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ฮังการีต้องการน าเข้าอปุกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศมากขึ้น 

 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึงการวิจัย 

พัฒนา และผลิตเวชภัณฑ์ เป็นภาคส่วนส าคัญที ่ช่วยขับเคลื ่อน

เศรษฐกิจฮังการี  เน ื ่องจากการแพทย์ฮ ังการ ีม ีมาตรฐานการ

รักษาพยาบาลและผลิตสินค้าที่สูง ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากลมากว่าร้อยปี โดยเฉพาะการพัฒนาเฉพาะทางขั ้นสูง

และการส่งออกทั้งองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มีจ านวน

เพิ ่มข ึ ้นเร ื ่อยๆ อีกทั ้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในฮังการี

เอื ้ออ านวยต่อการขยายธุรกิจ เช่น จ านวนแรงงานในตลาด อัตรา

ค่าจ้างแรงงานตามกฎหมายที่เหมาะสมกับค่าครองชีพและความรู้

ความสามารถ สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ข้อกฎหมายที่อ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ด้านอัตราภาษีเงินไดน้ิติบุคคล เป็นต้น 

 ปัจจุบัน ประเทศฮังการีมีบริษัทผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือการส่งออกราว 150 ราย 

มีการจ้างงานแรงงานในตลาดกว่า 120,000 ราย ธุรกิจเหล่านี้มีส่วนท าให้การส่งออกของประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 

4.9 เนื่องจากประเทศฮังการีมีองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สืบทอดกันมายาวนาน 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีการฉายภาพทางการแพทย์และรังสีวิทยา (Medical Imaging) การผลิตเครื ่องมือทาง 

การแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์ (Biosensor) ตลอดจนการตรวจสิ่งส่งตรวจในห้องปฏิบัติการพยาธิ

วิทยาเพ่ือวินิจฉัยโรค นอกจากนี้ ยังมีสาขาที่ก าลังเร่งพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศ ได้แก่ การวิจัยยาและเวชภัณฑ์

ที ่ผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ทางคลินิก (Clinical Trial) การพัฒนายาชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) 
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เครื่องมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รวมถึง 

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและงานทางจุลชีววิทยา เช่น โรงกลั่นชีวภาพ (Bio-refinery)  

เพ่ือการแปรรูปชีวมวล และถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) ส าหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 

ในปี 2563 มูลค่าการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศฮังการีอยู ่ที่ 985 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(ประมาณ 3.07 หมื่นล้านบาท) ส่วนมากเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า อุปกรณว์ัดความดันโลหิต อุปกรณ์

เตือนภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Apnea Alarm) ตู้อบส าหรับเด็กแรกเกิด เครื่องควบคุมการให้สารละลาย 

ทางหลอดเลือด (Infusion Pump) อุปกรณ์ทันตกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้ตั้งครรภ์ เครื่องมือแพทย์

ทางรังสีวิทยา (X-ray) เฉพาะทาง เครื่องมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย และเครื่องจักรทางการ

แพทย ์ทว่าตลาดฮังการียังคงต้องพ่ึงพาการน าเข้าจากต่างประเทศเนื่องจากผลิตไม่ทันความต้องการในประเทศ 

บริษัทดังต่อไปนี้เป็นบริษัทสัญชาติฮังการี ที่วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตเภสัชภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง

ระดับสากล ได้แก่ Richter, Egis, Omixon และ Solvo Biotechnology นอกจากนี้ บริษัทเหล่านี้ยังได้ขยาย

ธุรกิจไปยังตลาดอ่ืนๆ ที่ส าคัญในทวีปยุโรปอีกด้วย รัฐบาลฮังการีสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจาก

เป็นสาขาท่ีส าคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม อีกท้ังมีความต้องการในตลาดเสมอ  

ปัจจุบัน แม้ว่าภาคการผลิตสินค้าทางการแพทย์ของประเทศฮังการีมีประสิทธิภาพสูง ทว่ากลับประสบ

ปัญหาก าลังการผลิตน้อยกว่าความต้องการของตลาด ท าให้ต้องน าเข้าสินค้าเพิ่มเติม กว่าร้อยละ 70 ของอุปกรณ์

ทางการแพทย์ในประเทศต้องน าเข้ามาจากผู้ผลิตในประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และ 

สหราชอาณาจักร 

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้จ ่ายส่วนตัวด้านสุขภาพของผู ้บริโภคที ่เพิ ่มขึ ้น ส ่งผลให้ 

ความต้องการในการน าเข้าเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เห็นได้จากการน าเข้าเครื่องมือทางการ

แพทย์ในปี 2563 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 53 คิดเป็นมูลค่า 6.3 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.96 หมื่นล้านบาท) 

ส่วนมากเป็นการน าเข้าจากประเทศจีน ที่น าเข้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 379 ท าให้สินค้าจากจีนครองส่วนแบ่งตลาดสูง

ถึงร้อยละ 31.3 และกลายเป็นประเทศผู้น าเข้าเครื่องมือทางการแพทย์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ 

ประเทศฮังการียังน าเข้าเครื่องมือทางการแพทย์จากประเทศอื่นในเอเชียเช่นกัน อาทิเช่น ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศเกาหลีใต้ ฮ่องกง และประเทศไทย ซึ่งมีอัตราการน าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40, 9, 1009 และ 34 ตามล าดับ 
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อย่างไรก็ตาม ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศฮังการีส่วนมากยังคงเป็นบริษัทจากภายใน

สหภาพยุโรป เช่น เยอรมนี อิตาลี และฝรั่งเศส เนื่องจากมีข้อได้เปรียบเรื่องการยกเว้นอัตราภาษีบางรายการ  

และการขนส่งสินค้าข้ามชายแดนที่ใช้เวลาน้อยกว่าการน าเข้าสินค้าจากนอกสหภาพยุโรป สินค้าหมวดเครื่องมือ

ทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ (Biomedical) อุปกรณ์วินิจฉัยโรคมะเร็งและ 

โรคอื ่นๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ส  าหรับดูแลรักษาผู ้ป ่วยหลังผ ่าตัด เครื ่องมือตรวจวิน ิจฉัยโรคโดยใช้ 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI และอุปกรณ์ทันตกรรม คาดการณ์ว่า อัตราการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยของ

โรงพยาบาลเอกชนจะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผู้ป่วยที่มีก าลังซื้อต้องการการตรวจวินิจฉัยโรคที่แม่นย ามากขึ้น 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง

การแพทย์ และชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี กลายเป็นสินค้าส าคัญที่รัฐบาลประเทศฮังการีเร่งน าเข้าเพื่อให้ 

ทันต่อความต้องการใช้ในประเทศ ในปี 2563 การน าเข้าถุงมือการแพทย์และชุดป้องกันเชื้อ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 73  

คิดเป็นมูลค่า 70.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.2 พันล้านบาท) ในจ านวนดังกล่าว ประเทศไทยส่งออก 

ถุงมือยางการแพทยเ์ป็นมูลค่า 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 71 ล้านบาท) ไปยังประเทศฮังการี ส่วนการน าเข้า

หน้ากากอนามัยนั้นเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 635 คิดเป็นมูลค่า 3.51 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท)  

ในจ านวนนี้ ร้อยละ 75 ของสินค้าหน้ากากอนามัยน าเข้ามาจากประเทศจีน 

อีกปัจจัยที ่จะสนับสนุนการผลิตและน าเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ คือโครงการ Egészséges 

Budapest Program (Healthy Budapest Program) ภายใต้นโยบายด้านสาธารณสุขของกรุงบูดาเปสต์ ที่เริ่ม

ด าเนินการในปี 2563 คาดว่าจะสิ้นสุดโครงการภายในเดือนธันวาคม 2569 โครงการนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณ

จากส่วนกลางประมาณ 7 แสนล้านโฟรินท์ (ประมาณ 7 พันล้านบาท) สาระส าคัญของโครงการดังกล่าวคือ 

การปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขภายในกรุงบูดาเปสต์ เช่น ขยายพื้นที่โรงพยาบาล 

เพิ่มจ านวนเตียงเพื่อการรักษาผู้ป่วย เพิ่มจ านวนห้องตรวจหัตถการและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ พัฒนา

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ และปรับปรุงงานบริการผู้ป่วย เพื่อลดเวลารอคิวการผ่าตัด และ

ให้บริการผู้ป่วยได้ครอบคลุมมากขึ้น ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ป่วยภายในกรุงบูดาเปสต์และปริมณฑลเท่านั้น แต่ผู้ป่วย

โรคที่ซับซ้อนจากต่างจังหวัดก็สามารถได้รับการส่งตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทางในต่างจังหวัดเข้ามาเมืองหลวง 

และเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ทันสมัยไดส้ะดวกมากข้ึน ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองฮังการี 



4 
 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้สหภาพยุโรปต้องเปิดรับอุปกรณ์ทางการแพทย์จากประเทศ

นอกสหภาพยุโรป เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (รวมถึงหน้ากาก

อนามัย) อุปกรณ์ช่วยหายใจ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จ าเป็นในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส ทว่าผู้น าเข้ายังคงต้อง

ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านมาตรฐานสินค้าของสหภาพยุโรปอย่างเคร่งครัด 

เนื่องจากประเทศฮังการีเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ฉะนั้นกฎระเบียบเรื่องมาตรฐานอุปกรณ์

ทางการแพทย์ของประเทศฮังการีนั ้นจึงได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ผู้ผลิตจาก

ต่างประเทศท่ีประสงค์จะส่งออกเครื่องมือแพทย์ไปยังประเทศฮังการีจะต้องศึกษากฎระเบียบให้ละเอียด ก่อนที่จะ

แสวงหาคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ และจัดท าสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้น าเข้าฮังการีให้เป็นลายลักษณ์อักษรและรัดกุม 

รายการเอกสารและเครื่องหมายรับรองดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งส าคัญท่ีควรต้องมีในการเข้าตลาดฮังการี 

- เครื่องหมาย CE (CE Mark) คือ การรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผ่านการทดสอบตามข้อก าหนดด้าน

ความปลอดภัย สุขภาพ และการคุ ้มครองสิ ่งแวดล้อมส าหรับสินค้าแต่ละประเภท สินค้าที่ได้รับการรับรอง  

CE Mark สามารถจ าหน่ายได้ภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) 

- ใบรับรองความสอดคล้อง (EU Declaration of Conformity) และเอกสารแสดงรายละเอียด

ด้านเทคนิคต่างๆ คือ เอกสารที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ

สหภาพยุโรป 

- การแปลคู่มือการใช้งานเป็นภาษาฮังกาเรียน เนื่องจากผู้บริโภคจ านวนมากสื่อสารภาษาอังกฤษ 

หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนได้จ ากัด 

เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป  

จึงยังไม่ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี ผู้ผลิตและส่งออกอุปกรณ์ทางการแพทย์และเภสัชภัณฑ์จากประเทศไทยจึงต้อง

เสียอากรขาเข้า (Import Duty) ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5 ส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์จ าเป็นแทบทุกรายการ 

ตามกฎหมายฮังการี และภาษีสินค้าประเภทต่างๆ ตามแต่เลขพิกัดศุลกากร (Harmonized Schedule หรือ  

HS Code) ของสินค้านั้นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 0 ถึง 6.5   

เว็บไซต์ดังต่อไปนี้ให้ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับภาษีอากรและข้อบังคับส าหรับการน าเข้าไปยังสหภาพยุโรป 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties_en 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
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นอกจากนี้ ผู้น าเข้าสินค้าทางการแพทย์และเภสัชภัณฑ์จะต้องค านึงข้อส าคัญดังนี้ว่า ประชาชนใน

ฮังการีโดยทั่วไปมักจะเข้าระบบประกันสังคม (Social Security) พื้นฐานของรัฐอยู่แล้ว เนื่องจากประชาชนผู้มี

สัญชาติฮังการีทุกคนที่เกิดในประเทศฮังการีจะได้รับเลขประจ าตัวนี้ อัตโนมัติ ทว่าระบบของประเทศฮังการี

แตกต่างจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย ที่ประชาชนผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องจ่ายสมทบ 

รายเดือน เพียงแค่จ่ายค่าบริการในอัตราที่ลดลงและรัฐสมทบ เพราะผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมในฮังการีสามารถใช้

บริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทว่าจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้า

กองทุนประกันสังคมในฐานะสวัสดิการของรัฐเป็นประจ าตามอัตราที่รัฐก าหนด มีข้อยกเว้นบางประการส าหรับผู้ที่

มีรายได้น้อยที่จะได้รับการยกเว้นการจ่ายเบี้ยประกันสังคม อีกทั้งรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ส าหรับเด็กที่อายุ 

ต ่ากว่า 18 ปี และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้ปกครองจึงไม่ต้องส่งเบี้ยประกันส าหรับบุตรที่ยังเป็นผู้เยาว์ 

ชาวต่างชาติ และผู้ที่มาถือสัญชาติฮังการีในภายหลัง จะต้องสมัครเข้าระบบประกันสังคมเอง และต้อง

จ่ายเบี้ยประกันในอัตราที่สูงกว่าพลเมืองชาวฮังการี ส่วนพลเมืองประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่พ านักในประเทศ

ฮังการีชั่วคราว เช่น เดินทางท่องเที่ยว ท างานหรือเรียนระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน สามารถใช้บริการสาธารณสุขใน

ฮังการีได้ในกรณีฉุกเฉินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทว่าการรับบริการสาธารณสุขทั่วไปนั้นจะยังต้องเสียค่าบริการเอง 

เนื่องจากตามกฎของสหภาพยุโรปแล้ว จะใช้บริการประกันสุขภาพส าหรับกรณีทั่วไปได้เพียงครั้งละประเทศ  

จึงต้องกลับไปเข้าโรงพยาบาลของรัฐบาลที่ประเทศตน หรือเลือกใช้การบริการในสถานพยาบาลภาคเอกชน 

นอกจากนี้ ประชาชนจ านวนมาก โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท างานประจ ากับนายจ้างชาวฮังการี  

ที่จะมีการสมทบค่าประกันสังคมให้ในส่วนของนายจ้างตลอดการท างาน และต้องการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

การจัดการและให้บริการการรักษาที่ดีกว่าการบริการในหน่วยงานรัฐ เช่น การสื่อสารระหว่างการให้บริการของ

บุคลากรทางการแพทย์เป็นภาษาต่างประเทศ การเข้าถึงเวชภัณฑ์ที่มีราคาสูงและการรักษาที่รวดเร็ว จะนิยม 

ท าประกันกับบริษัทประกันภาคเอกชน ทั้งนี้ แผนประกันต่างๆ ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 

จะระบุเงื่อนไขการคุ้มครอง และการเบิกเงินไว้อย่างรัดกุมและชัดเจน เช่น ประเภทโรค ประเภทอุบัติเหตุ ประเภท

และความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค วิธีรักษาพยาบาล รวมไปถึงเครื่องมือรักษาที่สามารถ

เบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัท ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้มักจะมีการทบทวนโดยบริษัทประกันเป็นระยะตามสถานการณ์  

หากเครื่องมือทางการแพทย์และเภสัชภัณฑ์ประเภทที่จะส่งออก ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการคุ้มครองของบริษัท

ประกัน อาจส่งผลให้ผู้คน รวมถึงสถานพยาบาล ไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นได ้
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ข้อคิดเห็น/บทวิเคราะห์ 

อุตสาหกรรมการวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคต

สดใส เนื่องจากเป็นที่ต้องการในตลาดสากลเสมอ เช่น อุปกรณ์ทันตกรรม เครื่องมือศัลยกรรมกระดูกและข้อ 

(Orthopedics) และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ อีกจ านวนมากที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษา

โรค และลดอัตราการเข้าพักในโรงพยาบาล เพ่ือมิให้โรงพยาบาลต้องรับภาระในการดูแลผู้ป่วยในมากจนเกินไป 

ตัวอย่างอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มียอดจ าหน่ายสูงในประเทศฮังการี และผู้ส่งออกไทยอาจน าไป

พิจารณาในการวางกลยุทธ์การส่งออกสินค้า ได้แก่ 

- ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ EMR) 
- เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 
- อุปกรณ์ผ่าตัดส่องกล้อง (MIS) ส าหรับหัตถการหรือการผ่าตัดเล็ก 
- เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Scan) และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) 
- กล้องแคปซูล (Capsule Endoscopy) 
- ระบบการประมวลผลภาพดิจิทัลและการเก็บถาวรภาพทางการแพทย์ (ระบบ PACS) 
- รถเข็นทางการแพทย์ 
- ชุดเก้าอ้ีท าฟัน 
- ชุดให้น ้าเกลือ 
- ถุงให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง 
- สายยางให้อาหารทางจมูก 
- ถุงรองรับปัสสาวะ  
- อุปกรณ์ให้เลือด 
- สายดูดเสมหะ 
- ถุงมือการแพทย์ ชุดผ่าตัด เครื่องสวมถุงคลุมรองเท้า และถุงคลุมรองเท้า 
- รองเท้าออร์โทพีดิกส์ส าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบประสาท กระดูก ข้อต่อ เป็นต้น 

ผู้ส่งออกที่สนใจตลาดฮังการี สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ทางการของสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์

ทางการแพทยป์ระเทศฮังการีได้ที่ https://osz.hu/en/  

 

https://osz.hu/en/
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อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ช่วงปี 2558-2561 ยอดขาย

ภายในประเทศและมูลค่าส่งออก (สัดส่วน 30:70) เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.1 และ 5.7 ต่อปีตามล าดับ ประเทศไทย

นั้นมีความได้เปรียบด้านคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐานสากล รวมถึงข้อได้เปรียบจากการบริการและมาตรฐาน

การรักษาโรค ด้วยนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ที่รัฐบาลไทยด าเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 

ปี 2546 และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ที่เติบโตต่ออย่างเนื่อง รวมไปถึงการวางเป้าหมาย

เป็นศูนย์กลางการส่งออกอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปประเทศเพ่ือนบ้าน ปัจจัยเสริมข้างต้นทั้งหมดล้วนมีความส าคัญ

ในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศ 

งานวิจัยตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วงปี 2563 – 2565 โดยธนาคารกรุงศรี รายงานว่า ประเทศไทย

มีมูลค่าส่งออกและน าเข้าสินค้าทางการแพทย์รวมกันสูงเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน ในปี 2562 สินค้าส่งออก

ส่วนมากเป็นสินค้าทางการแพทย์ในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถุงมือยางการแพทย์ อุปกรณ์ท าแผล และหลอดฉีดยา 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.3 ของมูลค่าส่งออกสินค้าทางการแพทย์ทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.9 จากปี 2561  

นอกจากนี้ ข้อมูลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ยังรายงานว่า การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ส่งผลให้การส่งออกของไทยในเดือนมกราคม 2564 ขยายตัวมากขึ้น และมีมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี

ย้อนหลัง กลุ่มสินค้าที่มีการขยายตัวได้ดี คือ สินค้าเก่ียวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสและลดการแพร่ระบาด เช่น 

เครื่องมือแพทย ์และถุงมือยาง จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ต้องการส่งออกอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังประเทศฮังการี 

ปัจจุบัน อุปกรณท์างการแพทย์ รวมถึงเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กายภาพบ าบัด ยังเป็นที่ต้องการสูงทั้งใน

และต่างประเทศ ผู้ส่งออกควรเร่งพัฒนาสินค้าและวางแผนกลยุทธ์การผลิต เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ ต้องค านึงว่า การส่งออกไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนั้น  ผู้ส่งออกต้องปฎิบัติตามข้อบังคับว่าด้วย

มาตรฐานสินค้าเครื่องมือแพทย์ของสหภาพยุโรป (MDR) อย่างเคร่งครัด  

แหล่งข้อมูล: Association of Medical Devices Manufacturers, Weekly and Daily Economic 
Reviews, MTI Hungarian News Agency, Trade Magazin, Hungarian Central Statistical Office  

************************** 

สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ 
มิถุนายน 2564 

        

https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Other-Industries/Medical-Devices/IO/medical-devices
https://eumdr.com/
https://eumdr.com/

