A

 a, f    E f ( A –  s ) p( s ) d  s

(7)

0

เมื่อ  s คือค่าความเครี ยดที่ไฟบิวร์เริ่ มรับแรงและกาหนดให้  A  s
p( s ) คือ ฟังก์ชนั การกระจายตัวแบบเอ็กโพเนนเชียลที่ใช้อธิบายการเริ่ มรับแรงของเส้นไฟบิวร์ซ่ ึงมีสมการเป็ น
p( s )   e 
(8)
เมื่อ  คือ ตัวแปรอัตรา และ   0
สาหรับค่าความเค้นของไฟบิวร์ก่อนขาดออกจากกัน ( b, f ) สามารถเขียนสมการได้เป็ น
 b, f  P( b )  E f  A
(9)
เมื่อ  b คือค่าความเครี ยดของเส้นไฟบิวร์ที่เริ่ มขาดออกจากกัน
โดยฟังก์ชนั การกระจายตัวแบบเอ็กโพเนนเชียลที่ใช้อธิบายการขาดออกจากกันของเส้นไฟบิวร์คือ
p( b )   e
(10)
s

b
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เมื่อ  คือ ตัวแปรอัตราและ   0 โดยจะสามารถหาค่าปริ มาณสะสมของเส้นไฟบิวร์ ที่ขาดออกจากกันได้
เป็ น
P( b ) 

A

 p( b )d b

(11)

0

เมื่อแทนค่าสมการ (10) และ (11) ลงในสมการที่ (9) จะสามารถหาค่าความเค้นของเส้นไฟบิวร์ ก่อนขาดออกจากกันได้
ดังสมการนี้
 E f e  A  E f  A



A

 b, f 

(12)

และจากสมการที่ (7) สามารถอินทิเกรทและจัดรู ปใหม่ได้ดงั นี้
 a, f

 E f e 
Ef
 Ef A 



A

(13)

ดังนั้นสมการที่ (2) จะสามารถจัดรู ปสมการใหม่ได้ดงั นี้
(14)
เมื่อแทนค่าความเค้นที่เกิดจากการรับแรงในสมการที่ (13) และความเค้นก่อนขาดออกจากกันของเส้นไฟบิวร์ในสมการ
ที่ (12) ลงในสมการที่ (14) พร้อมจัดรู ปใหม่ได้ดงั นี้
 (t)   a, f (t)   b, f (t)   f (t)   Ec (t)

.

 E f e  A  E f    E f e A  A  E f  A 
   E f  A 


 
  f  A

  

 


(15)

โดยสมการความเค้นของไฟบิวร์คือ
(16)

 Ef   E f  A

ความเค้นของตัวเชื่อมต่อระหว่างไฟบิวร์คือ
 Ec  Ec B

(17)

และความเค้นของเมทริ กซ์คือ
.

(18)

 f   f  A

จากนั้นแทนค่าสมการที่ (16) (17) และ (18) แทนลงในสมการที่ (15) แล้วจัดรู ปสมการใหม่จะได้ดงั นี้
 Ec  E f Ec  E f
 

 f
f

.



Ec  E f e

  

  E f  Ec  E f 
 Ec   

 f
f

.

   E f  E f Ec  Ec  E f

  
    

f 
  f f f 



   E
c
 e



Ec

(19)

f 

จากสมการที่ (17) และสมการที่ (2) สามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปสมการ Differential Equationได้ดงั นี้
.

.

B 



(20)

Ec
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และเมื่อแทนค่าสมการที่ (19) ลงในสมการที่ (20) จะจัดสมการใหม่เป็ น
 Ec  E f Ec  E f


.
f
f

B 



Ec  E f e

  

   E f  E f Ec 
Ec  E f

  
    





f 
f
f
f 
 
Ec

  E f  Ec  E f 
 Ec   

 f
f

Ec
.



   E
c
 e



Ec

f 

(21)

Ec

ดังนั้นสมการที่ (19) และสมการที่ (21) คือแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ของเส้นเอ็นข้อต่อที่อายุแตกต่างกัน ซึ่ งจัดอยูใ่ น
รู ปของระบบสมการ Ordinary Differential Equation (ODE) โดยระบบสมการ ODE นี้ จะสามารถหาผลเฉลยได้โดยใช้
วิธีการประมาณค่าทางตัวเลข (Numerical method) เมื่อทราบค่าพารามิเตอร์ ของแบบจาลองทุกค่าแล้ว แบบจาลองนี้
สามารถใช้อ ธิ บ ายพฤติ ก รรมการรั บ แรงดึ ง และการคลายความเค้น ของเส้น เอ็ น ข้อ ต่ อ ที่ มี อ ายุแ ตกต่ า งกัน ในวัย
เจริ ญเติบโตได้ ซึ่งได้แสดงผลการคานวณไว้ในหัวข้อต่อไป
ผลกำรคำนวณและกำรวิเครำะห์ ผล
จากแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของเส้นเอ็นข้อต่อในสมการที่ (19) และ (21) จะสามารถหาผลเฉลยได้โดยใช้
วิธีการประมาณค่าเชิงตัวเลขเมื่อทราบค่าพารามิเตอร์ ในแบบจาลองซึ่ งได้แก่ E f Ec  f   และ  ดังนั้นเพื่อ
ศึกษาและทดสอบความเป็ นไปได้ในการอธิ บายพฤติกรรมเชิงกลของแบบจาลอง งานวิจยั นี้ จึงได้สมมุติค่าพารามิเตอร์
เหล่านี้เพื่อใช้ในการคานวณดังนี้ Ec  10MPa E f  417MPa  f  50Pa.s   2 และ   2.8 สาหรับ
ค่า  นั้นสามารถคานวณได้จากแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า  กับอายุของเส้นเอ็น
ในสมการที่ (1) ซึ่งในงานวิจยั นี้จะคานวณเปรี ยบเทียบเฉพาะกรณี ที่เส้นเอ็นมีอายุ 1.6 และ 4 เดือนซึ่ งจะได้ค่า  เป็ น
0.6131 และ 0.7799 ตามลาดับ
.

ส าหรั บ กรณี ที่ เ ส้ น เอ็ น ถู ก ดึ ง ด้ว ยอัต ราความเครี ยด   0.01/ s จะสามารถแสดงผลการค านวณ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครี ยดของเส้นเอ็นได้ดังรู ปที่ 4 และในกรณี ที่เส้นเอ็นถูกตรึ งไว้ให้มีค่า
ความเครี ยดคงที่ที่   0.02 จะสามารถคานวณหาค่าความเค้นที่ลดลงตามเวลา ซึ่ งเรี ยกว่าพฤติกรรมการคลายความ
เค้นได้ดงั รู ปที่ 5

รู ปที่ 4 พฤติกรรมการรับแรงดึงของเส้นเอ็นข้อต่อที่อายุแตกต่างกันที่คานวณได้จากแบบจาลอง
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รู ปที่ 5 พฤติกรรมการคลายความเค้นของเส้นเอ็นข้อต่อที่อายุแตกต่างกันที่คานวณได้จากแบบจาลอง
เมื่อเปรี ยบเทียบกราฟแสดงพฤติกรรมการรับแรงดึงของเส้นเอ็นข้อต่อที่อายุต่าง ๆ ซึ่ งได้จากการคานวณด้วย
แบบจาลองดังแสดงในรู ป 4 และที่ได้จากการทดลองจากงานวิจยั อ้างอิง (Goh et al., 2008) ดังแสดงในรู ปที่ 1 พบว่า
เส้นกราฟที่ ได้จากผลการคานวณและผลการทดลองมีแนวโน้มไปในทางเดี ยวกัน โดยเส้นกราฟของความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นและความเครี ยดของเอ็นที่อายุมากกว่าจะมีความชันสูงกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเส้นเอ็นที่อายุมากกว่าจะ
มีความแข็งแรงมากกว่าเส้นเอ็นที่อายุนอ้ ยกว่า อีกทั้งยังพบว่า ลักษณะของเส้นกราฟแสดงพฤติกรรมการรับแรงดึงที่ได้
จากผลการคานวณ มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับแรงดึงของเส้นเอ็นที่ได้จากการทดลอง โดยในช่วงแรกของ
การรับแรงดึงของเส้นเอ็นที่ความเครี ยดมีค่าต่ามาก ๆ (toe region) เป็ นช่วงที่เส้นไฟบิวร์ ส่วนมากในเส้นเอ็นเริ่ มมีการ
รับแรง ส่ วนช่วงที่ สองเป็ นช่วงที่ มีค่าความเครี ยดสู งขึ้น โดยเส้นกราฟเป็ นเส้นตรงคือช่วงรับแรงแบบเชิงเส้น (linear
region) ซึ่ งเป็ นช่วงที่เส้นไฟบิวร์ ส่วนมากรับแรงและจะเริ่ มตึงขึ้นเรื่ อย ๆ ตามแรงที่รับ สุ ดท้ายช่วงที่ สามเป็ นช่วงการ
ขาดของเส้นเอ็น (failure region)โดยเป็ นช่วงที่เส้นไฟบิวร์ ส่วนมากเริ่ มขาดไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ถึงจุดเสี ยหายของเส้น
เอ็นซึ่งเส้นกราฟจะมีลกั ษณะแบบไม่เชิงเส้นและจะหักลงอย่างรวดเร็ ว
และเมื่อเปรี ยบเที ยบกราฟแสดงพฤติกรรมการคลายความเค้นของเส้นเอ็นข้อต่อที่อายุต่าง ๆ ซึ่ งได้จากการ
คานวณจากแบบจาลองดังแสดงในรู ป 5 และที่ได้จากการทดลองจากงานวิจยั อ้างอิง ( Johannes et al., 2013) พบว่า
เส้นกราฟที่ ได้จากผลการคานวณและผลการทดลองมีแนวโน้มไปในทางเดี ยวกัน โดยเส้นกราฟของความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นกับเวลาที่อายุนอ้ ยกว่าจะมีลกั ษณะที่การลดลงของค่าความเค้นที่มากกว่าและเข้าสู่สมดุลได้ชา้ กว่าเส้น
เอ็นที่มีอายุมากกว่า ในขณะที่ค่าความเค้นสมดุลของเส้นเอ็นที่อายุมากกว่าจะมีค่าสูงกว่า ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเส้นเอ็นที่
อายุมากกว่ามีค่าความแข็งแรงสูงกว่าเส้นเอ็นที่อายุนอ้ ยกว่า
สรุปผลกำรวิจยั
แบบจาลองทางวิสโคอิลาสติกที่สร้างขึ้นในงานวิจยั นี้ สามารถอธิ บายพฤติกรรมการรับแรงดึงและการคลาย
ความเค้นของเส้นเอ็นข้อต่อที่อายุต่างกันในวัยเจริ ญเติบโตได้เป็ นอย่างดี โดยผลการคานวณจากแบบจาลองมีความ
สอดคล้องกับผลการทดลองจากงานวิจยั อ้างอิง (Goh et al., 2008;Johannes et al., 2013) ซึ่ งทาการทดลองในเส้นเอ็น
ของหนู โดยองค์ความรู ้ที่ได้จากงานวิจยั นี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบแบบจาลองพฤติกรรมเชิงกลของ
เส้นเอ็นในสัตว์ชนิ ดอื่นได้ดว้ ย อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้ ได้สมมุติค่าพารามิเตอร์ ในแบบจาลองขึ้นเพื่อดูแนวโน้มของ
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กราฟเที ย บกับ ผลการทดลองเท่ า นั้น ดัง นั้น เพื่ อ ให้ได้ค่ าพารามิ เ ตอร์ ที่เ หมาะสมสาหรั บ การนาแบบจาลองไปใช้
คาดการณ์พฤติกรรมเชิงกลของเส้นเอ็นข้อต่อที่อายุต่าง ๆ ได้ จึงจาเป็ นที่ตอ้ งมีวิธีการหาค่าพารามิเตอร์ ของแบบจาลอง
ที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งผลการวิจยั ส่วนนี้ยงั อยูใ่ นขั้นตอนการดาเนินงานของผูว้ จิ ยั
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