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• รำยละเอียดโครงกำรและวัตถุประสงค์ 
• แนวโน้มสังคมผู้สูงอำยุ 
• อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์เพื่อผู้สูงอำยุ 
• สถำนภำพอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
• อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ผู้สูงอำยุท่ีมีศักยภำพของไทย 
• ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำร

แพทย์ผู้สูงอำยุ 

หัวข้อกำรบรรยำย 



วตัถุประสงค ์

 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนผ่านในแต่ละระยะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและ
ประเทศต้นแบบอย่างน้อย 2 ประเทศ โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ขนาดของครอบครัว (ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวใหญ่) และการ
กระจายตัวของเมือง เป็นต้น ซ่ึงส่งผลต่อความต้องการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทยท์ี่
ต่างกันไป 

 เพื่อก าหนดประเภทของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในตลาดเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน 

 เพื่อก าหนดนโยบายและมาตรการ ในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย
ส าหรับการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับกับการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

 



ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิสถานการณ์ปัจจุบนั ของ
ผูสู้งอายโุลกและประเทศไทย เนน้ประเด็นหลกั
ดา้นสุขภาพ 3 ประเด็นท่ีผลกัดนัให้เกิดตลาด
อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย ์

เสาะหาขอ้มูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง
และการจัดประชุมกลุ่มผูเ้ ช่ียวชาญโดยวิธีระดม
สมองผา่นกระบวนการ Foresight 

 

ศึกษาภาพอนาคตท่ีตอ้งการ 
ก าหนดเป้าหมาย  เทคโนโลยท่ีี
สอดคลอ้งกบัสังคมผูสู้งอาย ุ

ฉากทศัน/์Scenario Planning 

ประเมินเทคโนโลย ีนวตักรรมท่ี
เก่ียวขอ้งในผลิตภณัฑ ์ตามช่วง

ระยะเวลา 
Technology Roadmapping 

ประเมินโอกาสดา้นตลาดของไทย 
และผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพดา้น

การผลิต 

BCG Analysis 

ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยส์ าหรับสงัคมผูสู้งอาย ุ

Information and Trend Analysis 

Indicators data 

ผงัแนวคิดและวิธีการด าเนินงาน 



นิยำมสังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) 

องค์การสหประชาชาติแบ่งโครงสร้างสังคมผู้สูงอายุออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่

1. ระดับก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aging-Society) 
 หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมดหรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 

2. ระดับสังคมสูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged-Society) 
 หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งหมดหรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14 

3. ระดับสังคมผู้สูงอำยุแบบสุดยอด (Super-Aged-Society) 
 หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 28 ของ
ประชากรทั้งหมดหรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 
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แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก 
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 ปัจจุบนัแนวโนม้ประชากรของโลกก าลงักา้วเขา้สู่การเป็นสงัคมผูสู้งอาย ุในปี 2558 โลก
มีจ านวนประชากรประมาณ 7.3 พนัลา้นคน ในจ านวนน้ีเป็นผูสู้งอายุ (อายุ 60ปีข้ึนไป) ประมาณ 
901 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 และพบวา่มีอตัราการเพิ่มข้ึนของผูสู้งอายเุฉล่ียร้อยละ 3.26 ต่อปี 
และยงัพบวา่ร้อยละ 67 ของประชากรสูงอายอุาศยัอยูใ่นประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
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 จ ำนวนประชำกรสูงอำยุทั่วโลกมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในทุกๆปแีละสัดส่วน
ผู้สูงอำยุต่อประชำกรโลกทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นตำมไปด้วย 

แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก 



ท าไมจึงเกิดปรากฎการณ์สังคมผู้สูงอายุ 

แนวโน้มทุกประเทศในโลกคล้ายกนั 
อัตราการเกิดของประชากรลดลง Fertility Rate 
ประชากรมีอายุขัยยาวขึ้น Life expectancy 
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อัตราการเกิดของประชากรโลกมีแนวโน้มลดลง 
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ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
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กรณีศึกษาประเทศต้นแบบ  : ญี่ปุ่น 
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กรณีศกึษาประเทศต้นแบบ  : ประเทศญี่ปุ่น (ต่อ) 
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ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีประชากร
มีสุขภาวะดีเป็นอนัดบั 1 ของ
โ ล ก  โ ด ย ค า ด ก า ร ณ์ ว่ า
ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป
จะสามารถมีอายุอยู่ไดอี้ก 26 
ปี  หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า
ประชากรญ่ีปุ่นมีอายุขยัเฉล่ีย
ท่ีคาดการณ์อยู่ ท่ี  86 ปี ใน
ขณะเดียวกนัมีการคาดการณ์
ว่าประชากรญ่ีปุ่นจะสามารถ
ด ารงชีวิตโดยมีสุขภาพท่ีดีได้
จนกระทัง่มีอายุถึง 80.3 ปีจึง
จะเร่ิมมีปัญหาสุภาพ 



กรณีศกึษาประเทศต้นแบบ : สหภาพยุโรป  

ภำวะด้ำนสุขภำพ 
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 ประชากรในสหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่จะมีอายุขัยเฉลี่ยที่มากขึ้น โดยเพศชายมีอายุขัย
เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดอยู่ที่ 77.6 ปี ในปี 2556 และเพิ่มขึ้นเป็น 84.8 ปีในปี 2603 ในขณะที่เพศหญิงมี
อายุขัยเฉล่ียอยู่ที่ 83.1 ปีในปี 2556 และเพิ่มขึ้นเป็น 89.1 ปีในปี 2603 

2556 2563 2568 2573 2578 2583 2588 2593 2598 2603 

male 77.6 78.9 79.7 80.5 81.3 82 82.8 83.5 84.1 84.8 

female 83.1 84.1 84.8 85.5 86.1 86.8 87.4 88 88.5 89.1 
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กรณีศกึษาประเทศต้นแบบ : สหภาพยุโรป (ต่อ) 

ภำวะทำงสังคม 
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 จากกราฟดา้นบนจะพบวา่สัดส่วนของค่าใชจ่้ายเพ่ือสวสัดิการสังคมของ
สหภาพยโุรปนั้น ค่าใชจ่้ายในการดูแลผูสู้งอายมีุสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด โดยกินส่วนแบ่ง
งบประมาณไปถึงร้อยละ 39.1 ของงบประมาณดา้นสวสัดิการสังคมทั้งหมด 



กรณีศึกษาประเทศต้นแบบ : สหภาพยุโรป 

มำตรำกำรสนับสนุนผู้สูงอำยุของสหภำพยุโรป 
1. แนวคิดในการยดึอายเุกษียณ 
2. European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) 
3. Silver Economy 
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กรณีศกึษาประเทศต้นแบบ : สหภาพยุโรป 

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing ( EIP on AHA) 
A1 : “Prescription and Adherence to treatment”  ท าหน้าที่ผลักดันนโยบายด้านการรักษา การจ่ายยาและการดูแล

สุขภาวะแบบองค์รวม 

A2 : “Personalized Health Management, Starting with a Falls Prevention Initiative” ท าหน้าที่ผลักดันการ
จัดการสุขภาพวะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุโดยเริ่มจากการป้องกันการหกล้ม 

A3 : “Prevention and early diagnostics of frailty and functional decline, both physical and cognitive, 
in older people” ท าหน้าที่ป้องกันและวิเคราะห์ปัญหาการเสื่อมถอยของสุขภาพโดยรวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
การรับรู้ ความจ าในผู้ป่วย  

B3 : “Replicating and tutoring integrated care for chronic disease, including remote monitoring at 
regional levels” ท าหน้าที่วางโครงสร้างการเชื่อมโยงระบบสุขภาพโดยเน้นการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังที่เกิดใน
ผู้สูงอายุ รวมไปถึงการเชื่อมโยงการรักษาทางไกล 

C2 : “Development of interoperable independent living solution, including guideline for business 
models” ท าหน้าทีบู่รณาการและเชื่อมโยงกลไกที่สนับสนุนระบบสุขภาพ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง
การอาศัยส่วนบุคคล รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่พัฒนางานสันบสนุนผู้สูงอายุได้ 

D4 : “Innovation for Age-Friendly buildings, cities & environments” ท าหน้าที่ผลักดันเชิงนโยบายมหภาคที่
เกี่ยวข้องกับสภาพที่อยู่อาศัยและเมือง ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุทั้งด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครื่อข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกัน 
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Silver Economy 

สหภาพยโุรปใหค้  าจ  ากดัความประเภทผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย 
 Active ผูสู้งอายท่ีุยงัมีสุขภาพดี สามารถท ากิจกรรมไดต้ามปกติ 
 Fragileผูสู้งอายท่ีุเร่ิมมีปัญหาสุขภาพและตอ้งระมดัระวงัการใชชี้วติ 
 Dependent ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้น 
มูลค่าตลาด 
ปี คศ. 2014 มีมูลค่าการใชจ่้ายของผูสู้งอายคิุดเป็น 7 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี 
ปี คศ. 2020 ประมาณการใชจ่้ายส่วนบุคคลของผูสู้งอายจุะเพิ่มข้ึนเป็น 15 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี 
สหภาพยโุรปมีค่าใชภ้าครัฐต่อผูสู้งอายคิุดเป็น 25% ของ GDP หรือกวา่คร่ึงหน่ึงของค่าใชจ่้ายปกติ
ของรัฐบาล และมีแนวโนม้เพิ่มกวา่ 4.1% ต่อปีจนถึงปี คศ. 2060  
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 “According to Bank of America Merrill Lynch, European consumers 

over 65 own more than €3500 billion.  

 The Global Silver Economy in 2020 will amount to $15 trillion (60+ 

consumer spending power). ”  

– European Commission 2015 



Silver Economy 

ท าไม SILVER ECONOMY จึงน่าสนใจ 
• ผูสู้งอายใุนยโุรปท่ีมีอายเุกิน 65 ปีมีสินทรัพยก์วา่ 3 ลา้นลา้นยโูร ถือเป็นขนาด
เศรษฐกิจอนัดบั 3 ของโลก ขณะท่ีสหรัฐอเมริกามีก าลงัซ้ือของผูสู้งอายอุยูท่ี่ 7 ลา้น
ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยประมาณการวา่ในปี ค.ศ. 2020 ก าลงัซ้ือของประชากรท่ีมี
อายเุกินกวา่ 60 ปีในโลกมีถึงประมาณ 15 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ 

• อุตสาหกรรมเคร่ืองมอืแพทย์และสุขภาพ 
กรณีประเทศสหรัฐอเมริกามีค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพของผูสู้งอายใุนปี คศ. 2012 คิด
เป็นมูลค่า 1.6 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐหรือ  73% ของค่าใชจ่้ายสุขภาพรวมของ
ประเทศ  สินคา้ดาวรุ่งไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท่ี์ใชก้บัผูสู้งอายใุนบา้นและสินคา้ท่ีช่วยให้
อยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งพ่ึงพิง รวมถึงสินคา้และบริการดา้นเทคโนโลยอีอนไลน์
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงผูสู้งอายใุนวยั 50-65 ปีเป็นกลุ่มใชง้านใหญ่ท่ีสุดประมาณ 85% 
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Silver Economy 
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แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 

22 

 ในปี 2557 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 68 ลา้นคน มีผูสู้งอายุเกิน 60 ปี จ  านวน 
10.4 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของประชารทั้งหมด และพบว่าสัดส่วนประชากรผูสู้งอายุมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีสัดส่วนประชากรวยัท างานและวยัเด็กกลบัมีแนวโนม้ลดลงอยา่งเห็น
ไดช้ดั เน่ืองมาจากอตัราการเกิดอยูใ่นระดบัต ่าเพียงร้อยละ 0.8 หากสถานการณ์ยงัเป็นเช่นน้ีคาด
วา่ประเทศไทยจะเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายแุบบสุดยอดในอีก 20 ปีขา้งหนา้ 



แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 



ความชรากับผลต่อสุขภาวะ 

 ตน้เหตุจากการท าลายในระดบัโมเลกลุและเซลล์
สะสมอยา่งต่อเน่ือง 

 ท าใหเ้กิดความเส่ือมถอยในการท างานของร่างกาย 
รวมถึงจิตปัญญา  

 ท าใหร่้างกายตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน
สภาวะแวดลอ้มนอ้ยลง  

 มีความเส่ียงต่อการเกิดโรค และการเสียชีวติเพิ่มข้ึน 
 ส่งผลต่อการด ารงชีวติ สภาพจิตใจ  และสภาพ

สงัคม 

 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพของภาครัฐต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ในปี 2553 เท่ากบั ร้อยละ 2.2 เป็นค่าใชจ่้ายบริการดา้นสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุร้อยละ 0.6 
หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของค่าใชจ่้ายดา้นบริการสุขภาพทั้งหมด และคาดการณ์วา่ในปี 2565 สัดส่วน
น้ีจะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 2.8 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ เป็นค่าใชจ่้ายบริการดา้นสุขภาพ
ส าหรับผูสู้งอายรุ้อยละ 1.1 หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของค่าใชจ่้ายดา้นการบริการสุขภาพทั้งหมด 



สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย (ต่อ) 

สดัส่วนค่าใชจ่้ายดา้นบริการสุขภาพของภาครัฐต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2553 เท่ากบั ร้อยละ 2.2 
เป็นค่าใชจ่้ายบริการดา้นสุขภาพส าหรับผูสู้งอายรุ้อยละ 0.6 หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของค่าใชจ่้ายดา้นบริการสุขภาพทั้งหมด 
และคาดการณ์วา่ในปี 2565 สดัส่วนน้ีจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 2.8 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ เป็นค่าใชจ่้ายบริการ
ดา้นสุขภาพส าหรับผูสู้งอายรุ้อยละ 1.1 หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของค่าใชจ่้ายดา้นการบริการสุขภาพทั้งหมด 
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PEST Analysis 

Social 

 • โครงสร้างพิระมิดประชากรไทย ปี 2557 มีประชากรสูงวัย (60 ปีขึ้นไป) 9.9 ล้านคน 
 คิดเป็น 15% ของประชากรทั้งหมด 
• ปี 2562 จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรเด็ก  

ที่มา: มูลนธิิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 



PEST Analysis 

Social 
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• ปี 2564 (อีก 5ปี) ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบรูณ์ (Complete aged society) 
• ปี 2574 (อีก 15) ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super aged society) 

ที่มา: มูลนธิิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 
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PEST Analysis 

Social 

 • ปี 2557 มีผู้สูงอายุมากกว่า 1 ใน 3 หรือ 34.3% ของผู้สูงอายุทั้งหมดมีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน 

ที่มา: มูลนธิิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 
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• แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุมาจากบุตร 
• บุตร 36.7% รองลงไปคือจากการท างาน 33.9% อันดับสาม คือ เบี้ยยงัชีพ 14.8% อันดับสี่ คือ เงนิบ า 
• เหน็จบ านาญ 4.3% 

Social 

 

ที่มา: มูลนธิิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 

PEST Analysis 



30 

PEST Analysis 

Social 

 • ผู้สูงอายุวัยต้นมากกว่าครึ่งยังท างานอยู่ 
 

ที่มา: มูลนธิิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 
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PEST Analysis 

Social 

 
• สัดส่วนความสามารถของผู้สูงวัย 

 

ที่มา: มูลนธิิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,  
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 
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PEST Analysis 

Social 

 • ข้อมูลปี 2556 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุเรียงตามล าดับได้แก่ 1) การเคลื่อนไหวร่างการ 57.8% 2) ปัญหา 
การได้ยินหรือสื่อความหมาย 23.8% 3) การมองเห็น 19.2% 4) การเรียนรู้ 3.7% 5) ด้านจิตใจหรือพฤติ 
กรรม 2.6% 6) ด้านสติปัญญา 2.2% 

 

ที่มา: มูลนธิิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 
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Social 

 

PEST Analysis 

• ข้อมูลปี 2556 ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจ าแนกตามช่วงอายุ 
 

ที่มา: มูลนธิิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 
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PEST Analysis 

Social 

 • โรคเรื้อรังทั้ง 3 โรค ความดันโลหิต เบาหวาน และข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุจะเป็นมากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น 
 

ที่มา: มูลนธิิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 



Source: Prince et al. 

Lancet 2014 

ภาระโรคที่ส าคัญในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 



สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย (ต่อ) 

 ค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ใช้ดูแลผู้สูงอำยุไทยปี 2556 
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โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ งบปี 2556 หน่วยงานรับผดิชอบ 
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ(อปท.6.826 ลา้นคน) + กทม. พทัยา 5.5 
แสนคน) 

54,214+2,500 ลา้นบาท อปท. 

เบ้ียผุพ้ิการ (1.32 ลา้นคน) 7,929 ลา้นบาท อปท. 
ค่าตอบแทนอาสาสมคัร (1,040 ลา้นคน) +กทม. พทัยา 7,488 ลา้นบาท อปท. 
เงินกองทุนผูสู้งอาย ุ 174.6 ลา้นบาท พม. 
เงินกองทุนต าบล 3,000+(5+5/หวั) สปสช. และ อปท. 
กองทุนฟ้ืนฟผููพ้ิการ สปสช. 650 ลา้นบาท สปสช. / อบจ. 
กองทุนแพทยแ์ผนไทย สปสช. 366 ลา้นบาท สปสช. 
งบผูช่้วยผูพิ้การ พม. Personal Assistant 10 ลา้นบาท พม. 
งบค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคกลุ่มผูสู้งอาย ุ 2,710 ลา้นบาท สปสช. 

สวสัดกิารภาครัฐรวม  101,541.6 ล้านบาทในปี 2556 



การเปลี่ยนผ่านของประเทศต้นแบบ และประเทศไทย 
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  ปีทีเ่ข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 

ปีทีเ่ข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุสมบูรณ์ 

ปีทีเ่ข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุสุดยอด 

ช่วงเวลาการ
เปลีย่นผ่าน 

ประเทศญีปุ่่น 2513 2538 2549 36 ปี 
สหภาพยุโรป ก่อนปี 2503 2535 2563(ประมาณการ) 60 ปี 

ประเทศไทย 2545 2564(ประมาณการ) 2574(ประมาณการ) 32 ปี 

- ประเทศญ่ีปุ่นมีการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งรวดเร็วท าให้รัฐบาลตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางผูป้ระกอบการและอุตสาหกรรม  

- สหภาพยโุรปมีการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ท าให้ในสหภาพยโุรปผูป้ระกอบการปรับตวัได้
ทนั และพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองตลาดได ้ 

- ประเทศไทย มีลกัษณะการเปล่ียนผ่านท่ีใช้เวลาน้อยเหมือนลกัษณะประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงส่งผลท าให้
ผูป้ระกอบการ ทั้งอุตสาหกรรมการแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทยป์รับตวัตามความตอ้งการไม่ทนั 
รัฐบาลอาจจะตอ้งมีการใหค้วามสนบัสนุนผา่นระบบประกนัสุขภาพของรัฐบาลท่ีจะไดรั้บผลกระทบ
ถึงการเปล่ียนแปลงเร็วกวา่ระบบประกนัอ่ืนๆ 
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  ขนาดครอบครัว แนวโน้ม 
ประเทศญีปุ่่น 2.37 ลดลงร้อยละ 1.25 
สหภาพยุโรป 2.23 ลดลงร้อยละ 0.9 
ประเทศไทย 3.08 ลดลงร้อยละ 1.90 

  อายุขยัเมือ่เกดิ แนวโน้ม 
ประเทศญีปุ่่น 83.10 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.28 
สหภาพยุโรป 80.38 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.09 
ประเทศไทย 74.36 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.24 

ขนาดครอบครัว 

อายุขัยเฉลีย่ 

การเปลี่ยนผ่านของประเทศต้นแบบ และประเทศไทย 

  ร้อยละประชากรในชุมชนเมือง (ชุมชนที่มีประชากรหน่ึงล้านคน ขึน้ไป) 
ประเทศญีปุ่่น 65.25 
สหภาพยุโรป 18.08 
ประเทศไทย 15.87 

การกระจายตัวของเมอืง 
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  ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  (ร้อยละต่อ GDP) แนวโน้ม 
ประเทศญีปุ่่น 10.30 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.2 
สหภาพยุโรป 10.11 ลดลงร้อยละ 0.3 
ประเทศไทย 4.57 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.5 

ค่าใช้จ่ายด้ำนสุขภำพ 

การเปลี่ยนผ่านของประเทศต้นแบบ และประเทศไทย 

  รายได้หลงัเกษยีณเฉลีย่ต่อคน 

ประเทศญีปุ่่น ขา้ราชการ 200,000-300,000 เยนต่อเดือน  
เอกชน 80,000-90,000 เยนต่อเดือน 

สหภาพยุโรป 1,500 ยโูรต่อเดือน 
ประเทศไทย 4,625 บาทต่อเดือน (ประกนัสงัคม 4,125 บาทต่อเดือน + เบ้ียยงัชีพ

ผูสู้งอาย ุ500 บาทต่อเดือน) 

รายได้หลงัเกษียณ (บ านาญ) 



Ageing  
Population 

Bathroom/ 
Bathing Bedroom/ 

Sleeping 

Exercise/ 
Fitness 

Health/ 
Medical 
supplies 

Home/ 
modification 

Incontinence 

Kitchen/ 
eating Leisure/ 

Recreation 

Medical 
Alert 

Mobility 

Organization 
tools 

Personal  
care /  

dressing  

Security, 
safety, 

falls 

Vision 
& 

hearing 

Common Aging Categories 

อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ส ำหรับผูสู้งอำย ุ



 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานศึกษาวิจัยนี้ ก าหนดโจทย์การศึกษาจากการเชื่อมโยง
ประเด็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางตลาด (Market 
Drivers) เครื่องมือแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งทีมวิจัยต้องการสกัดเอาข้อมูลด้านศักยภาพการผลิต
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองปัญหาของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น จาก
การศึกษาเบื้องต้นปัญหาสุขภาพหลัก ๆ ของผู้สูงอายุมีอยู่ 3 กรณี คือ 

1. ภาวะสุขภาพที่มีปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

2. ผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุและทุพลภาพทางร่างกาย เกิดจากความเสื่อมในโครงสร้าง
ร่างกาย  

3. ภาวะด้านอารมณ์จิตใจ และการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ 
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กรอบแนวคิดการจดักลุ่มอุปกรณ์เพ่ือผูสู้งอาย ุ



เครื่องมือและอุปกรณ์ 
เสริมสมรรถนะทางกาย อุปกรณ์สนับสนุนการใช้

ชีวิตและยกระดับจิตใจ 

เครื่องมือแพทย์ใช้ในการ
รักษาและบ าบัด 

ความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ผู้สูงอายุ 

ผูสู้งอาย ุ

โรคภยัและ
สุขภาพ 

ภาวะจิต
และวถีิชีวติ 

อุบติัเหตุ
และทุพล
ภาพ 



อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ส าหรับผู้สูงอายุ 

กลุ่ม 1 กลุ่มเครื่องมือตรวจวินิจฉัยและรักษำโรค (Diagnostics & Therapeutic) 
 คือ เคร่ืองมือแพทย์ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์พ.ศ.2551 ภายใต้มาตรา4 

หัวข้อ (ก)-(จ) 

 กลุ่ม 2 อุปกรณ์ช่วยในกำรเคลื่อนไหวและป้องกันอุบัติเหตุ (Mobility Assistance) 
 คือ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อเสริมสมรรถนะและป้องกันอุบัติเหตุจากการเคลื่อนไหว
ของร่างกายและสรีระ ทั้งด้านระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท โดยเป็นการใช้ภายนอกร่างกายเท่านั้น 
สอดคล้องกับนิยามเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์พ .ศ.2551 ภายใต้มาตรา 4 หัวข้อ 
(ช) 

กลุ่ม 3 อุปกรณ์วิถีชีวิตและยกระดับจิตใจ (Mentality & Lifestyle) 
 คือ ผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะอย่างเหมาะสมกับผู้สูงอายุให้ได้ใช้งาน 
โดยค านึงถึงปัจจัยที่แตกต่างของผู้สูงอายุ เช่น สภาวะร่างกาย สภาวะทางจิตใจ และเป็นสินค้าที่อยู่นอกจาก
การก าหนดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ 
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ความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ผู้สูงอายุ 

ผูสู้งอาย ุ

โรคภยั
และ

สุขภาพ 

ภาวะจิต
และวิถีชีวิต 

อุบติัเหตุ
และทุพล
ภาพ 



กรณีศึกษาประเทศต้นแบบ : สหภาพยุโรป (ต่อ) 
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การแบ่งกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ตามความเสี่ยง 

46 



Class I : จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ใช้ทั่วไปแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
 1.ไม่มีการฆ่าเชื้อและไม่มีมาตรวัด เช่น ขาเทียม ถุงปัสสาวะ 
 2.มีการฆ่าเชื้อและมีมาตรวัด เช่น ถุงมือยางที่ต้องมีการฆ่าเชื้อโดยผู้ผลิต 

Class IIA : อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่มีการล่วงล้ าเข้าร่างกายในระดับผิวหนัง หรือเข้า
ไปในร่างกายในระยะเวลาอันสั้น เช่น เข็มฉีดยา คอนเทคเลนส์ 

Class IIB :  อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เข้าในร่างกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและมี
ก าลังหรือใช้ระบบไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์เป็นแหล่งก าเนิดพลังงานในการใช้งาน เช่น 
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 

Class III : อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะอยู่ในร่างกายตลอดไป หรือ
การท างานของเครื่องมือแพทย์เกี่ยวข้องกับระบบประสาทส่วนกลาง ระบบเลือดเป็น
ต้น 
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การแบ่งกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ตามความเสี่ยง 



ตลาดเคร่ืองมือแพทยข์องโลก 
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Global Healthcare spending 
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Medical Devices registered Japan 
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โลกตามขนาดของพื้นที่และตลาดเครื่องมือแพทย์ 
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เคร่ืองมือแพทยท่ี์มีอตัราการเติบโตสูง 
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ตวัแทนผลิตภณัฑต์ลาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยเ์พื่อผูสู้งอายุ 
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เคร่ืองมือเพือ่การรักษาและตรวจวนิิจฉัย อุปกรณ์ช่วยในการเคลือ่นไหว

และป้องกนัอุบัตเิหตุ 
อุปกรณ์วถิชีีวติและยกระดบัจติใจ 

1.เสือ้ผ้ำกระชับกล้ำมเน้ือชนิดที่ใช้ในส ำหรับ
รักษำเนื้อเยื่อแผลเป็นและกำรปลูกถ่ำยผิวหนัง 

1.ไมเ้ท้ำ 1.ภำชนะรองรับอุจจำระและปัสสำวะ
บนเตียง (อะลูมเินียม) 

2.สำยสวน 2.วีลแชร์ไม่มีกลไก 2.ผ้ำอ้อมผู้ใหญ ่

3.เครื่องใช้ในทำงศลัยศำสตร์กระดูกหรือใช้ใน
กำรรักษำกระดูกหัก 

3.วีลแชร์มีกลไก 3.ที่นอนป้องกันแผลกดทับ 
 

4.ฟันปลอมและรำกฟันเทียม 4.เฟอร์นเิจอร์ทีอ่อกแบบเป็น
พิเศษที่ใช้ในทำงกำรแพทย์ 

4.เครื่องใช้ในกำรบ ำบัดโรคด้วยวิธีทำง
กล เครื่องนวด ฯลฯ 

5.ข้อตอ่เทียม 5.รองเท้ำส ำหรับผู้สูงอำยุ 

6.อวัยวะเทียมอื่น ๆ ของร่ำงกำย 

7.เครื่องช่วยหำยใจ 

8.เครื่องช่วยฟัง 

9.เครื่องกระตุ้นหัวใจ PaceMaker 

10.เก้ำอี้ท ำฟัน 



ขนาดตลาดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ 
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ตลำดโลก 
5.2 ล้ำนล้ำนบำท 

ประเทศไทย 
1.7 หมื่นล้ำนบำท 

 ในปี  2557 ตลาดอุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ มีมูลค่า
รวมในตลาดโลกเท่ากับ 5.2 ล้านล้านบาท 
ในขณะที่ตลาดในประเทศไทยมีมูลค่าเพียง 
1.7 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 
ของมูลค่าตลาดรวม 



สภาวะการค้าและการตลาด 

 ตลาดอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุของไทยตั้งแต่ปี 2554-
2557 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.8 ต่อปี มูลค่ารวม 17.6 
พันล้านบาท ตลาดการน าเข้าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.2 และตลาดส่งออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.4 ต่อปี 
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สดัส่วนตลาดแยกตามกลุ่ม 
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71% 

6% 

23% เครือ่งมือเพือ่การตรวจรักษาและ
วินิจฉัย 

อุปกรณ์ช่วยในการเคลือ่นไหว
และป้องกันอุบัติเหตุ 

อุปกรณ์วิถีชีวิตและยกระดับจิตใจ 

1. เครื่องมือในกำรรักษำและตรวจวินิจฉัย (Diagnostics & Therapeutic) 
 มีมูลค่าตลาด 1.2 หมื่นล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 71 ของมูลค่าตลาดของประเทศไทย 
2. อุปกรณ์ช่วยในกำรเคลื่อนไหวและป้องกันอุบัติเหตุ (Mobility Assistance) 
 มีมูลค่าตลาด 1 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของมูลค่าตลาดของประเทศไทย 
3. อุปกรณ์วิถีชีวิตและยกระดับจิตใจ (Mentality & Lifestyle) 
 มีมูลค่าตลาด 4 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของมูลค่าตลาดของประเทศไทย 



เครื่องมือในกำรรักษำและตรวจวินิจฉัย 

59 

0 1 2 3 4 
-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 940210 - เก้าอี้ท าฟัน 

902139 – อวัยวะเทียมอื่นของร่างกาย 
901920 - เครื่องช่วยหายใจ 

902121 - ฟันปลอม 902131 - ข้อต่อเทียม 

902140 - เครื่องช่วยฟัง 

902110 - เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูกหรือใช้ในการรักษากระดูกหัก 

902150 – เครื่องกระตุ้นหัวใจ 

621290 – เสื้อผ้ากระชับกล้ามเนื้อ ชนิดที่ใช้ส าหรับ 
รักษาเนื้อเยื่อแผลเป็นและการปลูกถ่ายผิวหนัง กา
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สัดส่วนการน าเข้าของโลกจากประเทศไทยปี 2015 , % 

      ประเทศไทยเป็นผูน้ าเขา้สุทธิในผลิตภัณฑ์นี ้
      ประเทศไทยเป็นผูส้่งออกสุทธิในผลิตภัณฑ์นี้ 
 
* ขนาดของวงกลมแสดงถึงสัดส่วนมูลค่าการน าเขา้ 

หน่วย : 10,000 พันดอลลาร ์



อุปกรณ์ช่วยในกำรเคลื่อนไหวและป้องกันอุบัติเหตุ 
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      ประเทศไทยเป็นผูน้ าเขา้สุทธิในผลิตภัณฑ์นี ้
      ประเทศไทยเป็นผูส้่งออกสุทธิในผลิตภัณฑ์นี้ 
 
* ขนาดของวงกลมแสดงถึงสัดส่วนมูลค่าการน าเขา้ 

สัดส่วนการน าเข้าของโลกจากประเทศไทยปี 2015 , % 

หน่วย : 4,000 พันดอลลาร ์

0.2 0.4 0.6 0.8 

660200 - ไม้เท้า 
871310 - วีลแชร์ไม่มีกลไก 

940290 - เฟอร์นิเจอร์ท่ีออกแบบเป็นพิเศษที่ใช้ในทางการแพทย์ 

871390 – วีลแชร์มีกลไก 



อุปกรณ์วิถีชีวิตและยกระดับจิตใจ 
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      ประเทศไทยเป็นผูน้ าเขา้สุทธิในผลิตภัณฑ์นี ้
      ประเทศไทยเป็นผูส้่งออกสุทธิในผลิตภัณฑ์นี้ 
 
* ขนาดของวงกลมแสดงถึงสัดส่วนมูลค่าการน าเขา้ 

0.25 0.3 0.35 
สัดส่วนการน าเข้าของโลกจากประเทศไทยปี 2015 , % 

หน่วย : 9,000 พันดอลลาร ์

630640 - ท่ีนอนป้องกันแผลกดทับ 

901910 – เครื่องใช้ในการบ าบัดโรคด้วยวิธีทางกล เครื่องนวด ฯลฯ 

761520 – ภาชนะรองรับอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง (อะลูมิเนียม) 

961900 - ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 

15 

640419 – รองเท้าส าหรับผู้สูงอายุ* 
*มูลค่ารองเท้าส าหรับสูงอายุ 
= สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ 
x มูลค่าตลาดรองเท้าท้ังหมด 



ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภำพในกำรส่งออก 
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พิกัด

ศุลกากร 
ผลิตภัณฑ ์

ตลาดส่งออก (มูลคา่ : ลา้นบาท) 
ตลาดโลก ตลาดไทย 

2554 2555 2556 2557 CAGR 2554 2555 2556 2557 CAGR 

621290 
เสื้อผ้ากระชับกล้ามเนื้อ ชนิดที่ใช้ส าหรับรักษา

เนื้อเยื่อแผลเป็นและการปลูกถ่ายผิวหนัง 
24,864 22,688 24,512 23,328 -1.58 480 704 544 448 -1.71 

901839 สายสวน 645,312 690,656 736,800 803,008 5.62 2,176 1,888 2,688 3,136 9.57 

902110 
เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูกหรือใช้ในการ

รักษากระดกูหัก 
229,312 235,360 252,928 260,224 3.21 0 0 32 0 - 

902121 ฟันปลอม 18,080 18,912 21,184 22,400 5.50 256 224 224 192 -6.94 

902131 ข้อต่อเทียม 219,456 224,480 246,624 262,368 4.57 0 0 0 0 - 

902139 
อวัยวะเทียมอื่นๆของรา่งกาย 

234,112 256,096 278,432 307,872 7.09 64 64 128 32 
-

15.91 

901920 เครื่องช่วยหายใจ 150,816 161,152 169,184 186,656 5.47 64 64 32 64 0.00 

902140 เครื่องช่วยฟัง 98,528 98,336 108,352 103,104 1.14 0 0 0 0 - 

902150 เครื่องกระตุ้นหัวใจ 193,440 192,832 193,056 200,544 0.91 0 0 0 0 - 

940210 เก้าอ้ีท าฟัน 11,456 12,608 13,504 15,264 7.44 0 192 256 256 10.06 

TOTAL 

1,825,3

76 

1,913,1

20 

2,044,5

76 

2,184,7

68 
4.60 3,040 3,136 3,904 4,128 9.59 

กลุ่มที่ 1 : เครื่องมือเพื่อกำรรักษำและตรวจวินิจฉัย 



พิกัด

ศุลกากร 
ผลิตภัณฑ ์

ตลาดส่งออก (มลูคา่ : ล้านบาท) 
ตลาดโลก ตลาดไทย 

2554 2555 2556 2557 CAGR 2554 2555 2556 2557 CAGR 

660200 ไม้เทา้ 6,020 6,545 7,665 7,420 5.37 4.3 2.9 3.6 7.5 14.92 

871310 วีลแชร์ไม่มีกลไก 21,568 22,496 24,800 26,656 5.44 0 0 0 0 - 

871390 วีลแชร์มีกลไก 16,416 16,032 14,784 16,384 -0.05 128 128 128 160 5.74 

940290 

เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบเป็นพิเศษที่ใช้ในทาง

การแพทย ์
91,936 98,976 101,664 106,528 3.75 256 288 288 288 2.99 

  TOTAL 135,940 144,049 148,913 156,988 3.66 388.3 418.9 419.6 455.5 4.07 

ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภำพในกำรส่งออก 
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กลุ่มที่ 2 : อุปกรณ์ช่วยในกำรเคลื่อนไหวและป้องกันอุบัติเหตุ 



พิกัด

ศุลกากร 
ผลิตภัณฑ ์

ตลาดส่งออก (มลูคา่ : ล้านบาท) 
ตลาดโลก ตลาดไทย 

2554 2555 2556 2557 CAGR 2554 2555 2556 2557 CAGR 

761520 
ภาชนะรองรับอุจจาระหรือปัสสาวะบนเตียง 

(อะลมูิเนียม) 
8,832 10,304 10,752 10,336 4.01 64 64 64 32 

-

15.91 

961900 ผ้าอ้อมผู้ใหญ ่ - 55,000 63,092 69,330 8.02 - 1,610 1,686 1,792 3.63 

630640 ท่ีนอนป้องกันแผลกดทับ 5,695 5,597 6,344 7,001 5.30 0 0 0 0 - 

901910 
เครื่องใช้ในการบ าบดัโรคด้วยวิธีทางกล เครือ่ง

นวด ฯลฯ 
105,184 106,880 113,888 122,240 3.83 - 288 160 480 18.56 

640419 รองเท้าส าหรับผูสู้งอาย*ุ 43,648 48,320 57,888 68,704 12.01 392 442 438 495 3.85 

TOTAL 163,359 226,101 251,964 277,611 7.08 456 2,404 2,348 2,799 5.20 

ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภำพในกำรส่งออก 

64 

 

 

 

 
กลุ่มที่ 3 : อุปกรณ์วิถีชีวิตและยกระดับจิตใจ 



สรุปสถานภาพอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพือ่ผู้สูงอายุ 

 ผลิตภัณฑ์ที่ปะเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตอยู่ในระดับต่ าถึงระดับปานกลาง และมีมูลค่าต่อหน่วยค่อนข้างต่ าและยังไม่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น โดยมักจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในหมวดวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สายสวน ผ้าอ้อม
ผู้สูงอายุ เป็นต้น ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตนั้น ประเทศไทยอยู่ใน
สถานะของผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือผู้รับจ้างประกอบเท่านั้น ยังไม่มีตราสินค้าเป็นของตัวเอง 

 นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์บางตัวที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตต่ า ยังต้องเผชิญกับการประหยัดต่อ
ขนาด (Economy of Scale) ที่มาจากประเทศจีนหรืออินเดีย ซึ่งท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในประเทศไทย
นั้นมีต้นทุนที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ รวมไปถึงต้นทุนการผลิตรวมที่สูงกว่าทั้ง 2 ประเทศข้างต้น ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการส่งออกของผู้ประกอบการไทย 

 ดังนั้นประเทศไทยจึงควรวิจัยการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ ที่
ผู้ประกอบการไทยมีพื้นฐานเทคโนโลยีอยู่แล้ว และต่อยอดเป็นเทคโนโลยีด้านการแพทย์เพื่อเป็นการ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลาการพัฒนาพอสมควร 
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ฉำกทัศน์แบ่งกลุ่มฐำนะและระดับสมรรถนะผู้สูงอำย ุ

66 

+ 

- 

+ - 

ฐำนะทำงเศรษฐกิจ 

สมรรถนะผู้สูงอำยุ 

C 
กลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพ

โดยรวมไม่ดี แต่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจด ี

A 
กลุ่มผู้สูงอายุสุข

ภาพรวมดี และมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจด ี

D 
กลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพ

โดยรวมไม่ดี และมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจไม่ด ี

B 
กลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพรวม

ดี แต่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจไม่ดีด ี

ร่ ำรวย 5% 

40% 
48% 

ปำนกลำง 7% 



ฉำกทัศน์แบ่งกลุ่มฐำนะและระดับสมรรถนะผู้สูงอำย ุ
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+ 

- 

+ - 

ฐำนะทำงเศรษฐกิจ 

สมรรถนะผู้สูงอำยุ 

ร่ ำรวย 5% 

40% 48% 

ปำนกลำง 7% 



คำดกำรณ์ควำมต้องกำรอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ 
เพ่ือผู้สูงอำยุของไทยในระยะ 20 ปี 

68 

สังคมสูงวยั (aging society) 
พ.ศ.2560-2567 

สังคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์  
(aged society)  พ.ศ.2568-2582 

สังคมสูงวยัระดบัสุดยอด 
(super aged society) พ.ศ.2583  

นิยาม ประชากรอาย ุ≥60 ปีมากกวา่ 
10% ของประชากรทั้งประเทศ
หรือมีประชากรอาย ุ≥65 ปี
มากกวา่ 7% ของประชากรทั้ง
ประเทศ 

ประชากรอาย ุ≥60 ปี มากกวา่ 
20% ของประชากรทั้งประเทศ
หรือมีประชากรอาย ุ≥65 ปี 
มากกวา่ 14% ของประชากรทั้ง
ประเทศ 

ประชากรอาย ุ≥65 ปีข้ึนไป
มากกวา่ 20% ของประชากรทั้ง
ประเทศ 

ผลติภัณฑ์
เป้าหมาย 

ผลิตภณัฑฯ์ท่ีมีความเส่ียงต ่า-
กลางท่ีมีความตอ้งการสูง เช่น 
อุปกรณ์ประเภทท่ีใชแ้ลว้ท้ิง 
เฟอร์นิเจอร์การแพทย ์อุปกรณ์
ดูแลผูป่้วยทัว่ไปท่ีใชร้ะบบ
เคร่ืองกลไฟฟ้า 

ผลิตภณัฑฯ์ท่ีมีความเส่ียงปาน
กลาง Class IIA IIB และ
ผลิตภณัฑ ์Class I ท่ีมีนวตักรรม
สูงข้ึน เช่น เฟอร์นิเจอร์การแพทย ์
อุปกรณ์ฯท่ีใชร้ะบบเคร่ืองกล
ไฟฟ้าท่ีมีกลไกซบัซอ้นข้ึน 

ผลิตภณัฑฯ์ความเส่ียงต ่า-ปาน
กลาง Class I IIA IIB ผลิตภณัฑ์
นวตักรรมทางการแพทยฯ์ เช่น 
หุ่นยนตท์างการแพทย ์หุ่นยนต์
ดูแลผูสู้งอาย ุ



แนวทำงกำรพัฒนำอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ 
เพ่ือผู้สูงอำยุของประเทศไทยด้วยเทคโนโลย ี
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Thailand 

US, EU, Japan 

hard to compete 

in the realm of innovation 

China & India 

hard to compete 

on manufacturing & 

support service costs 

Major differences in  

country demographics 

population sizes, economy, 

GDP, education 

Major differences in  

country demographics 

population sizes, economy, 

GDP, education 

want to start in domestic market 

only, don’t have any competitive 

advantages nationally, don’t have 

economy of scale for manufacturing 

Recommendation – become 

specialists in small lot 

manufacturing 

Short term vision:  

want to start developing 

products that can be 

sold in Thailand and 

generate financial 

stability,  

สรุปสถานภาพอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพือ่ผู้สูงอายุ 



อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยผ์ูสู้งอายเุป้าหมาย 
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Medical Disposable Products 

Medical Devices Reprocessing 

Medical Robotics 

Telemedicine  

Medical  Furniture 

Electromechanical Products  

Target Products 

Technology Platform 



ผลิตภัณฑ์ที่เสนอแนะให้พัฒนาในระยะสั้น 

กลุ่มที่ 1 Medical Disposable Products 

 อุปกรณ์ประเภทใช้แล้วทิ้ง ซึ่งมีความต้องการสูงในตลาด รวมถึงท่อหล่อเลี้ยง ข้อต่อต่างๆที่ใช้
ในทางการแพทย์ เครื่องผนึกพลาสติกผ่านความร้อนหรืออุปกรณ์เครื่องผนึกอัลตร้าซาวด์ อุปกรณ์ที่ไม่
สามารถน ามาใช้ซ้ าได้ และอุปกรณ์ป้องกันและรักษาความสะอาดส่วนตัวของผู้ให้บริการทางการแพทย์ 
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ผลิตภัณฑ์ที่เสนอแนะให้พัฒนาในระยะสั้น (ต่อ) 

กลุ่มที่ 2 Medical Furniture 

 เฟอร์นิเจอร์ทางการแพทย์ เช่น เตียงผู้ป่วยหรือเตียงพิเศษเพื่อรักษา อุปกรณ์ส าหรับต่อเข้ากับ
เตียงเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการพยาบาล ตามสถานยาบาลต่างๆ และบ้านพักคนชรา ห้องทดลองทาง
การแพทย์ ฯลฯ  
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ผลิตภัณฑ์ที่เสนอแนะให้พัฒนาในระยะสั้น (ต่อ) 

กลุ่มที่ 3 Electromechanical Therapeutic Products 

 อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่ใช้ระบบเครื่องกลไฟฟ้า และควรหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ประเภทดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงแรก เช่น เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient Monitors) เครื่อง
ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า (Infusion Pumps) เครื่องช่วยระบบหายใจ CPAP 
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Product Platform ที่เสนอแนะในพัฒนาในระยะยาว 
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Medical Robotics 

 Telemedicine 

Medical devices reprocessing 
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Robotics Technology Roadmap 



แผนที่น ำทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์กำรแพทย์ TCELS 
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Impact 

 

 
 

Key 
Achieve
ment 

 
 

 
ทรัพยากร 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

การพัฒนาคุณภาพและระบบการดูแลสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ความผิดพลาดทางการแพทย์มีน้อยลง 

การรักษาด้วยวิธีการใหม่ (รุกล้ าน้อยลง, ผลข้างเคียงลดลง) 

ความสามารถในการวินิจฉัยดว้ยวิธีใหม่ๆ) 

การเพ่ิมจ านวนบริษัท, ผลิตภัณฑ์/บริการ, หลักสูตร, งานวิจัย และการประกวดในระดับนานาชาติ 

การเพ่ิมสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศ 

มาตรฐานวิชาชีพ 

การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัด การตรวจคัดกรอง 

การฟ้ืนฟูทางการแพทย์ 

การบริการทางการแพทย์และการติดตามเฝ้าระวัง 

การฝึกอบรมของบุคลากรทางการแพทย์ 

 งบลงทุน 

งบด าเนินการ 

ระบบเครือข่าย 

หมำยเหตุ วิจัยและพัฒนา / การพัฒนา Prototype ทดสอบมาตรฐาน Clinical Trial มีการใช้งาน / ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ 



แผนที่น ำทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรรกัษำระยะทำงไกล 
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การผลิตเพ่ือน าอุปกรณ์การแพทย์กลับมาใชใ้หม่ (Reprocessing) 
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การผลิตเพ่ือน าอุปกรณ์การแพทย์กลับมาใชใ้หม่ (Reprocessing) 

80 

Medical device reprocessing market, revenue ($m), global, 2008 to 2015. 



เส้นทำงกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ไปสู่กำร
วำงตลำดผลิตภัณฑ ์
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Medical Product 

Development 
Process 

Gate 1 

lack of fundamental 

understanding due to  

lack of experience 

Skilled People 

& Compliant   

Manufacturing  

Facilities 

Testing  

Validation 

Verification 

Gate 2 

Thai made 

medical product 

with market 

share 

Doctor / HCP 

Adoption 

00 Hospital Adoption 

00 Insurer Adoption 

There must be improved patient 

outcomes, same product for less 

money does not earn the trust of 

doctors and HCP’s 

Necessary equipment  

& facilities 

Business model 

economy of scale 

Expenses & timelines 

Can’t get approved for use 

with current Thai standards, 

dealing with external 

agencies is more costly 

Class 1 

Class 2 

Class 3 



สิทธิบตัรเทคโนโลยกีารแพทยเ์ป็นอนัดบัหน่ึง 
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Medical Devices Development 
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หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับอปุกรณท์ำงกำรแพทย ์

 มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือแพทย ์ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การ
ทดสอบดา้นความปลอดภยั การขาย การติดตั้ง การบริการ การพิสูจน์จากขอ้มูลใชง้านจริง และการ
วางแผนเตรียมรับส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป่้วยหรือผูใ้ช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลิต
เคร่ืองมือแพทยท่ี์มีคุณภาพ และปลอดภยักบัผูใ้ชง้าน 
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ประเทศ องค์กรที่รับผิดชอบ ควำมปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ ์

Quality Management 

System 
รำยงำน 

สหรัฐอเมริกำ FDA 510K PMA QSR MDR 

ญี่ปุ่น MHLX+PMDA และ 

รัฐบาล+third party 

Pre-market Device 

Approval 

J-GMP  

(ISO 13485:2003) 

Adverse 

Events 

กลุ่มประเทศ 

EU 

ผู้ที่ได้รับการรับรองให้เป็น 

notified body 

MDD CE Mark MDD EN ISO 13485 MDD Vigilance 

System 

แคนำดำ Health Canada 

Registrar 

CMDR Device License CMDR ISO 13485 CMDR 

ASEAN ก าลังจัดท ามาตรฐาน ASEAN Medical Device Standards (AMDD) 

เพื่อให้มีผลบังคบัใช้ภายในปี พ.ศ. 2557 
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นโยบายสนบัสนุนเคร่ืองมือแพทยข์องญ่ีปุ่น 
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คลสัเตอร์เคร่ืองมือแพทยข์องญ่ีปุ่น 

Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) 

a semi-public fund up to 20 Billion USD 



Japan developed Medical Devices 
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Japan developed Medical Devices 
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Japan developed Medical Devices 
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CE Mark in 08/2013 

 

IPO in Japan on 
26/03/2014 



Japan developed Medical Devices 
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• เงื่อนไขด้ำนปัจจัยกำรผลิต (Factor Conditions) 
 + วัตถุดิบยางและพลาสติก 
 - บุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครือ่งมือทางการแพทย์เพือ่ผู้สูงอายุ 
 - ขาดโครงสร้างพื้นฐานของวิทยศาสตร์และเทคโนโลยแีละฐานความรู้ 

• เงื่อนไขกลยุทธ์ โครงสร้ำงและสภำพกำรแข่งขันของผู้ผลิต (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 
 - สภาพการแข่งขันของผู้ผลิต  
 - กลยุทธเชิงรับของผู้ประกอบการ 

• เงื่อนไขด้ำนควำมต้องกำรภำยในประเทศ (Demand Conditions) 
 + ความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทยเ์พื่อผู้สูงอายุในต่างประเทศ 
 + ความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทยเ์พื่อผู้สูงอายุในประเทศ 
 - การจัดซื้อภาครัฐ 

• เงื่อนไขด้ำนอุตสำหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง (Supporting and Related Industries) 

 + นโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) 

 - อุตสาหกรรมผลิตวัตถุดิบส าหรับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อผุ้สูงอายุ 

 - ผู้ให้บริการทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์และเครือ่งมือทางการแพทย์เพือ่ผู้สูงอายุ 

 - หน่วยงานสนับสนนุด้านการวิจัยและพัฒนา 
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วิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยใช้ 
แบบจ ำลอง Diamond Model 
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โอกำส 
การเข้าสูส่ังคมสูงวัย (+) 

กลยุทธ์ โครงสร้ำงตลำดและ

สภำพกำรแข่งขนัในอุตฯ 

เง่ือนไขทำงด้ำนอุปสงค์

ทั้งในและต่ำงประเทศ 

เง่ือนไขทำงด้ำนปัจจัย 

กำรผลิตในประเทศ 

อุตสำหกรรมสนับสนนุและ

เกี่ยวเนื่องในประเทศ รัฐบำล & 

เอกชน ตื่นตัว 

(+) 

•กลยุทธ์เชิงรับของผู้ประกอบการ (-) 
•โครงสร้าง/สภาพการแข่งขันของผู้ผลิต
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (-) 

•วัตถุดิบจากยางและพลาสตกิ (+) 
•ปัจจัยแรงงานท้ังปริมาณและทกัษะ (-) 
•ขาดปัจจัยทุนในการสนับสนุนอุตฯ (-) 
•โครงสร้างพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โครงสรา้งพื้นฐานด้านความรู้ 
เช่น พัฒนาการด้านการศึกษาวิจัย (-) 

 
- ฐานท่ีดีของอุตสาหกรรมสนับสนนุและเกี่ยวเนื่องใน
ประเทศท้ังผู้ผลิตชิ้นส่วน วัตถุดิบ และบรกิารทางด้าน
การแพทย์ภายใต้ Medical Hub (+)  
- ขาดผู้ให้บริการดา้นการ R&D และการทดสอบมาตรฐาน
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้สูงอายุ (-) 

 

•ผู้ซื้อท่ีมีความรู้เพ่ิมขึ้นท าให้
ตลาด B2C เติบโต (+) 
•ความต้องการในและ
ต่างประเทศมีการเติบโต (+) 
•การจัดซื้อวัสดุฯภาครฐั (-) 

 

 
  

 



แนวทำงในกำรพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนของอุตสำหกรรมกำรผลิต 
อุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์เพื่อผู้สูงอำยุ 

1. พัฒนำอุตสำหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกัน 
 ยกระดับมาตรฐานการผลิต / ส่งเสริมกระบวนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

2. พัฒนำเงื่อนไขด้ำนปัจจัยกำรผลิต 
 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มจ านวนบุคลกรในอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
เพื่อผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน 

3. พัฒนำเงื่อนไขด้ำนควำมต้องกำรทั้งในและต่ำงประเทศ  
 รัฐบาลควรเน้นการพัฒนาด้านการตลาด โดยอาจออกมาตรการสนับสนุนให้โรงพยาบาลของ
รัฐเลือกใช้อุปกรณ์ที่ผลิตภายในประเทศเพื่อสร้างตลาดให้กับผู้ผลิต 

4. ส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่ำงผู้ประกอบกำรในประเทศ 
 ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
นอกจากนี้รัฐบาลควรเน้นการปรับปรุงกฏหมาย โดยผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อผู้ผลิตในประเทศที่ส่วน
ใหญ่เป็น SMEs มีโอกาสเข้าถึงตลาด งานวิจัยและการเข้าถึงการประเมินมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
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SWOT Analysis อุตสำหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ทำงกำรแพทย์เพื่อผู้สูงอำยุ 
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จุดแข็ง (Strength) 
   - มีฐานการผลิตวัสดุทางการแพทย์กลุ่มยางพาราและพลาสติกที่
เข้มแข็ง 
   - ความต้องการภายในประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
   - บุคลากรและแรงงานท่ีมีฝีมือในการผลิตมีเพียงพอ 
   - ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆดขีึ้น 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
   - ขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
   - ผู้ผลิตไทยยังต้องพึ่งพาความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
   - ขาดแคลนสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการทดสอบ 
   - มาตรการส่งเสริมของภาครัฐไม่เพียงพอและขาดการบูรณาการ 
   - ผู้ส่งออกต้องเผชิญกับการแข่งขนัและการกีดกันท่ีไม่เป็นธรรม
ในตลาดต่างประเทศ 
   - ผู้ประกอบการไทยด าเนินกลยุทธ์เชิงรับ 

โอกำส (Opportunities) 
   - ความต้องการภายในประเทศเพ่ิมขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของสังคม
สูงวัย 
   - ความตื่นตัวของภาครัฐท าให้เกิดการผลักดันมาตรการต่างๆท่ี
ช่วยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ 
   - ความตื่นตัวของผู้ประกอบการภายในประเทศในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมฯ 
   -ความต้องการในตลาดส่งออกท่ีเพิ่มขึ้นจากสังคมสูงวัยตาม
ทิศทางของประชากรโลก 
 

อุปสรรค (Threats) 
   - ปัญหาและภัยคุกคามจากการน าเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ ท่ีมีราคาถูกและไม่ได้มาตรฐาน 
   - การเพิ่มขึ้นของการก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุระหว่างประเทศ 
   - แนวโน้มของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมฯ ท่ีสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 



ปัญหำคอขวดท่ีส ำคัญของอุตสำหกรรรมอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ทำงกำรแพทย์เพื่อผู้สูงอำยุ 

1. อุปสงค์ภำยในประเทศที่มีขนำดเล็ก 

2. กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี 

3. กำรจัดหำเงินทุน 

4. ทุนมนุษย ์

5. อุตสำหกรรมสนับสนุนและคลัสเตอร์อุตสำหกรรม 

6. กฎระเบียบและมำตรกำรของภำครัฐ 
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แนวคิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ทำงกำรแพทย์เพื่อผู้สูงอำยุในห่วงโซ่มูลค่ำ (Value Chain) 

1. แนวคิดกำรพัฒนำตลำดอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์เพื่อผู้สูงอำยุต้นน้ ำ 

2. แนวคิดกำรยกระดับมูลค่ำเพิ่มของผู้ประกอบกำรต้นน้ ำตำมเส้นโค้งรอยยิม้ 

3. แนวคิดกำรพัฒนำตลำดอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์เพื่อผู้สูงอำยุปลำยน้ ำ 

4. แนวคิดกำรยกระดับมูลค่ำเพิ่มของผู้ประกอบกำรปลำยน้ ำตำมเส้นโค้งรอยยิ้ม 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ทำงกำรแพทย์เพื่อผู้สูงอำยุ (พ.ศ.2560-2564) 

1. กำรสร้ำงควำมร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
 - สนับสนุนเครือข่ายในลักษณะห่วงโซ่อุปทานจากต้นน้ าสู่ปลายน้ า 
 - สร้างฐานข้อมูลของสินค้าต้นน้ าให้ง่ายต่อการเข้าถึงของอุคสาหกรรม 
 - จัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์เพื่อการจับคู่ธุรกิจ 
 - พัฒนา ให้ความรู้ ระบบโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการ 
 - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยบริหารจัดการด้านการผลิต 
 
2. กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรแพทย์เพื่อผู้สูงอำยุ 
 - สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 - ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
 - สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะทาง 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ทำงกำรแพทย์เพื่อผู้สูงอำยุ (พ.ศ.2560-2564) (ต่อ) 

3. กำรตลำดและกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
 - ส่งเสริมการสร้างตลาดด้วยการประชาสัมพันธ์ 
 - เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 
 - สร้างภาพลักษณ์ ความมั่นใจให้กับสินค้าที่ผลิตในไทย 

 

4. กำรพัฒนำบุคลำกรและส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ 
 - ส่งเสริมการพัฒนา รวมถึงเพิ่มอัตราการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 - ส่งเสริมการพัฒนาช่างฝีมือเฉพาะด้าน 
 - ก าหนดต าแหน่งบรรจุทั้งในภาครัฐและเอกชน ของสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์โดยตรง 
 - ประชาสัมพันธ์ เพิ่มความตระหนักรู้และความเข้าใจในงานทางด้านชีวการแพทย์ วิศวกรรม
การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ทำงกำรแพทย์เพื่อผู้สูงอำยุ (พ.ศ.2560-2564) (ต่อ) 

5. กำรใช้มำตรกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง และกำรจัดซื้อของภำครัฐ 
 - ศึกษามาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรค 
 - ปรับโครงสร้างภาษี ให้เอ้ือต่อการแข่งขันของอุตสาหกรรมฯ 
 - ผลักดันอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้สูงอายุที่ผลิตในประเทศที่มีคุณภาพ เบิกจ่ายได้ 
 - ปรับปรุงระบบการด าเนินการขอสิทธิบัตรให้มีความรวดเร็ว 

 

6. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 - เน้นขยายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมที่จ าเพาะกับภูมิศาสตร์ 
 - เน้นขยายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมที่จ าเพาะกับบริบทสังคม 
 - ก าหนดมาตรฐาน หรือกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุน-ร่วมทุนให้บริษัทผู้ผลิตต่างชาต ิ
 - ผลักดันและสนับสนุนสินเชื่อ และบริการทางการเงินเพื่อการประกอบการ 
 - ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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