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บทนํา
Heart rate variability (HRV) เปนคาความผันแปรของอัตราการ

เตนของหัวใจที่ถูกนํามาใชประเมินประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจ 

และการพยากรณโรค การตรวจ HRV ยังสามารถนํามาประเมินภาวะ

การทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system) 

ในผูปวยโรคทางระบบประสาท รวมทั้งโรคทางดานจิตเวช การหาคา 

HRV ทําโดยการบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ 24 ชั่วโมง โดยใชเครื่อง Holter 

ซึ่งมีราคาสูง ผูใชตองมีความรูความชํานาญเฉพาะ ปจจุบันสามารถวัด 

HRV โดยการใชนาิกาขอมือที่รับสัญญาณจากสายรัดหนาอก (Chest 

strap) แลวสงขอมูลที่ไปยังคอมพิวเตอรซึ่งมีโปรแกรมวิเคราะห HRV  

ทั้งนี้นาิกาที่ใชวัด HRV ได เชน นาิกา Polar รุน S810 หรือ รุน 

RS800CX และใชโปรแกรม Polar Pro Trainer 5 ในการวิเคราะห

ขอมูล ซึ่งราคาไมสูงมากนัก  นาิกา polar ไดรับการวิจัยหาคาความ

เที่ยงตรงแลว(1) สามารถนํามาใชหาคา HRV ได ขอมูล HRV ที่ไดจาก

การวัดดวยวิธีนี้ สามารถนําไปใชกับเวชศาสตรการกีฬาเพื่อติดตาม

และประเมินการฝกซอมของนักกีฬาได และยังนํามาใชในเวชศาสตร

ฟนฟูเพื่อประเมินภาวการณทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ และ

การออกกําลังกายฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยได 

ความผันแปรของอัตราการเตนของหัวใจวัดไดจากความผันแปร

ของเวลาระหวางหัวใจเตนแตละครั้ง (variation in the beat to beat 

interval) หรือวัดจากความผันแปรของ QRS complex ของ คลื่น

ไฟฟาหัวใจ โดยคํานวณความผันแปรจากระยะเวลาระหวาง R wave 

ของการเตนหัวใจแตละครั้ง (RR interval) (รูปที่ 1)

การผันแปรของอัตราการเตนของหัวใจ เปนปรากฏการณทาง

สรีรวิทยา โดย SA node ซึ่งสรางจังหวะการเตนของหัวใจ ไดรับ การ 

กระตุนจากปจจัยตาง ๆ ซึ่งปจจัยหลักที่สงผล คือ 1. ระบบประสาท

อัตโนมัติ ไดแก ระบบประสาทซิมพาเธติก (sympathetic) และ ระบบ

ประสาทพาราซิมพาเธติก (parasympathetic) 2. ระบบหายใจ และ

ซึ่งสงผลตอระบบประสาท parasympathetic โดย HRV จะเพิ่มขึ้น

เม่ือหายใจชาลง นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆไดแก barorefl ex, ther-

moregulation, ฮอรโมน, ชวงเวลาการนอนหลับ, การออกกําลังกาย

และความเครียด(2)

วิธีการวิเคราะห Heart rate variability 

การวิเคราะหการความผันแปรของอัตราการเตนของหัวใจมีหลาย

วิธี(1) ดังนี้
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Figure 1. Electrocardiogram shows variation in sequential time of RR interval
Modifi led from: Makivić B, Nikić Djordjević M, Willis MS. Heart rate variability (HRV) as a tool for diagnostic and monitoring performance in sport 
and physical activities. J Exerc Physiol online 2013;16:100-9.
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1. Time-domain methods การวิเคราะหขอมูลของ nor-

mal RR interval หรือ NN interval (normal-to-normal inter-

beat interval) โดยขณะท่ีมี physical activity เพ่ิมมากขึ้น RR in-

terval จะส้ัน มีรูปรางไมคอยเปลี่ยนแปลง ซึ่งบงบอกถึงการเพ่ิมการ

ทํางานของระบบประสาท sympathetic และลดลงของการทํางาน

ของระบบประสาท parasympathetic(3)

 การวิเคราะหดวย Time-domain methods จะไดคาตาง ๆ 

ซึ่งจะบงบอกภาวะของ ระบบประสาทอัตโนมัติ คาตาง ๆ ที่ไดจากการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก

 1.1 SDNN (standard deviation of all normal to normal 

R-R (NN) intervals) คือ คา standard deviation ของ NN intervals 

มักจะคํานวนจากการวัดอัตราการเตนของหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง

 1.2 SDANN (standard deviation of 5-minute average 

NN intervals) คือ การหาคา standard deviation ของคาเฉลี่ยของ 

NN intervals ทุก 5 นาที ชวยลดความผิดพลาดจากตัวกวนอื่น ๆ ให

ลดลงได 

 1.3  ASDNN (the average of the 5-minute standard 

deviations of NN intervals) คือ การหาคาเฉล่ียของ standard de-

viation ของ NN intervals ทุก 5 นาที (SDANN) คํานวนจากการวัด

การเตนของหัวใจ 24 ชั่วโมง 

 1.4  RMSSD (square root of the mean of the squares 

of successive NN interval differences) คือคา root ของคาเฉลี่ย 

ของคาความแตกตางของ NN intervals ที่อยูติดกันยกกําลังสอง

 1.5  NN50 (the number of NN intervals differing by 

>50 ms) คือ จํานวนคูของ NN intervals ที่ตางกันมากกวา 50 มิลลิ

วินาที

 1.6  pNN50 (the proportion of NN intervals difference 

>50 ms) คือ สัดสวนของ NN50 หารดวย จํานวนคูของ NN intervals 

ทั้งหมด

ตัวอยางการคํานวณ SDNN และ RMSSD ซึ่งเปนคาที่ใชบอย

สมมุติวาคํานวณจากการเตนหัวใจ 10 ครั้ง วัดคา RR1 ถึง 10 

เทากับ 

0.857, 0.923, 0.857, 0.769, 0.923, 0.800, 0.857, 0.882, 

0.750, 0.800 วินาที

คา SDNN ของ RR interval 10 ครั้ง เทากับ standard devia-

tion ของ RR interval 10 ครั้ง คูณดวย 1000 เพ่ือแปลหนวยเปน 

มิลลิวินาที  ดังนั้นคํานวณไดคา SDNN  เทากับ 60.30 มิลลิวินาที

คา RMSSD ของ RR interval 10 ครั้ง หาไดจากผลรวมของคา

ความแตกตางของ RR interval แตละคูที่ยกกําลังสองแลว หารดวย

จํานวนของ heart beat-1 ไดคาเฉลี่ย แลว ถอด square root คูณ

ดวย 1000 เพื่อแปลหนวยเปน มิลลิวินาที เทากับ 94.86 มิลลิวินาที

ในการประเมิน Time domain analysis มักใชคา SDNN และ คา 

RMSSD เปนตัวแทนบอกคา HRV  ถาคา SDNN ต่ํา จะมี คา RMSSD 

และ คา HRV คาต่ําดวย จะแสดงถึงอาจมีภาวะความเจ็บปวยที่สงผล

ตอระบบประสาทอัตโนมัติ ที่มีการกระตุน ระบบประสาท sympa-

thetic มากขึ้น

2. Frequency-domain methods การวิเคราะห Frequen-

cy-domain  นิยมวิเคราะหดวยวิธี  Power spectral density  จะ

คํานวณหาคา Total power เปนคาผลรวมท่ีเกิดจาก power spec-

trum ของการเตนหัวใจที่คาความถ่ีตั้งแต 0 ถึง 0.4 Hz ซึ่งจะบงบอก

ถึงการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ การแบงความถ่ีของการเตน

หัวใจ แบงเปน 4 ชวง ไดแก 1. High frequency (HF) (0.15 to 0.4 

Hz) 2. Low frequency (LF) (0.04 to 0.15 Hz) 3. Very low fre-

quency (VLF) (0.0033 to 0.04 Hz) 4. Ultra low frequency 

(ULF) (< 0.003) การวิเคราะหดูการเตนของหัวใจวาอยูในความถี่ชวง

ใด และนําขอมูลมาแปลผล(4)

High frequency activity (0.15-0.40 Hz) เม่ือมีการเพ่ิมขึ้น จะ

แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของ parasympathetic activity และสัมพันธกับ

ระบบการหายใจ โดยเพิ่มขึ้นเมื่อหายใจเขาและลดลงเม่ือหายใจออก 

โดยการหายใจเขาจะเพิ่ม vagal activity หรือ parasympathetic 

activity และการหายใจออกจะลด vagal activity หรือ parasympa-

thetic activity ดังนั้น high frequency activity จะบงบอกถึงระดับ

ของ parasympathetic activity

Low frequency activity (0.04-0.15 Hz) โดยทั่วไปจะแสดง

ถึงการเปลี่ยนแปลงของ sympathetic activity อยางไรก็ตาม มีการ

ศึกษาพบวา การเปล่ียนแปลงของ low frequency activity เปนผล

มาจากการเปล่ียนแปลงของ ทั้ง sympathetic และ parasympathe-

tic activity

การออกกําลังกายเปนภาวะที่มีระดับ sympathetic activity 

เพิ่มสูงขึ้น ทําให มี low frequency spectrum สูงกวาภาวะพัก (รูป 

2a) แมวาจะวัดหลังการออกกําลังกาย 20 นาทีก็ยังมี low frequency 

สูงอยู(5) (รูป 2b)

Low frequency/High frequency ratio (LF/HF) แสดงถึง 

ความสมดุลยระหวาง sympathetic และ parasympathetic ถา LF/

HF มีคาสูง แสดงภาวะที่มี sympathetic activity เพิ่มสูงขึ้น แตถา 

LF/HF มีคาต่ํา แสดงภาวะที่มี parasympathetic activity เพิ่มสูงขึ้น

Very low frequency (0.0033 to 0.04 Hz) และ Ultra low 

frequency (< 0.003) จะบงบอกถึงการทํางานของ sympathetic ซึ่ง

สัมพันธกับ physical activity, sleep disorder, activity of renin-

aldosterone system, thermoregulation และ vasomotor ac-

tivity(2) คา Very low frequency และ Ultra-low frequency ยังมี

การศึกษาไมมากนัก ยังไมคอยนํามาใชแปลผลมาก

3. Geometric measures of RR interval โดยการบันทึก

การเตนของหัวใจ 24 ชั่วโมง นําขอมูลมาวิเคราะหผล สรางกราฟ His-

togram แกน X เปน RR interval  แกน Y เปน จํานวนของการเตน

ของหัวใจ(6) กราฟที่ออกมาไดจะเปนรูปสามเหล่ียม ถาคา HRV ต่ํา ฐาน
สามเหล่ียมจะแคบ สามเหล่ียมจะสูง ถาคา HRV สูง ฐานสามเหล่ียม

จะกวาง สามเหล่ียมจะเตี้ย นอกจากนี้ยังสามารถคํานวนหาคา Heart 

rate variability triangular index  ซึ่งจะสัมพันธกับคา  SDNN  

4. Nonlinear measures of RR interval มีวิธีวิเคราะห

หลายแบบไดแก Poincare Plot, Detrended fl uctuation analysis 

และ Power law slope  แตวิธีที่นิยมใชมากท่ีสุดคือ Poincare Plot
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Figure 2.   Power spectral density analysis of heart rate variability before and 
after exercise (a. at rest before exercise   b. after exercise 20 minutes)
Modifi ed from: Makivić B, Nikić Djordjević M, Willis MS. Heart rate variability (HRV) 
as a tool for diagnostic and monitoring performance in sport and physical activities. 
J Exerc Physiol online 2013;16:100-9.

Figure 3.  Histogram of RR intervals, X-axis: RR interval, Y-axis: number of 
heart rate

Modifi ed from: Task Force of the European Society of Cardiology. Heart rate 
variability, standards of measurement, physiological interpretation, and clinical 
use. Circulation 1996;93:1043-1065

Poincare Plot เปนการ plot กราฟ หาความสัมพันธ โดยมีแกน 

x เปน RR interval และ แกน Y เปน RR interval ถัดไป การกระจาย

ตัวของกราฟ อาจจะบงบอกถึงภาวะผิดปกติของรางกายได 

การวิเคราะหแบบ Poincare plot ยังสามารถนํามาใชในการ

ประเมินภาวะ overtraining ในนักกีฬาโดยจะมีคา SD1 และ SD2 ลด

ลง(8) ดังรูปที่ 4 (b)

ตัวอยางการประเมิน Heart rate variability ในอาสาสมัคร

ตารางที่ 1 วัด Heart rate variability ในคนปกติ จากนาิกา 

Polar RS800CX และใช โปรแกรม Protrainer 5 วิเคราะหผล จะ

พบวา ขณะออกกําลังกายมี sympathetic สูงกวา ขณะพัก โดยมีคา 

RMSSD นอยกวา  SD1/SD2 นอยกวา  LF/HF สูงกวา

ตารางที่ 2 วัด Heart rate variability ในคนไข quadriplegia ใน

ขณะพัก เม่ือเปรียบเทียบกับคนปกติ จะพบวา ในคนไข quadriplegia 

มี sympathetic สูงกวา คนปกติ โดยมีคา RMSSD นอยกวา  SD1/

SD2 นอยกวา LF/HF สูงกวา

Figure 4. Poincare plot of RR intervals, X-axis: RR intervals, Y-axis: RR interval (n+1) (a: non-overtrained condition, b: overtrained condition)
Modifi ed from: Makivić B, Nikić Djordjević M, Willis MS. Heart rate variability (HRV) as a tool for diagnostic and monitoring performance in sport and physical activities. 
J Exerc Physiol online 2013;16:100-9.
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Table 1. Heart rate variability of normal persons at rest and during exercise

At rest
Duration                                   0:30:15      min   
Average heart rate                          73          bpm  
Number of heart beats 2210 beats 
Minimum R-R interval   611 ms (98 bpm)
Average R-R interval                    822 ms (73 bpm)
Maximum R-R interval  904 ms (66 bpm)
SD1                                    12.1 ms 
SD2                                    43.5 ms 
RMSSD                                    17.1 ms 
pNN50                                      0.1 %   
Total power (0.003 - 0.400 Hz)   1182.39 ms² 
VLF (0.003 - 0.040 Hz) 911.82 ms² (77.1 %)
LF (0.040 - 0.150 Hz)                  132.45 ms² (11.2 %)
HF (0.150 - 0.400 Hz)                  138.12 ms² (11.7 %)
LF/HF ratio                     95.9 %  

During exercise 
Duration                                 0:30:08 min  
Average heart rate                         120         bpm 
Number of heart beats 3620 beats 
Minimum R-R interval  426 ms (141 bpm)
Average R-R interval                    500 ms (120 bpm)
Maximum R-R interval 870 ms (69 bpm)
SD1                                      7.0 ms 
SD2                                    59.8 ms 
RMSSD                                      9.9 ms 
pNN50                                      0.1 %   
Total power (0.003 - 0.400 Hz) 139.47 ms² 
VLF (0.003 - 0.040 Hz) 96.36 ms² (69.1 %)
LF (0.040 - 0.150 Hz)                   26.88 ms² (19.3 %)
HF (0.150 - 0.400 Hz)                   16.24 ms² (11.6 %)
LF/HF ratio                   165.5 %   

การประยุกตใช Heart rate variability ในทางคลินิก
Heart rate variability ถูกใชมาประเมินการทํางานของหัวใจ  มี

การศึกษาพบวา HRV สามารถใชพยากรณอัตราการตาย หลังจากเกิด 

myocardial infarction ได พบวา ผูปวยที่มีคา SDNN < 50 มิลลิ

วินาที จะมีอัตราการตายมากกวาผูปวยที่มีคา SDNN ≥  50 มิลลิวินาที 

โดยมีคา relative risk เทากับ 2.8 (sensitivity เทากับ 33.9% speci-

fi city เทากับ 88.0% positive predictive accuracy เทากับ 34.4% 

False negative rate เทากับ 12.3%)(9)   และอีกทั้งยังพบวา ผูปวย

ที่มี ultra-low frequency power ที่ต่ําจะสัมพันธกับอัตราการตายท่ี

สูงกวา very low frequency, low frequency และ high frequen-

cy ที่ต่ํา(10)   มีการศึกษาพบวาการลดลงของ heart rate variability มี

ความสัมพันธกับ cardiac sudden death การศึกษาของ Bigger และ

คณะ (1992 ) วิเคราะห frequency domain พบวา very low fre-

quency มีความสัมพันธกับ  cardiac sudden death และความเส่ียง

ตอ fatal arrhythmia มากที่สุด(10) 

มีการศึกษาพบวา HRV สัมพันธกับ VO
2
max(11) อยางไรก็ตาม 

นอกจาก HRV และ VO
2
max แลว ยังมี physiological parameters 

Table 2. Heart rate variability of quadriplegic persons at rest  

Quadriplegia at rest
Duration                                   0:25:03   
Average heart rate                           81         bpm   
Number of heart beats              2027 beats 
Minimum R-R interval  639 ms (94 bpm) 
Average R-R interval                   742 ms (81 bpm) 
Maximum R-R interval 829 ms (72 bpm) 
SD1                                       7.9 ms 
SD2                                     42.7 ms 
RMSSD                                     11.2 ms 
pNN50                                       0.1 %   
Total power (0.003 - 0.400 Hz) 785.72 ms²  
VLF (0.003 - 0.040 Hz) 589.20 ms² (75.0 %) 
LF (0.040 - 0.150 Hz)                  160.86 ms² (20.5 %) 
HF (0.150 - 0.400 Hz)                    35.66 ms² (4.5 %) 
LF/HF ratio                   451.2 %

อื่นอีกหลายตัว ในการประเมินความเส่ียงตอ cardiac event เชน 

blood pressure, abnormal ECG(12)  ยังไมพบการศึกษาใด บอก

วา parameter ตัวไหน sensitive ที่สุด ในการประเมินความเสี่ยงตอ 

cardiac event 

Heart rate variability  ถูกนํามาใชในการประเมิน autonomic 

function ในผูปวยเบาหวาน พบวามีการลดลงของ HRV ทั้ง time 

domain และ frequency domain(13) ทั้งนี้ HRV ยังสามารถใชเปน 

diagnostic tool ได  เชน การศึกษา systematic review  พบวา 

HRV ชวยวินิจฉัย cardiac autonomic neuropathy ในผูปวยโรค

เบาหวาน โดยรวบรวมจากการศึกษาหลายการศึกษา คา HRV นํามา

ชวยในการวินิจฉัย มีคา cut off point ตางกัน ไดแก คา SDANN 

เทากับ 30 มิลลิวินาที, SD1/SD2 เทากับ 0.26 พบวา sensitivity อยู

ในชวง 72-100%  และ specifi city อยูในชวง 71-97%(14)

ในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง จะมีการลดลงของ low frequency 

power และ high frequency power แตมี LH/HF สูงกวาคนปกติ(15)  

หมายถึงมีการลดลงของทั้ง sympathetic และ parasympathetic 

activity ในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง แตเม่ือเทียบสัดสวน พบวา sym-

pathetic activity ตอ parasympathetic activity สูงกวาคนปกติ

การเปล่ียนแปลงของ Heart rate variability มีความสัมพันธกับ

ภาวะจิตใจ เชน anxiety หรือ depression ภาวะจิตใจดังกลาวจะ

มีผลตอระบบประสาทอัตโนมัติ จะมีภาวะ sympathetic activity 

มากกวาปกติ สงผลใหมีการตรวจพบลดลงของ heart rate variabil-

ity(16,17)

การประเมิน Heart rate variability สามารถนํามาใชประโยชน

ประเมินการออกกําลังกายและการกีฬาได มีการศึกษาพบวาเมื่อเพิ่ม

ความหนักของการออกกําลังกาย (intensity of exercise) จะมีการ

เพิ่ม sympathetic activity เม่ือมีการวัด HRV พบวา มีคา LF/HF 

เพิ่มขึ้น(5) และยังนํามาใชประเมินการออกกําลังกายที่นักกีฬามีการฝก

หนักมากเกินไป (overtraining) พบวา ในระยะแรกหลังออกกําลังกาย 

จะตรวจพบ sympathetic activity ที่เพิ่มขึ้น(8)
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การนํา Heart rate variability มาใชประเมิน ตองคํานึงถึงปจจัย

ที่เกี่ยวของดวย เชน อายุ เพศ physical fi tness จากการศึกษา พบ

วา อายุนอย เพศหญิง นักกีฬาที่มี physical fi tness มากกวา จะมีคา 

HRV สูงกวา หรือมีภาวะ parasympathetic activity มากกวา(18,19)

สรุป Heart rate variability (HRV) เปนการประเมินความ

ผันแปรของอัตราการเตนของหัวใจ ซึ่งปจจุบันสามารถประเมิน Heart 

rate variability ไดจากเครื่องท่ีไมซับซอนและราคาไมสูงมากนัก เชน 

นาิกาขอมือ ที่ใชติดตามอัตราการเตนของหัวใจ คาที่ไดนอกจาก

จะชวยบงบอกการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ ที่ควบคุมการ

ทํางานของหัวใจในผูปวยตาง ๆ โดยเฉพาะผูปวยโรคหัวใจแลว ยัง

นํามาใชประเมินความหนักของการออกกําลังกายและการฟนฟู

สมรรถภาพได
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