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ห��นยนต�ผ��ต�ดขน�ดจ��ว (21801) 

ห	
นยนต�จ��วช�วเวชศาสตร�จ��ว ส�าหร�บการผ
าต�ด
(Microscopic Robot Heads for Surgery) น�5  เป7นอ	ปกรณ�
ช
วยผ
าต�ดท�;ถ=กพ�ฒนาขA5นโดยท�มน�กว�ทยาศาสตร�จากสถาบ�น
“Swiss Federal Institute of Technology” เมMองซ=ร�ช
ประเทศสว�สเซอร�แลนด�  ห	
นยนต�จ��วด�งกล
าวน�บเป7นห	
นยนต�
พรSอมเครM;องจ�กรและช�5นส
วนท�;ม�ขนาดเลUกท�;ส	ดท�;น�กว�จ�ยดSาน
ช�วเวชศาสตร�เคยประด�ษฐ�ไดS 

ห	
นยนต�ผ
าต�ดร=ปแบบใหม
ท�;ถ=กพ�ฒนาขA5นน�5 ม�ขนาดเลUก
มาก และสามารถฉ�ดเขSาไปในร
างกายมน	ษย�ผ
านทางเขUม
ฉ�ดยา เพM;อท�าหนSาท�;เป7นผ=Sช
วยแพทย�ในการว�เคราะห�อาการ
อ�กท�5งท�าหนSาท�;เป7นต�วน�าพายาไปย�งจ	ดหมายในร
างกาย
และย�งสามารถช
วยท�าการผ
าต�ดท�;ม�ขนาดเลUกมากๆ ไดS ห	
น
ยนต�ด�งกล
าวไม
ม�แหล
งพล�งงานในต�วเองแต
จะใชSพล�งงาน
จากภายนอกจากแรงดAงด=ดแม
เหลUก

จากการทดลองการท�างานของห	
นยนต�โดยใหSแทรกต�ว
ผ
านเขSาไปย�งเสSนเลMอดพบว
า ไดSผลส�าเรUจท�;ด�และเหมาะ
ส�าหร�บใชSในการส�ารวจตามเสSนเลMอดห�วใจหรMอผ
านไปทาง
ของเหลวหล�งดวงตา นอกจากน�5น ย�งเหมาะส�าหร�บการใชS
ว�เคราะห�ถAงสาเหต	ของโรคในช
องห= รวมท�5งช
วยท�าการร�กษา

โดยท�;คนไขSจะร=SสAกเจUบปวดเพ�ยงเลUกนSอยหรMอไม
ร=SสAกเลย
และย�งช
วยใหSคนไขSใชSเวลาพ�กฟ^_นจากอาการป`วยนSอยลง
จากการผ
าต�ดว�ธ�อM;น

ศาสตราจารย�แบรด เนลส�น ห�วหนSาท�มว�จ�ย กล
าวว
า
การน�าไปใชSท�;ท�มน�กว�จ�ยก�าล�งใหSความสนใจคMอ การใชSใน
การผ
าต�ดตา ซA;งเครM;องมMอน�5สามารถน�าเขSาไปย�งดวงตาไดS
โดยผ
านทางเยM;อภายในล=กตาท�;ท�าหนSาท�;ร�บภาพ (retina)
และหล�งจากน�5นแพทย�ผ=Sท�าการผ
าต�ดจะควบค	มห	
นยนต�ใหS
ท�าการฉ�ดยาเขSาไปย�งเสSนเลMอดท�;อย=
ในล=กตาซA;งม�ขนาดเลUก
มาก (เท
าเสSนผมของมน	ษย�) ไดS

ห	
นยนต�จ��วท�;ท�มว�จ�ยของศาสตราจารย�เนลส�นไดSพ�ฒนา
ขA5นน�5 ม�ขนาดเท
าก�บจ	ดเลUกๆ หรMอเท
าก�บเสSนผม 4 เสSนรวม
ก�นเท
าน�5น แต
ภายในประกอบไปดSวยองค�ประกอบต
างๆ มาก
มาย   กลไกและช�5นส
วนอ�เลUกทรอน�กส�ภายในท�ามาจาก
น�คเก�ล  ซA;งม�การประกอบและออกแบบท�;ใชSว�ธ�การเช
นเด�ยว
ก�บการออกแบบช�ปของคอมพ�วเตอร� โดยม�ความแตกต
าง
จากห	
นยนต�ท�;วไปท�;ตSองม�แบตเตอร�ร�;อย=
บนแผงควบค	มหรMอ
ไม
กUตSองม�สายเชM;อมต
อไปย�งแหล
งก�าเน�ดพล�งงานเพM;อท�า
การข�บเคลM;อนมอร�เตอร�ในต�วห	
นยนต�  ในขณะท�;ห	
นยนต�จ��วน�5
จะใชSพล�งงานจากเครM;องผล�ตแหล
งพล�งงานแม
เหลUกจาก
ภายนอก

พล�งงานแม
เหลUกจะท�าหนSาท�;บ�งค�บใหSห	
นยนต�อย=
ใน
แนวตรงและดAงใหSเคลM;อนไปตามแนวท�;ตSองการ เนM;องจาก
ร=ปทรงของห	
นยนต�จะม�ส
วนท�;ยMดต
อออกไปท�าหนSาท�;คลSาย
เขUมแม
เหลUก  ปลายดSานหนA;งจะม�ประจ	บวกและอ�กดSานหนA;ง
จะม�ประจ	ลบ  ในอด�ตส�;งท�;น�กว�จ�ยตSองค�านAงเป7นพ�เศษในการ
ใชSห	
นยนต�ผ
าต�ดคMอ ปcจจ�ยต
างๆ ท�;เป7นอ	ปสรรคในการท�;จะน�า
ห	
นยนต�ไปย�งจ	ดหมาย แต
ในปcจจ	บ�นปcญหาต
างๆ หมดไป
แลSวเนM;องจากห	
นยนต�ท�;ประด�ษฐ�ไดSน�5 ม�ขนาดท�;เลUกลงจาก
เด�มมาก และนอกจากจะม�ขนาดเลUกมากแลSวย�งม�ส
วน
ประกอบท�;ออกแบบมาเพM;อใชSไดSก�บคลM;นความถ�;แม
เหลUก
โดยเฉพาะอ�กดSวย  ท�าใหSสามารถใชSคลM;นความถ�;ท�;แตกต
าง
ก�นในการควบค	มการท�างานแต
ละส
วนของห	
นยนต�  ต�วอย
าง
เช
น  ถSาปร�บคลM;นความถ�;ไปท�; 2 ก�โลเฮ�ร�ต จะควบค	มใหS
ห	
นยนต� ท�าการปcกเขUมเขSาส=
เสSนเลMอด หรMอถSาปร�บไปย�ง
ความถ�;ท�; 3 ก�โลเฮ�ร�ตจะปล
อยต�วยาเขSาไปย�งเสSนเลMอด
เป7นตSน

เป�สะพ�ยหล�ง: แหล�งผล�ตพล�งง�นใหม�  (21802)

น�กว�ทยาศาสตร�จากมหาว�ทยาล�ยเพนซ�ลเวเน�ยแห
ง
เมMองฟfลลาเดลเฟgย (University of Pennsylvania at
Philadelphia) ประเทศสหร�ฐอเมร�กา ไดSกล
าวว
า ในอ�ก
ไม
ก�;ปgขSางหนSา น�กส�ารวจ หน
วยก=Sช�ว�ต หรMอทหารลาด
ตระเวณ ท�;ตSองใส
เครM;องมMอหรMออ	ปกรณ�ต
างๆไวSในกระเปkาเปl
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ภาพ: แสดงห	
นยนต�ผ
าต�ดร=ปทรงต
างๆ
และเปร�ยบเท�ยบขนาดก�บปลายน�5วของมน	ษย� 

ท�;มา: Courtesy of the Swiss Federal Institute of
Technology



เวลาออกปฏ�บ�ต�การภาคสนาม จะสามารถน�าพล�งงานท�;ผล�ต
ไดSจากการเคลM;อนไหวขA5น-ลงของเปlในขณะท�;ถ=กสะพายไป
ใชSในการท�างานของเครM;องมMอต
างๆ เหล
าน�5แทนแบตเตอร�;ท�;
ม�อาย	การใชSงานท�;จ�าก�ดไดS

โครงสรSางของเปlสะพายหล�งท�;สามารถผล�ตพล�งงานไดSเอง
ภาพจาก : edition.cnn.com

แนวค�ดน�5เก�ดขA5นมาจากความตSองการของส�าน�กงานว�จ�ย
กองท�พเรMอของประเทศสหร�ฐอเมร�กา (U.S. Office of
Naval Research) ท�;พยายามค�ดคSนและหาว�ธ�การท�;จะผล�ต
พล�งงานจากการเคลM;อนไหวร
างกายของมน	ษย�  เนM;องจาก
ในขณะน�5น ทหารอเมร�ก�นแต
ละคนท�;ประจ�าการอย=
ในประเทศ
อาฟกาน�สถาน จะตSองแบกเปlส�มภาระท�;เตUมไปดSวยเครM;องมMอ
ต
างๆ ต�ดต�วไปในขณะปฏ�บ�ต�การลาดตระเวน เช
น เครM;องหา
ค
าพ�ก�ดทางภ=ม�ศาสตร�ดSวยดาวเท�ยม (GPS), กลSองท�;ใชSมอง
ในท�;มMด (Night Vision Goggle), และเครM;องมMอหรMออ	ปกรณ�
อM;นๆ ท�;ม�น5�าหน�กรวมกว
า 36 ก�โลกร�ม ซA;งไม
รวมก�บน5�าหน�ก
ของแบตเตอร�;อ�กกว
า 9 ก�โลกร�ม

หล�กการท�างานของเปlด�งกล
าวเป7นด�งน�5คMอ ในขณะท�;
เด�นในแต
ละกSาว สะโพกของคนเราจะขย�บขA5น-ลงประมาณ
5-7 เซนต�เมตร เนM;องจากการยกสSนเทSาขA5น-ลงของคนเวลา
เด�น ด�งน�5นเมM;อเราสะพายเปlในขณะท�;เด�น เปlกUจะขย�บขA5น-ลง
ในระยะท�;เท
าก�นดSวย น�กว�ทยาศาสตร�จAงออกแบบใหSเปlถ=ก
ยAดต�ดก�บโครงเหลUกดSวยสปร�งหลายต�ว (ด�งท�;เหUนในร=ป)
สปร�งเหล
าน�5จะช
วยใหSต�วเปlท�;บรรจ	ของอย=
ขSางในขย�บขA5น-ลง
ในจ�งหวะเด�ยวก�บการขย�บสะโพกของคน การเคลM;อนไหว
ขA5น-ลงของต�วเปlน�5จะไปหม	นเฟ^องซA;งเชM;อมต
อก�บเครM;อง
ก�าเน�ด ไฟฟlา (generator) ท�;อย=
ดSานบนของเปl เฟอ̂งน�5จะไป
หม	นขดลวดในสนามแม
เหลUกภายในเครM;องก�าเน�ดไฟฟlา ท�า
ใหSเก�ดเป7นกระแสไฟฟlาขA5น ขนาดของพล�งงานไฟฟlาท�;ไดSจะ
ขA5นอย=
ก�บน5�าหน�กของส�มภาระท�;บรรจ	อย=
ในเปl และความเรUว
ในการเด�นของคนท�;แบกเปl  ผลจากการว�จ�ยแสดงใหSเหUนว
า
การแบกเปlท�;ม�น5�าหน�กประมาณ 38 ก�โลกร�ม จะสามารถผล�ต
พล�งงานไฟฟlาไดSมากท�;ส	ดถAง 7 ว�ตต� ซA;งมากพอท�;จะน�าไป
ใชSงานก�บเครM;องเล
นเพลง MP3, เครM;อง PDA, กลSองท�;ใชS
มองในท�;มMด, เครM;องหาค
าพ�ก�ดทางภ=ม�ศาสตร�ดSวยดาวเท�ยม
แบบพกพา หรMอแมSแต
โทรศ�พท�มMอถMอ 

จากการว�จ�ยย�งพบว
า การแบกเปlท�;ม�โครงเหลUกและ
สปร�งต�ดอย=
จะช
วยใหSผ=Sท�;แบกเปlล�กษณะน�5เด�นไดSสบายขA5น

และเปlน�5ย�งสามารถผล�ตกระแสไฟฟlาเพM;อใชSเป7นพล�งงาน
ไดSเอง  นอกจากน�5น ย�งม�น5�าหน�กมากกว
าเปlธรรมดาไม

มากน�ก

ช�ปส��งก�รจ�กสมอง (21803)

ปcจจ	บ�นความกSาวหนSาของคอมพ�วเตอร�และเทคโนโลย�
ทางการแพทย�สามารถน�ามาช
วยผ=Sป̀วยอ�มพาต ผ=Sพ�การ หรMอ
ผ=Sท	พลภาพไดSอย
างไม
น
าเชM;อ  เทคโนโลย�ใหม
ท�;ถ=กพ�ฒนา
ขA5นจากความกSาวหนSาของศาสตร�ท�5งสอง ได
แก
 ช�ปส�;งการ
จากสมอง (Brain Chip)  โดยช�ปน�5จะช
วยใหSผ=Sปว̀ยอ�มพาต
และผ=Sท	พลภาพทางกายใหSสามารถส�;งการรถเขUน  ควบค	ม
ระด�บแสงสว
างจากหลอดไฟ เปล�;ยนช
องโทรท�ศน� หรMอแมS
กระท�;งเล
นเกมผ
านทางคอมพ�วเตอร�ไดS 

 

ก
อนหนSาน�5มหาว�ทยาล�ยบราวน� (Brown University) ไดS
ท�าการ  ทดลองก�บล�งดSวยการใชS Brain-Machine
Interface (BMI)โดยการฝcงอ�เลUกโทรดไวSในสมองของล�ง
เพM;อใหSล�งทดลองเล
นเกมคอมพ�วเตอร�  ต
อมาจAงพ�ฒนามาใชS
ก�บคนดSวยเทคโนโลย�ท�;เร�ยกว
า Electroencephalography
(EEG) เพM;อตรวจจ�บคลM;นสมองดSวยอ�เลUกโทรด 64 ต�วท�;ต�ดไวS
ก�บหมวกครอบศร�ษะ  เพM;อใหSผ=Sป`วยท�;เป7นอ�มพาตหรMอผ=Sท	พล
ภาพทางกายสามารถควบค	มเครM;องหมายช�5ต�าแหน
งบนหนSา
จอคอมพ�วเตอร� (cursor) และเล
นว�ด�โอเกมไดS แมSว�ทยาการ
น�5ย�งม�ขSอจ�าก�ดอย=
  เนM;องจากเทคโนโลย�น�5สามารถอ
าน
ก�จกรรมของคลM;นสมองไดSในจ�านวนท�;จ�าก�ด   ท�าใหSไม

สามารถท�าก�จกรรมหลายๆ อย
างไดSในเวลาเด�ยวก�น ด�งน�5น
ผ=Sปว̀ยจAงตSองหล�บตาเพM;อลดก�จกรรมทางสมองลง แต
น�กว�จ�ย
กUก�าล�งพยายามเร
งพ�ฒนาเพM;อแกSไขขSอจ�าก�ดเหล
าน�5อย=
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และเมM;อเรUวๆ น�5ไดSม�การทดลองน�าช�ปส�;งการจากสมอง
แบใหม
 หรMอ  Brian Chip ไปทดลองก�บผ=Sพ�การ โดยผ=Sท�;
ทดลองรายแรกชM;อว
า Matthew Nagle ชาวอเมร�ก�นว�ย 25 ปg
ท�;ปว̀ยเป7นอ�มพาตต�5งแต
คอลงไปถAงล�าต�วช
วงล
างไดSท�าการ
ทดลองฝcงช�ปลงในสมองผ
านทางว�ธ�การศ�ลยกรรม  โดยใชS
ระบบ BrainGate System ซA;งใชSเทคโนโลย�การออกแบบ
ของ Cyberkinetics ดSวยการใชSหล�กการของ "Neural
Interface System” ซA;งสามารถท�าหนSาท�;ท�5งการร�บร=S ถ
าย
ทอด ว�เคราะห� และน�าภาษาของเซลล�สมองหรMอเซลล�
น�วรอนมาใชSประโยชน� 

หลายคนคงสงส�ยว
า Neural คMออะไร ในสมองคนเรา
น�5นจะม�เซลล�สมองท�;เร�ยกว
า น�วรอน "Neuron”  เป7นลSานๆ
เซลล�เชM;อมต�ดก�นเป7นกล	
มเซลล�น�วรอน "Neurons” ซA;งกล	
ม
เซลล�น�วรอนน�5จะ เชM;อมต
อก�นเป7นเครMอข
ายของสมองเพM;อท�า
หนSาท�;ควบค	มการเคลM;อนไหวกลSามเนM5อโดยเฉพาะ  หล�กการ
ของ "Neural Interface System” น�5จะท�าการจ�บคลM;น
ส�ญญาณก�จกรรมทางไฟฟlาของกล	
มเซลล�น�วรอนผ
านไปย�ง
เครM;องคอมพ�วเตอร�  ดSวยการน�าอ	ปกรณ�ท�;ใชSว�เคราะห�
ส�ญญาณสมองและต�วเซUนเซอร� (sensor) ฝcงไวSก�บสมอง
ส
วนควบค	มการเคลM;อนไหว โดยต�วเซUนเซอร�จะท�าหนSาท�;ร�บร=S
ก�จกรรมทางไฟฟlาของแต
ละเซลล�สมอง  เมM;อม�ส�ญญา
นสมองเก�ดขA5น ส�ญญาณน�5นกUจะถ=กต�ความและแปลออกมา
เป7นการเคลM;อนไหวผ
านทางคอมพ�วเตอร�โดยการถอดรห�ส
เพM;อเชM;อมค�าส�;งการจากสมองมน	ษย� ท�าใหSผ=Sปว̀ยสามารถ
ควบค	มเครM;องใชS ในช�ว�ตประจ�าว�นไดS เช
นการส�;งรถเขUนใหS
เล�5ยวซSาย เล�5ยวขวา หรMอการส�;งเปfด-ปfด เปล�;ยนช
อง หรMอ
ปร�บระด�บเส�ยงของเครM;องโทรท�ศน�ไดS  แต
ผ=Sท�;จะสามารถใชS
เทคโนโลย�ต�วใหม
น�5ไดSจะตSองเป7นผ=Sท�;ม�สมองย�งสามารถท�า
งานไดSอย
างสมบ=รณ�เท
าน�5น 

ท�;มา  21801: http://dsc.discovery.com/news/briefs/20050822/microbot.html
             http://www.abovetopsecret.com/forum/thread165892/pg1
        21802: http://edition.cnn.com/2005/TECH/09/09/backpack.reut/
        http://news.nationalgeographic.com/news/2005/09/0908_050908_backpack.html
        21803: http://www.cyberkineticsinc.com/content/medicalproducts/braingate.jsp

     http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4396387.stm
                   http://www.psycport.com/showArticle.cfm?xmlFile=usatoday_2004_10_11_eng-usatoday_money_eng
                   usatoday_money_111739_9179625291567264158.xml&provider=USA+TODAY
                   http://www.bangkokbiznews.com/scitech/2005/0401/news.php?news=column_16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IT Digest เป7นวารสารอ�เลUกทรอน�กส� ท�;จ�ดท�าขA5นเผยแพร
โดยไม
ค�ดค
าใชSจ
าย หากท
านสนใจเป7นสมาช�ก หรMออ
านบทความ
ยSอนหล�ง โปรดต�ดต
อเราไดSท�;เวUบไซต� http://www.nectec.or.th/pub/itdigest/ หรMอทางไปรษณ�ย�อ�เลUกทรอน�กส� 
it-digest@nectec.or.th

ท�;ปรAกษา: ทว�ศ�กด�� กออน�นตก=ล และ ชฎามาศ ธ	วะเศรษฐก	ล บรรณาธ�การบร�หาร: ก�ลยา อ	ดมว�ท�ต
กองบรรณาธ�การ: จ�ราภรณ� แจ
มช�ดใจ, ถว�ดา ม�ตรพ�นธ�,  พรรณ� พน�ตประชา, อภ�ญญา กมลส	ข, อล�สา คงทน, พ�ส�ฐจรรย�
แพทย�เจร�ญ และ จ�นตนา พ�ฒนาธรช�ย 
สงวนล�ขส�ทธ�� (c) 2548 โดยศ=นย�เทคโนโลย�อ�เลUกทรอน�กส�และคอมพ�วเตอร�แห
งชาต� สวทช. การน�าไปต�พ�มพ�หรMอเผยแพร

ในสM;ออM;นจะท�าไดSต
อเมM;อไดSร�บอน	ญาตเป7นลายล�กษณ�อ�กษรจากเจSาของล�ขส�ทธ��เท
าน�5น
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