สศอ. ผลักดันผู้ประกอบการ พัฒนาสิ่งทอเทคนิคการแพทย์ หวังบุกเบิกตลาดใหม่
พร้ อม สนับสนุนการแพทย์ ครบวงจร
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผลักดันผู้ประกอบการสิ่งทอไทยสู่ส่ ิงทอเทคนิคทางการ
แพทย์ เพิ่ ม มู ล ค่ าและสร้ างโอกาสเปิ ดตลาดใหม่ ให้ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ พร้ อมทั ้ง เป็ น
อุตสาหกรรมสนับสนุ นอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve การแพทย์ ครบวงจร (Medical Hub)
ช่ วยลดต้ นทุนการให้ บริการและยกระดับการผลิตอุปกรณ์ ทางการแพทย์
นายณั ฐพล รั งสิตพล ผู้ อานวยการ สานั กงานเศรษฐกิจอุ ตสาหกรรม (สศอ.) เปิ ดเผยว่า
สศอ. ได้ ผ ลัก ดัน ผู้ป ระกอบการสิ่ ง ทอไทยในการยกระดับ ธุ ร กิ จ สู่ก ารผลิ ต “สิ่ ง ทอเทคนิค การแพทย์ ”
(Meditech) ช่วยสร้ างโอกาสในการขยายตลาดใหม่ โดยร่ วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอใน
การเชื่อมโยงทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทังผู
้ ้ ผลิต ผู้พฒ
ั นาเทคโนโลยี ผู้จดั จาหน่าย และผู้ใช้ สิ่งทอเทคนิคทางการ
แพทย์เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้ องการตลาด เพิ่มมูลค่าให้ สิ่งทอด้ วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และลดการนาเข้ าจากต่างประเทศ โดยตังเป
้ ้ าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสู่ผลิตภัณฑ์
สิ่งทอเทคนิคการแพทย์แบบครบวงจร ในลักษณะสิ่งทอสมัยใหม่ที่มีความหลากหลาย แตกต่างจากคูแ่ ข่ง
และผลิตโดยคนไทย (Made in Thailand)
จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพการตลาดสูง
และสามารถทากาไรได้ มากเมื่อเทียบกับสิ่งทอเทคนิคประเภทอื่น โดยได้ บมจ. ฟิ ลเทค เอ็นเตอร์ ไพรส์
ผู้นาเข้ าและจัดจาหน่ายเครื่ องมือแพทย์ชนน
ั ้ า ร่ วมชี ้ทิศทางการขยายตัวของสิ่งทอการแพทย์ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ แล้ วทิ ้ง (Disposable products) เช่น ชุดเสื ้อกาวน์ผ่าตัดปลอดเชื ้อประเภทใช้ แล้ วทิ ้ง
ถุงมือ หมวกคลุมศีรษะ ที่คลุมรองเท้ า หน้ ากากอนามัย และถุงบรรจุวัสดุใช้ แล้ วทิ ้ง รวมถึงผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ สาหรับผู้สงู อายุ
ปั จจุบนั มีผ้ ูประกอบการไทยคิดค้ นนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับสิ่งทอสู่สิ่งทอเทคนิคการแพทย์
เช่น บริษัท เพอร์ มา่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ที่พฒ
ั นานวัตกรรมเส้ นใยที่ยบั ยังแบคที
้
เรี ยได้ อย่างถาวรด้ วยการ
ผสานเทคโนโลยีนาโนซิงค์ และต่อยอดผลิตภัณฑ์เข้ าสู่ตลาดสิ่งทอการแพทย์ เช่น ชุดผู้ป่วยและผ้ าปูที่
นอนขจัดเชื ้อแบคทีเรี ย หรื อหจก. กิมง่วนจัน่ ที่พฒ
ั นาสิ่งทอให้ มีคณ
ุ สมบัติป้องกันฝุ่ นและป้องกันน ้าซึม
ผ่าน ที่ต่อยอดไปสู่การผลิตชุดพยาบาลในห้ องผ่าตัด นอกจากนี ้ การพัฒนาด้ านการออกแบบก็เป็ นอีก
หนึ่งแนวทางในการยกระดับสินค้ าเข้ าสู่ตลาดดังกล่าว เช่น การออกแบบเสื ้อผู้ป่วยที่มีความสะดวกต่อ

การสวมใส่และขยับตัวของผู้ป่วยติดเตียงหรื อผู้ใส่เฝื อกแขน เสือ้ ผ้ าที่ออกแบบให้ เหมาะสมกับรู ปร่ าง
ผู้สงู อายุ
นายณั ฐพล กล่าวต่อว่า การส่งเสริ มการลงทุนและพัฒนาสิ่งทอเทคนิคการแพทย์อย่างจริ งจัง
นอกจากจะช่วยลดการนาเข้ าจากต่างประเทศแล้ ว ยังเพิ่มทางเลือกให้ กบั บุคลากรทางการแพทย์ที่จะมีชดุ
เครื่ องแบบและชุดใส่ปฏิบตั งิ านที่มีการใช้ งานที่ หลากหลาย เช่น ชุดที่สามารถป้องกันแบคทีเรี ย ป้องกัน
ของเหลวซึมผ่าน และระบายนา้ และอากาศได้ ดีในชุดเดียว รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่ จะสามารถเข้ าถึงวัสดุ
อุปกรณ์ฟืน้ ฟูร่างกายที่ผลิตภายในประเทศในราคาย่อมเยาว์กว่าอุปกรณ์นาเข้ า ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ประเทศทังด้
้ านอุตสาหกรรม สาธารณสุข และสังคมผู้สงู วัย
ทังนี
้ ้ สศอ. มีแนวทางจัดทากลไกการพัฒนาแพลตฟอร์ มอุตสาหกรรมวัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์
โดยจะนาร่ องด้ วยสิ่งทอเทคนิคการแพทย์เพื่อเป็ นหนึ่งฟั นเฟื องที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร (Medical Hub) อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ภายใต้ โร้ ดแมปไทยแลนด์ 4.0 นาไปสู่การเพิ่ม
ศักยภาพการให้ บริ การคุณภาพสูงและยกระดับการผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยใหม่ในท้ ายที่สุด
โดยในอนาคตการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่ง ทอเทคนิคทางการแพทย์ของไทยจะสามารถขยายสู่ตลาด
ส่งออกในหลายประเทศ ตามความต้ องการจากผู้สูงอายุที่เพิ่มขึน้ ทั่วโลก ซึ่งดู ได้ จากการส่งออกสิ่งทอ
เทคนิคทางการแพทย์ของไทยในปี 2561 มีมลู ค่ารวม 59.86 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มร้ อยละ 7.0
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกอันดับต้ น ๆ คือ ผ้ าพันแผลผ้ าก๊ อซ ของใช้ เพื่อการ
อนามัยที่ทาด้ วยแผ่นเยื่อของเส้ นใยเซลลูโลสและ เอ็นเย็บแผล ตามลาดับ นอกจากนี ้ตลาดในประเทศยังมี
การเติบโตที่ดีม าก ซึ่ง นับเป็ นโอกาสที่ ดีสาหรับผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่ องนุ่ง ห่มในการยกระดับสู่
อุตสาหกรรมอนาคตต่อไป นายณัฐพล รังสิตพล กล่าวในที่สดุ

