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บทคัดย่อ
บทนา อาการกรดไหลย้ อนกาเริบเวลากลางคืน (Nocturnal gastric acid breakthrough; NAB) เป็ นอาการที่สาคัญของ
โรคกรดไหลย้ อน ซึ่งสามารถรักษาด้ วยยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่ม ยับยั้งโปรตอนปั๊ม (proton pump inhibitors; PPIs) แต่
พบว่าผู้ป่วยบางรายยังคงเกิดกรดไหลย้ อนกาเริบเวลากลางคืน ได้ ปั จจุบันนี้มีการสั่งใช้ ยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่มแย่งจับ
กับตัวรับฮีสตามีนชนิดที่ 2 (Histamine-2-receptor antagonists: H2RAs) ร่วมกับ PPIs ในการบรรเทาอาการในผู้ป่วย
กลุ่มนี้ หลักฐานทางวิชาการที่ผ่านมายังมีข้อขัดแย้ งเรื่องประสิทธิภาพของการใช้ ยา H2RAs ร่วมกับ PPIs วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบและวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของการใช้ ยากลุ่ม H2RAs ร่ วมกับกลุ่ม PPIs
ต่ อการเกิด กรดไหลย้ อนกาเริ บเวลากลางคืน วิ ธี ด าเนิ น การวิ จัย สืบค้ น ข้ อมู ล จากฐานข้ อมู ล ทางการแพทย์ ได้ แก่
PubMed, EMBASE, Cochrane CENTRAL, IPA และ CINAHL ตั้งแต่เริ่มตั้งฐานข้ อมูลจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
และงานวิ จั ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ ตี พิ ม พ์ จ าก OpenGrey, ClinicalTrials.gov, เอกสารประกอบการประชุ ม ของ American
Gastroenterological Association (AGA) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006-2016 และเอกสารอ้ างอิงของงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และทา
การวิ เ คราะห์ อภิ มานด้ ว ย random-effects model ผลการวิ จัย จากการสืบ ค้ น ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ นระบบ พบงานวิ จั ย ที่
สอดคล้ องและเข้ าเกณฑ์ท้งั หมด 15 งานวิจัย แบ่งเป็ นการวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized controlled trial;
RCT) 10 งานวิจัย และไม่ ใช่ การวิจัยแบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุม (non-RCT) 5 งานวิจัย แต่ มีงานวิจัยรูปแบบ RCT
จานวน 2 งานวิจัยที่มีความแตกต่างด้ านคลินิกอย่างชัดเจนจากวิจัยอื่นจึงไม่นามารวมผลวิเคราะห์อภิมาน การเกิดกรด
ไหลย้ อนกาเริบเวลากลางคืนของการใช้ ยากลุ่ม PPIs ร่วมกับ H2RAs น้ อยกว่าการใช้ ยากลุ่ม PPIs อย่างเดียว ทั้งการศึกษา
รู ป แบบ RCT [Relative risk (RR) = 0.52; 95% CI 0.33 - 0.82] และ non-RCT (RR = 0.58; 95% CI 0.42 0.79) สรุปผลการวิ จัย ผลจากการศึกษานี้แสดงถึงแนวโน้ มการใช้ ยากลุ่ม H2RAs ร่ วมกับ PPIs ว่ ามีประสิทธิภาพ
ป้ องกันกรดไหลย้ อนกาเริบเวลากลางคืนได้ ดกี ว่าการใช้ PPIs อย่างเดียว
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บทนา
โรคที่มีความสัมพันธ์กบั การหลั่งกรดในทางเดินอาหารส่งผลกระทบต่อหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลาไส้
เล็กส่วนต้ น (Mejia & Kraft, 2009, pp. 295-314) เช่น แผลในทางเดินอาหาร (peptic ulcer : PU) แผลในทางเดิน
อาหารเนื่องจากภาวะเครียดของร่างกาย (stress-related mucosal disease : SRMD) โรคกรดไหลย้ อน (gastroesophageal
reflux disease : GERD) อาจทาให้ เกิดอาการดีสเปปเซีย (dyspepsia) ซึ่งเป็ นอาการปวดท้ องหรือไม่สบายท้ องที่อาจมี
สาเหตุจากความผิดปกติของกระเพาะอาหารหรือลาไส้ เล็กส่วนต้ น (กลุ่มวิจัยโรคกระเพาะอาหาร, 2553, น. 3-4) และ
อาจพบอาการที่มกั เกิดขึ้นในเวลากลางคืนที่ส่งผลรบกวนการนอนหลับและคุณภาพชีวิต เช่น อาการกรดไหลย้ อนที่เกิดขึ้น
ในเวลากลางคืน เป็ นต้ น อุบัติการณ์ของโรคกรดไหลย้ อนของคนเอเชียเพิ่มขึ้น ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันตก ค.ศ. 2005-2010 พบร้ อยละ 6.3-18.3 ในประเทศสิงคโปร์พบอุบัติการณ์สงู ขึ้นจากเดิมประมาณ
ร้ อยละ 5.5 เป็ นร้ อยละ 10.5 ภายใน 5 ปี (Jung, 2011, pp. 14-27) และในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 5 เป็ น
ร้ อยละ 10 ภายใน 2-3 ปี (ปารยะ อาศนะเสน, 2556) ทาให้ กลายเป็ นปัญหาทางด้ านสาธารณสุขที่พบได้ บ่อย
ยากลุ่ ม ยั บ ยั้ ง โปรตอนปั๊ ม (proton pump inhibitors; PPIs) เป็ นยาที่ ยั ง ยั้ ง การหลั่ ง กรดได้ นานและมี
ประสิทธิภาพ สามารถยับยั้งการหลั่งกรดได้ ดี กว่ ายากลุ่มแย่ งจับกับตัวรับฮีสตามีนชนิดที่ 2 (Histamine-2-receptor
antagonists: H2RAs) และถูกเลือกให้ ใช้ เป็ นอันดับแรกในการรักษา peptic ulcer (Dipiro & Schwinghammer, 2009,
pp. 314-320) และ GERD (ชมรมโมธิลิต้ แี ห่งประเทศไทย, 2547, น. 6-13) ถึงแม้ ว่าการรักษาด้ วยยายับยั้งการหลั่ง
กรดกลุ่ม PPIs เป็ นวิธที ่มี ปี ระสิทธิภาพ แต่พบว่าผู้ป่วยยังสามารถเกิดอาการกรดไหลย้ อนกาเริบเวลากลางคืนได้ ในขณะที่
ได้ รับการรักษาด้ วยยากลุ่มนี้ หรือที่เรียกว่า nocturnal gastric acid breakthrough (NAB) ซึ่งเป็ นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อค่า
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คาสาคัญ ยากลุ่มยับยั้งโปรตอนปั๊ม ยากลุ่มแย่งจับกับตัวรับฮีสตามีนชนิดที่ 2 กรดไหลย้ อนกาเริบเวลากลางคืน การ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน
Abstract
Introduction Nocturnal gastric acid breakthrough (NAB) is an important symptom for patients with gastroesophageal
reflux disease (GERD). It is usually treated by proton pump inhibitors (PPIs). However, some patients still have
the symptom even treated by PPIs. To date, PPIs in a combination with histamine-2 receptor antagonists (H2RAs)
have been increasingly used to treat the patients with NAB. However, evidence on the effect of the combination is
still controversial. Objective This study aimed to determine the effects of the use of H2RAs combined with PPIs on
NAB using systematic review and meta-analysis approach. Methods Electronic databases were systematically
searched. They included PubMed, EMBASE, Cochrane CENTRAL, IPA and CINAHL from inception to March
2017. Grey literature were also searched from OpenGrey, ClinicalTrials.gov, a proceeding of American
Gastroenterological Association (AGA) (Year 2006–2016) and citations of related this research. Meta-analysis
was performed using random-effects model. Results A total of 15 studies met inclusion criteria and were divided
into 2 groups follow to study design, 10 RCTs and 5 non-RCTs. The 2 RCTs were not eligible for the quantitative
meta-analysis because of clinical difference. Our meta-analyses indicated that a combination of PPI and H2RA
could reduce the occurrence of NAB compared to PPI alone in both RCT-only meta-analysis and non-RCT only
meta-analysis (RR = 0.52; 95% CI 0.33 - 0.82 and RR = 0.58; 95% CI 0.42 - 0.79, respectively).
Conclusions Our findings reveals a trend that the use of H2RAs in a combination with PPIs is more effective than
PPIs alone for preventing NAB.
Keyword proton pump inhibitor, histamine-2 receptor antagonist, nocturnal gastric acid breakthrough, systematic
review, meta-analysis
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ความเป็ นกรด-ด่างในกระเพาะอาหาร (intragastric pH) น้ อยกว่า 4 เป็ นเวลาอย่างน้ อย 60 นาทีติดต่อกันในช่วงเวลา
กลางคืน (Peghini, Katz, Bracy, & Castell, 1998, pp. 763-767)
ยากลุ่ม PPIs ต้ องใช้ เวลานานประมาณ 3 วันกว่าจะได้ รับผลในการยับยั้งการหลั่งกรดอย่างเต็มที่ (Mejia &
Kraft, 2009, pp. 295-314) ในขณะที่ยากลุ่ม H2RAs ออกฤทธิ์เร็วกว่า ซึ่งได้ รับผลในการยับยั้งการหลั่งกรดภายใน 23 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยา (Arnestad, Kleveland, & Waldum, 1997, pp. 355-358) จากข้ อมูลทางเภสัชวิทยา
เกี่ย วกับ ข้ อ ดีข องยายั บ ยั้ ง การหลั่ ง กรดทั้ง สองกลุ่ ม ท าให้ เ กิด แนวคิด การน าเอายากลุ่ ม H2RAs มาใช้ ร่ ว มกับ PPIs
การศึ กษาการใช้ ย า ranitidine (H2RAs) ร่ ว มกับยา omeprazole (PPIs) พบว่ า สามารถลดการหลั่ ง กรดได้ ดีกว่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้ ยาทั้งสองตัวนี้เดี่ยวๆ (Abdul-Hussein, Freeman, & Castell, 2015, pp. 1124-1129) แต่มี
รายงานว่ายากลุ่ม PPIs จะออกฤทธิ์ได้ ไม่ดีถ้าใช้ ในผู้ป่วยที่อดอาหารหรือใช้ ร่วมกับยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่มอื่น (Vakil,
2016) เนื่ องจากยายั บยั้ ง การหลั่ ง กรดกลุ่ มอื่น จะไปลดความเป็ นกรดและทาให้ ค่ า pH เพิ่ ม ขึ้น ที่บ ริ เ วณช่ อ งว่ า งที่
ยากลุ่ม PPIs จับกับเอนไซม์ H+/K+-ATPase เรียกช่องว่างนี้ว่า คานาลิคูไล (canaliculi) อยู่ท่บี ริเวณ parietal cells อาจ
ส่งผลให้ ยากลุ่ม PPIs ถูกกระตุ้นให้ อยู่ในรูปที่ออกฤทธิ์ได้ ลดลง ซึ่งมีความขัดแย้ งกันของผลการศึกษาที่เกิดขึ้น
ถึงแม้ จะมีงานวิจัยการวิเคราะห์อภิมานของยากลุ่ม H2RAs นามาใช้ ก่อนนอนร่วมกับยากลุ่ม PPIs (Wang, Pan,
Wang, & Guo, 2009, pp. 1-30) พบว่ าสามารถรักษาอาการกรดไหลย้ อนตอนกลางคืนได้ แต่ การศึกษานี้รวบรวม
เฉพาะการศึกษารูปแบบการทดลองแบบสุ่มและควบคุม (randomized controlled trial; RCT) ผู้เข้ าร่ วมวิจัยส่วนใหญ่
เป็ นผู้ป่วย duodenal ulcer (DU) ซึ่งทาการวิเคราะห์ผลรวมกับผู้ป่วย GERD และอาสาสมัครสุขภาพดี (healthy) แต่ใน
สถานการณ์การรักษาที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ป่วยนั้นไม่ได้ ถูกสุ่มและควบคุมเหมือนในการทดลอง ซึ่งการศึกษารูปแบบอื่น
นอกเหนือจาก RCT ได้ แก่ การศึกษาวิจัยเชิงทดลองแบบ non-RCT และการศึกษาวิจัยเชิงสังเกต (observational study)
ที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ เป็ นรูปแบบที่น่าสนใจที่จะนามาศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์ใกล้ เคียงกับสภาวะแวดล้ อม
จริงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย อาจทาให้ ได้ การรักษาที่เหมาะสมมาปรับใช้ ในการรักษาผู้ป่วยที่มอี าการกรดไหลย้ อนกาเริบในเวลา
กลางคืน
การศึ ก ษานี้ มีข อบเขตการศึ ก ษาที่ก ว้ า งกว่ า การวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านที่ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ทั้ง ในส่ ว นของรูป แบบ
การศึกษาที่ไม่ได้ จากัดเฉพาะการศึกษารูปแบบ RCT ชื่อยาที่ต้องการศึกษาที่ใช้ เป็ นคาค้ นจะครอบคลุมชื่อยากลุ่ม PPIs
และ H2RAs ที่เคยค้ นพบมาทุกรายการ รูปแบบการได้ รับยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับ PPIs ซึ่งอาจจะเป็ นเวลาเดียวกันหรือ
ต่างเวลาก็ได้ โดยไม่ได้ จากัดเฉพาะการให้ ยา H2RAs เพิ่มเข้ าไปในมื้อก่อนนอนเท่านั้น และทาการวิเคราะห์ผลแยกเป็ น
กลุ่มผู้ป่วยโรคที่มีความสัมพันธ์กับการหลั่งกรดในทางเดินอาหารในแต่ละกลุ่ม ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของการใช้ ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับกลุ่ม PPIs ต่อการ
เกิดอาการกรดไหลย้ อนกาเริบเวลากลางคืน
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เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจยั
เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยมีดังนี้ 1) งานวิจัยทางคลินิกเชิงทดลองหรือเชิงสังเกตที่มีกลุ่ม ควบคุม เป็ น
การศึกษาแบบต้ นฉบับในมนุษย์ มีเนื้อหาฉบับเต็ม และไม่จากัดภาษา 2) ผู้เข้ าร่วมวิจัยเป็ นโรคที่สมั พันธ์กบั การหลั่งกรด
ในทางเดินอาหาร ได้ แก่ GERD, PU (DU และ gastric ulcer), SRMD และอาสาสมัครสุขภาพดี 3) ผู้เข้ าร่วมวิจัยได้ รับ
ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับ PPIs โดยมีกลุ่มควบคุมคือ การได้ รับ PPIs อย่างเดียว 4) งานวิจัยที่แสดงผลลัพธ์การเกิด NAB
การสืบค้นงานวิจยั
รวบรวมงานวิ จั ย ทั้ง ที่ตีพิ ม พ์ แ ละไม่ ไ ด้ ตีพิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นฐานข้ อ มู ล ทางการแพทย์ ได้ แ ก่ 1) PubMed,
EMBASE, Cochrane CENTRAL, International Pharmaceutical Abstracts (IPA) และ Cumulative Index to Nursing
and Allied Health Literature (CINAHL) ตั้งแต่ฐานข้ อมูลเริ่มก่อตั้งจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 2) งานวิจัยที่ไม่ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ (gray literature) ค้ นจาก OpenGrey (www.opengrey.eu), ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov)

เอกสารประกอบการประชุ ม (proceeding) ของ American Gastroenterological Association (AGA) ย้ อนหลั ง 11 ปี
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006-2016 และเอกสารอ้ างอิงของงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยกาหนดคาสาคัญที่ใช้ ในการสืบค้ นซึ่งเป็ นคาที่
เกี่ ย วข้ องหรื อ มี ค วามหมายคล้ ายกั บ ค าดั ง ต่ อ ไปนี้ histamine-2 receptor antagonists, proton pump inhibitors,
gastroesophageal reflux disease, peptic ulcer, duodenal ulcer, gastric ulcer, stress ulcer และ healthy volunteer โดย
ใช้ คาเชื่อม AND เชื่อมระหว่างกลุ่มคาค้ น H2RAs, PPIs และประเภทของผู้เข้ าร่วมวิจัย และใช้ คาเชื่อม OR เชื่อมคาค้ น
ภายในกลุ่มเดียวกันซึ่งเป็ นคาที่เกี่ยวข้ องหรือมีความหมายคล้ ายกัน
การคัดย่อข้อมูลสาคัญ
โดยผู้วิจัย 2 คนที่เป็ นอิสระต่อกันคัดย่ อข้ อมูล ผู้วิจัยสร้ างแบบการคัดย่ อข้ อมูลซึ่งมีหัวข้ อสาคัญที่คัดย่ อ
ได้ แก่ รูปแบบงานวิจัย จานวนและลักษณะของผู้เข้ าร่วมวิจัย รูปแบบและวิธใี ช้ ยาของกลุ่ม H2RAs ร่วมกับ PPIs และกลุ่ม
ควบคุมที่ได้ รับ PPIs อย่างเดียว ผลการศึกษา และข้ อมูลทั่วไป เช่น ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปี ที่เผยแพร่งานวิจัย ชื่อวารสาร
เป็ นต้ น โดยงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจะถูกนามาประเมินคุณภาพด้ วยแบบประเมิน Cochrane’s risk of bias
2.0 (ROB 2.0) (Higgins JPT, 2016, pp. 29-31) และแบบประเมินของ Jadad และคณะ (Jadad et al., 1996, pp.
1-12) สาหรับงานวิจัยรูปแบบ RCT และแบบประเมิน Risk of bias in non-randomized studies - of Interventions
(ROBINS-I) (Sterne et al., 2016) สาหรับงานวิจัยรูปแบบ non-RCT ทั้งเชิงทดลองและเชิงสังเกต
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประเมินความแตกต่างของงานวิจัย ด้ านรูปแบบและวิธวี ิจัย ด้ านคลินิก และด้ านสถิติ โดยความแตกต่างด้ าน
คลินิกจะประเมินเกี่ยวกับลักษณะผู้เข้ าร่วมวิจัย การได้ รับยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับ PPIs เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และ
ผลลัพธ์การเกิด NAB ร่วมกับองค์ความรู้ในเรื่องการใช้ ยายับยั้งการหลั่งกรดในโรคที่สมั พันธ์กบั การหลั่งกรดในทางเดิน
อาหาร ความแตกต่างทางด้ านสถิติประเมินโดยใช้ ค่า Q-statistic (Higgins, Green, & editors, 2011) ถ้ าค่า p ≤ 0.1
แสดงว่ าผลการวิจัยเหล่ านั้นมีความแตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ และประเมินร่ วมกับค่า I2 statistic (Higgins,
Thompson, Deeks, & Altman, 2003, pp. 557-560) ถ้ า I2 มีค่าเท่ากับ 0% แสดงว่ าไม่มีความแตกต่างของงานวิจัย
ถ้ า I2 มีค่าประมาณ 25%, 50%, 75% แสดงว่า ผลจากงานวิจัยมีความแตกต่างระดับต่า ปานกลาง และสูง ตามลาดับ
ผลลัพธ์ของการศึกษาเป็ นข้ อมูลประเภทเป็ นไปได้ สองทาง (dichotomous data) คือจานวนผู้ท่เี กิด NAB และ ไม่เกิด
NAB การวิเคราะห์อภิมานของการศึกษานี้รวมผลโดยใช้ แบบจาลองทางสถิติ random-effects model และนาเสนอข้ อมูล
ผลการศึกษาในรูปแบบตาราง และ forest plot แสดงผลการเปรียบเทียบการศึกษาโดยใช้ ค่า relative risk (RR) และช่วง
ความเชื่ อ มั่ น 95% (95% confidence interval : CI) การตรวจสอบอคติ จ ากการตี พิ ม พ์ ห รื อ การเลื อ กงานวิ จั ย
(publication bias) ใช้ วิ ธีท างสถิ ติ Egger’s test (Egger, Smith, Schneider, & Minder, 1997, pp. 629-634) ถ้ า p <
0.05 แสดงว่าอาจจะมีอคติจากการตีพิมพ์ ถ้ าผลการทดสอบพบอคติจากการการตีพิมพ์จะใช้ วิธสี ร้ างกราฟรูปกรวยแบบ
แบ่ ง พื้ นที่ ต ามค่ า p-value หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า contour-funnel (Peters, Sutton, Jones, Abrams, & Rushton, 2008, pp.
991-996) เพื่อประเมินว่ามีงานวิจัยอยู่ในพื้นที่ท่แี สดงถึงการมีอคติมากน้ อยเพียงไร และใช้ วิธีวิเคราะห์ความไว trim
and fill method (Duval & Tweedie, 2000, pp. 455-463) ซึ่ ง วิ ธีน้ ี ยั ง เป็ นอีก วิ ธีห นึ่ งที่ใ ช้ ท ดสอบว่ า มีอ คติจ ากการ
ตีพิมพ์หรือไม่ เมื่อวิธวี ิจัยเปลี่ยนไป
สาหรับการแบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อประเมินความแตกต่างด้ านรูปแบบวิธวี ิจัย และด้ านคลินิกแล้ ว
สามารถกลุ่มในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ แบ่งตามรูปแบบการศึกษา ได้ แก่ รูปแบบ RCT และ non-RCT ซึ่งรูปแบบ
non-RCT จะรวมทั้งงานวิจัยเชิงทดลองและเชิงสังเกต แบ่งตามประเภทของผู้เข้ าร่วมวิจัย ได้ แก่ GERD, PU (DU และ
gastric ulcer), SRMD และอาสาสมัค รสุข ภาพดี และในแต่ ล ะกลุ่ ม ย่ อ ยที่แ บ่ ง ตามประเภทผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ยั ง ถู ก แบ่ ง
วิเคราะห์เป็ นกลุ่มย่ อยอีกตามลักษณะการให้ ยา H2RAs แบบเพิ่ มเข้ า (additional) หรือ แบบแทนที่ (substitute) ซึ่ง
ลักษณะการให้ ยาของ H2RAs ประเมินจากขนาดมาตรฐานการให้ ยา PPIs ต่อวัน โดยกลุ่มที่ได้ รับขนาดยา PPIs ต่อวัน
เหมือนกันของทั้งสองกลุ่มเปรียบเทียบจะเรียกว่า additional H2RAs และกลุ่มที่ได้ รับขนาดยา PPIs ต่อวันต่างกันของทั้ง
สองกลุ่มเปรียบเทียบโดยให้ H2RAs แก่กลุ่มที่ได้ รับขนาดยา PPIs น้ อยกว่า จะเรียกว่า substitute H2RAs
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ผลการสืบค้นงานวิจยั
จากการสืบค้ นอย่ างเป็ นระบบพบงานวิจัยทั้งหมด 11,912 งานวิจัย คัดงานวิจัยที่ไม่เข้ าเกณฑ์การคัดเลือก
ออก ซึ่งได้ จานวนงานวิจัยที่เข้ าเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด 15 งานวิจัย ผลการสืบค้ นและคัดเลือกงานวิจัยแสดงในรูปที่ 1
แผนภาพการสืบค้ นและคัดเลือกงานวิจัย หรือที่เรียกว่า Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses (PRISMA) Flow Diagram
จากการใช้ คาสาคัญในการสืบค้ นจากฐานข้ อมู ลพบงานวิจัย จานวน 11,912 งานวิจัย ซึ่งมาจากฐานข้ อมู ล
PubMed จ านวน 2,292 งานวิ จั ย CENTRAL จ านวน 676 งานวิ จั ย EMBASE จ านวน 8,320 งานวิ จั ย CINAHL
จ านวน 337 งานวิ จั ย IPA จ านวน 279 งานวิ จั ย AGA Proceeding จ านวน 1 งานวิ จั ย และการอ้ า งอิ ง ต่ อ เนื่ อ ง
(snowballing) จานวน 7 งานวิจัย เมื่อพิจารณาจากชื่อเรื่องและบทคัดย่อพบงานวิจัยที่เข้ าเกณฑ์การคัดเข้ าจานวน 15
งานวิจัย และงานวิจัยที่คดั ออกจานวน 11,897 งานวิจัย เหตุผลที่คดั ออกเนื่องจากเป็ นงานวิจัยซา้ จานวน 1,597 งานวิจยั
ไม่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับ PPIs จานวน 10,264 งานวิจัย ไม่ได้ รายงานผลลัพธ์เป็ น NAB จานวน 28
งานวิจัย และงานวิจัยที่ไม่ใช่รปู แบบการศึกษาที่ต้องการจานวน 8 งานวิจัย
ผลลัพธ์ท่รี ายงานการเกิด NAB มีท้งั หมด 15 งานวิจัย (Mainie, Tutuian, & Castell, 2008, pp. 676-679),
(Adachi et al., 2003, pp. 830-835), (Fackler, Ours, Vaezi, & Richter, 2002, pp. 625-632), (Janiak et al.,
2007, pp. 1259-1265), (Khoury, Katz, Hammod, & Castell, 1999, pp. 675-678), (Ours, Fackler, Richter,
& Vaezi, 2003, pp. 545-550), (Pfefferkorn et al., 2006, pp. 160-165), (Sugimoto et al., 2005, pp. 302311), (Xue, Katz, Banerjee, Tutuian, & Castell, 2001, pp. 1351-1356), (Peghini, Katz, & Castell, 1998, pp.
1335-1339), (Wang, Xu, Du, & Song, 2005, pp. 79-80), (Li et al., 2004, pp. 2514–2517) (A), (Li et
al., 2004, pp. 725–727) (B), (Wang, Li, Nie, Shawan, & Dai, 2002, pp. 539–541) และ (Song, Xie, Xiong,
& Hou, 2005, pp. 212–213) ลักษณะทั่วของงานวิจัยที่เข้ าเกณฑ์มที ้งั รูปแบบการศึกษาแบบ RCT และ non-RCT ซึ่ง
มีท้งั เชิงทดลองแบบ non-RCT และ observational study ผู้เข้ าร่วมวิจัยที่พบในการศึกษา ได้ แก่ ผู้ป่วยโรค DU, GERD
และอาสาสมัครสุขภาพดี อายุอยู่ในช่วง 1-85 ปี มีจานวนผู้เข้ าร่วมวิจัยรวมทั้งหมด 534 คน และลักษณะอื่นๆ แสดงดัง
ตารางที่ 1
ผลการประเมินคุณภาพงานวิจยั
พบงานวิจัยรูปแบบ RCT จานวน 10 งานวิจัย ใช้ แบบประเมิน ROB 2.0 และงานวิจัยรูปแบบ non-RCT
จานวน 5 งานวิจัย ใช้ แบบประเมิน ROBINS-I ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยรูปแบบ RCT โดยใช้ แบบประเมิน ROB
2.0 ผลส่วนใหญ่จะยังไม่ได้ ข้อสรุปที่ชัดเจน (some concerns) เนื่องจากหัวข้ อที่ประเมินเรื่องกระบวนการสุ่มไม่มีข้อมูล
บอกเกี่ยวกับการปกปิ ดการจัดลาดับการได้ รับการรักษา (allocation concealment) และแบบประเมิน ของ Jadad และ
คณะ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (คะแนนรวมเท่ากับ 3) และมีส่วนน้ อยได้ คะแนนรวมเท่ากับ 2 เนื่องจากไม่มีข้อมูล
เกี่ย วกับ การปกปิ ดการรั ก ษา (blinding) ส่ ว นการประเมินคุ ณ ภาพงานวิจั ย รูปแบบ non-RCT โดยใช้ แ บบประเมิน
ROBINS-I พบว่ าผลรวมความเสี่ยงต่ อการเกิดอคติต้ังแต่ ระดับปานกลางจนถึงวิกฤติ (moderate risk-critical risk)
หั วข้ อที่พบความเสี่ยงค่อนข้ างรุนแรงคือ อคติจากปั จจัยรบกวน (confounding), อคติจากการคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมวิจัย
(selection of participants) และ อคติจากการจัดกลุ่ม (classification of interventions) แสดงดังตารางที่ 2 และ 3
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สืบค้ นด้ วยคาค้ น
จากฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Pubmed (n=2,292)
CENTRAL (n=676)
EMBASE (n=8,320)
CINAHL (n=337)
IPA (n=279)

สืบค้ นเพิ่มเติมจากแหล่งข้ อมูลอื่น
Open grey (n=0)
Clinicaltrials.gov (n=0)
AGA Proceeding (n=1)
Snowballing (n=7)

งานวิจัยที่ได้ จากการสืบค้ นทั้งหมด (n=11,912)
คัดออก เนื่องจากเป็ นงานวิจัยซา้ (n=1,597)
คัดออก เนื่องจากไม่เกี่ยวกับการใช้ ยากลุ่ม H2RAs
ร่วมกับ PPIs (n=10,264)
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับ PPIs (n=51)
คัดออก เนื่องจากไม่ได้ รายงานผลลัพธ์เป็ น NAB (n=28)

คัดออก เนื่องจากไม่ใช่รปู แบบการศึกษาที่ต้องการ (n=8)
งานวิจัยที่ถูกคัดเลือกเพื่อนาไปวิเคราะห์ (n=15)
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทัว่ ของงานวิจัยที่เข้ าเกณฑ์การคัดเข้ า

รูปแบบงานวิจัย

ประเภทผู้เข้ าร่วม
วิจัย

Janiak et al.
(2007)
Khoury et al.
(1999)
Sugimoto et at.
(2005)
Wang B et al.
(2005)
Li C et al. (A)
(2004)
Li C et al. (B)
(2004)
Wang H et al.
(2002)
Song J et al.
(2005)
Mainie et at.
(2008)
Xue et at.
(2001)
Adachi et al.
(2003)

RCT, crossover

GERD

14

61.7 (51-79)#

2 : 12

ขนาดยากลุ่ม PPIs ต่อ
วัน*
กลุ่มทดลอง-กลุ่ม
ควบคุม
D-D

RCT, crossover

Healthy

20

32.7 (22-47)#

11 : 9

S-D

6
สัปดาห์
7 วัน

RCT, crossover

Healthy

15

20.1 ± 0.8

NR

S-S

8 วัน

RCT, parallel

GERD

30

35 (18-50)$

NR

D-D

7 วัน

RCT, parallel

DU

32

66.1 ± 4.9

19 : 13

S - S และ D - D

5 วัน

RCT, parallel

DU

40

56.2 ± 17.5

23 : 17

S - S และ D - D

5 วัน

RCT, parallel

DU

44

45 (18-70)$

32 : 23

S - S และ D - D

5 วัน

RCT, parallel

DU

20

38.6 (19-53)#

11 : 9

S-D

7 วัน

non-RCT,
observational
non-RCT,
observational
non-RCT,
crossover

GERD

100

54 (17-85)#

23 : 77

NR

GERD

105

51.3 (14-82)#

53 : 52

D-D

Healthy

10

32.7 (25 - 38)#

10 : 0

S(OD)-S(OD) และ
S(OD)-S(BID)

อย่างน้ อย
30 วัน
อย่างน้ อย
30 วัน
14 วัน

Fackler et al.
(2002)฿

non-RCT,
experimental

GERD / Healthy

23 /
20

32 (21 - 51)# /
41 (21-71)#

11 : 12 /
14 : 6

D-D/
D-D

2–4
สัปดาห์

Ours et al.
non-RCT,
GERD+Healthy
(2003)&
experimental
Pfefferkorn et al.
RCT, parallel
GERD
(2006)
Peghini et al.
RCT, crossover
Healthy
(1998)
*S = Standard dose, D = Double dose
#
mean (range)
$
median (range)
฿
ผู้เข้ าร่วมวิจัย 2 ประเภท ทาการทดลองแยกกัน
&
ผู้เข้ าร่วมวิจัย 2 ประเภท ทาการทดลองรวมกัน

25

37 (22-71)#

14 : 8

D-D

16

10.3 (1-13)#

NR

1.4 mg/kg/day bid

2-4
สัปดาห์
17 สัปดาห์

12

31 ( 21-40)#

7:5

D-D

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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จานวน
ผู้เข้ าร่วม
วิจัย
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อายุ (ปี )
(mean ± SD)

เพศ
(ชาย:หญิง)

ระยะเวลา
ให้ การรักษา

PPIs + H2Ras
ครั้งเดียว
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพของงานวิจัยรูปแบบ RCT

Janiak et al.
(2007)
Khoury et al.
(1999)
Sugimoto et al.
(2005)
Peghini et al.
(1998)
Wang B et al.
(2005)
Li C et al. (A)
(2004)
Li C et al. (B)
(2004)
Wang H et al.
(2002)
Song J et al.
(2005)
Pfefferkorn et al.
(2006)

Overall

ROB 2.0
Bias due to
Bias due to
deviations from
missing
intended
outcome
interventions
data

Some concerns

Some concerns

Some concerns

Low risk

Low risk

Low risk

3

Some concerns

Some concerns

Low risk

Low risk

Low risk

Low risk

3

Some concerns

Some concerns

Low risk

Low risk

Low risk

Low risk

3

Some concerns

Some concerns

Some concerns

Low risk

Low risk

Low risk

3

Some concerns

Some concerns

Low risk

Low risk

Low risk

Low risk

2

Some concerns

Some concerns

Low risk

Low risk

Low risk

Low risk

2

Some concerns

Some concerns

Low risk

Low risk

Low risk

Low risk

2

Some concerns

Some concerns

Low risk

Low risk

Low risk

Low risk

3

Some concerns

Some concerns

Low risk

Low risk

Low risk

Low risk

2

High risk

Low risk

Low risk

High risk

Low risk

Low risk

3

Bias in
measurement of
the outcome

Bias in
selection of Jadad scale
the reported
result

ผลการวิเคราะห์อภิมาน
งานวิจัยที่คัดเข้ าทั้งหมด 15 งานวิจัย พบงานวิจัยที่ไม่ สมควรนามารวมวิเ คราะห์ อภิ มานของผลลั พธ์น้ ี 2
งานวิจัย ได้ แก่ งานวิจัย Pfefferkorn et al. เนื่องจากเป็ นงานวิจัยที่ทาการศึกษาในเด็กอายุ 1-13 ปี และขนาดยาที่ให้ ต่าง
จากผู้ใหญ่ ซึ่งเป็ นความแตกต่างจากงานวิจัยอื่น และงานวิจัย Peghini et al. เนื่องจากกลุ่มที่ได้ รับยา PPIs+H2RAs ได้ รับ
ยาแค่ครั้งเดียวแล้ ววัดผลซึ่งอาจจะยังไม่ใช่ระยะเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ ในการรักษา อีกทั้งงานวิจัยอื่นใช้ เวลาอย่างน้ อย 3-7
วันจึงจะวัดผลซึ่งเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นจึงไม่เอา 2 งานวิจัยที่มีความแตกต่างด้ านคลินิกไปรวมวิเคราะห์กบั
งานวิจัยอื่น
งานวิ จั ย Pfefferkorn et al. ท าการศึ ก ษา ในเด็ก อายุ เ ฉลี่ ย 10 (1-13) ปี ที่ เ ป็ นโรค GERD ซึ่ ง ได้ รั บ ยา
omeprazole 1.4 mg/kg/day วันละ 2 ครั้ง เป็ นเวลา 3 สัปดาห์แล้ วยังคงเกิด NAB ทั้งหมด 16 คน หลังจากนั้นถูกแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มและสุ่มให้ ได้ รับยาเพิ่มขึ้นมาในมื้อก่อนนอน ได้ แก่ ยา ranitidine 4 mg/kg จานวน 7 คน และ placebo
จานวน 9 คน จนครบ 17 สัปดาห์ กลุ่มที่ได้ รับ ranitidine สูญหายไป 3 คน เหลือ 4 คน เกิด NAB 3 คน ส่วนคนที่ได้ รบั
placebo สูญหายไป 1 คน เหลือ 8 คน เกิด NAB 6 คน งานวิจัยนี้วิเคราะห์แบบ per-protocol ทาให้ ได้ จานวนคนที่เกิด
NAB ใกล้ เคียงกันทั้ง 2 กลุ่มเปรียบเทียบ
งานวิ จัย Peghini et al. ทาการศึ กษาในอาสาสมัครสุขภาพดีจ านวน 12 คน แบบ double-blind, crossover
study ซึ่ง 7 วันแรกได้ รับการรักษาด้ วย omeprazole 20 mg วันละ 2 ครั้ง วันที่ 8 ให้ เพิ่มการรักษาโดยวิธีการสุ่มให้ ยา
ranitidine 150 mg, ranitidine 300 mg, omeprazole 20 mg หรือ placebo ก่อนนอน แค่ ครั้งเดียวแล้ ววัดผลการเกิด

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ผู้แต่ง (ปี )

Bias arising
from the
randomization
process
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NAB หลังจากนั้นก็เริ่มให้ ยารอบใหม่อกี ครั้ง โดยไม่มรี ะยะเวลา washout period จนครบทั้ง 4 รอบ การเกิด NAB พบว่า
การได้ รับยา ranitidine 150 mg, ranitidine 300 mg, omeprazole 20 mg หรือ placebo ก่อนนอน เพิ่ มจากการได้ รับ
omeprazole วั น ละ 2 ครั้ ง ท าให้ การเกิด NAB เท่ า กับ 4/12, 3/12, 7/12 และ 11/12 ตามล าดั บ ซึ่ ง การได้ รั บ
ranitidine ทั้ง 2 ขนาดทาให้ การเกิด NAB น้ อยกว่าการได้ รับ placebo อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพของงานวิจัยรูปแบบ non-RCT

ผู้แต่ง (ปี )

Mainie et al.
(2008)
Xue et al.
(2001)
Adachi et al.
(2003)
Fackler et al.
(2002)
Ours et al.
(2003)

Bias due to
confounding

Bias in
selection of
participants
into the study

ROBINS-I
Bias in
classification
of
interventions

Critical risk

Moderate risk

Critical risk

Serious risk

No information

Low risk

Low risk

Low risk

Serious risk

Serious risk

Serious risk

Low risk

No information

Low risk

Low risk

Low risk

Moderate risk

Moderate risk

Low risk

Low risk

Low risk

Low risk

Low risk

Low risk

Serious risk

Moderate risk

Low risk

Low risk

Moderate risk

Low risk

Serious risk

Low risk

Serious risk

Serious risk

Low risk

Low risk

Moderate risk

Low risk

Serious risk

Low risk

Overall

Bias due to
deviations
from intended
interventions

Bias due to
Bias in
missing
measurement
data
of outcomes

Bias in
selection of
the reported
result
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ผลการวิเคราะห์อภิมาน โดยแสดงผลลัพธ์การเกิดอาการ NAB เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้ รับ PPIs+H2RAs
กับกลุ่มที่ได้ รับ PPIs อย่างเดียว ผลลัพธ์แสดงในตารางที่ 4
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ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์อภิมานเปรียบเทียบการเกิด NAB ของกลุ่มที่ได้ รับ H2RAs ร่วมกับ PPIs และกลุ่มที่
ได้ รับ PPIs อย่างเดียว

8

11

จานวน
ผู้เข้ าร่วม
วิจัย (คน)
256

GERD

2

2

50

0.62 [0.38-1.02]

9.3

DU

4

7

136

0.34 [0.19-0.63]

0.0

Healthy

2

2

70

0.71 [0.20-2.56]

85.0

Additional/Substitute H2RAs
GERD, Additional H2RAs

2

2

50

0.62 [0.38-1.02]

9.3

DU, Additional H2RAs

3

6

116

0.30 [0.14-0.65]

0.0

DU, Substitute H2RAs
Healthy, Additional H2RAs
Healthy, Substitute H2RAs

1
1
1

1
1
1

20
30
40

0.43 [0.15-1.20]
0.36 [0.15-0.89]
1.25 [0.81-1.94]

-

5

6

337

0.58 [0.42-0.79]

60.1

GERD

3*

3

237

0.49 [0.28-0.86]

75.1

GERD+Healthy
Healthy

1
2*

1
2

44
56

0.72 [0.48-1.08]
0.65 [0.38-1.11]

37.1

2*

2

137

0.60 [0.38-0.96]

59.4

1
1

1
1

100
44

0.26 [0.13-0.53]
0.72 [0.48-1.08]

-

2*

2

56

0.65 [0.38-1.11]

37.1

Outcome of RCT (All)

Outcome of Non-RCT (All)

Additional/Substitute H2RAs
GERD, Additional H2RAs
GERD, not record dose
GERD + Healthy, Additional
H2RAs
Healthy, Additional H2RAs
*

มี 1 งานวิจัยที่ทาการทดลองในผู้เข้ าร่วมวิจัยทั้ง 2 ประเภท รายงานผลแยกกัน

RR [95% CI]

Heterogeneity
(%I2)

งานวิจัยที่นามารวมผลการศึกษา
(Pooled studies)

0.52 [0.33-0.82]

48.6

Janiak et al. (2007), Khoury et
al.(1999), Sugimoto et al. (2005),
Wang B et al. (2005), Li C et al. (A)
(2004), Li C et al. (B) (2004),
Wang H et al. (2002), Song J et al.
(2005)
Janiak et al. (2007), Wang B et al.
(2005)
Li C et al. (A) (2004), Li C et al. (B)
(2004), Wang H et al. (2002), Song
J et al. (2005)
Khoury et al.(1999), Sugimoto et al.
(2005)
Janiak et al. (2007), Bing et al.
(2005)
Li C et al. (A) (2004), Li C et al. (B)
(2004), Wang H et al. (2002)
Song J et al. (2005)
Sugimoto et al. (2005)
Khoury et al.(1999)
Mainie et al. (2008), Xue et al.
(2001), Adachi et al. (2003), Fackler
et al. (2002), Ours et al. (2003)
Fackler et al. (2002), Mainie et al.
(2008), Xue et al. (2001)
Ours et al. (2003)
Adachi et al. (2003), Fackler et al.
(2002)
Fackler WK et al. (2002), Xue et al.
(2001)
Mainie et al. (2008)
Ours et al. (2003)

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ผลลัพธ์ (Outcome)

จานวน
จานวนคู่
งานวิจัย เปรียบเทียบ

Adachi et al (2003), Fackler et al.
(2002)
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NAB
Study (year)
ID
RCT
Janiak P (2007)
Khoury RM (1999)
Sugimoto M (2005)
Wang B (2005)
Li C (A) (2004)
Li C (A) (2004)
Li C (B) (2004)
Li C (B) (2004)
Wang H (2002)
Wang H (2002)
Song J (2005)
Subtotal (I-squared = 48.6%, p = 0.035)
.
non-RCT
Mainie I (2008)
Adachi K (2003)
Fackler WK (2002)
Fackler WK (2002)
Ours TM (2003)
Xue S (2001)
Subtotal (I-squared = 60.1%, p = 0.028)
.
NOTE: Weights are from random effects analysis

.0107

1

RR (95% CI)

%
Weight

0.75 (0.41, 1.36)
1.25 (0.81, 1.94)
0.36 (0.15, 0.89)
0.45 (0.21, 0.99)
0.33 (0.02, 7.14)
0.20 (0.03, 1.35)
0.33 (0.02, 7.32)
0.17 (0.02, 1.14)
0.43 (0.15, 1.24)
0.20 (0.01, 3.74)
0.43 (0.15, 1.20)
0.52 (0.33, 0.82)

17.00
19.52
12.52
14.13
2.06
4.65
2.02
4.59
10.45
2.23
10.83
100.00

0.26 (0.13, 0.53)
0.44 (0.20, 0.98)
0.77 (0.49, 1.20)
0.79 (0.50, 1.22)
0.72 (0.48, 1.08)
0.49 (0.34, 0.71)
0.58 (0.42, 0.79)

12.00
10.46
18.47
18.56
19.91
20.61
100.00

93.5

รูปที่ 2 Forest plot แสดงการเปรียบเทียบการเกิด NAB ของกลุ่มที่ได้ รับ H2RAs ร่วมกับ PPIs และกลุ่มที่ได้ รับ PPIs อย่างเดียว
0
Studies
p < 1%
1% < p < 5%
5% < p < 10%
p > 10%

Standard error

.5

1

1.5

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-4

494

-2

0
Effect estimate

2

รูปที่ 3 Contour-funnel plot แสดงอคติจากการเลือกงานวิจยั ของการศึกษารูปแบบ RCT

4

ประสิทธิภาพของยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับ PPIs ต่อการเกิด NAB ในรูปแบบการศึกษา RCT
การศึกษารูปแบบ RCT คัดย่อข้ อมูลได้ จาก 8 งานวิจัย (11 คู่เปรียบเทียบ) จานวนผู้เข้ าวิจัยร่วม 256 คน การ
วิเคราะห์ผลรวมโดยใช้ random-effects model พบว่ าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.52 (95% CI 0.33-0.82)
ดังรูปที่ 2 แสดงว่าการได้ รับยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับ PPIs ทาให้ การเกิด NAB น้ อยกว่าการได้ รับยากลุ่ม PPIs อย่างเดียว
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย (heterogeneity) พบว่ามีความแตกต่างระหว่าง
งานวิจัยระดับปานกลาง (I2=48.6%, p=0.035) และผลการทดสอบอคติจากการตีพิมพ์ (publication bias) โดยวิธที าง
สถิติ Egger’s test พบว่าอาจจะมีอคติจากการตีพิมพ์ (p=0.018) จากการทา contour-funnel plot เพื่อดูจานวนงานวิจัย
ที่อยู่ในพื้นที่ท่ที าให้ เกิดค่า p-value ที่บ่งบอกถึงการมีอคติจากการเลือกงานวิจัย พบ 2 งานวิจัยอยู่ในพื้นที่ p<0.05 ดัง
รูปที่ 3 และเมื่อทา trim and fill method พบว่า ผลการวิเคราะห์เปลี่ยนแปลง เป็ น RR = 0.79 (95% Cl; 0.52, 1.06)
ทั้งผลการวิเคราะห์จาก random-effects model และ fixed-effects model
เมื่อแบ่งกลุ่มตามรูปแบบการศึกษา RCT แล้ วแบ่งวิเคราะห์กลุ่มย่อยตามประเภทของผู้เข้ าร่วมวิจัย พบทั้งหมด
3 ประเภท ได้ แก่ ผู้ป่วย GERD, ผู้ป่วย DU และอาสาสมัครสุขภาพดี การวิเคราะห์กลุ่มผู้เข้ าร่วมวิจัยโรค GERD จาก 2
งานวิจัย (2 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.62 (95% CI 0.38-1.02) ผล
การทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย พบว่ามีความแตกต่างระหว่างงานวิจัยในระดับต่า (I2=9.3%, p=0.294) การ
วิเคราะห์กลุ่มผู้เข้ าร่วมวิจัยโรค DU จาก 4 งานวิจัย (7 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกิด NAB
เท่ากับ 0.34 (95% CI 0.19-0.63) ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่ างงานวิจัย พบว่ ามีความเป็ นเอกพันธ์ (I2=
0.0%, p=0.965) การวิเคราะห์กลุ่มผู้เข้ าร่วมวิจัยที่เป็ นอาสาสมัครสุขภาพดีจาก 2 งานวิจัย (2 คู่เปรียบเทียบ) พบว่าค่า
RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.71 (95% CI 0.20-2.56) ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย พบว่ามีความ
แตกต่างระหว่างงานวิจัยในระดับสูง (I2=85.0%, p=0.010)
เมื่อแบ่งกลุ่มตามรูปแบบการศึกษา RCT แบ่งวิเคราะห์กลุ่มย่ อยตามประเภทของผู้เข้ าร่ วมวิจัย และทาการ
วิเคราะห์ในแต่ละกลุ่มย่อยที่แบ่งตามประเภทผู้เข้ าร่วมวิจัยตามลักษณะการให้ ยากลุ่ม H2RAs ได้ ผลการวิเคราะห์ดงั นี้ 1)
ผู้เข้ าร่วมวิจัยโรค GERD พบแต่การได้ รับยาแบบ additional H2RAs จาก 2 งานวิจัย (2 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์
พบว่ าค่ า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.62 (95% CI 0.38-1.02) ผลการทดสอบความแตกต่ างระหว่ างงานวิจัย
พบว่ามีความแตกต่างระดับต่า (I2=9.3, p=0.294) 2) ผู้เข้ าร่วมวิจัยโรค DU ที่ได้ รับยาแบบ additional H2RAs จาก 3
งานวิจัย (6 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.30 (95% CI 0.14-0.65) ผล
การทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งงานวิ จั ย พบว่ า มีค วามเป็ นเอกพั น ธ์ (I2=0.0, p=0.954) และการได้ รั บยาแบบ
substitute H2RAs จาก 1 งานวิจัย (1 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์พบว่ าค่ า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.43
(95% CI 0.15-1.20) และ 3) อาสาสมั ค รสุ ข ภาพดี ท่ี ไ ด้ รั บ ยาแบบ additional H2RAs จาก 1 งานวิ จั ย (1 คู่
เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.36 (95% CI 0.15, 0.89) และการได้ รับยา
แบบ substitute H2RAs จาก 1 งานวิจัย (1 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์พบว่ าค่ า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ
1.25 (95% CI 0.81, 1.94)
ประสิทธิภาพของยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับ PPIs ต่อการเกิด NAB ในรูปแบบการศึกษา non-RCT
การศึกษารูปแบบ non-RCT คัดย่ อข้ อมูลได้ จาก 5 งานวิจัย (6 คู่เปรียบเทียบ) มีจานวนผู้เข้ าวิจัยรวม 337
คน ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.58 (95% CI 0.42-0.79) ดังรูปที่ 2 แสดงว่าการได้ รับ
ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับ PPIs ทาให้ การเกิด NAB น้ อยกว่าการได้ รับยากลุ่ม PPIs อย่างเดียวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผล
การทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย พบว่ามีความแตกต่างระดับปานกลางถึงสูง (I2=60.1%, p=0.028) และการ
รายงานอคติจากการตีพิมพ์โดยวิธี Egger’s test พบว่าไม่มอี คติจากการตีพิมพ์ (p=0.324)
เมื่อแบ่งกลุ่มตามรูปแบบการศึกษา non-RCT แล้ วได้ แบ่งวิเคราะห์กลุ่มย่อยตามประเภทของผู้เข้ าร่วมวิจัย พบ
ทั้งหมด 3 ประเภท ได้ แก่ ผู้ป่วย GERD ผู้ป่วย GERD รวมกับอาสาสมัครสุขภาพดีในงานวิจัยเดียวกัน และอาสาสมัคร
สุขภาพดี การวิเคราะห์กลุ่มผู้เข้ าร่วมวิจัยโรค GERD จาก 3 งานวิจัย (3 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิ เคราะห์พบว่าค่า RR

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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่ นเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.49 (95% CI 0.28-0.86) ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย พบว่ ามีความ
แตกต่ า งระหว่ างงานวิจั ยในระดับสูง (I2=75.1%, p=0.018) การวิ เ คราะห์ กลุ่มผู้ เ ข้ าร่ วมวิ จัย โรค GERD รวมกับ
อาสาสมัครสุขภาพดีในงานวิจัยเดียวกัน จาก 1 งานวิจัย (1 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกิด
NAB เท่ากับ 0.72 (95% CI 0.48-1.08) การวิเคราะห์กลุ่มผู้เข้ าร่วมวิจัยที่เป็ นอาสาสมัครสุขภาพดี จาก 2 งานวิจัย
(2 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์ พบว่ าค่ า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.65 (95% CI 0.38-1.11) ผลการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย พบว่ามีความแตกต่างระดับต่าถึงปานกลาง (I2=37.1%, p=0.207)
เมื่อแบ่งกลุ่มตามรูปแบบการศึกษา non-RCT แบ่งวิเคราะห์กลุ่มย่อยตามประเภทของผู้เข้ าร่วมวิจัยแล้ ว และ
ทาการวิเคราะห์ในแต่ละกลุ่มย่อยที่แบ่งตามประเภทผู้เข้ าร่วมวิจัยตามลักษณะการให้ ยากลุ่ม H2RAs ได้ ผลการวิเคราะห์
ดังนี้ 1) ผู้เข้ าร่วมวิจัยโรค GERD ที่ได้ รับยาแบบ additional H2RAs จาก 2 งานวิจัย (2 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์
พบว่ าค่ า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.60 (95% CI 0.38-0.96) ผลการทดสอบความแตกต่ างระหว่ างงานวิจัย
พบว่ามีความแตกต่างระดับปานกลางถึงสูง (I2=59.4%, p=0.116) และการวิเคราะห์ในกลุ่มผู้เข้ าร่วมวิจัยโรค GERD ที่
ไม่ได้ ระบุขนาดการให้ ยา จึงมีข้อมูลไม่เพียงในการประเมินว่ าเป็ นกลุ่ม additional H2RAs หรือ substitute H2RAs พบ
จานวน 1 งานวิจัย (1 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.26 (95% CI 0.130.53) 2) ผู้เข้ าร่วมวิจัยโรค GERD รวมกับอาสาสมัครสุขภาพดีในงานวิจัยเดียวกัน พบแต่การได้ รับยาแบบ additional
H2RAs จาก 1 งานวิจัย (1 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์พบว่ าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.72 (95% CI
0.48-1.08) และ 3) อาสาสมั ค รสุ ข ภาพดี พบแต่ ก ารได้ รั บ ยาแบบ additional H2RAs จาก 2 งานวิ จั ย (2 คู่
เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์พบว่ าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.65 (95% CI 0.38-1.11) ผลการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างงานวิจัย พบว่ามีความแตกต่างระดับต่าถึงปานกลาง (I2=37.1%, p=0.207)
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อภิปรายและสรุปผล
การศึกษาครั้งนี้สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์การศึกษารูปแบบ RCT การใช้ ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับ
กลุ่ม PPIs ทาให้ การเกิด NAB น้ อยกว่าการใช้ ยากลุ่ม PPIs อย่างเดียวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อแยกวิเคราะห์
เป็ นกลุ่มย่อยตามประเภทผู้เข้ าร่วมวิจัยและแบ่งกลุ่มย่อยตามลักษณะการให้ ยา H2RAs พบว่ากลุ่มผู้เข้ าร่วมวิจัยที่เป็ นโรค
DU และกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดี ที่ได้ รับแบบ additional H2RAs เมื่อได้ รับยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับกลุ่ม PPIs ทาให้ การ
เกิด NAB น้ อยกว่าการใช้ ยากลุ่ม PPIs อย่างเดียวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์การศึกษารูปแบบ non-RCT
การใช้ ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับกลุ่ม PPIs ทาให้ การเกิด NAB น้ อยกว่าการใช้ ยากลุ่ม PPIs อย่างเดียวอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติเช่ นเดียวกับการศึกษารูปแบบ RCT ของงานวิจัยนี้ เมื่อแยกวิเคราะห์เป็ นกลุ่มย่ อยตามประเภทผู้เข้ าร่ วมวิจัยและ
แบ่งกลุ่มย่ อยตามลักษณะการให้ ยา H2RAs พบว่ ากลุ่มผู้เข้ าร่ วมวิจัยที่เป็ นโรค GERD ที่ได้ รับแบบ additional H2RAs
เมื่อได้ รับยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับกลุ่ม PPIs ทาให้ การเกิด NAB น้ อยกว่าการใช้ ยากลุ่ม PPIs อย่างเดียวอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ผลจากการศึกษานี้แสดงถึงแนวโน้ มการใช้ ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับ PPIs ว่ามีประสิทธิภาพป้ องกันกรดไหลย้ อน
กาเริบเวลากลางคืนได้ ดกี ว่าการใช้ PPIs อย่างเดียว
การศึกษานี้ตรวจพบอคติจากการตีพิมพ์ (publication bias) จากการวิเคราะห์ด้วย Egger’s test และเมื่อทาการ
วิเคราะห์ด้วย trim and fill method พบว่า การใช้ PPIs ร่วมกับ H2RAs มีแนวโน้ มลดการเกิด NAB ได้ แต่ไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์หลักซึ่งพบว่ า การใช้ PPIs ร่ วมกับ H2RAs สามารถลดการเกิด NAB ได้ อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ จะเห็นได้ ว่าถึงแม้ การวิเคราะห์ด้วย trim and fill method จะให้ ผลที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แต่กพ็ บ
แนวโน้ มไปในทางเดียวกับการวิเคราะห์หลัก และจากวิธีการสืบค้ นของผู้วิจัยซึ่งได้ ทาการสืบค้ นจากหลายฐานข้ อมู ล
รวมทั้ง gray literature จึงสามารถบอกได้ ว่าผลการวิเคราะห์หลักเป็ นผลที่มีความน่ าเชื่อบนหลักฐานทั้งหมดที่สามารถ
สืบค้ นได้
ผลการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับ PPIs ต่อการเกิด NAB ในรูปแบบการศึกษา
RCT ที่ได้ จากการศึกษานี้คล้ ายกับผลการศึกษาการวิเคราะห์อภิมานของยากลุ่ม H2RAs นามาใช้ ก่อนนอนร่วมกับยากลุ่ม

PPIs ในการควบคุมการเกิด NAB (Wang et al., 2009, pp. 1-30) รูปแบบ RCT เช่นเดียวกัน อีกทั้งการศึกษาดังกล่าว
ได้ ทาการวิเคราะห์กลุ่มย่ อยโดยแบ่งตามระยะเวลาการได้ รับยาระยะสั้น (< 4 สัปดาห์ ) และระยะยาว (≥ 4 สัปดาห์ )
พบว่าการได้ รับยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับกลุ่ม PPIs ในระยะสั้นทาให้ การเกิด NAB น้ อยกว่าการใช้ ยากลุ่ม PPIs และยังพบ
อีกว่าการได้ รับยาในระยะยาวได้ ผลไม่แตกต่างกัน แต่ส่งิ ที่การศึกษาในครั้งนี้แตกต่างจากการศึกษาดังที่กล่าวมาข้ างต้ นคือ
มีการวิเคราะห์ผลในรูปแบบการศึกษาแบบ non-RCT ผลการศึกษาที่ได้ จะคล้ ายกับการศึกษารูปแบบ RCT การวิเคราะห์
กลุ่มย่อยได้ แบ่งตามประเภทของผู้เข้ าร่วมวิจัย และลักษณะการให้ ยา H2RAs แบบ additional และ substitute ทาให้ ได้
ข้ อมูลเพิ่มเติมจากการศึกษาก่อนหน้ านี้ว่าผู้ป่วย DU และ GERD ควรได้ รับยา H2RAs ร่วมกับกลุ่ม PPIs และควรได้ รับ
ยากลุ่ม H2RAs แบบ additional H2RAs จึงจะทาให้ การเกิด NAB น้ อยกว่าการใช้ ยากลุ่ม PPIs อย่างเดียว
ผลที่ได้ อาจจะต่างจากงานวิจัย Pfefferkorn et al. (Pfefferkorn et al., 2006, pp. 160-165) ที่ทาการศึกษา
ในเด็กที่วิเคราะห์แบบ per-protocol ทาให้ ได้ จานวนคนที่เกิด NAB ใกล้ เคียงกันทั้ง 2 กลุ่มเปรียบเทียบ แต่ถ้าวิเคราะห์
แบบ intention-to-treat คานวณจากผู้เข้ าร่ วมวิจัยทั้งหมดตั้งแต่เริ่มการศึกษาจะพบว่ากลุ่มที่ได้ รับ ranitidine ร่ วมด้ วย
ก่อนนอนมีการเกิด NAB น้ อยกว่ า ในงานวิจัยของ Peghini et al. (Peghini et al., 1998, pp. 1335-1339) แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มที่ได้ รับขนาดยา PPIs ต่อวันเหมือนกันของทั้งสองกลุ่มเปรียบเทียบ (การให้ ยาแบบ additional H2RAs) ซึ่ง
การได้ รั บ omeprazole วั น ละ 2 ครั้ ง และให้ ranitidine เพิ่ มเข้ า มาก่ อนนอนทาให้ การเกิด NAB น้ อยกว่ า การได้ รับ
placebo เพิ่มเข้ ามาก่อนนอน (p<0.05) ผลของงานวิจัยแสดงให้ เห็นว่า การใช้ ยากลุ่ม PPIs ร่วมกับ H2RA ไม่ได้ ทาให้
การออกฤทธิ์ของยากลุ่ม PPIs ลดลง ซึ่งสอดคล้ องกับผลของงานวิจัยที่ศึกษาเภสัชจนศาสตร์ของการใช้ ยาทั้ง 2 กลุ่มนี้
ร่วมกันที่แสดงให้ เห็นว่าการใช้ ยาทั้ง 2 กลุ่มร่วมกันสามารถยับยังการหลั่งกรดได้ ดีกว่าการใช้ PPIs อย่างเดียว (AbdulHussein et al., 2015, pp. 1124-1129) และผลเกี่ยวกับการเกิดแผลลดลงและอาการดีข้ นึ ของ esophagitis เนื่องจาก
กรดไหลย้ อน (Liu, 2005, pp. 102-103)
ข้ อจากัดของการศึกษานี้ ได้ แก่ 1) การศึกษาที่นามาวิเคราะห์อภิมานในงานวิจัยนี้มกี ารศึกษารูปแบบ crossover
trial ซึ่ ง มีวิ ธีการวิ เคราะห์ ต่ า งจากการศึกษารูปแบบ parallel เนื่ อ งจากมีค่ า ความสัม พั นธ์ท่ีเกี่ย วข้ อ งกับ ผลที่อาจจะ
หลงเหลื ออยู่ จ ากช่ ว งของการให้ ย าก่ อนหน้ า นี้ซ่ึ งอาจจะส่ งผลต่ อการการให้ ย าช่ วงถัด ไป( carry-over effect) ถ้ า ให้
ระยะเวลาการกาจัดยา (washout period) ไม่เพียงพอ แต่งานวิจัยนี้มีข้อจากัดไม่สามารถหาค่าความสัมพันธ์น้ ี ได้ จาก
งานวิจัยที่คดั เข้ ามาได้ และจากการประเมินงานวิจัยที่คดั เข้ ามาส่วนใหญ่มี washout period ที่เหมาะสม ซึ่งผลจากการที่ใช้
วิธกี ารวิเคราะห์เหมือนกับ parallel จะทาให้ ช่วงความแปรปรวนมากกว่าการใช้ ค่าความสัมพันธ์น้ มี าร่วมวิเคราะห์ด้วย ผล
การวิเคราะห์ท่ไี ด้ กจ็ ะมีโอกาสพบนัยสาคัญทางสถิติได้ น้อยกว่าด้ วย 2) Publication bias ที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้อาจเกิด
จากไม่พบงานวิจัยที่ไม่ได้ ตีพิมพ์ท่ถี ูกบันทึกไว้ เป็ นภาษาของแต่ละประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือได้ รับการตีพิมพ์แต่
ไม่มีการบันทึกชื่อเรื่องหรือบทคัดย่อไว้ เป็ นภาษาอังกฤษทาให้ เป็ นอุปสรรคต่อการเข้ าถึงงานวิจัย 3) ไม่มีผลการรายงาน
เกี่ยวกับอาการแสดงทางคลินิกร่วมกับการเกิด NAB
ผลจากงานวิจัยนี้สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรค GERD หรือ DU ที่เกิดอาการ NAB ในกรณี
ที่ใช้ PPIs ในการรักษาไม่ได้ ผล โดยวิธกี ารให้ ยาแบบ additional H2RAs สามารถใช้ เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุ น
การกาหนดนโยบายทางด้ านสุขภาพ หรือประกอบการพิจารณามาตรการควบคุมการใช้ ยา ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัย
ต่อไป การประเมินจากการเกิด NAB เป็ นผลที่ได้ จากการวัดค่า pH ในกระเพาะอาหารน้ อยกว่า 4 ต่อเนื่องกันเป็ นเวลา
อย่ างน้ อย 1 ชั่วโมงในเวลากลางคืน ซึ่งบางคนที่มีสุขภาพดีอาจจะเกิด NAB แต่ไม่มีอาการแสดงในตอนกลางคืนก็ได้
ดังนั้นการวัดผลจากอาการแสดงร่วมด้ วยทั้งก่อนและหลังการใช้ ยาในการรักษาน่าจะบ่งบอกถึงประสิทธิการของการใช้ ยา
ทั้งกลุ่มนี้ร่วมกันได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการเลือกใช้ ยารักษาผู้ป่วย และการวิเคราะห์
การใช้ ยา H2RAs ร่วมกับ PPIs ในเวลากลางวันก็เป็ นการศึกษาที่น่าสนใจ เพราะปัจจุบันนี้มีการนามาใช้ กบั ผู้ป่วยมากขึ้น
แต่กย็ ังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่เกิดขึ้น รวมถึงผลอันไม่พึงประสงค์ท่อี าจจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ ยาทั้งสองกลุ่มนี้ร่วมกันในระยะยาว ซึ่งยังไม่มกี ารรายงานในเรื่องนี้
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สรุป ผลจากการศึกษานี้สนับสนุ นว่ าการใช้ ยากลุ่ม H2RAs ร่ วมกับ PPIs มีประสิทธิภาพทาให้ การเกิด NAB
น้ อยกว่ าการใช้ PPIs อย่ างเดียว สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการสร้ างแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรค GERD หรือ DU ที่เกิด
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