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โรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอาการเวียนศีรษะซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้

ชีวิตประจ าวันของผู้ป่วยอย่างมาก ประเภทที่ต่างกันของโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าจะมีการรักษาด้วยการ
กายภาพบ าบัดที่ต่างกัน ซึ่งการแยกประเภทของโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าสามารถแยกด้วยลักษณะจ าเพาะของ
ทิศทางการสั่นของลูกตา และท าได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ดังนั้นการรักษาโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าให้
ถูกต้องตามประเภทของโรคอาจมีความล่าช้า ผู้ป่วยโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าจะได้รับการทดสอบด้วยแบบ
ประเมินอาการวิงเวียนศีรษะก่อนพบแพทย์ เพื่อประเมินความรุนแรงของอาการเวียนศีรษะ หากแบบประเมินอาการ
วิงเวียนศีรษะสามารถช่วยแพทย์แยกประเภทโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าได้จะท าให้การรักษาโรคมีความรวดเร็ว 
และลดผลกระทบต่อผู้ป่วยได้ ในการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาความสามารถในการแยกประเภทของโรคเวียนศีรษะขณะ
เปลี่ยนท่าจากแบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างแบบจ าลองการท านาย
ประเภทของโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าด้วยอัลกอริธึม  Random Forest, Support Vector Machine, K-
Nearest Neighbor และ Naive Bayes โดยใช้เทคนิคในการจัดการกับฟีเจอร์ต่างกัน คือ การคัดเลือกฟีเจอร์โดยใช้ 
Chi-square การคัดเลือกฟีเจอร์ด้วยเทคนิค Recursive Feature Elimination และการสกัดฟีเจอร์ด้วย Principal 
Component Analysis โดยวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลองต่าง ๆ ด้วย Accuracy score F1-Score Recall-
score และ Precision score โดยแบบจ าลองที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด คือ แบบจ าลองที่สร้างด้วยอัลกอริธึม Naive 
Bayes สร้างด้วยฟีเจอร์ F7_E23 E15 E23 F7 P8 และ F24 ในการสร้างแบบจ าลอง โดยให้ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
accuracy score 67.51%  precision score 67.20% recall score 65.97%  แ ล ะ   F1-score 65.95% ซึ่ ง
แบบจ าลองที่ได้ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอจะใช้ในทางการแพทย์ จึงยังต้องใช้ควบคู่กับการวินิจฉัยของแพทย์เพื่อ
เก็บข้อมูลต่อ ซึ่งในอนาคตหากมีข้อมูลมากพอ อาจจะสามารถพัฒนาแบบจ าลองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ 
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Benign Paroxysmal Positioning Vertigo (BPPV) is one of the causes of vertigo which 

has an extreme effect on the daily lives of patients. the different types of BPPV are also treated 
differently. For example, physicians differentiate between BPPV types using nystagmus 
characteristics. However, some patients have an unclear nystagmus, so their treatments are 
delayed due to the difficulty of establishing a diagnosis. The Dizziness Handicap Inventory (DHI) is 
a tool used to assess the severity of dizziness before a patient is diagnosed by a physician. The 
use of DHI can distinguish BPPV types which can help physicians to decide which treatments 
would be the most beneficial for the patients. This research aims to study the ability to use DHI 
for differential diagnoses of the posterior canal - Benign Paroxysmal Positioning Vertigo (PC-BPPV) 
and horizontal canal - Benign Paroxysmal Positioning Vertigo (HC-BPPV) via machine learning 
techniques. The Random Forest, Support vector machine, K-Nearest Neighbor, and Naïve Bayes 
were used to develop predictive models for DHI features that had statistical significance.  Then, 
the Chi-square, Recursive feature elimination, and Principal component analysis were used to 
improve the performance of the models. Furthermore, accuracy, precision, recall, and F1-scores 
were used to evaluate the performance of each model. It revealed that the features F7_E23, E15, 
E23, F7, P8, and F24 were the top six important features. The model using the Gaussian Naïve 
Bayes was the best model for discriminating between HC-BPPV and PC-BPPV with 67.51% 
accuracy, 67.20% precision, 65.97% recall, and 65.95% F1-score. In conclusion, the 
models created from the DHI score can predict BPPV types at a certain level which can be used 
for initial diagnosis, but are not accurate enough for medical treatment. Physicians must use 
the medical history of the patient and nystagmus observation in order to make a diagnosis. In the 
future, if more data or features can be collected, it may reduce the overfitting problem and lead 
to a better performance model. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

1.1 ภูมิหลัง 
การเวียนศีรษะเป็นอาการที่พบได้บ่อยและพบได้ในทุกช่วงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก การเวียนศีรษะเกิดจากการที่ระบบการทรงตัวของ
ร่างกายสูญเสียไปชั่วขณะ ท าให้รู้สึกปวดศีรษะ สิ่งรอบตัวหมุน และคลื่นไส้อาเจียน ซึ่งการเวียนศีรษะ
เกิดได้เนื่องจากหลายสาเหตุและหลายโรค เช่น โรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า โรคน้ าในหูไม่เท่ากัน 
สมองกระทบกระเทือน ไมเกรน ความผิดปกติของตา หรือมะเร็ง เป็นต้น ท าให้ยากต่อการวินิจฉัย
และหาสาเหตุ การตรวจรักษาอาการเวียนศีรษะจ าเป็นต้องมีการวัดระดับการเวียนศีรษะของผู้ป่วย
โดยใช้แบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะ  หรือ Dizziness Handicap Inventory (DHI) ซึ่ งเป็น
เครื่องมือประเมินความรุนแรงของอาการเวียนศีรษะเบื้องต้น ร่วมกับการซักประวัติผู้ป่วย  
 สาเหตุอันดับหนึ่ง หรือประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ของการเวียนศีรษะ [1] เกิดจากโรคเวียน
ศีรษะขณะเปลี่ยนท่า หรือ โรค Benign Paroxysmal Positioning Vertigo (BPPV) โรค BPPV เกิด
จากการที่ตะกอนหินปูนในส่วนยูตริเคิล (Utricle) ซึ่งอยู่ในหูชั้นในหลุดออกมาในส่วนเซมิเซอร์คิวลาร์
แคแนล (semicircular canal) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมการทรงตัว จึงไปกระตุ้นให้เกิด
อาการเวียนศีรษะขึ้น ในปัจจุบันวงการทางการแพทย์ใช้ DHI มาช่วยวินิจฉัยจ าแนกอาการเวียนศีรษะ
ที่เกิดจากโรค BPPV จากอาการเวียนศีรษะที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนที่ไม่ใช่ BPPV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
[2] แต่โรค BPPV ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ตามต าแหน่งที่ตะกอนหินปูนเคลื่อนไปอยู่ คือ 1) 
โรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าชนิดโพสทีเรียร์แคแนล (Posterior canal - Benign Paroxysmal 
Positioning Vertigo: PC-BPPV) คือ ตะกอนหินปนูในหูชัน้ในหลุดไปท่ี semicircular canal ส่วน 
Posterior canal 2) โรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าชนิดฮอริซอนทอลแคแนล (Horizontal canal - 
Benign Paroxysmal Positioning Vertigo: HC-BPPV) คือ ตะกอนหินปูนในหูชั้น ในหลุดไปที่ 
semicircular canal ส่วน Horizontal canal 3) โรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าชนิดแอนทีเรียร์
แคแนล  (Anterior canal - Benign Paroxysmal Positioning Vertigo: AC-BPPV) คือ  ตะกอน

หินปูนในหูชั้นในหลุดไปที่ semicircular canal ส่วน Anterior canal แต่โรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยน
ท่าชนิดแอนทีเรียร์แคแนลพบได้น้อยมาก การรักษาด้วยการท ากายภาพบ าบัดส าหรับโรค BPPV แต่
ละแบบมีวิธีการที่แตกต่างกัน และต้องใช้เวลาในการวินิจฉัย หากน าเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง 
(Machine learning) มาช่วยในการวินิจฉัยจ าแนกชนิดของ BPPV ด้วยแบบประเมิน DHI จะท าให้
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สามารถลดเวลาการวินิจฉัย จึงมีประโยชน์และมีความส าคัญต่อการรักษาผู้ป่วย และช่วยบรรเทา
ผลกระทบของอาการเวียนศีรษะในชีวิตประจ าวันของผู้ป่วยได้ 
 

1.2 ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 

1.2.1 เพ่ือสร้างแบบจ าลองเพ่ือช่วยท านายการวินิจฉัยจ าแนกโรค HC-BPPV และ PC-
BPPV โดยใช้เทคนิค Machine learning กับข้อมูล DHI ในผู้ป่วย BPPV 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาว่าตัวแปรใดในแบบทดสอบ DHI ที่มีความส าคัญในการท านายโรคโดย
สร้างโมเดลที่ใช้ตัวแปรต่างกันมาเปรียบเทียบ 
 1.2.3 เพ่ือหาความแม่นย าของแต่ละอัลกอริธึมที่แตกต่างกันในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้
ข้อมูล DHI ช่วยท านายการวินิจฉัยจ าแนกโรค HC-BPPV และ PC-BPPV 
 1.2.4 เพ่ือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค Benign Paroxysmal Positioning Vertigo 
(BPPV) 
 1.2.5 ทราบถึงหลักการของอัลกอริธึม Random Forest, Gaussian Naïve Bayes, K-
Nearest Neighbors Support Vector Machine และเครื่องมือ Grid Search และสามารถน ามาใช้
งานได้อย่างเหมาะสม 
 1.2.6 พัฒนาทักษะการสร้างแบบจ าลองเพ่ือแก้ปัญหาประเภท Classification โดยใช้ 
Machine Learning 
 1.2.7 เพ่ือศึกษาการท า Feature Engineering และ Feature Selection ทั้งแบบ Filter 
method และ Wrapper method ในการคัดเลือกฟีเจอร ์
 1.2.8 ทราบถึงความแตกต่างของผลคะแนนจากแบบทดสอบ Dizziness Handicap 
Inventory ที่มีต่อโรค BPPV ชนิด PC-BPPV และ BPPV ชนิด HC-BPPV และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือวินิจฉัยโรค PC-BPPV และ HC-BPPV เพ่ือช่วยให้การวินิจฉัยโรคมี
ความรวดเร็วขึ้นได้ 
 

1.3 ความส าคัญของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษาการจ าแนกโรค Benign Paroxysmal Positioning Vertigo (BPPV) แบบ 
Posterior canal - Benign Paroxysmal Positioning Vertigo (PC-BPPV) แ ล ะ  Horizontal 
canal - Benign Paroxysmal Positioning Vertigo (HC-BPPV)  โดยใช้ Machine learning เป็น
เครื่องมือส าหรับสร้างแบบจ าลองในการวินิจฉัยจ าแนกโรค  ข้อมูลที่ใช้เป็นแบบทดสอบ Dizziness 
Handicap Inventory (DHI) ที่ ใช้ เพ่ือประเมินผลกระทบของการเวียนศีรษะต่อการด าเนิน
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ชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน คือ 1) ด้านอารมณ์ มีค าถาม 9 ข้อ 2) ด้านการเกิดอาการ 
มีค าถาม 7 ข้อ และ 3) ด้านความสามารถในการใช้ชีวิต มีค าถาม 9 ข้อ รวมมีค าถามท้ังหมด 25 ข้อ 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้ป่วยคนไทย 114 คน ในปี 2560 ที่มีอาการเวียนศีรษะจากโรค BPPV ซึ่งได้รับการวินิจฉัย
จ าแนกโรคจากแพทย์เฉพาะทาง ได้รับการรักษาและติดตามอาการจนหายจากอาการเวียนศีรษะ 

 1.4.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ข้อมูลแบบทดสอบ Dizziness Handicap Inventory (DHI) และอายุของประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ DHI ของผู้ป่วย PC-BPPV และ HC-BPPV 

 1.4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
1.4.3.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 

   1.4.3.1.1 ข้อมูลผู้ป่วย 
    -  อายุผู้ป่วย 
   1.4.3.1.2 ข้อมูลจาก DHI 
    - ข้อมูลจากค าถามประเมินด้านอาการ 

 P1 : เมื่อฉันเงยหน้าขึ้นจะท าให้ฉันมีอาการเวียน
หัวมากขึ้น 

 P4 : เมื่อฉันเดินผ่านช่องทางแคบ ๆ เช่นระหว่าง
ชั้นวางของในร้านค้า มักท าให้เวียนหัวมากขึ้น 

 P8 : การท ากิจกรรมที่ใช้แรง เช่น ออกก าลังกาย 
เต้น การท างานบ้าน จะยิ่งท าให้ฉันเวียนหัวมาก
ขึ้น 

 P11 : การขยับศีรษะเร็ว ๆ ท าให้ฉันมีอาการ
เวียนหัวมากขึ้น  

 P13 : เมื่อฉันนอนพลิกตัวบนเตียง ท าให้ฉันมี
อาการเวียนหัว    มากขึ้น   

 P17 : เวลาที่ฉันเดินไปตามทางเท้า ฉันจะมี
อาการเวียนหัวมากขึ้น 

 P25 : การก้มหน้าโค้งลงท าให้ฉันมีอาการเวียน
หัวมากขึ้น  
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    - ข้อมูลจากค าถามประเมินด้านอารมณ์ 
 E2 : อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่ท าให้ฉันรู้สึกสับสน

และเป็นกังวล  
 E9 : อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่ ท าให้ฉันกลัวที่จะ

ออกจากบ้านเพียงล าพังโดยไม่มีใครไปด้วย 
 E10 : จากอาการเวียนหัวที่ฉันเป็น ท าให้ฉัน

ล าบากใจในการพบปะหรืออยู่ต่อหน้าผู้อื่น  
 E15 : จากที่ฉันมีอาการเวียนหัว ฉันจึงกลัวว่าคน

อ่ืนอาจจะมองว่าฉันเป็นคนข้ีเมาหรือติดยาได้ 
 E18 : อาการเวียนหัวที่ฉันเป็น ท าให้ฉันรู้สึก

ยากล าบากที่จะมีสมาธิจดจ่อกับเรื่องใด ๆ ได้ 
 E20 : อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่ ส่งผลให้ฉันกลัวที่

จะอยู่บ้านเพียงล าพังคนเดียว 
 E21 : จากที่ฉันมีอาการเวียนหัว ท าให้ฉันรู้สึก

เหมือนว่าฉันเป็นคนพิการ ช่วยตนเองไม่ค่อยได้ 
 E22 : อาการเวียนหัว ท าให้ฉันรู้สึกเครียด  

เกรงว่าสัมพันธภาพในครอบครัวหรือกับเพื่อนจะ
แย่ลง  

 E23 : อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่ ท าให้ฉันรู้สึก 
หดหู่ใจ ซึมเศร้า 

   - ข้อมูลจากค าถามประเมินความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 F3 : อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่ ท าให้ฉันมีข้อจ ากัด

ในการเดินทางไปท าธุระหรือพักผ่อนนอกบ้าน 
 F5 : อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่ ท าให้ฉัน

ยากล าบากที่จะล้มตัวลงนอนหรือลุกขึ้นจาก
เตียงทันที 

 F6 : อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่ ท าให้ฉันมีข้อจ ากัด
ในการเข้าร่วมงานสังคมนอกบ้าน เช่น งานเลี้ยง 
งานสังสรรค์ ไปร่วมงานบ้านเพ่ือน เป็นต้น 
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 F7 : อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่ ท าให้ฉัน
ยากล าบากมากขึ้นในการอ่านหนังสือ เอกสาร
ต่าง ๆ   

 F12 : อาการเวียนหัวที่ฉันเป็นอยู่นี้ ท าให้ฉันต้อง
หลีกเลี่ยงการข้ึนที่สูง 

 F14 : อาการเวียนหัวที่ฉันเป็น ท าให้ฉันยากที่จะ
ท างานบ้านหรือบริเวณรอบบ้านได้อย่างขันแข็ง 

 F16 : จากอาการที่ฉันเวียนหัว ท าให้ฉัน
ยากล าบากที่จะเดินด้วยตนเองโดยไม่พ่ึงอุปกรณ์
ช่วย 

 F19 : อาการเวียนหัวนี้ ท าให้ฉันไม่สามารถเดิน
ในท่ามกลางที่มืด ๆ ได้ แม้อยู่ในบริเวณบ้านก็
ตาม   

 F24 : อาการเวียนหัวที่ฉันเป็นอยู่นั้นรบกวนการ
ท างานบ้านหรืองานประจ าของฉัน 

  1.4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประเภทของ BPPV ซ่ึงในการวิจัยนี้มี 2 ประเภท คือ 
PC-BPPV และ HC-BPPV 
 

1.5 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษาการจ าแนกโรค Benign Paroxysmal Positioning Vertigo (BPPV) แบบ 
Posterior canal - Benign Paroxysmal Positioning Vertigo (PC-BPPV) แ ล ะ  Horizontal 
canal - Benign Paroxysmal Positioning Vertigo (HC-BPPV)  โดยใช้ Machine learning เป็น
เครื่องมือส าหรับสร้างแบบจ าลองในการวินิจฉัยจ าแนกโรค  ข้อมูลที่ใช้เป็นแบบทดสอบ Dizziness 
Handicap Inventory (DHI) ส าหรับประเมินผลกระทบของการเวียนศีรษะต่อการด าเนิ น
ชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน คือ 1) ด้านอารมณ์ จ านวน 9 ข้อ 2) ด้านการเกิดอาการ 
จ านวน 7 ข้อ และ 3) ด้านความสามารถในการใช้ชีวิต จ านวน 9 ข้อ รวมมีค าถามทั้งหมด 25 ข้อ 
โดยข้อมูลจะถูกเก็บในรูปแบบ DataFrame จากนั้นจึงใช้ Machine learning มาเป็นเครื่องมือช่วย
สร้างแบบจ าลองเพ่ือท านายจ าแนกชนิดของโรค BPPV ซึ่งเขียนด้วยภาษาโปรแกรม Python โดยใช้
เทคนิคการจัดการฟีเจอร์ 2 แบบ คือ การคัดเลือกฟีเจอร์ (Feature Selection) และ การสกัดฟีเจอร์ 
(Feature Extraction) และใช้ เทคนิ ค  Random forest, K-Nearest Neighbors, Naïve Bayes 
แล ะ  Support vector machine ใน ก ารแ ก้ ปั ญ ห าป ระ เภ ท  Classification ก ารป ระ เมิ น
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ประสิทธิภาพจะใช้ค่า Precision, Accuracy, Recall และ F1-score เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ
ในการจ าแนกโรคของแต่ละแบบจ าลองที่สร้างจากอัลกอริธึมที่ต่างกัน เพ่ือหาแบบจ าลองที่มี
ประสิทธิภาพในการท านายสูงที่สุด 
 

1.6 สมมุติฐานในการวิจัย 
 1.6.1 แบบจ าลองที่สร้างด้วยอัลกอริธึม Random Forest มีประสิทธิภาพดีที่สุด 
 1.6.2 ฟีเจอร์ F7_E23 ท าให้ประสิทธิภาพของการท านายโดยใช้แบบจ าลองดีขึ้น 
 1.6.3 การใช้  Feature Selection ก่อนสร้างแบบจ าลองท าให้แบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพ
ดีกว่าการสร้างแบบจ าลองท่ีไม่มีขั้นตอน Feature Selection



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 
1. โรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า (Benign Paroxysmal Positioning Vertigo: BPPV) 
2. แบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะ (Dizziness Handicap Inventory: DHI) 
3. เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) 
4. อัลกอริธึมที่ใช้ในเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง 
5. การแบ่งข้อมูลส าหรับทดสอบแบบจ าลอง 
6. การคัดเลือกฟีเจอร์ (Feature Selection)   
7. การสกัดฟีเจอร์ (Feature Extraction) 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 โรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า (Benign Paroxysmal Positioning Vertigo: BPPV) 
โรค BPPV  เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการเวียนศีรษะ  โดยโรค 

BPPV เกิดจากตะกอนหินปูน (otolith) ที่เกาะกันเป็นแผ่นอยู่ที่ Utricle บริเวณหูชั้นใน หลุดออกมา
และเคลื่อนตัวไปยังบริเวณ semicircular canal ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหูที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัว 
และเมื่อผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ตะกอนหินปูนส่วนที่หลุดอยู่ใน semicircular canal จะ
เคลื่อนที่ ท าให้ของเหลวเอ็นโดลิมฟ์ (endolymph) ใน semicircular canal เกิดการเคลื่อนไหว 
และกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะได้ 
 ส่วน Semicircular canal ในหูชั้นใน ประกอบด้วยท่อ 3 ชิ้น คือ anterior (superior) 
canal, posterior canal และ lateral (horizontal) canal ตามภาพประกอบ 1  ซึ่งท าให้ตะกอน
หินปูนที่หลุดจาก Utricle มีโอกาสที่จะไปลอยอยู่ใน Semicircular canal ได้ 3 ที่ จึงท าให้ BPPV มี 
3 ชนิดด้วยกันขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่ตะกอนหินปูนไปลอยอยู่  คือ Posterior canal - Benign 
Paroxysmal Positioning Vertigo (PC-BPPV), Horizontal canal - Benign Paroxysmal 
Positioning Vertigo (HC-BPPV) แ ล ะ  Anterior canal - Benign Paroxysmal Positioning 
Vertigo (AC-BPPV)  โดย AC-BPPV พบน้อยมาก ประมาณร้อยละ 2.2 ของผู้ป่วย BPPV [3] 
 BPPV เป็นโรคท่ีสามารถหายเองได้แม้ว่าไม่ได้รับการรักษา โดย HC-BPPV จะหายเองภายใน 
16±19 วัน และ PC-BPPV จะหายภายใน 39±47 วัน [4] แต่เนื่องจากอาการเวียนหัวเป็นสิ่งที่
รบกวนต่อชีวิตประจ าวันของผู้ป่วยมาก ดังนั้นหากมีการวินิจฉัยและได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็จะช่วย
ให้ผู้ป่วยสามารถหายจากโรค BPPV ได้เร็วยิ่งขึ้น แพทย์อาจพิจารณาให้ยาเพ่ือช่วยลดอาการเวียนหัว
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หรืออาการข้างเคียงอ่ืน  แต่การรักษาที่ มีประสิทธิภาพที่ สุ ดส าหรับ โรค BPPV คือการท า
กายภาพบ าบัด ซึ่งการท ากายภาพบ าบัดในการรักษาโรค BPPV มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ตะกอนหินปูน
เคลื่อนออกมาจาก semicircular canal ต าแหน่งที่ต่างกันที่ตะกอนหินปูนหลุดไปอยู่ จึงท าให้ต้องใช้
ท่าทางในการกายภาพบ าบัดต่างกันด้วย PC-BPPV สามารถรักษาด้วยวิธีที่ เรียกว่า Epley’s 
maneuver ในขณะที่ HC-BPPV รักษาด้วยวิธีการ Vannucchi’s forced prolonged position [5] 
ดังนั้นจึงต้องมีการวินิจฉัยเพื่อจ าแนกชนิดของ BPPV เพ่ือให้การรักษารวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงส่วนประกอบของหูชั้นใน 
 

ที่มา : S. K. A. J. A. Lorne S. Parnes, “Diagnosis and management of benign 
paroxysmal positional vertigo (BPPV),” CMAJ, เล่มที่ 169, %17, pp. 681-693, 2003. 
  

2.2 แบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะ (Dizziness Handicap Inventory: DHI) 
 แบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะ (Dizziness Handicap Inventory: DHI) เป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการประเมินระดับความรุนแรงของอาการเวียนศีรษะที่รบกวนชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย 
แบบทดสอบประกอบด้วยค าถาม 25 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ค าถามประเมินด้านอาการ 7 
ข้อ 2) ค าถามประเมินด้านอารมณ์ 9 ข้อ และ 3) ค าถามประเมินความสามารถในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 9 ข้อ ค าตอบแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ มีอาการบ่อย ๆ (4 คะแนน) เป็นบางครั้ง (2 
คะแนน) และไม่มีอาการ (0 คะแนน) ตามตาราง 1 
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ตาราง 1 แบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะ (Dizziness Handicap Inventory) 

 

ข้อที่ อาการ อารมณ์ และความสามารถในการใช้ชีวิต บ่อยๆ (4) บางครั้ง(2) ไม่มี (0) 

P1 เมื่อฉันเงยหน้าขึ้นจะท าให้ฉันมีอาการเวียนหัวมากขึ้น    
E2 อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่ ท าให้ฉันรู้สึกสับสนและเป็น

กังวล 
   

F3 อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่ ท าให้ฉันมีข้อจ ากัดในการ
เดินทางไปท าธุระหรือพักผ่อนนอกบ้าน 

   

P4 เมื่อฉันเดินผ่านช่องทางแคบๆ เช่น ระหว่างชั้นวางของ
ในร้านค้า มักท าให้เวียนหัวมากข้ึน 

   

F5 อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่ ท าให้ฉันยากล าบากที่จะล้มตัว
ลงนอนหรือลุกขึ้นจากเตียงทันที  

   

F6 อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่ ท าให้ฉันมีข้อจ ากัดในการเข้า
ร่วมงานสังคมนอกบ้าน เช่น งานเลี้ยง งานสังสรรค์  ไป
ร่วมงานบ้านเพ่ือน เป็นต้น  

   

F7 อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่  ท าให้ฉันยากล าบากมากขึ้นใน
การอ่านหนังสือ เอกสารต่างๆ  

   

P8 การท ากิจกรรมที่ใช้แรง เช่น ออกก าลังกาย  เต้น 
ท างานบ้าน จะยิ่งท าให้ฉันเวียนหัวมากขึ้น 

   

E9 อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่ ท าให้ฉันกลัวที่จะออกจากบ้าน
เพียงล าพังโดยไม่มีใครไปด้วย  

   

E10 จากอาการเวียนหัวที่ฉันเป็น ท าให้ฉันล าบากใจในการ
พบปะหรืออยู่ต่อหน้าผู้อ่ืน  

   

P11 การขยับศีรษะเร็วๆ ท าให้ฉันมีอาการเวียนหัวมากขึ้น    
F12 อาการเวียนหัวที่ฉันเป็นอยู่นี้ ท าให้ฉันต้องหลีกเลี่ยงการ

ขึ้นที่สูง  
   

P13 เมื่อฉันนอนพลิกตัวบนเตียง ท าให้ฉันมีอาการเวียนหัว
มากขึ้น  

   

F14 อาการเวียนหัวที่ฉันเป็น ท าให้ฉันยากที่จะท างานบ้าน
หรือบริเวณรอบบ้านได้อย่างขันแข็ง  
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ตาราง  1 (ต่อ) 
 

ข้อที่ อาการ อารมณ์ และความสามารถในการใช้ชีวิต บ่อยๆ (4) บางครั้ง(2) ไม่มี (0) 
E15 จากที่ฉันมีอาการเวียนหัว ฉันจึงกลัวว่าคนอ่ืนอาจจะ

มองว่าฉันเป็นคนข้ีเมาหรือติดยาได้  
   

F16 จากอาการที่ฉันเวียนหัว ท าให้ฉันยากล าบากที่จะเดิน
ด้วยตนเองโดยไม่พ่ึงอุปกรณ์ช่วย  

   

P17 เวลาที่ฉันเดินไปตามทางเท้า ฉันจะมีอาการเวียนหัวมาก
ขึ้น  

   

E18 อาการเวียนหัวที่ฉันเป็น  ท าให้ฉันรู้สึกยากล าบากท่ีจะมี
สมาธิจดจ่อกับเรื่องใด ๆ  ได้  

   

F19 อาการเวียนหัวนี้ ท าให้ฉันไม่สามารถเดินในท่ามกลางที่
มืดๆ ได้แม้อยู่ในบริเวณบ้านก็ตาม  

   

E20 อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่  ส่งผลให้ฉันกลัวที่จะอยู่บ้าน
เพียงล าพังคนเดียว  

   

E21 จากที่ฉันมีอาการเวียนหัว ท าให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเป็น
คนพิการ ช่วยตนเองไม่ค่อยได้ 

   

E22 อาการเวียนหัว ท าให้ฉันรู้สึกเครียด เกรงว่าสัมพันธภาพ
ในครอบครัวหรือกับเพ่ือนจะแย่ลง  

   

E23 อาการเวียนหัวที่เป็นอยู่ ท าให้ฉันรู้สึกหดหู่ใจ ซึมเศร้า     

F24 อาการเวียนหัวที่ฉันเป็นอยู่นั้นรบกวนการท างานบ้าน
หรืองานประจ าของฉัน   

   

P25 การก้มหน้าโค้งลงท าให้ฉันมีอาการเวียนหัวมากขึ้น     
 

2.3 เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) 
 เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) คือ การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์โดยอาศัย
ข้อมูล เพ่ือใช้ในการท านาย หรือช่วยในการตัดสินใจได้ เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสามารถแบ่ง
ประเภทได้ 3 ประเภท คือ  

1. การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised learning) 
เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องประเภทนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้ (training data) 

ของคอมพิวเตอร์จะระบุผลลัพธ์ (target value) ที่ต้องการไว้ โดยคอมพิวเตอร์จะเรียนรู้ความสัมพันธ์
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ของข้อมูลที่ป้อนเข้า (input) กับผลลัพธ์ที่ออกมา (outcome) จากข้อมูลก่อนหน้าที่มี  เพ่ือให้
สามารถท านายหรือตัดสินใจได้ 

ปัญหาที่ใช้ Supervised machine learning สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ 
1.1 ปัญหาเชิงถดถอย (Regression) เป็นปัญหาที่ต้องการผลลัพธ์ออกมาเป็นค่า

ตัวเลข 
1.2 ปัญหาเชิงแบ่งประเภท (Classification) เป็นปัญหาที่ต้องการผลลัพธ์ออกมา

เป็นกลุ่มหรือประเภทของข้อมูล 
2. การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised learning) 

ตรงกันข้ามกับการเรียนรู้แบบมีผู้สอน คือ ข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์
จะไม่มีการระบุผลลัพธ์ที่ต้องการไว้ โดยคอมพิวเตอร์จะเรียนรู้เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลจากคุณสมบัติหรือ 
ลักษณะจ าเพาะของข้อมูลที่คล้ายกันให้อยู่ด้วยกัน และสร้างขอบเขตเพ่ือจ าแนกข้อมูลเหล่านั้น 

3. การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง (Reinforcement learning) 
จะคล้ายกับการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน คือ จะใช้ข้อมูลที่ไม่มีการระบุผลลัพธ์ในการ

เรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ แต่สิ่งที่ต่างกันคือ ในการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์จะมีคะแนนเข้ามาเก่ียวข้อง 
โดยจ าค านวณว่าในสถานการณ์นั้นจะต้องท าอย่างไรเพื่อให้ได้คะแนน หรือผลลัพธ์สูงที่สุด เช่น การ
ค านวณทิศทางการเดินหมากรุก เป็นต้น 
 

2.4 อัลกอริธึมที่ใช้ในเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง 
อัลกอริธึมที่ใช้ในเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง มีมากมาย ในที่นี้ขอกล่าวถึง Naïve Bayes, 

Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors, Decision Tree และ Random Forest 
2.4.1 Naïve Bayes  

Naïve Bayes เป็นอัลกอริธึมส าหรับปัญหาเชิง Classification โดยใช้ความน่าจะ

เป็นที่เรียกว่า conditional probability คือ 

𝑃(𝐴|𝐵) =  
𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃(𝐵)
       (1) 

เมื่อ  𝑃(𝐴|𝐵)  คือ conditional probability  หรือ ความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ A เมื่อเกิดเหตุการณ์ B แล้ว 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) คือ ค่า joint probability หรือค่าความน่าจะเป็นที่

เหตุการณ์ A และเหตุการณ์ B เกิดข้ึนร่วมกัน 

 𝑃(𝐵)  คือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ B  

ซึ่งขณะเดียวกันจะได้ 
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𝑃(𝐵|𝐴) =  
𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃(𝐴)
     (2) 

เมื่อน าทั้งสองสมการมารวมกันจะได้สมการที่เรียกว่า Bayes theorem ซึ่งน าไปใช้

ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือท านายข้อมูลต่อได้ 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴) 𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
    (3) 

  ดังนั้น การใช้ Naïve Bayesในปัญหาเชิง Classification ในการจ าแนกประเภท

ข้อมูล ตาม Bayes theorem จะได้ดังนี้ 

  ถ้า 𝑃(𝐴1|𝐵) > 𝑃(𝐴2|𝐵) แล้ว ข้อมูลจะถูกจัดเป็นประเภท 𝐴1 

  ถ้า 𝑃(𝐴1|𝐵) < 𝑃(𝐴2|𝐵) แล้ว ข้อมูลจะถูกจัดเป็นประเภท 𝐴2 

  ข้อดีของการใช้ Naïve Bayes ในการแก้ปัญหาเชิง Classification คือ เป็น

อัลกอริธึมที่เหมาะกับข้อมูลขนาดเล็ก และสามารถจัดการกับข้อมูลที่มีหลายประเภทในการจ าแนกได้ 

แต่การใช้อัลกอริธึมนี้จ าเป็นต้องจัดเตรียมข้อมูล เนื่องจากจะใช้ได้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลข และบูลีน

เท่านั้น 

2.4.2 Support Vector Machine (SVM) 

Support Vector Machine (SVM) เป็นอัลกอริธึมที่ใช้ในงาน Machine Learning 
ส าหรับปัญหาทั้ง Classification และ Regression โดยมหีลักการคือ การสร้างเส้น (Hyperplane) 
ส าหรับแบ่งข้อมูลที่กระจายอยู่บน feature space ออกจากกัน และวัดความคล้ายของข้อมูลด้วย
เคอร์เนลฟังก์ชัน (Kernel Function) โดยจะต้องหาเส้นตรงที่ดีท่ีสุดในการแบ่งข้อมูล โดยดูจากระยะ 
(margin) จากเส้นแบ่งไปยังข้อมูลที่ใกล้ที่สุด เส้นแบ่งใดที่มีระยะมากที่สุด (Maximum margin) จะ
เป็นเส้นแบ่งที่สามารถแบ่งข้อมูลได้ดีที่สุด ดังภาพประกอบ 2 เส้นส าหรับแบ่งข้อมูลสามารถค านวณ
ได้จากสมการ (4) 

𝑓(𝑥) = 𝑤𝑥 + 𝑏     (4) 
   

เคอร์เนลฟังก์ชันที่นิยมใช้มี 3 ชนิด ได้แก่ 
- Polynomial 
- Radial Basis Function (RBF) 
- Sigmoid 

ข้อดีของการใช้อัลกอริธึม SVM ในการแก้ปัญหาเชิง Classification คือ มี
ข้อผิดพลาดน้อย ไม่เปลืองทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และง่ายต่อการแปลผล แต่ต้องระมัดระวังการปรับ
พารามิเตอร์ และเลือกชนิดเคอร์เนลฟังก์ชันให้เหมาะสมกับข้อมูลที่น ามาใช้ 
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ภาพประกอบ 2 แสดงการแบ่งกลุ่มข้อมูลประเภทบวกและลบ ด้วยเส้นแบ่งที่มีระยะมากที่สุด 

(maximum margin) 
 

ที่มา : Bottou L, Lin CJ. Support vector machine solvers. Large scale kernel 
machines. 2007;3(1):301-20. 
 

2.4.3 K-Nearest Neighbors (KNN) 

K-Nearest Neighbors เป็นอัลกอริธึมที่ใช้ในการจ าแนกประเภทของข้อมูล โดย

เปรียบเทียบข้อมูลใหม่กับข้อมูลเดิม (neighbors) ว่าใกล้เคียงกับข้อมูลจ านวน K ตัว ประเภทใดมาก

ที่สุด ดังภาพประกอบ 3 ดังนั้น พารามิเตอร์หลักท่ีใช้ในการปรับค่า คือ  

- n_neighbors คือ จ านวนข้อมูลใกล้เคียงที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลใหม่  

- weights คือ ระยะห่างของข้อมูลใกล้เคียงกับข้อมูลใหม่ หากใช้ ‘uniform’ 

หมายถึง จะไม่น าระยะห่างของข้อมูลมาคิดค านวณหาประเภทของข้อมูลด้วย แต่หากใช้ ‘distance’ 

หมายถึง จะน าระยะห่างของข้อมูลมาใช้ โดยข้อมูลเดิมที่อยู่ใกล้กว่า จะมีผลต่อการจัดประเภทให้กับ

ข้อมูลใหม่มากกว่า ข้อมูลเดิมที่อยู่ห่างออกไป 

- p คือ การค านวณระยะห่างของข้อมูล มี 2 แบบคือ  

ถ้า p = 1 จะค านวณระยะห่างแบบ Manhattan distance ดังสมการ (5) 

 𝑑(𝑥, 𝑦) =  ∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|𝑛
𝑖=1     (5) 

ถ้า p = 2 จะค านวณระยะห่างแบบ Euclidean distance ดังสมการ (6) 
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 𝑑(𝑥, 𝑦) =  √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛
𝑖=1     (6) 

 เมื่อ 𝑑(𝑥, 𝑦)  คือ ระยะห่างของข้อมูล 

   𝑛  คือ มิติของข้อมูล 
ข้อดีของการใช้อัลกอริธึม KNN ในการแก้ปัญหาเชิง Classification คือไม่ไวต่อค่าที่ผิดปกติ

ของข้อมูล และให้ค่า accuracy สูงแต่เนื่องจากในการจ าแนกประเภทข้อมูลแต่ละครั้งต้องค านวณหา

ระยะห่างระหว่างข้อมูลในทุก ๆ จุด จึงท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรคอมพิวเตอร์  

 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลโดยอัลกอริธึม KNN เมื่อก าหนดค่า k ต่าง ๆ 
 

ที่มา : Cover TM, Hart PE. Nearest neighbor pattern classification. IEEE transactions on 
information theory. 1967 Jan 27;13(1):21-7. 
 

2.4.4 Decision Tree 

Decision Tree เป็นอัลกอริธึมที่มีหลักการจากการสร้างกฎการตัดสินใจเพ่ือ

แบ่งกลุ่มข้อมูลในรูปแบบเชิงล าดับชั้น (hierarchical classifier) [6] กลุ่มของข้อมูลที่ได้จากการแบ่ง

จะถูกแบ่งด้วยกฎอีกไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้ประเภทของข้อมูลที่ต้องการจ าแนก ซึ่งการแบ่งกลุ่มใน

ลักษณะนี้จะมีลักษณะคล้ายแผนภาพต้นไม้  



  15 

ข้อดีของ Decision Tree คือ ไม่เปลืองทรัพยากรคอมพิวเตอร์ สามารถใช้กับ

ข้อมูลที่มีค่าไม่ครบถ้วนได้ และเป็นอัลกอริธึมที่เข้าใจง่าย แต่หากปรับพารามิเตอร์ไม่เหมาะสมก็อาจ

ท าให้เกิดปัญหา overfitting ได้ง่ายเช่นกัน 

2.4.5 Random Forest  

Random Forest เป็นการสุ่มข้อมูลแบบ bootstrap (สุ่มข้อมูลแบบเลือกซ้ าได้) 

เพ่ือที่จะสร้างต้นไม้แต่ละต้น แล้วให้ต้นไม้มีการเรียนรู้และแตกกิ่งจนสามารถท านายถูกหมด ซึ่งใน

การท านาย ต้นไม้แต่ละต้นจะมีการสุ่มชุดของ feature มาใช้ในการท านาย ดังนั้นจึงท าให้ได้ต้นไม้ที่

ไม่เหมือนกัน โดยในการท านายประเภทของข้อมูลจะใช้ต้นไม้หลาย ๆ ต้นมารวมกันเพ่ือหาความ

น่าจะเป็นของประเภทของข้อมูลที่ต้องการท านาย  

พารามิเตอร์หลักท่ีสามารถปรับค่าได้มีดังนี้ 

- max_features: จ านวน features ที่จะสุ่มเลือกเพ่ือใช้ในการสร้างต้นไม้และ

แตกกิ่งออกไป 

- max_depth: สามารถก าหนดความซับซ้อนของแบบจ าลอง decision tree 

- min_samples_split: จ านวน samples อย่างน้อยใน node ที่จะให้ต้นไม้

สามารถแตกกิ่งต่อไปได ้

- bootstrap: เลือกเปิด mode ได้ว่าจะใช้การสุ่มหรือไม่ โดย default จะเป็น 

True คือเปิดการสุ่ม 

- oob_score: เมื่อเปิด mode การสุ่มแบบ bootstrap จะสามารถใช้ out-of-

bag samples ในการค านวณเพ่ือหาความถูกต้อง (accuracy) ได้ ในการเปิด mode นี้จะท าให้มีการ

ค านวณเพื่อหา out-of-bag error ที่น้อยที่สุดมาใช้ 

ข้อดีของการแก้ปัญหาเชิง Classification ด้วยอัลกอริธึม Random forest คือ เกิด
ปัญหา Overfitting ได้น้อยกว่าอัลกอริธึม Decision Tree และมีประสิทธิภาพสูง แต่มีข้อเสียคือ 
อัลกอริธึมมีความซับซ้อน และหากใช้จ านวน Decision Tree ในอัลกอริธึม Random Forest มาก 
จะท าให้ใช้เวลาในการประมวลผลมาก 
 

2.5 การแบ่งข้อมูลส าหรับทดสอบแบบจ าลอง 
 ในเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องนั้น เครื่องจะเรียนรู้จากข้อมูลโดยข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นข้อมูล
ส าหรับสร้างแบบจ าลอง (training set) และข้อมูลส าหรับทดสอบแบบจ าลอง (test set) เทคนิคการ
แบ่งข้อมูลมี 2 ประเภท ดังนี้ 
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2.5.1 Train/Test Split คือ การแบ่งข้อมูล 2 ส่วนส าหรับสร้างแบบจ าลอง และอีกส่วน

ส าหรับทดสอบแบบจ าลอง เช่น แบ่ง 80% ส าหรับสร้างแบบจ าลอง และแบ่ง 20% ส าหรับทดสอบ

แบบจ าลอง เป็นต้น 

2.5.2 Cross-Validation [7] เป็นหลักการการแบ่งข้อมูลส าหรับใช้ในการสร้างและ

ทดสอบประสิทธิภาพแบบจ าลองที่ได้จากการเรียนรู้ของเครื่องที่ได้รับความนิยม หลักการของ Cross-

Validation คือ การแบ่งข้อมูล n ส่วน โดยใช้ n-1 ส่วนส าหรับเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ของเครื่อง 

(the training sample) และ 1 ส่วนส าหรับเป็นข้อมูลในการทดสอบแบบจ าลอง (the validation 

sample) เช่น 5-fold cross-validation คือ การแบ่งข้อมูลทั้งหมด 5 ส่วนเท่า ๆ กัน ข้อมูล 4 ส่วน

จะใช้ในการสร้างแบบจ าลอง และจะวนใช้ข้อมูลจนครบ คือ ทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนั้นการทดสอบ

ประสิทธิภาพจึงครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด ท าให้ผลการทดสอบประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือ 
 

2.6 การคัดเลือกฟีเจอร์ (Feature selection)  
ในงาน Machine Learning การคัดเลือกฟีเจอร์มีความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

สร้างแบบจ าลอง ลดเวลาในการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ และช่วยลดปัญหาการสร้างโมเดลที่ซับซ้อน
เกินไป (overfitting) ได้ 

เทคนิคในการเลือกฟีเจอร์ [8, 9] แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
2.6.1 Filter techniques คือ การเลือกฟีเจอร์โดยดูเฉพาะคุณสมบัติภายในของข้อมูลว่ามี

ความเกี่ยวข้องระหว่างฟีเจอร์นั้นและผลลัพธ์ (outcome) มากเท่าไร โดยฟีเจอร์ที่มีความเกี่ยวข้อง
น้อยจะถูกคัดออกไม่น ามาใช้สร้างแบบจ าลอง ข้อดีของ Filter techniques คือ เป็นเทคนิคที่ใช้ได้
รวดเร็ว เหมาะกับข้อมูลที่มีฟีเจอร์ปริมาณมาก เพราะไม่ต้องใช้อัลกอริธึมในการสร้างแบบจ าลองมา
เกี่ยวข้อง และท าการค านวณหาความเกี่ยวข้องของฟีเจอร์เพียงครั้งเดียว จึงท าให้ไม่ต้องใช้ทรัพยากร
ในการค านวณ แต่ก็มีข้อเสียคือ ฟีเจอร์แต่ละตัวจะถูกวัดคะแนนความเกี่ยวข้องแยกกันกับการสร้าง
แบบจ าลอง ดังนั้นฟีเจอร์ที่ได้อาจไม่เหมาะที่จะน าไปใช้ในการสร้างแบบจ าลองก็ได้ ตัวอย่างของ 
Filter techniques เช่น การค านวณ correlation, Chi-square, t-test, information gain เป็นต้น 
 2.6.2 Wrapper method เป็นการคัดเลือกฟีเจอร์โดยค านวณจากการเรียนรู้และทดสอบ
ของคอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึมที่เลือกไว้ ดังนั้นจึงมีข้อดีคือเป็นการหาฟีเจอร์
ที่เหมาะสมในการสร้างแบบจ าลองโดยตรงเลย แต่ก็มีข้อเสียคือ มีความเสี่ยงที่จะเกิดโมเดลที่ซับซ้อน
เกินไป (overfiting) มากกว่า Filter techniques มีการค านวณหลายครั้ง และใช้เวลาในการค านวณ
มากกว่า Filter techniques ตัวอย่างของ Wrapper method คือ 
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   2.6.2.1 Forward selection หรือการเพ่ิมฟีเจอร์ทีละตัว เพ่ือดูว่าแบบจ าลองมี
ประสิทธิภาพดีขึ้นหรือไม่ หากมีประสิทธิภาพดีขึ้นก็จะเก็บฟีเจอร์นั้นไว้ 
  2.6.2.2 Recursive Feature Elimination เป็นวิธีการเลือกฟีเจอร์ โดยจะเอา
ฟีเจอร์ทั้งหมดเข้าไปใช้ ในการสร้างแบบจ าลอง ในแต่ละรอบของการสร้างแบบจ าลองจะคัดฟีเจอร์ที่
มีผลต่อการสร้าง แบบจ าลองน้อยที่สุดออก แล้วใช้ฟีเจอร์ที่เหลือสร้างแบบจ าลองใหม่ ท าวนรอบจน
เหลือจ านวนฟีเจอร์ที่ต้องการ 
 2.6.3 Embedded method เป็นการหาฟีเจอร์ที่เหมาะสมที่สามารถสร้างแบบจ าลองให้
ได้มี ป ระสิทธิภ าพมากที่ สุ ดขณ ะที่ ก าลั งท าแบบจ าลอง ตั วอย่ างเช่ น  decision tree, L1 
regularization ข้อดีคือ ได้ฟีเจอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจ าลองสูง และใช้เวลาในการ
ค านวณน้อยกว่า Wrapper method 
 

2.7 การสกัดฟีเจอร์ (Feature Extraction) 
 เทคนิคการสกัดข้อมูล (Feature Extraction) ใช้ในการจัดการข้อมูลที่มีจ านวนตัวแปรหรือ
ฟีเจอร์มาก ด้วยการแปลงตัวแปรเดิมให้เป็นตัวแปรใหม่ที่มีมิติลดลง ท าให้ลดการใช้ทรัพยาการทาง
คอมพิวเตอร์ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูล แต่ก็มีข้อเสียคือข้อมูลฟีเจอร์บางส่วนจะมี
การสูญหายไปหลังจากการสกัดฟีเจอร์ 
 งานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: 
PCA) [10] ในการสกัดฟีเจอร์ โดยหลักการของ PCA คือการลดตัวแปรจากการสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมา 
ซึ่งจะสกัดหรือดึงรายละเอียดข้อมูลส าคัญจากตัวแปรเดิมมาไว้ให้ได้มากที่สุด  ตัวอย่างเช่นให้ X เป็น
เมตริกซ์ของฟีเจอร์ โดยมีขนาด m แถว หรือจ านวนตัวอย่าง และมี n คอลัมน์ หรือ จ านวนฟีเจอร์ 
สามารถลดขนาดของเมตริกซ์ X ได้โดยขั้นตอนดังนี้ 

1. นอมัลไลซ์ข้อมูล โดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานดังสมการ (7) จะได้ 

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚 =
[𝑋−𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑋)]

𝑠𝑡𝑑(𝑥)
    (7) 

2. น าข้อมูลเมตริกซ์ที่ผ่านการนอมัลไลซ์มาหาค่าสหสัมพันธ์ ได้เป็นเมตริกซ์ R 
3. น าเมตริกซ์ R ไปสกัดคุณลักษณะเด่น โดยการหาค่าไอเกน (Eigenvalue) โดยจะสนใจ

ค่าไอเกนที่ไม่ใช่ 0 เท่านั้น และเรียงล าดับค่าไอเกนจากมากไปน้อย 
4. เลือกไอเกนเวกเตอร์ที่ให้ค่าไอเกนสูงตามล าดับตามที่ต้องการลดขนาดตัวแปร เช่น ถ้าเลือก

มา k ตัว ดังนั้นข้อมูลที่เหลือจากการท า PCA จะเป็นเมตริกซ์ท่ีมีขนาด m แถว k คอลัมน์ 
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2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของแบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะและโรคเวียนศีรษะ
ขณะเปลี่ยนท่า 
 ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่แสดงความสามารถของแบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะ (Dizziness 
Handicap Inventory: DHI) ในการจ าแนกประเภทของผู้ป่วยที่มีอาการวิงเวียนศีรษะจากโรคเวียน
ศีรษะขณะเปลี่ยนท่า และผู้ป่วยที่มีอาการวิงเวียนศีรษะจากโรคอ่ืน ตัวอย่างเช่น 

2.8.1 บทความวิจัยเรื่อง Epidemiology of benign paroxysmal positional 
vertigo: a population based study โดย M von Brevern, A Radtke และคณะ  
  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาความชุก อุบัติการณ์การเกิดโรค และความรุนแรงของ
อาการเวียนศีรษะในระดับต่างๆ ของโรค BPPV ในประเทศเยอรมนี จากการสอบถามและส ารวจ 
[11] โดยพบว่า ในผู้ป่วยที่มารักษาด้วยอาการเวียนศีรษะ มีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรค BPPV หรือ
ประมาณ 20 % โดยผู้ป่วย BPPV เมื่อได้รับการรักษาแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นใหม่ได้  
  BPPV มีโอกาสเกิดในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้มากกว่าวัยรุ่นหรือเด็ก โดยอายุเฉลี่ย
ของผู้ป่วย BPPV คือ 49 ปี และพบบ่อยในผู้ป่วยอายุ 80 ปีขึ้นไป โดยอาการของโรคมีตั้งแต่ เวียน
ศีรษะ มองไม่ชัด คลื่นไส้ ทรงตัวไม่ได้ หรือตื่นขึ้นมากลางดึกเนื่องจากโรค BPPV  
 2.8.2 บทความวิจัยเรื่อง Performance of DHI Score as a Predictor of Benign 
Paroxysmal Positioning Vertigo in Geriatric Patients with Dizziness/Vertigo: A 
Cross-Sectional Study โดย Amrish Saxena และ Manish Chandra Prabhakar  
  งานวิจัยนี้ประเมินผลกระทบของอาการเวียนศีรษะต่อชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย และ
ประเมินความสามารถในการท านายโรค BPPV จากคะแนนจากแบบทดสอบ DHI [12] โดยใช้ข้อมูล
คะแนนรวมจากแบบทดสอบ DHI ของผู้ป่วยสูงอายุชาวอินเดียที่เข้ารับการรักษาในคลินิกผู้ป่วยนอก
ในโรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์ของประเทศอินเดียด้วยอาการเวียนศีรษะ เมื่อผู้ป่วยมารับการรักษาจะ
ท าการประเมินด้วยแบบทดสอบ DHI ก่อนตรวจร่างกาย และซักประวัติผู้ป่วย ในขั้นตอนที่สอง ผู้ป่วย
จะได้รับการตรวจ Dix-Hallpike ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานส าหรับวินิจฉัยโรค BPPV โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ซึ่งไม่ทราบคะแนนจากแบบทดสอบ DHI ที่ผู้ป่วยได้ท าไปก่อนหน้า และในขั้นตอนสุดท้ายผู้ป่วยจะ
ได้รับการตรวจสมรรถภาพทางการได้ยิน เพ่ือประเมินความผิดปกติอ่ืนของหู  และได้รับการ
วินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในท้ายที่สุด 
  ผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินด้วยแบบทดสอบ DHI แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้ป่วยที่มา
รักษาอาการเวียนศีรษะเนื่องจากโรค (BPPV Group) และ ผู้ป่วยที่มารับการรักษาอาการเวียนศีรษะ
เนื่องจากโรคอ่ืนที่ไม่ใช่โรค BPPV (Non-BPPV Group) ผู้วิจัยได้ประเมินค่าเฉลี่ยคะแนนรวมจาก
แบบทดสอบ DHI ของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกัน และหาค่าที่ดีที่สุด (cut-off) ใน
การท านายโรค BPPV โดยพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของแบบทดสอบ DHI ในผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นโรค 
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BPPV สูงกว่าคะแนนรวมของแบบทดสอบ DHI ในผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ได้เป็นโรค BPPV และ cut-off 
คะแนนรวมจากแบบทดสอบ DHI เท่ากับ 50 คะแนน เป็นค่า cut-off ที่ดีที่สุดในการท านายโรค 
BPPV โดยให้ค่า Area Under Curve (AUC) 0.982, Sensitivity 94.7% และ Specificity 94.2% 
ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสรุปว่า แบบทดสอบ DHI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สามารถช่วยใน
การวินิจฉัยโรค BPPV ได ้

 2.8 .3  บทความ วิจั ย เรื่ อ ง Validation of 5-item & 2-item questionnaires in 
Chinese version of Dizziness Handicap Inventory for screening objective benign 
paroxysmal positional vertigo. โดย Wei Chen และคณะ  
  งานวิจัยนี้เปรียบเทียบผลคะแนนของ DHI ในผู้ป่วยชาวจีน 55 คน ที่มาด้วยอาการ

เวียนศีรษะจากโรค BPPV และ 58 คน ที่มีอาการเวียนศีรษะจากโรคอ่ืนที่ไม่ใช่ BPPV โดยใช้ผล

คะแนนรวม DHI ทั้งแบบสอบถาม [13] ผลคะแนนรวมจาก 5 ค าถามย่อยด้าน Physical ใน

แบบทดสอบ DHI และ ผลคะแนนรวมจาก 2 ค าถามย่อยด้าน Physical ในแบบทดสอบในการ

วิเคราะห์ โดยผู้ป่วยจะถูกวินิจฉัยโรค BPPV ด้วยการตรวจ Dix-Hallpike  

  5 ค าถามย่อย และ 2 ค าถามย่อยที่ถูกแยกออกมาเพ่ือใช้ในการคิดคะแนน เป็น
ค าถามในหมวด Physical ของแบบทดสอบ DHI ซึ่งเป็นการดูการเกิดอาการเวียนศีรษะเมื่อท าท่าทาง
ต่างๆ โดยใน 5 ค าถามย่อย ได้แก่ เงยหน้า ก้ม หันศีรษะอย่างรวดเร็ว นอนราบ และกลิ้งตัว 2 ค าถาม
ย่อย ได้แก่ นอนราบ และกลิ้งตัว ผลจากการวิจัยพบว่าคะแนนจากแบบทดสอบ DHI ทั้งแบบรวม
คะแนนทั้งแบบทดสอบ และรวมเฉพาะค าถามย่อยตามที่ได้แยกมา ต่างก็มีประสิทธิภาพในการช่วย
ท านาย BPPV ทั้งสิ้น  โดยการใช้คะแนนรวมจากค าถามย่อยทั้งแบบ 5 ค าถาม และ 2 ค าถาม ใน
แบบทดสอบ DHI ในการท านาย BPPV ให้ประสิทธิภาพมากกว่าการใช้คะแนนรวมจากแบบทดสอบ 

DHI ทั้งหมด และเมื่อประเมินความสอดคล้องภายในของแบบทดสอบด้วย cronbach α พบว่า
แบบทดสอบย่อย 5 ค าถามจาก DHI ให้ค่าความสอดคล้องภายในดีที่สุด 
 จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าแบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะมี
ประสิทธิภาพในการท านายจ าแนกผู้ป่วยที่มีอาการวิงเวียนศีรษะเนื่องจากโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยน
ท่า จากผู้ป่วยที่มีอาการวิงเวียนศีรษะจากโรคอ่ืน ๆ แต่ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาการใช้ แบบประเมิน
อาการวิงเวียนศีรษะจ าแนกประเภทของโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า ดังนั้นหากสามารถสร้าง
แบบจ าลองการท านายจ าแนกประเภทโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าจากแบบประเมินอาการวิงเวียน
ศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้มีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างยิ่ง 
 



 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการวิจยัครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร 

 ข้อมูลคะแนน DHI จากผู้ป่วยไทย 114 คนในปี พ.ศ. 2560 ที่มีการเก็บคะแนน DHI ก่อน
การรักษา และได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็น BPPV ชนิด PC-BPPV หรือชนิด HC-BPPV โดยแพทย์
เฉพาะทาง จากนั้นมีการรักษาและติดตามจนหายจากโรคแล้ว 

3.1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อมูลจะถูกแบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดข้อมูลส าหรับสร้างแบบจ าลอง และชุดข้อมูลส าหรับ
ทดสอบแบบจ าลอง ในอัตราส่วน 80:20  
 

3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะ โดย นพ.วิศาล มหาสิทธวิัฒน์ 
ซึ่งปรับมาจาก Dizziness Handicap Inventory (DHI) [14] 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลคะแนน DHI จากผู้ป่วยไทยในปี พ.ศ. 2560 ที่มีการเก็บคะแนน DHI 

ก่อนการรักษา และได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็น BPPV ชนิด PC-BPPV หรือชนิด HC-BPPV โดย
แพทย์เฉพาะทาง จากนั้นมีการรักษาและติดตามจนหายจากโรคแล้ว 
 ข้อมูลที่เก็บมีฟีเจอร์ 3 กลุ่มคือ 

3.3.1 กลุ่มข้อมูลผู้ป่วย มีฟีเจอร์ดังนี้ 
- ระยะเวลาการรักษา 
- อายุ 

3.3.2 กลุ่มข้อมูลจาก DHI ตามตาราง 1 
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3.3.3 ฟีเจอร์ที่สร้างเพ่ิมจากแบบทดสอบ 

โดยในข้อมูลจะระบุการวินิจฉัยว่าเป็น BPPV ชนิดอะไรไว้ เพ่ือใช้เป็น label ส าหรับ
การท า Machine learning ด้วย 

 

3.4 การจัดกระท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจัยนี้ใช้ภาษาไพทอน (Python) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการในงาน Machine 
Learning โดยมีขั้นตอนดังนี้  

3.4.1 จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมคือ เก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์เวิร์กชีต 
Microsoft Excel (.xlsx) เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในงาน Machine Learning ตัวอย่างของข้อมูลที่ใช้
ดังภาพประกอบ 4 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ส าหรับสร้างแบบจ าลอง 
 

3.4.2 ศึกษาฟีเจอร์ที่อยู่ ในข้อมูล จัดระเบียบข้อมูลให้ง่ายต่อการท าแบบจ าลองโดย
จัดรูปแบบให้ข้อมูลเป็น DataFrame ดังภาพประกอบ 5 ก าจัด outliers ที่อยู่ในข้อมูล โดยการหาค่า 
null ในข้อมูล และตัดคอลัมน์ที่มีค่า null สูงออก ดังภาพประกอบ 6 แปลงข้อมูลที่อยู่ในรูปข้อความ
ให้เป็นตัวเลข จากนั้นแบ่งข้อมูลออกเป็นข้อมูลที่ใช้ฝึก และผลลัพธ์ ดังภาพประกอบ 7 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 ตัวอย่างโค้ดน าเข้าไฟล์ข้อมูล และปรับรูปแบบเป็น DataFrame 
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ภาพประกอบ 6 ตัวอย่างโค้ดการหาค่า null ในข้อมูล และการตัดคอลัมน์ที่มีจะนวน null มากเกินไป 
 

 

 

ภาพประกอบ 7 ตัวอย่างโค้ดการแปลงข้อมูลจากข้อความเป็นตัวเลข และแบ่งข้อมูลออกเป็นข้อมูลที่
ใช้ฝึกและผลลัพท์ 

 

3.4.3 เลือกอัลกอริธึมส าหรับสร้างแบบจ าลองท านายข้อมูล โดยแต่ละอัลกอริธึมมีหลักการ
ต่างกันเพ่ือสามารถเปรียบเทียบแบบจ าลองได้ ซึ่งอัลกอริธึมพ้ืนฐานที่ใช้ในงาน Machine Learning 
ประเภท Supervised learning ส าหรับแก้ปัญหาเชิง Classification ได้แก่ K-Nearest Neighbors, 
Naïve Bayes, Support Vector Machine และ Decision trees [15] แต่เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณ
ไม่เยอะมาก จึงใช้ Random Forest แทนซึ่งเป็นหลักการคล้ายกันแต่ลดปัญหา Overfitting ได้ดีกว่า 
Decision Trees  

3.4.4 สร้างแบบจ าลองโดยใช้ฟีเจอร์ทั้งหมด ปรับพารามิเตอร์ และวัดประสิทธิภาพของ
แบบจ าลอง 
  3.4.4.1 แบบจ าลองสร้างโดยอัลกอริธึม Gaussian Naïve Bayes วัดประสิทธิภาพ
ดังภาพประกอบ 8 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 ตัวอย่างโค้ดแสดงการวัดประสิทธิภาพแบบจ าลองที่สร้างด้วยอัลกอริธึม GNB 
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  3.4.4.2 แบบจ าลองสร้างโดยอัลกอริธึม K-Nearest Neighbors ปรับพารามิเตอร์
โดยใช้ GridSearchCV และวัดประสิทธิภาพดังภาพประกอบ 9 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 ตัวอย่างโค้ดแสดงการปรับพารามิเตอร์ และวัดประสิทธิภาพแบบจ าลองที่สร้างด้วย
อัลกอริธึม KNN 

 

  3.4.4.3 แบบจ าลองสร้างโดยอัลกอริธึม Support Vector Machine ปรับ
พารามิเตอร์โดยใช้ GridSearchCV และวัดประสิทธิภาพดังภาพประกอบ 10 

 
 

ภาพประกอบ 10 ตัวอย่างโค้ดแสดงการปรับพารามิเตอร์ และวัดประสิทธิภาพแบบจ าลองที่สร้างด้วย
อัลกอริธึม SVM 
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3.4.4.4 แบบจ าลองสร้างโดยอัลกอริธึม Random Forest ปรับพารามิเตอร์โดยใช้ 
RandomizedSearchCV และวัดประสิทธิภาพดังภาพประกอบ 11 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 ตัวอย่างโค้ดแสดงการปรับพารามิเตอร์ และวัดประสิทธิภาพแบบจ าลองที่สร้างด้วย
อัลกอริธึม RF 

 

3.4.5 ศึกษาความสัมพันธ์ของฟีเจอร์ ดังภาพประกอบ 12 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 ตัวอย่างโค้ดแสดงการสร้างกราฟแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 

3.4.6 สร้างฟีเจอร์ใหม่จากฟีเจอร์เดิมโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ
ฟีเจอร์คัดเลือกฟีเจอร์ที่มีความสัมพันธ์กับประเภทของโรคเวียนศีรษะมากที่สุด และรวมฟี เจอร์เข้า
ด้วยกันดังภาพประกอบ 13 จากนัน้เลือกฟีเจอรท์ี่เหมาะสมในการใช้ท าแบบจ าลอง  

 

 
 

ภาพประกอบ 13 โค้ดตัวอย่างการสร้างฟีเจอร์ใหม่คือ F7_E23 
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 3.4.6.1 การคัดเลือกฟีเจอร์ด้วยวิธี Filter techniques โดยใช้ค่า Chi square ดัง
สมการ 8 และภาพประกอบ 14 และหาจ านวนฟีเจอร์ที่เหมาะสมเมื่อเรียงล าดับด้วยค่า Chi square 
ในการสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึมแต่ละอัลกอริธึม 

X2 =  ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1      (8) 

   X2 = Chi square 
Oi = ความถี่ท่ีได้จากการสังเกต (Observed Frequency) 
Ei = ความถี่ท่ีคาดหวัง (Expected Frequency)   
 

 
 

ภาพประกอบ 14 ตัวอย่างโค้ดหาค่า Chi square ของแต่ละฟีเจอร์ 
 

  งานวิจัยนี้ใช้เทคนิคการคัดเลือกฟีเจอร์ด้วย Chi square กับแบบจ าลองที่สร้างด้วย
อัลกอริธึมดังต่อไปนี้ 
   - การหาจ านวนฟีเจอร์ที่เหมาะสมส าหรับสร้างแบบจ าลองโดยใช้อัลกอริธึม 
Gaussian Naïve Bayes ดังภาพประกอบ 15 
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ภาพประกอบ 15 ตัวอย่างโค้ดหาจ านวนฟีเจอร์ซึ่งจัดล าดับด้วยค่า Chi square ส าหรับแบบจ าลอง
สร้างโดยอัลกอริธึม GNB ที่ให้ค่า accuracy สูงสุด 

 

- การหาจ านวนฟีเจอร์ที่เหมาะสมส าหรับสร้างแบบจ าลองโดยใช้อัลกอริธึม 
K-Nearest Neighbors ดังภาพประกอบ 16 

 
 

ภาพประกอบ 16 ตัวอย่างโค้ดหาจ านวนฟีเจอร์ซึ่งจัดล าดับด้วยค่า Chi square ส าหรับแบบจ าลอง
สร้างโดยอัลกอริธึม KNN ที่ให้ค่า accuracy สูงสุด 
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- การหาจ านวนฟีเจอร์ที่เหมาะสมส าหรับสร้างแบบจ าลองโดยใช้อัลกอริธึม 
Support Vector Machine ดังภาพประกอบ 17  

 

 
 

ภาพประกอบ 17 ตัวอย่างโค้ดหาจ านวนฟีเจอร์ซึ่งจัดล าดับด้วยค่า Chi square ส าหรับแบบจ าลอง
สร้างโดยอัลกอริธึม SVM ที่ให้ค่า accuracy สูงสุด 

 

- การหาจ านวนฟีเจอร์ที่เหมาะสมส าหรับสร้างแบบจ าลองโดยใช้อัลกอริธึม 
Random Forest ดังภาพประกอบ 18 
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ภาพประกอบ 18 ตัวอย่างโค้ดหาจ านวนฟีเจอร์ซึ่งจัดล าดับด้วยค่า Chi square ส าหรับแบบจ าลอง
สร้างโดยอัลกอริธึม RF ที่ให้ค่า accuracy สูงสุด 

 

3.4 .6 .2 การคัด เลื อกฟี เจอร์ด้ วยวิธี  Wrapper techniques โดยใช้ เทคนิ ค 
Recursive Feature Elimination (RFE) กับแบบจ าลองที่ใช้อัลกอริธึมดังต่อไปนี้ 

 - การหาจ านวนฟีเจอร์ที่เหมาะสมโดยเทคนิค RFE กับแบบจ าลองที่สร้าง
ด้วยอัลกอริธึม Support Vector Machine โดยใช้ค่า coefficient ของฟีเจอร์เพ่ือเรียงล าดับ
ความส าคัญของฟีเจอร์ ดังภาพประกอบที่ 19 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 ตัวอย่างโค้ดการหาจ านวนฟีเจอร์ที่เหมาะสมส าหรับแบบจ าลองสร้างโดยอัลกอริธึม 
SVM โดยใช้เทคนิค RFE 

 

 - การหาจ านวนฟีเจอร์ที่เหมาะสมโดยเทคนิค RFE กับแบบจ าลองที่สร้าง
ด้วยอัลกอริธึม Random Forest โดยใช้ค่า Feature importance ของฟีเจอร์เพ่ือเรียงล าดับ
ความส าคัญของฟีเจอร์ ดังภาพประกอบที่ 20 
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ภาพประกอบ 20 ตัวอย่างโค้ดการหาจ านวนฟีเจอร์ที่เหมาะสมส าหรับแบบจ าลองสร้างโดยอัลกอริธึม 
RF โดยใช้เทคนิค RFE 

 

3.4.6.3 การสกัดฟีเจอร์เพ่ือลดมิติของฟีเจอร์ด้วยวิธี  Principal Component 
Analysis (PCA) กับแบบจ าลองที่ใช้อัลกอริธึมดังต่อไปนี้ 

 - การหาองค์ประกอบที่ให้ Accuracy ดีที่สุดในการปรับมิติฟีเจอร์ด้วย 
PCA กับแบบจ าลองที่สร้างด้วยอัลกอริธึม Gaussian Naïve Bayes ดังภาพประกอบ 21 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 ตัวอย่างโค้ดหาองค์ประกอบที่ให้ accuracy สูงสุดในการท า PCA เพ่ือสร้าง
แบบจ าลองโดยใช้อัลกอริธึม Naïve Bayes 

 

 - การหาองค์ประกอบที่ให้ Accuracy ดีที่สุดในการปรับมิติฟีเจอร์ด้วย 
PCA กับแบบจ าลองที่สร้างด้วยอัลกอริธึม K-Nearest Neighbors ดังภาพประกอบ 22 
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ภาพประกอบ 22 ตัวอย่างโค้ดหาองค์ประกอบที่ให้ accuracy สูงสุดในการท า PCA เพ่ือสร้าง
แบบจ าลองโดยใช้อัลกอริธึม KNN 

 

 - การหาองค์ประกอบที่ให้ Accuracy ดีที่สุดในการปรับมิติฟีเจอร์ด้วย 
PCA กับแบบจ าลองที่สร้างด้วยอัลกอริธึม Support Vector Machine ดังภาพประกอบ 23 

 

 
 

ภาพประกอบ 23 ตัวอย่างโค้ดหาองค์ประกอบที่ให้ accuracy สูงสุดในการท า PCA เพ่ือสร้าง
แบบจ าลองโดยใช้อัลกอริธึม SVM 

 

 - การหาองค์ประกอบที่ให้ Accuracy ดีที่สุดในการปรับมิติฟีเจอร์ด้วย 
PCA กับแบบจ าลองที่สร้างด้วยอัลกอริธึม Random Forest ดังภาพประกอบ 24 
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ภาพประกอบ 24 ตัวอย่างโค้ดหาองค์ประกอบที่ให้ accuracy สูงสุดในการท า PCA เพ่ือสร้าง
แบบจ าลองโดยใช้อัลกอริธึม RF 

 

3.4.7 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองที่สร้างด้วยอัลกอริธึมต่างกันและฟีเจอร์ที่
แตกต่างกันเพื่อหาแบบจ าลองที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 

3.4.8 เครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
3.4.8.1 Precision Score (สมการ 9) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
   (9) 

TP = True Positive 
FP = False Positive  

  3.4.8.2 Accuracy score (สมการ 10) 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑁+𝐹𝑃
  (10) 

FN = False Negative 
TN = True Negative 

  3.4.8.3 Recall score (สมการ 11) 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
    (11) 

  3.4.8.4 F1-score (สมการ 12) 

𝐹1 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
2×𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒×𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
 (12)  
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3.5  แผนผังแสดงล าดับขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 การท าวิจัยเรื่องการจ าแนกประเภทของโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าจากข้อมูลแบบ

ประเมินอาการวิงเวียนศีรษะโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสามารถแสดงแผนผังล าดับขั้นตอน

การด าเนินการได้ดังภาพประกอบที่ 25  
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ภาพประกอบ 25 แผนผังแสดงล าดับการด าเนินการวิจัย 
 



 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเรื่องการจ าแนกประเภทโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าจากข้อมูลแบบประเมิน

อาการวิงเวียนศีรษะโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการศึกษาตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนการวัดประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ ได้
ดังนี้ 

1. ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ผลลัพธ์ของการสร้างแบบจ าลองโดยใช้ข้อมูลจากแบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะ 

3. ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ฟีเจอร ์

4. ผลลัพธ์ของการสร้างแบบจ าลองโดยใช้ฟีเจอร์ที่ได้จากการคัดเลือกด้วยวิธี chi-square 
5. ผลลัพธ์ของการสร้างแบบจ าลองโดยใช้ฟีเจอร์ที่ได้จากการคัดเลือกด้วยวิธี Recursive 

Feature Elimination 
6. ผลลัพธ์ของการสร้างแบบจ าลองโดยใช้ฟีเจอร์ที่ได้จากการท า Principal Component 

Analysis 
 

4.1 ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยนี้  มีผู้ที่ เป็นโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า (Benign Paroxysmal Positioning 

Vertigo) ทั้งหมด 114 ราย โดยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ประกอบด้วย โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นใน

หลุดชนิดโพสทีเรียร์แคแนล หรือ Posterior canal - Benign Paroxysmal Positioning Vertigo 

(PC-BPPV) 64 รายหรือคิดเป็น 56.1% และ โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดชนิดฮอริซอนทอล

แคแนล หรือ Horizontal canal - Benign Paroxysmal Positioning Vertigo (HC-BPPV) 50 ราย 

หรือคิดเป็น 43.9% โดยพบว่าโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าพบได้ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 84 ปี 

โดยมีอายุเฉลี่ย 52.64 ปีซึ่งใกล้เคียงกับอายุเฉลี่ยของผู้ป่วย BPPV ในเยอรมนี [11] ซ่ึงโรคเวียนศีรษะ

ทัง้ 2 ชนิดส่วนใหญ่พบในช่วงอายุ 50 – 60 ปี ดังที่แสดงในภาพประกอบ 26  



  35 

 

ภาพประกอบ 26 กราฟแจกแจงความถี่ช่วงอายุของโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า ชนิดฮอริซอนทอล
แคแนล และโพสทีเรียร์แคแนล 

 

4.2 ผลลัพธ์ของการสร้างแบบจ าลองโดยใช้ข้อมูลจากแบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะ 
 

เมื่อสร้างแบบจ าลองจ าแนกประเภทโรควิงเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าโดยก าหนดให้ฟีเจอร์
จ านวน 26 ฟีเจอร์ ได้แก่ age, P1, E2, F3, P4, F5, F6, F7, P8, E9, E10, P11, F12, P13, F14, 
E15 , F16 , P17 , E18 , F19 , E20 , E21 , E22 , E23 , F24 , P25 โดยก าหนดให้  diagnosis หรือ 
ประเภทของโรควิงเวียนศีรษะเป็นฟีเจอร์ประเภทลาเบล และแบ่งข้อมูลทั้งหมดเป็น 2 ส่วนคือ 80% 
ของข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง (training set) และ 20 % ของข้อมูลทั้งหมด
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลอง (testing set) โดยสร้างแบบจ าลองด้วย
อัลกอริธึมทั้งหมด 4 อัลกอริธึม ได้แก่ Random forest, Naïve Bayes, SVM และ KNN และหา
พารามิเตอร์ของแต่ละแบบจ าลองที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดโดยใช้เครื่องมือ GridSearchCV และ 
RandomizedSearchCV โดยมีรายละเอียดของพารามิเตอร์และประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลอง 
ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 พารามิเตอร์และประสิทธิภาพของแบบจ าลองจ าแนกประเภทโรควิงเวียนศีรษะขณะเปลี่ยน
ท่าแต่ละอัลกอริธึม โดยใช้ฟีเจอร์จากแบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะและอายุของผู้ป่วย 

 

Algorithm parameter Accuracy 
(%) 

Precision 
(%) 

Recall 
(%) 

F1-Score 
(%) 

Gaussian 
Naive Bayes 

priors=None 
54.27 53.41 53.61 53.35 

K-Nearest 
Neighbors 

n_neighbors=21, p=1, 
weights='distance' 

52.61 50.44 51.18 49.69 

Support 
Vector 
Classification 

C=1, degree=2, gamma=0.1, 
kernel='poly' 57.04 56.59 56.12 55.32 

Random 
Forest 

n_estimators=30, max_depth=6, 
max_features= 'auto’, 
min_samples_split=10, 
min_samples_leaf=14 

57.87 60.04 54.18 55.31 

  

ผลจากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการท านายประเภทของโรงเวียนศีรษะขณะ
เปลี่ยนท่าในแต่ละแบบจ าลองยังไม่ดีพอ การหาฟีเจอร์ที่เหมาะสมและการคัดเลือกฟีเจอร์เป็นวิธีที่
ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของแบบจ าลองได้ ดังนั้นการหาความสัมพันธ์ระหว่างฟีเจอร์จึงเป็นขั้นตอน
ถัดไปในการด าเนินการวิจัยเพ่ือช่วยในการหาฟีเจอร์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

4.3 ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ฟีเจอร์ส าหรับสร้างฟีเจอร์ (feature engineering) 
 

ฟีเจอร์ที่ใช้ในชุดข้อมูลแบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะ (Dizziness Handicap Inventory)
มีทั้งหมด 26 ฟีเจอร์ ประกอบด้วยคะแนนจากแบบทดสอบแต่ละข้อทั้งหมด 25 ข้อ อายุของผู้ป่วย 
และประเภทของโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า โดยให้คะแนนจากแบบทดสอบแต่ละข้อทั้งหมด 25 
ข้อ และอายุของผู้ป่วยเป็นตัวแปรต้น และให้ประเภทของโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าเป็นตัวแปร
ตาม จากนั้นหาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation) ได้ดังภาพประกอบ 27 
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ภาพประกอบ 27 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของฟีเจอร์ที่ใช้ในชุดข้อมูลแบบประเมิน
อาการวิงเวียนศีรษะ 
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เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของแต่ละตัวแปรต้นกับตัวแปรตามแล้ว 
พบว่าตัวแปรต้นที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดคือ คะแนนจากข้อที่ 7 (F7) และ ข้อที่ 23 (E23) 
ของชุดข้อมูลประเมินอาการวิงเวียนศีรษะ คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.25 ดังนั้นหากน าตัวแปร
ทั้งสองมาสร้างตัวแปรใหม่ น่าจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมากขึ้นและได้ตัวแปรที่เป็นฟีเจอร์
ส าคัญที่จะช่วยพัฒนาแบบจ าลองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ หลังจากสร้างตัวแปรใหม่ คือ ตัวแปร 
F7_E23 ซึ่งเกิดจากผลรวมของคะแนนจากข้อที่ 7 (F7) และ คะแนนจากข้อที่ 23 (E23) เมื่อค านวณ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร F7_E23 กับตัวแปรตาม พบว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
0.31 ซึ่งมากกว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต้นอ่ืน ๆ กับตัวแปรตาม (ภาพประกอบ 28) 
ดังนั้นจึงน า F7_E23 มาใช้ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
  

 

 

ภาพประกอบ 28 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ F7_E23 เทียบกับ F7 และ E23 
 

4.4 ผลลัพธ์ของการสร้างแบบจ าลองโดยใช้ฟีเจอร์ที่ได้จากการคัดเลือกด้วยวิธี chi-square 
 

 ในการคัดเลือกฟีเจอร์ด้วยวิธี chi-square ผู้วิจัยได้หาค่า chi-square ของแต่ละฟีเจอร์ ดัง
ตาราง 3  เพ่ือคัดเลือกฟีเจอร์ที่มีค่า chi-square สูงมาใช้สร้างแบบจ าลองในแต่ละอัลกอริธึม โดยค่า 
chi-square จะแสดงถึงความเป็นอิสระระหว่างฟีเจอร์กับประเภทของโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า 
ฟีเจอร์ที่มีค่า chi-square ที่สูงแสดงว่าฟีเจอร์นั้นมีความเป็นอิสระกับประเภทของโรคเวียนศีรษะ
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ขณะเปลี่ยนท่าน้อย และเป็นฟีเจอร์ที่มีความส าคัญต่อการจ าแนกประเภทโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยน
ท่ามาก 
 

ตาราง 3 ค่า chi-square ของฟีเจอร์จากแบบทดสอบอาการวิงเวียนศีรษะ อายุ และ F7_E23 
 

ล าดับ ฟีเจอร์ chi-square 

1 F7_E23 17.3165405405000 

2 E15 9.48892857143000 
3 E23 8.98565217391000 

4 F7 8.66284482759000 

5 P8 6.08950495050000 
6 F24 4.38020833330000 

7 E18 3.90328804348000 
8 E22 2.97037500000000 

9 P11 2.81535000000000 

10 P4 2.74620192308000 
11 E10 2.74620192308000 

12 F16 2.70172535211000 

13 F3 2.68508474576000 
14 age 2.27525099983000 

15 F6 1.96765957447000 

16 E20 1.73069767442000 
17 F5 1.41323529412000 

18 E9 1.31011467890000 
19 F12 1.19019396552000 

20 P13 1.13645569620000 

21 P1 0.94531250000000 
22 E21 0.58782608695700 

23 F19 0.13230000000000 

24 E2 0.08978000000000 
25 P17 0.00207627118644 
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4.4.1 แบบจ าลองท่ีสร้างด้วยอัลกอริธึม Naïve Bayes 
   

การสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม Naïve Bayes นั้น ได้ใช้ SelectKBest เพ่ือหาจ านวน
ฟีเจอร์ที่มีค่า chi-square มากที่สุดมาใช้ในการสร้างแบบจ าลอง โดยพบว่าที่จ านวนฟีเจอร์เท่ากับ 6 
ให้ค่า accuracy สูงที่สุด ดังภาพประกอบ 29  จึงเลือกฟีเจอร์ที่มี chi-square สูงสุด 6 ล าดับ ได้แก่ 
F7_E23, E15, E23, F7, P8 และ F24 ในการสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม Naïve Bayes และให้
ค่ าประสิทธิภ าพ ดั งนี้  Accuracy 0.6751, F1 score 0.6595, Recall 0.6597 และ  Precision 
0.6720 

 

 
 

ภาพประกอบ 29 จ านวนฟีเจอร์และค่า accuracy เมื่อใช้ฟีเจอร์ที่เรียงล าดับด้วย Chi-Square ใน
การสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม Naive Bayes 

 

4.4.2 แบบจ าลองท่ีสร้างด้วยอัลกอริธึม K Nearest Neighbors (KNN) 
  

การสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม KNN นั้น ได้ใช้ SelectKBest เพ่ือหาจ านวนฟีเจอร์ที่มีค่า 

chi-square มากที่สุดมาใช้ในการสร้างแบบจ าลอง โดยพบว่าที่จ านวนฟีเจอร์เท่ากับ 5  ให้ค่า 

accuracy สูงที่สุด ดังภาพประกอบ 30 ดังนั้นจึงเลือกฟีเจอร์ที่มี chi-square สูงสุด 5 ล าดับ ได้แก่ 

F7_E23, E15, E23, F7 และ P8 เมื่อปรับพารามิเตอร์ที่ให้ accuracy สูงสุด คือ algorithm: brute, 

n_neighbors: 15, p: 1, weights: distance ให้ค่ าประสิทธิภ าพ  ดั งนี้  Accuracy 0.6494, F1 

score 0.6226, Recall 0.6264 และ Precision 0.6553 
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ภาพประกอบ 30 แสดงจ านวนฟีเจอร์และค่า accuracy เมื่อใช้ฟีเจอร์ที่เรียงล าดับด้วย Cih-square 
ในการสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม K-Nearest Neighbors 

 

4.4.3 แบบจ าลองท่ีสร้างด้วยอัลกอริธึม Support Vector Machine (SVM) 
  

 การสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม SVM นั้น ได้ใช้ SelectKBest เพ่ือหาจ านวนฟีเจอร์ที่มี
ค่า chi-square มากที่สุดมาใช้ในการสร้างแบบจ าลอง โดยพบว่าที่จ านวนฟีเจอร์เท่ากับ 5 ให้ค่า 
accuracy สูงที่สุด ดังภาพประกอบ 31 ดังนั้นจึงเลือกฟีเจอร์ที่มี chi-square สูงสุด 3 ล าดับ ได้แก่ 
F7_E23, E15 และ  E23 เมื่ อปรับพารามิ เตอร์ที่ ให้ค่ า accuracy สู งสุดคือ C: 4 , degree: 1 , 
gamma: 0.1 , kernel: 'poly', decision_function_shape: 'ovr'  และให้ค่าประสิทธิภาพ ดังนี้ 
Accuracy  0.6403, F1 score 0.6263, Recall 0.6273 และ Precision 0.6406 
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ภาพประกอบ 31 แสดงจ านวนฟีเจอร์และค่า accuracy เมื่อใช้ฟีเจอร์ที่เรียงล าดับด้วย Chi-Square 
ในการสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม Support Vector Machine 

 

4.4.4 แบบจ าลองท่ีสร้างด้วยอัลกอริธึม Random Forest 
  

การสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม Random Forest นั้น ได้ใช้ SelectKBest เพ่ือหาจ านวน
ฟีเจอร์ที่มีค่า chi-square มากที่สุดมาใช้ในการสร้างแบบจ าลอง โดยพบว่าที่จ านวนฟีเจอร์เท่ากับ 5 
ให้ค่า accuracy สูงที่สุด ดังภาพประกอบ 32 ดังนั้นจึงเลือกฟีเจอร์ที่มี chi-square สูงสุด 5 ล าดับ 
ได้ แก่  F7_E23, E15, E23, F7 และ  P8 และปรับพารามิ เตอร์ ที่ ให้ ค่ า accuracy สู งสุ ด  คื อ 
max_depth: 25, max_features: ‘sqrt’, min_samples_leaf: 3, min_samples_split: 9, 
n_estimators: 38  และให้ค่ าประสิทธิภ าพแบบจ าลอง ดั งนี้  Accuracy 0.6312, F1 score 
0.6263, Recall 0.6110 และ Precision 0.6281 
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ภาพประกอบ 32 แสดงจ านวนฟีเจอร์และค่า accuracy  เมื่อใช้ฟีเจอร์ที่เรียงล าดับด้วย Chi-Square 
ในการสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม Random Forest 

 

4.5 ผลลัพธ์ของการสร้างแบบจ าลองโดยใช้ฟีเจอร์ที่ได้จากการคัดเลือกด้วยวิธี Recursive 
Feature Elimination (RFE) 
 

 การคัดเลือกฟีเจอร์โดยใช้  Recursive Feature Elimination  ได้ก าหนดวิธีในการวัด
ความส าคัญของฟีเจอร์ (Feature Importance) โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ในแบบจ าลองที่สร้างด้วย
อัลกอริธึม Random Forest จะใช้ฟีเจอร์ที่มาจากการคัดเลือกด้วย RFE ที่เรียงล าดับความส าคัญของ
ฟีเจอร์โดยวัดด้วยค่า Feature Importance ซึ่งได้จากการน าฟีเจอร์ไปใช้ในแบบจ าลอง Random 
Forest Classifier  และในแบบจ าลองที่สร้างด้วยอัลกอริธึม Support Vector Machine จะใช้
ฟีเจอร์ที่มาจากการคัดเลือกด้วย RFE ที่วัดด้วยค่า Coefficient ส่วนแบบจ าลอง Naïve Bayes และ 
K Nearest Neighbor ไม่สามารถใช้  Feature Importance และ Coefficient ในการคัดเลือก
ฟีเจอร์ด้วย RFE ได้ 
 

4.5.1 แบบจ าลองท่ีสร้างด้วยอัลกอริธึม Support Vector Machine 
เมื่อใช้ RFE ซึ่งใช้ Coefficient วัดความส าคัญของฟีเจอร์ ในการคัดเลือกฟีเจอร์ในแบบจ าลอง

ที่สร้างด้วยอัลกอริธึม SVM พบว่าจ านวนฟีเจอร์ที่ให้ค่า accuracy สูงที่สุดคือ 6 ตามภาพประกอบ 
33 ซึ่งประกอบด้วยฟีเจอร์ F7_E23, E2, E21, F19, P17, P25 และปรับพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง
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ได้  kernel: 'linear', C: 1, degree: 1, gamma: 0.1 ซึ่ งให้ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง ดังนี้ 
Accuracy 0.6569, F1 score 0.6341, Recall 0.6381 และ Precision 0.6532 

 

 
 

ภาพประกอบ 33 แสดงจ านวนฟีเจอร์และค่า accuracy  เมื่อใช้ฟีเจอร์ที่คัดเลือกด้วย RFE ที่ล าดับ
ความส าคัญของฟีเจอร์จาก Coefficiency ในการสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม Support Vector 

Machine 
 

4.5.2 แบบจ าลองท่ีสร้างด้วยอัลกอริธึม Random Forest 
   เมื่อใช้ RFE ซึ่งใช้ Feature Importance ในการก าหนดล าดับความส าคัญของ
ฟีเจอร์ ในการคัดเลือกฟีเจอร์ในแบบจ าลองที่สร้างด้วยอัลกอริธึม Random Forest พบว่าจ านวน
ฟีเจอร์ที่ให้ค่า accuracy สูงที่สุดคือ 12 ตามภาพประกอบ 34 ซึ่งประกอบด้วยฟีเจอร์ age, F24, 
E20, F19, F14, P25, F12, P11, P13, F7_E23, F3 และ P8 โดยปรับพารามิเตอร์ได้ max_depth: 
42 , min_samples_leaf: 5 , min_samples_split: 11 , n_estimators: 18 ซึ่งให้ประสิทธิภาพ
แบบจ าลอง ดังนี้ Accuracy  0.6229, F1 score 0.5532, Recall 0.5987 และ Precision 0.6197 
 

ตาราง 4 ล าดับความส าคัญของฟีเจอร์ที่วัดโดยใช้ Feature Importance ด้วยอัลกอริธึม Random 
Forest 

 

Features age F24 E20 F19 F14 P25 F12 P11 P13 F7_E23 F3 P8 F7 

Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
 

Features E9 P1 E15 P4 P17 E2 F5 E16 E18 E21 E23 F6 E10 E22 

Ranking 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

 
 

ภาพประกอบ 34 แสดงจ านวนฟีเจอร์และค่า accuracy  เมื่อใช้ฟีเจอร์ที่คัดเลือกด้วย RFE ที่ล าดับ
ความส าคัญของฟีเจอร์จาก Feature Importance ในการสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม Random 

Forest 
 

4.6 ผลลัพธ์ของการสร้างแบบจ าลองโดยใช้ฟีเจอร์ที่ได้จากการท า Principal Component 
Analysis (PCA) 
 

4.6.1 แบบจ าลองท่ีสร้างด้วยอัลกอริธึม Naïve Bayes 
 เมื่อหาองค์ประกอบที่ ให้  Accuracy ดีที่สุดในการปรับมิติ ฟี เจอร์ด้วย PCA พบว่าได้

องค์ประกอบฟีเจอร์เท่ากับ 17 ตามภาพประกอบ  35 โดยแบบจ าลองจะมีประสิทธิภาพดังนี้  
Accuracy 0.6332, F1 score 0.6197, Recall 0.6209 และ Precision 0.6282 
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ภาพประกอบ 35 จ านวนส่วนประกอบหลังการคัดแยกคุณลักษณะเด่นฟีเจอร์ด้วย PCA และค่า 
accuracy  ในการสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม Naïve Bayes 

 

4.6.2 แบบจ าลองท่ีสร้างด้วยอัลกอริธึม K Nearest Neighbors 
เมื่ อหาองค์ประกอบที่ ให้  Accuracy ดีที่ สุดในการปรับมิติ ฟี เจอร์ด้ วย PCA พบว่าได้

องค์ประกอบฟีเจอร์เท่ากับ 8 ตามภาพประกอบ 36 และปรับพารามิเตอร์ได้ algorithm: brute, 
n_neighbors: 22, p: 1, weights: uniform แบบจ าลองจะมีประสิทธิภาพดังนี้  Accuracy score 
0.6142, F1 score 0.5663, Recall score 0.5841 และ Precision score 0.6124 

 

 
 

ภาพประกอบ 36 จ านวนส่วนประกอบหลังการคัดแยกคุณลักษณะเด่นฟีเจอร์ด้วย PCA และค่า 
accuracy  ในการสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม KNN 
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4.6.3 แบบจ าลองท่ีสร้างด้วยอัลกอริธึม Support Vector Machine 
เมื่ อหาองค์ประกอบที่ ให้  Accuracy ดีที่ สุดในการปรับมิติ ฟี เจอร์ด้ วย PCA พบว่าได้

องค์ประกอบฟีเจอร์เท่ากับ 13 ตามภาพประกอบ 37 และปรับพารามิเตอร์ได้ C: 1, degree: 1, 
gamma: 0.1, kernel: poly, decision_function_shape: ovr แบบจ าลองจะมีประสิทธิภาพดังนี้
Accuracy: 0.5708, F1 score 0.5482 Recall 0.5525 และ Precision 0.5612 

 

 
 

ภาพประกอบ 37 จ านวนส่วนประกอบหลังการคัดแยกคุณลักษณะเด่นฟีเจอร์ด้วย PCA และค่า 
accuracy  ในการสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม SVM 

 

4.6.4 แบบจ าลองท่ีสร้างด้วยอัลกอริธึม Random Forest 
เมื่ อหาองค์ประกอบที่ ให้  Accuracy ดีที่ สุดในการปรับมิติ ฟี เจอร์ด้ วย PCA พบว่าได้

องค์ประกอบฟีเจอร์เท่ากับ 9 ตามภาพประกอบ 38 และปรับพารามิเตอร์ได้ max_depth: 31, 
max_features: auto, min_samples_leaf: 14, min_samples_split: 9, n_estimators: 38 
แบบจ าลองจะมีประสิทธิภาพดังนี้  Accuracy 0.6308, F1 score 0.5798, Recall 0.6018 และ 
Precision 0.6243 
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ภาพประกอบ 38 จ านวนส่วนประกอบหลังการคัดแยกคุณลักษณะเด่นฟีเจอร์ด้วย PCA และค่า 
accuracy  ในการสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริธึม Random Forest 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในการวิจัยเรื่องการจ าแนกประเภทโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าจากข้อมูลแบบประเมิน
อาการวิงเวียนศีรษะโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ผู้วิจัยได้วัดประสิทธิภาพของแบบจ าลองแต่
ละอัลกอริธึม เพ่ือน ามาเปรียบเทียบและสรุปผล โดยสามารถแบ่งหัวข้อในการสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
3. ข้อเสนอแนะ 

 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

 โรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้ป่วยอย่างยิ่ง 
โรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าที่พบบ่อยมี 2 ประเภท และสามารถวินิจฉัยจ าแนกประเภทได้โดย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น อีกทั้งวิธีการกายภาพบ าบัดเพ่ือรักษาโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าที่ต่าง
ประเภทกันก็มีความต่างกัน ดังนั้นการจ าแนกประเภทของโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าที่ถูกต้องและ
รวดเร็วจะสามารถช่วยผู้ป่วยและแพทย์ในการด าเนินการรักษาเพ่ือยับยั้งอาการที่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ป่วยได ้
 ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะมาใช้สร้างแบบจ าลอง
ด้วยอัลกอริธึมต่าง ๆ และการคัดเลือกฟีเจอร์ด้วยวิธีที่ต่างกัน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างแบบจ าลองในการจ าแนกประเภทของโรคเวียนศีรษะต่อไป โดยวัด
ประสิทธิภาพของแต่ละแบบจ าลองได้ตามตาราง 5 
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ตาราง 5 แสดงประสิทธิภาพแบบจ าลองที่สร้างจากชุดของฟีเจอร์ที่ต่างกัน และอัลกอริธึมที่ต่างกัน 
 

วิธีการ
จัดการ
ฟีเจอร์ 

อัลกอริธึม ฟีเจอร์ (จ านวนฟีเจอร์) Accuracy 
score 
(%) 

Recall 
score 
(%) 

F1 
score 
(%) 

Precision 
score 
(%) 

- GNB age, P1, E2, F3, P4, F5, F6, F7, 
P8, E9, E10, P11, F12, P13, 
F14, E15, F16, P17, E18, F19, 
E20, E21, E22, E23, F24, P25   
(26) 

54.27 53.61 53.35 53.41 

KNN 52.61 51.18 49.69 50.44 
SVM 57.04 56.12 55.32 56.59 
RF 57.87 54.18 55.31 60.04 

คัดเลือก
ฟีเจอร์โดย
Filter 
Method - 
chi-square 

GNB F7_E23, E15, E23, F7, P8, F24  
(6) 

67.51 65.97 65.95 67.20 

KNN F7_E23, E15, E23, F7, P8  (5) 64.94 62.64 62.26 65.53 
SVM F7_E23, E15, E23   (3) 64.03 62.73 62.63 64.06 
RF F7_E23, E15, E23, F7, P8  (5) 63.12 61.10 62.63 62.81 

คัดเลือก
ฟีเจอร์โดย 
Wrapper 
Method - 
RFE 

GNB - - - - - 
KNN - - - - - 

SVM F7_E23, E2, E21, F19, P17, 
P25  (6) 

65.69 63.81 63.41 65.32 

RF age, F24, E20, F19, F14, 
P25, F12, P11, P13, 
F7_E23, F3, P8 (12) 

62.29 59.87 55.32 61.97 

Feature 
Extraction- 
PCA 

GNB n_component = 17 63.32 62.09 61.97 62.82 
KNN n_component = 8 61.42 58.41 56.63 61.24 

SVM n_component = 13 57.08 55.25 54.82 56.12 
RF n_component = 9 63.08 60.18 57.98 62.43 

  

 แบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพที่สุดได้จากการสร้างด้วยอัลกอริธึม Gaussian Naïve Bayes  
โดยใช้ฟีเจอร์ที่ผ่านการคัดเลือกด้วย chi-square ได้แก่ F7_E23, E15, E23, F7, P8 และ F24 โดยให้ค่า
ประสิทธิภาพ ดังนี้  Accuracy score 67.51%, Recall score 65.97%, F1 score 65.95% และ 
Precision score 67.20%  
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 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากตาราง 5 แบบจ าลองสร้างด้วยอัลกอริธึม Gaussian Naïve Bayes ให้ประสิทธิภาพดี
ที่สุด เนื่องจากเป็นอัลกอริธึมที่เหมาะกับข้อมูลขนาดเล็ก แต่ประสิทธิภาพที่ได้ยังไม่เพียงพอส าหรับ
การใช้ในทางการแพทย์ จึงต้องมีการพัฒนาแบบจ าลองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือน าไปใช้จริงได้ 
 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

1. เนื่องจากโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย ดังนั้นหากมีการเก็บ
ข้อมูลได้มากขึ้นกว่านี้ อาจจะเหมาะสมกับแบบจ าลองที่สร้างด้วยอัลกอริธึม Random 
Forest มากกว่า 

2. ในการวิจัยครั้งนี้ เมื่อคัดเลือกฟีเจอร์ด้วย chi-square และ RFE พบว่าฟีเจอร์ที่ได้มี
ฟีเจอร์ที่สร้างใหม่ คือ F7_E23 ทั้งสิ้น ฟีเจอร์ F7_E23 จึงน่าจะเป็นฟีเจอร์ส าคัญที่ช่วย
ในการพัฒนาการสร้างแบบจ าลองเพ่ือจ าแนกประเภทโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า
ต่อไปได ้

3. การหาฟีเจอร์เพ่ิมเติม เช่น ระยะเวลาที่เกิดอาการเวียนศีรษะ และ ระยะเวลาการด าเนิน
โรค อาจจะเป็นฟีเจอร์ส าคัญที่ท าให้แบบจ าลองจ าแนกประเภทเวียนศีรษะขณะเปลี่ยน
ท่ามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายละเอียดโค้ดที่ใช้ในการวิจัย 
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