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จากสถานการณ์โควิด-19 ท�ำให้มผี เู้ สียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก
แต่ผทู้ เี่ สียชีวติ จากการติดเชือ้ ของทางเดินหายใจส่วนล่างจากไข้หวัดใหญ่
ก็มีเป็นจ�ำนวนมากเช่นกัน ในปี ค.ศ. 2017 เสียชีวิตประมาณ
1.5 แสนราย และจากการติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae
ในปี ค.ศ. 2016 เสียชีวิตประมาณ 1.9 ล้านราย เมื่อพิจารณาอัตรา
การป่วยตาย (case fatality rate) จากไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 และ
โรคติดเชื้อ S. pneumoniae อยู่ที่น้อยกว่าร้อยละ 0.1, 2 และ 10
ตามล�ำดับ แต่พบอัตราการป่วยตายสูงขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 อัตราการป่วยตาย (case fatality rate) ของโรคไข้หวัดใหญ่
โควิด-19 และโรคติดเชื้อ S. pneumoniae

ปัจจัยที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อ
ในชุมชน (community-acquired pneumonia) คือ การพบทันตแพทย์
การออกก�ำลัง (ในผู้หญิง) การได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีน
นิวโมค็อกคัส วัคซีนนิวโมค็อกคัสส�ำหรับผู้ใหญ่มี 2 ชนิด คือ ชนิด
คอนจูเกตที่ครอบคลุม 13 สายพันธุ์ (PCV13) และพอลิแซ็กคาไรด์
ที่ครอบคลุม 23 สายพันธุ์ (PPSV23) ความแตกต่างที่นอกเหนือ
จ�ำนวนสายพันธุท์ บี่ รรจุในวัคซีนแล้ว วัคซีนชนิดคอนจูเกตกระตุน้ ทัง้
พลาสมาเซลล์และทีเซลล์ ท�ำให้มภี มู คิ มุ้ กันขึน้ สูงหลังจากฉีดเข็มแรก
และสามารถกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงได้อีกหลังจากฉีดเข็มกระตุ้น

(booster) ในขณะที่วัคซีนชนิดพอลิแซ็กคาไรด์จะกระตุ้นเฉพาะ
พลาสมาเซลล์ซึ่งมีอายุไม่ยาวประมาณ 2-4 ปี จึงท�ำให้ภูมิคุ้มกัน
อยู ่ ไ ม่ น าน และเมื่ อ ฉี ด วั ค ซี น เข็ ม กระตุ ้ น จะเกิ ด ปรากฏการณ์
ที่ ภู มิ คุ ้ ม กั น หลั ง จากฉี ด วั ค ซี น เข็ ม ต่ อ ๆ ไปต�่ ำ ลง ซึ่ ง เรี ย กว่ า
“hyporesponsiveness” นอกจากนี้ คุ ณ สมบั ติ ข องวั ค ซี น ชนิ ด
คอนจูเกตทีเ่ หนือกว่าวัคซีนชนิดพอลิแซ็กคาไรด์คอื มีประสิทธิภาพ
ในเด็กเล็ก (infant) กระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เยื่อบุ (mucosa) ท�ำให้ลด
เชื้อประจ�ำถิ่น (colonization) ส่งผลให้ลดพาหะของเชื้อ ท�ำให้เกิด
herd immunity ซึง่ หมายถึงการทีส่ ดั ส่วนของประชากรทีม่ ภี มู คิ มุ้ กัน
มีจ�ำนวนมากพอจนไม่สามารถแพร่กระจายโรค หรือเชื้อก่อโรค
ถูกส่งผ่านไปยังคนอื่นได้ และมีการศึกษาทางคลินิกที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อในชุมชน
และการป้องกันโรคในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
การที่ จ ะเลื อ กฉี ด วั ค ซี น นิ ว โมค็ อ กคั ส ชนิ ด ใดระหว่ า ง
PCV13 และ PPSV23 ส�ำหรับผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ที่มีโรคประจ�ำตัว
นอกจากขึ้นกับคุณสมบัติของวัคซีนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว อาจจะ
พิจารณาเพิ่มเติมว่าวัคซีนทั้ง 2 ชนิดมีการครอบคลุมสายพันธุ์ของ
S. pneumoniae ทีก่ อ่ โรคได้แตกต่างกันมากน้อยเท่าใด จากการศึกษา
ในประเทศไทยพบว่า PPSV23 สามารถครอบคลุม S. pneumoniae
ที่ก่อโรคในประเทศไทยได้มากกว่า PCV13 ประมาณร้อยละ 10
CAPiTA เป็นการศึกษาทางคลินิกเพื่อจะตอบค�ำถามว่า
PCV13 สามารถป้องกันการเกิดปอดอักเสบติดเชือ้ จาก S. pneumoniae
ได้หรือไม่ มีอาสาสมัครเข้าร่วมการศึกษาทัง้ หมดประมาณ 85,000 ราย
แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั PCV13 และกลุม่ ทีไ่ ด้รบั วัคซีนหลอก
พบว่าประสิทธิภาพ (efficacy) ของ PCV13 ในการป้องกันการเกิด
ปอดอักเสบติดเชื้อในชุมชนครั้งแรกที่เกิดจาก S. pneumoniae
สายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนเท่ากับร้อยละ 45.6 (ร้อยละ 95.2 ช่วง
ความเชือ่ มัน่ 21.8-62.5) ประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบ
ติดเชื้อในชุมชนครั้งแรกที่เกิดจาก S. pneumoniae สายพันธุ์ที่อยู่

ในวัคซีนที่ไม่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือไม่ได้เป็นการติดเชื้อ
ชนิดรุกราน (invasive) ร่วมด้วยเท่ากับร้อยละ 45 (ร้อยละ 95.2 ช่วง
ความเชือ่ มัน่ 14.2-65.3) และประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชือ้
S. pneumoniae สายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนชนิดรุกราน (invasive
pneumococcal disease) เท่ากับร้อยละ 75 (ร้อยละ 95.2 ช่วง
ความเชื่อมั่น 41.4-90.8) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงประสิทธิผล
(effectiveness) ของ PCV13 ในสถานการณ์ความเป็นจริงที่ไม่ได้
เป็นการศึกษาวิจยั ในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบติดเชือ้ ในชุมชน
ทีน่ อนโรงพยาบาล พบว่าประสิทธิผลของ PCV13 เท่ากับร้อยละ 71.2
(ร้อยละ 95 ช่วงความเชื่อมั่น 6.1-91.2)
ส่วนการศึกษาถึงประสิทธิภาพของ PPSV23 ในการป้องกัน
การเกิดปอดอักเสบติดเชื้อในสถานดูแลผู้สูงอายุ (nursing home)
ในประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นการศึกษาแบบสุม่ เทียบกับวัคซีนหลอก พบว่า
PPSV23 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพร้ อ ยละ 44.8 ในการลดอุ บั ติ ก ารณ์
ปอดอักเสบติดเชือ้ จากเชือ้ ทุกชนิด และร้อยละ 63.8 ส�ำหรับป้องกัน
การเกิดปอดอักเสบติดเชือ้ จาก S. pneumoniae แต่ผลของการศึกษานี้
อาจจะน�ำไปใช้ไม่ได้กับสถานการณ์อื่น ในขณะที่มีการศึกษาที่มี
การทบทวนอย่างเป็นระบบ (systematic review) และมีการวิเคราะห์
อภิมาน (meta-analysis) พบว่าประสิทธิผลของ PPSV23 ในการป้องกัน
การเกิ ด ปอดอั ก เสบติดเชื้อ จากเชื้อ ทุกชนิดในผู้ใ หญ่อายุ ตั้ งแต่
65 ปีขึ้นไป เท่ากับร้อยละ -143 ถึงร้อยละ 60 (ไม่ได้ผล) และ
ประสิทธิผลในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อในชุมชนจาก
S. pneumoniae ที่นอนโรงพยาบาลเท่ากับร้อยละ 32-51
เนื่องจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือ
มีความสัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรีย
ตามมา โดยเชือ้ ทีพ่ บบ่อย เช่น S. pneumoniae, Staphylococcus aureus
และ Streptococcus pyogenes เป็นต้น ดังนัน้ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
และวั ค ซี น นิ ว โมค็ อ กคั ส เพื่ อ ป้ อ งกั น ทั้ ง 2 โรคพร้ อ มกั น น่ า จะ
มีประโยชน์ มีการศึกษาทางคลินิกยืนยันแล้วว่าการได้รับวัคซีน
ทั้ง 2 ชนิดพร้อมกันในวันเดียวกันไม่ได้ท�ำให้ภูมิคุ้มกันของวัคซีน
แต่ละชนิดขึ้นน้อยกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนห่างกัน 4 สัปดาห์ และยังมี
ข้อมูลรวมจาก 17 การศึกษาในผูส้ งู อายุ พบว่าการฉีดวัคซีนทัง้ 2 ชนิด
พร้อมกันมีการป้องกันเพิ่มขึ้นอีก (additive preventive effect)
ร้อยละ 15 และ 19 ในการป้องกันปอดอักเสบติดเชือ้ และการเสียชีวติ
ตามล�ำดับ เมือ่ เทียบกับการได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างเดียว และ
มีการป้องกันเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 24 และ 28 ในการป้องกันปอดอักเสบ
ติ ด เชื้ อ และการเสี ย ชี วิ ต ตามล� ำ ดั บ เมื่ อ เที ย บกั บ การได้ รั บ
วัคซีนนิวโมค็อกคัสอย่างเดียว และการฉีดวัคซีนทัง้ 2 ชนิดพร้อมกัน
ยั ง มี ค วามปลอดภั ย ผลข้ า งเคี ย งที่ พ บมี ค วามรุ น แรงน้ อ ยและ
ปานกลาง

ค� ำ แนะน� ำ ของอนุ ก รรมการสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น โรค
(Advisory Committee on Immunization Practice; ACIP) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ส�ำหรับการให้วคั ซีนนิวโมค็อกคัสในผูใ้ หญ่กลุม่ ต่าง ๆ
แสดงดังภาพที่ 2 ผู้ใหญ่ที่อายุ 65 ปีข้ึนไปทุกรายที่ไม่มีภาวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การรั่วของน�้ำไขสันหลัง (cerebrospinal fluid
leaks) หรือได้รับการปลูกถ่ายประสาทหูเทียม (cochlear) แนะน�ำ
ให้ฉดี PPSV23 1 เข็ม ส่วนการฉีด PCV13 ได้มคี ำ� แนะน�ำว่าให้ผปู้ ว่ ย
ร่วมตัดสินใจ เนือ่ งจากในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มกี ารฉีด PCV13
ในเด็กประมาณร้อยละ 90 ท�ำให้การติดเชื้อ S. pneumoniae
ในผู้ใหญ่เป็นการติดเชื้อสายพันธุ์ที่อยู่นอก PCV13 แต่ PCV13
มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชือ้ S. pneumoniae ชนิดรุกราน
และที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ปอดอั ก เสบติ ด เชื้ อ ส� ำ หรั บ ในประเทศไทย
เด็กยังได้รับ PCV13 จ�ำนวนไม่มาก ประมาณร้อยละ 10 ดังนั้น เชื้อ
S. pneumoniae ที่ก่อโรคในประเทศไทยยังเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในทั้ง
PCV13 และ PPSV23 ผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุ 19-64 ปีทมี่ โี รคประจ�ำตัว ได้แก่
เบาหวาน โรคหัวใจเรือ้ รัง โรคตับเรือ้ รังรวมถึงตับแข็ง โรคปอดเรือ้ รัง

ภาพที่ 2 ค� ำ แนะน� ำ การฉี ด วั ค ซี น นิ ว โมค็ อ กคั ส ในกลุ ่ ม ต่ า ง ๆ ของ
อนุ ก รรมการสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น โรค (Advisory Committee on
Immunization Practice) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพที่ 3 ค�ำแนะน�ำระยะเวลา (schedule) การฉีดวัคซีนนิวโมค็อกคัส
ในกลุ่มต่าง ๆ ของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Advisory
Committee on Immunization Practice) ประเทศสหรัฐอเมริกา

พิษสุราเรือ้ รัง และสูบบุหรี่ แนะน�ำให้ฉดี PPSV23 1 เข็ม ส่วนผูป้ ว่ ย
ทีอ่ ายุ 19-64 ปีทมี่ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง เช่น ไม่มมี า้ ม ติดเชือ้ เอชไอวี
ไตวายเรื้ อ รั ง รวมถึ ง กลุ ่ ม อาการเนโฟรติ ก มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาว
มะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง ได้รบั ยากดภูมคิ มุ้ กัน ได้รบั การปลูกถ่ายอวัยวะ
และมีการรั่วของน�้ำไขสันหลัง ควรได้รับการฉีดทั้ง PCV13 และ
PPSV23 ค�ำแนะน�ำระยะเวลา (schedule) การฉีดวัคซีนนิวโมค็อกคัส
ของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา
แสดงดังภาพที่ 3
ส� ำ หรั บ แนวทางปฏิ บั ติ ข องประเทศไทยโดย กองโรค
ป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.
2562 แนะน� ำ ผู ้ สู ง อายุ ตั้ ง แต่ 65 ปี ขึ้ น ไปที่ ไ ม่ เ คยได้ รั บ วั ค ซี น
นิวโมค็อกคัสมาก่อนให้ฉีด PCV13 1 เข็ม และ PPSV23 1 เข็ม
หลังจากเว้นระยะ 1 ปี (อย่างน้อย 8 สัปดาห์) เพือ่ การกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน
ที่ดี ลดความรุนแรงของอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น และเพิ่ม
การครอบคลุมสายพันธุท์ กี่ อ่ โรค ส�ำหรับผูท้ เี่ คยได้รบั PPSV23 มาก่อน
ในช่วงอายุมากกว่า 65 ปี ให้เว้นระยะ 1 ปี แล้วฉีด PCV13 1 เข็ม
และผูท้ เี่ คยได้รบั PPSV23 มาก่อนในช่วงอายุ 19-64 ปี ให้เว้นระยะ
1 ปีจาก PPSV23 ทีฉ่ ดี ไป แล้วจึงฉีด PCV13 1 เข็ม และให้เว้นระยะ
อีก 1 ปี แล้วจึงฉีด PPSV23 1 เข็ม โดยที่ PPSV23 เข็มที่ 2 นี้
ห่ า งจาก PPSV23 เข็ ม แรกอย่ า งน้ อ ย 5 ปี เพื่ อ ลดการเกิ ด
hyporesponsiveness และผลข้างเคียงบริเวณทีฉ่ ดี วัคซีน (ภาพที่ 4)

1 เข็ม และ PPSV23 1 เข็มหลังจากเว้นระยะ 8 สัปดาห์ เนื่องจาก
เป็นกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจึงไม่ควรให้รอนาน และให้ฉีด
PPSV23 เข็มที่ 2 หลังจากเข็มแรก 5 ปี ส่วนผู้ที่เคยได้รับ PPSV23
มาก่อนให้เว้นระยะ 1 ปี แล้วจึงฉีด PCV13 1 เข็ม หลังจากนั้น
เว้นระยะ 8 สัปดาห์ แล้วจึงฉีด PPSV23 1 เข็ม โดยที่ PPSV23
เข็มที่ 2 นี้ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 5 ปี (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 5 ค�ำแนะน�ำการให้วัคซีนนิวโมค็อกคัสส�ำหรับผู้ ใหญ่อายุมากกว่า
18 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจ�ำตัว

ภาพที่ 6 ค�ำแนะน�ำการให้วัคซีนนิวโมค็อกคัสส�ำหรับผู้ ใหญ่อายุมากกว่า
18 ปีขึ้นไปที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ภาพที่ 4 ค�ำแนะน�ำการให้วัคซีนนิวโมค็อกคัสส�ำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปี
ขึ้นไป

ส�ำหรับผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจ�ำตัว
แต่ไม่ได้เป็นภาวะทีท่ ำ� ให้เกิดภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง เช่น โรคหัวใจเรือ้ รัง
โรคปอดเรื้อรัง โรคตับเรื้อรัง และโรคเบาหวาน เป็นต้น ถ้ายังไม่เคย
ได้รบั วัคซีนนิวโมค็อกคัสมาก่อนให้ฉดี PCV13 1 เข็ม และ PPSV23
1 เข็มหลังจากเว้นระยะ 1 ปี (อย่างน้อย 8 สัปดาห์) ถ้าเคยได้รับ
PPSV23 มาก่อนให้เว้นระยะจาก PPSV23 1 ปี แล้วจึงฉีด PCV13
1 เข็ม (ภาพที่ 5) ส�ำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีที่มีภูมิคุ้มกัน
บกพร่องที่ยังไม่เคยได้รับ PPSV23 มาก่อนแนะน�ำให้ฉีด PCV13

ในกรณี ที่ ผู ้ ป ่ ว ยเคยมี ก ารติ ด เชื้ อ S. pneumoniae
แบบรุกรานแล้ว โดยเฉพาะมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบและการติดเชื้อ
ในกระแสเลือดแต่ยงั ไม่เคยได้รบั วัคซีนมาก่อน ผูเ้ ชีย่ วชาญแนะน�ำว่า
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับการฉีดวัคซีนนิวโมค็อกคัสทั้ง PCV13 และ
PPSV23 เนือ่ งจากผูป้ ่วยกลุม่ นีม้ แี นวโน้มที่จะติดเชื้อ (susceptible)
อยูแ่ ล้ว และการติดเชือ้ 1 สายพันธุไ์ ม่ได้กอ่ ให้เกิดภูมคิ มุ้ กันป้องกัน
การติดเชื้อจากสายพันธุ์อื่น แนะน�ำให้วัคซีนเข็มแรกหลังจากผู้ป่วย
มี อ าการดี ขึ้ น จากการติ ด เชื้ อ ไปแล้ ว 2 เดื อ น ในกรณี ที่ ผู ้ ป ่ ว ย
ที่ไม่สามารถกลับมาติดตามการรักษาได้สามารถฉีดวัคซีนได้ก่อน
กลับบ้าน ในกรณีที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนแล้ว ชนิดและระยะ
การให้วัคซีนมีความแตกต่างกันในแต่ละกรณี

วัคซีนนิวโมค็อกคัสทัง้ 2 ชนิดมีความปลอดภัย พบอาการ
ข้างเคียงชนิดรุนแรงได้น้อย ผลข้างเคียงทั่วไปที่พบได้คือ ปวดและ
กดเจ็บบริเวณที่ฉีดวัคซีนพบได้มากกว่าร้อยละ 50 บวม และ/หรือ
นูนร้อยละ 20 และแดงร้อยละ 16 ซึ่งมักจะหายได้เองใน 3-4 วัน
ผลข้างเคียงอืน่ ๆ ทีพ่ บได้คอื อาการตามระบบ (systemic symptoms)
เช่น ไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย และปวดข้อ
พบไข้สงู ตัง้ แต่ 38 องศาเซลเซียสน้อยกว่าร้อยละ 5 ข้อห้ามในการฉีด
คือ มีประวัตแิ พ้ทรี่ นุ แรง (เช่น anaphylaxis) ต่อทัง้ วัคซีนนิวโมค็อกคัส
หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อยู่ในวัคซีน (เช่น diphtheria toxoid
ที่อยู่ใน PCV)
เคล็ ด ลั บ ของวั ค ซี น นิ ว โมค็ อ กคั ส ส� ำ หรั บ ผู ้ ใ หญ่
มีดังต่อไปนี้
• ในตลอดช่วงชีวิตต้องการ PCV13 เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
ยกเว้นในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก
• จ�ำนวนเข็มของ PPSV23 ทีค่ วรได้รบั อาจเป็น 1 หรือ 2
หรือ 3 ครัง้ ขึน้ กับโรค ภาวะร่วมทีม่ แี ละแนวทางปฏิบตั ิ
ของแต่ละประเทศ
• ในกรณีที่ต้องฉีดทั้ง PCV13 และ PPSV23 ควรฉีด
PCV13 ก่อน PPSV23 โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 8 สัปดาห์
ในผู ้ ที่ มี ภู มิ คุ ้ ม กั น บกพร่ อ ง และอย่ า งน้ อ ย 1 ปี
ในกลุ่มอื่น ๆ

• การฉีด PPSV23 เข็มที่ 2 (และเข็มที่ 3) ควรห่างจาก
เข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 5 ปี
• ไม่ควรให้ PCV13 และ PPSV23 พร้อมกันในวันเดียวกัน
• ในกรณี ที่ มี ก ารฉี ด วั ค ซี น ก่ อ นเวลาที่ ก� ำ หนดไม่ ต ้ อ ง
มีการฉีดวัคซีนเข็มนั้นซ�้ำ
โดยสรุ ป การฉี ด วั ค ซี น นิ ว โมค็ อ กคั ส ส� ำ หรั บ ผู ้ ใ หญ่
มีความจ�ำเป็นเนื่องจากพบการติดเชื้อ S. pneumoniae ได้บ่อย
โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคหรือภาวะร่วม ท�ำให้เกิดภาวะ
ทุพพลภาพและการเสียชีวติ ตามมา วัคซีนนิวโมค็อกคัสส�ำหรับผูใ้ หญ่
มี 2 ชนิด คือ PCV13 และ PPSV23 ข้อบ่งชีข้ องการฉีดวัคซีน PCV13
และ PPSV23 ในผู้ใหญ่ขึ้นกับอายุ ภูมิคุ้มกัน โรคหรือภาวะร่วม
ที่ มี ข ้ อ มู ล เชื้ อ ที่ ก ่ อ โรคและแนวทางปฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง มี สิ่ ง ที่ ค วรแนะน� ำ ร่ ว มด้ ว ยคื อ การหยุ ด สู บ บุ ห รี่
และการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในช่วงทีม่ กี ารระบาดของโควิด-19 นี้
องค์การอนามัยโลกได้แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนที่ป้องกันโรคของระบบ
ทางเดินหายใจซึ่งได้แก่ วัคซีนนิวโมค็อกคัสและวัคซีนไข้หวัดใหญ่
เพื่อป้องกันสุขภาพและลดความเสี่ยงของทั้ง 2 โรคนี้
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