สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
หมวดหมู่
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
สถานการณ์ • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง

สถานการณ์โลก
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 259.6 ล้านราย มีจานวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2 ของจานวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจานวน 234.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.42)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 103,899 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก
อยู่ที่ 798,242 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34 ล้านราย โดยมีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,586 ราย
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 23 ของโลก
สถานการณ์อาเซียน
- อินโดนีเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,254,443 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 451 ราย
- ฟิลิปปินส์ ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,828,660 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 890 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,602,835 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,755 ราย
- เวียดนาม ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,155,778 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,811 ราย
- เมียนมา ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 519,731 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 629 ราย
- กัมพูชา ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 119,977 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 34 ราย
- ลาว ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 65,818 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,336 ราย
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สถานการณ์ • ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 2,088,327 ราย เสียชีวิตรวม 20,581 ราย (มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย)
รักษาหายแล้ว 1,987,089 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,218 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 80,657 ราย
(ต่อ)

• ผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จานวน 6,335 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น (ไม่รวมเรือนจา) 6,298 ราย มีรายละเอียดดังนี้
กรุงเทพมหานคร (672 ราย) ปริมณฑล (471 ราย) และจังหวัดอื่น ๆ (5,155 ราย)
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State Quarantine 7 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่
กรุงเทพมหานคร (2 ราย) ภูเก็ต (3 ราย) เชียงราย (1 ราย) และ สระแก้ว (1 ราย) มีรายละเอียดดังนี้
รัสเซีย 1 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย นอร์เวย์ 1 ราย ไอร์แลนด์ 1 ราย เนเธอร์แลนด์ 1 ราย เมียนมา 1 ราย
และ กัมพูชา 1 ราย
- ผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ เพิ่มขึ้น 6,092 ราย
- ผู้ติดเชื้อจากเรือนจา/ที่ต้องขัง 30 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก 206 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 315,320 ราย)

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย
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• วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
ข้อมูล
และนวัตกรรม ขอเชิญรับฟัง การเสวนา เรื่อง ถอดรหัสการจัดสรรงบวิจัยเร่งด่วน กับเบื้องหลังทัพหน้า
ทางวิชาการ
“วิจัยคุมโควิด”

• วิทยากรโดย :
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
3. นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
4. นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพทย์
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ดาเนินรายการโดย : นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
ในวันพฤหัสที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเวิล์ดบอลรูม ชั้น 23 ใน “งานมหกรรม
การวิจัยแห่งชาติ 2564 หรือ Thailand Research Expo 2021” ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
• สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนิทรรศการ : http://www.researchexpo.nrct.go.th
และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้จาก Facebook : สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
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• วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เทศบาลยะลา ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ
ข้อมูล
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงพื้นที่จังหวัดยะลา
ทางวิชาการ
โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เก็บตัวอย่างซากเชื้อ
(ต่อ)
SARS-CoV-2 ในน้าเสียโสโครก ระหว่างวันที่ 25 – 26

พฤศจิกายน 2564 เพื่อทาแผนที่ความเสีย่ งคาดการณ์ผู้ตดิ เชื้อ
ระดับชุมชน ในเทศบาลนครยะลาล่วงหน้า 2 สัปดาห์
สาหรับการดาเนินการเชิงรุกตอบโต้การแพร่ระบาดของโควิด-19
โดยการสนับสนุนทุนจาก วช.
• ประเทศไทยอยู่ในระลอกที่ 4 ของการระบาดของเชื้อ SARS-CoV-2 สายพันธ์เดลต้า ทาให้โควิด-19 ระลอกนี้
หนักหน่วงและรุนแรง แม้ผู้ติดเชื้อรายวันจะลดลงต่ากว่า 10,000 รายต่อวัน แต่ในหลายจังหวัดสถานการณ์
ยังยืดเยื้อ จานวนผู้ป่วยไม่ลดลง แม้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะดาเนินหลายมาตรการเชิงรุก ในการตรวจหา
ผู้ติดเชื้อรายบุคคล อีกทั้ง การเปิดประเทศและเทศกาลปีใหม่ที่กาลังจะมาถึง ทาให้มีความเป็นไปได้ว่า อาจจะ
เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ๆ และอาจเกิดการระบาดระลอกที่ 5 หากไม่มีการเฝ้าระวังเชิงรุกและการเตือนภัยล่วงหน้า
(Early Warning) ก่อนที่จะเกิดการติดเชื้อลามจากระดับบุคคลไปยังระดับชุมชน
• ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร กล่าวว่า นวัตกรรมการตรวจซากเชื้อ SARS-CoV-2 ในน้าเสียโสโครก
ของชุมชน เป็นเครื่องมือพิเศษในการเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการระบาด
ของโควิด-19 ในระดับชุมชน รวมถึงสามารถใช้เทคนิคนี้ชี้เป้าฮอตสปอตของ
โควิด-19 ในระดับอาคาร เพื่อการดาเนินมาตรการตอบโต้ลดการแพร่ระบาด
ของเชื้อ คือ ผู้ติดเชื้อ SARS-CoV-2 แม้ยังไม่แสดงอาการ แต่กจ็ ะหลัง่ เชื้อ
โควิดปริมาณมากออกมาทางอุจจาระ-ปัสสาวะ ทาให้สามารถตรวจเจอ
การระบาดในระดับชุมชน หรืออาคารได้ โดยการตรวจหาซากเชื้อ
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ในน้าเสียโสโครกรวมของชุมชน หรืออาคารดังกล่าว ทาให้การตรวจ 1 ตัวอย่างน้าเสียสามารถแทนการเฝ้าระวัง
ข้อมูล
การติดเชื้อของคนทั้งอาคาร หรือทั้งชุมชน ซึ่งต่างประเทศได้เริ่มใช้แล้ว 58 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยได้ใช้งาน
ทางวิชาการ
ใน 4 จังหวัดนาร่อง คือ นครสวรรค์ พิษณุโลก ตาก และเชียงใหม่ ภายใต้การประสานความร่วมมือกับเทศบาล
(ต่อ)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมอนามัยและศูนย์อนามัย พบว่า เทคนิคนี้สามารถระบุชุมชนหรืออาคาร

ที่มีการติดเชื้อได้ไวกว่าการตรวจรายบุคคลประมาณเฉลี่ย 2 สัปดาห์ สู่การใช้ประโยชน์ในเขตเทศบาลนครยะลา
เพื่อนาข้อมูลไปทาแผนที่ความเสี่ยง คาดการณ์ผู้ติดเชื้อระดับชุมชน และเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าก่อนการระบาด
โดยการประสานงานกับเทศบาลนครยะลา
• นักวิจัยได้พัฒนาการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ในน้าเสียโสโครก โดยใช้เทคนิคทางเลือก
LAMP Assay ที่มีค่าใช้จ่ายต่ากว่าการตรวจด้วยเทคนิค RT-qPCR ประมาณ 5 เท่า ซึ่งเทคนิค LAMP เคยนามาใช้
ตรวจตัวอย่างทางจมูกและปาก แต่ยังไม่มีการนามาใช้กับเชื้อ SARS-CoV-2 ในน้าเสียมาก่อน นักวิจัยจึงเลือกใช้
เทคนิคดังกล่าวร่วมกับเทคนิค RT-qPCR เพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เชิงรุก จากตัวอย่าง
น้าเสียโสโครกในสถานที่สุ่มเสี่ยง เช่น โรงเรียน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ตลาด สนามบิน และส่วนต่าง ๆ
ของเทศบาล ในอนาคตจะพัฒนานวัตกรรมออกมาในรูปแบบโมบาย เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยการเก็บ
ตัวอย่างไม่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน แต่สิ่งที่ท้าทายนักวิจัย คือการสกัดเชื้อด้วยวิธีพิเศษ
• รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา กล่าวเสริมว่า จังหวัดยะลาต้องการ
หลุดออกจากพืน้ ที่สีแดงเข้มให้ได้ เพื่อเปิดเมืองให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติ
ได้ไปโรงเรียน ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าด้านการ swab น้าโสโครกในชุมชน ของนักวิจัยมหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยการสนับสนุนของ วช. จึงอยากรับทราบพื้นที่ที่อาจมีผู้ติดเชื้อ
ของเทศบาลนครยะลาจากการตรวจน้าดังกล่าว เพื่อจะได้วางมาตรการตอบโต้
ของเชื้อได้อย่างเท่าทัน
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ทั้งนี้ โครงการวิจัยได้รบั การสนับสนุนทุนจาก สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
ข้อมูล
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการดาเนินการเก็บตัวอย่างน้าเสียชุมชน และการวิจัยอย่างเต็ม
ทางวิชาการ
รูปแบบ รวมพื้นที่ประมาณ 34 ตาแหน่ง แบ่งเป็น
(ต่อ)

พื้นที่ในเขตเทศบาลนครยะลา 30 จุด พื้นที่นอกเขต
เทศบาล 3 จุด และโรงพยาบาลสนามอีก 1 จุด
ครอบคลุมตลาดและอาคารสาธารณะต้องสงสัย
เพื่อชี้บริเวณของชุมชนที่เป็นฮอตสปอตการระบาด
ของโควิด-19 และนาตัวอย่างน้ากลับไปตรวจวิเคราะห์
ซากเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วย RT-qPCR และ LAMP
เพื่อคานวณร้อยละของผู้ติดเชื้อในชุมชน และรายงานผล
เป็นแผนที่ระบุความเสี่ยง คาดการณ์การติดเชื้อล่วงหน้า
ต่อไป โดยเทศบาลนครยะลาจะนาผลการวิจัยนี้
ไปวางมาตรการเชิงรุก เพื่อลดการระบาดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การนาทีมลงตรวจ
RT-qPCR , ATK หรือการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ โดยทีมวิจัยหวังว่าการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส
SARS-CoV-2 ในน้าเสียโดยใช้เทคนิค LAMP ร่วมกับ RT-qPCR จะเป็นต้นแบบการสืบสวน และแจ้งเตือน
ล่วงหน้าหากพบสารพันธุกรรมของเชื้อ ทั้งนี้คณะวิจัยกาลังจัดทาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สาหรับสืบสวนการติดเชื้อในระดับชุมชนด้วยการตรวจซากเชื้อในน้าเสีย อนาคตอาจได้จดสิทธิบัตรนวัตกรรม
เป็นครั้งแรกของไทย หากการตรวจหามีประสิทธิภาพสูงขึ้น มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเป็นศูนย์กลางในการใช้
และถ่ายทอดเทคนิคการตรวจหาเชื้อในน้าเสียด้วยเทคนิคดังกล่าวต่อไป
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เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
• ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การแก้ปัญหาและรับมือสถานการณ์
ข้อมูล
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติ วช. ได้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางวิชาการ
ทางการแพทย์ ในฐานะหน่วยงานบริหารงานวิจัยของประเทศ (PMU) และศูนย์ปฏิบัตกิ ารด้านนวัตกรรม
(ต่อ)

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง วช. และ
หน่วยงานประชาคมวิจัยได้เตรียมพร้อมนวัตกรรมทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อการรองรับการระบาดในระลอก
ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สาหรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ในน้าเสียโดยใช้เทคนิคผสมผสาน
ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร นับเป็นผลงานที่มีความก้าวหน้าและมีประโยชน์ต่อประเทศ สามารถลด
ต้นทุนการจัดการ เพื่อให้ชุมชนและสังคม สามารถเข้าถึงข้อมูล และการเตือนภัยล่วงหน้าจากการโรคอุบัติใหม่ได้
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เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
• วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ข้อมูล
นวัตกรรม (อว.) จัดการบรรยายเรื่อง ชีวิตวิถีใหม่กับการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ทางวิชาการ
เพื่อความยั่งยืน โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงศ์
ผู้อานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ นายนพดล ปิ่นสุภา
(ต่อ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทลั บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) และ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อานวยการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันบรรยาย ในงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2564 (Thailand Research Expo 2021) ณ ห้อง World Ballroom
ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
• ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
กล่าวว่า การขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้วิถีชีวิตใหม่
(New Normal) ไปสู่ประเทศที่พฒ
ั นาแล้วตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในบทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2566 - 2570 มุ่งเน้นการสร้างคน สร้างความรู้ และ
สร้างนวัตกรรม ผ่านนวัตกรรมระบบบริหาร นับว่าเป็น
การก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ของ อววน. เป็นการพลิกโฉมระบบ
ที่สาคัญ มีธงบอกทิศทางการพัฒนาและแผนงานสาคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบตั ิอย่างชัดเจน ตลอดจนเน้น
การใช้ อววน. และการบูรณาการข้ามศาสตร์ ข้ามกระทรวง โดยมีเป้าหมายหลักที่สาคัญ อาทิเช่น การเป็น Hub
of Talent & Hub of Knowledge การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
ส่งออกชั้นนาของโลก เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อว. ได้มีบทบาทสาคัญ
ในการสนับสนุนเพื่อรับมือและป้องกัน อาทิเช่น การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโดย
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยหน่วยงานหลักสาคัญภายใต้ อว. รวมทั้งภาคเอกชน ได้ดาเนินงานเพื่อให้เกิด
นโยบาย ตลอดจนการสนับสนุน และการพัฒนาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
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• นอกจากนี้ ยังกล่าวถึง วช. ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการทุน
ข้อมูล
วิจัยและนวัตกรรม (PMU) มีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อน
ทางวิชาการ
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
(ต่อ)
และนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566 - 2570 โดยการสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมในประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนาประเทศ และตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น
สถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งการมอบผลงานสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมด้านเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
การเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดจนการ
ใช้เครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ เป็นต้น
• ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ กล่าวว่า สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มี
เป้าหมายในการขับเคลื่อนที่สาคัญ ประกอบด้วย เศรษฐกิจนวัตกรรม การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การปฏิรปู
ระบบ อววน. ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน แพลตฟอร์ม BCG Innovation Policy การพัฒนา
กาลังคน ดึงดูดกาลังคนระดับสูงที่รองรับภาคการผลิตและบริการ การวิจัยเชิงระบบนวัตกรรมด้านสังคมศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ และสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการนโยบาย อาทิเช่น การสนับสนุนทุน
เพื่อสร้างนวัตกรรมในภาคเอกชน พัฒนาระบบงบประมาณ ววน. เป็นรูปแบบ Multiyear Budgeting การปรับ
ระบบบริหารจัดการทุน การบูรณาการระบบข้อมูล อววน. (NRIIS และ NSTIS) การปฏิรปู กฎหมาย โดยจัดทา
พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และการผลักนวัตกรรมเครืองมือแพทย์ไปสู่
ตลาด Circular Economy เป็นต้น
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สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
• นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจทิ ัล บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) กล่าวว่า
ข้อมูล
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ใช้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงโดยใช้
ทางวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และให้ความสาคัญกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมของ
(ต่อ)
องค์กร โดยการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรมให้มุ่งสู่ธุรกิจพลังงานอนาคตและเติบโตในธุรกิจใหม่ที่
ไกลกว่าพลังงาน ซึ่งทางบริษัทมีการนานวัตกรรมมาจัดตั้ง Renewable Energy Acceleration Platform:
ReAcc เพื่อรองรับธุรกรรมเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรและมีความร่วมมือกับบริษทั อื่นในเรื่อง
รถยนต์ไฟฟ้า นอกจากธุรกิจพลังงานแล้วทางบริษทั ยังมีธุรกิจด้านยา การผลิตหน้ากากอนามัย Plant base
เชื้อเพลิงหล่อลื่น และมีการพัฒนาด้าน Low carbon society เป็นต้น
• ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อานวยการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวิธีการสร้างความยั่งยืนภายใต้
วิถีชีวิตใหม่โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่พฒ
ั นา
ต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทย ทั้งด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
วัฒนธรรม และฐานทรัพยากร โดยใช้องค์ความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานความหลากหลาย
ของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม และสร้าง Value creation
เพื่อให้มีความสามารถในการพึ่งตนเอง สร้างภูมิคุ้มกัน และฟื้นตัวเร็ว
จากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศไทย
• วช. พร้อมก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งประเทศไทยต้องอาศัยการขับเคลื่อนผ่านงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อสร้างคน สร้างความรู้ และสร้างนวัตกรรม ที่ตอบสนองในทุกสถานการณ์
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• วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติ
ข้อมูล
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก 7,804 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุด
ทางวิชาการ
รวมกันทั่วโลกที่ 34.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจานวน
(ต่อ)

การฉีดวัคซีนสูงที่สดุ ที่ 454 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกนั กว่า 196 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ด้านอาเซียน
ขณะนี้ทุกประเทศได้ฉดี วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มียอดรวมกันที่ประมาณ 635.4 ล้านโดส โดยบูรไนฉีดวัคซีน
ในสัดส่วนประชากรมากที่สดุ ในภูมิภาค (91.2% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจานวน
มากที่สดุ ที่ 228 ล้านโดส สาหรับประเทศไทยได้ฉดี วัคซีนกว่า 90,468,957 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สดุ
ในสัดส่วนกว่า 61.45%
• การฉีดวัคซีน จานวน 7,804 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สาคัญ คือ
1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทยจานวนการฉีดวัคซีนสะสม 90,468,957 คน ใน 77 จังหวัด
แบ่งเป็น
- เข็มแรก 47,233,526 โดส (71.4% ของประชากร)
- เข็มสอง 40,056,072 โดส (60.5% ของประชากร)
- เข็มสาม 3,179,359 โดส (4.8% ของประชากร)
2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-25 พ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีน 90,468,957 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น
574,772 โดส อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระ
แห่งชาติ 511,214 โดส/วัน
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3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
ข้อมูล
• วัคซีน Sinovac
เข็มที่ 1 22,490,163 โดส เข็มที่ 2 3,549,435 โดส เข็มที่ 3 0 โดส
ทางวิชาการ
• วัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 12,283,244 โดส เข็มที่ 2 25,757,845 โดส เข็มที่ 3 2,357,866 โดส
(ต่อ)
• วัคซีน Sinopharm เข็มที่ 1 7,217,855 โดส เข็มที่ 2 6,607,532 โดส เข็มที่ 3 0 โดส
• วัคซีน Pfizer
เข็มที่ 1 5,077,507 โดส เข็มที่ 2 4,112,968 โดส เข็มที่ 3 699,951 โดส
• วัคซีน Moderna เข็มที่ 1 164,757 โดส เข็มที่ 2 28,291 โดส เข็มที่ 3 121,540 โดส
4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที1่ 123.2% เข็มที2่ 119.8% เข็มที3่ 93.9%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า
เข็มที1่ 64.4% เข็มที2่ 61.3% เข็มที3่ 19.3%
- อสม.
เข็มที1่ 77.7% เข็มที2่ 73.4% เข็มที3่ 15.6%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
เข็มที1่ 73.5% เข็มที2่ 65.6% เข็มที3่ 3.6%
- ประชาชนทั่วไป
เข็มที1่ 62.9% เข็มที2่ 51.7% เข็มที3่ 3.6%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
เข็มที1่ 69.2% เข็มที2่ 60.8% เข็มที3่ 1%
- หญิงตั้งครรภ์
เข็มที1่ 18.8% เข็มที2่ 14.8% เข็มที3่ 0.3%
- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที1่ 67.2% เข็มที2่ 57.2% เข็มที3่ 0%
รวม เข็มที1่ 65.6% เข็มที2่ 55.6% เข็มที3่ 4.4%
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5. เปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนพื้นที่นาร่องท่องเที่ยว
ข้อมูล
1. กรุงเทพมหานคร เข็มที1่ 115.8% เข็มที2่ 102.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 82.5% เข็มที2่ 72.8%
ทางวิชาการ
2. ชลบุรี เข็มที1่ 88.4% เข็มที่2 80.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 76.4% เข็มที2่ 73%
(ต่อ)
3. ภูเก็ต เข็มที1่ 86% เข็มที2่ 82.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 73.7% เข็มที2่ 70.8%
4. เชียงใหม่ เข็มที1่ 80.1% เข็มที่2 62.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 86.4% เข็มที่2 68.9%
5. สมุทรปราการ เข็มที1่ 79.6% เข็มที2่ 66.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 94.4% เข็มที่2 85.6%
6. ระนอง เข็มที1่ 75.9% เข็มที่2 64.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 75.6% เข็มที2่ 71.7%
7. พังงา เข็มที1่ 72.1% เข็มที่2 65.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 74.3% เข็มที2่ 71.1%
8. ระยอง เข็มที1่ 70.7% เข็มที่2 61.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 66.6% เข็มที2่ 61.8%
9. สุราษฎร์ธานี เข็มที1่ 69.3% เข็มที2่ 51.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 78.3% เข็มที่2 68.5%
10. กระบี่ เข็มที1่ 68.7% เข็มที่2 61.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 77.7% เข็มที2่ 72.6%
11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที1่ 66.5% เข็มที2่ 57.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 70.3% เข็มที2่ 64.8%
12. เพชรบุรี เข็มที1่ 65.2% เข็มที่2 58% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 65.8% เข็มที2่ 61.8%
13. ตราด เข็มที1่ 64.3% เข็มที่2 56.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 66.7% เข็มที2่ 62.6%
14. บุรีรัมย์ เข็มที1่ 59.5% เข็มที่2 49.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 79.7% เข็มที่2 64.5%
15. เลย เข็มที1่ 55.6% เข็มที2่ 46.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 71.3% เข็มที2่ 61.3%
16. อุดรธานี เข็มที1่ 54.9% เข็มที่2 46.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80% เข็มที2่ 71.4%
17. หนองคาย เข็มที1่ 52.8% เข็มที2่ 45.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 68.8% เข็มที่2 63%
รวม เข็มที1่ 86.4% เข็มที2่ 74.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80.2% เข็มที2่ 70.8%
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6. ภูมิภาคอาเซียน ได้ฉดี วัคซีนครบ 10 ประเทศ รวมจานวน 635,499,316 โดส ได้แก่
ข้อมูล
1. อินโดนีเซีย จานวน 228,064,756 (49.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca,
ทางวิชาการ
Moderna และ Sinopharm
(ต่อ)
2. เวียดนาม จานวน 112,944,634 โดส (69.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer,

Moderna และ Sinopharm
3. ไทย จานวน 90,468,957 โดส (71.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac,
AstraZeneca และ Sinopharm
4. ฟิลิปปินส์ จานวน 78,528,357 โดส (39.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V,
Moderna, J&J และ AstraZeneca
5. มาเลเซีย จานวน 52,391,444 โดส (78.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ
Sinovac
6. กัมพูชา จานวน 29,563,662 โดส (83.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca,
J&J และ Sinovac
7. พม่า จานวน 25,869,175 โดส (28.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
8. สิงคโปร์ จานวน 10,083,329 โดส (86%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
9. ลาว จานวน 6,843,668 โดส (50.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer,
J&J, Sinovac และ AstraZeneca
10. บรูไน จานวน 741,334 โดส (91.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
* คานวณจากจานวนฉีด/จานวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม
7. จานวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมภิ าค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.34%
2. ยุโรป 10.40%
3. อเมริกาเหนือ 9.37%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.30%
5. แอฟริกา 2.97%
6. โอเชียเนีย 0.62%
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8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนมากที่สดุ 5 ประเทศลาดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70%
ข้อมูล
ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
ทางวิชาการ
1. จีน จานวน 2,449.43 ล้านโดส (175% ของจานวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
(ต่อ)
2. อินเดีย จานวน 1,194.16 ล้านโดส (87.3%)

3. สหรัฐอเมริกา จานวน 454.45 ล้านโดส (136.9%)
4. บราซิล จานวน 297.96 ล้านโดส (141.8%)
5. อินโดนีเซีย จานวน 228.06 ล้านโดส (82.7%)
9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สดุ มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% ว
ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (246.4%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
2. ชิลี (209.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
3. มัลดีฟส์ (205.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ
Sinopharm)
4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (202.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech,
Sinopharm และ Gamaleya)
5. บาห์เรน (194%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ
Gamaley)
6. อุรุกวัย (191.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
7. อิสราเอล (177.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
8. กาตาร์ (176.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
9. กัมพูชา (175%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca/Oxford และ J&J)
10. จีน (174.8%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)
• แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
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