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Highlight 

  แนวโน้มของการผลติอุปกรณ์การแพทย์มกีารเปลีย่นไปใชพ้ลาสตกิแทนโลหะ เซรามคิ และแกว้
มากขึน้ เน่ืองจากขอ้ไดเ้ปรยีบทัง้ในดา้นตน้ทุน ประสทิธภิาพ และความปลอดภยัทีด่กีว่าวสัดุหลกั
เดมิ นอกจากนี้ การเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุของประเทศชัน้น าต่างๆ ทัว่โลก รวมทัง้ไทย มสี่วนท าให้
ความตอ้งการใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวนี้สงูขึน้เช่นกนั ซึง่จะช่วยสนับสนุนใหก้ารใชพ้ลาสตกิมแีนวโน้ม
สงูขึน้ตามไปดว้ย ขณะทีอุ่ปกรณ์การแพทยย์งัช่วยสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่พลาสตกิอย่างมาก และ
ยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน ้ามันน้อย จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วย
ยกระดบัและพฒันาอุตสาหกรรมพลาสตกิของไทยได ้

 เทคโนโลย ีและมาตรฐานความปลอดภยัในระดบัสงู เป็นความทา้ทายส าคญัต่อการขยายตวัของ
ธุรกจินี้ โดยอไีอซมีองว่าไทยมศีกัยภาพและความพรอ้มในธุรกจิพลาสติกและธุรกจิบรกิารเพื่อ
สุขภาพเป็นต้นทุนอยู่แล้ว ดงันัน้ ผู้ประกอบการไทยควรหาพนัธมิตรต่างชาติที่เป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยเีพื่อร่วมวจิยัและพฒันาอุปกรณ์การแพทยแ์ละศกึษามาตรฐานความปลอดภยัต่างๆ 
ซึ่งจะช่วยให้ธุรกจิอุปกรณ์การแพทย์ของไทยก้าวผ่านอุปสรรคด้านเทคโนโลย ีและกลายเป็น 
ผูเ้ล่นหลกัทัง้การผลติและสง่ออกไดใ้นอนาคต   

 

 

การผลิตอุปกรณ์การแพทย์มีแนวโน้มเปลี่ยนไปใช้พลาสติกเป็นวัสดุการผลิตมากข้ึน เนื่องจากพลาสติกมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง และมีต้นทุนต่่ากว่าวัสดุหลักอื่นๆ นักวเิคราะหท์ัว่โลกก าลงัใหค้วามสนใจกับ
แนวโน้มการใชพ้ลาสตกิในอุปกรณ์การแพทยท์ีส่งูขึน้ โดยมองว่าการใชพ้ลาสตกิในธุรกจินี้มแีนวโน้มเตบิโตราว 7% ส่วนวสัดุ
อื่นๆ เช่น โลหะ เซรามคิ และแกว้ มแีนวโน้มเตบิโตเพยีง 1-2% เท่านัน้ โดยปจัจุบนั พลาสตกิมขีอ้ไดเ้ปรยีบวสัดุหลกัอื่นๆ ดงันี้ 
คอื 1) ต้นทุนวตัถุดบิและการผลติทีต่ ่ากว่า เนื่องจากราคาวสัดุพลาสตกิทีต่ ่า และสามารถขึน้รูปได้ง่ายกว่าโลหะ เซรามคิและ
แก้ว 2) มปีระสทิธภิาพที่สูงกว่า เพราะสามารถปรบัรูปร่างให้ตรงกบัความต้องการและมนี ้าหนักเบากว่าโลหะและเซรามิค 
ขณะทีก่ม็คีุณสมบตัคิงทนและโปร่งใสเหมอืนกบัแกว้ และ 3) มคีวามปลอดภยัสงูกว่า เพราะทนต่อสารเคมแีละกระบวนการฆ่า
เชือ้ดว้ยรงัสที าใหไ้ม่เกดิสารปนเป้ือนจากการกดักร่อนเหมอืนโลหะ และยงัมโีอกาสทีจ่ะแตกหกัน้อยกว่าเซรามคิหรอืแกว้ ยิง่ไป
กว่านัน้ พลาสติกยังสามารถน าไปผสมกับวัสดุอื่นๆ เช่น ยาง หรือ สารเคมีชีวภาพต่างๆ กลายเป็นวัสดุเชิงประกอบ 
(composite) ท าใหไ้ดว้สัดุทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้และมคีุณสมบตัติรงกบัความตอ้งการไดอ้กีดว้ย  

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของประเทศชั้นน่าต่างๆ ทั่วโลก ยิ่งกระตุ้นให้ความต้องการใช้
อุปกรณ์การแพทย์สูงข้ึน ส่งผลให้การใช้พลาสติกมีแนวโน้มสูงข้ึนตามไปด้วย การเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุทัว่โลก
เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะในประเทศทีพ่ฒันาแลว้อย่าง สหรฐัฯ ยุโรป จนีและญีปุ่น่ เป็นตน้ คาดว่าภายในปี 2030 สดัสว่น
ของประชากรช่วงอายุ 65 ปีขึน้ไปทัว่โลก จะเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่12% จาก 8% ในปจัจุบนั จากปจัจยันี้เองมสี่วนท าให้อุตสาหกรรม
การแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทยเ์ตบิโตสงูขึน้อย่างรวดเรว็ ทัง้นี้ จะยิง่สนับสนุนใหก้ารใชพ้ลาสตกิเพื่อผลติอุปกรณ์การแพทย์
เหล่าน้ีมแีนวโน้มเตบิโตสงูตามไปดว้ย  
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อุปกรณ์การแพทย์ ดาวรุ่งดวงใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกไทยก้าวทันโลก  
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ในมุมมองของผู้ประกอบการ อุปกรณ์การแพทย์ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกได้สูงกว่าการ
ส่งออกเม็ดพลาสติก หรือการแปรรูปข้ันต้น และยังช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้่ามัน 
ในปจัจุบนั แม้ว่าสดัส่วนปรมิาณการใช้พลาสติกในอุปกรณ์การแพทย์จะยงัมน้ีอยเมื่อเทียบกบัอุตสาหกรรมหลกัอื่นๆ อย่าง
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์รถยนต ์และชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์แต่สามารถสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่พลาสตกิไดส้งูกว่าหลายเท่า โดย
มลูค่าการสง่ออกอุปกรณ์การแพทยจ์ะสงูกว่ามลูค่าการสง่ออกบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และเมด็พลาสตกิโดยเฉลีย่ราว 4 และ 8 เท่า 
ตามล าดบั โดยมูลค่าผลติภณัฑท์ีส่งูจะช่วยเพิม่สดัส่วนรายไดแ้ละก าไรของผู้ประกอบการ และยงัช่วยลดความเสีย่งจากความ 
ผนัผวนของราคาน ้ามนั เนื่องจากราคาอุปกรณ์การแพทยไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลงของราคาน ้ามนัมากนัก ซึง่ต่าง
จากบรรจุภณัฑ์พลาสติกและเมด็พลาสติก นอกจากนี้ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัพลาสติกยงัสอดคล้องกบัแผนการยกระดบั
อุตสาหกรรมของภาครัฐที่ต้องการเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งและช่วยให้
ภาคอุตสาหกรรมและภาคสง่ออกของไทยเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนืในอนาคต  

หากมองโอกาสการเติบโตของธุรกิจนี้ในประเทศ อีไอซีมองว่าไทยมีข้อได้เปรียบ เนื่องจากมีความ
แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมพลาสติกตลอดห่วงโซ่อุปทาน และยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ภายในประเทศที่สูง ไทยมคีวามแขง็แกร่งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมตีัง้แต่ต้นน ้าถงึปลายน ้า ซึง่เป็นทัง้ผูผ้ลติและ
สง่ออกพลาสตกิหลกัของภูมภิาค และมคีวามพรอ้มของผูป้ระกอบการธุรกจิพลาสตกิแปรรูปกว่า 3,000 รายทัว่ประเทศ นอกจากนี้ 
ไทยกม็ศีกัยภาพในการผลติเมด็พลาสติกชวีภาพ เน่ืองจากมขีอ้ได้เปรยีบด้านวตัถุดบิทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถ
รองรบัความตอ้งการผลติภณัฑท์างการแพทยท์ีเ่ริม่เปลีย่นแปลงไปสูผ่ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มไดอ้กีทางหนึ่ง 

ขณะเดยีวกนัความต้องการอุปกรณ์การแพทยข์องไทยมแีนวโน้มขยายตวัสงูราว 10% ต่อปี จากแนวโน้มของการเขา้สู่สงัคม
ผูส้งูอายุ โดยในปี 2030 สดัส่วนประชากรสงูอายุไทย (อายุ 65 ปีขึน้ไป) จะเพิม่ขึน้ไปอยู่ที ่18% จาก 10% ในปจัจุบนั อกีทัง้ 
การทีไ่ทยเป็นศนูยก์ลางของธุรกจิบรกิารเพื่อสขุภาพในอาเซยีน โดยมคีวามไดเ้ปรยีบทัง้ในแง่คุณภาพและมาตรฐานการรกัษา 
ส่งผลใหม้ผีูป้่วยต่างชาติเขา้มาใช้บรกิารเป็นจ านวนมาก และคาดว่าจะมแีนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนื่องราว 9% นอกจากนี้ 
นโยบายภาครฐัยงัช่วยสนบัสนุนดา้นสทิธพิเิศษการลงทุนใหก้บัธุรกจิอุปกรณ์การแพทยด์ว้ยการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 5-7 
ปี รวมถึงมงีบวจิยัและพฒันาเพื่อยกระดบัอุตสาหกรรม และตัง้เป้าหมายใหไ้ทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทยข์องเอเชยี 
(Medical Hub) ภายในปี 2020 ซึง่จะยิง่สนบัสนุนใหค้วามตอ้งการอุปกรณ์การแพทยใ์นไทยขยายตวัอย่างต่อเนื่อง    

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายส่าคัญของการลงทุนและยกระดับธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ในไทยคือการวิจัย
และพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการได้รับการรองรับด้านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ปจัจุบนัการผลติ
อุปกรณ์การแพทยข์องไทยยงัเป็นการผลติโดยใชเ้ทคโนโลยรีะดบัต ่าถงึกลางเป็นหลกั ซึ่งมมีลูค่าไม่สงูมากนกั เช่น ถุงมอืแพทย ์
เขม็ฉีดยา และสายน ้าเกลอื เป็นตน้ ขณะทีอุ่ปกรณ์การแพทยร์ะดบัสงู เช่น อวยัวะเทยีม เครื่องเอก็ซเรย ์และเครื่องสแกน ทีต่อ้ง
ใช้เทคโนโลยกีารผลติและมาตรฐานความปลอดภยัระดบัสูง ไทยยงัคงต้องพึ่งพาการน าเขา้จากผูผ้ลติชัน้น าจากต่างประเทศ 
เช่น ญี่ปุ่น สหรฐัฯ และเยอรมนี เป็นต้น โดยในปี 2015 มูลค่าการน าเขา้เครื่องมอืและอุปกรณ์การแพทย์ของไทยสูงถึง 3.7 
พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ขณะทีม่ลูค่าการสง่ออกอยู่ทีร่าว 550 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เท่านัน้ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการไทยควรเร่งหา
พนัธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี พร้อมทัง้ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานต่างๆ  เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ของไทย ซึง่จะช่วยให้ไทยสามารถลดการน าเขา้ผลติภณัฑท์ี่มมีูลค่าสูงเหล่านี้ พร้อมทัง้เพิม่
โอกาสในการเป็นทัง้ผูผ้ลติและผูส้ง่ออกรายใหม่ของอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทยไ์ดใ้นอนาคต   

Implication   

 

 

ภาครัฐและภาคเอกชนควรส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี 
รวมถึงประสิทธิภาพและมาตรฐานของอุปกรณ์การแพทย์ที่ผลิตจากพลาสติก
อย่างต่อเนื่อง อไีอซมีองว่าธุรกจิอุปกรณ์การแพทย์จะเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกทีช่่วยสรา้งมูลค่า
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 ให้กบัอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยได้อย่างมาก หากภาครฐัและภาคเอกชนช่วยผลกัดนัและ
สง่เสรมิการศกึษาวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง ขณะทีภ่าคเอกชนควรเร่งหาพนัธมติรระดบัโลกที่
เป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลย ีพรอ้มทัง้ร่วมวจิยัและพฒันาศกึษามาตรฐานต่างๆ กจ็ะช่วยยกระดบัทัง้
อุตสาหกรรมพลาสตกิและอุปกรณ์การแพทยข์องไทยใหก้้าวทนักบัความเปลี่ยนแปลงทีร่วดเรว็
และรองรบักบัความตอ้งการของผลติภณัฑท์ีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ทัง้ในและต่างประเทศได ้ 

   ผู้ประกอบการควรท่าความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุ ในแต่ละ
ภูมิภาค รวมถึงแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศก่าลังพัฒนาต่างๆ  
เพื่อมุ่งขยายตลาดให้ตรงตามความต้องการ แนวโน้มสงัคมผู้สูงอายุทีเ่พิม่ขึน้เรื่อยๆ ใน
ประเทศชัน้น าของโลก เช่น สหรฐัฯ สงิคโปร ์และญีปุ่น่ สง่ผลใหค้วามตอ้งการอุปกรณ์การแพทยท์ีใ่ช้
เทคโนโลยีระดบักลางถึงสูงเติบโตขึน้ ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกจิที่รวดเรว็ของประเทศก าลงั
พฒันา เช่น เมยีนมา เวยีดนาม และลาว ท าใหค้วามตอ้งการผลติภณัฑท์างการแพทยข์ัน้พืน้ฐานทีม่ี
มูลค่าไม่สูงมากนักเติบโตด้วยเช่นกนั ดงันัน้ ผู้ประกอบการไทยควรเร่งศกึษาแผนการลงทุน และ
วางเป้าหมายขยายช่องทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการผลติภณัฑใ์นแต่ละประเทศ ซึง่จะ
เป็นปจัจยัแห่งความส าเรจ็ส าคญัทีช่่วยใหผู้ป้ระกอบการไทยสามารถขยายธุรกจิรองรบักบัแนวโน้ม
การเตบิโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต  

 
 
รปูที ่1: สดัสว่นสงัคมผูส้งูอายุของโลกและไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง สนบัสนุนใหค้วามตอ้งการใชอุ้ปกรณ์การแพทยส์งูขึน้
ตามไปดว้ย  

 
 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ UN 
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รปูที ่2: อุปกรณ์การแพทยช์่วยสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัพลาสตกิมากกว่าการสง่ออกเป็นเมด็พลาสตกิขัน้ตน้ หรอืผลติภณัฑพ์ลาสตกิ
แปรรปูขัน้ตน้ราว 4-8 เท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงพาณิชย ์

 

รปูที ่3: อุตสาหกรรมทางการแพทยข์องไทยมแีนวโน้มเตบิโตตามความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้จากผูป้ว่ยทัง้ในและต่างประเทศ สง่ผลให้
ธุรกจิอุปกรณ์การแพทยข์ยายตวัตามไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงสาธารณสุข 
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