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Abstract 

Falls are the critical cause of significant health problems, especially for the elderly and 

other people living alone. Moreover, vital signs such as heart rate, balancing activities, 

times spent in certain indoor areas, and environmental context are crucially based on the 

subject’s condition. This dissertation proposed a system using an unobtrusive device 

consisting of a smartwatch to recognize falls and nine daily activities and four additional 

activities by using a smartphone. Besides, smartwatch and beacons are combined to 

identify the subject’s location and track the subject’s behaviors. Machine learning 

techniques were effectively applied to create the best models. The overall accuracy of falls 

and daily activities recognition was achieved at 99.19% with zero false negative for a 

smartwatch and 100% for smartphone, while overall accuracy was at 94.87% for indoor 

positioning recognition. Furthermore, health risk analysis models are utilized for abnormal 

activity recognition, heart rate, and context environments such as light, temperature, 

humidity, air pressure, and motion detection. This system is beneficial to doctors, 

healthcare providers, caregivers, and families in a case where the subject falls, becomes 

unconscious, and unable to respond and provide the incident position and details to timely 

assist the subject. 
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บทคดัยอ่ 

การหกลม้เป็นสาเหตุหลกัของปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะผูสู้งอายุหรือผูท่ี้อาศยัอยูเ่พียงล าพงั นอกจากนั้น

ส่ิงท่ีส าคญัอ่ืนๆ เช่น อตัราการเตน้ของหวัใจ ความสมดุลของกิจกรรมประจ าวนั เวลาท่ีใชใ้นแต่ละพื้นท่ี

ในบา้น รวมถึงสภาพแวดลอ้มรอบบา้นของผูใ้ชง้านก็ควรเฝ้าระวงั ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าเสนอระบบการ

รู้จ าการหกลม้ กิจกรรมประจ าวนั พิกดัภายในบา้นและการเฝ้าระวงัสุขภาพโดยอุปกรณ์อจัฉริยะ ซ่ึง

อุปกรณ์ท่ีใชไ้ม่ก่อใหเ้กิดความร าคาญในชีวติประจ าวนัของผูใ้ชง้าน ประกอบไปดว้ยสมาร์ทวอร์ทส าหรับ

รู้จ าการหกลม้และเกา้กิจกรรมประจ าวนัและส่ีกิจกรรมส าหรับการรู้จ าโดยใช้สมาร์ทโฟน นอกจากนั้น

การระบุพิกดัต าแหน่งภายในบา้นของผูใ้ช้งานจะใช้สัญญาณบลูทูทจากบีคอน (Beacon) เพื่อรู้จ  าพิกัด

ต าแหน่งและติดตามพฤติกรรมของผูใ้ช้งานภายในบ้าน ซ่ึงข้อมูลดงักล่าวจะถูกน ามาใช้ในการสร้าง

โมเดลการรู้จ าโดยการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) ท่ีเหมาะสม เพื่อเลือก

โมเดลท่ีดีท่ีสุดของแต่ละประเภทการรู้จ า แลว้น าไปใชใ้นการรู้จ าแบบทนัที (Real-time) โดยผลลพัทข์อง

การทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการทดลองน้ีมีความถูกตอ้งสามารถรู้จ าการหกลม้ กิจกรรมประจ าวนัโดย

ใชส้มาร์วอร์ทถึง 99.19 % โดยไม่มีขอ้ผดิพลาดในการแจง้การหกลม้ท่ีไม่เป็นจริง และ 100% จากสมาร์ท

โฟน นอกจากนั้นการรู้จ  าพิกดัต าแหน่งภายในบา้นมีความถูกตอ้งถึง 94.87% ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าเสนอการเฝ้า

ระวงัความเส่ียงทางดา้นสุขภาพโดยการน าผลท่ีไดจ้ากการรู้จ าแบบทนัทีมาวิเคราะห์และตรวจสอบหา

รูปแบบท่ีผดิปกติ (Abnormal pattern) ของกิจกรรมประจ าวนั อตัราการเตน้ของหวัใจ และสภาพแวดลอ้ม

รอบ ๆ ผูใ้ชง้าน เช่น แสง อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศ และตรวจจบัความเคล่ือนไหว งานวิจยัน้ีจึงมี

ประโยชน์ต่อแพทย ์ผูใ้หบ้ริการทางดา้นสุขภาพ ผูดู้แลผูป่้วย หรือครอบครัว ส าหรับให้ความช่วยเหลือใน

กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีหกลม้หมดสติและไม่สามารถตอบสนองได ้โดยกลุ่มคนดงักล่าวสามารถ

รู้ขอ้มูลและต าแหน่งพิกดัท่ีหกลม้ภายในบา้นของผูใ้ชง้านและสามารถเขา้ช่วยเหลือไดท้นัเวลา 


