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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 
Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร่: กุมภาพันธ์ 2021

พชรพจน์ นันทรามาศ นิรตัิศัย ทุมวงษา

กลุ่มส่ิงทอจัดเปน็หน่ึงในธรุกิจ Zombie หลังจากไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากรต้ังแต่ป ี2015 และต้นทุนแรงงานท่ีสูงกวา่ประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ในวันน้ี     

ส่ิงทอทางการแพทย์ (Medical Textile) เปน็ส่ิงทอทางเลือกท่ีน่าจบัตามองและเปน็

ผลิตภัณฑ์ย่อยของกลุ่มส่ิงทอเทคนิค (Technical Textile) ท่ีเน้ือหอมสุด โดยใน

โซนเอเชียแปซิฟิก (รวมไทย) มูลค่าธุรกิจแตะ 3พันล้านดอลลาร์ฯ และมีแนวโน้ม

เติบโตมากสุดท่ี 8.3% ต่อปี ในช่วงปี 2020-2027 ตามกระแส Health ท่ีจะขยายตัว

ภายใต้ชีวติวถีิใหม่ (New Normal) และการเติบโตของ Aging Society อีก ท้ัง

ขนาดของส่วนแบ่งตลาดในปัจจุบันมีเพียง 6% ของมูลค่าส่ิงทอเทคนิคท้ังหมด ซึ่งมี

โอกาสเติบโตอีกมากจากอุปสงค์ท่ีสูงข้ึนท้ังผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และด้าน

สุขอนามัย ท้ังน้ี เม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์ย่อย 3 อันดับแรกท่ีมีส่วนแบ่งตลาดมากสุด

ในกลุ่มส่ิงทอเทคนิค ได้แก่ ส่ิงทอในกลุ่มยานยนต์ ส่ิงทอในภาคอุตสาหกรรม และ

ส่ิงทอทางกีฬา (สัดส่วนรวมท่ี 53%)พบว่ามีแนวโน้มเติบโตตา่กว่าท่ี 4.0-5.2% ตอ่ปี 

นอกจากน้ี ส่ิงทอทางการแพทย์ในไทยยังเป็นห น่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย                

(S-Curve) ท่ีภาครัฐก าลังส่งเสริมการลงทุนผ่านมาตรการของบีโอไอ โดยมูลค่า      

เงนิลงทุนของโครงการส่ิงทอทางการแพทย์ท่ีได้รับอนุมัติจากบีโอไอ เพ่ิมข้ึน            

ราว 4 เท่าตัวจาก 405 ล้านบาทในปี 2018 เป็น 2,148 ล้านบาทในปี 2020 อีกท้ั ง        

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจะเติบโตสอดรับกับนโยบายของภาครัฐท่ีมีเป้าหมายให้ไทยเป็น 

Medical Hubภายในปี 2025แต่ปัจจุบันการสนับสนุนจากภาครัฐค่อนข้างตอบโจทย์

แก่ธุรกิจน้ีน้อย จึงควรมีแนวทางอ่ืนเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตั้งศูนย์ทดสอบ

ผ้าและรับรองคุณภาพส่ิงทอทางการแพทย์ รวมถึงการช่วยเหลือ SMEs ให้มีอ านาจ

ต่อรองราคาวัตถุดิบโดยสร้างเคร ื่องมือท่ีช่วยรวมค าส่ังซื้ อล็อตใหญ่และผนึกห่วงโซ่

อุปทานของธุรกิจน้ีให้เข้มแข็ง

ส าหรับผลิตภัณฑ์ส่ิงทอทางการแพทย์ท่ีผู้ประกอบการไทยมศีักยภาพลงทุนในระยะ 

3-5 ปขี้างหน้า จะเปน็ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ภายนอกร่างกาย ได้แก่ 1)ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เฉพาะ

ทางการแพทย์ (Medical and Patient Care) ท่ีท าจากผ้า Woven (ชนิดท่ีซักแล้ว

ใช้ซ้าได้) 2)ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในทางการแพทย์ท่ีท าจากผ้า Nonwoven(ชนิดท่ีใช้ครั้ง

เดียวแล้วท้ิง) และ 3)ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพื่อสุขอนามัย (Health and Wellness) เช่น 

เส้ือกันแบคทีเรยี โดยคาดว่าในปี 2020-2027 ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในทางการแพทย์จะ

ขยายตัวเฉล่ียท่ี 8.7% ต่อปี และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพื่อสุขอนามัยจะขยายตัวเฉล่ียท่ี 

8.0% ต่อปี ขณะท่ีส่ิงทอทางการแพทย์ท่ีใช้ภายในร่างกายเป็นโจทย์ท่ีท้าทายแก่

ผู้ประกอบการไทย ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาอีก 5-10 ปี เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง
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Medical Textile 

Medical Textile ท่ีผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพไปต่อได้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เพ่ือสุขอนามัย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เฉพาะทางการแพทย์
โดยใช้ผ้า Woven

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เฉพาะทางการแพทย์
โดยใช้ผ้า Nonwoven

ท าไม Medical Textile 
เน้ือหอมท่ีสุด

ในกลุ่ม Technical Textile 

และมีโอกาสไปต่อได้ดี
ใน New Normal

3,000
ล้านดอลลาร์ฯ

มูลค่าธุรกิจ
ปี 2020

ใน Asia-Pacific

+8.3%
ต่อปี 

โน้มเติบโต
ในปี 2020-2027

Medical Textile จะเติบโตใน New Normal

ภาครฐัควรผลกัดันอยา่งเขม้ข้น
การท าธุรกิจ Medical Textile 

ต้องเริม่ต้นอยา่งไร

เข้าใจความต้องการของกลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมาย 

เลือกเทคโนโลยกีารผลิตที่
เหมาะสม 

เข้าใจกฎระเบียบ และใบอนญุาต
ต่างๆ ที่รบัรองมาตรฐาน

สรา้งองค์ความรูแ้ละตัง้ศูนย์
ทดสอบคุณภาพผา้

เรง่ก าหนดมาตรฐาน มอก. 

รวมกลุ่มลดต้นทนุวตัถุดบิให ้
SMEs เช่น สร้างเคร่ืองมือที่รวมค าส่ังซื้อ

วัตถุดิบของ SMEs เพ่ือตอ่รองกับผู้ขายรายใหญ่

ชุดกีฬากันแบคทีเรีย 
หน้ากากผ้า 

(น ากลับมาใช้ใหมไ่ด)้
ชุด PPE

(ใช้คร้ังเดียวทิง้)

ที่มา: Global Antimicrobial Textiles Market 2020-2027 และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS 

กระแส 
Health

New 
Normal

Aging 
Society

โอกาสของสิ่งทอท่ีโตรบั New Normal
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ท าความรูจั้กกับ

Medical
Textile

3 ประเด็นหลัก

แนะภาครฐั
ผลักดัน Medical Textile 

โอกาสที่ 
Medical Textile ไทย 

จะไปต่อได้
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กลุ่มส่ิงทอจัดเป็นธุรกิจที่ปว่ยหนักมานาน 
หลังจากไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร 

(Generalized System of Preferences: GSP) ต้ังแต่ปี 2015
อีกท้ัง ไทยมีค่าจ้างแรงงานท่ีสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะเวียดนาม    
ท่ียังได้สิทธิ GSP ส่งผลให้มีการย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามมาก และ      

ไทยยังเผชิญการแข่งขันกับสินค้าน าเข้าท่ีราคาถูกจากจีน ซึ่งสะสมมานาน             
จนกดดันให้ธุรกิจส่ิงทอซบเซาลง

นอกจากน้ี 
กลุ่มส่ิงทอมีอุปสรรคเพ่ิมเติมจากวิกฤตโควิด-19

ท าให้ธุรกิจน้ีต้องเร่งปรบัตัวโดยเร็วท่ีสุด 
อย่างไรก็ดี ธุรกิจน้ียังมีโอกาสจากการหันไปผลิตส่ิงทอท่ีมีมูลค่าสูง อย่างเช่น 

Medical Textile
หรือ ส่ิงทอทางการแพทย์ 

โดยในเอเชียแปซิฟกิ (รวมไทย)มแีนวโน้มเติบโต 8.0%ต่อป ีในปี 2020-2027
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Medical Textile หรือสิง่ทอทางการแพทย์ เป็นผลติภัณฑ์หนึง่ในกลุม่สิ่งทอเทคนิค 

(Technical Textile) ที่ทั่ วโล กกลับ มาให้ค วามส า คัญมาก  หลังจ าก เกิ ด                 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีแม้ว่าวัคซีนต้านไวรสัจะมีความคืบหน้าและ         

ผู้ท่ีได้รบัวัคซีนมีจ านวนเพ่ิมขึ้นในหลายประเทศแล้ว รวมถึงไทย แต่การด ารง

ชีวติประจ าวันของผู้คนท่ัวไป รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์คงเผชิญความเส่ียงจาก

เชื้อโรคต่างๆ ซ่ึงจะท าให้มีความต้องการใช้ส่ิงทอทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น เพ่ือรกัษา

สุขอนามัยและป้องกันการติดเชื้อโรค
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นิยามของสิ่งทอทางการแพทย ์ตามพระราชบัญญัติเคร ื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562 ของ

ไทย และองค์การอาหารและยาอเมรกิา (US. FDA) หมายถึง เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ 

หรือวัตถุ ที่ผู้ผลติหรอืเจ้าของผลติภัณฑ์มุง่หมายให้ใช้เฉพาะ อาทิ ชุด PPE (Personal 

Protective Equipment) หน้ากากอนามัย และเข็มขัดพยุงหลัง เพ่ือใช้ในการวนิิจฉัย 

ป้องกัน ติดตาม บ าบัด บรรเทา หรอืรกัษาอาการบาดเจ็บ/โรค ตรวจสอบแก้ไข ดัดแปลง 

พยุงค้า ช่วยชีวติ คุมก าเนิด ช่วยเหลือความทุพพลภาพ รวมถึงท าลายหรอืฆ่าเชื้อ โดย

ส่ิงทอทางการแพทย์ท่ีได้มาตรฐานจะผ่านการตรวจสอบจากส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) 

หากแบ่งประเภทของสิง่ทอทางการแพทยต์ามลกัษณะการใช้งาน สามารถจ าแนกได้เป็น 

4 ประเภท ได้แก่ 1.วัสดุท่ีใช้ภายนอกรา่งกาย เช่น ผ้ายืดพยุง 2.อุปกรณ์เสรมิการท างาน

ของอวัยวะ เชน่ ไตเทียม 3.วสัดุท่ีฝังในรา่งกาย เชน่ เอ็นเทียม และ 4.ผลิตภัณฑ์ส าหรบั

การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย เช่น หน้ากาก นอกจากน้ี ส่ิงทอทางการแพทย์

สามารถแบ่งประเภทได้อีกมิติหน่ึงตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยการศึกษา    

ครัง้น้ี จ าแนกประเภทตามกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 1 (รูปท่ี 1) ดังน้ี 

1) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะทางการแพทย์ (Medical and Patient Care) คือ

ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอทางการแพทย์ท่ีมักใชส้ าหรบัผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 

ซ่ึงแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ย่อยได้อีก 2 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ภายนอก

รา่งกาย อาทิ ผ้าพันแผล และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ภายในรา่งกาย ซ่ึงรวมถึงวัสดุท่ีใช้

ฝังในรา่งกายด้วย เช่น เส้นเลือดเทียม และด้ายเย็บแผล (รูปท่ี 2)

2) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือสุขอนามัย (Health and Wellness) คือผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ

ทางการแพทย์ท่ีใช้เพ่ือป้องกันเชื้อโรคและสรา้งสุขอนามัยท่ีดี เช่น เส้ือยืดกัน

แบคทีเรยี โดยมักใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้คนท่ัวไปท่ีใส่ใจด้านสุขภาพ และผู้ท่ี มี

รา่งกายไม่แข็งแรง โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีเป็นโรคภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ

Medical Textile ในไทย โดยส่วนใหญ่จะเติบโตจากการใช้ทางการแพทย์ ซึ่งมัก

เพ่ิมข้ึนตามจ านวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ขยายตัวเฉลี่ย 4.0% ต่อปี 

(ในช่วง ปี 2015-2019, กระทรวงสาธารณสุข) นอกจากน้ี ยังมีผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีใช้เพ่ือ

สุขอนามัย (Health and Wellness) เช่น เส้ือกันแบคทีเรยี ซ่ึงมีแนวโน้มเติบโตตาม

กระแส Health

>> Medical Textile คืออะไร

1 จากการสัมภาษณ์จากผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผู้ประกอบการธุรกิจนี้ (บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด) ซึง่รวบรวม
โดย Krungthai COMPASS 
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รูปที่ 1 ประเภทของ Medical Textile มี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ Medical & Patient Care และ Health & Wellness

ที่มา : การสัมภาษณ์จากผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผู้ประกอบการธุรกิจนี้ (บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด) รวบรวมโดย 
Krungthai COMPASS

Medical & 
Patient Care

Health & 
Wellness

ข้อแตกต่าง

สินค้ามีคุณสมบัติเพ่ือรักษาและ
บรรเทาอาการบาดเจ็บ/โรค 

สินค้ามีคุณสมบัติเพ่ือป้องกัน เพ่ิม
สมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง 
ฟ้ืนฟูส่วนที่สึกหรอของร่างกาย 

และรักษาสุขอนามัย 

สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบ
มาตรฐานตามหลักสากลและ
มาตรฐานของสถานพยาบาล

ตัวอย่างสินค้า Medical & 
Patient Care

ตัวอย่างสินค้า Health & 
Wellness

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะทางการแพทย์ (Medical and Patient Care) เช่น ชุด PPE ต้องผ่านมาตรฐานตามกฎระเบียบของ
สถานพยาบาล ขณะที่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือสุขอนามัย (Health and Wellness) ไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าทดสอบมาตรฐาน 



10

รูปที่ 2 Medical Textile กลุ่มทีใ่ช้งานเฉพาะทางการแพทย์ (Medical & Patient Care) มีผลิตภัณฑย่์อยอีก 2 ประเภท 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกรา่งกายและผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ภายในรา่งกาย

ที่มา : การประยุกต์ใชว้สัดุเชงิเทคนิคส าหรับผลิตภัณฑ์ Medical Textiles สู่การผลิตเชงิพาณิชย์ (สถาบันวจัิยโลหะและวสัดุ, ก.ค. 2020)

Medical Textile ที่ใช้ภายในร่างกายต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตทีซั่บซ้อนกว่าและจ าเปน็ตอ้งใช้เทคโนโลยีข้ันสูง

ผลิตภัณฑ์ท่ีใชภ้ายนอกร่างกาย 
(Non-implantable materials) 
ผ้าผันแผล, ปลาสเตอรป์ิดแผล, ผ้าก๊อซ, ส าลี, ผ้ายืด

พยุงข้อศอก, ผ้าพันข้อมือ

1 2
ผลิตภัณฑ์ท่ีใชภ้ายในร่างกาย ประกอบด้วย 
อุปกรณ์เสรมิการท างานของอวัยวะ (Extracorporeal 

devices) เช่น ปอดเทียม และวัสดุที่ฝังในรา่งกาย 

(Implantable materials) เช่น ด้ายเย็บแผล, เส้น

เลือดเทียม, เอ็นเทียม, ข้อกระดูกเทียม

>> ท าไม Medical Textile เน้ือหอมสุดในกลุ่ม 
Technical Textile

สิ่งทอทางการแพทยเ์ป็นหนึง่ในผลติภัณฑย์่อยของกลุ่มสิ่งทอเทคนิคที่มีทั้งหมด 12 

ผลิตภัณฑ์ และเป็นธุรกิจที่เนื้อหอมสุดในกลุ่มในช่วงเวลานี้ เน่ืองจากมูลค่าธุรกิจ     

ส่ิงทอทางการแพทย์ของโลกมีแนวโน้มขยายตัวท่ี 7.8% ต่อปี ในช่วงปี 2020-2027 

(รูปท่ี 5) ขณะท่ีมูลค่าธุรกจิส่ิงทอเทคนิคโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าท่ี 4.0%

ต่อปี (รูปท่ี 4) อย่างไรก็ดี มูลค่าธุรกิจส่ิงทอเทคนิคโดยรวมมีอัตราการเติบโตท่ีสูง 

เม่ือเทียบกับธุรกิจส่ิงทอท่ัวไป โดย Mordor Intelligence (2020) ประมาณการณ์

ไว้ว่ามูลค่าธุรกิจส่ิงทอท้ังหมดในโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพียง 3.5% ต่อปี



11

ที่มา : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รูปที่ 3 12 ผลิตภัณฑ์ของส่ิงทอเทคนิค (Technical Textile)

ส่ิงทอทางการแพทย์ (Medical Textile) เป็นผลิตภัณฑ์ย่อยหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น

Indutech
ส่ิงทอเทคนิค ทาง
อุตสาหกรรม

Mobitech
ส่ิงทอเทคนิคยานยนต์

Geotech
ส่ิงทอเทคนิคทางธรณี

Agrotech
ส่ิงทอเทคนิคทางการ
เกษตร

Clothtech
ส่ิงทอเครือ่งนุ่งห่มเฉพาะ

Sporttech
ส่ิงทอเทคนิคทางกีฬา

Packtech
ส่ิงทอเทคนิคทาง
บรรจุภัณฑ์

Buildtech
ส่ิงทอเทคนิคทาง
ก่อสรา้ง

Protech
ส่ิงทอเทคนิคเพ่ือการป้องกัน

Medical Textile
ส่ิงทอเทคนิคทางการแพทย์

Hometech
ส่ิงทอเทคนิคส าหรบัเครือ่งเรอืน

Oekotech
ส่ิงทอเทคนิคเพ่ือการ
รกัษาส่ิงแวดล้อม

192.9 202.3 212.3
223.1

234.6
246.8

260.0
274.1

0

50

100

150

200

250

300

2020 2021f 2022f 2023f 2024f 2025f 2026f 2027f

พันล้านดอลลารฯ์

รูปที่ 4 มูลค่าธุรกิจส่ิงทอเทคนิค (Technical Textile) ของโลก ปี 2020-2027 

ธุรกิจส่ิงทอเทคนคิมแีนวโนม้เติบโตนอ้ยกวา่ธุรกจิส่ิงทอทางการแพทย์ เพราะสัดส่วนราว 61% ของมูลค่าธุรกิจ มาจากส่ิงทอ
ในกลุ่มยานยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มกีฬา และกลุ่มก่อสร้าง ซึ่งขยายตัวไม่มากเฉล่ียที่ 3.4-4.7%ต่อปี ในปี 2020-2027

ที่มา : “Technical Textiles Market 2020-2027”, Allied Market Research (ส.ค. 2020)

4.0%

AVG. 

Growth Rate
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2 Global Antimicrobial Textiles Market 2020-2027”, Allied Market Research (พ.ย. 2020)

11.0 11.8 12.6
13.5

14.5
15.6

16.9
18.2

0

5

10

15

20

2020 2021f 2022f 2023f 2024f 2025f 2026f 2027f

รูปที่ 5 มูลค่าธุรกิจส่ิงทอทางการแพทย์ (Medical Textile) ของโลก ปี 2020-2027

ที่มา : “Global Antimicrobial Textiles Market 2020-2027”, Allied Market Research (พ.ย. 2020)
หมายเหตุ: LAMEA = Low-Code Development Platform Market เชน่ บราซลิ และซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น

มูลค่าธุรกิจส่ิงทอทางการแพทย์ของโลกมแีนวโนม้ขยายตัวจากตลาดในโซนเอเชียแปซิฟกิ (รวมไทย) มากที่สุด โดย     
มีอัตราการเติบโตที่ 8.3%ต่อปี 2 ในช่วงปี 2020-2027 รองลงมาคือยุโรป ขยายตัวที่ 8.0% ต่อปี 

พันล้านดอลลารฯ์

หน่วย: พันล้านดอลลารฯ์

Europe

2020                   2027f

3.3 5.5
+8.0%

Asia-Pacific

2020                  2027f

2.9 4.9
+8.3%

North America

2020                      2027f

3.7 6.0
+7.3%

AVG. 
Growth Rate

LAMEA

2020                  2027f

1.1 1.8
+7.7%

7.8%

AVG. 

Growth Rate

AVG. 
Growth Rate

AVG. 
Growth Rate

AVG. 
Growth Rate
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รูปที่ 6 ส่วนแบ่งตลาดที่ส าคัญและแนวโน้มของมูลค่าธุรกิจส่ิงทอเทคนิคในเอเชียแปซิฟิก ปี 2020-2027

มูลค่าส่ิงทอเทคนิคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิกระจุกตัวที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มกีฬา 
รวมกันคิดเป็นสัดส่วน 53% ของมูลค่าส่ิงทอเทคนิคในภูมิภาคนี้

หน่วย: พันล้านดอลลารฯ์

21%

16%

16%

6%
ส่วนแบ่งตลาด

ในโซนเอเชียแปซิฟิก3 2020                     2027f

2.9 4.9+8.3%

Medical Textile

Mobiltech

Sporttech

Indutech

2020                     2027f

14.6 20.9+4.0%

2020                     2027f

10.9 16.5+4.9%

2020                     2027f

11.0 16.9+5.2%

ที่มา : “Global Antimicrobial Textiles Market 2020-2027”, Allied Market Research (พ.ย. 2020) และ“Technical Textiles 
Market 2020-2027”, Allied Market Research (ส.ค. 2020) ซึง่รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ส าหรับในเอเชียแปซฟิิก มูลค่าตลาดสิง่ทอทางการแพทยร์วมมแีนวโนม้เติบโตที ่8.3% 

ต่อปี ในช่วงปี 2020-2027 ซึง่เติบโตมากสดุเมื่อเทียบกับทกุภูมภิาค อีกท้ังขนาดของ

ส่วนแบ่งตลาดในปัจจุบันมีเพียง 6% ของมูลค่าส่ิงทอเทคนิคท้ังหมด ซ่ึงมีโอกาส

เติบโตได้อีกมากจากอุปสงค์ท่ีสูงขึ้น ท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เฉพาะทางการแพทย์และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพ่ือสุขอนามัย ท้ังน้ี เม่ือเปรยีบเทียบกบัผลิตภัณฑ์ย่อย 3 อันดับแรกท่ี

มีส่วนแบ่งตลาดมากสุดในกลุ่มส่ิงทอเทคนิค ได้แก ่ส่ิงทอในกลุ่มยานยนต์ ส่ิงทอใน

ภาคอุตสาหกรรม และส่ิงทอทางกีฬา (สัดส่วนรวมกันท่ี 53%) พบว่า มีแนวโน้ม

เติบโตต่ากว่าท่ี 4.0-5.2% ต่อปี (รูปท่ี 6)

3 ส่วนแบ่งตลาดในโซนเอเชียแปซิฟิกค านวณจากรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ย่อยเฉลี่ยในปี 2020 และ 2027 ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้กัน

AVG. 
Growth Rate

AVG. 
Growth Rate

AVG. 
Growth Rate

AVG. 
Growth Rate
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ผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางการแพทย์ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ไม่ใช่แค่เป็นผลิตภัณฑ์

ที่ตอบสนองต่อความต้องการใช้ทางการแพทยเ์ท่านัน้ แตย่ังตอบโจทยผู้์บรโิภคที่หนัมา

ใส่ใจสุขอนามัยมากข้ึนในระยะยาว ซ่ึงก าลังมีจ านวนมากขึ้น หลังจากเกดิการระบาดของ

โควดิ-19 รวมถึงผลกระทบจากโรคภัยและมลพิษอ่ืน เช่น ปัญหาฝุ่น pm 2.5 

จึงกล่าวได้ว่าธุรกิจส่ิงทอทางการแพทย์ท่ีก าลังเติบโตในปัจจุบันน้ัน มีตัวเรง่มาจาก

วกิฤตโควดิ-19 อย่างไรก็ดี ตัวแปรส าคัญท่ีท าให้ธุรกิจน้ีมีโอกาสเติบโตต่อไปใน New 

Normal ได้แก่ กระแส Health และจ านวนผู้ป่วยท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับรายงาน 

“Disposable Medical Linen Market” ของ Arizton (มิ.ย. 2020, รูปท่ี 7)

รูปที่ 7 ปัจจัยบวกหลักที่หนุนให้ส่ิงทอทางการแพทย์เติบโตใน New Normal คือ กระแส Health และการเจบ็ป่วย

ที่มา : “Disposable Medical Linen Market”, Arizton (ม.ิย. 2020)

>> ท าไม Medical Textile มีโอกาสเติบโตดีในไทยในยุค 
New Normal

ปัจจัยที่หนนุส่ิงทอทางการแพทย์มาจาก 4 ตัวแปรหลัก ไดแ้ก่ 1)การระบาดของโควิด-19 ซ่ึงหนุนความต้องการสินค้า
สุขภาพ 2) จ านวนผู้ป่วยทัว่ไปทีเ่พ่ิมข้ึน 3)กระแส Health และ 4)จ านวนผู้ติดเช้ือในสถานพยาบาลที่เพ่ิมข้ึน โดยใน      
ปี 2019 ปัจจัยทีส่นับสนุนธรุกิจส่ิงทอทางการแพทย์คงหนีไมพ้่นการระบาดของโควิด-19 ขณะที ่ในระยะยาว (ปี 2025) 
ปัจจัยหลักที่หนุนส่ิงทอทางการแพทย์มาจากกระแส Health และจ านวนผู้ป่วยทั่วไปที่เพ่ิมข้ึน  

0
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6

8
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2019 2025

1) การระบาดของโควิด-19 ซ่ึง
หนุนความต้องการสินค้าสุขภาพ

2) จ านวนผู้ป่วยทั่วไปที่เพ่ิมขึ้น 

3) กระแส Health

4) จ านวนผู้ติดเช้ือใน
สถานพยาบาลที่เพ่ิมขึ้น 

*ตัวเลขในกราฟแสดงค่าของตัวแปร (หน่วย) 

(End of year) 
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นอกจากน้ี Krungthai COMPASS มองว่าปัจจัยบวกส าคัญท่ีจะหนุนธุรกิจน้ีมาจาก 

3 ประเด็น ได้แก่ กระแสการรกัสุขภาพ (Healthcare) การขยายตัวของสังคม

ผู้สูงอายุ(Aging Society) และการส่งเสรมิจากมาตรการภาครฐั ซ่ึงท้ังหมดน้ีเป็น

ลักษณะของธุรกิจท่ีอยู่ในเกณฑ์เติบโตใน New Normal (รูปท่ี  8) โดยในแต่ละ

ประเด็น มีรายละเอียดดังน้ี

1. กระแสการรักสุขภาพ (Healthcare)

หลังจากเกิดการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ท าให้ประชาชนปรบัเปล่ียนพฤติกรรมมา

สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้ามากขึ้น เพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรสั จนท าให้เกิด

ความต้องการ ชุด PPE และหน้ากากอนามัยท่ีสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 5 เท่า จาก

สภาวะปกติ ซ่ึงคิดเป็นประมาณ 200 ล้านชิน้ต่อเดือน (กระทรวงสาธารณสุข, ธ.ค. 2020) 

นอกจากน้ี ยังคาดว่าคนไทยจะใส่ใจสุขภาพและสุขอนามัยต่อไปในยุค New Normal

จนท าให้ Medical Textile เป็นท่ีต้องการมากขึ้นในระยะข้างหน้า ซ่ึงสอดคล้องกบัผล

ส ารวจของ SUPER POLL (2020) พบว่าคนไทยจะหันมาดูแลสุขภาพตนเองเพ่ิมขึ้นท่ี 

79.1% หลังการระบาดของโควดิ-19 คล่ีคลาย

2. การขยายตัวของสังคมผู้สงูอายุ (Aging Society)

ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอทางการแพทย์มีโอกาสเติบโตตามการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ 

เช่น การใช้สนับเข่าแทนการรกัษาโรคข้อเข่าเส่ือมในผู้สูงอายุโดยไม่ใชย้า ซ่ึงจากรายงาน

การประมาณการประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 ของสภาพัฒนา           

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินว่าประเทศไทยก าลังเข้า สู่ สังคม      

ผู้สูงวัย โดยประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จะเพ่ิมมากเป็น 20.42 ล้านคน (คิดเป็น 

31.2% ของประชากรท้ังหมด)ในปี 2040 จากในปี 2020 ท่ีมีจ านวน 12 ล้านคน (18% 

ของประชากรท้ังหมด)

รูปที่ 8 ส่ิงทอทางการแพทย์เปน็ธรุกิจที่อยู่ในเกณฑเ์ตบิโตใน New Normal 

ที่มา : Krungthai COMPASS

กลุ่มเฝ้าระวังกลุ่มเติบโต กลุ่มทรงตัว

Drivers: ภาครัฐ Healthcare และส่ิงแวดล้อม
Blockers: พ่ึงพาอุปสงค์ต่างประเทศ ภาระหนี้สูง ไม่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

และขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน

Reliance on blockers
HighLow

Relevant to Drivers

High

Low

Medical 

Textile

Textile & 

Garment

New 
Normal 
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3. การส่งเสริมจากมาตรการภาครัฐ

ส่ิงทอทางการแพทย์จัดเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ซ่ึงจะได้รบัสิทธิ

ประโยชน์ท้ังทางภาษีและมิใช่ภาษีจากภาครฐัผ่านมาตรการส่งเสรมิการลงทุนจาก

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI)

โดยกลุ่มส่ิงทอทางการแพทย์ได้รบัสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3-8 ปี อยู่

แล้ว และเม่ือ 21 ต.ค. 2020 ทางบีโอไอมีมาตรการกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศ

เพ่ิมเติม โดยอนุมัติให้ลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลอีก 50% เป็นเวลา 5 ปี แต่ต้อง

ขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนจากทางบีโอไอภายในส้ินปี 2021

การท่ีภาครฐัต้ังเป้าให้ไทยเป็น Medical Hub ภายในปี 2025 ตามยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

เป็นอีกแรงสนับสนุนหน่ึงท่ีจะผลักดันให้ธุรกิจ Medical Textile เติบโตได้อย่างย่ังยืน 

นอกจากน้ี ในปี 2020 ภาครฐัมีแผนจะสนับสนุนเงนิลงทุนซ้ือเคร ื่องทดสอบผลิตภัณฑ์       

ส่ิงทอการแพทย์ เช่น การทดสอบคุณภาพผ้าผืน ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงนิ 1 ล้านล้านบาท 

จากเดิมผู้ประกอบการต้องน าไปทดสอบท่ี ต่างประเทศเอง อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน 

โครงการน้ียังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบลงทุน

>> ท าความรู้จักกับผู้ประกอบการ Medical Textile ของไทย

ผู้ประกอบการกลุ่มส่ิงทอทางการแพทย์ของไทย ส่วนมากเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ

ส่ิงทอและเคร ื่องนุ่งห่มแล้วขยายไลน์สินค้าไปยังกลุ่ม Medical Textile ซ่ึงปัจจุบัน

จ าแนกได้ชัดเจนเพียง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิตหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และกลุ่ม

ผู้ผลิตชุด PPE โดยบางรายต่อยอดธุรกิจมาจากการผลิตและจ าหน่ายส่ิงทอเดิมท่ีใช้

ในโรงพยาบาล เช่น ผ้าปูเตียง ชุดผู้ป่วย และชดุบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงกลุ่ม

ท่ีผลิตเส้ือผ้ากีฬาด้วย
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ในช่วงปี 2017-2019 รายได้รวมของธุรกิจสิ่งทอทางการแพทย์4 ในไทยเติบโตที่ 5% ต่อปี เทียบกับ

รายได้รวมของธุรกิจสิ่งทอทั่วไป5 เติบโตต่ากว่าที่ 2% ต่อปี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) อย่างไรก็ดี 

หลายรายเพ่ิงเร ิม่เข้าสู่ธุรกจิส่ิงทอทางการแพทย์ หลังจากเกิดการระบาดของโควดิ-19 ท่ีรุนแรงใน      

ปี 2020 ท้ังน้ี ในปี 2020 มีผู้ประกอบการไทยกลุ่มหน่ึงหันมาผลิตชุด PPE ได้เป็นครัง้แรกในนาม 

รุน่”เราสู้”และ”เราชนะ” โดยรว่มมือกับหน่วยงานภาครัฐ จนสามารถน าไปใช้งานได้จรงิและ             

ส่งมอบล็อตแรกไปยังโรงพยาบาลต่างๆ เม่ือเดือนพ.ค. 2020

นอกจากชุด PPE ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตส่ิงทอทางการแพทย์ท่ีใช้ภายนอกรา่งกาย

ได้บ้าง อาทิ หน้ากากอนามัย (รูปท่ี 10) ขณะท่ี ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอท่ีใช้ภายในรา่งกาย เช่น เอ็นเทียม    

ยังต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ เน่ืองจากไทยไม่มีผู้ประกอบการส่ิงทอท่ีมีนวัตกรรมการผลิตขัน้สูงท่ี

เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์

ท้ังน้ี ในช่วงปี 2016-2020 ไทยน าเข้าและส่งออกส่ิงทอทางการแพทย์โดยรวมเติบโตเฉล่ีย 10.9% ต่อ

ปี ซ่ึงสินค้าท่ีไทยน าเข้าส่วนมากมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีสูง เช่น หน้ากากอนามัยท่ีใช้ในห้องผ่าตัด และ 

ชุด PPE ขณะท่ี สินค้าส่งออกส่วนใหญ่มักมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีไม่สูง เช่น หน้ากากอนามัยกันฝุ่น

รูปที่ 9 รายได้รวมของธรุกิจส่ิงทอทางการแพทย์ (Medical Textile) ในไทย

ที่มา : ขอ้มูลงบการเงนิในฐานขอ้มูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ก.พ. 2021) ค านวณโดย Krungthai COMPASS และสถาบันสิ่งทอแห่งประเทศไทย 
หมายเหต:ุ ขอ้มูลผู้ประกอบการสิ่งทอทางการแพทย์ขา้งต้นนี้ ทาง Krungthai COMPASS รวบรวมรายชือ่มาจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

แห่งประเทศไทยและจากขา่ว ทั้งสิ้นจ านวน 152 ราย (ก.พ. 2021)

ส่ิงทอทางการแพทย์มีส่วนแบ่งตลาดน้อยที ่21% ของมูลค่าธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุง่ห่มโดยรวม ซ่ึงหลายรายเพ่ิง
หันมาเร่ิมต้นท าธุรกิจนี้ หลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

รายใหญ่ 10 อันดับแรก คิดเป็น 58% ของกลุ่ม Medical Textile 

มูลค่าธุรกิจส่ิงทอ
และเครื่องนุ่งห่ม

รายช่ือผู้ผลติ

สิ่งทอการแพทย์

รายได้ ปี 2562

(ลา้นบาท)

ส่วนแบ่งรายได้

(%)
สินค้า

บจ. ไฮ-เทค แอพพาเรล 8,701.1 9.68 PPE 

บจ. ไนซ์ แอพพาเรล 6,512.3 7.24 PPE 

บจ. วาย.อาร.์ซี.เท็กซ์ไทล์ 6,042.0 6.72 Mask 

บจ. จงสถิตย์ 5,700.1 6.34 Mask 

บมจ. ไทยวาโก้ 5,616.4 6.25 PPE 

บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร์ 4,669.0 5.19 PPE 

บจ. เทย่ิน ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) 4,084.1 4.54 PPE 

บมจ. แม็คกรุป๊ 3,810.3 4.23 Mask

บจ. ฮงเส็งการทอ 3,790.1 4.22 PPE 

บจ. ทองไทยการทอ 3,535.7 3.93 PPE 

21%

Medical Textile

General Textile 79%

4 รายได้รวมของธุรกิจสิ่งทอทางการแพทย์ ค านวณจากรายได้ทั้งหมดของ 152 บริษัทที่มีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Medical Textile 
5 รายได้รวมของธุรกิจสิ่งทอทั่วไป ค านวณจากรายได้ทั้งหมดของบริษัทที่ไม่มีรายได้มาจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Medical Textile (รวมทุกบริษัทในกลุ่ม   
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยไม่นับรวม 152 รายที่จ  าหน่ายผลิตภัณฑ์ Medical Textile) 
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รูปที่ 10 มูลค่าการส่งออก-น าเข้าของกลุ่มส่ิงทอทางการแพทย์ของไทยในปัจจุบนั

ที่มา : MOC รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: HS code (รหัสของสินค้า) ได้แก่ 63079040, 63079090, 62114310, 62101011, 62102030, 62103030, 62104020, 62105020, 

62121011, 62121091, 62129011, 300590, 300610, 611510 และ 59069910

หน้ากากอนามัยมสัีดส่วนการน าเข้าและส่งออกมากที่สุด ซึ่งเตบิโตต่อเนื่อง และส่วนมาก ไทยส่งออกหน้ากากอนามัยที่
กันฝุ่นทั่วไป แตม่ักใช้หน้ากากอนามัยที่ใช้ในห้องผ่าตัดโดยน าเข้าจากต่างประเทศมากกว่า เนื่องจากสถานพยาบาล
มั่นใจสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานโลกมากกว่าที่ผลิตในไทย

หน้ากากอนามัยทุกประเภท หน้ากากอนามัยเฉพาะท่ีใช้ในห้องผ่าตัด

สัดส่วนมูลค่าการน าเข้าสิ่งทอทาง    
การแพทย์แต่ละประเภท ในปี 2020

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสิ่งทอทาง    
การแพทย์แต่ละประเภท ในปี 2020

มูลค่าน าเข้ารวม

4.9
พันล้านบาท 

มูลค่าส่งออกรวม

5.6
พันล้านบาท 

หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัย

ชุดเส้ือกาวน์
และ PPE

6%

76% 84%

ชุดเส้ือกาวน์
และ PPE

1%

18%
ผ้าพันแผล และอื่นๆ

ผ้าพันแผล และอื่นๆ
14%

0.51% ด้ายท่ีใช้ห้ามและซับเลือด

0.26% ถุงน่อง

0.002% ผืนผ้าในโรงพยาบาล

0.001%   เส้ือผ้ากระชับกล้ามเน้ือ

0.59% ด้ายท่ีใช้ห้ามและซับเลือด

0.29% ถุงน่อง

0.21%     ผืนผ้าในโรงพยาบาล

0.022%   เส้ือผ้ากระชับกลา้มเน้ือ

2016 2020 2016 2020

1.7
2.5

3.7

4.7

น าเข้า ส่งออก

หน่วย: พันล้านบาท

2.2 1.0

450.6

352.7

น าเข้า ส่งออก

หน่วย: ล้านบาท

118%

91% 208เท่า

338เท่า
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Section2

3 ประเด็นหลัก
แนะภาครฐั
ผลักดัน Medical Textile 
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กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและหน่วยงานภาครัฐได้

พยายามผลักดันผู้ประกอบการธรุกจิสิง่ทอและเครื่องนุง่ห่มให้หนัมาผลิตสินค้าในกลุม่ 

Medical Textile ซึง่เป็นสนิค้าที่มมีูลค่าสูงกวา่สิง่ทอทั่วไป และยังเล็งเห็นว่ากลุ่มส่ิงทอ

ท่ัวไปน้ันมีการแข่งขันท่ีค่อนข้างรุนแรง อีกท้ังไทยยังสูญเสียความสามารถใน       

การแข่งขันในเวทีโลกไปแล้ว หลังจากไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

(Generalized System of Preferences: GSP) จากสหรฐัอเมรกิาและสหภาพ

ยุโรปต้ังแต่ปี 2015 อย่างไรก็ดี ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน              

ท่ีผ่านมายังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ท าให้ธุรกิจน้ียังไม่ประสบความส าเร็จนัก 

Krungthai COMPASS จึงขอเสนอแนะให้ภาครฐัหันมาส่งเสรมิธุรกิจเพ่ิมขึ้น เพ่ือ

ช่วยฟ้ืนฟูธุรกิจส่ิงทอและเคร ื่องนุ่งห่ม ซ่ึงมีมูลค่ารวมคิดเป็น 5% ของ GDP 
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ปัจจุบัน ทางสถาบนัพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ทอเข้ามามีบทบาทเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการ

และหน่วยงานภาครฐั เช่น โรงพยาบาล เพ่ือช่วยสรา้งความเข้าใจและสรา้งเครอืข่ายให้เข้าถึง

ลูกค้า อีกท้ัง ยังรเิร ิม่ออกฉลากส่ิงทอในนาม “Smart Fabric” เพ่ือรบัรองคุณภาพผ้า ท่ี มี

คุณสมบัติพิเศษต่างๆ เช่น การป้องกันเชื้อโรค นอกจากน้ี ภาครฐัได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

แก่ธุรกิจน้ีผ่านมาตรการส่งเสรมิการลงทุนของบีโอไอในกลุ่มวัสดุและผลิตภัณฑ์ทาง  

การแพทย์ โดยมูลค่าเงนิลงทุนของโครงการส่ิงทอทางการแพทย์ท่ีได้รบัอนุมัติจากบีโอไอ 

เพ่ิมขึ้นราว 4 เท่าตัว จาก 405 ล้านบาทในปี 2018 เป็น 2,148 ล้านบาทในปี 2020 

ขณะเดียวกัน มูลค่าเงนิลงทุนของโครงการส่ิงทอทางการแพทย์ท่ีขอรบัส่งเสรมิจากบีโอไอ 

เพ่ิมขึ้นราว 3 เท่าตัว จาก 620 ล้านบาท ในปี 2018 เป็น 2,448 ล้านบาท ในปี 2020 (รูปท่ี 11) 

อข่างไรก็ดี การสนับสนุนจากภาครฐัในปัจจุบันค่อนข้างตอบโจทย์แก่ธุรกิจน้ีน้อย ภาครัฐ        

จึงควรมีมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือผลักดันให้ธุรกิจน้ีมีโอกาสเติบโตใน New Normal และ

เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะขยายตัวควบคู่กับเป้าหมาย Medical Hub ทาง Krungthai COMPASS

จึงขอเสนอแนะ 3 ประเด็นหลักท่ีจะส่งเสรมิธุรกิจน้ี ได้แก่ 

1) การผลักดันให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และศูนย์ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอทาง   

การแพทย์ เช่น ผ้าและเส้นใย โดยภาครฐัควรจัดอบรมเพ่ือสรา้งความเข้าใจและเรยีนรู ้

เทคโนโลยีในการผลิตส่ิงทอทางการแพทย์ ตามมาตรฐานสากลโลก เช่น CE มาตรฐาน

ของสหภาพยุโรป และ FDA มาตรฐานของสหรฐัอเมรกิา (รายละเอียดของขัน้ตอนการขอ

ใบรบัรองมาตรฐานอยู่ท่ี BOX 3) ส าหรบัการส่งเสรมิการทดสอบคุณภาพของส่ิงทอ

ทางการแพทย์ ภาครฐัมีแผนจะลงทุนซ้ือเคร ื่องทดสอบคุณภาพของผ้าใน ปี 2020 ซ่ึงเป็น

โครงการท่ีดีท่ีจะช่วยลดต้นทุนแกผู้่ประกอบการ เน่ืองจากปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยต้อง

ส่งผ้าไปตรวจสอบท่ีต่างประเทศ ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายมากราว 5 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาทต่อ      

การทดสอบ 1 ครัง้ และมักใช้เวลานานราว 3-4 เดือน (สัมภาษณ์จากผู้ประกอบการและ

สมาคมอุตสาหกรรมเคร ื่องนุ่งห่มไทย) อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน โครงการน้ียังไม่มีรายงานท่ี

ผ่านการอนุมัติจากภาครฐัท่ีชดัเจนนัก (สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการน้ีได้ท่ี 

http://thaime.nesdc.go.th/)

Smart Fabric คืออะไร

Smart Fabric คือ ฉลากท่ีใชเ้ป็นตรารบัรองมาตรฐานคุณภาพให้กับผู้ผลิตสินค้า

ส่ิงทอไทย ซ่ึงรบัรองโดยสถาบันส่ิงทอแห่งประเทศไทย มีท้ังหมด 4 ฉลาก 

ได้แก่ 1)ฉลากคุณภาพส่ิงทอ 2)ฉลากคุณภาพส่ิงทอท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ

รูห้รอืไม่

ที่มา : MOC สถาบันสิ่งทอแห่งประเทศไทย และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ยกตัวอย่าง หน้ากากผ้าท่ีมีนวัตกรรมป้องกันเชื้อโรคได้ 

ย่ีห้อ Medmask ของ บจ.เช็พเอิด และย่ีห้อ Blue 

Bear ชื่อรุน่ 3D BAMBOO PERMA ของ บจ.พาลาดิน 

เวริค์แวร ์

3)ฉลากคุณภาพส่ิงทอท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม และ 4)ฉลากคุณภาพ

ส่ิงทอท่ีมีคุณสมบัติพิเศษและเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

http://thaime.nesdc.go.th/
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620

2,018

2,448

2018 2019 2020

รูปที่ 11 มูลค่าการลงทุนของกลุ่มส่ิงทอทางการแพทย์ที่ไดร้บัอนมุัตแิละที่ขอรบัส่งเสรมิการลงทนุจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI)

ที่มา : BOI และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ สิง่ทอทางการแพทย์ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ในปัจจุบันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แบบ Non-Woven Fabric เชน่ Spun Bond หรือ 

Melt Blown เป็นต้น ที่ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนามัยและกิจการ
ผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้า (BOI, ก.พ. 2021)

ในปี 2018-2020 บีโอไอเร่งอนุมัติโครงการลงทุนในกลุ่ม Medical Textile 

การขอรบัส่งเสรมิฯ         การอนุมัติส่งเสรมิฯ

หน่วย: ล้านบาท

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกลุ่มสิ่งทอท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-8 ปี โดย

กลุ่มเส้นใยท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ป้องกัน

แบคทีเรียได้ จะได้รับยกเว้นภาษีฯ มากสุดท่ี 8 ปี 

รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ส่ิงทอเพ่ือสุขอนามัย

แบบใช้แล้วท้ิง เช่น หน้ากากอนามัย จะได้รับ

ยกเว้นภาษีฯ 3-5 ปี

 จะได้รับลดหย่อนภาษีฯอีก 50% เพ่ิมเติม เป็น

ระยะเวลา 5 ปี แต่ต้องรับส่งเสริมภายในปี 2021

 ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 0-8 ปี 

โดย เส้ น ใ ย ท่ี มี คุณสมบั ติอื่ น ท่ี มิ ใ ช่ ทาง   

การแพทย์ เช่น ทนไฟ จะได้รับยกเว้นภาษีฯ มาก

สุดท่ี 8 ปี ขณะท่ี การผลิตเส้นใย ผ้าผืน และ

เครื่องนุ่งห่มท่ัวไปจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีฯ แต่จะ

ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นแทน เช่น ได้รับยกเว้น

อากรการน าเข้าวัตถุดิบ

กลุ่มส่ิงทอทางการแพทย์ กลุ่มส่ิงทอท่ัวไปและส่ิงทอทางเทคนิคอ่ืน

405

2,115 2,148

2018 2019 2020

295%

430%
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2) อ านวยความสะดวกในดา้นการสร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผลติภัณฑส์ิง่

ทอทางการแพทย์ เช่น การเรง่ออกมาตรฐานมอก. ท่ีอยู่ภายใต้ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

3) บูรณาการร่วมกนัระหว่างคลัสเตอร์ Medical Textile กับคลัสเตอร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เช่น กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มเคร ื่องมือแพทย์ เพ่ือให้เกดิการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และรว่มมือกันพัฒนาส่ิงทอทางการแพทย์ไทยอย่างจรงิจัง ซ่ึงปัจจุบัน มีลักษณะ    

การรวมกลุ่มแยกเฉพาะคลัสเตอรเ์ดียวกัน

ส าหรับการส่งเสริมกลุม่ผู้ประกอบการขนาด SMEs จะขอเสนอแนะใหม้ีหนว่ยงานที่ช่วย

รวมกลุ่มผู้ผลติขนาด SMEs หรอืรวบรวมค าสัง่ซื้อวัตถุดบิหลกั ได้แก่ เสน้ใยหรือผ้าผืน

ที่ผสมสารที่มคุีณสมบตัิป้องกันเช้ือโรคและฝุ่นได ้จากกลุม่ผู้ผลิตขนาด SMEs รวมกัน 

เพ่ือให้มีอ านาจต่อรองราคาจากการซื้อวัตถุดบิลอ็ตใหญ่จากกลุ่มผู้ผลิตปิโตรเคมีและ

เส้นใยประดิษฐ์ ซ่ึงอาจมีวธีิการจัดการค าส่ังซ้ือขายสินค้าผ่าน Online Platform ท่ี

คล้ายคลึงกับรูปแบบของแอปพลิเคชัน “PIN DUO DUO” ของจีน โดยเป็นแอปพลิเคชัน 

e-Commerce ท่ีมีฟังก์ชนัให้สรา้งเครอืข่ายระหว่างผู้ซ้ือรายย่อย กับผู้ขายรายใหญ่ ท่ี

สนใจซ้ือขายสินค้าปรมิาณมากจากการรวมกลุ่มของฝ่ังผู้ซ้ือ (Group Buying)

รูปที่ 12 PIN DUO DUO แอปพลิเคชัน e-Commerce ใหมข่องจนี ที่ส่วนหนึง่มกีารรวมค าส่ังซ้ือล็อตใหญจ่าก 
SMEs หลายราย เพ่ือต่อรองราคากับ Suppliers (B2B)

ที่มา : Finnomena, Pinduadua และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

PIN DUO DUO เปน็แอปพลิเคชันทีเ่ช่ือมโยงและเกบ็ขอ้มูลจากการแชท และ Social media เพ่ือรวบรวมกลุ่มคนที่
สนใจตัวสินค้าเดียวกนัและต่อยอดไปยังการซ้ือขายสินคา้กันในปริมาณมาก จากการรวมค าส่ังซ้ือของฝ่ังผู้ซ้ือ (Group 
buying) โดย ณ เดือนกันยายน 2563 PIN DUO DUO มีร้านค้ามากกวา่ 5.1 ล้านราย และมผู้ีซ้ือประมาณ 731.3 ล้านราย
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ไต้หวัน ถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีความพรอ้มด้านอุปกรณ์ทางการแพทย ์และสามารถรบัมือ

กับการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 เป็นอยา่งดี สะท้อนได้จากจ านวนผู้ติดเชื้อไวรสั

โควดิ-19 สะสม ณ วันท่ี 23 ก.พ. 2021 อยู่ท่ี 942 คน ซ่ึงมีจ านวนน้อยมาก เม่ือเทียบ

กับผู้ติดเชื้อท่ัวโลกท่ีมีจ านวน 112 ล้านคน (ในไทยมีจ านวน 25,692 คน)6 โดยกุญแจ

แห่งความส าเรจ็ครัง้น้ีมาจากมาตรการป้องกันโรคของภาครัฐท่ี เข้มงวด และ       

ความพรอ้มทางด้านสาธารณสุข ซ่ึงภาครฐัพยายามผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ครัง้ใหญ่ท้ังระบบสาธารณสุข ซ่ึงเกี่ยวโยงไปถงึส่ิงทอทางการแพทย์ด้วย หลังจากเกิด

การระบาดของซารส์ (SARs)ในช่วงปี 2002-2003

ท าให้ในปี 2003 มีการกอ่ต้ังสมาคม Taiwan Technical Textiles Association (TTTA) 

ขึ้น ซ่ึงเป็นความรว่มมือระหว่างหน่วยงานของภาครฐัและภาคเอกชน เพ่ือต่อยอด

พัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอทางเทคนิค โดยเฉพาะส่ิงทอทางการแพทย์ จนท าให้ไต้หวัน

สามารถผลิตส่ิงทอทางการแพทย์ใช้เองในประเทศเพ่ือลดพ่ึงพาการน าเข้าจาก

ต่างประเทศ อีกท้ังยังผลิตได้มากจนเหลือส่งออก ซ่ึงเห็นได้จากมูลค่าการส่งออก

หน้ากากอนามัยของไตห้วันเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 620% ในปี 2019 จากปี 2004 

และในปี 2020 ไต้หวันได้เป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยรายใหญ่อันดับสองของโลกที่มี

ส่วนแบง่ตลาดคิดเป็น 20% รองจากจีนที่ครองส่วนแบ่งตลาดที่ 50% ของความต้องการ

หน้ากากอนามัยทัว่โลก7 ท าให้ไต้หวันมีหน้ากากอนามัยใช้เพียงพอในการช่วยควบคุม

การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ในประเทศได้ดี

รูปที่ 13 มูลค่าการส่งออกหน้ากากอนามยัของไต้หวัน

ที่มา : International Trade Centre (Trade Map), ก.พ. 2021
หมายเหตุ: HS Code (รหัสของสินค้า) ได้แก่ 63079050106 และ 63079050204

>> เรียนรู้กรณีศึกษา Medical Textile จากไต้หวันท่ี
ส าเร็จได้ เพราะรัฐและเอกชนผนึกก าลัง

ในปี 2019 ไต้หวนัมมีูลคา่การส่งออกหนา้กากอนามัยเพ่ิมข้ึนถึง 620% จากปี 2004 แต่หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19
ไต้หวันงดส่งออกหนา้กากอนามยัลง เพ่ือให้ใช้ในประเทศไดเ้พียงพอ ท าให้มูลค่าการส่งออกหดตัวลงมากในปี 2020

6 World Health Organization และ CEIC Data
7 “Industrial Protective Clothing & Equipment Market”, Ariztion (ส.ค. 2020)

3

18

2004 2019

13

5

9M2019 9M2020

หน่วย: ล้านดอลลาร์ฯ

620% 
-63.4%
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รูปที่ 14 กลุ่มสมาชิกของ Taiwan Technical Textiles Association (TTTA) ตัวอย่างการรวมกลุ่มระหว่างคลัสเตอร ์

ที่มา : Taiwan Technical Textiles Association และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ส่ิงทอเทคนิค ซ่ึงรวมถึงส่ิงทอทางการแพทย์ในไต้หวัน ประสบความส าเร็จได้จากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่งหนึง่ในนั้นมาจาก TTTA ที่เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการในกลุ่มส่ิงทอ 
กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มเคร่ืองจกัร โดยรวมมีสมาชิกกว่า 201 ราย เพ่ือช่วยสร้างองคค์วามรู้และร่วมกันควบคุมต้นทุน
การผลิตให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก

e.g. 

Taiwan Man-Made Fiber 
Industries Association

Taiwan Nonwoven Fabric 
Association.

e.g. 

Chi Chung Textile Industries

Taiwan Taffeta Fabric

e.g. 

Chiefwell Engineering

Sheen Tech 

e.g. 

Yeu Ming Tai Chemical 
Industrial

Nan Ya Plastics
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บทสัมภาษณ์พิเศษจาก 3 ผู้เชี่ยวชาญในกลุม่ธรุกิจ
สิ่งทอทางการแพทย์

BOX 1
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2020 ภาครฐัและผู้ประกอบการไทยได้รว่มมือกันผลิต

ชุด PPE รุน่ “เราสู้” ซ่ึงเปน็ชุด PPE ระดับ 2 ที่ผลิตออกมาแล้วสามารถซักให้

กลับไปใช้ใหม่ได้ราว 20 ครัง้ และรุน่ “เราชนะ” ซ่ึงเปน็ชุด PPE ระดับ 4 ที่มัก

ใช้ในห้องผ่าตดั จงึจ าเปน็ต้องระมดัระวงัอย่างมาก โดยตัดเย็บด้วยเครื่องจักร

พิเศษเพ่ือให้สามารถป้องกันน้า เช้ือโรค และเลือดที่จะซึมเข้าสู่ชุด ทั้งนี้ ทาง 

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลศิ ผู้อ านวยการสถาบนัพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ทอ ได้

ให้สัมภาษณ์กับ Krungthai COMPASS ว่า การที่ไทยสามารถผลิตชุด PPE 

แล้วใช้ในสถานพยาบาลได้จรงิเป็นครัง้แรกในป ี2020 เปน็จุดเริม่ตน้ทีด่ีที่ท าให้

ต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย หันมายอมรบัความสามารถของ      

คนไทย จนสนใจจะส่ังซ้ือชุด PPE จากไทย แต่การส่ังซ้ือสินค้าล็อตแรกนั้น

กลับไม่ประสบความส าเรจ็ เนื่องจากราคาชุด PPE ของไทย ค่อนข้างสูงกว่า

จีนหรอืไต้หวัน ซ่ึงประเทศเหล่านี้คอ่นข้างได้เปรยีบจากที่มีต้นทุนการผลิตที่

ต่ากว่าของไทยมาก

ดร.ชาญชัย สิรเิกษมเลิศ กล่าวต่อวา่ การได้รบัแรงสนบัสนนุจากภาครฐั เช่น 

บรกิารทดสอบผ้าตามมาตรฐานสากล และการเ ช่ือมโยงธุรกิจในห่วงโซ่

อุปทานที่เกี่ยวข้อง เป็นทางเลือกหนึง่ทีด่ีในการผลักดนัธรุกิจส่ิงทอทั่วไปเดิม

ให้ไปสู่ธุรกิจส่ิงทอทางการแพทย์ เพ่ือเสาะหาโอกาสในตลาดใหม่  ๆเพ่ิมข้ึน ซ่ึง

อาจเรยีนรูเ้พ่ิมเติมจากการปรบัตัวของประเทศไต้หวันที่ทั้งภาครฐัและภาค

เอกชนหันมาผลักดันธุรกจิส่ิงทอทางการแพทย์อย่างจรงิจงั หลังไต้หวันได้รบั

ผลกระทบจากการระบาดของซารส์ (SARs) ในช่วงปี 2002-2003

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ 
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ทาง คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 

ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ Krungthai COMPASS ซ่ึงมคีวามเหน็สอดคล้องกันว่า 

ภาครฐัควรหันมาส่งเสรมิธรุกิจส่ิงทอทางการแพทย์ โดยประเด็นที่ควรเรง่

ด าเนินการคือ การเสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้หแ้ก่ผู้ประกอบการ และการก าหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑส่ิ์งทอทางการแพทย์ทีใ่ช้ในประเทศไทย ตามมาตรฐานของ

มอก.หรอื อ.ย. เพ่ือใหผู้้ประกอบการมแีนวทางในการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์

ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเฉพาะบุคลากรและเจา้หนา้ที่ในสถานพยาบาล 

ทั้ง นี้  ล่ า สุ ด ณ  เ ดื อนพ . ย .  2020 ส า นั ก ง านม าต รฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เห็นชอบใหเ้รง่จดัท ามาตรฐานสินคา้

จ านวน 395 มาตรฐาน โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตาม

นโยบายเรง่ด่วนของรฐับาลก่อน ซ่ึงหนึ่งในนั้นเป็น ส่ิงทอทาง  

การแพทย์ที่ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน

ขณะเดียวกัน คุณไชยยศ รุ่งเจริญชัย เจ้าของบริษัท เพอร์มา          

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ซ่ึงเป็นรายหนึ่งที่เช่ียวชาญด้านส่ิงทอทางการ

แพทย์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ แก่ทีม 

Krungthai COMPASS ว่า ผลิตภัณฑ์ ส่ิงทอปลายน้าที่ ใช้เ พ่ือ

สุขอนามัย (Wellness)มีกระบวนการผลิตที่ ไม่ ซับซ้อนและมีต้นทุน     

การผลิตที่น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ส่ิงทอปลายน้าที่ ใช้เฉพาะทางการแพทย์ 

(Illness) เนื่องจากสินค้าที่ใช้เฉพาะในกลุ่ม Illness มักมีต้นทุน   

การผลิตเพ่ิมเติมจากการทดสอบสินค้าให้ผ่านเกณฑ์ทางการแพทย์ 

ตามมาตรฐานระดบัโลก จึงจะได้รบัการยอมรบัจากทัง้ตลาดในประเทศ

และต่างประเทศ ดังนั้น จึงแนะน าให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าสู่

ธุรกิจนี้ เริม่ต้นเจาะตลาดส่ิงทอทางการแพทย์ในกลุ่ม Wellness

ก่อน เช่น ผ้าผืนและเครื่องนุ่งห่มที่สะท้อนน้าและป้องกันเช้ือโรค

คุณไชยยศ รุ่งเจริญชัย 

คุณยุทธนา ศิลปส์รรค์วชิช์ 
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Section3

โอกาสที่ 
Medical Textile ไทย 

จะไปต่อได้
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ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ทาง Krungthai COMPASS มองว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอทาง  

การแพทย์ประเภทที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพจะลงทุนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ใช้

ภายนอกร่างกาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพ่ือสุขอนามัย (Health and Wellness)

เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีไม่ต้องผ่านการรบัรองมาตรฐานทางการแพทย์ท่ี มีหลาย

ขั้นตอน ซ่ึงท าให้มีต้นทุนท่ีต่ากว่า นอกจากน้ี ผู้ประกอบการไทยยังมีโอกาสขยาย    

เข้าสู่ตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีใชใ้นทางการแพทย์ (Medical and Patient Care)

ได้อีก 2 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์แบบ Woven หรอืส่ิงทอท่ีขึ้นรูปจากผ้าผืน ซ่ึงสามารถใช้

แล้วน ากลับมาใช้ต่อได้บ่อยครัง้ และผลิตภัณฑ์แบบ Nonwoven หรอืส่ิงทอท่ีมักขึ้น

รูปจากเม็ดพลาสติกหรอืเส้นใยโดยไม่ผ่านกระบวนการถกัทอ ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีใช้แล้วท้ิง 

ท้ังน้ี บุคลากรทางการแพทย์ไทยในปัจจุบันมักเลือกใช้ บางผลิตภัณฑ์ แบบ 

Nonwoven มากกว่า  เช่น ชุด PPE ในห้อง ผ่าตัด เน่ืองจากการซักผ้าตา ม

โรงพยาบาลในปัจจุบันยังมีน้อยแห่งท่ีก าจัดเชื้อโรคออกจากผลิตภัณฑ์แบบ Woven 

ได้อย่างปลอดภัย 
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ส าหรับในระยะยาวอีก 5-10 ปีข้างหน้า เม่ือผู้ประกอบการส่ังสมประสบการณ์และ

สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงด้วยตัวเองหรอืเรยีนรูร้ว่มกับพันธมิตรจาก

ต่างประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แล้ว อาจขยายไลน์สินค้าไปยังกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ส่วนที่ใช้ภายในร่างกายได้ต่อ เช่น เส้นเลือดเทียม 

และเอ็นเทียม ซ่ึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีถูกน าเข้ามาจากต่างประเทศท้ังหมด

รูปที่ 15 3 ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอทางการแพทย์ทีผู้่ประกอบการไทยจะไปต่อไดใ้นระยะ 3-5 ปีข้างหนา้ 

ที่มา : รวบรวมขอ้คิดเห็นจากผู้ประกอบการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ทอไทย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
และประเมินโดย Krungthai COMPASS

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพ่ือสุขอนามัย 
(Health and Wellness) 
เช่น ชุดกีฬาที่กันแบคทีเรีย

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในทางการแพทย์ 
(Medical and Patient Care) 
และใช้ภายนอกร่างกาย โดยท าจากผ้า Woven ที่
เคลือบสารป้องกันเช้ือโรค หรือเส้นใยที่ผสมสาร
ป้องกันเช้ือโรค ซ่ึงสามารถซักแล้วน ากลับมาใช้ใหม่
ได้ เช่น หน้ากากผ้าแบบสะท้อนน้าและป้องกัน
แบคทีเรีย 

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในทางการแพทย์ 
(Medical and Patient Care) 
และใช้ภายนอกร่างกาย โดยท าจากผ้า Nonwoven 
ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ส่ิงทอชนิดท่ีใช้ได้คร้ังเดียวแล้วท้ิง 
เช่น หน้ากากอนามัย
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ที่มา : Allied Market Research และ Arizton (พ.ย. 2020) รวบรวมโดย Krungthai COMPASS 

>> เปรียบเทียบการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนและรายได้ท้ัง 3 ผลิตภัณฑ์

8 ผลิตภัณฑ์ที่ใชเ้ฉพาะทางการแพทย์ (Medical & Patient Care) และใชภ้ายนอกร่างกาย โดยท าจากผ้า Woven ที่เคลือบสารป้องกันเชือ้โรค 
หรือเส้นใยที่ผสมสารป้องกันเชือ้โรค ซึง่สามารถซกัแล้วน ากลับมาใชใ้หม่ได้ เชน่ หน้ากากผ้าแบบสะท้อนน้าและป้องกันแบคทีเรีย 
9 ผลิตภัณฑ์ที่ใชใ้นทางการแพทย์ (Medical & Patient Care) และใชภ้ายนอกร่างกาย โดยท าจากผ้า Nonwoven ซึง่เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอชนิดที่
ใชไ้ด้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เชน่ หน้ากากอนามัย
10 Alibaba
11 สัมภาษณ์จากผู้ประกอบการบริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
12 อ้างอิงตามทิศทางของมูลค่าตลาดในเอเชยีแปซฟิิก, Allied Market Research (พ.ย. 2020) และ Arizton (2020)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เพ่ือสุขอนามัย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เฉพาะทางการแพทย์
โดยใช้ผ้า Woven8

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เฉพาะทางการแพทย์
โดยใช้ผ้า Nonwoven9

กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีไทยจะมีศักยภาพท าได้ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า 

 หากเดิมเป็นผู้ผลิตผ้า 
Woven ต้องลงทุน
เครื่องจักรใหม่ ซ่ึงมี
ราคาท่ีประมาณ 
100,000– 1,000,000
ดอลลาร์/ชุด 11

 ไม่จ าเป็นต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่ 
 กรณีท่ีเคลือบสารกันเช้ือโรคบนผืนผ้า ต้นทุนจะเพ่ิม 

+15%
 กรณีท่ีเคลือบสารกันเช้ือโรคบนเส้นใย ต้นทุนจะเพ่ิม 

+30% (สัมภาษณ์จากผู้ประกอบการ 10) 

การเปล่ียนแปลง
ของต้นทุนการ

ผลิตท่ีต่อยอดจาก
ธุรกิจเดิมที่ผลิต

ส่ิงทอท่ัวไปอยู่แล้ว

แนวโน้มการ
เติบโตของไทย

ในปี 2020-27 12

จ าเป็นต้องเข้าใจ
เคร่ืองมือทาง

การแพทย์ และ
มาตรฐานสากล
โลก เช่น CE และ 

FDA อย่างถ่องแท้

 เสื้อผ้า +8.4%
 สินค้าใช้ในบ้าน +8.1%
 สินค้าอื่ นๆ  +6.3%

 หน้ากากอนามัย  +144%
 ชุด PPE +203%

(Asia-Pacific)
หน่วย: พันล้านดอลลารฯ์

1.6

2.7

2020 2027f

1.2

2.2

2020 2027f

+8.0%

AVG. 
Growth Rate

+8.7%

(หน่วย: %ต่อปี)

AVG. 
Growth Rate



32

ที่มา : 1) “Global Healthcare Fabric Market”, Mordor Intelligence (ธ.ค. 2020) 
2) “Global Antimicrobial Textiles Market”, Allied Market Research (พ.ย. 2020)
3) “Global Non-Woven Fabric Market”, Mordor Intelligence (ก.ย. 2020) 
4) ขอ้มูลทางการเงนิมาจาก Bloomberg (ก.พ. 2020) 

หมายเหตุ: แม้วา่เกิดวกิฤตโควดิ-19 ในปี 2020 ซึง่กดดันต่อรายได้และก าไรของหลายบริษัททั่วโลก แต่ทั้ง 4 รายขา้งต้นนี้ ได้รับผลกระทบไม่มากนัก โดย
Dupont, Indorama และ Taray มีรายได้หดตัวที่ 5.2%, 11,2% และ 12.4%YoY ส่วน EBITDA margin อยู่ที่ 22.3%, 7.6% และ 11.1% ตามล าดับ 
ขณะที่ Berry Global มีรายได้ขยายตัวที่ 23.7%YoY ในปี 2020 และ EBITDA margin อยู่ที่ 19.9%

>> ถอดบทเรียนจากผลประกอบการของผู้เล่นระดับโลก

เม่ือพิจารณาผลประกอบการของผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับโลกจากท้ังสองกลุ่ม

คือ กลุ่มท่ีเน้นผลิตภัณฑ์ส่ิงทอแบบ Woven และกลุ่มท่ีเน้นผลิตภัณฑ์ส่ิงทอแบบ 

Nonwoven เห็นได้ว่า กลุ่มที่เนน้ผลติภัณฑส์ิ่งทอแบบ Nonwoven มักมอัีตราก าไรที่

สูงกว่า ซ่ึงบางรายต่อยอดธุรกจิมาจากกลุ่มปิโตรเคมี เช่น Dupont ท าให้ได้เปรยีบ

ด้านต้นทุน อย่างไรก็ดี กลุ่ม Nonwoven มักมีมูลค่าลงทุนเร ิม่ต้นท่ีสูง

รูปที่ 16 เปรยีบเทียบอัตราผลตอบแทนของรายใหญใ่นกลุ่ม Woven และ Nonwoven

(ส่ิงทอที่ขึ้นรูปจากเส้นใยหรอืผ้า สามารถน ากลับมาใช้ต่อได้)
เน้น Woven                                       เน้น Nonwoven

(ส่ิงทอที่มักขึ้นรูปจากเม็ดพลาสติก ซึ่งมักใช้แล้วทิ้ง)
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>> หากสนใจท าธุรกิจ Medical Textile ต้องเร่ิมต้นอย่างไร

1) ต้องเข้าใจกระบวนการผลิตและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

หากผู้ประกอบการสนใจท่ีจะท าธุรกิจผลิตส่ิงทอทางการแพทย์ แต่เป็นผู้ท่ีไม่เคยท า

ธุรกิจส่ิงทอมาก่อนหน้าน้ี ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเรยีนรูก้ระบวนการผลิตส่ิงทอใน

เบ้ืองต้นก่อน อีกท้ัง ต้องด าเนินการแจ้งเปล่ียนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ 

ภ.พ.09 เพ่ือขอเปล่ียนแปลงประเภทโรงงาน และในกรณีท่ี มีการเปล่ียนแปลง

เคร ื่องจักร ต้องย่ืนขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หากเป็นผู้ประกอบการท่ีเคยท า ธุรกิจส่ิงทอมาก่อน จ า เป็นต้องเรยีนรู ้และท า         

ความเข้าใจเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนมาตรฐานสากล

โลก เช่น CE และ FDA ส่วนด้านการผลิต ส่ิงท่ีต้องปรบัเปล่ียนชัดเจนคือ วัตถุดิบและ

วธีิการตัดเย็บ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเป็นโรงงานขนาด SMEs มักปรบัเปล่ียนการขึ้นรูปส่ิงทอ

ใหม่ๆ ได้ง่ายกว่าโรงงานขนาดใหญ่ โดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนเคร ื่องจักรใหม่มาก

ท้ังน้ี กระบวนการผลิตส่ิงทอทางการแพทย์มีความแตกต่างบ้างจากการผลิตส่ิงทอท่ัวไป 

ต้ังแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า โดยเส้นใยและผืนผ้าท่ีจะน ามาใช้ต้องเคลือบหรอืผสมสารท่ี

สะท้อนน้าและกนัเชื้อโรคเพ่ิมเติม นอกจากน้ี การผลิตขั้นปลายน้าจ าเป็นต้องใชด้้ายท่ี

มีคุณสมบัติสะท้อนน้าและต้องตัดเย็บให้ส่ิงทอทางการแพทย์สามารถสะท้อนน้าและ

กันเชื้อโรคได้ด้วยเช่นกัน รวมถึงต้องผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีภาครฐัก าหนดไว้

ส าหรบัผู้ประกอบการท่ีสนใจจะเจาะกลุ่มเป้าหมายในสถานพยาบาลสามารถพิจารณา

ขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างได้จาก BOX 2

รูปที่ 17 กระบวนการผลิตส่ิงทอทางการแพทย์

Medical Textile เป็นผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตไดจ้ากเส้นใยทัว่ไป หรอืเส้นใยทีม่ีคุณสมบตัิพิเศษ เช่น ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย 
รวมถึงการควบคมุผลิตภัณฑ ์ข้อก าหนดอ่ืนๆของผลิตภัณฑส่ิ์งทอทางการแพทย์ให้เปน็ไปตามมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องอีก
ด้วย อาทิ การทนต่อไฟ หรือ สามารถซักได้หลายคร้ังแล้วยังคงคุณสมบัติเดิมไว้ได้
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โพลิเมอร์ เส้นใย เส้นด้าย

ทอ ถัก ถักเกลียว ไม่ทอ

ย้อม, เคลือบ, 

ตกแต่งส าเรจ็
ผ้าผืน

ส่ิงทอและเครือ่งนุ่งห่มทางการแพทย์ 

Medical Textile

ฝังหรอืฉีดพ่น เพ่ิมคุณสมบัติทางการแพทย์

ที่มา : Laura V. Rodriguez, Chemicals and Textiles Division Office of Industries

อุตสาหกรรม
ต้นน้า

ได้แก่ เส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์ ซ่ึง
อาจมีการเพ่ิมคุณสมบัติทางการแพทย์ใน
กระบวนการนี้ ด้วยการฝังหรอืฉีดพ่นสารที่
ปกป้องจากเช้ือโรค

อุตสาหกรรม
กลางน้า

มี 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ผ้าทอ (Woven) 
ผ้าไม่ทอ (Nonwoven) ผ้าถัก (Knit) 
และผ้าถักแบบฟั่ นเกลียว (Braid)

อุตสาหกรรม
ปลายน้า

เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของส่ิงทอและ
เครือ่งนุ่งห่มทางการแพทย์

หมายเหตุ: *ผลติภัณฑ์กลางน้าและผลิตภัณฑ์ปลายน้า จะต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก. ตามเป้าประสงค์ที่ต้องการใชผ้ลิตภัณฑ์ เชน่ สิ่งทอ
ส าหรับสถานพยาบาล ต้องได้รับการรับรอง มอก. 2501 เป็นต้น
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ขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างสิ่งทอทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาล 

BOX 2
ส่ิงทอทางการแพทย์ส่วนใหญ่สามารถไปทดสอบและขอใบรบัรองจากสถาบนั

อุตสาหกรรมส่ิงทอ

ที่มา : กรมบัญชกีลาง และตัวอย่างการประกวดราคาเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี (ส.ค. 2018)
หมายเหตุ: TOR = Term of Reference / LG   = Letter of Guarantee / e-GP = Electronic Government Procurement

สถานพยาบาล

โดยเบื้องต้น ผู้ประกอบการ 
สามารถค้นหารายการที่
จัดซ้ือจัดจ้างไดจ้าก
โรงพยาบาลต่าง  ๆหรือ
จากเว็บไซต์
http://www.gprocurement.
go.th/new_index.html

สถานพยาบาล
ประกาศ TOR เพ่ือ
เปดิประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้าง

ธนาคาร

อนุมติั หนังสือค้า
ประกัน (LG) ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ย่ืนขอหนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-GP)

เอกสารเสนอราคา และ
ใบรับรองส่ิงทอทางการ

แพทย์

ซื้อซอง TOR

ผู้ประกอบการส่ิงทอ

แจ้งผล
อนุมัติ

แจ้งผล
อนุมัติ

1

2

3

4

2) ต้องศึกษาและเลือกเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม

ก่อนอ่ืนต้องรูก้่อนว่าจะผลิตส่ิงทอทางการแพทย์ แบบ Wovenหรอื แบบ Nonwoven 

เพ่ือให้สามารถเลือกเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี วัตถุดิบหลักท่ี มักใช้ใน   

การผลิตส่ิงทอแบบ Woven คือ Polyethylene terephthalate (PET), Polyester

แล ะ Cotton ส่ วนวั ตถุ ดิบหลั กท่ี มักใช้ในการผลิตส่ิงทอแบบ Nonwoven คื อ 

Polypropyleneอย่างไรก็ดี ท้ัง PET และ Polyester สามารถน ามาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

ส่ิงทอแบบ Nonwoven ได้

http://www.gprocurement.go.th/new_index.html


35

ส าหรับเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในการผลิตสิ่งทอทางการแพทย์กลุ่ม Woven มีดังนี้

 การผลิตเส้นใยนาโนซงิค์ออกไซด์ เป็นนวัตกรรมการผลิตเส้นใยขั้นสูง ซ่ึงท าให้มี

คุณสมบัติสะท้อนน้าและลดการสะสมของแบคทีเรยีบนเส้นใยและเน้ือผ้า ด้วย

กระบวนการฝังนาโนซิงค์ออกไซด์กับเส้นใย (Polymerization) แทนการเคลือบสาร

ท่ีป้องกันแบคทีเรยีบนเน้ือผ้า นอกจากน้ี ยังสามารถน ามาใชใ้หม่ โดยซักได้มากกวา่ 

100 ครัง้ ปัจจุบัน ผู้ผลิตในไทยมีเพียงรายเดียวคือ บจ.เพอรม์า คอรป์อเรชั่น 

 การเคลือบและจุ่มผ้าผืนด้วยสารป้องกันเช้ือโรค วธีิน้ีค่อนข้างเป็นท่ีนิยมใช้ โดย

ปัจจุบันมีสารเคลือบท่ีป้องกันแบคทีเรยี 2 ประเภท ได้แก่ 1)สารจากธรรมชาติ 

เช่น ไคโตซาน ซ่ึงเป็นสารโพลิเมอรช์ีวภาพท่ีสกัดจากเปลือกของสัตว์ อาทิ  กุ้ง 

และ 2)สารสังเคราะห์ทางเคมี ซ่ึงมักใช้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Nano-particles โดยมี

สารท่ีนิยมใช้ ได้แก่ Nano-Silver, Nano-Titanium Dioxide และ Nano-Zinc 

Oxide อีกกลุ่มหน่ึงคือ Micro-particles โดยมีสารท่ี นิยมใช้ ได้แก่ Zinc-Pyrithione, 

Polyhexamethylenebiguanide และ Quat Silaneอย่างไรก็ดี วธีิน้ีมักน ากลับมา

ใช้ใหม่ได้ประมาณ 30 ครัง้ ซ่ึงน้อยกว่าวธีิการฝังนาโนฯ บนเส้นใย 

ส าหรับเทคโนโลยทีี่นิยมใช้ในการผลติสิง่ทอทางการแพทยก์ลุม่ Nonwoven มีดังนี้ 

 Electrostatic Spinning คือ การผลิตผืนผ้าท่ีขึน้รูปจากเส้นใยด้วยการใช้ไฟฟ้า

สถิต ท้ังน้ี เส้นใยสามารถท าจาก Polymer ท้ังในรูปแบบหลอมเหลว หรอืในรูป

ของสารละลาย วธีิการน้ีจะท าให้ได้เส้นใยท่ีเล็กมากระดับนาโนและสามารถ      

ต่อยอดพัฒนาเป็นส่ิงทอทางการแพทย์ท่ีใช้ในรา่งกายได้ เช่น วศิวกรรมตกแต่ง

เน้ือเย่ือกระดูก 

 Spunbond คือ การผลิตผืนผ้าท่ีขึ้นรูปจากเส้นใยแบบยาวโดยตรงโดยไม่ผ่าน

การถักทอ ท้ังน้ี เส้นใยท่ีน ามาใช้ก็ถูกฉีดออกมาจากเคร ื่องหลอมเม็ดพลาสติก

แบบอัดรดี (Extruder) และท าให้เย็น ก่อนจะเชื่อมเป็นผืนผ้าด้วยความรอ้น กาว 

หรอื การปักด้วยเข็มน้า (Hydro-Entanglement) 

 Wet Laid คือ การผลิตผืนผ้าท่ีขึน้รูปจากการกระจายเส้นใยแบบส้ันในน้า จากน้ัน

จึงเข้าสู่การกรองและนิยมใช้วธีิการเชื่อมเส้นใยให้เป็นผืนผ้าด้วยเคมี (กาว) และ

เคร ื่องจักรกลท่ีปักด้วยเข็ม

 Dry Laid คือ การผลิตผืนผ้าท่ีขึ้นรูปจากการกระจายเส้นใยแบบส้ันด้วยลม 

จากน้ันจึงน าเส้นใยท่ีได้เข้าเคร ื่องสาง และสามารถใช้วธีิการเชื่อมเส้นใยให้เป็น

ผืนผ้าได้ท้ังเคร ื่องจักรกลท่ีปักด้วยเข็ม การปักด้วยเข็มน้า ความรอ้น และกาว 

ท้ังน้ี เทคโนโลยีแบบ Wet และ Dry Laid สามารถใช้วัตถุดิบจากท้ังธรรมชาติและ

เคมีภัณฑ์ และเม่ือผลิตผ้าผืนแบบ Nonwoven จากแต่ละเทคโนโลยีได้ส าเรจ็แล้ว 

จึงน ามาเคลือบสารกันน้าและสารท่ีป้องกันเชื้อโรคต่อ

ที่มา : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ และ“Global Non-Woven Fabric Market”, Mordor Intelligence
(ก.ย. 2020) รวมถึงขา่ว ซึง่รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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3) ต้องศึกษาและเข้าใจกฎระเบียบ และใบอนุญาตต่างๆที่รับรองมาตรฐาน

การออกใบอนุญาตท่ีรบัรองมาตรฐานของส่ิงทอทางการแพทย์น้ัน มีเฉพาะผลิตภัณฑ์

ท่ีใช้ทางการแพทย์ (Medical and Patient Care) ท่ีมีความเส่ียงต่อรา่งกาย อาทิ 

หน้ากากอนามัย และชุด PPE โดยไม่รวมผลิตภัณฑ์ท่ี ใช้เพ่ือสุขอนามัย และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ทางการแพทย์อ่ืนท่ีไม่ได้ถูกน ามาใช้ภายใต้สภาวะท่ีมีความเส่ียงต่อ

การติดเชื้อโรค เช่น ชุดยูนิฟอรม์ของบุคลากรในสถานพยาบาล เป็นต้น

ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็นต้องผ่านการรบัรองมาตรฐาน ต้องมี

กระบวนการผลิตตามระเบียบท่ีภาครฐัก าหนดไว้ เชน่ กระบวนการผลิตต้องอยู่ในห้อง 

Clean Room ซ่ึงคือห้องปลอดเชื้อท่ีมีการควบคุมอนุภาคของฝุ่นและป้องกันเชื้อโรค

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ในประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานท่ีจะรบัรองคุณภาพ

ของส่ิงทอทางการแพทย์ ท าให้ผู้ผลิตต้องอิงตามมาตรฐานสากลโลก เช่น FDA (สหรฐัฯ) 

และ CE (สหภาพยุโรป) ซ่ึงมักท าการตรวจสอบกระบวนการผลิตต้ังแต่เส้นใย ผ้าผืน 

จนถึงผลิตภัณฑ์ส่ิงทอทางการแพทย์
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การขอใบรบัรองมาตรฐานสากล 
กรณีศึกษา CE Mark

BOX 3
มาตรฐานสากลโลกที่รบัรองคุณภาพผลติภัณฑ์ในหมวดเครื่องมอืแพทยแ์ละสินค้าที่

เกี่ยวข้องนั้น นิยมขอรบัรองจาก CE Mark ซ่ึงเป็นเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าที่

จ าหน่ายในสหภาพยุโรป และ FDA Mark (Food and Drug Administration)

ซ่ึงเป็นเครื่องหมายมาตรฐานสินคา้ที่จ าหนา่ยในสหรฐัฯ ทั้งนี้ สินค้าทีผ่่านมาตรฐาน

จากทั้งสองแห่ง มักไดร้บัการยอมรบัจากหลายประเทศทั่วโลก ซ่ึงรวมถึงไทยด้วย

ส าหรบัมาตรฐานสินค้าจาก CE (European Conformity) มีข้ันตอนการขออนุญาต

ใบรบัรอง ดังนี้

1. พิจารณาก่อนว่าเปน็ผลิตภัณฑร์ะดับใด ซ่ึงตามมาตรฐาน CE มีทั้งหมด 3 ระดับ 

(Classification) ไดแ้ก่ ระดับที่ 1 สินคา้ที่ใช้ภายนอกรา่งกาย เช่น หน้ากาก ระดับ

ที่ 2 สินค้าที่มีบางส่วนเข้าไปในรา่งกาย และระดบัที ่3 สินคา้ที่อยู่ภายในรา่งกาย ซ่ึงมี

ความเส่ียงมากสุดในกลุ่ม 

2. ด าเนินการกรอกข้อมูล ตามรายละเอียดใน Link http://www.cemarking 

association.co.uk/ โดยสินค้าในแตล่ะระดับจะมข้ัีนตอนทีซั่บซ้อน และมีค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินการที่แตกต่างกัน 

3. ส าหรบัผู้ประกอบการทีไ่ม่ไดต้ั้งธุรกิจในสหภาพยุโรป จ าเป็นต้องแต่งตั้งตัวแทน 

(CE Representative) เพ่ือประสานงานทางกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของ CE ใน

สหภาพยุโรป

4. หลังจากย่ืนเอกสารที่เกีย่วข้อง จะเข้าสู่ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

5. เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบและน าส่งข้อมูลเชิงเทคนิคเรยีบรอ้ยแล้ว จะได้รบั

ใบรบัรองมาตรฐาน CE ซ่ึงส่วนมากมักใช้ระยะเวลารวมโดยเฉล่ียประมาณ 3-4 เดือน 

(จากการสัมภาษณ์นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย)

ที่มา : European Commission, OIE และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

THE CE MARKING PROCESS
The CE Marking Process has six simple, but necessary steps to complete to enable you to 

CE Mark your product.

The 
CE Marking 

Process 

1: Identify the applicable 
Directive(S)

2: Identify the 
applicable 

requirements 
of the Directive(S)

3: Identify the appropriate 
route to conformity

4: Assessment of the 
product’s conformity

5: Compile the 
technical 
documentation

6: Make a Declaration 
and affix the CE Mark

Technical
file

http://www.cemarkingassociation.co.uk/
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ในช่วงปี 2020-2027

ส่ิงทอทางการแพทย์ (Medical textile) 

ของโลก มีแนวโน้มขยายตัวท่ี 7.8% ต่อปี 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซฟิิก (รวมไทย) มีแนวโน้ม

เติบโตสูงสุดในโลกท่ี 8.3% ต่อปี มูลค่าธุรกิจแตะท่ี 3 พันล้านดอลลาร์ฯ 

ซึ่งขยายตัวตามกระแส Health ใน New Normal และการเติบโตของ

Aging Society นอกจากน้ี ยังเป็นผลิตภัณฑย์่อยท่ีเติบโตดีสุดในกลุ่มส่ิงทอเทคนิค 

เม่ือเทียบกับ 3 อันดับแรกในกลุ่มส่ิงทอเทคนิค ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุด ได้แก่

ส่ิงทอในกลุ่มยานยนต์ ส่ิงทอในภาคอุตสาหกรรม และส่ิงทอทางกีฬา (สัดส่วนรวมกันท่ี 53%) 

มูลค่าธุรกิจรวมในตลาดเอเชียแปซิฟิค มีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าท่ี 4.0-5.2% ต่อปี 

ส าหรับในไทย ส่ิงทอทางการแพทย์เป็นธุรกิจหน่ึงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

ท่ีภาครัฐก าลังส่งเสรมิการลงทุน อีกท้ังจะได้อานิสงส์จากแผน Medical Hub ท่ีภาครัฐ

มุ่งให้เกิดข้ึนภายในปี 2025 ท าให้ธุรกิจน้ีมีโอกาสเติบโตดีใน New Normal

ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า Krungthai COMPASSมองว่าธรุกิจย่อยในกลุ่ม Medical Textile 

ท่ีมีศักยภาพไปต่อได้ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑท่ี์ใช้ภายนอกร่างกาย ได้แก่ 

1)ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพื่อสุขอนามัย (Health & Wellness) 2)ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เฉพาะทางการแพทย์ 

(Medical & Patient Care) โดยท าจากผา้ Woven(ชนิดท่ีซักแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ได้) 

และ 3)ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เฉพาะทางการแพทย์ โดยท าจากผ้า Nonwoven (ชนิดท่ีใช้ได้ครั้งเดียว

แล้วท้ิง) โดยมูลค่าผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เฉพาะทางการแพทย์มีทิศทางขยายตัวเฉล่ีย 8.7% ต่อปี 

ซึ่งเติบโตดีกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพื่อสุขอนามัยท่ีมีทิศทางขยายตัวเฉล่ีย 8.0% ต่อปี ในช่วง

ปี 2020-2027 อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑท่ี์ใช้เพื่อสุขอนามัยมีประเด็นท่ีน่าสนใจตรงท่ี

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผูบ้รโิภคท่ัวไป ซึ่งหมายถึงฐานตลาดท่ีกว้าง และไม่จ าเป็น

ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานทางการแพทย ์ซึ่งมักใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง

>>สรุป
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คณะผู้จัดท า >>

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรูจั้กอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน
ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตรท่ี์มีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 
สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซ้ึง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการขา่วและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกวา่ 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor 
of Economics ท่ี San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์    
จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of 

Michigan ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

นิรติัศัย มีประสบการณ์การท างานวจัิยด้านการลงทุนในโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ทางคมนาคมขนส่ง รวมถึงการวเิคราะห์ในกลุ่มธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งและ
วัสดุก่อสรา้งประมาณ 7 ปี จากท่ีวจัิยกรุงศร ีธนาคารกรุงศรอียุธยา และ
ศูนย์วจัิยกสิกรไทย ปัจจุบันดูแลการวเิคราะห์ในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
ธุรกิจปิโตรเลียม รวมถึงธุรกิจส่ิงทอและเคร ื่องนุ่งห่ม

นิรติัศัย จบการศึกษาะดับปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย และระดับปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์จากมหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์

นิรตัิศัย ทุมวงษา

Analyst

ภาราดา ปัจจุบันท างานเป็น Business Strategist ทีมกลยุทธ์ธุรกิจและ

การตลาดลูกค้ารายย่อย ท่ีธนาคารกรุงไทย และเคยเป็น Management 
Trainee ซ่ึงมีประสบการณ์ด้านงานวเิคราะห์และ Data analysis เกี่ยวกับ
ธุรกิจส่ิงทอและโลจิสติกส์ในทีม Business Risk and Macro Research รวมถึง
ปฎิบัติงานในฝ่าย Private Wealth Management

ภาราดา จบการศึกษาระดับปรญิญาโท สาขา International Human Resource 
Management จากคณะ Human Resource Management, University 

of Huddersfield สหราชอาณาจักร และระดับปรญิญาตร ีสาขา Operational 
Management จากคณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาราดา รริตันพงษ์
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