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Tóm tắt: 
 

Với nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng tăng, việc theo dõi các chỉ số sức khỏe, trong đó độ bão 

hòa oxy trong máu (SpO2) là một thông số quan trọng vẫn luôn được quan tâm nghiên cứu. Tuy 

nhiên, việc tích hợp tính năng này trên các thiết bị đeo cá nhân vẫn còn nhiều hạn chế bởi phương 

pháp đo và vị trí đo gây bất tiện cho người dùng trong sinh hoạt hằng ngày, chẳng hạn đo trên tai, 

ngón tay và chân,... Để giải quyết vấn đề này, bài báo nghiên cứu ứng dụng phương pháp phản xạ 

ánh sáng để thực hiện đo SpO2 tại cổ tay. Từ đó, tác giả nghiên cứu thiết kế bo mạch đeo tay nhỏ 

gọn tích hợp chức năng đo SpO2, đồng thời hỗ trợ khả năng kết nối giám sát dữ liệu từ xa. Dữ liệu 

thực nghiệm đo được từ thiết bị được phân tích và so sánh với thiết bị SpO2 thương mại. Kết quả 

đo SpO2 có sai lệch chuẩn 4,4 % cho thấy tính khả thi của giải pháp.  
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thống theo dõi giám sát từ xa; jQuery; Web service.   
 

Abstract: 
 

Asthe demand for health care has been increasing, monitoring of health indicators including blood 

oxygen saturation (SpO2), an important parameter, has always attracted interest from researchers. 

However, integrating this feature on personal wearable devices has been still limited due to 

measurement techniques and positions such as on the ears, fingers and legs, and so on causing 

inconvenience for the users in everyday activities. In order to solve this problem, this paper 

focuses on studying applying light reflection method to measure SpO2 at users’ wrists. There by, 

we propose an own-designed compact circuit board for wearable devices aiming at SpO2 

measurement function. In addition, remote data monitoring function is also investigated and built. 

Measured experimental data collected from the device is analyzed and compared with data from a 

commercial SpO2 meaurement device. The results of maximum standard deviation value of 4.4% 

show the feasibility of the answer.   
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