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การค้าผลิตภัณฑ์วัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์ในตลาดโลกปี 2563
จากการวิเคราะห์ข้อมูลมูลค่าการนาเข้าส่งออกของโลก จาก Global Trade Atlas พบว่า การนาเข้า
และส่งออกรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มยานยนต์) ใน
ตลาดโลกในปี 2563 มีมูลค่ากว่า 25 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าการนาเข้า 9.23 ล้านล้านบาท และ
ส่งออก 15.73 ล้านล้านบาท โดยประเทศที่เป็นมีการนาเข้าผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์มากที่สุดคือ
สหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าการนาเข้าในปี 2563 เท่ากับ 1.82 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 19% ของโลก
รองลงมาได้แก่ เยอรมนี จีน ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ตามลาดับ โดยไทยมีมูลค่าการนาเข้าเป็นอันดับที่ 28
ของโลก อันดับที่ 6 ของเอเชีย และอันดับที่ 3 ของอาเซียน ในขณะที่ประเทศที่เป็นมีการส่งออกผลิตภัณฑ์วัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์มากที่สุดคือ จีน โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี 2563 เท่ากับ 4.08 ล้านล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วน 26% ของตลาดโลก รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ตามลาดับ โดย
ไทยมีมูลค่าการส่งออกอันดับที่ 20 ของโลก อันดับที่ 6 ของเอเชีย และอันดับที่ 3 ของอาเซียน
สินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้า ทั่วโลกสูงสุด 3 อันดับแรก คือสินค้าภายใต้ HS Code 630790: MadeUp Textile Articles, Nesoi คิดสัดส่ว นเป็น 13% ของมูล ค่าการน าเข้าทั้งหมด รองลงมาคือ HS Code
392620: Articles Of Apparel And Clothing Accessories (Including Gloves, Mittens, And
Mitts),Nesoi, Of Plastics คิดสัดส่วนเป็น 11% ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด และอันดับที่สามคือ HS Code
901890: Instruments And Appliances For Medical, Surgical Or Veterinary Sciences, Nesoi, And
Parts And Accessories Thereof คิดสัดส่วนเป็น 10% ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด
ในส่วนของการส่งออก สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกทั่วโลกสูงสุด 3 อันดับแรก คือสินค้ากลุ่มเดียวกันกับ
การนาเข้า หรือสินค้าภายใต้ HS Code 630790: Made-Up Textile Articles, Nesoi คิดสัดส่วนเป็น 12%
ของมู ล ค่ า การส่ ง ออกทั ้ ง หมด รองลงมาคื อ HS Code 392620: Articles Of Apparel And Clothing
Accessories (Including Gloves, Mittens, And Mitts),Nesoi, Of Plastics คิดสัดส่วนเป็น 11% ของมูลค่า
การส่งอกทั้งหมด และอันดับที่สามคือ HS Code 901890: Instruments And Appliances For Medical,
Surgical Or Veterinary Sciences, Nesoi, And Parts And Accessories Thereof คิ ด สั ด ส่ ว นเป็ น 10%
ของมูลค่าการส่งทั้งหมด
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การค้าผลิตภัณฑ์วัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์ของไทยปี 2563
การค้าในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย จากตั้งแต่ปี 2559 – 2563 มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้น เฉลี่ย (CAGR) ปีละ 5.83% และมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น เฉลี่ ย
(CAGR) ปีละ 13.16% โดยในปี 2563 มูลค่าการส่งออกของไทยมากกว่ามูลค่านาเข้า 1 เกือบเท่าตัว
ในส่วนของการนาเข้า ปี 2563 ประเทศไทยมีมูลค่าการนาเข้ารวม 78,669 ล้านบาท สินค้าที่มีการ
น าเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ รีเอเจนต์ส าหรับใช้ในการวินิจฉัย คิดมูลค่าเป็นสัดส่วน 17% ของมูลค่าการน าเข้า
ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ เลนส์แว่นตา และ อุปกรณ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามลาดับ ประเทศคู่
ค้าที่สาคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี และ ญี่ปุ่น ตามลาดับ
ในส่วนของการส่งออก ปี 2563 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 158,653 ล้านบาท สินค้าที่มีการ
ส่งออกสูงสุดได้แก่ ถุงมือยาง คิดมูลค่าเป็นสัดส่วน 52% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด รองลงมาได้แก่ เลนส์
แว่นตา และ หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แกนสอด (แคนูลา) และของที่คล้ายกัน ตามลาดับ ประเทศคู่
ค้าที่สาคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และ เยอรมนี ตามลาดับ
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การลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยปี 2563
ในส่วนของการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2563 จากรายงานการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
แยกตามกิจการรายย่อย เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2563 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ระบุว่า
ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 มีกิจการในอุตสาหกรรมการแพทย์ ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจานวน 77
ราย มีมูล ค่าการลงทุน ปี 2563 เท่ากับ 14,843 ล้านบาท โดยกิจการที่ขอรับ การส่ งเสริ ม การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมการแพทย์ส่วนใหญ่ คือ กิจการประเภท 3.11.2 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่น ๆ (ยกเว้น
การผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่าง ๆ) (จานวน 33 ราย) รองลงมาคือ 3.11.3 กิจการผลิต
เครื่องมือแพทย์จากผ้า หรือเส้นใยชนิดต่าง ๆ เช่น เสื้อกาวน์ ผ้าคลุม หมวก ผ้าปิดปากและจมูก ผ้าก๊อซ และ
สาลี เป็นต้น (จานวน 26 ราย) และ 3.2.1 การผลิต Non-Woven Fabric เช่น Spunbonded หรือ Melt
blown เป็นต้น ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ (จานวน 5 ราย) โดย
ภาพรวมพบว่าจะมีการจ้างงานรวมจานวน 8,560 อัตรา
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การผลิตในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยปี 2563
ภาพรวมการผลิตสินค้าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทย ปี 2563 มีทิศทางเพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า
(YoY) สะท้อนจากดัช นีการผลิต ถุ งมือยางถุงมือตรวจ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึง +17% การผลิตอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์อื่น ๆ เพิ่มขึ้น +8% และการผลิตผลิตเข็มฉีดยาเพิ่มขึ้น 2% ในขณะเดียวกันดัชนีการผลิตเลนส์
สายตากลับลดลง -14% และ การผลิตชุดถ่ายเลือดและให้น้าเกลือ ลดลง -6%

การสารวจผู้ประกอบการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยประจาปี 2563
จากการสารวจผู้ประกอบการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของไทยประจาปี 2563 จานวนทั้งหมด 779
ราย พบว่ามีผู้ประกอบการที่ยังเปิดกิจการและติดต่อได้จานวน 513 ราย ในจานวนนี้ จากผู้ให้ข้อมูล 504 ราย
ส่วนใหญ่ประกอบกิจการเป็นประเภทผู้ผลิตทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วน 28% รองลงมา เป็นประเภทผู้จัดจาหน่าย
และนาเข้า โดยส่วนใหญ่จะประกอบกิจการในผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ คิดเป็นสัดส่วน
43% รองลงมาได้แก่ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และน ้ายาและชุดวินิจฉัย ตามล าดับ โดยผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ กว่า 80-96% เป็นกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และที่ตั้งส่วนใหญ่กว่า 81% อยู่บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล
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