สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 18 กรกฎาคม 2564
หมวดหมู่
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
สถานการณ์ • วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

เรื่อง

ข้อมูล ณ เวลา 09.30 น.

สถานการณ์โลก
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 190 ล้านราย มีจานวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจานวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจานวน 173.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.17)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,529 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก
อยู่ที่ 624,606 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31 ล้านราย โดยมีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,112 ราย
ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 55 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก
สถานการณ์อาเซียน
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 218,739 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วัน
ที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,910 ราย และมีจานวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,536 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 893,323 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,541 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 65,500 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,052 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,187 ราย โดยกาลังรักษาอยู่ 1,009 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,336 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 225 ราย
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เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
สถานการณ์ • ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 391,989 ราย เสียชีวิตรวม 3,240 ราย (มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 141 ราย)
รักษาหายแล้ว 278,184 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,327 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 110,565 ราย
(ต่อ)

• ผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 จานวน 10,082 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น (ไม่รวมเรือนจา) 9,913 ราย มีรายละเอียดดังนี้ กรุงเทพมหานคร (2,302 ราย)
ปริมณฑล (2,539 ราย) และจังหวัดอื่น ๆ (5,072 ราย)
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine 42 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่ ่
จันทบุรี (1 ราย) กรุงเทพมหานคร (5 ราย) ภูเก็ต (2 ราย) สระแก้ว (9 ราย) ตาก (23 ราย) และ
เชียงราย (2 ราย) มีรายละเอียดดังนี้ กัมพูชา 10 ราย เมียนมา 25 ราย อินเดีย 5 ราย และ
สหรัฐอเมริกา 2 ราย
- ผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ เพิ่มขึ้น 7,443 ราย
- ผู้ติดเชื้อจากเรือนจา/ที่ต้องขัง 127 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก 2,470 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 105,281 ราย)

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย
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เรื่อง
ข้อมูล ณ เวลา 09.30 น.
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
• วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
ข้อมูล
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานว่า ในขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 จานวนรวม
ทางวิชาการ

14,130,489 โดส ซึ่งเป็นลาดับที่สองในภูมิภาคอาเซียนในแง่จานวนการฉีด โดยมีผู้ที่ได้รบั วัคซีน
อย่างน้อยหนึ่งเข็ม จานวน 10,697,578 คน หรือเท่ากับ 16.2% ของประชากร คิดเป็นอันดับ 5 ของอาเซียน
ในแง่สัดส่วนประชากรที่ได้รบั วัคซีน และได้ฉดี ครบสองเข็ม 3,432,911 คน หรือเท่ากับ 5.2% ของประชากร
ในสัปดาห์ลา่ สุด มีอัตราการฉีดวัคซีนเฉลีย่ วันละ 250,706 โดส สาหรับจังหวัดที่มีผู้ที่ได้รบั วัคซีนอย่างน้อย
หนึ่งเข็มมากที่สุดต่อประชากร ได้แก่ ภูเก็ต (72.7% ของประชากรเป้าหมาย) ตามด้วยกรุงเทพมหานคร
(46.6%), ระนอง (32.6%), พังงา (28.0%), นนทบุรี (26.3%), สมุทรปราการ (26.0%)
และสมุทรสาคร (24.7%)
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หมวดหมู่
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
ข้อมูล
ทางวิชาการ
(ต่อ)
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