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บทคัดย่อ
งานวิจั ยนี้นาเสนอการสร้ างระบบเฝ้ าระวังสุข ภาพส่ วนบุ ค คลตามกิจกรรมทางกายภาพ ประกอบด้ วยการ
ตรวจจับกิจกรรมทางกายภาพจากเซนเซอร์ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและ การตรวจจับชีพจรและอุณหภูมิจาก E-Health
Sensor Platform โดยใช้ วิธีจ าแนกแบบโครงข่ ายประสาทเทียม(Artificial neural network) ในการสร้ า งแบบจาลอง
จาแนกกิจกรรมทางกายภาพ และใช้ การแบ่งกลุ่มข้ อมูลแบบเคมีน (k-mean clustering) มาใช้ ในการแบ่งกลุ่มข้ อมูล
อุณหภูมิและชีพจร เพื่อนามากาหนดระดับความผิดปรกติ ผลที่ได้ คือระบบเฝ้ าระวังสุขภาพที่สามารถวิเคราะห์ความ
ผิดปรกติของชีพจรและอุณหภูมิท่สี อดคล้ องกับกิจกรรมทางกายภาพ ซึ่งถ้ าผลของการวิเคราะห์อยู่ในระดับผิดปรกติ
ระบบจะแจ้ งเตือนไปยังโรงพยาบาลหรือผู้ดูแล ข้ อดีของระบบนี้คือการนาข้ อมูลชีพจรและอุณหภูมิเฉพาะบุคคลจากการ
ทากิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมมาใช้ ในระบบ เนื่องจากข้ อมูลชีพจรและอุณหภูมิในภาวะปรกติของแต่ ละบุคคลในแต่ละ
กิจกรรมแตกต่างกัน ทาให้ ระบบสามารถวิเคราะห์ความผิดปรกติได้ ผลดีกว่าระบบแจ้ งเตือนสุขภาพทั่วไปที่ใช้ ค่าชีพจรใน
การแจ้ งเตือนเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการนาข้ อมูลอื่นมาวิ เคราะห์ร่วมด้ วย ผลการทดลองวัดประสิทธิภาพแบบจาลอง
จาแนกกิจกรรมทางกายภาพได้ ค่าความแม่นยา 98.28 % ซึ่งถือว่าเป็ นประสิทธิภาพที่ดใี นการนาไปประยุกต์ใช้ งาน
คาสาคัญ : ระบบเฝ้ าระวังสุขภาพ กิจกรรมทางกายภาพ การแบ่งระดับความผิดปรกติ
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Abstract
This research presents the building of personal health awareness by the physical activities and E-Health
Sensor which is included of the detector devices, smart phone censoring. This system uses an Artificial Neural
Network (ANN) to classify the physical activities and using a k-mean clustering to classify the pulse and body
temperature to indentify the abnormal levels. We got a health awareness system as a result which an abnormal pulse
and body temperature will be analyzed related to each type of the physical activities and then the signal will be sent
to the hospital by detector devices. The advantage is to collect the personal data of pulse and body temperature,
related to the 6 activities. This system is more accurate than the normal health awareness system in generals that
analyze only the pulse rate. The result of this research shows 98.28% of an accurate in analyzing the data. This
could be counted as one of an effective system that can be applied to use as general for more effective results.
Keywords :health awareness system,physical activity,abnormal quantization

บทนา
ในปั จจุบันได้ มีการนาเซนเซอร์ท้งั จากที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ หรือ เซนเซอร์ท่พี ัฒนาเป็ นอุปกรณ์สวมใส่
ร่ างกายเพื่ อบ่ งบอกกิจกรรมทางกายภาพ นามาใช้ ในงานหลายรูปแบบ เช่ น การนาไปใช้ ทาโมชั่นเซนเซอร์ในการทา
ภาพเคลื่อนไหว การนาไปใช้ ในระบบติดตามดูผ้ ูป่วยหรือผู้สงุ อายุ การบ่งบอกกิจกรรมทางกายภาพมีความสาคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ท่ถี ูกจากัดการเคลื่อนไหว เช่น ผู้สงู อายุ ผู้ป่วยเป็ นโรคที่ต้องมีการเฝ้ าระวัง การบ่งบอกกิจกรรม
ทางกายภาพที่ถูกต้ องนั้นจะช่วยให้ นาไปวิเคราะห์ร่วมกับข้ อมูลอื่น และนาไปพัฒนาการเฝ้ าระวังสุขภาพส่วนบุคคลได้
โดยนาค่าที่ได้ จากเซนเซอร์มาผ่านการวิเคราะห์ให้ ได้ ท่าทางกิจกรรมทางกายภาพของผู้สวมใส่อุปกรณ์ เช่น การเดิน การ
นั่ ง การวิ่ ง การนอนราบ (Bijan, N. and et al., 2003 ) จากการศึ ก ษาและทบทวนวรรณกรรม ผ่ า นมาพบว่ า ใน
ต่างประเทศมีนักวิจัยหลายคนได้ นาเสนอวิธกี ารบ่งบอกกิจกรรมทางกายภาพจากเซนเซอร์ ดังเช่น การตรวจพบท่าทาง
ของร่ างกายโดยใช้ เครือข่ายเซนเซอร์ติดตามร่ างกายแบบเรียลไทม์ ได้ นา Hidden Markov Model (HMM) มาทาเป็ น
เฟรมเวิคในการบ่งบอกท่าทางของร่างกาย และลักษณะทางกายภาพ (Muhannad, Q. and et al., 2013) ในปี เดียวกันมี
การวิจัยของ Muhammad S. and Hans Scholten, P. J. M.,(2013) ได้ ทาการศึกษาการรู้จากิจกรรมทางกายภาพผ่าน
เซนเซอร์ของสมาร์ทโฟน โดยได้ ทาการเรียนรู้ผ่านเซนเซอร์สามแบบ เซนเซอร์วัดความเร่ งเชิงเส้ น(Accelerometer)
เซนเซอร์วัดความเร็วเชิงมุมGyroscope และ เซนเซอร์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า(Magnetometer) แล้ วทาการจาจาแนก
กิจกรรมทางกายภาพออกมาเป็ น 6 กิจกรรม และได้ จัดเก็บข้ อมูลของกิจกรรมนั้นๆไว้ ในรูปแบบชุดข้ อมูล(Data set) เพื่อ
นาไปใช้ ได้ ต่อไป ในปี 2015 ได้ มีการนาอัลกอริทึมการจาแนกกิจกรรมทางกายภาพจากเซนเซอร์สวมใส่ท่รี ่ างกาย 6
รูปแบบ คือ ขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้ านใกล้ ท่สี ุด K ตัว(k-Nearest Neighbor) ซัพพอร์ต เวกเตอร แมชชีน (Support
Vector Machines) รูปแบบการแจกแจงผสมแบบเกาส์ (Gaussian Mixture Models) ตัวจาแนกป่ าแบบสุ่ม(Random
Forest) การแบ่ งกลุ่มข้ อมูลแบบเคมีน (k-Means) และ แบบจาลองมาร์คอฟซ่ อนเร้ น (Hidden Markov Model) มา
เปรียบเทียบกันหาค่าความน่าเชื่อถือ ความถูกต้ องของข้ อมูล
นอกจากการบ่งบอกกิจกรรมทางกายภาพแล้ วการจะทาระบบเฝ้ าระวังสุขภาพส่วนบุคคลนั้นต้ องใช้ ร่วมกันกับ
ข้ อมูลอื่นจากร่างกายผู้สวมใส่ด้วย ซึ่งข้ อมูลสัญญานชีพ คือ ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิ ความดันโลหิต นั้นได้ รับ
ความนิยมที่นามาใช้ ในระบบเฝ้ าระวังสุขภาพเนื่องจากเป็ นข้ อมูลที่บ่งบอกถึงความมีชีวิต ถ้ าเกิดความผิดปรกติของข้ อมูล
สัญญานชีพก็อาจจะทาให้ มอี นั ตรายได้ ซึ่งในปัจจุบนั ก็ได้ มงี านวิจัยมากมายเกี่ยวกับการจับสัญญานชีพ ดังเช่น การพัฒนา
อุป กรณ์ส วมใส่ แ บบหลายเซนเซอร์ สาหรับการเฝ้ าดู สัญญานชี พ และกิจ กรรมแบบต่ อเนื่อง( Seeberg, T. M. and et
al,2014) ซึ่งในงานวิจัยใช้ วิธจี าแนกกิจกรรมจากอุปกรณ์สวมใส่โดยการวัดและแบ่งระดับกิจกรรม เป็ น ระดับต่า กลาง
และสูง ในการบอกปริมาณของการทากิจกรรม และนาไปรวมกับค่าข้ อมูลการเต้ นของหัวใจและค่าอุณหภูมขิ องผิวหนังถ้ า
มีค่ามากเกินไปหรือต่าเกินไปก็จะแสดงผลออกมา ในปี ถัดมา Zheng, T. and et al,(2015) ได้ นาเสนอการใช้ ตัวแทน
อัจฉริยะในการสร้ างระบบเฝ้ าระวังเด็กวัยหัดเดิน เพื่อนาระบบที่ได้ ไปใช้ เฝ้ าระวังกับเด็กวัยหัดเดินในประเทศไต้ หวัน โดย
ได้ ใช้ เซนเซอร์ลักษณะเข็มขัดติดไว้ ท่ตี ัวเด็ก ประมวลผลลักษณะทางกายภาพใช้ โมชั่นเซนเซอร์ในลักษณะการลอกแบบ
กระดูกให้ เห็นว่าเด็กมีลักษณะท่าทางอย่างไร ร่ วมกับการระบบจัดการข้ อมูลอัจฉริยะที่ประมวลผลข้ อมูลสัญญานชีพจาก
ตัวเด็กว่าผิดปรกติหรือไม่ เช่นข้ อมูลชีพจร อุณหภูมริ ่างกาย ที่สงู เกินไปหรือต่าเกินไป ถ้ าเกินการผิดปรกติกจ็ ะส่งการแจ้ ง
เตือนไปยังโทรศัพท์ของผู้ดูแลหรือโรงพยาบาล ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการเฝ้ าระวังโดยใช้ การบ่งบอกทาง
กายภาพและการจับสัญญานชีพ Tuba,Y. and et al,(2010) ได้ นาเสนอการตรวจกับสัญญานชีพด้ วยเซนเซอร์สวมใส่
แบบไร้ สายแทนที่ระบบสุขภาพแบบสวมใส่แ บบเดิม โดยสร้ างอุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ ต รวจจั บข้ อ มูล ความดัน เลื อ ด
ปริมาณกลูโคสในเลือด ข้ อมูลหัวใจ และข้ อมูลการหายใจ โดยได้ ผลลัพธ์คือเซนเซอร์แบบไร้ สายนั้นสามารถส่งข้ อมูลได้
ต่อเนื่องมากกว่า สามารถช่วยลดต้ นทุนในระบบการดูแลสุขภาพได้ และยังเพิ่มคุณภาพในการจัดการโรค ใช้ พลังงานน้ อย
มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยและมีการออกแบบที่ไม่ยุ่งยาก การตรวจพบและวิเคราะห์สญ
ั ญานชีพโดยใช้ สญ
ั ญาน
อาร์เอฟคู่ร่วมกัน ของ Brijesh,. and et al,(2015) ได้ นาเอาสัญญานอาร์เอฟคู่ร่วมกัน ความถี่ 2.4/5.2 GHz มาแยก
สัญญานและวิเคราะห์ได้ ข้อมูลการเต้ นของหัวใจ และอัตราการหายใจโดยสามารถส่งผ่านข้ อมูลออกมาได้ แบบเรียลไทม์
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ซึ่งในส่วนของการสรุปของงานวิจัยข้ างต้ นนาเสนอว่าควรจะนาการตรวจจับสัญญานชีพที่ได้ ไปพัฒนาต่อเป็ นระบบเฝ้ าระวัง
สุขภาพโดยเพิ่มพารามิเตอร์เข้ าไปมากกว่าหนึ่งเพื่อประสิทธิภาพของการเฝ้ าระวังให้ มมี ากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามระบบโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีการนามาใช้ งานร่วมกัน ระหว่างการบ่งบอกกิจกรรมทางกายภาพกับ
การจับสัญญานชีพ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ ทาระบบที่เรียกว่าระบบเฝ้ าระวังสุขภาพส่วนบุคคลตามกิจกรรมทางกายภาพ
โดยใช้ เทคนิคการแบ่งระดับความผิดปรกติ โดยใช้ ข้อมูลจากเซนเซอร์ของโทรศัพท์กบั E-Health Sensor Platform นามา
วิเคราะห์กจิ กรรมแล้ วทาการวิเคราะห์หาความผิดปรกติท่ขี ้ นึ อยู่กบั แต่ละกิจกรรม เพื่อใช้ ในการเฝ้ าระวังหรือแจ้ งเตือนได้
ถูกต้ องมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. สร้ างแบบจาลองกิจกรรมทางกายภาพโดยใช้ ข้อมูลจากเซนเซอร์ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
2. สร้ างแบบจาลองวิเคราะห์ข้อมูลสัญญานชีพ(ชีพจรและอุณหภูม)ิ ของสภาพร่างกายในแต่ละกิจกรรมใน
สภาวะปรกติ
3. เพื่อสร้ างระบบเฝ้ าระวังสุขภาพส่วนบุคคลตามกิจกรรมทางกายภาพโดยใช้ เทคนิคการแบ่งระดับความ
ผิดปรกติ
วิธีดาเนินการ
ในการสร้ างระบบเฝ้ าระวังสุขภาพส่วนบุค คลตามกิจ กรรมทางกายภาพโดยใช้ เทคนิค การแบ่ ง ระดับ ความ
ผิดปรกติ ผู้วิจัยได้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนการบ่งบอกกิจกรรมทางกายภาพ ส่วนการแบ่งระดับความผิดปรกติจาก
สัญญานชีพ และส่วนของการแจ้ งเตือนความผิดปรกติ
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1 .ส่วนการบ่งบอกกิจกรรมทางกายภาพ เป็ นส่วนของการจัดการข้ อมูลทางกายภาพ มาผ่านกระบวนการ
จัดการข้ อมูลให้ ได้ แบบจาลองจาแนกกิจกรรมเพื่อนาไปใช้ ในระบบ ดังภาพที่ โดยมีข้นั ตอนดังนี้ 1
1.1ขั้นตอนการเก็บข้อมูล เป็ นการเก็บข้ อมูล จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มเี ซนเซอร์ 3 ชนิด คือ เซนเซอร์วัด
ความเร่งเชิงเส้น)Accelerometer (เซนเซอร์วัดความเร็วเชิงมุม)Gyroscope และ (เซนเซอร์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
)Magnetometerคน 1 นาไปติดตามร่างกายของผู้ทดลอง (ทั้งหมด 4 ตาแหน่ง โดยนาไปติดที่แขน ข้ อมือ กระเป๋ า
กางเกง และเข็มขัด แล้ วให้ ผ้ ทู ดลองเคลื่อนไหวกิจกรรม 6 คือ การนั่ง การยืน การเดิน การวิ่ง การเดินลงบันได และการ

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

เดินลงบันได ใช้ เวลาในการเก็บข้ อมูลกิจกรรมอย่างน้ อย นาที 5เซนเซอร์จะส่งชุดข้ อมูลของค่าแกน x y และ z เข้ าไป
เก็บในฐานข้ อมูล ซึ่งอัตราการส่งข้ อมูลเท่ากับ 50 ครั้งต่อวินาที
1.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล เป็ นการเตรียมข้ อมูลที่จัดเก็บสาหรับนาไปสร้ างแบบจาลอง โดยการนาค่าแกน
x y และ z ไปหาค่าขนาดของเวกเตอร์(Magnitude) ตามสมการที่ 1
ขนาดของเวกเตอร์ = √𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 (1)
ข้ อมูลที่ได้ ในแต่ละเซนเซอร์ ใน 1 วินาที (50 ข้ อมูล) นามาหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแต่ละกิจกรรมจะได้
ข้ อมูลกิจกรรมละ 24 คุณลักษณะ เพื่อนาไปเป็ นข้ อมูลนาเข้ าให้ กบั สาหรับในการสร้ างแบบจาลอง ตามตารางที่ 1 แสดง
ตัวอย่างข้ อมูลคุณลักษณะของการเดินลงบันได
ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลแกน x y z และขนาดของเวกเตอร์ในขณะเดินลง
บันได
ax̅
ay̅
az̅
am̅ axσ ayσ azσ amσ
gx̅
gy̅
gz̅ gm̅
No.
1 7.49 3.01 -2.65 8.54 0.64 0.31 0.6 2.77 0.04 -0.08 0.1 0.06
2 8.37 3.38 -2.35 10.9 4.19 3.01 2.39 11.08 -0.12 0.09 0.05 1.51
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
382 8.42 3.43 -2.17 10.5 4.03 1.90 1.84 9.61 0.27 0.14 -0.1 0.77
gmσ

mx̅

my̅

mz̅

mm̅

mxσ myσ mzσ mmσ

0.04 433.2 -96 -151 486 0.68 0.14 0.35 23.31
1.78 448 -99 -144 482 31.13 2.75 15.4 158.5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.6 443.7 -93 -144 476 26.12 3.05 13.4 141.7

ตารางที่ 2 แสดงจานวนตัวอย่างในแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
เดินลงบันได
วิ่ง
นั่ง
ยืน
เดินขึ้นบันได
เดินพื้นราบ

จานวนตัวอย่าง
382
592
600
600
445
639

1.3 ขั้นตอนการนาข้อมูลไปสร้างแบบจาลองจาแนกกิจกรรมทางกายภาพ ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนของการใช้
อัลกอริทมึ สาหรับสร้ างเป็ นแบบจาลองและวัดประสิทธิภาพของแบบจาลอง (Model Evaluation) โดยใช้ โครงข่ายประสาท
เทียม(Artificial neural network) แบบป้ อนไปหน้ า(Feed-Forward neural network) โดยใช้ โปรแกรม RapidMiner และ
กาหนดค่าพารามิเตอร์ในการทดลองสร้ างแบบจาลองไว้ ดังนี้ จานวนรอบที่เรียนรู้เท่ากับ 500 รอบ ค่าอัตราการเรียนรู้
เป็ น 0.3 ค่ าโมเมนตัมเป็ น 0.2 และจานวนโหนดของชั้นซ่ อน(Hidden Layer)ได้ กาหนดในการทดลองเป็ น 2 ถึง 25
โหนด ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าจานวนของชั้นซ่อนที่ 19 โหนดให้ ประสิทธิภาพความถูกต้ องมากที่สดุ ตารางที่ 3 เป็ น

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

gxσ gyσ gzσ
No.
1 0.06 0.23 0.07
2 0.85 0.79 0.38
.
.
.
.
382 0.52 0.58 0.26
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การแสดงการวั ด ประสิท ธิ ภ าพของแบบจ าลองด้ ว ยโดยการแบ่ ง ข้ อ มู ล ออกเป็ นออกเป็ น 5 ส่ ว น (5 Fold Cross
Validation)

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินผลลัพธ์การทานาย (confusion matrix)
ซึ่งได้ ค่าความแม่นยา(Accuracy) ของแบบจาลองคือ 98.28% ในส่วนของการทานายข้ อมูลที่ผดิ พลาดบางกิจกรรม
อาจจะเกิดจากข้ อมูลที่ได้ มาจากเซนเซอร์มคี วามใกล้ เคียงกันในบางกิจกรรมทาให้ แบบจาลองเกิดความผิดพลาด

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพที่ 3 แสดงส่วนการแบ่งระดับความผิดปรกติจากสัญญานชีพ
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2. ส่วนการแบ่งระดับความผิดปรกติจากสัญญานชีพ เป็ นการจัดการข้ อมูลสัญญานชีพโดยในงานวิจัยนี้ได้ ใช้
ข้ อมูลชีพจรและข้ อมูลอุณหภูมริ ่างกายมาแบ่งระดับความผิดปรกติ ซึ่งข้ อมูลทั้งสองได้ จากเซนเซอร์ของ E-Health
Sensor Platform คือ เซนเซอร์วดั อุณหภูมแิ ละ เซนเซอร์วัดชีพจร ดังภาพที่ 4

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
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ภาพที่ 4 เซนเซอร์วัดชีพจรและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
2.1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ได้ มกี ารติดตั้งเซนเซอร์วัดชีพจรและเซนเซอร์วัดอุณหภูมไิ ว้ กบั ตัวผู้ทดลอง และทา
การเก็บข้ อมูลไปพร้ อมกับขั้นตอนเก็บข้ อมูลของส่วนการบ่งบอกกิจกรรมทางกายภาพ วิธกี ารเก็บข้ อมูลตัวอย่างที่นามาใช้
จะเหมือนกับส่วนที่ 1.1
2.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล เป็ นการเตรียมข้ อมูลที่เก็บมาเพื่อจะนาไปแบ่งระดับความผิดปรกติ โดยนาเอา
ข้ อมูล ชีพจร และ อุณหภูมิ มาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละวินาทีแยกตามแต่ละกิจกรรมจะได้ ข้อมูล
กิจกรรมละ 4 คุณลักษณะตามตารางที่ 6 แสดงตัวอย่างข้ อมูลคุณลักษณะของการเดินลงบันได
ตารางที่ 6 แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลชีพจรและอุณหภูมใิ นขณะเดินลงบันได
ลาดับ
p̅
t̅
pσ
tσ
1
92
38.24
0
0.08
2
92
38.19
0
0.09
.
.
.
.
.
382
134
38.13
0
0.12

ตารางที่ 7 แสดงจานวนตัวอย่างแยกตามกิจกรรม
กิจกรรม
จานวนตัวอย่าง
เดินลงบันได
382
วิ่ง
592
นั่ง
600
ยืน
600
เดินขึ้นบันได
445
เดินพื้นราบ
639
จากนั้นนาข้ อมูลในแต่ละกิจกรรมาจัดกลุ่มโดยใช้ วิธกี ารแบ่งกลุ่มข้ อมูลแบบเคมีน(k-mean clustering) ซึ่งขั้นตอน ใน
ลาดับแรกได้ ทาการทดลองหาจานวนกลุ่มที่เหมาะสมโดยกาหนดให้ k เป็ น 2 -20 เพื่อหาจานวนกลุ่มที่เหมาะสมโดยการ
วัดประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างเซนทรอยด์(average within centroid distance) ตารางที่ 8 แสดงจานวนกลุ่ม
(k) ที่ให้ ค่าต่าสุดในแต่ละกิจกรรม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลนั้นจะเท่ากับในส่วนของการเตรียมข้ อมูลกิจกรรมทางกายภาพและได้ ผลของจานวน
ตัวอย่างตามแต่ละกิจกรรมซึ่งเป็ นไปตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 8 จานวนคลัสเตอร์ของแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
จานวนคลัสเตอร์
เดินลงบันได
9
วิ่ง
8
นั่ง
12
ยืน
11
เดินขึ้นบันได
6
เดินพื้นราบ
9
2.3 การนาข้อมูลไปกาหนดการแบ่งระดับความผิดปรกติ โดยนาข้ อมูลในแต่ละคลัสเตอร์ ของแต่ละ
กิจกรรมมาหาค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 2ตัวแปร (Coefficient of correlation) แล้ ว
นาไปใส่สตู ร การแจกแจงปกติแบบหลายตัวแปร(Multivariate Normal Distribution) ตามสมการที่ 2
(2)
µ =ค่าเฉลี่ย , σ = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน , p =ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 2ตัวแปร
เมื่อได้ กลุ่มของข้ อมูลสัญญานชีพที่ทาการแบ่งกลุ่มแล้ วนาไปกาหนดค่ารหัสระดับความผิดปรกติโดยทา
แบ่งกลุ่มตามขอบเขตข้ อมูลของการแจกแจงปรกติท่แี ตกต่างกัน โดยได้ แสดงค่าความแตกต่างออกเป็ น 4ระดับตาม
ตารางที่ 9 ลักษณะการแบ่งแสดงเป็ นภาพ ดังตัวอย่างในภาพที่ แสดงการแบ่ 5งระดับของคลัสเตอร์หนึ่งในขณะที่ทาการ
เดินลงบันได

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางที่ 9 แสดงการเข้ ารหัสระดับความผิดปรกติ
The level of Abnormal
0 – Normal
1- Minimal
2 – Significant
3 – Dangerous
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The range of data
(-1   x  +1  )
(-2   x  -1  or +1   x  +2  )
(-3   x  -2  or +2   x  +3  )
(x  -3  or x  +3  )

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
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Normal
Minimal
Significant

Dangerous
ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างการแบ่งระดับความผิดปรกติ

ภาพที่ 6 แนวคิดการทางานของระบบเฝ้ าระวังสุขภาพส่วนบุคคลตามกิจกรรมทางกายภาพโดยใช้ เทคนิคการแบ่งระดับความผิดปรกติ

เป็ นส่วนของการแจ้ งเตือนเมื่อมีความผิดปรกติโดยการนาผลจากส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มาใช้ งานร่วมกันกับ
ระบบเฝ้ าระวังสุขภาพที่ผ้ วู ิจัยได้ สร้ างขึ้น โดยมีวิธกี ารดังนี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ส่วนการแจ้ งเตือนความผิดปรกติ
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เริ่มจากรับค่าแกน x y และ z ของร่างกาย จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ข้ อมูลชีพจร และอุณหภูมทิ ่มี าจาก
E-Health Sensor Platform ที่ตดิ ตั้งไว้ ท่รี ่างกายของผู้ทดสอบ ระบบจะนาไปประมวลผลเปรียบเทียบกับแบบจาลอง
กิจกรรมทางกายภาพที่ได้ ทาการสร้ างไว้ ในระบบว่าเป็ นกิจกรรมคลาสใด การนั่ง การยืน การเดิน การวื่ง การเดินลงบันได
และการเดินลงบันได หลังจากผ่านการวิเคราะห์กจิ กรรมทางกายภาพแล้ วระบบจะนาข้ อมูลขอบเขตระดับความผิดปรกติ
ของกิจกรรมนั้นมาวิเคราะห์ โดยถ้ าค่าของสัญญานชีพขณะนั้นอยู่ในระดับ 0 หรือ 1 ระบบส่วนการแจ้ งเตือนจะจบการ
ทางาน แต่ถ้าค่าของสัญญานชีพขณะนั้นอยู่ในระดับ 2 ถือว่ามีความผิดปรกติเล็กน้ อยระบบจะทาการแจ้ งเตือนไปยัง
โทรศัพท์ของผู้สวมใส่อปุ กรณ์ให้ ทราบว่ามีความผิดปรกติเล็กน้ อยให้ ระมัดระวัง แต่ถ้าค่าสัญญานชีพได้ ระดับ 3 อยู่ใน
ระดับอันตรายผู้สวมใส่อาจจะอยู่ในภาวะวิกฤติระบบจะแจ้ งเตือนไปยังอุปกรณ์ของผู้สวมใส่และแจ้ งเตือนไปยัง
โรงพยาบาลหรือผู้ดูแลเพื่อทาการช่วยเหลือต่อไป
สรุปผลการศึกษา
งานวิจัยนี้นาเสนอการสร้ างระบบเฝ้ าระวังสุขภาพส่วนบุคคลที่แจ้ งเตือนข้ อมูลสัญญานชีพที่น่าจะจะเกิดอันตราย
ตามกิจกรรมทางกายภาพ โดยใช้ เซนเซอร์วัดความเร่งเชิงเส้ น เซนเซอร์วัดความเร็วเชิงมุม และเซนเซอร์ตรวจจับคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ าจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้ง 4 เครื่องที่ติดตามร่างกายผู้ทดลอง 1 คนคือแขน ข้ อมือ กระเป๋ ากางเกง และ
เข็มขัด เพื่อนามาสร้ างแบบจาลองจาแนกกิจกรรมทางกายภาพที่ใช้ โครงข่ายประสาทเทียม(Artificial neural network)
และใช้ E-Health Sensor Platform ในการตรวจจับชีพจรและอุณ หภูมิ โดยการแบ่ งกลุ่ มข้ อมูล แบบเคมีน (k-mean
clustering) เข้ ามาใช้ ในการแบ่งกลุ่มข้ อมูลเพื่อการกาหนดระดับความผิดปรกติเป็ น 4 ระดับ ระบบจะนาข้ อมูลขณะสวม
ใส่อุปกรณ์นาไปหากิจจกรรมและวิเคราะห์ความผิดปรกติตามกิจกรรม ซึ่ง ถ้ าผลของการวิเคราะห์อยู่ในระดับผิดปรกติ
ระบบจะแจ้ งเตือนไปยังโรงพยาบาลหรือผู้ดูแล ผลการทดลองวัดประสิทธิภาพแบบจาลองจาแนกกิจกรรมทางกายภาพได้
ค่าความแม่นยา 98.28 %
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