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Hôm thứ Ba vừa qua một bản tin ngắn được đăng trên trang web của Nasdaq cho hay hãng Neuralink, một 
hãng chuyên chế tạo các tế bào điện tử, hay còn gọi là các con “chip” điện tử, vừa tuyên bố họ đã thành công 
trong việc chế tạo một con “chip” điện tử có thể gài vào trong thân thể con người. Loại “chip” này là loại “chip” 
theo kỹ thuật mới gọi là Artificial Intelligence, mà nói theo tiếng Việt là “thông minh nhân tạo”.  
 
Nghe tên hãng Neuralink chắc ít ai biết tới. Ông chủ của hãng chính là Elon Musk, cũng là chủ nhân ông của 
hãng xe Tesla, và cũng là chủ hãng SpaceX. Anh chàng này coi vậy mà quá giỏi.  Làm đủ thứ chuyện. Năm 
nay anh chàng 50 tuổi. Không chỉ thò tay vô kỹ nghệ xe hơi, anh chàng còn xía vô kỹ thuật không gian, và giờ 
đây là cả thiết bị y khoa, tiếng Mỹ gọi là Medical Device, mà thiết bị y khoa này không phải là những loại bình 
thường lâu nay, mà là thiết bị y khoa ... tân kỳ.  
 
Tại sao lại gọi là tân kỳ?  
 
Lâu nay ngành Medical Device của Mỹ đã sáng chế, phát minh ra rất nhiều thứ để giúp chữa bịnh cho các 
bịnh nhân.  Medical Device cũng nằm dưới sự quản lý của FDA, nhưng ít ai biết đến. Thường thì chúng ta chỉ 
biết các hãng dược phẩm bào chế ra thuốc men để trị bịnh này, bịnh kia, và chịu sự quản lý của FDA. Medical 
Device không bào chế thuốc, nhưng tìm tòi và sản xuất ra các thiết bị chữa bịnh, hay chẩn đoán bịnh.  
 
Những năm gần đây, chúng ta thường nghe nói về chuyện bác sĩ “thông tim”, chữa trị các bịnh về tim, v..v... 
rất hay. Nhưng ít ai biết là nhờ các hãng Medical Device sáng chế ra các ống nhỏ còn hơn sợi dây, cỡ như 
mạch máu để bác sĩ đưa vào trong người bịnh nhân, nối các mạch máu, hay thông các mạch máu, v..v...  Nhờ 
vậy mà cứu nhiều bịnh nhân bị nghẽn mạch máu, hay bị các động mạch vành tim chai cứng. 
 
Những thứ này đã hay rồi, giờ lại có thứ tân kỳ hơn. Medical Device kết hợp với ... kỹ nghệ tân tiến, của các 
con “chip” điện tử, hay các vi mạch điện tử trong các máy điện toán. Không những thế, các con “chip” điện tử 
đời nay đã tiến đến bậc được xem là “thông minh nhân tạo” (artificial intelligence) khi có thể nhận biết vạn vật 
xung quanh.  
 
Và đó là chuyện mà Elon Musk đã làm. Trả lời phỏng vấn với báo Journal, Elon Musk cho biết Neuralink đang 
chờ sự chấp thuận của FDA cho thiết bị mới này. Theo Elon Musk, anh chàng mong rằng Neuralink sẽ là công 
ty đầu tiên có thiết bị đưa vào con người có thể giúp những người đã bị liệt, tủy sống đã bị hư, hồi phục trở lại 
hoạt động như người bình thường. 
 
Elon Musk cho biết thêm kết quả thử lâm sàng rất thành công. Neuralink đã thử trên những chú khỉ và thấy 

các chú khỉ này thậm chí còn có thể chơi ... trò chơi điện tử (video games).  
Chưa biết FDA sẽ chấp thuận hay không. Nhưng rõ ràng một thời đại tân kỳ mới đang 
đến trong lịch sử loài người. Từ những thiết bị như một cái ống nhỏ xíu được đưa vào 
trong mạch máu, đến những tế bào điện tử nhỏ tí xíu đưa vào trong lỗ tai thay cho 
màn nhĩ, rồi những giọt tinh thể nhỏ vào mắt thay cho những cặp kính lão, thì bây giờ 
sắp sửa đến những tế bào điện tử thay cho tế bào thần kinh của loài người. 
 
Ảnh: quảng cáo của Neuralink cho thấy một computer nhỏ xíu để liên kết với bộ não 
con người được gắn ngay sau vành tai - Ảnh lấy từ trang web The New York Times. 
 
 


