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คลืน่ ไฟฟ้ากล้ามเนือ้ หัวใจ
สัญญาณคลืน่ ไฟฟ้ากล้ามเนือ้ หัวใจ (ECG signal)
สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ช่วงความถี่ (bandwidth)
ดังแสดงในรูปที่ 1 ช่วงความถี่แรก เพื่อการใช้งาน
มาตราฐานด้านคลินิกในการบันทึกและวิเคราะห์
สัญญาณ 12-lead ECG จะมีชว่ งความถี่ 0.05-10 Hz
ช่วงความถี่ที่สอง สำหรับการใช้งานเฝ้าติดตาม
(monitoring) จะมีชว่ งความถี่ 0.5-50 Hz เพือ่ ติดตาม
ลักษณะจำเพาะและจังหวะการเต้นของหัวใจ หรือ
เมื่อจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ (arrhythmias)
ซึ่งช่วงความถี่นี้จะลดทอนสัญญาณรบกวนความ
ถี ่ ส ู ง อั น เกิ ด จากกล้ า มเนื ้ อ หดตั ว (EMG noise)
และลดทอนสัญญาณรบกวนความถีต่ ำ่ ทีเ่ กิดจากการ
ขยับของอิเล็กโตรดทำให้เส้นพืน้ ฐานขยับ (baseline
changes) ช่วงความถีท่ ส่ี าม การใช้งานตรวจวัดอัตรา
การเต้นของหัวใจ (heart rate meters, cardiotachometers) ซึ่งช่วงความถี่นี้จะให้สัญญาณ QRS complex
ผ่านไปเท่านั้นและลดทอนสัญญาณความถี่อื่นหมด
ทำให้ ECG signal ที่ได้จากช่วงความถี่ นี้ผิดเพี้ยน
อย่างมาก ไม่ควรใช้เพือ่ การวิเคราะห์ผล จึงเหมาะสม
สำหรับใช้วัดอัตราเต้นของหัวใจเท่านั้น นอกจากนี้
ยังมีช่วงความถี่ที่ครอบคลุมถึง 500 Hz สำหรับ
ใช้งานเฉพาะในการตรวจวัดสัญญาณ ventricular late
potentials ซึง่ เป็นสัญญาณความถีส่ งู ขนาดเล็ก (small
high frequency) กล่าวคือความแรงของสัญญาณ
ต่ำเป็นไมโครโวลท์ (microvolt) ทีค่ วามถีส่ งู ถึง 500 Hz
สัญญาณไฟฟ้านีจ้ ะเกิดขึน้ ตามหลัง QRS complex

รู ป ที ่ 1 แสดงช่ ว งความถี ่ ท ี ่ ใ ช้ ส ำหรั บ คลื ่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ
เพือ่ การวิเคราะห์ทางคลินกิ การเฝ้าติดตาม และการ
ใช้งานตรวจวัดอัตราเต้นหัวใจซึง่ จากข้อมูลส่วนมาก
ของคนปกติ ทัว่ ไปจะได้ signal to noise ratio มากสุด
ทีค่ วามถีป่ ระมาน 17 Hz

ในขณะที ่ ท ำการบั น ทึ ก สั ญ ญาณคลื ่ น ไฟฟ้ า
กล้ามเนื้อหัวใจ อาจมีสัญญาณรบกวนมาก เมื่อ
สัญญาณรบกวนเป็นแบบไม่แน่นอน (random noise)
ปะปนอยูก่ บั สัญญาณ ECG จะทำให้คา่ อัตราส่วนของ
สัญญาณทีแ่ ท้จริงต่อสัญญาณรบกวน (signal to noise
ratio) มี ค ่ า ต่ ำ มากจนไม่ ส ามารถใช้ ว ิ เ คราะห์ ผ ล
ได้ถกู ต้อง การขจัดสัญญาณรบกวนออกจากสัญญาณ
ECG อาจนำวิธีการใช้หลักการกรองความถี่แบบ
ธรรมดา (conventional filtering) ได้ในกรณีทค่ี วาม
ถี่สัญญาณที่แท้จริงและสัญญาณรบกวนไม่ทับซ้อน
กันดังแสดงในรูปที่ 2.1 เมือ่ ความถีส่ ญ
ั ญาณทีแ่ ท้จริง
และสัญญาณรบกวนบางส่วนทับซ้อนกัน ดังในรูปที่
2.2 จะไม่สามารถใช้การกรองความถี่แบบธรรมดา
โดยไม่ทำให้สญ
ั ญาณทีแ่ ท้จริงบางส่วนสูญเสียไป
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แต่สำหรับสัญญาณรบกวน (noise) ที่ปนอยู่ต้องมี
ลักษณะไม่แน่นอน (random) ทำให้จำนวนกลาง
หรือจำนวนเฉลีย่ เป็นศูนย์ (zero mean) เพราะสัญญาณ
รบกวนมีทั้งค่าบวกและลบแบบไม่แน่นอน ดังนั้น
การเฉลีย่ สัญญาณทีม่ กี ารรบกวนแบบ random จึงไม่
Signal
Noise
ทำให้สัญญาณที่ได้เกิดการผิดเพี้ยน (distortion)
แต่เป็นการทำให้คา่ signal to noise ratio เพิม่ มากขึน้
Frequency
เมื่อทำการเฉลี่ยซ้ำๆกันมากครั้งขึ้น จำนวน m ครั้ง
รูปที่ 2.1 ความถี่สัญญาณที่แท้จริงและสัญญาณรบกวน จะได้ค่าของสัญญาณที่แท้จริงต่อสัญญาณรบกวน
ไม่ทับซ้อนกัน สามารถใช้วงจรกรองความถี่แบบ ครั้งที่ m หรือ SNR เพิ่มขึ้นเท่ากับรากที่สองของ
m

Amplitude

ธรรมดาในการกำจัดสัญญาณรบกวนได้ โดยไม่มผี ล
กระทบสัญญาณทีแ่ ท้จริง

จำนวนครัง้ ในการเฉลีย่ ซ้ำ ( m ) นัน่ คือ
SNRm = m SNR

Amplitude

Increase in SNR

Noise
Signal

Signal &
Noise

Frequency
รู ป ที ่ 2.2 เมื ่ อ ความถี ่ ส ั ญ ญาณที ่ แ ท้ จ ริ ง และสั ญ ญาณ
รบกวนบางส่วนทับซ้อนกัน วงจรกรองความถี่
แบบธรรมดาไม่สามารถกำจัดสัญญาณรบกวนได้
เพราะจะมีผลกระทบกับสัญญาณที่แท้จริงไป
บางส่วน จึงจำเป็นต้องใช้วธิ กี ารทีต่ า่ งไป

การเฉลีย่ สัญญาณ (Signal Averaging)
ในกรณีสัญญาณที่แท้จริงและสัญญาณรบ
กวนบางส่วนทับซ้อนกัน อาจนำวิธกี ารเฉลีย่ สัญญาณ
มาใช้ ซึ่งเป็นดิจิตอลเทคนิค (digital technique)
การเฉลี่ยสัญญาณจะกระทำได้ผลดี ต่อเมื่อสัญญาณ
ที่แท้จริงมีลักษณะสัญญาณที่เกิดซ้ำๆ (repetitive
signal) แต่ไม่เป็นถึงลักษณะที่เกิดสม่ำเสมอ หรือ
เกิ ด ขึ ้ น เท่ า ๆกั น (regular interval or periodic)
จำนวนกลางหรือจำนวนฉลี่ย (mean) จึงไม่ลดลง

Number of averaging

รูปที่ 3 เส้นกราฟแสดงค่าของ signal to noise ratio (SNR)
เพิม่ มากขึน้ เมือ่ ทำการเฉลีย่ ซ้ำทีจ่ ำนวนครัง้ มากขึน้
แต่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง (nonlinear) จะให้ผลแตกต่าง
ชัดเจนทีจ่ ำนวนครัง้ ในการเฉลีย่ ตัง้ แต่ 10-200 ครัง้

เมือ่ ทำการเฉลีย่ ซ้ำจำนวน 100 ครัง้ จะทำให้คา่ signal
to noise ratio เพิม่ ขึน้ 10 เท่า ดังแสดงในรูปที่ 3
ในการเฉลี่ยสัญญาณ กล่าวสั้นๆพอเข้าใจ คือ
ขั้นแรก กำหนดช่วงการแบ่งสัญญาณเป็นส่วนๆ
สัญญาณส่วนที่ 1 ถึง M แล้วหาผลรวมสัญญาณทีแ่ บ่ง
ไว้และทำการเฉลีย่ สัญญาณ ดังแสดงในรูปที่ 4
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Averaged
Signal

รูปที่ 4 แสดงขั้นตอนสั้นๆพอเข้าใจ การเฉลี่ยสัญญาณ
ไฟฟ้าที่สัญญาณรบกวนแบบไม่แน่นอนปนอยู่
ท้ายทีส่ ดุ จะได้สญ
ั ญาณทีม่ คี วามชัดเจนขึน้ โดยมี
signal to noise ratio เพิม่ มากขึน้

ตัวอย่างการใช้เทคนิคการเฉลี่ยสัญญาณในทาง
การแพทย์ เช่น เมื่อนำมาใช้กับสัญญาณคลื่นไฟฟ้า
กล้ า มเนื ้ อ หั ว ใจที ่ ม ี random noise ปนอยู ่ ด ้ ว ย
จะทำให้ได้ ECG signal ทีช่ ดั เจนขึน้ ดังวิธกี ารทีแ่ สดง
ในรูปที่ 5-1 และรูปที่ 5-2

รูปที่ 5-2 เมือ่ ทำการเฉลีย่ สัญญาณ ECG signal ทีม่ ี random
noise แต่ละ time-aligned ใน (a), (b), และ (c)
จากรูปที่ 5-1 เพือ่ ทำให้คา่ SNR เพิม่ มากขึน้ ในรูป
(d) ได้คา่ SNR เพิม่ ขึน้ 10 เท่าเมือ่ เฉลีย่ สัญญาณ 100
ครั้ง

การเฉลี ่ ย สั ญ ญาณ (signal averaging) เป็ น
ประโยชน์ในการทำให้สัญญาณไฟฟ้าที่มีสัญญาณ
รบกวนที่เป็น random noise ปนอยู่ด้วย เมื่อทำการ
เฉลีย่ สัญญาณแล้ว จะได้สญ
ั ญาณทีแ่ ท้จริงมีคา่ SNR
เพิ่มมากขึ้น ทำให้ได้สัญญาณที่ชัดเจนก่อนที่จะ
นำไปใช้ในการประมวลผลสัญญาณขัน้ ตอนอืน่ ต่อไป
เพื่อให้สามารถนำไปใช้ทำการวิเคราะห์ผลในทาง
รูปที่ 5-1 สัญญาณบนสุดเป็น ECG signal ที่มี random การแพทย์ ท ี ่ ด ี ข ึ ้ น แม้ ว ่ า จะเป็ น สั ญ ญาณที ่ ม ี ข นาด
noise ปนอยู่ด้วย และสัญญาณล่างสุดเป็นช่วง เล็กน้อยมากเป็นไมโครโวลท์กต็ าม
กำหนดการแบ่ ง ส่ ว น (time-aligned) แสดง
ตำแหน่ง QRS สูงสุด เพือ่ แบ่งส่วนย่อยๆ ในการ
นำไปเฉลี่ยสัญญาณ
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