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สรุ ปการศึกษา: เครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและ
บทคัดย่ อ
อัต ราการหายใจ มี ค วามถูก ต้ อ งในการวัด อัต ราการ
ที่มาและความสาคัญ: มีการศึกษามากมายที่รายงาน
หายใจและอั ต ราการเต้ นของหั ว ใจ นอกจากนี ้
ผลของการหายใจแบบช้ า-ลึก สามารถลดความดัน
เครื่ องต้ นแบบนี ้ น่าจะเป็ นทางเลือกหนึ่ง ในการส่งเสริ ม
โลหิ ต ได้ นอกจากนี ม้ ี ร ายงานว่ า เครื่ อ งวัด อัต ราการ
การฝึ กการหายใจและวัดอัตราการหายใจและการเต้ น
หายใจซึ่งถูกนามาใช้ ในการฝึ กการหายใจแบบช้ า -ลึก
ของหัวใจได้
สามารถลดความดันโลหิตได้ อย่างไรก็ตาม เครื่ องมือ
ดังกล่าวมีราคาแพงและสามารถวัดได้ เพียงอัตราการ
หายใจ แต่ไม่สามารถวัดอัตราการเต้ นของหัวใจ
ABSTRACT
Background: A several studies have been
วัตถุประสงค์ : เพื่อการสร้ างเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ น
reported that slow and deep breathing could be
หัวใจและ อัตราการหายใจ และศึกษาความแม่นยาของ
decreased blood pressure (BP). Furthermore, a
การวัดอัตราการหายใจและอัตราการเต้ นของหัวใจใน
breathing device that promotes slow and deep
กลุม่ ผู้ใหญ่สขุ ภาพดี
breathing has been reported helping reduced BP.
วิธีการ: อาสาสมัคร จานวน 30 คนถูกวัดอัตราการ
However, the portable electronic device is a
หายใจและอั ต ราการเต้ นของหั ว ใจด้ วยเครื่ อง
commercial price and it detects only breathing
Electrocardiography (ECG) รุ่ น Philips Intellivue
rate not heartbeat detection.
MP20 bedside monitor และเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ น
Objectives: To develop a prototype of heart rate
หัวใจและ อัตราการหายใจทาการบันทึกค่าการเต้ นของ
and respiratory rate measurement and to study
หัวใจและการหายใจเป็ นเวลา 10 นาที
the accuracy of the breathing and heart rate
ผลการศึกษา: จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของ
detector in healthy adults.
เครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและอัตราการหายใจมี
Methods: Thirty healthy participants underwent
ความแม่ น ย าเมื่ อ เที ย บกั บ เครื่ อ ง ECG monitor
heart rate and respiratory rate monitoring by both
นอกจากนี ้ ค่า อัต ราการเต้ น ของหัวใจและอัต ราการ
cardiorespiratory monitor [Electrocardiography
หายใจในอาสาสมัค รจ านวน 30 คน ที่ มี อ ายุ เ ฉลี่ ย
(ECG): Philips Intellivue MP20 bedside monitor]
32.07 ± 11.58 ปี ที่ได้ จากการวัดด้ วยเครื่ องต้ นแบบวัด
and under the prototype of breathing device.
การเต้ นหัวใจและอัตราการหายใจไม่แตกต่างกับการวัด
Heartbeat and breathing were recorded for 10
ด้ วยเครื่ อง ECG monitor โดยมีค่าความแตกต่างอยู่ที่
minute resting period.
-2.03% สาหรั บอัต ราการเต้ นของหัว ใจ และ 1.35%
Results: The results found that the efficiency of the
สาหรับอัตราการหายใจ
prototype of heart rate and respiratory rate
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measurement had a good agreement and
ซึง่ มิได้ มีการใช้ เครื่ องมือในการเข้ ามาฝึ กการหายใจของ
accuracy when comparted to ECG bedside
ผู้ป่วย
monitor. In addition, 30 healthy volunteers aged
นอกจากนี ้ การฝึ กควบคุมการหายใจเข้ า-ออก
32.07 ± 11.58 years old who had attached the
อย่างช้ าๆ ในรูปแบบนี ้ยังเป็ นการรักษาด้ วยการไม่ใช่ยา
prototype of breathing device were not different
(non - pharmacological treatment) อย่ า งหนึ่ ง ที่
from ECG monitoring and the accuracy of
สามารถรักษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงได้ โดยการฝึ ก
heartbeat was within -2.03% and 1.35% for
หายใจเข้ าและออกช้ าๆ สามารถส่งผลให้ ค่าความดัน
breathing rate compared to the ECG monitoring.
โลหิต ลดลงได้ 1-4 ส่ง ผลให้ ลดการเกิ ด โรคหลอดเลือ ด
Conclusion: The prototype of heart rate and
หัวใจ (cardiovascular disease: CVD) และหลอด
respiratory rate measurement is accurate in
เลื อ ดสมอง (cerebrovascular disease) โดยใน
detecting for heartbeat and breathing among
ปั จจุบนั ได้ มีการฝึ กหายใจรู ปแบบนีด้ ้ วยเครื่ องฝึ กการ
healthy adults. Therefore, the prototype of heart
หายใจ (device-guided breathing)1-2, 5-7 นอกจากจะ
rate and respiratory rate measurement may be an
สามารถลดความดันโลหิตได้ แล้ วนัน้ ยังมีการศึกษาที่
alternative device to encourage breathing training
ส นั บ ส นุ น ว่ า ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ พิ่ ม cardiopulmonary
and also detect cardiorespiratory.
endurance ในกลุ่มที่มีโรคหัวใจวายเรื อ้ รั ง (chronic
heart failure)8-9 ในกลุ่ม ผู้ป่ วยหลอดเลือ ดสมอง
Keywords: Breathing, Heart rate, Assisted
(subacute stroke)10 กลูม่ ผู้ป่วยที่ทาการผ่าตัดหัวใจ
breathing device, Slow and deep breathing,
ท าทางเบี่ ย งหลอดเลื อ ดหัว ใจ (coronary artery
Blood pressure
bypass surgery: CABG )11-12 การผ่าตัดเปลี่ยนลิ ้น
หัวใจ (valve replacement)13 ศัลยกรรมทางทรวงอก
บทนา
เช่น การผ่าตัดเอาเนื ้อปอดออก14 เป็ นต้ น
การฝึ กควบคุมการหายใจเข้ า -ออกอย่างช้ าๆ
หลักการทางานของเครื่ องช่วยฝึ กการหายใจ
(slow breathing) เป็ นเทคนิคเบื ้องต้ นอย่างหนึ่งในการ
(device-guided breathing) คือ การใช้ ตวั วัดสัญญาณ
รั ก ษาทางกายภาพบ าบัด 1 ซึ่ง มี การน ามาใช้ ในรั ก ษา
วางบริ เวณหน้ าท้ องเพื่อวัดอัตราการหายใจเข้ าและออก
กลุม่ ผู้ป่วยต่างๆ เช่น กลุม่ ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิต
โดยมี ก ารส่ ง สัญ ญาณป้ อนกลับ (feedback) ไป
สูง กลุ่ม ผู้ ป่ วยที่ มี ภาวะเหนื่ อ ยหอบ เพื่ อ ควบคุม การ
แสดงผลรู ปสัญญาณยังผู้ที่ใช้ งานทาให้ เกิดการหายใจ
หายใจเข้ าออกให้ ช้าๆ กลุ่มผู้ป่วยที่เป็ นโรคปอดอุดกัน้
เข้ าออกอย่ า งช้ าๆ ลึ ก ๆ อย่ า งไรก็ ต าม เครื่ อ งมื อ
เรื อ้ รั ง (COPD) รวมถึ ง กลุ่ม ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตัด
ดังกล่าวยังไม่สามารถผลิตได้ ในประเทศไทย ยังต้ องมี
หลอดเลือดหัวใจและศัลยกรรมทางปอด โดยเป็ นการ
การนาเข้ า เช่น เครื่ องวัดอัตราการหายใจซึ่งใช้ ฝึกการ
ฝึ กการหายใจทังก่
้ อนและหลังการผ่าตัด นอกจากนี ้ การ
หายใจ (device-guided breathing exercise) รุ่ น
ใช้ เทคนิคดังกล่าวยังรวมไปถึงกลุม่ ผู้ป่วยที่มีภาวะปอด
RESPeRATE นอกจากนี ้ เครื่ องฝึ กดังกล่าวมีเพียง
แฟบ (atelectasis)
และกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ส ามารถหย่ า
แสดงค่าการหายใจ ซึ่งมิได้ แสดงผลของค่าการเต้ นของ
เครื่ องช่วยหายใจได้ โดยทาการรั กษาในลักษณะการ
หัวใจ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า หากหายใจที่ช้าลง
ออกกาลังกายโดยการหายใจลึกๆ (deep breathing
จะสามารถลดอัตราการเต้ นของหัวใจได้ 15-16 ซึ่งจะ
exercise) โดยเป็ นการรักษาที่เรี ยกว่า manual therapy
ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยได้ เรี ยนรู้และป้อนกลับ (feedback) ไปยัง
64

กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ และคณะ

ความแม่นยาของเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและอัตราการหายใจ
ในผู้ใหญ่สขุ ภาพดี
ผู้ป่วยได้ เห็นผลของการฝึ กการหายใจมากยิ่งขึ ้น ดังนัน้
การหายใจให้ ช้ าๆ ซึ่ ง เป็ นลั ก ษณะการ feedback
คณะผู้วิจยั จึงพัฒนาเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและ
กลับ ไปยัง ผู้ ฝึ ก ด้ วยตัว เลขและรู ป ภาพซึ่ ง แสดงถึ ง
อัตราการหายใจ ซึ่งสามารถวัดการหายใจและการเต้ น
จังหวะในการหายใจเข้ า -ออก โดยมีสายคาดที่บริ เวณ
ของหัวใจ เพื่อที่จะนาเครื่ องต้ นแบบนีไ้ ปสู่การฝึ กการ
หน้ าท้ อง ซึ่งจะจับจังหวะการขยายและการหดสันของ
้
หายใจสาหรับการลดความดันโลหิตต่อไป
ตัว sensor เมื่อหายใจเข้ าและออก โดยสัญญาณการ
ขยายและหดนี ้จะส่งข้ อมูลไปยัง tablet ทาให้ ผ้ ฝู ึ กเห็น
วัตถุประสงค์การวิจยั
การเปลี่ยนแปลง แบบ real time ทาให้ เป็ นการป้อน
เพื่อสร้ างและพัฒนาเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ น
ข้ อมูลย้ อนกลับไปยังผู้ฝึกอีกทางหนึง่ (รูปที่ 1)
หัวใจและอัตราการหายใจ และศึกษาความแม่นยาของ
เครื่ องต้ นแบบในการวัดอัตราการหายใจและการเต้ น
ของหัวใจในกลุม่ ผู้ใหญ่สขุ ภาพดี
กรอบแนวคิดการวิจยั
ปั จจุบนั เครื่ องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถื อ
แบบสมาร์ ท โฟน หรื อ tablet ได้ ถูก น ามาใช้ อย่ า ง
กว้ างขวางเนื่ อ งจากมี ค วามสะดวก พกพาได้ ง่ า ย
นอกจากนี ้เ ครื่ องมือสื่อสารดังกล่าวยังถูกนามาพัฒนา
โดยการเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ ใช้ ใ นทางการแพทย์ เช่ น
โปรแกรมการวั ด ค่ า การเต้ นของหั ว ใจ (heartbeat
detector) โดยการใช้ ปลายนิ ้วสัมผัสผ่านที่บริ เวณกล้ อง
ตัวหลัง ซึ่งพบว่ามีความแม่นยา (accuracy) สามารถ
วัดค่า การเต้ นของหัวใจได้ เช่นเดียวกับการใช้ เครื่ อ ง
electrocardiogram (ECG)17 จากแนวความคิ ด
ดัง กล่า วเกี่ ย วกับ การเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ ใช้ งานทาง
การแพทย์ ร่ วมกับ การใช้ เ ครื่ องมือที่สามารถพกพาได้
ง่าย จึงเกิดแนวคิดในการสร้ างเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ น
หัวใจและอัตราการหายใจ ที่สามารถวัดอัตราการเต้ น
ของหัวใจและอัตราการหายใจ ซึ่งเป็ นการให้ ผ้ ใู ช้ งาน
เกิ ดการเรี ยนรู้ การหายใจและอัตราการเต้ นของหัวใจ
และฝึ กการหายใจ แบบช้ าๆ โดยพบว่า ด้ วยรู ปแบบการ
หายใจดังกล่าวจะสามารถลดความดันโลหิตได้ 1-7 จึง
พัฒนาโปรแกรมการแสดงผลการหายใจ และการเต้ น
ของหัวใจ จากหน้ าจอมอนิเตอร์ ของ tablet พร้ อมกับ
แสดงรู ปสัญญาณการหายใจให้ ผ้ ูฝึกได้ เกิดการเรี ยนรู้

รูปที่ 1 แสดงหน้ าจอเครื่ องวัดสัญญาณการหายใจของ
เครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและอัตราการหายใจ
วิธีการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งการสร้ างเครื่ อ งวัด
อัตราการหายใจ ที่สาหรั บ ฝึ กการหายใจ (deviceguided breathing)
2. ออกแบบและสร้ างเครื่ องวัด สัญญาณหายใจและ
สัญญาณการเต้ นของหัวใจ โดยดาเนินการร่ วมกับ
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญที่ ป รึ ก ษ า โค รง ก า รวิ จั ย ซึ่ ง เ ป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
3. ดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิกส์ วงจร
สั ญ ญาณไฟฟ้ า กล่ อ งประกอบเครื่ องมื อ วั ด
สัญญาณหายใจและการเต้ นของหัวใจ
4. ออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม เพื่อ
แปลงจัง หวะการกระเพื่ อ มของทรวงอก/หน้ า ท้ อ ง
และการหายใจเป็ นสัญญาณไฟฟ้ าเพื่ อให้ ปรากฏ
ออกเป็ นรูปกราฟ
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รูปที่ 2 แสดงขันตอนการประดิ
้
ษฐ์
5. ออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม เพื่อ
แปลงการเต้ น ของหัว ใจ เป็ นสัญญาณไฟฟ้ า เพื่ อ
บอกเป็ นตัวเลขให้ เห็นแสดงถึงการเต้ นของหัวใจ
6. ทดลองวงจรอิเลคทรอนิกส์ในข้ อ 4 และ 5 ในแผง
ทดลองเพื่ อ การวั ด สั ญ ญาณการหายใจและ
สั ญ ญาณการเต้ นของหั ว ใจ ตามคุ ณ สมบั ติ ที่
ต้ องการจนได้ วงจรที่ใช้ งานได้ จริ ง
7. การทาแผ่นวงจรพิมพ์สาหรั บสัญญาณการหายใจ
และการเต้ นของหัวใจ รวมถึงการเขียนโปรแกรม
8. สร้ างเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและอัตราการ
หายใจ ซึ่งสามารถวัดสัญญาณการหายใจและการ
เต้ นของหัวใจ
9. เครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและอัตราการหายใจ
โดยออกแบบ software, user ในการดูกราฟที่แสดง
อัตราการหายใจที่เป็ นสัญญาณกราฟขึ ้นและลงตาม
จั ง หวะการหายใจเข้ าและออก พร้ อมกั บ การ
ประเมินผลอัตราการเต้ นของหัวใจ อย่างเป็ น real
time จากหน้ าจอ tablet
10. ทาการทดสอบเครื่ องวัดสัญญาณการหายใจ โดย
สอบเทียบกับเครื่ องวิเคราะห์สญ
ั ญาณอัตราการเต้ น
ของหัวใจรุ่ น Philips Intellivue MP20 bedside
monitor (Phillips Electronics, Eindhoven,
Netherlands) ซึ่งเป็ นเครื่ อง ECG monitor ที่
สามารถวัดอัตราการหายใจและอัตราการเต้ นของ
หัวใจได้

ทังนี
้ ้ signal condition จะทาหน้ าที่ ขยาย
สัญญาณของแต่ละ sensors, กรองความถี่ ที่รบกวน
ออกรวมถึ งการปรั บ ระดับ แรงดันสัญ ญาณ ให้ เ ข้ ากับ
วงจร Data Acquisitioned Card (DAQ) ซึ่งทาหน้ าที่
แปลงสัญญาณ analogue เป็ น digital เพื่อประเมินค่า
ของอั ต ราการหายใจและการเต้ นของหั ว ใจ โดย
ประมวลผลค่า ของอัต ราการหายใจและการเต้ น ของ
หัวใจเพื่อแสดงผลออก มาเป็ น software (รูปที่ 2)
การออกแบบและสร้ างเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ น
หัวใจและอัตราการหายใจ
จากหลักการของสัญญาณการเต้ นของหัวใจ
และการหายใจ เป็ นผลของ physiological function
โดยเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของระบบประสาท
อัตโนมัติ (autonomic nervous system) ดังนัน้ ข้ อมูลที่
ได้ จากสัญญาณการเต้ นของหัวใจจะเกิดจากสัญญาณ
การทางานของคลื่นไฟฟ้ าของห้ องหัวใจ นอกจากนี ้การ
หา ย ใ จ แ ละค ลื่ น สั ญ ญาณก า รเ ต้ นข อ ง หั ว ใ จ มี
ความสัมพันธ์ กัน โดยการที่คลื่นสัญญาณการเต้ นของ
หั ว ใจจะส่ ง ผลไปยั ง การเคลื่ อ นไหวของทรวงอก
(respiratory movement) จากหลักการดังกล่าวการวัด
สัญ ญาณที่ ได้ จ ากอุป กรณ์ ต รวจจับ สัญ ญาณจะต้ อ ง
ผ่ า นระบบการวั ด ซึ่ ง จะท าหน้ าที่ ป ระมวลผลและ
แสดงผลหรื อบันทึกข้ อมูล
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รูปที่ 3 แสดงองค์ประกอบสาคัญในระบบการวัด
ดั ง นั น้ องค์ ประกอบในการวั ด สั ญ ญาณจึ ง
ประกอบด้ วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน (รูปที่ 3) คือ
1. ส่วนตรวจจับสัญญาณ (sensing unit )
2. ส่วนปรับแต่งสัญญาณ (signal conditioning
unit)
3. ส่วนประมวลผลและแสดงผลหรื อส่วนบันทึกผล
ข้ อมูล (display or recording unit)
วัสดุอุปกรณ์
1. ตัววัดสัญญาณการหายใจ (respiration sensor: SA
9311 M)
2. สมาร์ ตโฟนหรื อ tablet เพื่อเชื่อมต่อกับบลูทูธของ
สมาร์ ตโฟนหรื อ tablet ที่ ใช้ ใ นระบบปฏิบัติ ก าร
Android ได้
3. วงจรปรับแต่งสัญญาณของ sensor วัดการหายใจ
4. ตัววัดสัญญาณการเต้ นของหัวใจ (ECG sensor:
T9307M)
5. บอร์ ด IOIO-Q เป็ น data acquisition card ทา
หน้ าที่ เป็ นบอร์ ด input และ output เพื่อ แปลง
สัญญาณ analog ให้ เป็ นสัญญาณ digital
6. แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง
Respiration sensor
SA 9311 M

วิธีการสร้ างเครื่ องมือต้ นแบบสาหรั บวัดอัตราการ
หายใจและอัตราการเต้ นของหัวใจ
นาอุปกรณ์ ที่เลือกมาต่อวงจรเข้ าด้ วยกันตาม
แผนผัง ตามรูปที่ 4
วิธีการสร้ าง แบ่งออกเป็ น สองขันตอนหลั
้
กๆ ดังนี ้
1. ขันตอนการจั
้
ดเตรี ยมอุปกรณ์ วัสดุตา่ งๆ
1.1. อุปกรณ์ respiration sensor (SA 9311 M)
ซึ่งเป็ นเซนเซอร์ ที่ใช้ วดั สัญญาณการหายใจที่เกิ ด
จากการยืดและขยายของช่องท้ อง ที่เกิดจากการหายใจ
เข้ า-ออก
1.2 อุปกรณ์ ECG sensor (T9036M )
ทาการเชื่อมต่อ sensor plug โดยการต่อเข้ ากับ
วงจรปรับแต่สญ
ั ญาณของ sensor วัดอัตราการเต้ นของ
หัวใจ ECG
1.3 กล่องติดตังอุ
้ ปกรณ์ด้านหน้ ากล่อง
เป็ นช่ อ งสัญ ญาณจ านวน 2 ช่ อ งสัญ ญาณ คื อ
ช่องสัญญาณสาหรับอุปกรณ์ respiration sensor (SA
9311 M) และช่องสัญญาณอุป กรณ์ ECG sensor
(T9036M ) ทาการติดตังแผงวงจรปรั
้
บแต่งสัญญาณ
ของเซนเซอร์ วดั การหายใจ RS ภายในกล่อง โดยต่อ
สายสัญญาณส่งออกของวงจรนี ้เข้ ากับช่องรับสัญญาณ

Circuit
Signal
Conditional RS

Blue tooth signal

IOIO-Q
Board

subject

EKG Sensor
T9306M

Circuit
Signal
Conditional
EHG

Tablet
Sum sung
3V

Bluetooth
dongle

Blue tooth signal

รูปที่ 4 แสดงแผนผังอุปกรณ์ทงหมดที
ั้
่นามาทาเครื่ องมือต้ นแบบสาหรับวัดอัตราการหายใจและ
อัตราการเต้ นของหัวใจ
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AN 2 ของบอร์ ด IOIO-Q และวงจรปรับแต่งสัญญาณ
ของเซนเซอร์ วดั อัตราการเต้ นของหัวใจ ECG โดยต่อ
สายสัญญาณส่งออกของวงจรนี ้เข้ ากับช่องรับสัญญาณ
AN 12 ของบอร์ ด IOIO-Q ซึ่งบอร์ ดนี ้จะประกอบด้ วย
Bluetooth dongle โดยบอร์ ด จะรั บ สัญ ญาณและ
ประมวลผลส่งข้ อมูลของทัง้ 2 แบบ โดยผ่าน Bluetooth
dongle ไปยัง ภาครับส่ง Blue tooth ของ Galaxy Tab
3V
1.4 Galaxy Tab 3V
ท าการสร้ างโปรแกรม software ที่ เ รี ย กว่ า
Application software ซึ่งที่หน้ าจอ tablet นี ้จะ
สามารถแสดงรู ป กราฟการหายใจพร้ อมสเกลค่ า
amplitude และสเกลค่าเวลาในการหายใจ โดยแสดงค่า
การหายใจเป็ นหน่วยครัง้ ต่อนาที ขณะเดียวกันก็จะมี
ข้ อมูลแสดงการเต้ นของหัวใจมีหน่วยเป็ นครั ง้ ต่อนาที
นอกจากนี ้ ยั ง สามารถบั น ทึ ก ผลข้ อมู ล parameter
ต่างๆ ไว้ เป็ นไฟล์ Excel
1.5 แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง
ใช้ แบตเตอรี่ 2 ชุดๆ ละ 2 ก้ อน พร้ อมวงจร charge
ไฟฟ้ าและลดสัญญาณรบกวนอีกชุดละ 1 วงจร โดยใช้
แบตเตอรี่ ช นิ ด ลิเ ธี ย มไอออน ซึ่ง แบตเตอรี่ ชุด ที่ 1 ให้
แรงดันไฟฟ้ าสูงสุด8.5 โวลต์ สาหรับวงจร Sensor วัด
การเต้ นของหัวใจ T9306M และแบตเตอรี่ ชุดที่ 2 ให้
แรงดันไฟฟ้ าสูงสุด 8.5โวลต์สาหรับวงจร Sensor วัด
การหายใจ SA9311M

ที่หน้ าจอ โดยที่ จะมีเสียงร้ องเตือน เมื่อมีการหายใจเกิน
30 ครัง้ ต่อนาที (bpm) และสามารถบันทึกข้ อมูลใน
รู ป แบบ Text file ได้ โดยที่ ร ะบบจะบัน ทึก ข้ อ มูล
หลังจากที่ผ้ ใู ช้ กดบันทึกข้ อมูลนาน 30 นาที
ข้ อ มู ล ที่ น า เ ข้ า ม า เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ม า จ า ก
respiration sensor ซึ่ง ผ่า น simplified transfer
function แล้ วนามา plot จุดของข้ อมูลลงบนสเกลกราฟ
ที่ได้ สร้ างไว้ โดยค่าของแกน X แสดงเวลา และค่าแกน Y
แสดงเปอร์ เซ็นต์ของการหายใจ
ข้ อมูลทัง้ สัญญาณการหายใจและสัญญาณ
การเต้ นของหัวใจ จะเป็ นสัญญาณข้ อมูลซึ่งส่งผ่านทาง
USB dongle ของบอร์ ด IOIO-Q ในรู ปสัญญาณ
Bluetooth และไปยังภาครับส่งผ่าน Bluetooth ของ
Galaxy Tab 3V เพื่อช่วยให้ อปุ กรณ์ Android สามารถ
ติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกทาง port USB โดยใช้ USB
dongle

2. การออกแบบโปรแกรมและขั น้ ตอนการสร้ าง
Application software
จากการอ่านข้ อมูลของ respiratory sensor
และ ECG sensor จะถูกนามาแปลงจากค่าศักย์ไฟฟ้ า
เป็ นค่ า ที่ ถูก ออกแบบมาโดยเฉพาะของ respiration
sensor และ ECG sensor (simplified transfer
function) แล้ วนามาแสดงในรู ปแบบกราฟ แบบ realtime จากนัน้ คานวณหาอัตราการหายใจ และอัตราการ
เต้ นของหัวใจ หน่วยเป็ นครัง้ ต่อนาที (bpm) มาแสดงผล

รูปที่ 5 แสดงลักษณะหน้ าจอของเครื่ องต้ นแบบวัดการ
เต้ นหัวใจและอัตราการหายใจ
โดยที่ปรากฎบนหน้ าจอ tablet จะแสดงถึงตัว
application software ซึ่งประกอบไปด้ วย การแสดง
กราฟแบบ real-time (หมายเลข 1) ข้ อมูลอัตราการ
หายใจ และอัต ราการเต้ น ของหัว ใจ (หมายเลข 2),
สถานะของโปรแกรมในการได้ เชื่อมต่อ Bluetooth และ
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กดสวิทซ์
ตรวจวัดแบตเตอรี่
(ตรวจวัดระดับแรงดันไฟฟ้ า)

No

Charge battery

Yes
เชื่อมต่อ respiration sensor และ ECG sensor ทัง้ 2 คือเข้ ากับปลัก๊ เสียบด้ านหน้ ากล่อง

ติดอุปกรณ์วดั การเต้ นของหัวใจ
และสายวัดการหายใจเข้ า

เปิ ดสวิทซ์ เครื่ องพร้ อมใช้ งาน

เปิ ดเครื่ อง galaxy Tab 3V ระบบ Bluetooth
ของทัง้ 2 จะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ

เปิ ด Application Software จะปรากฏรูปภาพแสดงผล

กดปุ่ ม start พร้ อมใช้ งาน
รูปที่ 6 แสดงวิธีการใช้ งานของเครื่ องต้ นแบบ
สถานะการบัน ทึกข้ อมูลเ (หมายเลข 3) ปุ่ มเริ่ มการ
ทางานของโปรแกรม และสามารถหยุดโปรแกรมได้ ด้วย
(หมายเลข 4) และปุ่ มบันทึกข้ อมูล (หมายเลข 5) โดย
วิธีการใช้ งานเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและอัตรา
การหายใจ ดังแสดงในรูปที่ 6
ผลการวิจัย
ผลการออกแบบเครื่ อ งต้ นแบบวัด การเต้ น
หัวใจและอัตราการหายใจ ซึง่ มีลกั ษณะดังนี ้
คุ ณ ลั ก ษณะของเครื่ องต้ น แบบวั ด การเต้ น หั ว ใจ
และอัตราการหายใจ ดังรูปที่ 7

เครื่ องต้ นแบบการวัดการหายใจ หลังจากผ่าน
การปรับปรุ ง แก้ ไข จากผู้เชี่ ยวชาญ และทาให้ มีขนาดที่
กระทัดรัดขึ ้น นัน้ พบว่ามีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
1. สามารถวัดการหายใจ จากตัวสัญญาณ respirator
sensor ซึ่ ง จั บ สัญ ญาณการกระเพื่ อ ม/การ
เคลือ่ นไหวที่บริ เวณท้ อง ในขณะที่มีการหายใจเข้ าออก
2. สามารถวัด การเต้ น ของหัว ใจ จากตัว สัญ ญาณ
ECG sensor ซึง่ จับสัญญาณการเต้ นของหัวใจจาก
การติด lead ECG ที่บริ เวณหน้ าอก (chest lead)
ทังสามจุ
้
ด
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ความแม่นยาของเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและอัตราการหายใจ
ในผู้ใหญ่สขุ ภาพดี
ภาพที่หน้ าจอของ tablet จะประมวลผล และแสดง
7. มีความปลอดภัยสูงและลดสัญญาณรบกวนของทัง้
ออกเป็ นทั ง้ ภาพการเคลื่ อ นไหวและตั ว เลขที่
การวัดการหายใจและการเต้ นของหัวใจ เนื่องจาก
สามารถมองได้ เห็นชัด
ใช้ แ บตเตอรี่ ค นละชุ ด จ านวน 2 ชุด โดยเป็ น
3.1. หน้ าจอของ tablet เป็ นรู ปกราฟขึ ้น-ลง ตาม
แบตเตอรี่ ลเิ ธียม ซึง่ ใช้ แรงดันไฟฟ้ าสูงสุด 8.5 โวลต์
จังหวะการหายใจเข้ า-ออก ซึ่งเป็ นสัญญาณ
ที่สามารถนากลับมา charge ไฟได้ หลายครัง้
real time ตามจัง หวะที่มี การหายใจใน
การทดสอบเครื่องมือ
ขณะนันๆ
้
การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่ องต้ นแบบนี ้
3.2. หน้ าจอแสดงค่าเป็ นตัวเลขสาหรั บอัตราการ
เป็ นการทดสอบในอาสาสมัครจ านวน 30 คน เพื่ อ
หายใจ ซึง่ มีหน่วยเป็ นทศนิยมหนึง่ จุด ทาให้ มี
เปรี ยบเทียบค่าที่ได้ จากการอ่านของเครื่ องต้ นแบบวัด
ความละเอียดในการนาไปใช้ ในการฝึ กการ
การหายใจกับเครื่ องวัดสัญญาณ ECG ซึ่งเป็ น ECG
หายใจต่อไป รวมถึง ตัวเลขแสดงอัตราการ
monitor ที่ ส ะดวกต่ อ การเคลื่ อ นย้ าย (portable
เต้ นของหัวใจ
monitor)
สามารถทาการบันทึกข้ อมูลได้ นานถึง 30 นาที
อาสาสมัครในการทดสอบ อายุระหว่าง 20-60
รวมถึงมี สญ
ั ญาณป้ อนกลับในกรณี ที่มี อัตราการ
ปี จานวน 30 คน ทังเพศชายและหญิ
้
งที่มีสขุ ภาพดี โดย
หายใจมากกว่า 30 ครัง้ ต่อนาที โดยจะมีสญ
ั ญาณ
มี เ กณฑ์ ก ารคั ด ออกคื อ มี ป ระวั ติ อ าการ unstable
เตือนเป็ นเสียง
angina
ภาวะของกล้ า มเนื อ้ หัว ใจขาดเลื อ ด
สามารถทาการบันทึกผลข้ อมูล โดยเป็ นไฟล์ Excel
(myocardial infarction) ซึง่ ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์
ซึ่งสามารถนาข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ ยงั คอมพิวเตอร์
เกิดขึ ้นภายในเวลาหนึ่งเดือนก่อนทาการทดสอบ อัตรา
เครื่ องอื่น ๆ ได้
ชีพจรขณะพักมากกว่า 120 ครัง้ /นาที มีความดันเลือด
มี ค วามถูก ต้ อ งและแม่น ย าสูง ของตัว สัญ ญาณ
systolic อยู่ระหว่างพักมากกว่า 180 mmHg และ/หรื อ
respiration sensor (SA9311M) และ ECG
ความดันเลือด diastolic ขณะพักมากกว่า 100 mmHg
sensor (T9036M ) เนื่องจาก เป็ นอุปกรณ์ตรวจจับ
มีอณ
ุ หภูมิสงู (เป็ นไข้ ) และมีตงครรภ์
ั้
การศึกษานี ้ได้
สัญญาณที่มีคา่ ความเที่ยงตรงและถูกต้ อง18

ข
.

รูปที่ 7 แสดงลักษณะของเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและอัตราการหายใจ
ก. แสดงลักษณะการติดตังและเครื
้
่ องมือ, ข. แสดงลักษณะหน้ าจอของเครื่ องมือ
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ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจริ ยธรรมการ
ของหัวใจ (ที่เกิดจากการใช้ เครื่ อง ECG monitor วัดและ
วิจยั ในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 3 รหัส สาขา
ใช้ SpO2 วัด)
วิทยาศาสตร์ รหัสโครงการวิจยั 126/2558
ทาการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรมสถิ ติ
อาสาสมัค รจะได้ รับ การติด chest ECG
SPSS version 17.0 ในการเปรี ยบเทียบค่าพารามิเตอร์
electrodes จากเครื่ อง ECG monitor ที่บริ เวณทรวงอก
ของ ค่าการหายใจและค่าอัตราการเต้ นของ
ซึ่งวัดการหายใจ ร่ วมกับการคาดสายวัด respiration
หัว ใจ โดยรายงานผลเป็ นค่าเฉลี่ย ร้ อยละ และหา
sensor ซึง่ เป็ นเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและอัตรา
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งเครื่ องวัด สัญ ญาณ ECG กับ
การหายใจ บริ เ วณใต้ ต่ อ ระดับ xiphoid process
เครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและอัตราการหายใจ โดย
หลังจากนัน้ ให้ อาสาสมัครนัง่ พักนิ่งๆ เป็ นเวลา 10 นาที
ใช้ ส ถิ ติ Pearson correlation โดยก าหนดระดับ
ทาการบันทึกค่าการหายใจ
นัยสาคัญที่ 0.05 (p<0.05)
หลังจากนัน้ อาสามัครจะได้ รับการวัดค่า การ
ผลการวิจัย
เต้ นของหัวใจจากเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและ
จากตารางที่ 1 จานวนอาสาสมัครทังสิ
้ ้น 30
อัตราการหายใจ โดยการติด ECG lead ร่ วมกับการวัด
คน ที่ผ่า นเกณฑ์ ก ารคัด เข้ า และคัด ออก พบว่ามี อ ายุ
ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) ที่ปลายนิ ้ว
เฉลี่ยที่ 33 ปี โดยแบ่งเป็ น เพศชาย จานวน 9 คน และ
มือ จากเครื่ อง ECG monitor ซึ่งจะปรากฎค่าของอัตรา
เพศหญิ ง จานวน 21 คน โดยมีดัชนีมวลกายอยู่ใน
การเต้ นของหัวใจ อาสาสมัครนัง่ พักนิ่งๆ เป็ นเวลา 10
เกณฑ์ปกติ (ดัชนีมวลกายน้ อยกว่า 25 กก.เมตร-2)
นาที ซึ่ ง เป็ นการจ าลอ งสถา นการณ์ เพื่ อ ดู ก า ร
เปลี่ยนแปลงค่าอัตราการหายใจและอัตราการเต้ นของ
หั ว ใจว่ า มี ค วามแม่ น ย าเมื่ อ เที ย บกั บ เครื่ องมื อ
มาตราฐาน นอกจากนี ้ระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลา
ที่ถกู นามาใช้ ในการฝึ กการหายใจ19 ทาการบันทึกค่าการ
เต้ นของหัวใจจากเครื่ องทังสอง
้
สาหรับเครื่ อง ECG monitor นี ้ได้ ผา่ นการสอบ
เทียบเครื่ องมือทางการแพทย์ โดยใช้ patient stimulator
(ตามเกณฑ์ของการสอบเทียบเครื่ องมือทางการแพทย์)
ซึ่งกาหนดให้ มีค่า ECG performance test ไม่เกิน ± 2
ครัง้ ต่อนาที และ respiration performance test ไม่เกิน
± 2 ครัง้ ต่อนาที เทียบกับเครื่ อง patient stimulator
พบว่าเครื่ องวัดสัญญาณ ECG มีคา่ ความน่าเชื่อถือ โดย
สามารถอ่านค่าของอัตราการเต้ นของหัวใจ, อัตราการ
หายใจ และ ค่า SpO2 ซึ่งสามารถอ่านค่าของอัตราการ
เต้ นของหัวใจ โดยพบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อน ± 1
ครั ง้ ต่อนาที เมื่อ เทีย บกับเครื่ อ งสอบเทีย บ (patient
stimulator) ทังค่
้ าของการหายใจ และค่าของการเต้ น

ตารางที่ 1 แสดงข้ อมูลพื ้นฐานของประชากรเข้ าร่ วม
โครงการ
จานวน
ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลี่ย
(%)
มาตรฐาน
เพศ
ชาย (คน) 9 (30.0)
หญิง (คน) 21 (70.0)
อายุ (ปี )
32.07
11.58
น ้าหนักตัว
58.27
11.07
(ก.ก.)
ดัชนีมวลกาย
22.20
3.51
(กก/ม2)
จากการศึกษาพบว่า ค่าอัตราการหายใจและ
อัต ราการเต้ น ของหัว ใจของเครื่ อ งมื อ ต้ นแบบ อยู่ ที่
13.34 ± 3.28 ครัง้ ต่อนาที และ 78.87 ± 10.32 ครัง้ ต่อ
นาที ตามลาดับ ในขณะที่เครื่ อง ECG มีค่าอัตราการ
หายใจอยู่ที่ 13.75 ± 3.41 ครัง้ ต่อนาที และ อัตราการ
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เต้ นของหัวใจอยูท่ ี่ 77.30 ± 9.99 ครัง้ ต่อนาที โดยพบว่า
จากการใช้ สถิ ติ ท ดสอบหาความสัม พั น ธ์
ค่า การหายใจและหัว ใจที่ ได้ จากการเครื่ องต้ น แบบมี
ระหว่างค่าที่ได้ จากการอ่านจากเครื่ อง ECG (Bedside
ค่าที่แตกต่างกับเครื่ องมาตราฐานของ ECG โดยค่า
monitor Philips รุ่ น IntelliVue MP 20 Junior) และ
อัตราการหายใจมีความแตกต่างกันอยู่ที่ 0.23 ± 0.63
เครื่ อ งมื อ ต้ นแบบ พบว่ า มี ค วามสัม พั น ธ์ ร ะดั บ สู ง
ครัง้ ต่อนาที และอัตราการเต้ นของหัวใจอยู่ที่ -1.57 ±
ระหว่างอัตราการเต้ นของหัวใจและอัตราการหายใจที่ได้
1.62 ครัง้ ต่อนาที (ตารางที่ 2, กราฟที่ 1 และกราฟที่ 2)
จากการอ่านของเครื่ อง ECG และเครื่ องต้ นแบบ (r =
0.988, r = 0.983)

ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าอัตราการเต้ นของหัวใจและอัตราการหายใจที่ได้ จากเครื่ องวัดสัญญาณอัตรา
การเต้ นของหัวใจ (ECG monitor) และเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและ อัตราการหายใจ (Prototype of heart rate
and respiratory rate measurement)
อัตราการเต้ นของหัวใจ (ครัง้ ต่ อนาที)
อัตราการหายใจ (ครัง้ ต่ อนาที)
ค่ าเฉลี่ย±ค่ าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ค่ าเฉลี่ย±ค่ าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ผลต่ างของ
เครื่อง
ผลต่ างของ % ความ
เครื่อง ECG เครื่องต้ นแบบ
% ความต่ าง
เครื่องต้ นแบบ
ค่ าเฉลี่ย
ECG
ค่ าเฉลี่ย
ต่ าง
77.30 ±9.99 78.87±10.32 +1.57±1.62 +2.03±1.98 13.75±3.41 13.52±3.26 - 0.23±0.63 - 1.35±4.59

กราฟที่ 1 แสดงการความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าอัตราการเต้ นของหัวใจ จากเครื่ องวัดสัญญาณ ECG monitor และ
เครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและ อัตราการหายใจ (prototype of heart rate and respiratory rate
measurement) ในกลุม่ อาสาสมัครจานวน 30 คน

72

กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ และคณะ
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กราฟที่ 2 แสดงการความสัมพันธ์ ค่าอัตราการหายใจเครื่ องวัดสัญญาณ ECG monitor และเครื่ องต้ นแบบวัดการ
เต้ นหัวใจและ อัตราการหายใจ (prototype of heart rate and respiratory rate measurement) ใน
กลุม่ อาสาสมัครจานวน 30 คน
อาสาสมัครประมาณ 16-36 คน จะมีค่าความเชื่อถื อ
บทวิจารณ์
โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ อยูท่ ี่ 95% confidence interval20
การศึ ก ษานี ้ มี ข อบเขตการวิ จั ย โดยการ
จากการศึ ก ษา พบว่ า เครื่ อ งต้ นแบบการ
ออกแบบสร้ างและพัฒนาเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจ
หายใจนี ้ สามารถใช้ วดั อัตราการหายใจและการเต้ นของ
และอัต ราการหายใจ ที่ ใ ช้ ใ นการฝึ กหายใจเข้ า -ออก
หัว ใจได้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวัด
อย่างช้ า ๆ (slow breathing)
ซึ่งเป็ นการพัฒนา
สัญญาณ ECG monitor โดยพบว่าในขณะพัก ซึ่งเป็ น
โปรแกรมการแสดงผลการหายใจ และการเต้ นของหัวใจ
การจ าลองสถานการณ์ ใ ห้ อ าสาสมัค รนั่ง พัก นิ่ ง ๆ ค่ า
จากหน้ าจอมอนิเตอร์ ของ tablet พร้ อมกับแสดงรู ปภาพ
อัตราการเต้ นของหัวใจมีคา่ ใกล้ เคียงกับเครื่ องสัญญาณ
เ พื่ อ แ ส ด ง รู ป แ บ บ ก า ร ห า ย ใ จ ร ว ม ถึ ง ก า ร น า
ECG monitor โดยมีคา่ ความคลาดเคลื่อนเพียง +2.03
เครื่ องต้ นแบบนีไ้ ปทดสอบ (calibration equipment)
% ซึ่งค่าอัตราการเต้ นของหัวใจที่ได้ จากการอ่านของ
เพื่อเปรี ยบเทียบค่าที่ได้ จากการอ่านของเครื่ องต้ นแบบ
เครื่ องต้ นแบบมีค่าสูงกว่าเครื่ องที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบ
วัดการหายใจ กับเครื่ องมือมาตราฐาน ซึง่ ในที่นี ้ได้ เลือก
ECG monitor ในขณะที่ค่าการหายใจมีค่าความคลาด
เครื่ องวัดสัญญาณ ECG monitor เป็ นเครื่ องมือสาหรับ
เคลือ่ นที่ -1.35% โดยมีคา่ การหายใจจากเครื่ องต้ นแบบ
การเปรี ยบเทียบ โดยเครื่ องวัดสัญญาณ ECG monitor
มีคา่ ที่ต่ากว่าเครื่ อง ECG monitor อย่างไรก็ตาม ความ
ได้ ผ่า นการการสอบเที ยบเครื่ องมื อตามหลัก ของการ
แตกต่า งดัง กล่า ว ยัง คงอยู่ใ นเกณฑ์ ข องความคลาด
สอบเทียบเครื่ องมือทางการแพทย์
เคลือ่ นที่ยอมรับได้ รวมถึงพบว่ามีความสัมพันธ์ ระหว่าง
ทังนี
้ ้จานวนอาสาสมัครทังสิ
้ ้น 30 คน ที่ถกู เข้ า
เครื่ องมือ ECG monitor กับเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ น
ร่วมทาการทดสอบเครื่ องมือเพื่อดูเปรี ยบเทียบเครื่ องมือ
หัว ใจและอัต ราการหายใจ พบว่า มี ค่า ความสัม พัน ธ์
ต้ นแบบที่ ส ร้ างขึ น้ กั บ เครื่ องมื อ มาตร ฐาน (ECG
ระดับมาก ซึง่ เป็ น large effect size21
monitor) นัน้ พบว่าจานวนอาสาสมัคร 30 คน ซึ่ง
ค่าการหายใจ ที่ได้ จากเครื่ องต้ นแบบวัดการ
สามารถนามาใช้ เป็ นตัวแทนในการทดสอบเครื่ องมื อ
เต้ นหัวใจและอัตราการหายใจนี ้ เป็ นการวัดสัญญาณ
ดั ง กล่ า วได้ เนื่ อ งจากมี ก ารศึ ก ษาพบว่ า จ านวน
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ซึ่ง เกิ ดจากการกระเพื่อมของช่องท้ อง โดยการใช้ สาย
อัตราการหายใจไม่สามารถอ่านค่าได้ จึงทาให้ ต้องใช้ ตวั
คาดรัดบริ เวณช่องท้ อง ที่มีตวั sensor รับสัญญาณการ
วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) ควบคู่กบั
ยืดขยายในขณะที่อตั ราการหายใจเข้ า -ออก ในขณะที่
การติด electrode ที่ผนังทรวงอกแทน อย่างไรก็ตาม
ค่า การหายใจที่ ไ ด้ จ ากเครื่ อ งที่ ใ ช้ เ ปรี ย บเที ย บ ECG
การวัดสัญญาณการเต้ นของหัวใจ โดยการวัดที่ปลาย
monitor ไม่จ าเป็ นต้ อ งให้ อ าสาสมัค รหายใจเข้ า ลึก ๆ
นิว้ ยังมี ค่าความแม่นย าเช่นเดียวกับ การวัด สัญญาณ
เนื่องจากตัวรับสัญญาณเป็ นชุดเดียวกับการวัดค่า ECG
โดยตรงจาก lead ECG นอกจากนี ้ การวัดสัญญาณการ
ซึ่งเป็ น chest lead ติดที่ผนังทรวงอก ดังนัน้ ค่าการ
หายใจที่ได้ จากเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและอัตรา
หายใจที่ ไ ด้ จ ากการเครื่ อ ง ECG จึ ง ไม่ จ าเป็ นต้ อ งให้
การหายใจนี ้ ผู้ใช้ จะต้ องหายใจให้ ได้ ระดับที่ลกึ เพียงพอ
อาสาสมัครหายใจเข้ า-ออก ลึกๆ ส่งผลให้ ค่าการหายใจ
โดยการหายใจที่ต้องใช้ กระบังลม ซึ่งจะทาให้ sensor
จากเครื่ อง ECG มีค่าที่สงู กว่าเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ น
ของสายรั ดสามารถจับ สัญญาณการยื ดและขยายได้
หัวใจและอัตราการหายใจ อย่างไรความคลาดเคลื่อนนี ้
ดัง นัน้ ในกรณี ที่ ผ้ ู ฝึ กหายใจโดยใช้ ทรวงอกส่ ว นบน
เพียง 1-2% หรื อมีค่าความแตกต่างกันประมาณ 0.2
(upper chest) หรื อหายใจ โดยใช้ กล้ ามเนื ้อช่วยหายใจ
ครัง้ ต่อนาที
(accessory respiratory muscle) เครื่ องต้ นแบบวัดการ
ส าหรั บ ค่ า อั ต ราการเต้ นของหั ว ใจมี ค่ า
เต้ นหั ว ใจและอั ต ราการหายใจ จะไม่ ส ามารถจั บ
ใกล้ เคียงกัน โดยพบว่าเครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจ
สัญญาณได้
และอัตราการหายใจ ใช้ การติดสัญญาณการเต้ นของ
สรุ ปผลการวิจัย
หัวใจที่จุดเดียวกับการใช้ เครื่ อง ECG monitor โดยการ
เครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและอัตราการ
ติด electrode ที่บริ เวณทรวงอก (chest lead) ทังสาม
้
หายใจมีความแม่นยาเทียบเท่ากับเครื่ อง ECG monitor
จุด แต่เนื่องจากการติดเครื่ องมือ ทัง้ สองอย่างในเวลา
นอกจากนี ้ เครื่ อ งดัง กล่า วยั ง สามารถเคลื่อ นย้ า ยได้
เดียวกันเพื่อวัดค่าอัตราการเต้ นของหัวใจไม่สามารถทา
พกพาได้ สะดวก รวมถึงเครื่ องดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ
ได้ เนื่ อ งจากมี ปั ญหาของสัญ ญาณที่ ร บกวนท าให้
พิเศษนอกเหนือจากการวัด ค่า การหายใจซึ่งมีขายใน
เครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ นหัวใจและอัตราการหายใจ ไม่
ท้ อ ง ต ล า ด เ ช่ น เ ค รื่ อ ง วั ด อั ต ร า ก า ร ห า ย ใ จ
สามารถอ่ า นค่า ได้ จึ ง ท าให้ คณะผู้วิ จัย ต้ อ งใช้ ตัว วัด
RESPeRATE ซึ่ ง มี เ พี ย งตั ว เลขบอกค่ า อั ต ราการ
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) ควบคูก่ บั การ
หายใจ ในขณะที่ เครื่ องต้ นแบบวัดการเต้ น หัว ใจและ
ติด electrode ที่ผนังทรวงอกซึง่ มาจากเครื่ องต้ นแบบวัด
อัต ราการหายใจ นี ้ ยัง สามารถวัด ค่ า เต้ น ของหัว ใจ
การเต้ นหัวใจและอัตราการหายใจ อย่างไรก็ตาม การวัด
รวมถึงมีกราฟแสดงถึงรู ปแบบการหายใจให้ กบั ผู้ใช้ งาน
ค่า อัตราการหายใจที่ได้ จากเครื่ อง SpO2 มีค่าความ
อีกด้ วย
แม่นยาเมื่อเทียบกับการวัดสัญญาณการเต้ นของหัวใจ
จากเครื่ อง ECG 22
ข้ อจากัดงานวิจัย
งานวิ จัย นี ย้ ัง มี ข้ อ จ ากัด ที่ ค วรต้ อ งพิ จ ารณา
เนื่องจากการวัดอัตราการเต้ นของหัวใจ ไม่สามารถวัด
ได้ จากตัว lead ECG ของเครื่ อง ECG monitor โดยตรง
จากปั ญ หาของสัญ ญาณที่ ร บกวนท าให้ เ ครื่ อ งมื อ วัด
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