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HypothesisHypothesis

Gastric Gastric lavagelavage with mother milk starting 4 hr with mother milk starting 4 hr 
after birth will reduceafter birth will reduce

mainmain
-- number of days on number of days on parenteralparenteral fluidfluid

before starting before starting enteralenteral feedingfeeding
minorminor

-- duration of hospital stayduration of hospital stay
-- morbidity & mortalitymorbidity & mortality



รูปแบบการวิจยัรูปแบบการวิจยั
  การกําหนดปจจัยเสี่ยงการกําหนดปจจัยเสี่ยง// InterventionIntervention

++ --

Experimental researchExperimental research Observational researchObservational research

Randomized controlled trial Randomized controlled trial กลุมเปรียบเทียบกลุมเปรียบเทียบ  
++ --

Analytical study                              Descriptive studyAnalytical study                              Descriptive study

Cross Cross –– sectional    Cohort     Casesectional    Cohort     Case-- controlcontrol



Randomized controlled TrialRandomized controlled Trial

+ outcome+ outcome
การรักษาการรักษา  A        A        -- outcome    outcome    

กลุมตัวอยางกลุมตัวอยาง        RandomizedRandomized

+ + outcomeoutcome
การรักษาการรักษา  B        B        

-- outcome outcome 



Cohort studyCohort study
+ + outcomeoutcome

สัมผัสปจจัยเสี่ยงสัมผัสปจจัยเสี่ยง
-- outcomeoutcome

กลุมตัวอยางกลุมตัวอยาง
+ + outcomeoutcome

ไมสัมผัสปจจัยเสี่ยงไมสัมผัสปจจัยเสี่ยง
-- outcomeoutcome



CaseCase--control studycontrol study
สัมผัสปจจัยเสี่ยงสัมผัสปจจัยเสี่ยง

Case Case เปนโรคเปนโรค  
ไมสัมผัสปจจัยเสี่ยงไมสัมผัสปจจัยเสี่ยง

สัมผัสปจจัยเสี่ยงสัมผัสปจจัยเสี่ยง
Control Control ไมเปนโรคไมเปนโรค

ไมสัมผัสปจจัยเสี่ยงไมสัมผัสปจจัยเสี่ยง



Randomized controlledRandomized controlled มากมาก

CohortCohort

CaseCase--controlcontrol

Case Case ––seriesseries นอยนอย

ความนาเชื่อถือความนาเชื่อถือ



MethodMethod

-- Randomized controlled trialRandomized controlled trial
-- Inclusion criteriaInclusion criteria

1 baby < 1.75 kg and GA < 36 wk1 baby < 1.75 kg and GA < 36 wk
2 age < 4 hr 2 age < 4 hr 
3 admitted at SCNU3 admitted at SCNU

4 recommended exclusive 4 recommended exclusive parenteralparenteral
feedingfeeding by by phycisianphycisian



Exclusion criteriaExclusion criteria

: congenital anomalies requiring : congenital anomalies requiring 
immediate surgical intervention +/immediate surgical intervention +/--
assisted ventilationassisted ventilation



InterventionIntervention

BML groupBML group

gastric gastric lavagelavage with 5 cc of motherwith 5 cc of mother’’s milk s milk 
and then q 3 hr ( left in stomach 15 min )and then q 3 hr ( left in stomach 15 min )

Both BML & NPO groupBoth BML & NPO group
success success enteralenteral feeding = feeding = 

3 cc/kg/feed x 3 F 3 cc/kg/feed x 3 F 



Hypothesis testingHypothesis testing

2 2 สมมติฐานสมมติฐาน

Ho = null hypothesis    Ho = null hypothesis    ไมตางกันไมตางกัน

HA = alternative hypothesisHA = alternative hypothesis ตางกันตางกัน
one one --side / twoside / two--sidessides



ความจริงความจริง (  ( truth)truth)

ถูกตองถูกตอง
False positiveFalse positive
Type I errorType I error

( alpha )( alpha )
ยอมรับยอมรับ  HAHA

False negativeFalse negative
Type II errorType II error

( beta )( beta )
ถูกตองถูกตองยอมรับยอมรับ  HoHo

HAHA
((มีความแตกตางมีความแตกตาง))

HoHo
((ไมมีความแตกตางไมมีความแตกตาง))

ผลการศึกษาผลการศึกษา



Power = 1 Power = 1 –– beta beta 
=  =  ความไวของการวิจัยที่จะตรวจพบความแตกตางในความไวของการวิจัยที่จะตรวจพบความแตกตางใน

ผลการวิจัยในกรณีที่แตกตางกันจริงผลการวิจัยในกรณีที่แตกตางกันจริง

  ปกตติั้งคาปกตติั้งคา
alpha = 0.05alpha = 0.05
beta beta = 0.2 ( power = 0.8 )= 0.2 ( power = 0.8 )



Hypothesis in this studyHypothesis in this study

Ho =Ho = no difference in outcome no difference in outcome 
between BML and NPO groupbetween BML and NPO group

HA = have difference in pos. or neg. HA = have difference in pos. or neg. 
outcome between BML and NPO groupoutcome between BML and NPO group



Sample sizeSample size

Mean days inMean days in-- BML = 4 ( SD 2 )BML = 4 ( SD 2 )
-- control = 6 ( SD 4)control = 6 ( SD 4)

twotwo–– sided alphasided alpha of 0.05, Power = 0.8of 0.05, Power = 0.8

คํานวณคํานวณ  total number = 80total number = 80



Patient allocationPatient allocation



Baseline characteristicBaseline characteristic



OutcomeOutcome

1 1 Primary outcomePrimary outcome : mean number of days of : mean number of days of 
exclusive exclusive parenteralparenteral feeding till feeding till enteralenteral
feedingfeeding

2 2 Secondary outcomeSecondary outcome ::
-- mean length of hospital staymean length of hospital stay
-- rate of new complication and mortalityrate of new complication and mortality



VariableVariable
  แบงเปนแบงเปน  2 2 ชนิดชนิด

1 Discrete variable = 1 Discrete variable = ไมตอเนื่องไมตอเนื่อง
1.1 nominal = 1.1 nominal = ไมมีลําดับไมมีลําดับ    ตยตย..  ชายชาย  ––  หญิงหญิง,,

dichotomousdichotomous = 2 = 2 ทางทาง
1.2 ordinal = 1.2 ordinal = เรียงอันดับเรียงอันดับ  ตยตย..อาการหนักอาการหนัก//ปานกลางปานกลาง//นอยนอย

2 Continuous variable2 Continuous variable
ตยตย..  น้ําหนักน้ําหนัก  อุณหภูมิอุณหภูมิ



Data analysisData analysis

-- UnivariateUnivariate chichi--square test for dichotomous square test for dichotomous 
variablesvariables

-- StudentStudent’’s ts t--test for continuous variablestest for continuous variables



Relative Risk (RR)Relative Risk (RR)

-- Prospective studyProspective study

-- RR  = RR  = a / a + ba / a + b
c / c + dc / c + d

ddccไมมีปจจัยไมมีปจจัย
เสี่ยงเสี่ยง

bbaaปจจัยเสี่ยงปจจัยเสี่ยง

ไมเปนโรคไมเปนโรคโรคโรค



การแปลผลการแปลผล  Relative riskRelative risk
= 1           = 1           -- no associationno association
> 1> 1 -- positive associationpositive association
< 1< 1 -- negative associationnegative association

significant if psignificant if p-- value < 0.05value < 0.05
= = โอกาสที่จะแตกตางกันโดยบังเอิญโอกาสที่จะแตกตางกันโดยบังเอิญ  << 5 5 ครั้งในครั้งใน  100 100 ครั้งครั้ง



Confidence IntervalConfidence Interval
( CI )( CI )

--  ประเมินประเมิน  significant associationsignificant association

--95% CI = 95% CI = ทําการศึกษาแบบเดียวกันนี้ทําการศึกษาแบบเดียวกันนี้  โดยโดยสุมผปสุมผป..โรคเดียวกันมาโรคเดียวกันมา
จากประชากรอีกในจํานวนเทาเดิมจากประชากรอีกในจํานวนเทาเดิม  แลวเปรียบเทียบการรักษาแลวเปรียบเทียบการรักษา  2 2 วิธีนั้นวิธีนั้น
อีกอีก  ทําเชนนี้ทําเชนนี้  100 100 ครั้งครั้ง  ผลการรักษาจะตกอยูในชวงผลการรักษาจะตกอยูในชวง  ๆหนึ่งๆหนึ่ง  9595  ครั้งครั้ง



CI and RRCI and RR

-- 95%CI of RR   =   95%CI of RR   =   RRRR( 1 + ( 1 + ZZ√√ XX22 ))

-- No significant if 95%CI of RR No significant if 95%CI of RR คลคลอมอม  11
EXEX. RR = 2, 95%CI of RR = 0.9 . RR = 2, 95%CI of RR = 0.9 –– 2.82.8

-- Significant if 95%CI of RR Significant if 95%CI of RR ไมคลอมไมคลอม  11
EXEX. RR = 2, 95%CI of RR = 1.2 . RR = 2, 95%CI of RR = 1.2 –– 2.92.9



CI and meanCI and mean

-- 95%CI of mean = 95%CI of mean = meanmean ++ 1.96 SD/ n1.96 SD/ n

คาคา  95%CI of mean 95%CI of mean แคบแคบ  ==  เที่ยงสูงเที่ยงสูง

คาคา  95%CI of mean 95%CI of mean กวางกวาง  ==  เบีย่งเบนมากเบีย่งเบนมาก





28.5 %28.5 %

96 %96 %

48.6 %48.6 %

54 %54 %

ComplicationComplication
-- ImprovedImproved

-- deteriorateddeteriorated

47 %47 %17 %17 %Received Received 
parenteralparenteral fluid fluid 

> 5 days> 5 days

60 %60 %30 %30 %Hospital days   Hospital days   
>3 days>3 days

NPONPOBMLBML



คํานวณคํานวณ  RRRR

RR =RR =

12 / (12 + 28 ) 12 / (12 + 28 ) 
22 / ( 22 + 18 )22 / ( 22 + 18 )

=  0.58=  0.58 18182222NPONPO

28281212BMLBML

No No 
sepsissepsis

SepsisSepsis



P P -- valuevalue95% CI95% CIRRRR

--0.400.40--0.930.930.610.61NewNew
complicationcomplication

0.020.020.350.35--0.970.970.580.58Incidence Incidence 
sepsissepsis

0.030.030.40.4--0.950.950.610.61Hospital days Hospital days 
> 3 wks> 3 wks



DiscussionDiscussion

Significant reduced inSignificant reduced in
-- days on days on parenteralparenteral fluidfluid
-- duration of hospital stayduration of hospital stay
-- incidence of sepsisincidence of sepsis
-- new complicationnew complication



DiscussionDiscussion

Maybe fromMaybe from
-- immunology of breast milkimmunology of breast milk
-- reduce adhesion of bacteriareduce adhesion of bacteria
-- early resolution of early resolution of inflammedinflammed mucosamucosa
-- stimulate stimulate enteralenteral hormoneshormones

No difference in overall mortalityNo difference in overall mortality



วิจารณวิจารณ
►►Criteria to start feedingCriteria to start feeding
►►Physician bias ?Physician bias ?
►►Criteria diagnosis morbidityCriteria diagnosis morbidity
►►Efficacy from breast milk or Efficacy from breast milk or lavagelavage
►►Multivariate logistic regressionMultivariate logistic regression



Thank youThank you


