
สถานการณ์การส่งออกวัสดุและผลิตภัณฑ์ป้องกันทางการแพทย์ของจีน 
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จากข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ตาม
เวลาปักกิ่ง พบยอดผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในต่างประเทศจ านวน 927,900 คน  มีผู้เสียชีวิตจ านวน 48,357 
คน รวมยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกจ านวน 1,010,702 คน โดยประเทศท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ค่อนข้างรุนแรง
ในขณะนี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อิตาลี และสเปนตามล าดับ ซ่ึงเป็นที่ทราบกันดีว่าทั่วโลกก าลังเผชิญกับการแพร่
ระบาดของไวรัสฯ และหลายประเทศใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความ
กระตือรือร้นในการป้องกันการแพร่ระบาดร่วมกัน อย่างไรก็ดี ส าหรับประเทศจีนได้ผ่านจุดสูงสุดของการแพร่
ระบาดมาแล้ว แต่สถานการณ์ต่างประเทศยังไม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ท าให้หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่สุดในเวลานี้ เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากและ
เริ่มก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทั่วทุกมุมโลก 

สถานการณ์การส่งออกอุตสาหกรรมป้องกันทางการแพทย์ของจีนช่วงวิกฤต COVID-19 

ทั่วโลกก าลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสฯ โดยบางพ้ืนที่มีการระบาดอย่างรุนแรงก าลัง
เริ่มขาดแคลนวัสดุป้องกันทางการแพทย์อย่างมาก บริษัท iiMedia Research บริษัทที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์
ข้อมูลและการตลาดของจีน วิเคราะห์ว่าบทบาทในการต่อสู้ไวรัสฯ ของจีนจะยังคงมีต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้
สถานการณ์ภายในประเทศดีขึ้นแล้ว ท าให้รัฐบาลไม่ได้มีมาตรการควบคุมหรือห้ามการส่งออกวัสดุหรือผลิตภัณฑ์
ป้องกันทางการแพทย์ ส่งผลให้บริษัทที่มีก าลังการผลิตสามารถท าการส่งออกวัสดุและผลิตภัณฑ์ป้องกัน
ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ตามปกต ิ 
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สถานการณ์การส่งออกวัสดุป้องกันโรคระบาดของจีนในเดือนมีนาคม 2563  

ช่วงเวลา เหตุการณ์ 
1 มี.ค.63 รัฐบาลเซี่ยงไฮ้บริจาคหน้ากากอนามัยให้เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้จ านวน 500,000 ชิ้น 
6 มี.ค.63 บริษัทผู้ผลิตในเมืองฉวนโจวแห่งหนึ่งส่งออกหน้ากากอนามัยไปยังประเทศเกาหลีใต้จ านวน 

50,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 65,000 หยวน 
13 มี.ค.63 บริษัทผู้ผลิตในเมืองเซี่ยเหมินส่งออกชุดป้องกันโรคระบาดไปยังประเทศญี่ปุ่นจ านวน 

30,000 ชุด 
18 มี.ค.63 มีการส่งออกหน้ากาก KN95 จ านวน 100,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยจ านวน 1 ล้านชิ้น

ไปยังยุโรป 

สถานการณ์ชุดทดสอบไวรัส COVID-19 

เนื่องจากชุดทดสอบไวรัสของจีนได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการ
ต่อสู้กับไวรัส COVID – 19 ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศจีน ท าให้บริษัทผู้ผลิตชุดทดสอบบางรายได้รับใบสั่งซื้อจาก
ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากข้อมูลการผลิตจนกระท่ังถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 พบว่า บริษัท BGI (华大
基因 หัวต้าจียิน) ผลิตชุดทดสอบฯ ออกมาแล้วมากกว่า 1.2 ล้านชิ้น ซึ่งชุดทดสอบเหล่านี้ได้ถูกส่งไปยัง 26 
ประเทศทั่วโลกแล้ว นอกจากนี้ ชุดทดสอบไวรัส COVID – 19 จ านวน 14 ชนิดที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 
Tsinghua University Sichuan University Xiamen University Chongqing Medical University และ 
University of Electronic Science and Technology of China ยังได้รับใบรับรอง CE ของสหภาพยุโรป 
(สัญลักษณ์ของความสอดคล้องกับแนวทางใหม่ของสหภาพยุโรปซึ่งบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ที่แนบมานั้นมีสุขภาพดี
และปลอดภัยต่อมนุษย ์สัตว์ และสิ่งแวดล้อม) และก าลังจะเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ ไม่เพียง
เท่านั้น บริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์จ านวน 9 แห่งของจีน ก็ได้รับใบรับรอง CE ของสหภาพยุโรป
ของผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องด้วยเช่นกัน  

อุตสาหกรรมเครื่องช่วยหายใจ 

ในสภาวะสินค้าที่จ าเป็นต่อการรักษาโรคฯ ขาดตลาด เนื่องจากความต้องการที่ขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้นจากทั่วโลก ท าให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องช่วยหายใจของจีนต่างมีใบสั่งซื้อจากต่างประเทศจ านวนมาก โดย
ปัจจุบันจีนส่งออกเครื่องช่วยหายใจให้ต่างประเทศมากกว่า 27,000 เครื่อง ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
เร่งด่วนของผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ท าให้บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศจีนต่าง
เพ่ิมก าลังการผลิตเครื่องช่วยหัวใจ โดยบริษัท Yuwell (鱼跃 หยูเย่ว) เพ่ิมก าลังการผลิตเป็น 700 เครื่องต่อวัน 
บริษัท Mindray (迈瑞 ว่านรุ้ย) สามารถผลิตได้เกือบวันละ 100 เครื่องต่อวัน ด้านบริษัท Aeonmed (谊安 
อ้ีอาน) ไดเ้ร่งด าเนินการผลิตอย่างเต็มทีใ่ห้สามารถตอบสนองใบสั่งซื้อจ านวนมากจากต่างประเทศเช่นกัน 
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ชุดป้องกันทางการแพทย์ 

ผ้าไม่ถักไม่ทอ หรือที่รู้จักในนาม Nonwoven Fabric คือวัตถุดิบที่ส าคัญในการใช้ผลิตชุด
ป้องกันทางการแพทย์ ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลิต Nonwoven Fabric ที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยในปี 
2019 ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน บริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ของจีนมีปริมาณการผลิตผ้า Nonwovens 
จ านวน 4.53 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.1 (YoY) แสดงให้เห็นว่าความต้องการของอุตสาหกรรม Nonwovens  
มีทิศทางที่ดแีละมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อีกมากตามความต้องการในการบริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งบริษัท iiMedia 
Research ได้วิเคราะห์ว่า อุตสาหกรรม Nonwovens เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์วิจัยการตลาดเชิงลึกจึงท าให้อุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีโอกาสในการขยายตัว
ได้อีกมาก 

อุตสาหกรรมหน้ากากทางการแพทย์ 

ในปี 2019 มูลค่าการตลาดผลิตภัณฑ์หน้ากากจีนมีมูลค่าถึง 10,040 ล้านหยวน ในที่นี้ เป็น
มูลค่าผลิตภัณฑ์หน้ากากทางการแพทย์ กว่าครึ่งหนึ่งคิดเป็นมูลค่า 5,250 ล้านหยวน ซึ่งบริษัท iiMedia 
Research วิเคราะห์ว่าผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID – 19 ท าให้ในปี 2020 อัตราการเจริญเติบโต
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์หน้ากากทางการแพทย์จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งคาดว่าจะสูงขึ้นถึง 1000% อย่างไร
ก็ตาม ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องไตร่ตรองและพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนธุรกิจด้านหน้ากากให้ดี เนื่องจาก
อาจประสบกับปัญหาความเสี่ยงที่สินค้ามีการผลิตมากเกินไปจนท าให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาดในปี 2021  

วิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมการป้องกันทางการแพทย์ในประเทศจีน 

แบรนด์และความเป็นมืออาชีพจะกลายเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว อุตสาหกรรมป้องกันทางการแพทย์ของจีนเริ่มต้นช้ากว่า แต่อย่างไรก็ดี ด้วยการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศจีนในหลายปีที่ผ่านมาขยายตัวอย่างก้าวกระโดดและค่อนข้างมีเสถียรภาพ ท าให้ตลาด
ผลิตภัณฑ์ป้องกันทางการแพทย์ในประเทศมีทิศทางท่ีดี ซึ่งจะส่งผลให้เส้นทางการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะ
ความเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับ และความเป็นมืออาชีพจะกลายเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของบริษัทผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ป้องกันทางการแพทย์ของจีน 
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การระบาดของไวรัสฯ ครั้งใหญ่ทั่วโลกนี้กลายเป็นโอกาสที่ดีส าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์
ป้องกันทางการแพทย์ของจีน จีนถือเป็นประเทศแรกที่ประสบกับปัญหาการระบาดของไวรัสฯ จึงมีข้อได้เปรียบ
ในการเริ่มต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันทางการแพทย์ที่สามารถผลิตเพ่ือใช้ภายในประเทศ รวมทั้งส่งออก
ผลิตภัณฑ์ป้องกันทางการแพทย์ไปต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี เพ่ือเพ่ิมโอกาสของผลิตภัณฑ์ป้องกันทางการ
แพทย์ของจีนในตลาดต่างประเทศ รัฐบาลและผู้ผลิตจีนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องร่วมกันส่งเสริมการพัฒนา
และการวิจัยเพื่อเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้จีนเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ป้องกันทางการ
แพทย์ที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคท่ัวโลก 

e-Commerce ทางการแพทย์ 

ในปี 2020 การระบาดของไวรัสฯ ผลักดันให้ธุรกิจ e-Commerce ทางการแพทย์มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการค้าทางการแพทย์ออนไลน์มีข้อได้เปรียบที่การแพทย์ออฟไลน์ไม่มี คือผู้บริโภคไม่
จ าเป็นต้องออกจากบ้านก็สามารถหาซื้อยาที่ต้องการได ้นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสฯ ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ในครัวเรือน และยามีจ านวนความต้องการใช้ของผู้บริโภคเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ
การให้บริการวินิจฉัยโรคทางออนไลน์ การให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการให้บริการติดต่อเพ่ือรับบริจาค
วัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยในพ้ืนที่มณฑลหูเป่ยได้ด้วย ซึ่งรูปแบบการให้บริการ
ทางการแพทย์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือ e-Commerce ทางการแพทย์ดังกล่าว ถือเป็นรูปแบบการให้บริการ
ที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนมากยิ่งข้ึน 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการไทย 

วัสดุและผลิตภัณฑ์ป้องกันทางการแพทย์ก าลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากการ
ระบาดของไวรัส COVID – 19 ที่แพร่กระจายไปทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสฯ ดังกล่าวยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้หลายประเทศขาดแคลนวัสดุป้องกันทางการแพทย์และต่างให้ความส าคัญ
กับการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศเป็นส าคัญและในระยะต่อไปยังมีการคาดการณ์ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะยังคง
ให้ความส าคัญกับการป้องกันสุขภาพ ซึ่งจะท าให้วัสดุป้องกันทางการแพทย์จะยังคงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสทองที่ผู้ประกอบการ
หลายประเทศจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติในการป้องกันและ
ตรวจหาเชื้อไวรัสที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ป้องกัน
ทางการแพทย์ในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยต้องน าเข้าวัตถุดิบในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ป้องกัน
ทางการแพทย์จากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้น ภาครัฐและผู้ประกอบการไทยต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ 
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ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา เพ่ือแสวงหาวัตถุดิบและเทคโนโลยีในการผลิตที่มีคุณภาพสูง
ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาดโลกมากขึ้น นอกจากนี้การสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์
ยังเป็นปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามในการขยายตลาดในต่างประเทศ เพ่ือสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดในตลาดโลก
ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยจ าเป็นต้องไตร่ตรองและพิจารณาปัจจัยและสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจต่างๆ ให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนในธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ป้องกันทางการแพทย์ เนื่องจากในระยะกลาง
และระยะยาวอาจประสบกับความเสี่ยงที่สินค้ามีการผลิตมากเกินความต้องการจนน าไปสู่การเกิดภาวะสินค้า
ล้นตลาดไดใ้นอนาคต 

แหล่งที่มา: https://www.iimedia.cn/c1020/70601.html 
สคต.ชิงต่าว 
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