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สถานการณ์การเกิดโรคประจําสัปดาห์ที่ 32 ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2559 ทีมตระหนักรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรคและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

สถานการณ์ภายในประเทศ
1. สงสัยไข้เลือดออกช็อก เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดยะลา
พบผู้ป่วยเพศชาย อายุ 6 ปี 4 เดือน สัญชาติไทย นับถือศาสนา
อิส ลาม มีส มาชิกในครอบครัว รวม 3 คน อาศัย อยู่หมู่ที่ 3 บ้าน
ตะลาแน ตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน ก. ในพื้นที่เดียวกัน เริ่มป่วยมีไข้ใน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 จึงไปรักษาที่คลินิก วันที่ 27 กรกฎาคม
2559 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามัน ด้วยอาการไข้สูง
38.2 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ อาเจียน 3 ครั้ง แพทย์ให้ยากลับบ้าน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามัน
อีกครั้ง ด้วยอาการไข้สูง 40.1 องศาเซลเซียส อาเจียนเป็นน้ํา 2 ครั้ง
แพทย์ ใ ห้ ก ลั บ บ้ า น วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 20.00 น.
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามัน อีกครั้ง ด้วยอาการไข้สูง

แพทย์ให้ยากลับบ้าน ผู้ป่วยกลับมารักษาที่โรงพยาบาลรามันอีกครั้ง
ในเวลา 03.28 น. ด้วยอาการไข้สูง 38.9 องศาเซลเซียส เกร็ง มือจีบ
แพทย์ ใ ห้ ก ารรั ก ษาที่ ห้อ งฉุ ก เฉิ น วั น ที่ 30-31 กรกฎาคม 2559
แพทย์วินิจ ฉัย โรคไข้เ ลือ ดออก ผลการตรวจความสมบูร ณ์ข อง
เม็ ด เลื อ ด พบเม็ ด เลื อ ดขาว 2,140 เซลล์ ต่ อ ลู ก บาศก์ มิ ล ลิ เ มตร
ความเข้ มข้ น ของเลื อ ดร้ อ ยละ 41 เกล็ ด เลื อ ด 65,000 เซลล์ ต่ อ
ลู ก บาศก์ มิ ล ลิ เ มตร วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2559 ส่ ง ต่ อ รั ก ษาที่
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ตึก ICU เป็นผู้ป่วยใน ผู้ป่วยเสียชีวิตในวันที่
5 สิงหาคม 2559 แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออกช็อกเสียชีวิต
สิ่งที่ดําเนินการแล้ว ชี้แจงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกให้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ชาวบ้าน และคณะครูโรงเรียน ก.
ประสานองค์การบริหารส่วนตําบลวังพญาพ่นหมอกควันในรั ศมี
100 เมตร และทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จัดกิจกรรมรณรงค์

 สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 32 ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2559
 ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 32 ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2559
 DDC WATCH ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2559: โรคตับอักเสบ ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ
 ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจากบัตรรายงาน 506 ประจําเดือนกรกฎาคม 2559
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วัตถ ุประสงค์ในการจัดทํา
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์
1. เพื่อใหหนวยงานเจาของขอมูลรายงานเฝาระวังทาง
ระบาดวิ ท ยา ได ต รวจสอบและแก ไ ขให ถู ก ต อ ง ครบถ ว น
สมบูรณยิ่งขึ้น
2. เพื่ อ วิ เ คราะห แ ละรายงานสถานการณ โ รคที่ เ ป น
ปจจุบัน ทั้งใน และตางประเทศ
3. เพื่ อ เป น สื่ อ กลางในการนํ า เสนอผลการสอบสวน
โรค หรืองานศึกษาวิจัยที่สําคัญและเปนปจจุบัน
4. เพื่อเผยแพรความรู ตลอดจนแนวทางการดําเนินงาน
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Big cleaning Day ทั้งตําบล ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559
ผลสํารวจบ้านและโรงเรียน พบบ้านผู้ป่วย ค่า HI = 3.09, CI = 0
หมู่ที่ 3 HI = 7.23, โรงเรียน ค่า CI = 19.23
2. โรคไอกรน 1 ราย จังหวัดนราธิวาส พบผู้ป่วยไอกรน
เพศหญิง อายุ 11 เดือน ขณะป่วยอยู่หมู่ที่ 1 ตําบลปาเสมัส อําเภอ
สุ ไ หงโก-ลก จั ง หวั ด นราธิ ว าส (สมาชิ ก ในครอบครั ว 3 คน
ประกอบด้วย บิดา มารดา และผู้ป่วย) เริ่มป่วยวันที่ 6 มิถุนายน
2559 มีอาการตัวร้อน ไอ คัดจมูก วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มารดาให้ประวัติว่า 1 สัปดาห์
ก่อน มีอาการไอเป็นชุดๆ ติดกันมากกว่า 30 ครั้ง อุณหภูมิแรกรับ
36.3 องศาเซลเซียส น้ําหนัก 7.9 กิโลกรัม แพทย์สงสัยไอกรน เก็บ
ตัวอย่าง Nasopharyngeal swab ส่งตรวจที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อ Bordetella pertussis
ได้รับยา Azitromycin ให้กลับไปรับประทานที่บ้าน ขณะนี้ผู้ป่วย
อาการดี ขึ้ น การค้ น หาผู้ สั มผั ส พบว่ า วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2559
มารดาพร้ อ มผู้ ป่ ว ยเดิ น ทางไปพั ก อาศั ย อยู่ ที่ บ้ า นญาติ ที่ ห มู่ 7
ตํ า บลแว้ง อํ า เภอแว้ ง จั ง หวั ด นราธิว าส (สมาชิ ก ในบ้า น 6 คน
ประกอบด้วย ยาย พ่อ แม่ น้า ลูกพี่ลูกน้อง และผู้ป่วย) ประวัติ
วั ค ซี น ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ วั ค ซี น เมื่ อ แรกเกิ ด เท่ า นั้ น คื อ วั ค ซี น BCG
(วัคซีนป้องกันวัณโรค) และ HBV1 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ
ชนิด บี)
ทีม SRRT ดําเนินการเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสใกล้ชิด โดยวิธี
Nasopharyngeal swab จํานวน 3 ราย (แม่ ยาย และลูกพี่ลกู น้อง
ส่ ว นพ่ อ และน้ า ของผู้ ป่ ว ยไม่ อ ยู่ บ้ า น) ส่ ง ตรวจที่ โ รงพยาบาล
หาดใหญ่ อยู่ระหว่างการตรวจ ส่วนงานควบคุมโรค โรงพยาบาล
แว้ง ดําเนินการจ่ายยาป้องกันผู้สัมผัสใกล้ชิด จํานวน 5 ราย ทีม
SRRT อําเภอสุไหงโก-ลก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
กวาลอซีรา นัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อสํารวจเด็กอายุ
ต่ํากว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เพื่อดําเนินการ Catch
up วัคซีน
3. โรคไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดนครราชสีมา
รายที่ 1 ผู้ป่วยเพศชายอายุ 80 ปี ที่อยู่ขณะเริ่มป่วยหมู่ที่
15 ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เริ่มป่วย
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีอาการไข้และอาการหอบเหนื่อย เข้า
รั บ การรั ก ษาเป็ น ผู้ ป่ ว ยในที่ โ รงพยาบาลสี คิ้ ว แพทย์ วิ นิ จ ฉั ย
Congestive Heart Failure วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ผู้ ป่ ว ยมี
อาการหอบเหนื่อยมากขึ้น แพทย์ให้การรักษาโดยการใช้ท่อช่วย
หายใจและส่งต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แพทย์เก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจ Rapid test พบผลบวกต่อ Influenza A non-
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H1N1 วิ นิ จ ฉั ย เ บื้ อ ง ต้ น Acute Dyspnea with Respiratory
failure และให้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยยา Oseltamivir ตั้ ง แต่ วั น ที่ 30
กรกฎาคม 2559 ผู้ป่วยเสียชีวิตในตอนบ่ายของวันที่ 31 กรกฎาคม
2559 จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางออกนอก
พื้นที่ ไม่ได้สัมผัสสัตว์ปีกที่สงสัยว่าป่วยหรือตาย มีประวัติ Admit
ที่ โ รงพยาบาลสี คิ้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ 13-26 กรกฎาคม 2559 ด้ ว ย
Congestive Heart Failure ผู้ป่วยไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ ทีม SRRT อําเภอสีคิ้ว ลงพื้นที่สอบสวน/ค้นหาผูส้ มั ผัส
ในครอบครัว/ชุมชนเพื่อดูแลรักษาและเฝ้าระวังอาการป่วย พบมี
ผู้สัมผัสโรคจํานวน 1 คน (ภรรยาอายุ 52 ปี)
รายที่ 2 พบผู้ป่วยเพศชาย อายุ 60 ปี สัญชาติไทย ขณะ
เริ่ ม ป่ ว ยอยู่ ที่ ถ นนรถไฟ ตํ า บลบั ว ใหญ่ อํ า เภอบั ว ใหญ่ จั ง หวั ด
นครราชสีมา (มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 4 คน ประกอบด้วย
ภรรยา ลูกสาว หลานชาย และผู้ป่วย) มีโรคประจําตัว โรคไตเรื้อรัง
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเก๊าท์ เริ่มป่วย
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 มีอาการหอบเหนื่อย หายใจไม่สะดวก มี
ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลบัวใหญ่ ด้วยอาการหอบเหนื่อย อ่อนเพลีย หายใจไม่
สะดวก ไข้ แพทย์ ใ ห้ ก ารรั ก ษาโดยการใช้ ท่ อช่ ว ยหายใจ ส่ ง ต่ อ
ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เก็บตัวอย่างทางเดิน
หายใจส่งตรวจพบเชื้อ Influenza A (H1N1) ได้รับยา Oseltamivir
วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 แพทย์วินิจฉัย Influenza A (H1N1)
ผู้ป่วยเสียชีวิตวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 21.50 น.
จากการสอบสวนโรคจากญาติ ผู้ ป่ ว ย (ภรรยา) พบว่ า
ผู้ป่วยต้องฟอกไตประจําที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ 3 ครั้งต่อสัปดาห์
ในปี 2559 ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ใหญ่และไม่ มี ค นใน
ครอบครั ว เจ็ บ ป่ ว ย ที ม SRRT อํ า เภอบั ว ใหญ่ ล งพื้นที่ สอบสวน/
ค้นหาผู้สัมผัสในครอบครัว/ชุมชนเพื่อดูแลรักษา/เฝ้าระวังอาการ
ป่วย พบผู้สัมผัสโรค บุคคลในครอบครัว จํานวน 3 คน (ภรรยาอายุ
49 ปี, ลูกสาวอายุ 14 ปี, หลานชาย อายุ 4 ปี)
4. สถานการณ์โรคและภัยที่น่าสนใจในประเทศไทย
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม–9 สิงหาคม 2559 มีรายงานผู้ป่วยจํานวน 65,776
ราย จาก 77 จั ง หวั ด อั ต ราป่ ว ย 100.53 ต่ อ ประชากรแสนคน
เสียชีวิต 11 ราย อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.02 เป็นผู้เสียชีวิต
จากจังหวัดนครราชสีมา 4 ราย เพชรบุรีและนราธิวาส จังหวัดละ
2 ราย ปัตตานี หนองบัวลําภู และสุรินทร์ จังหวัดละ 1 ราย ในกลุ่ม
ผู้ เสี ยชี วิ ต สาเหตุ จากเชื้ อไวรั สไข้ หวั ดใหญ่ ชนิ ด A H1N1/2009
จํานวน 7 ราย ชนิด A ไม่ทราบสายพันธุจ์ ํานวน 1 ราย ชนิด B 1 ราย

และไม่ได้ส่งตรวจ 1 ราย
สถานการณ์ผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น จํานวนผู้ป่วยปีนี้สูงกว่า
ปีที่แล้วและค่ามัธยฐาน 5 ปี ประมาณ 1.5-2.0 เท่า คาดว่าจะมี
ผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกันยายน โดยช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะ
มีผู้ป่วยประมาณเดือนละ 15,000–20,000 ราย กลุ่มอายุที่มีอัตรา
ป่วยสูงสุด ได้แก่ 0-4 ปี 399.39 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา
เป็น 5-14 ปี (262.83), 25-34 ปี (79.99), 15-24 ปี (67.23)
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบภาคกลางมีอัตราป่วยสูงสุด คือ 13.74
ต่ อ ประชากรแสนคน ภาคเหนื อ (10.47) ภาคใต้ (8.22) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (6.65)
สัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม จํานวน 2 ราย ที่
จังหวัดนครราชสีมา รายที่ 1 เพศชายอายุ 60 ปี เริ่มป่วยวันที่ 21
กรกฎาคม 2559 เข้ารับการรักษาวันที่ 24 กรกฎาคม และเสียชีวิต
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
ชนิด A H1N1/2009 และรายที่ 2 เพศชายอายุ 80 ปี เริ่มป่วยวันที่
28 กรกฎาคม 2559 เข้ารับการรักษาวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และ
เสียชีวิตในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ผลตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A ไม่ทราบสายพันธุ์ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคทั้ง 2 ราย
ขณะนี้อยู่ในช่วงของการระบาดของโรคตามฤดูกาล ควรมี
การแจ้งเตือนและให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง และ
การจัดระบบคัดกรองเพื่อป้องกันการระบาด ควรมีการเก็บตัวอย่าง
ส่ ง ตรวจเพื่ อ หาเชื้ อ ที่ เ ป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด การระบาดหรื อ มี อ าการ
รุนแรงหรือเสียชีวิตด้วยปอดอักเสบแบบเฉียบพลัน
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค
(รง. 506) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2559 จํานวน
ผู้ป่วยรวมทั้งประเทศ 28,586 ราย (เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้วจํานวน
2,022 ราย) เสียชีวิต 24 ราย อัตราป่วย 43.69 ต่อประชากรแสน
คน อัตราตาย 0.02 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายร้อยละ
0.09 อัตราป่วยของกลุ่มอายุที่สูงสุด ได้แก่ 5-14 ปี 112.49 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมา 15-24 ปี (74.34) จังหวัดที่มีอัตรา
ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 137.56 ต่อแสน
ประชากร บึงกาฬ (107.96) ระยอง (80.68) จันทบุรี (79.18) และ
เชียงใหม่ (75.21) ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคใต้ 48.61
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ (45.35) ภาคกลาง
(44.28) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (40.10)
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต 24 ราย (จากรง.506 และ Event base
surveillance) จําแนกเป็นเพศชาย 6 ราย เพศหญิง 18 ราย อายุ
ระหว่ า ง 2-79 ปี แพทย์ วิ นิ จ ฉั ย โรคไข้ เ ลื อ ดออกช็ อ ก 17 ราย
ไข้เลือดออก 3 รายและไข้เดงกี 4 ราย
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เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันจะเห็นว่าแนวโน้ม
ของโรคสัปดาห์ที่ 1-13 สูงกว่าปีที่แล้วและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี
(พ.ศ.2554-2558) หลังจากนั้นลดลงต่ํากว่าปีที่แล้วและต่ํากว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปีอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนคาดว่าจํานวนผู้ป่วย
จะสูงขึ้น ซึ่งข้อมูลที่เห็นขณะนี้ยังไม่สามารถแสดงสถานการณ์จริง
ได้ เนื่องจากการรายงานโรคครบถ้วนมากกว่าร้อยละ 80 ใช้เวลา
โดยเฉลี่ย 4 สัปดาห์

สถานการณ์ต่างประเทศ
สถานการณ์โรคหัด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตั้งแต่
เริ่มต้นการระบาดในต้นเดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิต 41

ราย ช่วง 2 วันที่ผ่านมานี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม 3 ราย ส่วนใหญ่เป็น
เด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี พบการระบาดใน 9 หมู่บ้านของเขตปกครอง
ตนเอง Naga แคว้น Sagaing ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารและเป็นภูเขา
มีประชากรเป็นชนเผ่า Naga อยู่ติดชายแดนของประเทศอินเดีย
จากรายงานชี้ให้เห็นว่าการเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
เริ่มด้วยอาการมีผื่น หายใจลําบาก และผู้ป่วยไอปนเลือด เป็นหนึ่ง
ในการติดเชื้อหลายชนิดที่มีในพื้นที่ ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนพบ
ผู้ป่วยหลายร้อยราย ในจํานวนนี้มีหลายรายเป็นโรคหัด โดยตรวจ
พบเชื้อไวรัสหัดในเลือดของเด็ก 3 รายจาก 5 ราย สัปดาห์ที่ผ่านมา
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจัยสําคัญในการแพร่กระจาย
ของโรค คือ ปัญหาการเข้าถึงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ในการให้วัคซีน
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ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 32

Reported cases of diseases under surveillance 506, 32nd week
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ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยาและพยากรณ์โรค สํานักระบาดวิทยา
Center for Epidemiological Informatics, Bureau of Epidemiology

ตารางที่ 1 จํานวนผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อที่สําคัญ จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน ๆ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 สัปดาห์ที่ 32
Table 1 Reported cases of priority diseases under surveillance by compared to previous year in Thailand, 32nd week 2016

2016
Mean**
Cumulative
Case*
Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 (Current (2011-2015)
2016
Disease
Cases Cases Cases Cases 4 week)
Cases Deaths
Cholera
0
2
1
0
3
4
49
1
Influenza
1942 2098 2227
855
7122
6183 68300
8
Meningococcal Meningitis
0
0
0
0
0
1
12
1
Measles
30
29
36
10
105
236
736
0
Diphtheria
0
0
0
0
0
2
7
2
Pertussis
1
2
1
0
4
2
48
0
Pneumonia (Admitted)
3544 3746 3523 1401
12214
14928 130937
237
Leptospirosis
58
43
45
5
151
289
1085
16
Hand, foot and mouth disease 4092 3095 2625
921
10733
6225 52970
2
Total D.H.F.
1767 1949 1536
447
5699
12899 31363
25
ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ สํานักระบาดวิทยา: รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ
ข้อมูลในตารางจะถูกปรับปรุงทุกสัปดาห์ วัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค/ภัย เป็นหลัก มิใช่เป็นรายงานสถิติของโรคนั้น ๆ
ส่วนใหญ่เป็นการรายงาน "ผู้ป่วยที่สงสัย (suspect)" ไม่ใช่ "ผู้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็นโรคนั้น ๆ (confirm)"
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ จึงไม่ควรนําข้อมูลสัปดาห์ปัจจุบันไปอ้างอิงในเอกสารวิชาการ
* จํานวนผู้ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด (4 สัปดาห์ คิดเป็น 1 ช่วง)
** จํานวนผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ก่อนหน้า, 4 สัปดาห์เดียวกันกับปีปัจจุบัน และ 4 สัปดาห์หลัง ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง 15 ช่วง (60 สัปดาห์)
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