
เจาะลกึอตุสาหกรรมอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ของโปแลนด์ 
 

อุตสาหกรรมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยข์องโปแลนด์ มีประวติัความเป็นมากว่า 200 ปี 
โดย Polish Agency for Enterprise Development ไดร้ะบุวา่ ผูผ้ลิตเคร่ืองมือทางการแพทยใ์นเชิงอุตสาหกรรม
ท่ีเก่าแก่และรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศไดแ้ก่ บริษทั FARUM (พ.ศ. 2362) ซ่ึงยงัคงมีการด าเนินธุรกิจมา
จนถึงปัจจุบนั มีส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่ณ กรุงวอร์ซอ โดยผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย ์อาทิเช่น เคร่ืองตรวจ
คล่ืนหัวใจ เคร่ือง X-ray และอุปกรณ์เก่ียวกบัวิสัญญีวิทยา เป็นตน้ นอกจากอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการ
แพทยแ์ลว้ โปแลนด์ยงัมีผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์ส าหรับโรงพยาบาล เช่น เตียง รถเข็นและอุปกรณ์เคล่ือนยา้ย
ผูป่้วย ท่ีด าเนินการผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464 ไดแ้ก่ FAMED Zywiec ซ่ึงยงัคงด าเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบนั 

1. ภาพรวม 
 โปแลนด์เป็นหน่ึงในประเทศผูผ้ลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยร์ายใหญ่ของยุโรป ทั้งน้ี 
Polish Investment and Trade Agency (PAIH) ได้ระบุว่ามูลค่าตลาดอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ทางการแพทยข์องโปแลนด์ ในปี 2561 อยูท่ี่ประมาณ 2.5 พนัลา้นยูโร โดยผูผ้ลิตโปแลนด์มีส่วนแบ่งตลาด
อยูท่ี่ร้อยละ 15 ซ่ึงกวา่ร้อยละ 60 ของรายไดข้องผูป้ระกอบการมาจากการส่งออก ทั้งน้ี มูลค่าการส่งออกใน
ปี 2561 อยูท่ี่ประมาณ 1.83 พนัลา้นยโูร มีผูป้ระกอบการและโรงงานผลิตท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมดงักล่าว
กวา่ 300 ราย ซ่ึงมากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนผูป้ระกอบการมีการจา้งงานมากวา่ 49 คนต่อแห่ง 

 
ท่ีมา: Polish Investment and Trade Agency 

2. การส่งออก 
 2.1 มูลค่าการส่งออก 
 ในปี 2561 มูลค่าการส่งออกอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ของโปแลนด์อยู่ท่ีประมาณ 1.83 
พนัลา้นยูโร โดยเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 70 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 โดยสินคา้ส่งออกส าคญั ไดแ้ก่ สินคา้ท่ี
เก่ียวกบัศลัยกรรมกระดูก อุปกรณ์ขาเทียม และอุปกรณ์ช่วยในการไดย้นิ เป็นตน้ 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าการส่งออกอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยข์องโปแลนด ์ปี 2561 

 
ท่ีมา: Polish Investment and Trade Agency 

 2.2 ประเทศคู่ค้าส าคัญ 

 ประเทศคู่คา้ส าคญัท่ีน าเขา้อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยข์องโปแลนด์ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
เยอรมนี (ร้อยละ 21) เดนมาร์ก (ร้อยละ 20) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 15) สหราชอาณาจกัร (ร้อยละ 5) และ
ฝร่ังเศส (ร้อยละ 4) ตามล าดบั นอกจากน้ี PAIH ยงัได้ระบุถึงตลาดใหม่ของสินคา้อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ทางการแพทยข์องโปแลนด์ท่ีส าคญัในเอเชีย ไดแ้ก่ กลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือแห่งอ่าวอาหรับ 
(Gulf Cooperation Council countries หรือ GCC) โดยมีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย เป็น
ประเทศคู่คา้ส าคญั ซ่ึงน าเขา้สินคา้รวมกนักวา่ร้อยละ 90 ของสินคา้ท่ีส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่ม GCC 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนตลาดส่งออกอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยข์องโปแลนด ์ปี 2561 

 
ท่ีมา: Polish Investment and Trade Agency 

 3.3 โครงสร้างการส่งออก 
 สินค้าส่งออกประเภทอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีส าคัญของโปแลนด์ในปี 2561 
ประกอบดว้ยสินคา้ใน 5 กลุ่มหลกัไดแ้ก่  
 - กลุ่มสินคา้ Orthopaedic equipment, prostheses and hearing aid มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 909 
ลา้นยูโร โดยมีประเทศคู่คา้ส าคญัไดแ้ก่ เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร แคนนาดา และฝร่ังเศส 
เป็นตน้ 
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 - กลุ่มสินคา้ Medical and veterinary instruments มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 830 ลา้นยูโร โดยมี
ประเทศคู่คา้ส าคญัไดแ้ก่ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก จีน และสหราชอาณาจกัร เป็นตน้ 
 - กลุ่มสินคา้ X-ray apparatus มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 35 ล้านยูโร โดยมีประเทศคู่คา้ส าคญั
ไดแ้ก่ ยเูครน ฝร่ังเศส ลิทวัเนีย คาซคัสถาน และเยอรมนี เป็นตน้ 
 - กลุ่มสินคา้ Massage apparatus and mechanotherapy equipment มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 34 
ลา้นยโูร โดยมีประเทศคู่คา้ส าคญัไดแ้ก่ เยอรมนี ยเูครน รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ค และอิตาลี เป็นตน้ 
 - กลุ่มสินคา้ Respirators and gas masks มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 27 ลา้นยโูร โดยมีประเทศคู่คา้
ส าคญัไดแ้ก่ รัสเซีย เยอรมนี ปานามา สหรัฐอเมริกา และคาซคัสถาน เป็นตน้ 

3. การน าเข้า 
 3.1 มูลค่าการน าเข้า 
 จากขอ้มูลของ World Trade Atlas ระบุว่าในปี 2562 โปแลนด์มีการน าเขา้สินคา้เก่ียวกบัอุปกรณ์
และเคร่ืองมือทางการแพทยมี์มูลค่ารวมประมาณ 5.2 พนัลา้นยูโร โดยประเทศคู่คา้ส าคญัได้แก่ เยอรมนี  
(1.6 พนัลา้นยโูร) จีน (0.64 พนัลา้นยโูร) เนเธอร์แลนด ์(0.57 พนัลา้นยโูร) สหรัฐอเมริกา (0.28 พนัลา้นยูโร) 
และฝร่ังเศส (0.28 พนัลา้นยโูร) ตามล าดบั 
 สินคา้น าเขา้ท่ีส าคญัประกอบดว้ย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผา่ตดั (1.04 พนัลา้นยูโร) เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์เก่ียวกบัศลัยกรรมกระดูก (0.63 พนัลา้นยูโร) เคร่ืองมือระบบควบคุมอตัโนมติัทางการแพทย ์
(0.54 พนัลา้นยูโร) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางกายภาพและทางเคมี (0.53 พนัลา้นยูโร) และเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการตรวจวดัทางการแพทย ์(0.42 พนัลา้นยโูร) ตามล าดบั 
 3.2 เอกสารทีจ่ าเป็นในการน าเข้า 
 หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ของโปแลนด์ ไดแ้ก่ the 
Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products (UPRL) โดยมีอ านาจ
ในการออกใบอนุญาตและจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ท่ีมีการน าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศโปแลนด์ ทั้ งน้ี 
โปแลนดไ์ดป้ฏิบติัตามบทบญัญติัของสหภาพยุโรปเก่ียวกบั Medical Device Regulation (MDR) ซ่ึงเร่ิมมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 โดยบทบญัญติัดงักล่าว จะส่งผลให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบ
ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีเขม้ขน้มากข้ึนทั้งน้ี สินคา้
อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์น าเขา้มาจ าหน่ายในโปแลนด์ จะตอ้งมีการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน้
จากผูผ้ลิต ดงัน้ี 
 - ตรวจสอบเอกสารของผูผ้ลิตหรือตวัแทนจ าหน่าย เก่ียวกบัการประเมินความความปลอดภยัและ
มาตรฐานในกระบวนการผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการน าเขา้ 
 - ตรวจสอบใบอนุญาตและการประทบัตรา CE ตามขอ้ก าหนดของสหภาพยุโรปส าหรับผลิตภณัฑ์
ท่ีตอ้งการน าเขา้ 
 - ตรวจสอบเอกสารส าคญัหรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัตวัแทนจ าหน่ายในสหภาพยุโรป 
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 - ตรวจสอบเคร่ืองหมายและฉลากท่ีติดตั้งบนผลิตภณัฑ์ ให้ตรงตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป 
พร้อมคู่มือการใชง้านผลิตภณัฑ ์
 - ตรวจสอบการติดตั้งฉลากของผูน้ าเขา้ ไม่ใหบ้ดบงัฉลากสินคา้เดิมท่ีไดติ้ดตั้งจากผูผ้ลิต 
 - ตอ้งมีการแจง้การน าเขา้ผลิตภณัฑ์ให้กบั UPRL ภายในระยะเวลา 7 วนั หลงัจากเร่ิมวางจ าหน่าย 
พร้อมขอ้มูลส าคญัของผูน้ าเขา้และผลิตภณัฑ์ท่ีน าเขา้ เช่น การจดทะเบียนการคา้และธุรกิจ และเคร่ืองหมาย
การคา้ผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

4. ผู้ผลติอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ของโปแลนด์ 

 อุตสาหกรรมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ของโปแลนด์  มีผูป้ระกอบการและผูผ้ลิตท่ี
เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศ 
ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทั FARUM และ FAMED Zywiec นอกจากน้ียงัมีผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
รวมไปถึงสถานบนัวิจยัและมหาวิทยาลยัท่ีผลิตบุคคลากรในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเสนอนวตักรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้สู่ตลาดโปแลนด์ จนไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมี
ศกัยภาพของโปแลนด ์อาทิเช่น 

ตารางแสดงรายช่ือผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพในประเทศโปแลนด์ 
ผูป้ระกอบการ ธุรกิจ/ผลิตภณัฑ ์ เวบ็ไซต ์

FARUM SP. Z O.O. หน่ึงในผูน้ าตลาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการ
แพทยข์องโปแลนด ์โดยมีผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่น เช่น
อุปกรณ์ควบคุมความดนัและตวัจ่ายออกซิเจน ถงั
ออกซิเจน, อิเล็กโทรคาร์ดิโอกราฟ, อิเล็กโทรด 
ECG และรถเขน็ทางการแพทย ์เป็นตน้ 

https://farum.pl/ 

FAMED Zywiec เป็นผูน้ าทางดา้นเฟอร์นิเจอร์ทางการแพทย ์ส าหรับ
โรงพยาบาล และคลินิก โดยมีผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่น 
เช่น เตียงผา่ตดั เตียงผูป่้วย เตียงทารก และเกา้อ้ีนารี
เวช เป็นตน้ 

https://famed.com.pl/ 

Meden-Inmed Sp. z o.o. เป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยร์าย
ใหญ่ของโปแลนดท่ี์มีผลิตภณัฑห์ลากหลายประเภท 
โดยผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่น เช่น เคร่ืองมือทางจกัษุ
วทิยา เตียงเคล่ือนท่ีส าหรับผูป่้วย อุปกรณ์และท่ี
แขวนทางการแพทย ์เป็นตน้ 

https://meden.com.pl/ 

ALVO MEDICAL เป็นผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ประกอบส าหรับ
โรงพยาบาลและหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยร์าย
ใหญ่ของโปแลนด ์โดยผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่น เช่น 

http://www.alvo.pl/ 
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ผูป้ระกอบการ ธุรกิจ/ผลิตภณัฑ ์ เวบ็ไซต ์
ระบบหอ้งปฏิบติัการเคล่ือนท่ี ระบบผนงัและฝ้า
เพดานส าหรับหอ้งปลอดเช้ือ ประตูส าหรับหอ้ง
ผา่ตดั และอุปกรณ์ส าหรับการขนยา้ยผูป่้วย เป็นตน้ 

Reha Fund Sp. z o. o. เป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์เคร่ืองนอนส าหรับผูป่้วยติดเตียง 
ท่ีมีระบบป้องกนัแผลกดทบั รวมถึงผลิตภณัฑ์
รถเขน็ผูป่้วย ผูพ้ิการ ถุงมืออนามยัและหนา้กาก
อนามยัส าหรับการปฏิบติัการทางการแพทย ์เป็นตน้ 

https://rehafund.pl/ 

ท่ีมา: Ministry of Foreign Affairs, Republic of Poland 

5. งานแสดงสินค้าทีเ่กีย่วข้องกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ของโปแลนด์ 
 โปแลนด์มีการจดังานแสดงและการประชุมทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์
และเคร่ืองมือทางการแพทย ์และอุตสาหกรรมยา มาอย่างต่อเน่ือง โดยงานแสดงสินคา้เก่ียวกบัอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ส าคญั เช่น  
 - International Fair of Medical Equipment and Instruments (SALMED) มีผูป้ระกอบการเขา้ร่วมแสดง
สินคา้ในงานกว่า 260 ราย เฉล่ียผูเ้ขา้ชมงานประมาณ 12,500 คนโดยงานแสดงสินคา้ดงักล่าวจดัเป็นประจ า
ในช่วงเดือนมีนาคม ณ เมือง Poznan ทางภาคตะวนัตกของโปแลนด ์

 
 - Warsaw Reha & Care Fair มีผูป้ระกอบการเขา้ร่วมแสดงสินคา้ในงานกวา่ 200 ราย จาก 27 ประเทศ
ทัว่โลก เฉล่ียผูเ้ขา้ชมงานประมาณ 10,000 คน โดยจดัข้ึนเป็นประจ าในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ณ กรุงวอร์ซอ 
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 - International Trade Fair of Rehabilitation Equipment มีผูป้ระกอบการเขา้ร่วมแสดงสินคา้ในงานกว่า 
200 ราย จาก 10 ประเทศทัว่โลก เฉล่ียผูเ้ขา้ชมงานประมาณ 10,000 คน โดยจดัข้ึนเป็นประจ าในช่วงเดือน
กนัยายน ณ เมือง Lodz ทางภาคกลางของโปแลนด ์

 
ความเห็น/ข้อสังเกต 
 1. อุตสาหกรรมอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยข์องโปแลนด์ ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีเร่ิมมีการ
ขยายตวัมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยขอ้มูลจาก Polish Investment and Trade Agency (PAIH) พบวา่ ในปี 2562 
การส่งออกอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 ของการส่งออกสินคา้ทุกประเภท
ของโปแลนด ์และคาดวา่จะเติบโตเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 7-8 ต่อปี 
 2. โปแลนด์ถือได้ว่าเป็นผูผ้ลิตเวชภณัฑ์รายใหญ่ของยุโรป โดยอุตสาหกรรมยาของโปแลนด์มี
ขนาดตลาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 6 ของสหภาพยโุรป และมีการจา้งงานในภาคการผลิตกวา่ 130,000 ราย โดยใน
ปี 2562 มีมูลค่าการส่งออกอยูท่ี่ 3.6 พนัลา้นยโูร 
 3. การขยายตวัของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมยา
ของโปแลนด์ เป็นผลมาจากการลงทุนทางดา้นการวิจยัและพฒันาในอุตสาหกรรมดงักล่าว โดยมีการลงทุน
ดา้น R&D ในปี 2561 ประมาณ 2.5 พนัลา้นสวอ๊ตต้ี และมีสถาบนัท่ีเปิดสอนในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกวา่ 110 
แห่ง และมีนกัวจิยักวา่ 3,000 ราย 
 4. การระบาดของ COVID-19 ท าให้ความตอ้งการผลิตภณัฑ์อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์
ขยายตวัเพิ่มข้ึน ส่งผลใหเ้กิดผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีน าเสนอนวตักรรมและเทคโนโลยีทางเลือกเขา้สู่ตลาด
โปแลนด์และไดรั้บความนิยมในระดบันานาชาติ อาทิเช่น หน้ากากอนามยัและอุปกรณ์ป้องกนัการติดเช้ือ 
ชุดตรวจสอบไวรัส รวมไปถึงเทคโนโลยีดา้น IoT เช่น Smartwatch Application ส าหรับการตรวจสอบการ
กกัตวั และโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการท างานจากบา้นท่ีช่วยค านวณการจ่ายค่าจา้ง เป็นตน้ 

------------------------------------------------ 

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
มิถุนายน 2563 

 
ท่ีมา: 1. Polish Investment and Trade Agency (PAIH) 
 2. Ministry of Foreign Affairs 
 3. Statistics Poland 
 4. World Trade Atlas 


