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บทคัดยอ 
โรตาไวรัส (Rota virus) เปนเชื้อจุลชีพที่กอใหเกิดโรคทองรวงอยางรุนแรงในทารกและ

เด็กเล็กทั่วโลก นํามาซึ่งผลกระทบทางดานการรักษาและการสูญเสียชีวิต จึงมีความพยายาม
คิดคนหาทางปองกันโรคดังกลาวดวยวัคซีน ปจจุบันมีวัคซีนโรตาไวรัสหลายชนิดที่อยูระหวาง 
การพัฒนา และมีเพียง 2 ชนิดเทานั้นที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใหใชไดอยางแพรหลายทั่วโลก คือ 
RotaRix ซ่ึงเปน monovalent human rotavirus vaccine กระตุนภูมิคุมกันจํานวน 2 ครั้ง ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพในการปองกันโรคทองรวงที่เกิดจากโรตาไวรัสไดรอยละ 85 และ RotaTeq ซ่ึงเปน 
multivalent human-bovine rotavirus reassortants vaccine  กระตุนภูมิคุมกันจํานวน 3 ครั้ง 
ซ่ึงปองกันโรคทองรวงไดรอยละ 74 ดานความปลอดภัยวัคซีนทั้งสองตัวกอใหเกิดภาวะลําไส
กลืนกันไมแตกตางจากกลุมควบคุม ในปจจุบันวัคซีนทั้ง 2 ชนิดไดถูกใชทั่วโลก โดยกําหนดให
ในเด็กที่มีอายุในชวง 6-12 สัปดาห เพ่ือปองกันโรคทองรวงจากโรตาไวรัสแลว  
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1.   ความสําคัญของปญหาโรคทองรวงที่มีสาเหตุมาจากโรตาไวรัส  
 

โรตาไวรัสเปนเชื้อจุลชีพที่กอใหเกิดโรคทองรวงอยางรุนแรงในทารกและเด็กเล็กทั่วโลก 
สําหรับความรุนแรงของโรตาไวรัส พบวาในประเทศที่พัฒนาแลวมีผูปวยทารกและเด็กเล็กเขา
รักษาตัวในโรงพยาบาลดวยอาการทองรวงจากโรตาไวรัสรอยละ 35-52 และประมาณการกันวา 
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีผูปวยเด็กที่เกิดอาการทองรวงจากเชื้อดังกลาว 3 ลานรายตอป  
ในจํานวนนี้ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 82,000 ราย และเสียชีวิต 150 ราย สวนใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา โรตาไวรัสเปนสาเหตุของอาการทองรวงในเด็กที่มีอายุนอยกวา 5 ป 
ประมาณ 125 ลานรายตอป ในจํานวนนี้มีเด็กตองเสียชีวิตถึง 873,000 ราย [1]  

จากขอมูลความเจ็บปวยและอัตราการตายที่เกิดขึ้นในเด็กทั่วโลก ทําใหวงการดาน 
สาธารณสุข พยายามคิดคนหาทางปองกันโรคดังกลาว เพ่ือลดการสูญเสียชวีิตและคาใชจาย
ทางดานสาธารณสุข จึงพยายามคิดคนวคัซีนโรตาไวรสั (rotavirus vaccine) ขึน้ โดยพบวา
วัคซีนดังกลาวสามารถปองกันการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินอาหารจากโรตาไวรสัได และชวยลด
ความรุนแรงของอาการทองรวงรุนแรงในเด็กเล็กได ในขณะเดียวกันที่ประเทศสหรฐัอเมริกา  
The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) ซ่ึงเปนองคกรที่กําหนดการ
สรางภูมิคุมกัน เห็นพองกับ The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  
ไดประกาศแนะนําใหวคัซนีโรตาไวรัสชนิดกิน (RotaTeq) ในเด็กที่มีอายุ 6-12 สัปดาห เพ่ือ 
ปองกันโรคทองรวงจากโรตาไวรสั ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2549 เปนตนไป[2, 3] สําหรับประเทศ
ไทยนั้นวัคซีนโรตาไวรสั RotaRix

® ไดนําเขาและขออนุญาตในป 2548 แลว จึงจําเปนอยางยิ่งที่
เภสัชกรและบคุลากรทางการแพทย ควรทราบขอมูลเกีย่วกับวัคซีนดังกลาว เพ่ือเปนแนวทางใน
การใหความรูและแนะนําการใหวัคซีนไดอยางถูกตอง รวมถึงทราบวธิีการบริหารยาและอาการ
ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นกับผูที่ไดรับวคัซีน  
 
2. โรคทางเดินอาหารอักเสบจากโรตาไวรัส 

 

 การติดเชื้อโรตาไวรัสเกิดจากการปนเปอนเชื้อจากอุจจาระเขาทางปาก (fecal-oral 
route) เปนชองทางหลัก นอกจากนี้ยังมีรายงานวา โรตาไวรัสสามารถติดตอผานทางเดินหายใจ
ไดดวย เม่ือโรตาไวรัสเขาสูรางกายผูปวย จะไมถูกทําลายโดยน้ํายอยในกระเพาะอาหาร จากนั้น
เชื้อจะแพรไปที่เยื่อเมือกของผนังลําไสเล็กเพื่อเพ่ิมจํานวน สงผลใหเซลลเยื่อบุผิว (epithelium 
cell) ของลําไสเล็กสูญเสียหนาที่ในการดูดซึมนํ้าและเกลือแร[4, 5] ทําใหผูปวยมีอาการถายทอง
และสูญเสียเกลือแรจากรางกายได โรตาไวรัสเปนสาเหตุสําคัญของอาการทองรวงในเด็กที่มีอายุ
ต่ํากวา 5 ป บางรายอาจไมมีอาการใดๆ เกิดขึ้น มักพบในทารกที่มีอายุต่ํากวา 3 เดือนและใน 
ผูใหญ สวนผูปวยที่แสดงอาการติดเชื้อโรตาไวรัสมีระยะการฟกตัว 1-3 วัน ผูปวยสวนใหญจะ
เริ่มมีไขหรืออาเจียนเปนอาการนํา และถายเปนน้ํา (watery diarrhea) อยูประมาณ 4-8 วัน   
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ผูปวยบางรายมีอาการรุนแรงจนกระทั่งเกิดภาวะขาดน้ํา (dehydration) และสูญเสียเกลือแร ซ่ึง
ทําใหผูปวยตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือบางรายเสียชีวิตได[6, 7]  

สําหรับการรักษาโรคทางเดินอาหารอักเสบจากโรตาไวรัส ยังไมมียาตานไวรัสใดที่รักษา
ไดอยางจําเพาะเจาะจง แพทยจะรักษาตามอาการที่ผูปวยเปน เชน อาการขาดน้ําและเกลือแร 
แพทยจะพิจารณาใหด่ืมนํ้าเกลือแรทดแทน หากมีอาการขาดน้ําอยางรุนแรง แพทยจะรับเขา
รักษาในโรงพยาบาลเพื่อใหสารละลายน้ําเกลือทางหลอดเลือดดํา สวนอาการอ่ืนๆ จะพิจารณา
รักษาตามอาการดวยยา เชน ยาลดไข และยาแกอาเจียน เปนตน [6, 7]  

 
3.  ลักษณะของโรตาไวรัส 

 

 ในป คศ. 1973 Bishop และคณะ พบสิ่งมีชีวิตที่อยูในลําไสเล็กสวนตน (duodenum)  
ในเด็กที่มีอาการทองรวงดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน เปนไวรัสที่มีลักษณะทรงกลมคลาย 
วงลอ  จึงเรียกวา โรตา (ซ่ึงมาจากภาษาลาติน rota แปลวา wheel)[4] โรตาไวรัสจัดอยูในตระกูล 
Reoviridae เปนไวรัสที่ไมมีเปลือกหุม (naked virus) ซ่ึงมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 70 
นาโนเมตร มีโครงสรางหุม 3 ชั้น คือ โปรตีนที่หุมชั้นนอก (outer-capsid) โปรตีนที่หุมชั้นใน 
(inner-capsid) และแกนกลาง (core) ซ่ึงเปนสวนที่บรรจุสารพันธุกรรมของไวรัสซึ่งเปน RNA 
สายคู (double-stranded RNA) จํานวน 11 คู ทําหนาที่สรางโปรตีนที่เปนโครงสรางของอนุภาค
ไวรัส (structural proteins) 6 ชนิด ไดแก VP1-VP4, VP6 และ VP7 และสรางโปรตีนที่พบใน
เซลลติดเชื้อแตไมพบในอนุภาคไวรัส (non structural proteins)  5 ชนิด ไดแก NSP1-NSP5[1, 

4] ความแตกตางของโปรตีน VP6 ที่เปลือกชั้นในของไวรัสจําแนกโรตาไวรัสไดเปน 7 กลุม คือ 
A, B, C, D, E, F และ G โดยเชื้อไวรัสกลุม A, B และ C เปนสาเหตุของโรคทองรวงในมนุษย 
แตเชื้อที่พบในเด็กมากที่สุด คือ ไวรัสกลุม A[1]  

สําหรับโปรตีนที่กระตุน Neutralizing antibodies ซ่ึงเปนเปาหมายที่สําคัญในการพัฒนา
วัคซีนโรตาไวรัสเพื่อใชปองกันโรค คือ โปรตีนที่เปนโครงสราง 2 ชนิด ไดแก VP4 ซ่ึงเปน
โปรตีนที่ไวตอเอนไซม protease จึงเรียกวา P protein และ VP7 เปนไกลโคโปรตีน จึงเรียก
โดยยอวา G protein ซ่ึงอยูที่เปลือกชั้นนอก (ดังรูปที่ 1) โดยอาศัยโมโนโคลนัลแอนติบอดีที่
จําเพาะ พบ G protein  14 ซีโรไทป และ P protein 21 จีโนไทป ซ่ึงในปจจุบันมีการคนพบ 
โรตาไวรัสสายพันธุตางๆ ไดมากกวา 20 สายพันธุ[7, 20] โดยสายพันธุหลักๆ ที่พบวากอโรค 
ไดแก G1P[8], G3P[8], G2P[4] และ G4P[8] ตามลําดับ และถาพิจารณาดูเฉพาะสวนซีโรไทป 
G จะพบวา G9 เปนซีโรไทปอันดับ 5 ของเชื้อโรตาไวรัสที่กอโรค ซ่ึงมีรายงานวา โรตาไวรัส 
ซีโรไทป G9 น้ีพบมากกับผูปวยที่เปนโรคทองรวงในประเทศออสเตรเลีย อินเดีย  
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศแถบลาตินอเมริกา[17] และสําหรับในประเทศไทย 
พบวา โรตาไวรัสซีโรไทป G9 เปนสาเหตุของการติดเชื้อที่พบมากที่สุดเชนกัน[16] 
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รูปท่ี 1 แสดงสวนประกอบโปรตีน VP1-7 ของโรตาไวรัส 
(Available from: http://www.iah.bbsrc.ac.uk/dsRNA_virus_proteins/images/04rotavirusfigure.jpg) 

 
4. การพัฒนาวัคซีนโรตาไวรัส 

  

การพัฒนาวัคซีนโรตาไวรัสนั้น มีมาตั้งแตป ค.ศ.1970 เปนวัคซีนที่ประกอบดวยเชื้อ 
โรตาไวรสัที่ออนฤทธิเ์พียงชนิดเดียว ซ่ึงแยกไดจากวัวจัดเปน monovalent vaccine และมี 
การทดลองเปนครั้งแรกในป1980แตจากการทดลองทางคลินิกแลวไมสามารถยืนยนั ประสทิธิภาพ
ของวัคซีนได หลังจากนั้นเปนตนมาไดมีการพัฒนาวัคซีนอยางตอเน่ือง ปจจุบันมีการนําวัคซนี
โรตาไวรสัมาทดลองใชทางคลินิกทั้งสิ้น 7 ชนิด ซ่ึงแตละชนิดอยูในชวงการทดลองทางคลินิกที่
แตกตางกัน เชน RotaTeq® และ RotaRix® เปนวัคซีนที่ไดรับอนุญาตจดทะเบยีนยาเรียบรอย
แลว ขณะทีว่คัซีนโรตาไวรสัชนิดอ่ืนๆ ยังอยูในชวงการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
ไดแก วัคซีน 1321, 116E ของบริษัท Bharat Biotech และ UK-reassortant vaccine ของ
บริษทั Wyeth Ayerst [7-9] เปนตน อยางไรก็ดีวัคซีนโรตาไวรัสบางชนิดตองถูกถอนทะเบียนยา 
เน่ืองจากอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น เชน RRV-TV based quadrivalent human-rhesus 
reassortant vaccine (RotaShield®)ของบริษัท Wyeth Ayerst ที่เพ่ิมความเสีย่งตอการเกิด
ภาวะลําไสกลนืกัน (intussusception) ซ่ึงเปนภาวะทีพ่บไดบอยในเด็กเล็ก ภาวะนี้เกิดจากลําไส
เล็กสวนหนึ่งยื่นเขาไปในอวัยวะอีกสวนหนึ่ง เชน ลําไสสวน ileum ยื่นเขาไปในลําไสสวน 
cecum หรือ ลําไสสวน jejunum และ ileum กลืนทับในสวนลําไสดวยกันเอง จากการ    
รายงานของศนูยรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชวัคซีนแหงสหรัฐอเมริกา (US Vaccine 
Adverse Event Reporting System) พบวาเกดิภาวะลําไสกลืนกันระหวางเดือนสิงหาคม  
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ป ค.ศ. 1998 จนถึง เดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 1999 ในเด็กที่ใช RotaShield® เปนจํานวน       
15 ราย ทําใหวคัซีนดังกลาวถูกพิจารณาในแงความปลอดภัยและมีการติดตามมากขึ้น มี
งานวิจัยทางคลินิก 2 การศึกษาดวยกันที่มีผลการศึกษาตรงกันวา การใช RotaShield® เพ่ิม
ความเสี่ยงตอการเกิดภาวะลําไสกลืนกัน คิดเปนความเสี่ยงที่พบได 1 ตอ 4,500 -11,00 ราย[8] 
จากผลการศกึษาขางตนสงผลใหบรษิัท Wyeth Ayerst ขอถอนทะเบียนวัคซีน RotaShield® ไป
ในป 1999 อยางไรก็ดีแมวาวคัซีนโรตาไวรัสชนิดอ่ืนๆ ยังไมมีรายงานอยางชัดเจนในการเพิม่
ความเสี่ยงตอการเกิดภาวะลําไสกลืนกัน แตบุคลากรทางดานสาธารณสุขควรเฝาระวังอาการไม
พึงประสงคดังกลาวตอไป เพ่ือความปลอดภัยของผูไดรับวคัซีน สําหรับขอมูลเรื่องชื่อวัคซีน 
บริษทัผูผลติ และสถานะทางคลินิกไดแสดงไวในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑวัคซีนโรตาไวรัสในปจจุบัน[8] 
 

ผลิตภัณฑ บริษัทผูผลิต (ประเทศ) ลักษณะวัคซีน สถานะทางคลินิก 
RotaShield®

 Wyeth Ayerst (USA) RRV-TV based 
quadrivalent human-
rhesus reassortant 

จดทะเบียนยาในป ค.ศ.1998 
ถอนทะเบียนยาในป ค.ศ.  1999 

LLR
®
 Lanzhou institute of 

Biological Products (China) 
Monovalent lamb strain 
(P[12]G10) 

จดทะเบียนยาป ค.ศ. 2000 ใน
ประเทศจีน 
 

RotaTeq
®
 Merck (USA) WC-3-based 

multivalent human-
bovine reassortant 

จดทะเบียนยาป 2006 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

RotaRix
®
 GlaxoSmithKline (Belgium) Monovalent human 

strain (P[8]G1)  
จดทะเบียนยาป 2004 
ประเทศเม็กซิโก 

UK-reassortant 
vaccine 

Wyeth Ayerst/NIH (USA) UK-based multivalent 
human-bovine 
reassortant 

Clinical trial phase II 

RV3 University of Melbourne 
(Australia) 

Neonatal strain 
(P[6]G3) 

Clinical trial phase II 

116E Bharat Biotech (India) Neonatal strain 
(P[11]G9) 

Clinical trial phase I 

1321 Bharat Biotech (India) Neonatal strain 
(P[11]G10) 

Clinical trial phase I 

 
 การพัฒนาวัคซีนโรตาไวรัสตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน สามารถแบงประเภทของวัคซีนได 
2 กลุมคือ Monovalent และ Multivalent vaccine ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
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 4.1 Monovalent vaccine 
 วัคซีนโรตาไวรัสที่ถูกพัฒนาขึ้นเปนครั้งแรก คือ monovalent vaccine ชนิดรับประทาน 
ซ่ึงเปนสายพันธุที่แยกไดจากวัว นํามาเพาะเลี้ยง (subculture) ในหองปฏิบัติการมากกวา 260 
ครั้ง จนกระทั่งเชื้อออนฤทธิ์ลง แลวนํามาเลี้ยงในเซลลของลิงจนไดเชื้อไวรัสสายพันธุที่เรียกวา 
RIT 4237 เม่ือนํามาทดลองทางคลินิกโดยใหเด็กไดรับวัคซีนทางปากครบ 2 ครั้ง กลับใหผลใน
การปองกันโรคไดไมดีนัก จึงหยุดการพัฒนาวัคซีนดังกลาวลง หลังจากนั้นนักวิจัยไดพัฒนา
วัคซีนตัวใหมขึ้น คือ โรตาไวรัสสายพันธุ WC3 ชนิด P7G6 ซ่ึงปรับปรุงวิธีการเตรียมไวรัสจาก
เดิม คือ ลดจํานวนครั้งของการเพาะเลี้ยงไวรัสลง ทําใหฤทธิ์ในการกระตุนภูมิคุมกันของรางกาย
เพ่ิมขึ้น เม่ือนํามาทดสอบทางคลินิกในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวามีประสิทธิภาพดีในการ
ปองกันโรค (รอยละ 71-100) มีความปลอดภัยดี แตการปองกันไวรัสขามสายพันธุมี
ประสิทธิภาพเพียง    รอยละ 50  แตเม่ือนําวัคซีนชนิดดังกลาวมาทดลองใชในประเทศจีนและ
ประเทศในแถบแอฟริกา พบวาสามารถปองกันโรคไดต่ําจึงไดยุติการพัฒนาไป วัคซีนโรตาไวรัส
ชนิด monovalent ตัวที่ 3 เปนสายพันธุที่แยกไดจากลิงวอก (Rhesus) สายพันธุ MMU18006 
ซ่ึงจําเพาะเจาะจงตอการปองโรคทองรวงจากสายพันธุ G3 สวนสายพันธุ G1 ซ่ึงเปนสาเหตุที่
พบไดบอยที่สุดกลับมีประสิทธิภาพต่ํา[1, 7, 8] จวบจนปจจุบันมี monovalent vaccine เพียงชนิด
เดียวที่พัฒนาและนํามาทดลองทางคลินิกจนไดรับอนุญาต คือ RotaRix® หรือ monovalent 
human strain (P[8]G1) ซ่ึงเปนไวรัสออนฤทธิ์สายพันธุเด่ียวที่แยกไดจากคน[9]  
 จากขางตนแสดงใหเห็นวาการพัฒนาวัคซีนโรตาไวรัสชนิด monovalent แมวาจะมี
ความปลอดภัยในการใชทางคลินิก แตประสิทธิภาพในการปองกันโรคไมสามารถยืนยันไดแนชัด 
อาจเกิดจากความไมจําเพาะเจาะจงของภูมิคุมกันที่มีตอวัคซีนในสายพันธุที่เตรียมขึ้น แตเม่ือมี
การติดเชื้อขามสายพันธุกลับมีประสิทธิภาพที่ลดลง นักวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาวัคซีนโรตา
ไวรัสที่สามารถปองกันเชื้อไดในหลายๆ สายพันธุ โดยอาศัยเทคนิคการเขาชุดใหมของยีน 
(reassortants) เพ่ือใหไดโรตาไวรัสสายพันธุผสมเตรียมเปนวัคซีน (Multivalent vaccine)[10] 
 
  

4.2 Multivalent vaccine [1, 3, 7-9, 11, 12] 
การพัฒนาวัคซีนโรตาไวรัสที่ประกอบดวยโรตาไวรัสหลายชนิด (multivalent) เปนการ

ผลิตวัคซีนโดยเลี้ยงเชื้อไวรัสโรตาหลายสายพันธุ จะเกิดการเขาชุดใหมของยีน (Reassortment) 
จนไดโรตาไวรัสชนิดใหมที่มีโปรตีนผสมกันระหวางไวรัสตั้งตน โดย multivalent vaccine ที่
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนตัวแรก คือ RRV-TV  (RotaShield®) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ป พ.ศ. 
2541 แตถูกถอนทะเบียนไปเพราะผลขางเคียงที่ทําใหเกิดลําไสกลืนกันดังที่ไดกลาวไปแลว
ขางตน RRV-TV เปนวัคซีนชนิดกิน เตรียมจากโรตาไวรัสสายพันธุที่แยกไดจากลิงวอก นํามา
เขาชุดใหมกับสายพันธุที่กอใหเกิดโรคในมนุษย นอกจากนี้ยังมีการผลิต multivalent vaccine 
อีกชนิดหนึ่งซึ่งเปนสายพันธุที่ไดจากวัวและมนุษย (human-bovine reassortants) ชื่อการคา 
RotaTeq® ประกอบดวย reassortant virus 5 ชนิด คือ  G1P7, G2P7, G3P7, G4P7 และ 
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G6P1[8] ซ่ึงเกิดจาก G1P1[8], G2P2[6], G3P1[8] และ G4P2[6] เปนโรตาไวรัสที่ไดจากมนุษย 
นําเขาชุดใหมกับ G6P7[5] ซ่ึงเปนโรตาไวรัสที่ไดจากวัว  โดยยีน P7 ในสายพันธุจากวัวนํามา
เขาชุดใหมกับ G1-G4 ที่ไดจากมนุษย และ G6 ของสายพันธุจากวัวเขาชุดกับ P1[8] ของสาย
พันธุจากคน (ดังรูปที่ 2) RotaTeq® เปนวัคซีนชนิดกินซึ่งมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
ผานการรับรองจากสํานักงานอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาแลว   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 แสดงการเขาชุดใหมของยีน (Reassortants) ของ Human rotavirus และ Bovine rotavirus เพ่ือ
ผลิต Oral live Rotavirus vaccine (RotaTeq®)[11] 

(Available from: http://www.nature.com/nm/journal/v11/n4s/thumbs/nm1218-F1.gif) 
 

5. ประสิทธิภาพและอาการไมพึงประสงคของวัคซีนโรตาที่มีใชในปจจุบัน 
  

ปจจุบันวัคซีนโรตาไวรัสที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและมีการใชกันอยางแพรหลายมี 2 ชนิด
ดวยกัน คือ Monovalent Human rotavirus vaccine ชนิด P1A[8]G1 ในชื่อการคา RotaRix® 
และ Multivalent Human-bovine rotavirus reassortants vaccine เปนวัคซีนที่มีไวรัสที่เขาชุด
ใหม (reassortant virus) 5 ชนิดซึ่งมีโปรตีนที่ชั้นนอก (G1, G2, G3, และ G4) ไดจากโรตา 
ไวรัสของมนุษย และ P protein ชนิด (P7[5]) จากโรตาไวรัสของวัว ในชื่อการคา RotaTeq®  
(สําหรับ LLR Monovalent lamb strain (P[12]G10) มีใชเฉพาะในประเทศจีน)[8]  
 Monovalent Human rotavirus vaccine ชนิด P1A[8]G1 หรือ RotaRix® ไดรับอนุญาต
ใหใชตั้งแตเดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2006 ในประเทศเม็กซิโก และมีการใชวัคซีนนี้อยางแพรหลาย
ในประเทศแถบลาตินอเมริกา ทวีปแอฟริกา เอเชีย และบางประเทศในแถบยุโรป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศบราซิล ปานามา และเวเนซุเอลา ไดอนุมัติใหใชวัคซีน RotaRix® อยูในระบบ
การเสริมสรางภูมิคุมกันของประเทศ (National Vaccination Program) แตวัคซีนดังกลาวยังไม
มีการขออนุญาตในประเทศสหรัฐอเมริกา[3] สวน multivalent human-bovine reassortants 

Human Rotavirus Bovine Rotavirus 

Human-Bovine Reassortants 

Bovine segments (VP4) Human segments (VP7) 
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vaccine หรือ RotaTeq®
  ไดรับการอนุมัติจากองคการอาหารและยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกาใน

เดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 2006 และในขณะเดียวกัน The Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP) เห็นพองกับ The Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) ไดแนะนําใหกินวัคซีนโรตาไวรัส 3 ครั้ง ในเด็กที่มีอายุ 2, 4 และ 6 เดือน 
ตามลําดับ โดยเริ่มใหครั้งแรกเม่ืออายุไมเกิน 3 เดือนเพ่ือปองกันโรคทองรวงจากโรตาไวรัส[2, 3] 
 ในแงของประสิทธิภาพในการปองกันโรคทองรวงจากโรตาไวรัสของวัคซีน RotaRix® 
จากงานวิจัยของ Ruiz-Palacios และคณะ ไดศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน
ในรูปแบบ randomized, double-blind control trial ในเด็ก ที่มีอายุระหวาง 6-13 สัปดาห ใน
ประเทศกลุมลาตินอเมริกา 11 ประเทศ และประเทศฟนแลนด จํานวน 63,225 ราย เปนกลุม
ทดลอง 31,673 ราย และกลุมควบคุม 31,552 ราย ตามลําดับ โดยใหวัคซีนชนิดรับประทาน 2 
ครั้ง โดยใหวัคซีนครั้งที่ 2 หางจากครั้งแรกประมาณ 1-2 เดือน ผลการศึกษาพบวาวัคซีน 
ดังกลาวสามารถปองกันโรคทองรวงอยางรุนแรงจากโรตาไวรัสที่ตองเขารักษาในโรงพยาบาลได      
รอยละ 85 และสามารถลดจํานวนผูปวยทองรวงที่ตองรักษาในโรงพยาบาลจากทุกๆ สาเหตุได
รอยละ 42 สวนประสิทธิภาพของวัคซีนในการลดอัตราการตายจากผูปวยทั้งสองกลุมไมแตกตาง
กัน และพบวา RotaRix ปองกันโรคทองรวงที่มีสาเหตุจากโรตาไวรัสซีโรไทป G1P[8] ไดรอยละ 
90.8  G3P[8], G4P[8], G9P[8] ไดรอยละ 86.9 และ G2P[4] ไดรอยละ 45.4  ในแงความ
ปลอดภัยของวัคซีนดังกลาว พบวากลุมที่ใชวัคซีนมีอัตราการเกิดภาวะลําไสกลืนกันไมแตกตาง
จากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ[13]  นอกจากนี้ยังมีการรายงานการเกิดภาวะลําไสกลืนกันใน
เด็กที่ไดรับวัคซีน RotaRix ในประเทศแถบลาตินอเมริกา ฟนแลนด และสิงคโปร แตอยูในระดับ
ที่ไมมีนัยสําคัญ[17] 

 สวนงานวิจัยของ Vesikari และคณะ เปนการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของวัคซีน RotaTeq® ในรูปแบบ randomized, double-blind control trial ในเด็กที่มีอายุ
ระหวาง   6-12 สัปดาห ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแถบยุโรป และลาตินอเมริกา 
รวม 11 ประเทศ  แบงเปนกลุมที่ไดรับวัคซีนจํานวน 34,035 ราย และกลุมควบคุม 34,003 ราย 
โดยใหชนิดรับประทาน 3 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 4-10 สัปดาห ผลการศึกษาพบวาวัคซีนโรตา 
ไวรัสสามารถลดอัตราการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมารักษาที่หองฉุกเฉินดวยอาการ 
ทองรวงที่มีสาเหตุมาจากโรตาไวรัสสายพันธุ G1, G2, G3 และ G4 ไดรอยละ 94.5 และสามารถ
ลดการเกิดภาวะทองรวงอยางรุนแรงจากโรตาไวรัสไดถึงรอยละ 98 และลดภาวะทองรวงไดรอย
ละ 74 สวนในแงของการเกิดภาวะลําไสกลืนกัน และ อาการไมพึงประสงคอ่ืนๆที่พบ เชน ไข 
อาเจียน ทองเสีย และอุจจาระเปนเลือด (hematochezia) พบวาไมแตกตางจากกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญ[14]   
 อยางไรก็ดีในปจจุบันยังไมมีงานวิจัยเชิงทดลองที่เปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพใน 
การปองกันโรคและความปลอดภัยจากการใชวัคซีนระหวาง RotaRix® และ RotaTeq® ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากวัคซีนทั้งสองชนิดเพิ่งไดรับการรับรองใหใชเปนยาไดไมนาน อีกทั้งวัคซีนทั้งสองชนิดมี
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การใชอยางแพรหลายในกลุมประเทศที่ตางกัน จึงยังไมมีการศึกษาใดๆ ที่ทําการเปรียบเทียบ
วัคซีนทั้งสองชนิดวาวัคซีนชนิดใดปองกันโรคไดดีกวากัน ซ่ึงเชื่อวาในอนาคตหากมีการใชวัคซีน
ดังกลาวมากขึ้น นาจะมีงานวิจัยที่สามารถตอบประเด็นปญหานี้ได 
 

6.  ขอกําหนดและการบรหิารวัคซีนโรตาไวรัส 
 

วัคซีนโรตาไวรัสชนิด multivalent human-bovine reassortant vaccine (RotaTeq®) มี
ขอบงใชเพ่ือปองกันโรคทางเดินอาหารอักเสบจากเชื้อโรตาไวรัส serotype G1, G2, G3 และ 
G4 โดยใหหยดกินทางปาก 3 ครั้ง ซ่ึงการใหวัคซีนโรตาไวรัสในครั้งแรกควรใหในเด็กทารกที่
อายุระหวาง 6-12 สัปดาห และครั้งที่ 2 และ 3 ในระยะหางแตละคร้ังประมาณ 4-10 สัปดาห 
อยางไรก็ดีไมควรใหวัคซีนดังกลาวเม่ือเด็กมีอายุเกิน 32 สัปดาหขึ้นไป เน่ืองจากยังไมมี
การศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนน้ีเม่ือใหหลังจากอายุ 32 สัปดาห สําหรับการใชวัคซีนโรตา
ไวรัสในเด็กที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง เด็กที่เปนมะเร็ง ไดแก leukemia, lymphoma,  
malignant neoplasm เปนตน เด็กที่ไดรับยาเสตรียรอยดชนิดรับประทานหรือชนิดฉีดขนาดสูง 
และเด็กที่ติดเชื้อ HIV ยังไมมีขอบงใชในประชากรกลุมดังกลาว เน่ืองจากยังไมมีขอมูลทาง
คลินิกทั้งในดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยอยางเพียงพอ[2, 14] สวนคาใชจายในการใช 
RotaTeq  
ปองกันโรคทางเดินอาหารอักเสบอยูที่ประมาณ 52 US $ ตอยูนิต หรือ 156 US $ ตอ 1 
โปรแกรมการปองกัน1

        
วัคซีนโรตาไวรัสชนิด Monovalent Human rotavirus vaccine ชนิด P1A[8]G1 

(Rotarix®) เปนวัคซีนหยดทางปากเชนกัน แตใหเพียง 2 ครั้ง คือ แนะนําใหใชในเด็กในชวง     
6 เดือนแรก โดยการใหวัคซีนครั้งแรกควรอยูในชวงอายุ 6-14 สัปดาหแรก และครั้งที่สองใหหาง
จากครั้งแรกอยางนอย 4 สัปดาห สําหรับเด็กที่มีชวงอายุตางไปจากขางตน ยังไมมีขอบงใชใน
ประชากรกลุมดังกลาว เน่ืองจากยังไมมีขอมูลศึกษาทางคลินิกที่ชัดเจน[3, 13] (รายละเอียดการให
วัคซีนดังตารางที่ 2) ทั้งน้ีสามารถใหพรอมกับวัคซีน DTP, Hib, IPV และ hepatitis B ได แตไม
ควรใหพรอมกับ OPV เพราะจะทําใหประสิทธิภาพของวัคซีนโรตาไวรัสลดลง ซ่ึงการใหวัคซีน 
โรตาไวรัสและ OPV ควรหางกันอยางนอย 2 สัปดาห[19] คาใชจายในการใช Rotarix ประมาณ 
1,620 บาทตอยูนิต หรือ 3,240 บาทตอ 1 โปรแกรมการปองกัน‡ 

                                                 
1 ราคาอางอิงจาก Pediatric/ Vaccines for Children Program (VFC) Vaccine Price List   

   ณ เดือนกันยายน 2549 (Available from: http://www.cdc.gov/nip/vfc/cdc_vac_price_list.htm) 
‡ ราคาอางอิงจากโรงพยาบาลรัฐบาล ณ เดือนตุลาคม 2549 
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วัคซีนทั้ง 2 ชนิดหามใหในเด็กที่มีประวัติเคยแพวัคซีนดังกลาว นอกจากนี้การใหวัคซีน
ทางปาก ไมควรนําวัคซีนไปผสมกับวัคซีน หรือ สารละลาย หรือ เจือจางดวยสารใดๆ วัคซีน 
โรตาไวรัส RotaTeq® บรรจุอยูในหลอดพลาสติกที่สามารถบีบไดเพ่ือสะดวกในการบริหารยาตอ
หน่ึงครั้ง สวน Rotarix® เปนวัคซีนผงแหงซ่ึงตองผสมสารละลายที่เตรียมใหในผลิตภัณฑ 
สําหรับการเก็บรักษาควรเก็บวัคซีนโรตาไวรัสในตูเย็นที่มีอุณหภูมิระหวาง 2-8 องศาเซลเซียส 
และปองกันแสง[9] 

สําหรับในประเทศไทยวัคซีนโรตาไวรัสที่ไดรับอนุญาตทะเบียนยามีเพียงตัวเดียว คือ 
RotaRix® (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549)[15] โดยมีขอบงใชเพ่ือปองกันโรคกระเพาะและ 
ลําไสอักเสบ (gastroenteritis) ที่มีสาเหตุจากโรตาไวรัส serotype G1 และ non G1 เชน G2, 
G3, G4, G9 ได  โดยวัคซีนอาจจะเปนประโยชนสําหรับเด็กไทยในอนาคต เน่ืองจากงานวิจัย
ของชุลีพรและคณะ ที่ศึกษาถึงสายพันธุโรตาไวรัสจากอุจจาระในเด็กไทยที่เปนโรคทองรวง
จํานวน 838 คน พบวาเปนสายพันธุชนิด G9, G2, G4, G1 และ G3 รอยละ 54.8, 17.2, 5.3, 
0.8 และ 0.1 ตามลําดับ และพบวาประมาณครึ่งหน่ึงของเด็กที่มีอายุนอยกวา 1 ป ที่เขารักษาตัว
ในโรงพยาบาลเปนโรคทองรวงที่มีสาเหตุมาจากโรตาไวรัส[16]  อยางไรก็ตามยังคงตองศึกษาถึง 
genotype P ของโรตาไวรัสที่พบในประเทศไทยวา เปนชนิด P[8] หรือไม เน่ืองจาก RotaRix 
สามารถลดความรุนแรงของอาการทองรวงที่เกิดจากโรตาไวรัสชนิด G9P[8] ได[13] 

ถึงแมวาในประเทศไทยยังไมมีการกําหนดวาตองใหวัคซีนโรตาไวรัสในเด็กเล็กทุกราย
เพ่ือลดความรุนแรงของโรคทองรวง และการใหวัคซีนดังกลาวเปนไปตามความตองการและเปน
คาใชจายที่ผูปกครองของเด็กตองรับผิดชอบเอง ซ่ึงคาใชจายในการใหวัคซีนนับวาสูง แตจาก
รายงานโรคทองรวงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเด็กอายุนอยกวา 1 ปที่มีมากวาหนึ่งแสนรายตอป 
ทําใหวัคซีนโรตาไวรัสเปนทางเลือกหน่ึงสําหรับการลดความรุนแรงของโรคทองรวงได และใน
อนาคตวัคซีนโรตาไวรัสอาจถูกกําหนดใหเปนวัคซีนที่ตองใหกับเด็กไทยทุกราย แตทั้งน้ีควร
ศึกษาขอมุลการติดตามประสิทธิภาพในแงสายพันธุของโรตาไวรัสที่วัคซีนสามารถลดความ 
รุนแรงได และอาการไมพึงประสงคของวัคซีนโรตาไวรัสในประเทศทางเอเชียเพ่ิมขึ้น 
 
บทสรุป 

โรตาไวรัสเปนเชื้อจุลชีพที่กอใหเกิดโรคทองรวงอยางรุนแรงในเด็กเล็กทั่วโลกรวมทั้งใน
ประเทศไทยดวย การนําวัคซีนโรตาไวรัสมาใชเพ่ือปองกันโรคจึงนับวาเปนประโยชนอยางมาก 
อยางไรก็ดีการพัฒนาวัคซีนโรตาไวรัสจากอดีตจวบจนปจจุบันมีเพียง RotaRix® และ RotaTeq® 
เทานั้นที่ไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียนเปนยาได ทั้งน้ีอาจเนื่องจากวัคซีนทั้ง 2 ชนิดสามารถ
ปองกันโรคทองรวงไดอยางมีประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดภาวะสําไสกลืนกัน อีกทั้งวัคซีนตัว
อ่ืนมีประสิทธิภาพในการปองกันโรคที่ต่ําหรือกอใหเกิดอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง    ในฐานะ
บุคลากรทางการแพทยแมวาวัคซีนน้ันๆ จะไดรับการขึ้นทะเบียนแลวก็ตาม บทบาทที่สําคัญใน
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ฐานะผูดูแลสุขภาพผูปวย คือ การติดตามอาการไมพึงประสงคจากวัคซีนตอไป อีกทั้งเชื้อจุลชีพ
ในปจจุบันมีการปรับตัวอยูเสมอทําใหการรักษายุงยากและซับซอนมากขึ้น ดังน้ันวัคซีนโรตา 
ไวรัสจึงควรไดรับการพัฒนาตอไปเพ่ือปองกันโรคและทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตทั้งน้ี
ก็ควรระวังการเกิดสายพันธุใหมที่เกิดจาก gene reassortment ระหวางไวรัสในวัคซีนซึ่งเปน
แบบ live-attenuated กับไวรัสกอโรคในคนและในสัตวอ่ืนๆ ดวย 
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คําถาม 
1. โรตาไวรสักอใหเกิดโรคใด 

1) โรคไขเลือดออก 
2) โรคอีสุกอีใส 
3) โรคทองรวง 
4) โรคหัด 
5) โรคหัดเยอรมัน 
 

2. ขอใดกลาวถูกตอง 
1) การติดเชื้อโรตาไวรัสพบไดบอยทั้งในเด็กและผูใหญ 
2) สารพันธุกรรมของโรตาไวรัสเปน double-stranded DNA 
3) Lamivudine เปนยาที่ใชในการรักษาโรคทองรวงที่เกิดจากโรตาไวรสั  
4) โรตาไวรสัจัดอยูในตระกลู Reoviridae 
5) ถูกทั้งขอ 3 และ 4 
 

3. โปรตีนของไวรัสโรตาที่เปนตัวกระตุน neutralizing antibody คือขอใด 
1) VP1 และ VP6 
2) VP1 และ VP7 
3) VP6 และ VP7 
4) VP4 และ VP6 
5) VP4 และ VP7 
 

4. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกบั monovalent rotavirus vaccine 
1) ใชเทคโนโลยใีนการผลิตที่เรยีกวา reassortment 
2) ปองกันการตดิเชื้อโรตาไวรสัขามสายพันธุไดต่ํา 
3) RRV-TV จัดเปน Monovalent Rotavirus vaccine  
4) ตองฉีดวัคซีนโรตาไวรสัเขากลามเนื้อเทานั้น 
5) ตองฉีดวัคซีนกระตุนหลายครั้งจึงจะกอใหเกิดภูมิคุมกันตอโรตาไวรัสได 

 

5. ในการผลติวัคซีนโรตาไวรัสแบบ multivalent จะไดโปรตีนชนิดใดจากโรตาไวรสัที่
กอใหเกิดโรคในมนุษย 

1) VP1 และ VP4 
2) VP4 และ VP7 
3) VP6 และ VP7 
4) VP1 และ VP7 
5) VP4 และ VP6 
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6. วัคซีนโรตาไวรัสตวัใด ที่ถูกถอนทะเบียนยา เน่ืองจากกอใหเกิดอาการลําไสกลืนกนั 
1) RRV-TV 
2) RotaTeq 
3) Rotarix 
4) RV3 
5) LLR 
 

7. อาการไมพึงประสงคจากการใชวคัซีนโรตาไวรัสที่สําคญั คือขอใด 
1) GI bleeding 
2) Neutropenia 
3) Necrotizing entercolitis 
4) Intussusception 
5) Constipation 
 

8. วัคซีนโรตาไวรัสใหบริหารยาทางใด 
1) Subcutaneous 
2) Oral route 
3) Intradermal 
4) Intramuscular 
5) Intravenous 
 

9. ควรใหวัคซีนโรตาไวรัสในเดก็ครั้งแรกชวงอายุใด 
1) 0 - 6    สัปดาห 
2) 0 – 12  สัปดาห 
3) 6 – 12  สัปดาห 
4) 12 – 18 สัปดาห 
5) 18 – 32  สัปดาห 
 

10. ปจจุบันวัคซีนโรตาไวรสัชนดิใด ที่มีใชในประเทศไทย 
1) RRV-TV 
2) RotaTeq 
3) Rotarix 
4) RV3 
5) LLR 
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