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หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 

 

รายละเอียดการประดิษฐ์ 

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ 

 อุปกรณส์ าหรับการเปลี่ยนสายถุงน ้ายาล้างไตแบบพกพา 

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ 

 วิศวกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณส์ าหรับการเปลี่ยนสายถุงน ้ายาล้างไตแบบพกพา 5 

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง 

 ในปัจจุบันการรักษาโรคไตด้วยการเปลี่ยนถุงน้ ายาล้างไตทางช่องท้อง (Continuous Ambulatory 

Peritoneal Dialysis, CAPD) ได้รับความนิยมมากขึ้นในการรักษา เนื่องจากคนไข้สามารถท าได้เองที่บ้าน 

และเป็นวิธีการรักษาที่ไม่เจ็บปวด แต่ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่อง

ท้องคือ ภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของความล้มเหลวในการรักษาด้วยวิธีนี้ ซึ่งมีผลให้ผู้ป่วย10 

ต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาหรือต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการติดเชื้อ ในกรณีร้ายแรงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิต สาเหตุ

ของการติดเชื้อนั้นมาจากการเปลี่ยนถุงน้ ายาล้างไตในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาดและถูกสุขอนามัย เช่น ในกรณีที่

ผู้ป่วยมีฐานะขัดสนและอยู่คนเดียวในสถานที่ที่เต็มไปด้วยลมฝุ่น หรือในบางเวลาที่ผู้ป่วยจ าเป็นต้องเปลี่ยน

ถุงน ้ายาในที่ต่างถิ่น จากปัญหาข้างต้นจึงได้พัฒนาออกแบบอุปกรณ์ส าหรับการเปลี่ยนสายถุงน ้ายาล้างไตแบบ

พกพา มีลักษณะเป็นกล่องรูปทรงครึ่งวงกลมก้นยาว ซึ่งยึดติดกันโดยแม่เหล็กสามารถคลี่ออกมาเป็นแผ่นได้ 15 

เวลาที่ต้องการจะเช็ดหรือท าความสะอาด และตัวอุปกรณ์สามารถพับเก็บให้มีขนาดเล็กและพกพาได้ ซึ่งตัว

โครงสร้างท าจากวัสดุอีวีเอ (Ethylene-vinyl acetate, EVA) ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าร่มเคลือบยูวี โดยด้านที่ใสใช้

วัสดุที่ท าจากพีวีซี (PVC) 

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 

 อุปกรณ์ส าหรับการเปลี่ยนสายถุงน ้ายาล้างไตแบบพกพาตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะเป็นกล่องทรง20 

ครึ่งวงกลมที่สามารถคลี่ออกเป็นแผ่นและสามารถพับเก็บเป็นแผ่นได้ ฝาบนมีลักษณะเป็นแผ่นครึ่งวงกลมมี

แม่เหล็กอยู่ที่ปลายสามจุด โดยมีระยะห่างเท่า ๆ กันในต าแหน่งตรงกลาง ซ้าย และขวา โดยไส้ในถูกเจาะทะลุ 

และขึงด้วยแผ่นพีวีซีใส ด้านข้างมีลิ้นยึดติดกับฝาล่าง โดยแผ่นฝาบนจะมีรอยหักครึ่งด้านขวางส าหรับการพับ

เก็บ ฝาล่างมีลักษณะเป็นแผ่นครึ่งวงกลมทึบและบุด้านในด้วยพีวีซีใส เพ่ือให้เบ้าของ Fresinius วางแนบสนิท 



หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 

 

(เป็นสุญญากาศ) กับพ้ืนผิวได้ มีแม่เหล็กอยู่ที่ปลาย สามต าแหน่งเช่นเดียวกันกับฝาบน โดยตัวฝาล่างจะมี

รอยหักสองต าแหน่ง จุดแรกคือกึ่งกลางแผ่นส าหรับพับเก็บ อีกต าแหน่งหนึ่งคือตรงปลายก่อนถึงส่วนโค้ง

ด้านหน้าเพ่ือให้สัมผัสติดกับฝาบน ฝาปิดด้านข้าง (มีสองชิ้น ซ้าย - ขวา) เป็นแผ่นยาวด้านข้างมีปลายโค้งมน 

ล าตัวอุปกรณ์มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านบนกับด้านล่าง ถูกเชื่อมต่อด้วยลิ้น มีแม่เหล็กสองคู่ โดย

คู่แรกอยู่ตรงปลายที่โค้งมน อีกคู่หนึ่งอยู่ใกล้แผ่นแกนกลาง ตรงปลายก่อนถึงคู่แม่เหล็กด้านนอก มีรอยหัก5 

ส าหรับปิดช่องทางเข้าออก ด้านข้างตอนประกอบลิ้น มีสองคู่ มีหน้าที่ยึดระหว่างตัวฝากับแผ่นฝาปิดด้านข้าง 

ลิ้นมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม มีรอยประแบ่งครึ่งตรงกลาง และมีแม่เหล็กอีกหนึ่งชิ้นที่อยู่ด้านฝั่งที่ติดกับตัวฝา 

(บน-ล่าง) แกนกลางเป็นแผ่นกึ่งกลางที่ยึดทุกส่วนประกอบเข้าด้วยกันเปรียบเสมือนโครงสร้างหลัก ของตัวงาน

ด้านหลัง มีเชือกเจาะเป็นรูปตัววี ซึ่งท าให้เชือกสามารถมัดเอวผู้ป่วยและมดัเก็บได้  

 ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้ (1) เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด10 

ขณะเปลี่ยนถุงน้ ายาล้างไต (2) เพ่ือให้เกิดความสะอาดและความสะดวกสูงสุด โดยที่ตัวอุปกรณ์สามารถคลี่

ออกมาเป็นแผ่นสามารถท าความสะอาด พับเก็บ และพกพาได้สะดวก (3) เพ่ือที่จะให้ผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนน ้า

ยาล้างไตนอกสถานที่ได้อย่างมั่นใจ และมีสุขภาพจิตที่ดีเพราะสามารถเดินทางได้อย่างคนปกติ 

ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ     

รูปที่ 1 อุปกรณ์ส าหรับการเปลี่ยนสายถุงน ้ายาล้างไตแบบพกพา (ก) ทัศนียภาพด้านหน้า  15 

         (ข) ทัศนียภาพด้านหลัง   

รูปที่ 2 อุปกรณ์ส าหรับการเปลี่ยนสายถุงน ้ายาล้างไตแบบพกพา (ด้านหลัง) 

รูปที่ 3 อุปกรณ์ส าหรับการเปลี่ยนสายถุงน ้ายาล้างไตแบบพกพา (ด้านหน้า) 

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 

อุปกรณ์ส าหรับการเปลี่ยนสายถุงน ้ายาล้างไตแบบพกพา ตามการประดิษฐ์นี้ ตามรูปที่ 2-3 เป็นภาพ20 

คลี่ของสิ่งประดิษฐ์ซึ่งมีลักษณะที่เป็นแผ่นเดียวมีรอยพับ ที่ประกอบด้วย ฝาปิดด้านบน (1) มีรอยประแบ่งครึ่ง

อยู่ระหว่างกลางเพ่ือให้พับเก็บได้ โดยบริเวณปลายมีแม่เหล็กอยู่สามต าแหน่ง ซ้าย (7) กลาง (8) ขวา (9) โดย

ถูกเจาะเป็นช่องตรงไส้กลางและบุด้วยพีวีซีใส (16) ด้านขวาและซ้ายถูกขนาบด้วยลิ้นที่ยึดติดกับฝาปิด (3) ทั้ง

สองข้าง โดยฝาปิดด้านล่าง (2) จะติดกับแผ่นแกนกลาง (15) ส่วนฝาปิด (3) ทั้งสองข้างก็มีส่วนปลายติดกับ 

แกนกลางฝาปิดด้านล่าง (2) มีแผ่นพีวีซีใส (16) เย็บติดด้านบนมีรอยหัก สองต าแหน่ง ต าแหน่งแรกคือตรง25 

กลางส าหรับพับเก็บ อีกส่วนนึงที่หักคือปลายด้านหน้าเพ่ือให้ ฝาปิดกั้น โดยมีแม่เหล็กสามต าแหน่งเหมือนฝา



หน้า 3 ของจ านวน 3 หน้า 

 

ปิดด้านบน (7) (8) (9) ฝาปิดกั้นด้านข้าง (3) มีแม่เหล็กสองคู่สองต าแหน่ง ต าแหน่งแรกคือ ช่วงปลาย (13) 

(14) กับด้านใน (11) (12) บริเวณตัวแกนกลางลิ้น (4) มีสี่ชิ้น สี่ต าแหน่งแต่ทุกชิ้นจะเหมือนกันคือมีรอยประ

แบ่งครึ่งสามารถพับได้และมีแม่เหล็ก (10) อยู่ด้านติดกับฝาปิดแกนกลาง (5) มีเชือก (6) เย็บติดเป็นรูปตัววี 

ส าหรับผู้ป่วยรัดเอว หรือมัดเก็บตวังาน และตัวแกนกลาง (5) ก็มีหน้าที่ยึดทุกด้าน (1) (2) (3) ให้เข้ากัน 

การประกอบอุปกรณ์ส าหรับการเปลี่ยนสายถุงน ้ายาล้างไตแบบพกพา โดยน าปีกด้านข้างทั้งสอง5 

บริเวณแม่เหล็ก (10) ติดเข้ากับแม่เหล็ก (11) และแม่เหล็ก (12) ที่ฝาปิดกั้นด้านข้าง (3) โดยมีลิ้น (4) อยู่

ระหว่างกลาง ท าให้อุปกรณ์เป็นรูปร่างขึ้นมา ซึ่งท าให้สามารถน าตัวอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยต้องใช้ไปติดตั้งในบริเวณ

แกนกลางฝาปิดด้านล่าง (2) แผ่นแกนกลาง (15) เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่ต้องใช้แล้ว น าส่วนด้านหน้าบริเวณปลาย

มีแม่เหล็ก (7) (8) (9) มาประกบติดกัน เมื่อประกบกันแล้วจะเหลือช่องขนาดเกือบเท่าฝ่ามืออยู่ทั้งสองข้าง 

เพ่ือที่จะให้มือทั้งสองข้างน าสายน้ ายาเข้าไปเปลี่ยนข้างใน เมื่อเปลี่ยนสายน้ ายาเสร็จ น าลิ้นด้านข้างบริเวณ10 

แม่เหล็กช่วงปลาย (13) (14) มาปิดเข้ากับแม่เหล็กตรงกลาง (7) (9) 

อุปกรณ์ส าหรับการเปลี่ยนสายถุงน ้ายาล้างไตแบบพกพา มีลักษณะพิเศษคือ สามารถคลี่ออกมาเป็น

แผ่นเดียวและสามารถท าความสะอาดได้ง่าย วัสดุที่ใช้ทนน้ าและไม่ซับของเหลว พับเก็บและพกพาได้สะดวก

ขณะใช้งานมีช่องให้อากาศเข้าน้อยเพราะมีช่องที่สามารถควบคุมในระหว่างการเปลี่ยนสายถุงน ้ายาล้างไตพอดี

กับมือและไม่รั้งมือ อุปกรณ์สามารถคลี่ออกเป็นแผ่นได้ท าให้ง่ายต่อการติดตั้งชุดอุปกรณ์ก่อนที่จะท าให้กล่อง15 

กลายเป็นระบบปิดและเริ่มท าการเปลี่ยนสายถุงน ้ายาล้างไต 

วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด 

 เหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 



หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 
 

ข้อถือสิทธิ 

1. อุปกรณ์สํำหรับกำรเปลี่ยนสำยถุงนํ้ำยำล้ำงไตแบบพกพำ ประกอบด้วย ฝำปิดด้ำนบน (1) มีรอยประแบ่ง

ครึ่งอยู่ระหว่ำงกลำงเพ่ือให้พับเก็บได้ มีลักษณะพิเศษคือ บริเวณปลำยมีแม่เหล็ก (7) (8) (9) โดยฝำปิด

ด้ำนบนถูกเจำะเป็นช่องและบุด้วยพีวีซีใส (16) ด้ำนขวำและซ้ำยถูกขนำบด้วยลิ้นที่ยึดติดกับฝำปิด (3) ทั้งสอง

ข้ำง ที่เชื่อมต่อกับฝำปิดด้ำนล่ำง (2) จะติดกับแผ่นแกนกลำง (15) ส่วนฝำปิด (3) ทั้งสองข้ำงก็มีส่วนปลำยติด5 

กับแกนกลำงฝำปิดด้ำนล่ำง (2) มีแผ่นพีวีซีใส (16) เย็บติดด้ำนบน มีรอยหักสองตํำแหน่ง ตํำแหน่งแรกคือตรง

กลำงสํำหรับพับเก็บ อีกส่วนนึงที่หักคือปลำยด้ำนหน้ำเพ่ือให้ฝำปิดกั้น โดยมีแม่เหล็ก (7) (8) (9) สำมตํำแหน่ง

เหมือนฝำปิดด้ำนบน (1) ฝำปิด (3) มีแม่เหล็กสองคู่สองตํำแหน่ง ตํำแหน่งแรกคือ ช่วงปลำย (13) (14) กับ

ด้ำนใน (11) (12) บริเวณตัวแกนกลำงลิ้น (4) จํำนวนสี่ชิ้น มีลักษณะเหมือนกันคือมีรอยประแบ่งครึ่งสำมำรถ

พับได้และมีแม่เหล็ก (10) อยู่ด้ำนติดกับฝำปิดแกนกลำง (15) หน้ำที่ยึดทุกด้ำน (1) (2) (3) ให้เข้ำกัน และมี10 

เชือก (6) เย็บติดเป็นรูปตัววี สํำหรับผู้ป่วยรัดเอว หรือมัดเก็บตัวงำน  

2. อุปกรณ์สํำหรับกำรเปลี่ยนสำยถุงนํ้ำยำล้ำงไตแบบพกพำ ตำมข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซ่ึง มีลักษณะเป็นแผ่นเดียวมี

รอยพับ 



หน้า 1 ของจ านวน 2 หน้า 
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 หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า  

บทสรุปการประดิษฐ์ 

อุปกรณ์สํำหรับกำรเปลี่ยนสำยถุงนํ้ำยำล้ำงไตแบบพกพำ มีลักษณะพิเศษคือ สำมำรถคลี่ออกมำ

เป็นแผ่นเดียวและสำมำรถทํำควำมสะอำดได้ง่ำย วัสดุที่ใช้ทนน้ํำและไม่ซับของเหลว พับเก็บและพกพำได้

สะดวกขณะใช้งำนมีช่องให้อำกำศเข้ำน้อยเพรำะมีช่องที่สำมำรถควบคุมในระหว่ำงกำรเปลี่ยนสำยถุงนํ้ำยำล้ำง

ไตพอดีกับมือและไม่รั้งมือ อุปกรณ์สำมำรถคลี่ออกเป็นแผ่นได้ทํำให้ง่ำยต่อกำรติดตั้งชุดอุปกรณ์ก่อนที่จะทํำให้5 

กล่องกลำยเป็นระบบปิดและเริ่มทํำกำรเปลี่ยนสำยถุงนํ้ำยำล้ำงไต 
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