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การประชมุแลกเปลยีนประสบการณ์การใช ้Convexity 

การประชุมครงันีเป็นการประชมุ Online  ระหว่างพยาบาล ET ซึงเป็นพยาบาล

ผูเ้ชียวชาญการดูแลแผล ออสโตมี และควบคุมการขบัถา่ย จากทวัประเทศ จาํนวน 35 
คน

มีการสง่คาํถามไปยงัผูเ้ขา้ประชมุ ก่อนเพอืเป็นขอ้มูลในการประชมุ



สรุปผลการตอบแบบสอบถาม

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 35 คน



จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 35 คน



ท่านใช ้convexity ในกรณีไหนบา้ง

•เสนอผลสาํรวจ การใช ้Convexity



ทานเลือกใชแปนทรงถวย (Convexity) อยางไร

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 35 คน

Complication : Flush, 

Retract

71%

Urostomy

4%

ตามลกัษณะของหน้า

ท้อง 

9%

เลือกตามขนาดทพีอเหมาะ

8%

ใช้ร่วมกบัเข็มขัด

8%



ทานเลือกใชแปนทรงถวย (Convexity) อยางไร

- เลือกใชในcase ที่มmีost complicates of flush and 

retract

- ขนาดของstoma คงท่ีและมีRetracted stomaแตไมมี

complication ของบริเวณ mucocutaneus sutureline

- ใชในผูท่ีมีภาวะstomach retraction

- เลือกตามขนาดที่พอเหมสะ

- Flush stoma.  Retraction stoma

- ใหเหมาะสมกับการประเมินstomaที่พบ

- Stomaไมยื่น

- stomaจมเหมือนอยูในแอง หลมุ/ผูปวยมีความถนัดและ

ยอมรับไดในคาใชจาย

- เลือกใหเหมาะสมกับผูปวย

- Retracted stoma เลือกขนาดใหเหมาะสม

- เลือกทรงถวยใหมีขนาดใกลเคียงกับcolstomy

- เลือกที่มีจําหนายในรพ.กอน หากไมเหมาะสมกบัคนไข 

ติดตอตัวแทนโดยตรง

- ใชตามสภาพหนาทองและลักษณะของทวารเทียมที่อยูตํ่า

หรือเสมอพ้ืนผิวหนาทอง

- เลือกใชในรายผูปวย stoma  retraction

- ใชในcase urostomy ที่มีปญหา

- ตามลักษณะ stoma

- ดู ชนิด ขนาด stoma ดูวัสดุที่ใชทําแปนวาเหมาะสมกับ

การรักษาหลักหรือไม

- Flush stoma.  Retraction stoma

- ขอบแปนนุม

- Stomaไมยื่น

- ดูจากลักษณะของ Stoma  

- ใชในกลุมผป.ทีมfีlat stoma

- มีปญหาของผิวหนังรอบทวารเทียมไมเรียบ มีรอยจีบยน 

อยูระดับผิวหนัง

- ใชรวมกับเข็มขัด

- ขนาดที่เหมาะกับขนาดstoma



เหตุผลที่มีการใชแปนทรงถวย (Convexity)

Complication 

Management : 

Flush, Retract

56%

Prevention ; 

Leakage, อุจาระไม่

ลงถุง, Skin 

complication

36%

Treatment ; 

peristomal skin

8%

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 35 คน



เหตุผลที่การใชแปนทรงถวย (Convexity)
- เลือกใชในcase ที่มmีost complicates of flush and 

retract

- ชวยยึดติดกับstoma ไดดี ปองกันการร่ัวซมึของอุจจาระไดดี

- ใชแปนปกติแลวมีปญหาอุจจาระไมลงถุง

- Stomach  flat

- ชวย stoma  protruding 

- ปองกนัภาวะเเทรกชอน  จดัการกับปญหา

- ผิวหนังมีirritate

- เพ่ือปองกันการเกดิ Peristomal  skin  lesion.ในรายท่ี

Stomaเหมือนอยูในแอง  หลุม

- เพ่ือดันใหตัว Stoma ข้ึนมา

- ปองกนั Skin excoriated 

- Colostomy มีลักษณะเสมอกับผวิหนาทอง

- ใชตามสภาพหนาทองและลักษณะของทวารเทียมที่อยูตํ่า

หรือเสมอพ้ืนผิวหนาทองและเพ่ิมเรื่องของการที่ 

opening ไมอยูตรงกลาง หัวคว่ําลง เปนตน 

- แปนธรรมดาหลุดบอยและม ีmaceration รอบๆ

- ใชในcase urostomy ที่มีปญหารั่วซึมเมื่อใชแปนปกติ

- ความสูงของ stoma ไมสัมพันธกับ ผิวหนังหนาทอง 

- ชวย stoma  protruding 

- ชวยใหสะดวกstomachยาวขึ้นมาและทําใหการติดแปน

ไดนานขึ้นการรองรบัeffluentไดดีลดการเกิด

complication ที่อาจเกิดข้ึนได 

- Stoma ไมยื่น ผิวหนังมีirritate

- ชวยดันผิวกนังรอบชองเปด ทําให stoma นูนข้ึน

- เพ่ือดันใหลําไส ข้ึนมา

- เพ่ือใหทวารเทียมย่ืนพนผิวหนังมากข้ึน ของเสียท่ี

ออกมาข-สัมผัสกบัผิวหนังรอบทวารเทียมนอยท่ีสุด

- เพ่ือยกให  Stoma protrude พอที่จะครอบแปนได

- เพ่ือใหStoma protrude พอที่จะครอบแปนได

- ชวยดัน stoma ใหพน abdominal surface. ให feece. 

ลงในถุง. ไมเกิดการ irritate



ปญหาจากการใชแปนทรงถวย (Convexity)

8%

4%

24%

12%
28%

8%

4%
4%

8%

Pressure ulcer Price การยึดติดกับผิวหนัง

ขนาดของแปน ไมมี ความรวมมือของผูปวย

ไมมีอปุกรณในโรงพยาบาล การตัด ความลึก

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 35 คน



ปญหาจากการใชแปนทรงถวย (Convexity)
- Duration มากกวา 3 วัน skin รอบๆจะถูกกด pt. Pain 

และ ถา stoma retract มากๆ จะมี stool ไปขังตรงปาก

ถวย ถาผูปวย unawareness ก็จะ change pouching บอย

เกินไป

- ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับstomaของแตละคน / มีราคาข

คอนขางสงู 

- หลุดงาย

- ไมคะ

- No

- ไมมี

- ขนาดของแปนเล็ก กวางไมพอกับ stoma

- ผูปวยบางคนไมปฏบิัติใหครบตามขั้นตอนเชนไมใชกับเข็ม

ขัด/แตบางรายเขม็ขดัไปกดผิวทําใหมีแผลเพ่ิม

- การยึดติดกับผิว

- ไมมีเบิกใชในโรงพยาบาล

- การยึดติดไมเเนนเพียงพอ และบางรายลอนของผนังหนา

ทองทําใหไมสามารถติดไดแนบสนิท

- รัดเข็มขัดแนนเกินไปจนเกิดการกดทับ

- บางยี่หอไมมีเข็มขัดทําใหหลุดงายกวา

- ยังไมพบ

- ติดยาก และหลุดงาย

- ไมมี

- ตองใชอุปกรณเสริม

- ขนาดของแปนเล็ก กวางไมพอกับ stoma

- ผูปวยไมคอยชอบใสเข็มขัดรวม

- ไมพบ

- การตัดใหพอดขีนาดทวารเทียม กรณีรูปราง irregular 

- ความลึกของถวยทําใหขอบของแปนไมชิดผิวหนัง  แปน

รั่วได

แปนร่ัว

- ขอบแปนโดยรอบบริเวณรอบ ring. มักไมแนบกับผิวหนา

ทัอง. ตองใช. Belt. ชวยกดใหแปนแนบกับ skin



หลักการพ้ืนฐานการดูแลผูปวย ostomy

•หลักการพื้นฐานของการดูแล ostomy คือ การทําใหมั่นใจวาไมมีการ

รั่วซึมของสิ่งขับถายทาง ostomy

•ผลติภัณฑกลุม convexity เปนเคร่ืองมือสําคัญที่มีการนําไปใชกัน

บอย ในการปองกันการรั่วซึม



มีการศึกษาประสบการณการใช Convexity ในตางประเทศ



ผลการศึกษา

North America Wound, Ostomy, and Continence and Enterostomal Therapy 

Nurses Current Ostomy Care Practice Related to Peristomal Skin Issues

Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing: May/June 2017 - Volume 44 -

Issue 3 - p 257-261

Results

• 796 WOCN & ET participate: 589 indicated that between 26% and 

100% developed peristomal skin problem during the time they had 

their ostomy

• Peristomal moisture-associated skin damage (irritant dermatitis) was 

the most common (n = 651, 86.20%)



ผลการศึกษา
North America Wound, Ostomy, and Continence and Enterostomal Therapy Nurses 

Current Ostomy Care Practice Related to Peristomal Skin Issues

Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing: May/June 2017 - Volume 44 - Issue 3 - p 257-261

กลุมใช Convexity
• 352 (46.80%) repondants 26% to 50% 

บอกวาใช convexity ใชทันทีหลัง post op

• ใชกับผูปวยในในกรณีที่ลําไสย่ืนออกมาไมดี

เชน ในราย temporary loop stomas  หรือ

ในรายผูปวยอวน ที่มี retraction or หนา

ทองออนยวบ

• กังวลเรื่อง  mucocutaneous junction 

นอย เพราะมี ผลิตภัณฑ convexity ที่ soft 

หรือ flexible ใหเลือกใช

กลุมที่ไมใช convexity

• 444 respondents (60.60%) หลีกเล่ียงการ

การใชทันทีหลังผาตัด

• กังวลจะเปนสาเหตุของ mucocutaneous 

separation



ทําความรูจักกับผลิตภัณฑ Convexity

Convexity คืออะไร



การดูแลผูป่้วย ostomy ดว้ย แป้นทรงถว้ย

(convexity)

Convexity คืออะไร

• ความนูนโคง้ออกดา้นนอกของ faceplate

• แผ่น wafer โคง้ออกไปทางผิวหนงั



ออสเตรเลียใหความหมายคุณลกัษณะของ Convexity 

• การออกแบบให skin barrier โคงออกดานนอกของผวิหนงั เพื่อทําใหเกิดแรง

กดโดยตรงกับ peristomal skin เพ่ือสงเสริมใหมีการปดรอยรั่วที่ดีระหวาง 

ostomy pouching system และผิวหนัง ระดับของแรงกดข้ึนกับความลึก 

ความแข็ง และความลาดชันของ convex skin barrier  และลักษณะรูปราง 

ความแข็งของ หนาทอง



คุณลักษณะ convexity



profile

ความลกึ

ความยืดหยุ่น



ขอบงชี้การใช convexity
• Flush/retracted stomas experiencing leakage with fluid or 
firm output 

• Retracted stomas or stomas at skin level 

• Majority of loop ostomies 

• Telescoping stomas 

• Wrinkles, scars or creases near the stoma 

• Flaccid abdomens

• ใชใน fistulae wound management



การใช convexity

Contraindications 

• Well-fashioned 

stomas 

• Stomas with a spout 

• Peristomal hernia

Convexity-Precautions

• Peristomal varices 

• Prolapsed stomas 

• Peristomal Crohn’s ulcer 

• Peristomal pyoderma gangrenosum 

• Mucocutaneous separation





ขอเสนอแนะการใช Convexity
• ประเมินลักษณะหนาทองผูปวย (รอยพบั/รอยยน) และ ความแขง็ เพ่ือประเมินความจําเปนใน

การเลือกใช flexible หรือ rigid convexity 

• ประเมินพ้ืนราบบริเวณรอบ stoma

• ประเมินลักษณะของ stoma สิ่งที่ออก การยื่นออก 

• ใหใช moderate depth convex appliances

• พิจารณาใชกับ loop ileostomies เปนประจํา

• ใช Belt รวมดวยเพ่ือชวยรักษาระดับของแรงกดและชวยเสริมแรงของ convexity

• Add seals or rings to flat or moderate depth convex barriers to increase 

depth but not rigidity before choosing deeper convex products 

• Routinely follow up with patients using convex appliances to determine 

performance and outcomes



Follow UP 

• ผลิตภัณฑ Convexity มีความเกี่ยวของกับแรงกด ควรมีการประเมินเปนระยะ สําหรับ
ผูปวยกลุม Permanent stoma มีการประเมินการใช ทุก 6 เดือน

• เมื่อผูปวยจําหนายออกไป อาจมี น้ําหนักเพ่ิม หรือลด หรืออาจเกิด hernia ซ่ึง Convexity 
อาจทําใหมีแรงกดบริเวณพ้ืนราบรอบๆ stoma โดยเฉพาะ เมื่อใช deep convexity ซ่ึง
พบเปนสาเหตุการเกิดแผลรอบ stoma จึงตองสังเกตอยางใกลชิด

• เมื่อ stoma ทีลกัษณะคงที่ อาจปลี่ยน Convexity ชนดิ cut-or mould-to-fit ไปเปนชนิด 
pre-cut



 Take Home Massage

• ใช convexity สามารถ ยืดระยะเวลาการติด

• การยืดเวลาใหนานขึ้น มีสวนสําคัญโดยตรงในการปองกันการรั่วจากถุงหรือ หรือในทางออมคือการ
บรรเทาและปองกัน peristomal skin damage ที่มีสาเหตุจากการ exposure ตอ effluent ใต
skin barrier.

• Convexity ชวยในการแกปญหาผูปวย และมีการใชกันมาอยางยาวนาน และปจจุบันมีการพัฒนา
ใหเปนไปตามความตองการในการใชมากช้ึน

• เปนผลิตภัณฑ cost-effective งายตอการใช และชวยใหคุณภาพชีวิต ผูมี stoma ดีขึ้น

• ควรศึกษาผลิตภัณฑ Convexity และขอขอมูลจากบริษัทผูผลิตตาง ๆ เพ่ือเสริมความรูในการ
นําไปใชอยางเหมาะสม



สนับสนุนการจดัประชุม


