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อ�ปกรณ�สแกนสมองแบบพกพ� (21701) 

ดร. อล�สแตร� แมคอ�แวน (Dr. Alistair McEwan) และ
ท�มว�จ(ยจากมหาว�ทยาล(ย University College London
(UCL)ก6าล(งพ(ฒนาอ:ปกรณ�สแกนสมองแบบพกพา
(Portable Brain Scanner) ท�Bสามารถตรวจสอบอาการของ
ผFGปHวยจากโรคเสGนเลKอดสมอง (Stroke) เพKBอปMองก(นการท�B
สมองถFกท6าลายจากอาการสมองขาดเลKอด โดยไดGร(บ
งบประมาณสน(บสน:นการด6าเน�นการว�จ(ยจาก มFลน�ธ� Action
Medical  Research จ6านวน 140,000 ปอนด� หรKอประมาณ
10 ลGานบาท

อ:ปกรณ�สแกนสมองแบบพกพาจะใชG "เทคโนโลย�
bluetooth” ในการสKBอสารและเชKBอมตYอก(บเครKBอง
คอมพ�วเตอร�ท�Bต�ดต(Zงบนรถพยาบาล ด(งน(ZนเจGาหนGาท�Bทาง
การแพทย�ในรถพยาบาลสามารถใชGอ:ปกรณ�ด(งกลYาวในการ
ตรวจผFGปHวยกYอนท�Bจะเด�นทางถ[งโรงพยาบาลไดG

เทคโนโลย�ท�BจะใชGในการพ(ฒนาอ:ปกรณ�สแกนน�ZไดGแกY
Electrical Impedance Tomography (EIT) ซ[Bงเปaนว�ธ�การ
สรGางภาพถYายทางการแพทย�โดยการต�ดอ�เลcกโทรด
(Electrode) ตามสYวนตYางๆ ของรYางการมน:ษย� เพKBอตรวจ
สอบการเปล�BยนแปลงหรKอความผ�ดปรกต�ท�Bเก�ดข[Zนก(บสมอง
ไดG นอกจากน�Zอ:ปกรณ�สแกนสมองด(งกลYาว จะม�ขนาดเลcก
กระท(ดร(ด นZ6าหน(กเบา และใชGงานไดGโดยไมYเส�ยคYาใชGจYาย

มาก โดยท�มว�จ(ยจะออกแบบอ:ปกรณ�ใหGสามารถสวมใสYบน
ศ�รษะของผFGปHวยไดGอยYางสะดวกรวดเรcว พรGอมท(Zงสามารถ
ประเม�นอาการไดGอยYางถFกตGองเพKBอใหGการร(กษาพยาบาล
สามารถด6าเน�นการไดGท(นท�  ส6าหร(บผFGปHวยท�Bม�อาการเสGน
เลKอดท�Bไปเล�Zยงสมองอ:ดต(นน(Zน การว�น�จฉ(ยและการเร�Bมร(กษา
พยาบาลในเวลาอ(นรวดเรcวจะท6าใหGสามารถร(กษาช�ว�ตผFGปHวย
รวมท(Zงลดผลกระทบจากการท�BสมองขาดเลKอดซ[Bงท6าใหG
บร�เวณท�BสมองจะถFกท6าลายม�ขนาดเลcกลงไดG

โดยสYวนใหญYการร(กษาโรคหลอดเลKอดสมองน(Zน แพทย�
จะใหGยาสลายกGอนเลKอด หรKอยาขยายหลอดเลKอดภายใน 3
ช(Bวโมงหล(งจากการเก�ดอาการ อยYางไรกcด�กYอนท�Bจะท6าการ
ร(กษาน(Zน แพทย�จะตGองว�น�จฉ(ยและทราบสาเหต:ของการ
อ:ดต(นของเสGนเลKอดในสมองกYอน เพKBอเปaนขGอมFลในการ
พ�จารณาว�ธ�การร(กษา ซ[Bงในปiจจ:บ(นจะสามารถตรวจสอบไดG
โดยการสแกนสมองดGวยคลKBนแมYเหลcกไฟฟMา (Magnetic
Resonance Imaging:MRI) หรKอ Computer Tomography
(CT) scan ท�BจะตGองใชGเวลาในการด6าเน�นการนาน และจะ
ตGองกระท6าท�BโรงพยาบาลเทYาน(Zน ด(งน(Zนหากการพ(ฒนา
อ:ปกรณ�น�Zส6าเรcจ กcจะชYวยใหGการว�น�จฉ(ยและข(Zนตอนการร(กษา
สามารถด6าเน�นการไดGอยYางรวดเรcวย�Bงข[Zน

ในอนาคตหากอ:ปกรณ�ด(งกลYาวส6าเรcจและใชGงานไดG
ท�มว�จ(ยม�แผนการท�Bจะพ(ฒนาใหGอ:ปกรณ�ด(งกลYาวสามารถ
สYงภาพถYายทางการแพทย�ผYานเครKอขYายอ�นเทอร�เนcตไปย(ง
เครKBองคอมพ�วเตอร�ในโรงพยาบาล และเจGาหนGาท�Bร(งส�ว�ทยา
เพKBอใหGแพทย�สามารถเตร�ยมการร(กษาไดGกYอนท�BผFGปHวยจะเด�น
ทางมาถ[งโรงพยาบาล นอกจากน�Zย(งหว(งวYาจะน6าเอาเทคน�ค
น�Zไปประย:กต�ใชGในการว�น�จฉ(ยโรคไมเกรน เนKZองอก โรคห(วใจ
โรคปอด และตรวจสอบการท6างานของต(บอ�กดGวย

เทคโนโลย� bluetooth คKอเทคโนโลย�คลKBนว�ทย:ระยะส(Zนท�Bท6าใหGอ:ปกรณ�หรKอ
เครKBองคอมพ�วเตอร�แบบพกพาท�Bสน(บสน:นเทคโนโลย�ด(งกลYาวสามารถการ
แลกเปล�BยนขGอมFลไดG 
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โรคหลอดเลKอดสมอง สYวนใหญYเก�ดจากเสGนเลKอดสมองแตก
ต�บ หรKอกGอนเลKอดอ:ดต(นในสมอง

ภาพจาก news.bbc.co.uk

สถ$ต$ท&�น��สนใจ

ท:กปnประชากรจ6านวนกวYา 130,000 คนในสหราชอาณาจ(กร
ปHวยดGวยโรคหลอดเลKอดสมอง และกวYา 60,000 คนเส�ยช�ว�ตจาก
อาการด(งกลYาว นอกจากน�ZอาการเสGนเลKอดท�Bไปเล�Zยงสมองอ:ดต(นน�Z
ย(งเปaนสาเหต:หล(กของความพ�การอยYางร:นแรงเชYน อ(มพาต ใน
สหราชอาณาจ(กรอ�กดGวย  ส6าหร(บในประเทศสหร(ฐอเมร�กาน(Zน
ประชากรกวYา 700,000 คนตYอปnปHวยจากโรคหลอดเลKอดสมองน�Z
ส6าหร(บในประเทศไทยน(Zน ผFGปHวยจากโรคหลอดเลKอดสมองในปn
พ.ศ. 2546 ม�ประมาณ 19,000 คน ซ[Bงจ(ดเปaนความเจcบปHวยอ(นด(บ
3 รองจาก การต�ดเชKZอ HIV และอ:บ(ต�เหต:จากรถยนต� ในประชากร
ของประเทศ



ห��นยนต�เพ��อก�รฟ��นฟ�ด!�นระบบประส�ท  (21702)

"น(กว�จ(ยน6าห:Yนยนต�หรKอ “Anklebot” ท�BสรGางข[ZนมาใสYใหGก(บ
ผFGปHวย และทดลองเด�นเพKBอฟuvนฟFการเคลKBอนไหวของ
กลGามเนKZอบร�เวณขGอเทGา"  ภาพจาก : web.mit.edu

ปiจจ:บ(น MIT (Massachusetts Institute of
Technology) เปaนหนYวยงานท�Bประสบความส6าเรcจในสาขา
การบ6าบ(ดโดยใชGห:Yนยนต�เพKBอชYวยในการเคลKBอนไหวของ
ผFGปHวย เชYน แขน ขGอมKอ ขา และขGอเทGา

เมKBอส�บกวYาปnท�BผYานมาท�มน(กว�จ(ยซ[Bงน6าโดย Hogan และ
Krebs ไดGค�ดประด�ษฐ�ห:Yนยนต�เพKBอฟuvนฟFการเคลKBอนไหวของ
แขนม�ชKBอวYา MIT-Manus ข[Zนมา และไดGน6าไปทดลองก(บ
ผFGปHวยประมาณ 300 คน โดยใหGผFGปHวยน(BงอยFYบนโตzะโดยวาง
แขนสYวนลYางและขGอมKอลงบนท�Bย[ดซ[Bงต�ดอยFYก(บแขนห:Yนยนต�
และท�BหนGาจอว�ด�โอจะแสดงการออกก6าล(งกายแขนใหGผFGปHวย
ปฏ�บ(ต�ตาม เชYน การลากเสGนไปตามจ:ด หรKอวาดเขcมนาฬ�กา
ถGาไมYม�การเคลKBอนไหวใดๆ เก�ดข[Zนห:Yนยนต�จะท6าการออกแรง
ขย(บแขนของผFGปHวย ถGาผFGปHวยสามารถเร�BมเคลKBอนไหวไดGเอง
ห:Yนยนต�กcจะปร(บลดแรงท�BใชGขย(บแขนของผFGปHวยลงในการ
ทดลองชYวงแรกน(กว�จ(ยพบวYา การเคลKBอนไหวของผFGปHวยท�BใชG
เครKBองชน�ดน�Z 4-5 ช(BวโมงตYอส(ปดาห� จะม�พ(ฒนาการท�Bด�ข[Zน
มากกวYาผFGปHวยอ�กกล:Yมท�BไมYไดGร(บการบ6าบ(ดโดยห:Yนยนต� 

นอกจากน�Z น(กว�จ(ยย(งไดG
ค�ดคGนเครKBองมKอเพKBอใชG
ส6าหร(บการฟuvนฟFสYวนอKBนๆ
ของรYางกายอ�กดGวย เชYน
ไหลYและขGอศอก และย(งคGน
พบอ�กวYาประส�ทธ�ภาพของ
เครKBองมKอเพ�ยงชน�ดเด�ยวน(Zน
ย(งม�ขGอจ6าก(ด การท�Bจะท6าใหG
ผลการร(กษาม�ประส�ทธ�ภาพ
มากท�Bส:ดคKอการใชGห:Yนยนต�
หลากหลายชน�ด (gym of
robots) ซ[BงจะเปaนสYวนส6าค(ญ
ท�BจะชYวยในการเคลKBอนไหว
แขน ขGอมKอ ขา และขGอเทGา
ของผFGปHวยใหGสามารถเคลKBอนไหวไดGเรcวย�Bงข[ZนและเมKBอเรcวๆ น�Z
ท�มน(กว�จ(ยย(งไดGประด�ษฐ�ห:Yนยนต�ตGนแบบส6าหร(บบร�เวณ
ขGอเทGาเร�ยกวYา Anklebot  ม�ล(กษณะการท6างานคลGายก(บ
MIT-Manus คKอห:Yนยนต�จะม�ท�Bย[ดบร�เวณขาเพKBอพ(ฒนาการ
เคลKBอนไหวกลGามเนKZอบร�เวณขGอเทGา และท�Bส6าค(ญคKอการ
ทรงต(วและขGอตYอท�BเคลKBอนไหวอยYางม�ประส�ทธ�ภาพ เพKBอชYวย
พ(ฒนาการกGาวเด�นและปMองก(นการหกลGม ซ[Bงส6าค(ญอยYางย�Bง
ส6าหร(บผFGท�Bม�ขGอจ6าก(ดของการเคลKBอนไหวขGอเทGา

ในเดKอนกรกฎาคม 2005 ท�BผYานมา MIT รYวมก(บ
Baltimore Veterans Administration Medical Center
ไดGจ(ดต(ZงศFนย�เก�Bยวก(บห:Yนยนต�ส6าหร(บร(กษาโรคทางดGาน
ประสาทโดยเฉพาะข[Zน เพKBอบ6าบ(ดการเคลKBอนไหวแขนและขา
โดยเฉพาะ  โดยม�จ:ดม:YงหมายเพKBอเรYงการพ(ฒนาใหGสามารถ
กGาวเด�นไปอยYางรวดเรcวย�Bงข[Zน โดยน6าระบบตYางๆ มาใชGเพKBอ
ฟuvนฟFการเคลKBอนไหวของผFGปHวยและประส�ทธ�ภาพของ
กลGามเนKZอห(วใจ ตลอดจนการศ[กษาห:Yนยนต�ดGานอาย:รเวท
และปร(บปร:งค:ณสมบ(ต�ตYางๆ ใหGสามารถใชGงานไดGอยYางม�
ประส�ทธ�ภาพ

ว$ธ&ลดคว�มร!อนของคอมพ$วเตอร�ช$ปแบบใหม�โดยใช!
โลหะเหลว (21703)

กอร�ดอน ม(วร� ผFGรYวมกYอต(Zงบร�ษ(ทอ�นเทล กลYาวไวGใน
กฎของม(วร� (Moore’s Law) วYาจ6านวนทรานซ�สเตอร�บนแผYน
วงจรรวม (Integrated Circuit) จะเพ�Bมข[Zนเปaน 2 เทYาท:กๆ
18 เดKอน ในขณะท�BราคาจะไมYเพ�Bมข[Zน แตYปiญหาส6าค(ญท�Bเก�ด
ข[ZนมาพรGอมก(บจ6านวนทรานซ�สเตอร�ท�Bเพ�Bมมากข[Zน คKอ
ปiญหาเรKBองความรGอน

การน6าช�ZนสYวนและวงจรหลายๆช�Zนมาประกอบก(นเปaน
แผYนไมโครช�ปตGองอาศ(ยพล(งงานไฟฟMาเพKBอชYวยใหGแผYนช�ป
ท6างานไดG และพล(งงานเหลYาน�Zจะเปล�BยนเปaนความรGอน ซ[Bง
ส6าหร(บช�ปร:YนใหมYๆ ถGาไมYร(บการท6าใหGเยcนลงอยYางเหมาะสม
ความรGอนน�Zสามารถข[ZนไปไดGสFงกวYา 100 องศาเซลเซ�ยส 

ปiญหาเรKBองความรGอนไดGทว�ความร:นแรงข[Zน ท6าใหGเมKBอ
ปnท�BแลGว บร�ษ(ทอ�นเทล ตGองยกเล�กโครงการ CPU ความเรcว
สFง (High-Speed-CPU Project) เนKBองจากบร�ษ(ทไมYสามารถ
หาว�ธ�ท�Bเหมาะสมในการท6าใหGช�ปท�Bม�ความรGอนสFงเยcนลงไดG
ช�ปท�Bม�ความรGอนสFงเก�นไปจะท6างานไดGไมYเตcมประส�ทธ�ภาพ
และอาจจะท6าใหGเครKBองคอมพ�วเตอร�หย:ดท6างานไดG

ด(งน(Zนในปiจจ:บ(นจ[งม�ความตGองการหาว�ธ�ท�BจะชYวยลด
ความรGอนใหGก(บคอมพ�วเตอร�ช�ปเพKBอใชGแทนท�Bเทคโนโลย�
ด(Zงเด�มคKอการใชGอากาศเปaนต(วชYวยลดความรGอน (Air
Cooling)  นอกจากน(Zน ย(งม�อ�กว�ธ�หน[Bงท�BเปaนไปไดGคKอ การใชG
โลหะเหลวในการชYวยท6าความเยcน (Liquid Metal Cooling)
ซ[Bงเปaนเทคโนโลย�ท�BถFกน6าไปใชGก(บเครKBองปฏ�กรณ�น�วเคล�ยร�
เทคโนโลย�น�ZใชGหล(กการผสมของโลหะบางอยYางท�Bจะคง
สภาพเปaนของเหลวไดGท�Bอ:ณหภFม�หGองในขณะน�Zบร�ษ(ท นาโน
คFลเลอร�ส (NanoCoolers) ซ[BงเปaนผFGน6าทางดGานเทคโนโลย�น�Z
ไดGใชGสYวนผสมของแกลเล�ยม (Gallium) และอ�นเด�ยม
(Indium) และด�บ:กจ6านวนเลcกนGอย ซ[Bงม�สถานะเปaนของ
เหลวและสามารถไหลไดGอยYางอ�สระท�Bอ:ณหภFม�สFงกวYา 7
องศาเซลเซ�ยส สYวนผสมใหมYท�Bบร�ษ(ทก6าล(งพ(ฒนาอยFYจะ
สามารถไหลไดGอยYางอ�สระท�Bอ:ณหภFม�สFงกวYา ลบ 10 องศา
เซลเซ�ยส

หล(กการท6างานของเทคโนโลย�น�ZคKอโลหะเหลวน�Zจะ
ไหลวนรอบๆคอมพ�วเตอร�หรKอกราฟฟ�กการ�ดและจะจ(บเอา
ความรGอนจากดGานบนของคอมพ�วเตอร�ช�ป หล(งจากน(Zนของ
เหลวน�ZกcจะถFกปi�มผYานทYอไปย(งเครKBองคลายความรGอน
(radiator) ซ[Bงเปaนท�Bท�BความรGอนจะถFกปลYอยออกไปใน
อากาศ  ส:ดทGายของเหลวท�Bเยcนลงกcจะไหลเว�ยนกล(บไปท�B
คอมพ�วเตอร�ช�ปใหมYอ�กคร(Zง
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เครKBองปi�มท�BใชGส6าหร(บปi�มโลหะเหลวใหGไหลวนอยFYใน
ระบบเปaนขGอไดGเปร�ยบอยYางหน[Bงของเทคโนโลย�น�ZเมKBอเท�ยบ
ก(บการใชGนZ6าเปaนต(วชYวยลดความรGอน (Water Cooling)
ซ[BงถKอวYาเปaนเทคโนโลย�คFYแขYงท�Bส6าค(ญ กลYาวคKอ ปi�มสามารถ
ท6าใหGของเหลวไหลเว�ยนไดGโดยอาศ(ยแรงแมYเหลcกไฟฟMา
เนKBองจากของเหลวด(งกลYาวม�ล(กษณะเปaนโลหะ ด(งน(Zนข(Zน
ตอนการปi�มโลหะเหลวจ[งไมYตGองใชGพล(งงานมากและไมYม�
เส�ยงด(งเหมKอนก(บการปi�มนZ6าเพKBอใชGลดความรGอน 

สาเหต:ท�BโลหะเหลวไดGร(บความสนใจมากในการน6ามา
ใชGลดความรGอนของคอมพ�วเตอร�ช�ป เนKBองจากโลหะเหลวม�
ความสามารถในการดFดความรGอนไดGด�กวYานZ6าถ[ง 65 เทYา และ

ด�กวYาอากาศถ[ง 1600 เทYา ด(งน(ZนความรGอนของคอมพ�วเตอร�
ช�ปกcจะถFกท6าใหGเยcนลงไดGอยYางรวดเรcวข[Zน

อยYางไรกcตาม แมGวYาโลหะเหลวจะม�แนวโนGมสFงใน
การน6ามาใชGก(บคอมพ�วเตอร� แตYผFGเช�BยวชาญบางคนกลYาววYา
การน6าเทคโนโลย�มาใชGงานจร�งย(งคงไมYเก�ดข[Zนเรcวๆน�Z เนKBอง
จากตGองม�การทดสอบช�ZนสYวนใหมYๆ ท�Bจะน6ามาใชGในระบบใหG
มากกวYาน�Z และน(กว�จ(ยย(งคงตGองหาว�ธ�ท�Bม�ประส�ทธ�ภาพใน
การปลYอยความรGอนใหGออกไปจากโลหะเหลวกYอนท�Bม(นจะ
ไหลเว�ยนกล(บไปท�Bคอมพ�วเตอร�ช�ปใหมYอ�กคร(Zง

ท�Bมา  21701: Bluetooth device to save stroke victims 
     http://edition.cnn.com/2005/TECH/08/15/spark.stroke/index.html

            Bluetooth scanner 'stoke hope'  http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4153580.stm
            สถ�ต�สาธารณส:ข กระทรวงสาธารณส:ข http://www.mpph.go.th
        21702: http://web.mit.edu/newsoffice/2005/stroke-robot.html
        21703: http://www.technologyreview.com/articles/05/07/wo/wo_072205burns.asp?trk=top
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ท�Bปร[กษา: ทว�ศ(กด�� กออน(นตกFล และ ชฎามาศ ธ:วะเศรษฐก:ล บรรณาธ�การบร�หาร: ก(ลยา อ:ดมว�ท�ต
กองบรรณาธ�การ: จ�ราภรณ� แจYมช(ดใจ, ถว�ดา ม�ตรพ(นธ�,  พรรณ� พน�ตประชา, อภ�ญญา กมลส:ข, อล�สา คงทน,และ จ�นตนา
พ(ฒนาธรช(ย 
สงวนล�ขส�ทธ�� (c) 2548 โดยศFนย�เทคโนโลย�อ�เลcกทรอน�กส�และคอมพ�วเตอร�แหYงชาต� สวทช. การน6าไปต�พ�มพ�หรKอเผยแพรY
ในสKBออKBนจะท6าไดGตYอเมKBอไดGร(บอน:ญาตเปaนลายล(กษณ�อ(กษรจากเจGาของล�ขส�ทธ��เทYาน(Zน
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