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ผลการศึกษาทางวิชาการชใี้ หเห็นบทบาทของอุปกรณสวมใสอัจฉริยะ ในการแจงเตือนการแพรระบาดและการบริหาร
จัดการระบบสาธารณสุขตงั ้ แตเนิ่น ๆ
ในรายงานวิจัยลาสุดหัวขอ Learning from Large-Scale Wearable Device Data for Predicting Epidemics
Trend of COVID-19 ซึ่งเผยแพรโดยฉบับพิเศษ[1]จากวารสารทางวิทยาศาสตรเจาหนึ่ง[2] Huami ไดแสดงใหเห็น
ศักยภาพในการบริหารจัดการสุขภาพของอุปกรณสวมใส รวมถึงบทบาทสําคัญของอุปกรณเหลานี้ในการแจงเตือน
การแพรระบาดและระบบสาธารณสุขตงั ้ แตเนิ่น ๆ เพื่อใหเบาะแสใหม ๆ ในการจัดตงั ้ ระบบเฝ าระวังการแพรระบาด
ในวงกวาง และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและคาดการณทางสาธารณสุข[3]
การวิจัยนี้[4]ไดรับการสนับสนุนจาก Huami Corporation ซึ่งไดมีการกําหนดโมเดลการคาดการณข้ น
ึ โดยใชบก
ิ๊ ด
าตาและอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ สิ่งนี้กอใหเกิดแนวทางใหมในการคาดคะเนแนวโน มการแพรระบาดของโรคโควิด
-19

การวิจัยดังกลาวดําเนินการภายใตนโยบายความเป็ นสวนตัวของ Huami และการปกป องขอมูล นักวิจัยไดเก็บ
ขอมูลอัตราหัวใจเตน กิจกรรมทางกายภาพ การนอน และขอมูลทางสรีรวิทยาอ่ น
ื  ๆ ที่เกี่ยวของกับอาการขางตน
โดยเป็ นขอมูลจากอุปกรณสวมใสอัจฉริยะ จนไดขอมูลที่ลบตัวบงชอ
ี้ อกไปจากเซ็นเซอรของผูสวมใสอุปกรณ Huami
ราว 1.3 ลานคน ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 ตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่
เหมาะสม ทัง้ นี้ ผูใชงานทุกรายไดรับการชแ
ี้ จงแลววา ขอมูลของพวกเขาที่ลบตัวบงชอ
ี้ อกไปแลวอาจนําไปใชในการ
วิจัยทางวิชาการ[5]
ผลการวิจัยพบวา เมื่ออุณหภูมิรางกายข้ น
ึ ทุก 1 องศาเซลเซียส อัตราการเตนของหัวใจก็จะเพิ่มข้ น
ึ ประมาณ 8.5
bpm[6] และเมื่อประเมินจากขอมูลดังกลาวแลว การที่อัตราหัวใจเตนเพิ่มข้ น
ึ จากอาการไขที่เกี่ยวของกับโรคโควิด
-19 หรือโรคที่มีอาการคลายไขหวัดใหญ ก็ถือเป็ นจุดเริ่มตนที่ดีในการเฟ นหาแนวทางตรวจจับความผิดปกติทางสรีร
วิทยา
นักวิจัยของ Huami ไดกําหนดเกณฑประเมินความผิดปกติของอัตราการเตนของหัวใจขณะพักไวที่ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.5 เหนือจากคาเฉลี่ยของแตละบุคคลเป็ นเวลา 5 วันติดตอกัน และระยะเวลานอนมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานไมนอยกวา 0.5 เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย
ผลการวิเคราะหโมเดลคาดคะเนพบวา ในเมืองอูฮน
ั ่  ปั กกิ่ง เซินเจิน
้ เหอเฟย และหนานจิง มีการพบชวงการแพร
ระบาดชัดเจนในเสนโคงคาดคะเนอัตราการติดเชื้อของแตละเมือง ซึ่งสอดคลองกับการแพรระบาดจริงในแตละเมือง
ยกตัวอยางเชน ที่เมืองอูฮน
ั ่  อัตราการติดเชื้อที่คาดการณจากแบบจําลองดังกลาวแตะระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 28 มกรา
คม ขณะที่จํานวนผูปวยไดทีรับการยืนยันรายใหมของเมืองอูฮน
ั ่  แตะระดับสูงสุดจริง ๆ เกือบ 2,000 รายในวันที่ 7
กุมภาพันธ โดยอัตราการติดเชื้อที่คาดไววาจะแตะระดับสูงสุดนัน
้ ถึงจุดสูงสุดกอนเกิดข้ น
ึ จริง 10 วัน
เมื่อพิจารณาถึงชวงหางระหวางการติดเชื้อโควิด-19 กับการแสดงอาการและการวินิจฉัยแลว ผลลัพธที่ไดจากแบบ
จําลองดังกลาวยังสอดคลองกับผลการศึกษาโควิด-19 ยอนหลัง ซึ่งดําเนินการโดยศูนย Chinese Center for
Disease Control[7]
ความพยายามที่เพิ่มข้ น
ึ ในการสูกับโรคโควิด-19 และการจัดการดานสุขภาพ
นอกจากงานวิจัยทางวิชาการจาก Huami แลว ทางบริษท
ั ยังคงเดินหน าความพยายามตามพันธกิจ Connect
Health with Technology โดยบริษท
ั ไดบริจาคเวชภัณฑและอุปกรณการแพทยมูลคา 11.5 ลานหยวนในชวงการ
แพรระบาดของโควิด-19
Amazfit ซึ่งเป็ นแบรนดของ Huami ไดเริ่มพัฒนาหน ากากอนามัย N95 แบบใสในช่ อ
ื Amazfit AERI เพื่อชวยยก
ระดับการบริหารจัดการทางการแพทยและการปองกันการแพรระบาดทว
ั ่ โลก ผลิตภัณฑคอนเซปตนี้ประกอบดวยที่
ครอบแบบใสพรอมคุณสมบัติกันฝาและโครงหน ากากแบบโปรงแสง ซึ่งทําใหมองเห็นสีหน าของผูสวมใส สงผลให
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Amazfit AERI ที่ล้าํ สมัยยังสามารถทําความสะอาดดวยตัวเองและคงอยูนานหลายสัปดาห และในเดือนเมษายนที่ผา
นมา Amazfit X Smartwatch สุดล้าํ สมัย ที่มีจอแสดงผล AMOLED แบบโคง และดีไซนไรปุมกด ไดเปิ ดขายผาน
การทําคราวดฟันดิง ซึ่งสรางประสบการณเหนือชน
ั ้ แกผูใชงานเชนกัน
ในเรื่องของการตอสูกับโรคโควิด-19 Huami ยังไดจับมือเป็ นพันธมิตรกับศูนย China National Clinical
Research Center of Respiratory Disease (NCRCRD) และสถาบัน Guangdong Nanshan Medical
Innovation Institute ซึ่งนําโดยนายแพทยจงหนานซาน เพื่อสรางหองปฏิบัติการอุปกรณอัจฉริยะ หองปฏิบัติการ
ดังกลาวจะใชเทคโนโลยีอุปกรณสวมใสอัจฉริยะของ Huami และอัลกอริทึมประมวลผลอันทรงพลัง เพื่อชวยผูปวย
โรคโควิด-19 ที่หายดีแลวในการติดตามอาการและดูแลตนเองผานแพลตฟอรมบก
ิ๊ ดาตาอยาง NCRCRD
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