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วตัถปุระสงค์
•เปรยีบเทยีบคณุภาพชีวิตของผูป่้วยเดก็ ESKD ระหวา่ง APD และ CAPD 

•เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบต้นทนุจากการสญูเสียผลิตภาพในการดแูลรกัษาผูป่้วยเดก็ ESKD 
เปรยีบเทยีบระหวา่ง automated peritoneal dialysis (APD) และ continuous ambulatory 
peritoneal dialysis (CAPD) 

•เปรยีบเทยีบอุบตักิารณ์ของ PD-related infections และอตัราการลดลงของ residual renal 
function ระหวา่ง APD และ CAPD

ESKD, end stage kidney diseasze; APD, automated peritoneal dialysis; CAPD, continuous ambulatory peritoneal dialysis



รูปแบบการวิจยั

❑Multi-center, open-labeled randomized controlled trial



กลุ่มประชากรเป้าหมาย

❑ผูป่้วยเดก็และวยัรุน่โรคไตเรือ้รงัระยะสดุทา้ยทีม่สีทิธกิารรกัษาใน
ระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



สถาบนัร่วมวจิยั

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั 6 แหง่ 
▪ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้
▪ โรงพยาบาลศริริาช
▪ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่
▪ โรงพยาบาลศรนีครนิทร์
▪ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์
▪ ศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงพยาบาลศนูย์ 5 แหง่

▪โรงพยาบาลชลบุรี

▪โรงพยาบาลพุทธชนิราช

▪โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

▪โรงพยาบาลสรุาษฎรธ์านี

▪โรงพยาบาลสรุนิทร์



Sample Size

▪Sample size based on the quality of life and cost of production loss 
analysis

▪40 subjects in each group 



Selection criteria
Inclusion Criteria
oอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปแต่น้อยกวา่ 18 ปี
oผูป่้วย ESKD 
oผูป่้วยทีไ่ดร้บั chronic peritoneal dialysis นานเกนิกวา่ 1 เดอืน
Exclusion criteria
oผูป่้วยทีพ่กัอาศยัในสถานทีท่ีไ่มม่ไีฟฟ้าเขา้ถงึ
oผูป่้วยและผูด้แูลทีไ่มส่ามารถสือ่สารดว้ยภาษาไทย



Withdrawal criteria

1. ผูป่้วยทีเ่ปลีย่นจาก PD เป็น HD นานเกนิกวา่ 1 เดอืน

2. ผูป่้วยทีเ่ปลีย่นจาก CAPD เป็น APD หรอืจาก APD เป็น CAPD นาน
เกนิกวา่ 1 เดอืน

3. ผูป่้วยทีห่ยุดการลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้ง

4. ผูป่้วยเสยีชวีติ



Recruitment
▪ประชาสมัพนัธโ์ครงการแก่แพทยแ์ละพยาบาลสาขาวชิา/หน่วยโรคไต

▪การเชญิชวนอาสาสมคัร : มอบ consent และ assent โทรสอบถามใน 1 สปัดาห์

▪การนดัหมายอาสาสมคัร : ลงชื่อแสดงความสมคัรใจ

▪Randomized allocation และ concealment เป็น 2 กลุ่ม APD และ CAPD



Subject allocation

Comorbidity เป็นภาวะเจบ็ป่วยรว่มทีไ่มไ่ดเ้ป็นผลสบืเนื่องมาจากโรคไตเรือ้รงั เชน่ โรคเอสแอลอ ีหลอดเลอืดอกัเสบ เบาหวาน ความผดิปกตขิองทางเดนิปัสสาวะ
สว่นลา่ง โรคพนัธุกรรมเมตาบอลกิ กลุม่อาการทีม่คีวามผดิปกตริว่มของอวยัวะหรอืระบบอื่นๆ



Run-in period (1 week)

oแนะน าความรูใ้นการดแูลตนเอง โดยพยาบาลผูว้จิยั

oสอนและฝึกปฏบิตัิ PD โดยพยาบาลผูว้จิยั



Intervention

➢Group APD (Baxter, FMC)

: Continuous cycling peritoneal dialysis (CCPD)

➢Group CAPD



Intervention: APD
•CCPD

•Dextrose conc: 1.5%

•Cycle number: 5-10 @ night, 1 @ day

•Dwell time: 1-3 hr/cycle @ night, long @ day

•Night dwell vol: 600-800 ml/m2 for age < 2 yr

1,000-1,200 ml/m2 for age > 2 yr

•Day dwell vol: 50-100% of night dwell vol



Intervention: CAPD
•Dextrose conc: 1.5%

•Cycle number: 3-5 @ day, 1 @ night

•Dwell time: 4-6 hr/cycle @ night, long @ day

•Day dwell vol: 600-800 ml/m2 for age < 2 yr

1,000-1,200 ml/m2 for age > 2 yr

•Night dwell vol: 100% of day dwell vol



Intervention

▪PD prescription adjustment based on volume status, residual renal 
function, blood chemistries, PET & Kt/V >/= 1.8 /wk



Treatment for complications
▪Volume excess

▪Anemia: Hb 11-12, TSAT > 20%, ferritin > 100

▪Bone mineral disorder

▪PD-related infection

**กรณทีีต่อ้งรบัการรกัษาทีส่ถานพยาบาล ใหเ้ขา้รบัการตรวจรกัษาทีโ่รงพยาบาลก่อนวนันดัหมาย



Measure of Compliance

•Phone visit q 1 wk  4 then phone contact if needed

•Dialysate bag count 

•PD record

•Home visit q 12 wk by research nurse or manufacturer



Follow-up period

Follow up q 4 wk  2 then q 8 wk  5  (+/- 7 days) 






