
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. 
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Medical Textile ฟันเฟืองใหม่ของส่ิงทอ

 ส่ิงทอทางการแพทย์ (Medical Textile) เป็นทางเลือกหนึ่งท่ี

น่าสนใจแก่ผู้ประกอบการส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มไทยท่ีพรอ้มจะ

ปรับตัว เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง และมีโอกาสเติบโตใน 

Niche Market ท่ีเกาะกระแสตามเทรนด์ Healthcare และ 

Aging Society โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผลพลอยได้จาก การระบาด

ของโควิด-19 เป็นตัวเรง่ท่ีท าให้ผู้บรโิภคจะหันมา ใส่ใจสุขภาพ

มากขึ้นในยุค New Normal นอกจากนี้ ยังมีแรงหนุนจาก

มาตรการภาครฐัท่ีต้ังเป้าให้ไทยเป็น Medical Hub 

คาดว่าตลาดส่ิงทอการแพทย์ของโลกจะเติบโตราว 5% ต่อปี 

ในช่วงปี 2020-24 ซึ่งปัจจุบัน ตลาดนี้ในไทยโต 4-6% ต่อปี 

และคาดวา่จะขยายตัวได้อกี หลังทางการหนุนให้ใช้สินค้าในประเทศ 

แล้วลดน าเข้าลง

อย่างไรก็ดี ส่ิงทอทางการแพทย์มีข้อจ ากัดด้านต้นทุนท่ียังสูง 

โดยสาเหตุหลักมาจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ต่างๆ รวมถึงวตัถุดิบท่ีต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งกดดันต่อ

อตัราก าไร

นักวเิคราะห์

ภาราดา รริตันพงษ์
Parada.rirattanapong@krungthai.com

นิรติัศัย ทุมวงษา
0-2208-3585
Niratsai.toomwongsa@krungthai.com
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ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีได้รบัผลกระทบค่อนข้าง

รุนแรง จากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งสะท้อนจากมูลค่าส่งออกท่ีหดตัวถึง 

18.25 % YoY (ในรูปเงินบาท) ในช่วงม.ค.-มิ.ย 2020 จนส่งผลให้มีโรงงาน

ท่ีเตรยีมจะปิดกิจการถึง 100 โรงงานจาก 4,000 โรงงาน (สถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมส่ิงทอ, มิ.ย. 63) ท าให้การหันไปเจาะกลุ่มสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง

และมีโอกาสเติบโตดี อย่าง “Medical Textile” เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจ

แก่ผู้ประกอบการส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ท้ังนี้ IMARC บรษัิทท่ีปรกึษา

ธุรกิจระดับโลก มองว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบ

เชิงบวกต่อธุรกิจส่ิงทอ ท าให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

จะเพ่ิมมากขึ้น ท้ังนี้ 1/ คาดวา่ส่ิงทอการแพทย์ท่ัวโลกจะเติบโตขึ้นประมาณ 

5% ในช่วงปี 2020-2025 ส่วนส่ิงทอทางการแพทย์ของไทยในช่วง 5 ปีท่ี      

ผ่านมา เติบโต 4-6% ต่อปี ซึ่งจะขยายตัวได้อกีในระยะข้างหน้า 

Medical Textile คืออะไร

Medical Textile หรือ ส่ิงทอทางการแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์ส่ิงทอท่ีมัก

น ามาใช้ในทางการแพทย์ รวมถึงการดูแลสุขภาพและอนามัย ซึ่งตาม

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562 ได้ให้นิยามไว้ว่า เป็นเครื่องมือ  

ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุ ท่ีผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมายให้ใช้เฉพาะ 

ส าหรบัอย่างใดอย่างหนึ่งกับมนุษย์หรอืสัตว ์ไม่วา่จะเป็นการวนิิจฉัย ป้องกัน 

ติดตาม บ าบัด บรรเทา หรือรักษาอาการบาดเจ็บ/โรค ตรวจสอบแก้ไข 

ดัดแปลง พยุงค้า ช่วยชีวติ คุมก าเนิด ช่วยเหลือความทุพพลภาพ ท าลาย

หรื อ ฆ่ า เ ชื้ อ  อ า ทิ  ชุ ด  PPE (Personal Protective Equipment)

หน้ากากอนามัย และเข็มขัดพยุงหลัง นอกจากนั้น ส่ิงทอทางการแพทย์ท่ีได้

มาตรฐาน จ าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบจากส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ด้วย

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ัวโลกท่ีได้พัฒนาการผลิตและทอเส้นใย

ได้หลายรูปแบบ อาทิHollow fiber หรอืเส้นใยท่ีมีรูกลวงท่ีมักน าไปผลิตต่อ

เป็นไตหรือปอดเทียม รวมถึงการวิจัยสารเคลือบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ให้แก่เส้นใยและผืนผ้าให้สามารถป้องกันแบคทีเรียหรือไวรสัได้ ตลอดจน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เช่น ถุงเท้า และเส้ือผ้า ท่ีช่วยยับยั้ง

แบคทีเรยีได้ จะช่วยหนุนให้ธุรกิจนี้มีโอกาสสดใสอย่างต่อเนื่อง

ท้ังนี้ Medical Textile จัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งของส่ิงทอเทคนิค
(Technical Textile)2/ ท่ีประกอบดัวย 12 ประเภท (แสดงรายละเอียดใน
รูปท่ี 1)

1/ อ้างอิงจาก Medical Textiles Market Size, 2019 – 2025 (Grand View Research, 2019) และ Global Medical Textiles Market 2020-2024 (Market 
Research, Feb 2020) ท้ังนี้ Grand View Research และ Market Research เปน็บรษัิทที่ปรกึษาและวจิยัธุรกิจระดับโลก โดยเฉพาะธรุกิจสุขภาพ
2/ ส่ิงทอเทคนิค (Technical Textile) คือวัสดุและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอท่ีผลิตขึ้นให้มีคุณสมบัติและรูปแบบเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานท่ีมากกว่าเพ่ือความ
สวยงามหรอืเพ่ือการตกแต่ง ส่ิงทอเทคนิคจงึเน้นการใชง้านเฉพาะด้านมากกวา่ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มท่ัวไป (สถาบนัพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ)
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Indutech
ส่ิงทอเทคนิค ทาง
อตุสาหกรรม

Mobitech
ส่ิงทอเทคนิคยานยนต์

Geotech
ส่ิงทอเทคนิคทางธรณี

Agrotech
ส่ิงทอเทคนิคทางการ
เกษตร

Clothtech
ส่ิงทอเครื่องนุ่งห่มเฉพาะ

Sporttech
ส่ิงทอเทคนิคทางกีฬา

Packtech
ส่ิงทอเทคนิคทาง
บรรจภัุณฑ์

Buildtech
ส่ิงทอเทคนิคทาง
ก่อสรา้ง

Protech
ส่ิงทอเทคนิคเพ่ือการป้องกัน

Medical Textile
ส่ิงทอเทคนิคทางการแพทย์

Hometech
ส่ิงทอเทคนิคส าหรบัเครื่องเรอืน

Oekotech
ส่ิงทอเทคนิคเพ่ือการ
รกัษาส่ิงแวดล้อม

ที่มา: สถาบนัพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

12 ประเภทของส่ิงทอเทคนิค (Technical Textile) 
ส่ิงทอทางการแพทย์ (Medical Textile) เป็นประเภทหนึ่งในกลุ่มส่ิงทอเทคนคิ ท่ีมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น

Medical Textile จ าแนกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการใชง้าน

ที่มา: การประยุกต์ใชว้สัดุเชงิเทคนิคส าหรบัผลิตภัณฑ์ Medical Textiles สู่การผลิตเชงิพาณิชย์ (สถาบนัวจิยัโลหะและวสัดุ, ก.ค. 63)

Medical Textile เป็นผลิตภัณฑ์ส่ิงทอท่ีถูกใช้ในทางการแพทย์หรอืเก่ียวกับสุขอนามัย

วสัดุท่ีใช้ภายนอกรา่งกาย 
(Nonimplantable
materials) 
ผ้าผันแผล, ปลาสเตอรปิ์ดแผล, 
ผ้าก๊อซ, ส าลี, ผ้ายืดพยุง
ข้อศอก, ผ้าพันข้อมือ

อุปกรณ์เสรมิการท างาน
ของอวยัวะ 
(Extracorporeal 
devices)
ปอดเทียม, ไตเทียม

วสัดุฝังในรา่งกาย 
(Implantable 
materials) 
ด้ายเย็บแผล, เส้นเลือดเทียม, 
เอน็เทียม, ข้อกระดูกเทียม

ผลิตภัณฑ์ส าหรบัการดูแล
สุขภาพและสุขอนามัย 
ผ้าปูเตียง, ชุดสวมใส่ศัลยกรรม, 
ชุดสวมใส่ปฏิบติังาน, ผ้าคลุม
ศัลยกรรม, แผ่นรองซบั, หมวก
คลุมผม, หน้ากาก

1 2 3 4
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กระบวนการผลิตส่ิงทอทางการแพทย์
Medical Textile เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้จากเส้นใยท่ัวไป หรือเส้นใยท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ป้องกันเชื้อ
แบคทีเรีย รวมถึงการควบคุมผลิตภัณฑ์ ข้อก าหนดอื่ นๆของผลิตภัณฑ์ส่ิงทอทางการแพทย์ให้เป็นไป             
ตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย อาทิ การทนต่อไฟ หรอื สามารถซักได้หลายครัง้แล้วยังคงคุณสมบัติเดิมไวไ้ด้

ได้แก่ เส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์ 
ซ่ึงอาจมีการเพ่ิมคุณสมบัติทางการแพทย์
ในกระบวนการน้ี ด้วยการฝังหรอืฉีดพ่น
สารท่ีปกป้องจากเช้ือโรค

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

เป็นผลิตภัณฑ์ข้ันสุดท้ายของส่ิงทอและ
เครื่องนุ่งห่มทางการแพทย์

ที่มา: Laura V. Rodriguez, Chemicals and Textiles Division Office of Industries
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3/ ผลิตภัณฑ์กลางน้าและปลายนา้ จะต้องได้รบัการรบัรองระบบคุณภาพ มอก. ตามเปา้ประสงค์ท่ีต้องการใชผ้ลิตภัณฑ์ เชน่ ส่ิงสอส าหรบัสถานพยาบาล ต้องได้รบัการ
รบัรอง มอก. 2501 เปน็ต้น

ท าไม Medical Textile มีโอกาสเติบโตดีและน่าสนใจใน
ยุค New Normal

ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอทางการแพทย์ในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์

ความต้องการในกลุ่มสถานพยาบาลเท่านั้น แต่นับจากนี้ ผู้ประกอบการจะ

มุ่งเน้นเพ่ิมเติมไปยังกลุ่มผู้บริโภคท่ีก าลังหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง

และคนรอบข้างมากย่ิงขึ้น ซ่ึงผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เป็น

ปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้พฤติกรรมของผู้บรโิภคเปล่ียนแปลงไป รวมไปถึงผลพวง

ของมลพิษหรอืฝุ่น pm 2.5 

จากข้อมูลข้างต้น ชี้ให้เห็นวา่ธุรกิจส่ิงทอการแพทย์จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

มีแนวโน้มสดใสเหนือกว่าธุรกิจส่ิงทอท่ัวไป และจัดเป็นกลุ่มเติบโตในยุค 

New Normal จึงเป็นโอกาสดีท่ีธุรกิจส่ิงทอท่ัวไปจะหันมาผลิตสินค้าใน

กลุ่มการแพทย์ เพ่ือสร้างรายได้ให้กิจการสามารถผ่านพ้นในห้วงเวลาท่ี

แย่ท่ีสุดนี้ นอกจากนั้น ผู้ประกอบการควรมุ่งพัฒนาส่ิงทอการแพทย์ใน

กลุ่มท่ีมีคุณภาพ (Premium grade) เพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งขันท่ีสูง

ในตลาดท่ีสินค้ามักมีราคาต่า 

โพลิเมอร์ เส้นใย เส้นด้าย

ทอ ถัก ถักเกลียว ไม่ทอ

ย้อม, เคลือบ, 
ตกแต่งส าเรจ็

ผ้าผืน

ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มทางการแพทย์ 
Medical Textile

ฝังหรอืฉีดพ่น เพ่ิมคุณสมบติัทางการแพทย์

อุตสาหกรรม
ต้นน้า

อุตสาหกรรม
กลางน้า

อุตสาหกรรม
ปลายน้า
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นอกจากธุรกิจส่ิงทอทางการแพทย์จะเกาะติดกระแส Healthcare ท่ีเป็น

ปัจจัยสนับสนุนแล้วนั้น ยังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ท่ีสนับสนุนให้

ผลิตไว้ใช้ในประเทศเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดการน าเข้าจากต่างประเทศ (รูปท่ี 4) 

ท้ังนี้ สามารถสรุปปัจจัยหนุนท้ังส้ิน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. กระแสรกัสุขภาพมาแรงใน New Normal 

ท่ีผ่านมา Medical Textile โดยส่วนใหญ่จะผลิตตามความต้องการใช้

ทางการแพทย์ ซ่ึงมักเพ่ิมขึ้นตามจ านวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

ท่ีขยายตัวเฉล่ีย 3.6% และ 4.0% ต่อปี (ในช่วงปี 2015-19, กระทรวง

สาธารณสุข)

แต่หลังจากเกิดการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ประกอบกับผลจากมาตรการ 

”เวน้ระยะห่างทางสังคม” (Social Distance) ท าให้ประชาชนปรบัพฤติกรรม

มาสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้ามากขึ้น เพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัส 

จนท าให้ความต้องการใช้หน้ากากอนามัยในไทยเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ถึง 5 เท่าจากสภาวะปกติ (ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน, มี.ค. 2020) 

นอกจากนี้ ยังคาดว่าคนไทยจะใส่ใจสุขภาพต่อไปในยุค New Normal

จนท าให้ Medical Textile เป็นท่ีต้องการมากขึ้นในระยะข้างหน้า ซึ่ง

สอดคล้องกับผลส ารวจของ SUPER POLL พบว่าคนไทยจะหันมาดูแล

สุขภาพตนเองเพ่ิมขึ้นท่ี 79.1% และ 64.2% จะใส่ใจดูแลสุขภาพส่วนรวม

มากขึ้น

ส่ิงทอทางการแพทย์เปน็กลุ่มเติบโตในยุค New Normal (หลังป ี2021)
ที่มา: Krungthai COMPASS

กลุ่มเฝ้าระวงักลุ่มเติบโต กลุ่มทรงตัว

Drivers: ภาครฐั และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ Healthcare
Blockers: Demand ต่างประเทศอ่อนแอ และภาระหนี้สูง 

Reliance on blockersHighLow

Relevant to Drivers

High

Low

Medical 
Textile

Textile & 
Garment

New 
Normal 
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ส าหรบักระแสรกัสุขภาพในไทยท่ีจะมาแรงใน New Normal ยังอ้างอิงได้

จากผลการศกึษาของ ไอพีจี มีเดีย แบรนด์ (ประเทศไทย) ซึ่งพบวา่คนไทย

จะวิตกกังวลในเรื่องสุขภาพ (Health anxiety) จนหันมาดูแลร่างกาย

เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ Generation Y (21-37 ปี) และ Baby boomers 

(54-72 ปี) นอกจากนี้ ประเทศไทยจะยังคงประสบปัญหามลพิษทางอากาศ

จากฝุ่น PM2.5 ท่ีต้องใช้เวลาในการแก้ไข จึงท าให้หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็น

หนึ่งใน Medical Textile นั้น ยังเป็นท่ีต้องการต่อไปในระยะข้างหน้า

นอกจากตลาดในประเทศแล้ว ผู้ประกอบการ Medical Textile มีโอกาส

ขยายฐานตลาดไปยังต่างประเทศได้ เกาะกระแสสุขภาพท่ัวโลก ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ FutureTales Lab (Magnolia Quality Development 

Corporation Limited: MQDC) เรื่อง “10 ประเด็น Next Normal ของ

อนาคตคนเมือง หลังพ้นวกิฤต COVID-19 จะเป็นอย่างไร” กล่าววา่ Proactive 

Healthcare หรอื การดูแลสุขภาพของคนเรานั้น จะเป็น 1 ใน 10 เทรนด์

ของ Next Normal 

2. แรงสนับสนุนจากมาตรการภาครฐั

ส่ิงทอทางการแพทย์จัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 

ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและมิใช่ภาษีจากภาครัฐ และล่าสุด เมื่อ

วนัท่ี 13 เม.ย. 2020 ทางบีโอไอได้อนุมัติให้ส่งเสรมิการลงทุนผลิตวสัดุและ

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ิมเติม โดยให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้

นิติบุคคลเพ่ิมเติม 50% อีก 3 ปี จากเดิมได้รบัยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

3-8 ปี อยู่แล้ว อกีท้ัง การท่ีภาครฐัต้ังเป้าให้ไทยเป็น Medical Hub ภายใน

ปี 2025 ตามยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ก็เป็นอีกแรงหนุนหนึ่งท่ีจะผลักดันให้

เกิดความต้องการ Medical Textile เพ่ิมขึ้น ท้ังนี้  BOI พบว่าจ านวน

ชาวต่างชาติท่ีเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยในช่วงปี 2010-2018

ขยายตัวเฉล่ียท่ี 8.52% ต่อปี

นอกจากนี้ ภาครฐัยังจะช่วยลดต้นทุนการผลิตส่ิงทอทางการแพทย์มากถึง 

50% และช่วยร่นระยะเวลารอคอยใบรับรองผลทางการแพทย์ ด้วยการ

ลงทุนซ้ือเครื่องทดสอบส่ิงทอการแพทย์ ภายใต้พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท 

จากเดิมผู้ประกอบการต้องน าไปทดสอบท่ีต่างประเทศเอง 

3. Aging Society โอกาสทองท่ีไมค่วรมองขา้ม

จากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 

ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าประเทศ

ไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ท่ีมี

จ านวน 12 ล้านคน (18%) ในปี 2020 จะเพ่ิมเป็น 20.42 ล้านคน (31.28%) 

ในปี 2040 ประเด็นนี้จะช่วยหนุนให้ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอทางการแพทย์มีโอกาส

เติบโตตาม เช่น การใช้สนับเข่าแทนการรักษาโรคข้อเข่าเส่ือมในผู้สูงอายุ

โดยไม่ใช้ยา เป็นต้น
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ล้านบาทล้านบาท

รวมส่ิงทอการแพทย์ (RHS)

หน้ากากอนามัย

ชุดเส้ือกาวน์

มูลค่าน าเข้าส่ิงทอทางการแพทย์ (Medical Textile)

ที่มา: MOC และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

หน้ากากอนามัย
46%

ชุดเส้ือกราวน์และ PPE
14%

ผ้าพันแผล และอื่นๆ
29%

ด้ายท่ีใช้ห้ามและซับเลือด 1%
เส้ือผ้า 0.17%
ถุงน่อง 0.48%
เส้ือผ้ากระชับกล้ามเนื้อ 0.24%

ถุงมือ
10%

ปี 2020
โควดิ-19 
ระบาด

ฝุ่นพิษรุนแรง

CAGR (2014-19)
+10.4%

+8.3%

+31.4%

มูลค่าการน าเขา้ของสินค้าของไทยในกลุ่ม Medical Textile
Medical Textile มีแนวโน้มเติบโตดีจากมลพิษจากฝุ่น pm2.5 และการระบาดของโควดิ-19

(% YoY)

6M/2020

สัดส่วนมูลค่าการน าเข้าส่ิงทอทางการแพทย์ในแต่ละประเภท

+8.8%

+16.3%

+92.8%
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ผู้เล่นตลาดในไทยเป็นอย่างไร 

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการในกลุ่ม Medical Textile แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

หลัก คือ กลุ่มผู้ผลิตหน้ากากผ้า/อนามัย และกลุ่มผู้ผลิตชุด PPE โดยมี

ส่วนแบ่งตลาดด้านรายได้รวมกันคิดเป็น 19% ของมูลค่าธุรกิจส่ิงทอและ

เครื่องนุ่งห่ม (รูปท่ี 6) ซึ่งบางรายผลิตได้ต้ังแต่เส้นใยจนถึงสินค้า

ส าเรจ็รูป เช่น หจก. กิมง่วนจั่น ได้พัฒนาส่ิงทอให้มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่น

และน้าซึมผ่าน เพ่ือต่อยอดชุดพยาบาลในห้องผ่าตัด อย่างไรก็ตาม 

ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองต้ังแต่ต้นน้าถึงปลายน้า 

อาทิ บรษัิท United Textile Mills เริม่ผลิตด้ายและผ้าผืน ViralOff ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอท่ีมีคุณสมบัติช่วยยับย้ังเชื้อไวรัส และเป็นบริษัทเดียวใน

ประเทศไทยท่ีได้รับอนุญาตจาก Polygiene ซึ่งเป็นบริษัทในสวีเดนท่ี

เชี่ยวชาญด้านนี้ นอกจากนี้ บรษัิท เพอรม์่า คอรป์เปอเรชั่น ก็เป็นอีกหนึ่ง

รายท่ีต่อยอดผลิตภัณฑ์ส่ิงทอการแพทย์ เช่น หน้ากากผ้าท่ียับย้ังเชื้ อ

แบคทีเรยี/ไวรสั ผ้าปูเตียงคนไข้ และชุดผู้ป่วย เป็นต้น 

ส าหรบัส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มผู้ผลิต Medical Textile ยังมีไม่มาก เพราะเดิมที 

ไทยพ่ึงพาการน าเข้ าสินค้ามาจากต่างประเทศมากกว่าผลิตใช้ เอง 

อย่างไรก็ดี การท่ีภาครัฐหันมาให้ความส าคัญและสนับสนุน ประกอบกับ

สินค้ากลุ่มนี้มีมูลค่าค่อนข้างสูงและรายได้มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าส่ิงทอ

ท่ัวไป ซ่ึงสะท้อนได้จากอตัราเติบโตของรายได้ท้ังกลุ่มส่ิงทอทางการแพทย์ 

และเฉพาะกลุ่ม PPE อยู่ท่ี 4% และ 6% ต่อปี ตามล าดับ (รูปท่ี 6) ขณะท่ี 

รายได้ในกลุ่มส่ิงทอท่ัวไปขยายตัว เฉล่ียท่ี 1% ต่อปี ตลอดจนภาวะ          

การแข่งขันในตลาดส่ิงทอทางการแพทย์ยังไม่สูงมากนัก ซ่ึงสะท้อนจากค่า 

HHI พบว่า ค่า HHI ของกลุ่มผู้ประกอบการ PPE มีค่าประมาณ 1800     

สูงกวา่ในกลุ่มส่ิงทอท่ัวไป ซึ่งอยู่ท่ีประมาณ 130 (ค่า HHI ท่ีต่ากว่า 1000 

สะท้อนการแข่งขันท่ีสูง) ท้ังหมดท้ังมวลนี้ จะเป็นแรงดึงดูดให้ผู้ผลิต        

ส่ิงทอท่ัวไปหันมาผลิตส่ิงทอทางการแพทย์มากย่ิงขึ้น 

อย่างไรก็ดี ส่ิงทอทางการแพทย์มีข้อจ ากัดด้านต้นทุนท่ียังสูง โดยสาเหตุ

หลักมาจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงวัตถุดิบท่ีต้อง

น าเข้าจากต่างประเทศ อีกท้ัง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต้องส่งไปตรวจสอบ

มาตรฐานต่างๆ ในต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เพ่ือให้รับรองคุณภาพและ

มาตรฐานสากลโลก ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ต้ังแต่ 10,000-200,000

บาท (งานสัมมนาอุตสาหกรรมส่ิงทอทางการแพทย์, 17 ก.ค. 63) ข้อจ ากัด

ดังกล่าว จึงมักกดดันต่ออัตราก าไรในกลุ่มส่ิงทอทางการแพทย์ แต่

หลังจากภาครฐัให้การสนับสนุนธุรกิจนี้มากขึ้น จะช่วยแก้ pain point นี้ได้
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General 
Textile

81%

Medical Textile
19%

รายใหญ่ 5 อนัดับแรกในกลุ่ม Medical Textile
มส่ีวนแบ่งตลาดท่ี 42.5% ของรายได้รวมกลุ่มน้ี

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสถาบนัส่ิงทอแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ผลิต
ส่ิงทอการแพทย์

รายได้         
ปี 2561

(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง
รายได้

บจ. ไฮ-เทค แอพพาเรล 7,468 10.66%

บจ. ไนซ์ แอพพาเรล 6,730 9.61%

บจ. วาย.อาร.์ซี.เท็กซ์ไทล์ 6,001 8.57%

บจ. จงสถิตย์ 5,965 8.52%

บจ. ฮงเส็งการทอ 3,587 5.12%

เปรยีบเทียบอตัราการเติบโตของรายได้รวม 5 ปี และ HHI ในกลุ่มส่ิงทอทางการแพทย์และส่ิงทอท่ัวไป

มูลค่าธรุกิจของกลุ่มส่ิงทอทางการแพทย์ (Medical Textile) ในไทย

ส่ิงทอการแพทย์มีส่วนแบ่งตลาดน้อยกวา่ส่ิงทอท่ัวไป แต่รายได้โตสูงท่ี 4-6%/ปี เทียบกับส่ิงทอท่ัวไปโต 1% /ปี 

มูลค่าธรุกิจส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม

159

504

639

0

3

6

9

0 500 1,000 1,500 2,000

Revenue Growth (% CAGR ในช่วงปี 2013-2018)

Bubble size คือ รายได้ต่อบรษัิท (ล้านบาท) ซึ่งแสดงตามตัวเลข

General Textile

Medical Textile 
(รวม PPE & Mask)

Medical Textile
(เฉพาะชุด PPE)

HHI
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ขั้นตอนการจดัซื้อจดัจา้งส่ิงทอทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 

หมายเหต:ุ TOR = Term of Reference / LG   = Letter of Guarantee / e-GP = Electronic Government Procurement

ส่ิงทอทางการแพทย์ส่วนใหญ่สามารถไปทดสอบและขอใบรบัรองจากสถาบันอุตสาหกรรมส่ิงทอBOX 1 ที่มา: กรมบญัชกีลาง และตัวอย่างการประกวดราคาเครื่องแตง่กายเจา้หนา้ที่ของโรงพยาบาลนพรตันร์าชธานี ณ ส.ค. 61

สถานพยาบาล

โดยเบื้องต้น ผู้ประกอบการ 
สามารถค้นหารายการท่ีจดัซื้อ
จดัจา้งได้จากโรงพยาบาล
ต่างๆ หรอืจากเวบ็ไซต์

http://www.gprocureme
nt.go.th/new_index.html

สถานพยาบาล
ประกาศ TOR เพ่ือเปิด

ประกวดราคาจัดซ้ือจัดจ้าง

ธนาคาร

อนุมัติ หนังสือค้าประกัน 
(LG) ทางอิเล็กทรอนิกส์

ย่ืนขอหนังสือค้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

เอกสารเสนอราคา และใบรบัรอง
ส่ิงทอทางการแพทย์

ซื้อซอง TOR

ผู้ประกอบการส่ิงทอ

แจง้ผล
อนุมัติ

แจง้ผล
อนุมัติ

1

2

3

4

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

โอกาสและอุปสรรคของ Medical Textile ใน New Normal

ส่ิงทอทางการแพทย์มีแนวโน้มสดใส เจาะกลุ่ม Niche Market ซึ่งจะ

เติบโตตามเทรนด์ Healthcare และ Aging Society ในยุค New

Normal ตลอดจนได้รบัแรงสนับสนุนจากภาครฐั ซ่ึงเดิมกระแสรกัสุขภาพ

และการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมาแรงอยู่แล้ว แต่การระบาดของโควิด-19 ครั้งใหญ่ใน

รอบนี้ เปรียบเป็นพายุลูกสุดท้ายท่ีจะเหนี่ยวน าให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพอย่าง

จริงจังมากขึ้น และก่อให้เกิดความต้องการส่ิงทอทางการแพทย์เพ่ิมขึ้นตามไป 

นอกจากนี้ การท่ีภาครฐัหันมาส่งเสรมิการผลิตส่ิงทอทางการแพทย์ในไทยมากขึ้น 

ด้วยการลงทุนซื้อเครื่องทดสอบคุณภาพให้ใช้ในประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่าย

แก่ผู้ประกอบการถึง 50% รวมถึงการลดหย่อนภาษีตามมาตรการของบีโอไอ         

จะช่วยลดต้นทุนและสรา้งศกัยภาพให้ผู้ผลิตไทยมีความสามารถในการแข่งชันได้

ต้นทุนด้านเทคโนโลยีท่ีสูง เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของ Medical 

Textile ในไทย เนื่องจากผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่จะเน้นน าเข้าวัตถุดิบจาก

ต่างประเทศเพ่ือน ามาผลิตต่อ นอกจากนั้น กระบวนการผลิตส่ิงทอทางการแพทย์

จ าเป็นต้องตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือให้ได้ใบการรับรองทาง

การแพทย์ จึงส่งผลให้กลุ่มนี้มักมีต้นทุนท่ีสูงกวา่กลุ่มท่ีผลิตส่ิงทอท่ัวไป

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการในธุรกิจส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ควรหา

โอกาสใหม่ด้วยการเพ่ิมไลน์สินค้าในกลุ่ม Medical Textile โดยเฉพาะ

ในกลุ่ม High-end เช่น หน้ากากอนามัยเกรดพรเีมียม หรอืชุด PPE ท่ีกันเชื้อไวรสั

และแบคทีเรยีได้ เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บรโิภคท่ี

มีก าลังซื้อและเต็มใจซื้อ (Willingness to pay) อีกท้ัง ยังเป็นการหลีกเล่ียง

แข่งขันกับสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ


