
วัคซีนโควิด-19 สำหรับโอมะครอนควรเป็นวัคซีนมาตราฐาน
อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ

ถึงแม้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะทุเลาไปมากแล้วในหลายประเทศ องค์การอนามัยโลกยังคงระบุว่าการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลกอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งสัญญานว่าองค์การจะยกเลิกภาวะนี้ภายใน
อนาคตอันใกล้  ส่วนรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกามีแผนที่จะยกเลิกภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเนื่องจากโควิด-19 ในสิ้น1

เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เพราะการระบาดได้เคลื่อนเข้าสู่ระยะใหม่ที่ไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนแล้ว นอกจากภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขแล้ว รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาจะปล่อยให้การประกาศภาวะฉุกเฉินของประเทศให้หมดอายุไปในวันที่ 11 
พฤษภาคมที่จะถึงนี้ด้วย2

แต่บางประเทศการแพร่ระบาดยังเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ รวมถึงประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการเอ่ยถึงอยู่เสมอว่าเป็นประเทศที่
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีกว่าประเทศอื่นๆ แต่การระบาดของไวรัสผันแปรโอมะครอนก็ยังเป็นภัย
คุกคามที่น่ากังวลอยู่ ดังเช่นรายงานจากญี่ปุ่นเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่เกินกว่า 10,000 รายเป็นครั้งแรก
ของประเทศเมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา (จาก The Japan Time) และในสหรัฐอเมริกานั้นโดยเฉลี่ยแล้วยังมีผู้เสียชีวิตจาก
โควิด-19 วันละกว่า 500 คน (หรือ 15,000 คนต่อเดือน) ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ต่อวันในฤดูที่ไข้หวัด
ใหญ่ระบาดรุนแรงมากถึงสองเท่า (หมายเหตุ 2)

สำหรับสหรัฐอเมริกานั้นถึงแม้ว่าคณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาจะมี
ความเห็นว่าการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของสหรัฐอเมริกานั้นสิ้นสุดแล้ว แต่คณะที่ปรึกษายังแนะนำว่าวัคซีนโควิด-19 ที่
ปรับปรุงเป็นการเฉพาะสำหรับไวรัสผันแปรโอมะครอนควรเป็นวัคซีนมาตราฐาน3

เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัคซีนโควิดแนะนำว่าองค์การอาหารและยาทยอยลดการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รุ่นดั้งเดิมลง และใช้วัคซีนสูตรที่ปรับปรุงสำหรับไวรัสผันแปรโอมะครอนเป็นวัคซีนเข็มแรกให้แก่

 WHO extends public health emergency over Covid ใน https://www.statnews.com/2023/01/30/who-extends-public-health-emergency-over-covid-1

but-signals-end-could-come-soon/

 U.S. Plans to End Public Health Emergency for Covid in May ใน https://www.nytimes.com/2023/01/30/us/politics/biden-covid-public-health-2

emergency.html

 Covid Vaccines Targeting Omicron Should Be Standard, Panel Says โดย Benjamin Bueller และ Sharon LaFraniere เมื่อ 26 มกราคม 2566 ใน https://3

www.nytimes.com/2023/01/26/health/covid-vaccines-boosters.html
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ภาพโดย  Justin Lane/EPA-EFE/Shutterstock ใน Washington Post
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ชาวอเมริกันที่ยังไม่เคยได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19 เลย ซึ่งปัจจุบันนี้วัคซีนที่ปรับปรุงเป็นการเฉพาะสำหรับโอมะครอนนั้นถูก
ใช้เป็นวัคซีนกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว    

ถึงแม้ว่าคณะที่ปรึกษาเห็นด้วยว่าควรยุติการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ทำกันอยู่ของสหรัฐอเมริกา แต่คณะที่ปรึกษาก็ยัง
ต้องคิดต่อเกี่ยวกับการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเวลาต่อไปด้วย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอาหารและยาได้
อธิบายแก่คณะที่ปรึกษาถึงความเป็นไปได้ต่างๆในการเปลี่ยนแปลงโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดของประเทศที่ทั้งหมดมี
เป้าหมายเพื่อที่จะทำให้แนวทางการฉีดวัคซีนโควิดที่ใช้กันอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่มีความซับซ้อนพอสมควรให้ง่ายขึ้นกว่า
เดิม และเพื่อป้องกันจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆของประเทศที่คาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวด้วย     

ข้อเสนอหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอาหารและยาเป็นตารางการฉีดวัคซีนโควิดทั้งหมดที่ทำให้ง่ายเข้าที่สามารถ
ใช้ได้กับชาวอเมริกันทุกคนตามอายุและความเสี่ยงด้านสุขภาพของพวกเขา ภายใต้ข้อเสนอดังกล่าวผู้ใหญ่และเด็กส่วน
ใหญ่ที่ได้รับฉีดวัคซีนโควิดแล้วก่อนหน้านี้จะได้รับฉีดวัคซีนโควิดเพิ่มขึ้นอีก 1 เข็มในฤดูใบไม้ร่วงของแต่ละปี ในขณะที่ผู้
สูงอายุ ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และเด็กที่ไม่เคยได้รับฉีดวัคซีนมาก่อนเลยจะได้รับฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอีก 1 เข็ม   

คณะที่ปรึกษาไม่ได้โหวตลงมติสำหรับข้อเสนอดังกล่าว และได้อธิบายว่าคณะที่ปรีกษาต้องการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ของรัฐบาลกลางพิจารณาว่าจะทำให้การรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดอย่างเป็นกิจวัตรได้อย่างไร และเน้นถึงการกำหนดเวลา
สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อการป้องกันที่ดีที่สุด และการกำหนดสูตรการฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันไวรัสผันแปร
สายพันธุ์ใหม่  

ดร. เจอรี เวียร์ (Dr. Jerry Weir) ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ไวรัสขององค์การอาหารและยากล่าวว่าการลดความซับซ้อน
ของการฉีดวัคซีนจะช่วยให้การรณรงค์ฉีดวัคซีนง่ายขึ้น การสื่อสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนดีขึ้น และปรับปรุงความครอบคลุม
ของการฉีดวัคซีนให้มากขึ้น   

แนวทางการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคณะที่ปรึกษาอย่างท่วมท้น เพราะคณะที่ปรึกษาต้องการที่จะลดความ
สับสนที่เกิดจากวัคซีนรุ่นต่างๆ และเพื่อเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีน ดร. บรูซ เกลลิน (Dr. Bruce Gelling) หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์
ด้านสาธารณสุขระดับโลกของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์กล่าวว่าแนวทางการฉีดวัคซีนเช่นนี้เป็นการก้าวไปข้างหน้าเพราะเราไม่
สามารถทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ต่อไปได้อีก     

ผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลกลางกล่าวว่าภัยคุกคามจากโรคระบาดได้ลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่ฤดูหนาวที่แล้ว ชาวอเมริกัน
ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัส หรือได้รับฉีดวัคซีนไปแล้ว หรือทั้งสองอย่าง    

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของรัฐบาลกลางแสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วยังคงมีชาวอเมริกันมากกว่า 560 คนต่อวันที่เสียชีวิตจากโควิด 
ซึ่งเป็นอัตราผู้เสียชีวิตที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และมีคนจำนวนมากที่กำลังได้รับผลกระทบที่ยืดเยื้อ
จากการติดเชื้อ และดร. รูธ ลิงค์-เจลส์ (Dr. Ruth Link-Gelles) นักระบาดวิทยาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเตือนเมื่อไม่
นานมานี้ว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรดั้งเดิมเมื่อหลายเดือนก่อนจะได้รับการป้องกันการป่วยหนักจากโควิดจนต้องได้รับการรักษา
ในโรงพยาบาลน้อยกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนกระตุ้นที่ปรับปรุงสำหรับไวรัสสองสายพันธุ์ (bivalent booster) เป็นอย่างมาก    

ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาที่มีการเริ่มใช้วัคซีนกระตุ้นที่ปรับปรุงใหม่สำหรับไวรัสสองสายพันธุ์ ชาวอเมริกันอายุ 65 ปีขึ้น
ไปประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และเพียง 16 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้รับฉีดวัคซีนกระตุ้นที่ปรับปรุง
ใหม่ และผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าวัคซีนปรับปรุงใหม่นี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
สตรีมีครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายอย่าง    

ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าจำเป็นต้องให้ฉีดวัคซีนโควิดทุกปีเหมือนกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
หรือไม่   

นพ. โคดี ไมส์เนอร์ (Dr. Cody Meissner) ศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์แห่งคณะแพทยศาสตร์ไกเซลล์ (Geisel School 
of Medicine) มหาวิทยาลัยดาร์ทเมาท์ คิดว่าจำเป็นที่จะต้องดูว่าภาระของการเจ็บป่วยเป็นอย่างไรก่อน ซึ่งอาจทำให้การ
ฉีดวัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่ก็ได้ 

ดร. พญ.อาร์คานา แชตเตอร์จี (Dr. Archana Chatterjee) คณบดีของโรงเรียนแพทยศาสตร์ชิคาโก (Chicago Medical 
School) กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่และดูด้านวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดมากขึ้นกว่าที่ได้ทำไปแล้วเมื่อการ
ระบาดเกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อน   

การศึกษาใหม่หลายโครงการที่รายงานผลเมื่อเร็วๆนี้แสดงว่าถึงแม้ว่ายังจะมีช่องว่างในด้านข้อมูลและความไม่แน่นอน 
อื่นๆ ผลของการศึกษาเหล่านี้สนับสนุนประโยชน์ของการฉีดวัคซีนกระตุ้นที่ปรับปรุงใหม่สำหรับไวรัสสองสายพันธ์ุ วัคซีน
เหล่านั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันทั้งไวรัสรุ่นดั้งเดิมและโอมะครอนสายพันธุ์ย่อยบีเอห้า (BA.5) ที่แพร่กระจายไป
ทั่วสหรัฐอเมริกาในฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา   
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การศึกษาโครงการหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ (New England Journal of Medicine) พบว่าวัคซีนกระตุ้น
แบบไบวาเลนต์ (วัคซีนกระตุ้นที่ปรับปรุงใหม่สำหรับไวรัสสองสายพันธ์ุ) สร้างการป้องกันที่ดีกว่าวัคซีนกระตุ้นสูตรดั้งเดิม  

วัคซีนกระตุ้นแบบไบวาเลนต์มีประสิทธิภาพประมาณ 62 เปอร์เซ็นต์ในการป้องกันโควิดอาการรุนแรงเมื่อเทียบกับวัคซีน
กระตุ้นสูตรดั้งเดิมซึ่งมีประสิทธิภาพ 25 เปอร์เซ็นต์ (การศึกษาประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนกระตุ้นสูตรดั้งเดิมในช่วงฤดู
ร้อนที่แล้ว และวัคซีนกระตุ้นที่ปรับปรุงใหม่สำหรับไวรัสสองสายพันธุ์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง)   

การศึกษาอีกโครงการหนึ่งที่ดำเนินการโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันกล่าวว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้นที่ปรับปรุงใหม่นั้นได้ผลดี
ต่อไวรัสโอมะครอนสายพันธุ์ย่อยล่าสุด (XBB.1.5) เช่นเดียวกับโอมะครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5 ที่พบก่อนหน้านี้ สำหรับ
ผู้ใหญ่อายุต่ำกว่า 50 ปี วัคซีนกระตุ้นแบบไบวาเลนต์ มีประสิทธิผล 48 เปอร์เซ็นต์ต่อการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ย่อย 
XBB.1.5 และมีประสิทธิผล 52 เปอร์เซ็นต์ต่อการติดเชื้อที่เกิดจากโควิดสายพันธุ์ย่อย BA.5   

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์เหล่านั้นอาจคลาดเคลื่อนได้ด้วยปัจจัยหลายประการ ตัวอย่างเช่น ผลจากการศึกษาโดยศูนย์ควบคุม
และป้องกันโรคอาจได้รับผลกระทบจากอัตราการติดเชื้อก่อนหน้านี้ของผู้เข้าร่วมการวิจัย  

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคกล่าวว่าเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวไม่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำ แต่การประเมินว่า
วัคซีนไบวาเลนต์มีประสิทธิผลแค่ไหนนั้นน่าจะเป็นการประเมินที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมากกว่าที่จะเป็นการประเมินที่สูงกว่า
ความเป็นจริง ถึงกระนั้นก็ตามเจ้าหน้าที่ตระหนักว่าข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่การป้องกันเพิ่มมากขึ้นนั้นจะยาวเท่าไรนั้น 
ข้อมูลที่มียังจำกัดอยู่ที่ไม่กี่เดือนเท่านั้น  

โดยรวมแล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมองข้อมูลเหล่านี้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าวัคซีนกระตุ้นที่ปรับปรุงใหม่นั้นยังมี
ประสิทธิผลดีต่อไวรัสผันแปรสายพันธุ์ล่าสุดได้ แม้ว่าวัคซีนกระตุ้นนั้นจะถูกออกแบบมาเพื่อต่อต้านไวรัสผันแปรสายพันธุ์ที่
เริ่มหายไปในฤดูหนาวนี้ก็ตาม  

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคกล่าวเมื่อวันท่ี 26 มกราคมที่ผ่านมาว่า ณ เดือนพฤษจิกายนปีที่แล้ว ผู้ที่ได้รับฉีด
วัคซีนกระตุ้นแบบไบวาเลนต์มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิดลดลง 13 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับฉีดวัคซีน และ
ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลดลง 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแต่ไม่ได้รับฉีดวัคซีนกระตุ้นที่ปรับปรุงใหม่  

ต่อคำถามของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่ 26 มกราคม นักวิทยาศาสตร์ขององค์การอาหารและยาให้ความเห็นเกี่ยว
กับคำถามที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าวัคซีนที่ปรับปรุงใหม่ในอนาคตควรได้รับการออกแบบให้มีส่วนที่ต่อต้านไวรัสายพันธุ์
ดั้งเดิมดังเช่นวัคซีนกระตุ้นไบวาเลนต์ในปัจจุบันหรือไม่ หรือควรเป็นวัคซีนสำหรับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ นักวิทยาศาสตร์ของ
องค์การอาหารและยาระบุว่าสูตรของวัคซีนในอนาคตอาจเป็นวัคซีนที่เน้นไวรัสสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะเท่านั้น   

เจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยาบอกกับคณะกรรมการที่ปรึกษาว่าการศึกษาอย่างละเอียดลดความกังวลว่าวัคซีน
กระตุ้นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยบริษัทไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค (Pfizer-BioNTech) อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด
สมองในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ระบบการติดตามเฝ้าระวังระบบหนึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อปัญหานี้ที่มากขึ้น แต่หน่วยงาน
กำกับดูแลของรัฐบาลกลางกล่าวว่าระบบตรวจสอบติดตามความปลอดภัยที่สำคัญระบบอื่นๆไม่สามารถยืนยันข้อกังวลนั้น
ได้ และไม่มีเหตุผลที่องค์การอาหารและยาจะไม่แนะนำให้ผู้คนได้รับฉีดวัคซีนกระตุ้นดังกล่าว 

ดังนั้นคณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ขององค์การอาหารและยาจึงมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้เลิกใช้วัคซีนโควิด-19 
รุ่นดั้งเดิมและแนะนำให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับทั้งไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมและไวรัสผันแปรโอมะครอนแทน
และเมื่อองค์การอาหารและยารับและนำเอามติดังกล่าวของคณะที่ปรึกษาไปใช้ นโยบายการฉีดวัคซีนใหม่นี้จะมีผลกระทบ
ต่อผู้ที่ได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วน้อยมาก แต่จะมีผลมากต่อผู้ที่ยังไม่ได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19 เลย   

ผู้แทนจากบริษัทวัคซีน 3 แห่ง ได้แก่โมเดอร์นา (Moderna) โนวาแว็คซ์ (Novavax) และไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค (Pfizer-
BioNTech) แจ้งว่าจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า 100 วันถึงหกเดือนเพื่อเปิดตัววัคซีนที่ปรับปรุงสำหรับไวรัส
สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA vaccines) ที่ผลิตโดยโมเดอร์นาและไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคนั้นสามารถผลิต
ได้อย่างรวดเร็ว แต่สมาชิกคณะกรรมการหลายคนกล่าวว่าความสนใจต่อศักยภาพของวัคซีนโปรตีนนั้นตำ่เกินไป วัคซีน
โปรตีนดังเช่นวัคซีนที่ผลิตโดยโนวาแว็คซ์มีประสิทธิผลดีมากในการป้องกันโควิด แต่ใช้เวลานานกว่าวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ
ในการผลิต4

นักวิทยาศาสตร์หลายคนไม่พอใจกับนโยบายของวัคซีนในปัจจุบันที่ช้ากว่าไวรัสประมาณสองก้าวอยู่เสมอ นพ. จอห์น ไบ
เกิล (Dr. John Beigel) รองผู้อำนวยการแผนกจุลชีววิทยาและโรคติดเชื้อ (Division of Microbiology and Infectious 
Diseases) ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา เสนอว่าสิ่งที่เราต้องการคือวัคซีนโควิด-19 รุ่นใหม่ที่ใช้ได้ผลกับไวรัส

 FDA advisers favor retiring original covid shot and using newer version โดย Carolyn Y. Johnson และ Laurie McGinley เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 4

ใน https://www.washingtonpost.com/health/2023/01/26/covid-vaccine-annual-shot/
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ผันแปรทุกสายพันธุ์ (variant-proof vaccines) ที่มีประสิทธิผลยั่งยืนและจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสได้ แต่การพัฒนา
วัคซีนเช่นนั้นจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มากกว่าการพัฒนาวัคซีนโควิดในยุคแรก และการระบุวัคซีนโควิด
ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นเรื่องยาก เพราะยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะประเมินประสิทธิผลและความยั่งยืนของวัคซีนที่สามารถ
ป้องกันการแพร่เชื้อโดยผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการป่วยได้อย่างไร? (หมายเหตุ 4)

สำหรับความคิดที่ว่าควรฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นประจำทุกปีคล้ายกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น ผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งคิดว่ายัง
ไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับแนวโน้มของการแพร่ระบาดที่จะเกิดตามฤดูกาล และเตือนว่าไม่ควรยึดติดกับความเชื่อว่า
ไวรัสนี้จะมีพฤติกรรมเหมือนกับไวรัสไข้หวัดใหญ่

4 กุมภาพันธ์ 2566


