
BCG เครื)องมอืแพทย์
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1) ความเป็นมา + ความคบืหนา้ในการดําเนนิงาน 
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คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG  
(นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน)

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา BCG Model 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม เป็นประธาน)

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
BCG  Model สาขาเครื่องมือแพทย์ 

(ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธาน)

การขับเคล่ือนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

1. กําหนดแนวทางและ ยุทธศาสตร์ BCG

บทบาทหลัก

-จัดทําแผนงานขับเคลือ่น BCG
-กําหนดกลไกส่งเสริมพัฒนาBCG ปรับปรุงกฏหมาย
กําหนดระบบติดตามและประเมินผล

-ส่งเสริมการรับรู้ BCG ในทุกระดับ
-กํากับทิศทางการดําเนินงาน และจัดการทุนสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ BCG

-รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจ
BCG

-ดําเนินงาน ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือนําไปพัฒนาเปน็นโยบาย กลไก 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวทางการขับเคลือ่น

-รายงานความก้าวหน้า และผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการขับเคลือ่นการพัฒนา BCG Model
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2564นายกรัฐมนตรี
ประกาศให้ BCG เปน็วาระแห่งชาติ ตั้งแต่ป ี2564 เปน็ต้นไป

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ



คณะอนุกรรมการฯ รวม 11 ชุด

สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน
ดร. วิจารย์ สิมาฉายา

สาขาอาหาร
นายธีรพงศ์ จันศิริ

สาขาพลังงาน วัสดุ 
และเคมีชีวภาพ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

สาขายาและวัคซีน
ศ.(คลินิก)เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

สาขาเกษตร
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

สาขาเครื่องมือแพทย์
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

สาขาการท่องเท่ียวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายกลินท์ สารสิน

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

สาขานวัตกรรม สาขากฎหมาย
นายปกรณ์ นิลประพันธ์

สาขาการพัฒนาคน/
บุคลากร

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
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สาขาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
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= สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารสาขาเครื9องมอืแพทย์
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เป้าหมาย

แนวทางการ
ดําเนินการ

1. สร้างทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้าน
นวัตกรรมและเสริม
มาตรฐานเคร่ืองมือ
แพทย์ท่ีขาดแคลน
ให้เป็นสากล

3.เพ่ิมประสิทธิภาพ
กลไกบัญชี
นวัตกรรมไทย และ
เร่งรัดการจัดซ้ือจัด
จ้างเคร่ืองมือแพทย์
ไทย

การดําเนินการมิติท่ี2
• ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือ
ขยายผลการใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม
การเข้าถึงการดูแลด้าน
สุขภาพและการแพทย์ของ
ประชาชน 

• ส่งเสริมการบูรณาการ
ทํางานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ โดยเฉพาะในการ
เช่ือมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ 

การดําเนินการมิติท่ี 3
• สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อ
การลงทุนทั้งจากในและ
ต่างประเทศ  

• เสนอแนะนโยบายและ
มาตรการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์และ
สุขภาพ 

การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้บรรลุเป้าหมายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

2. สร้างความ
เชื่อม่ันในการ
ใช้งานเคร่ือง
มือแพทย์ไทย
ผ่านกลไก
กระบะทราย 

1. สร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม มากกว่า 100,000 ล้านบาท
2.เพ่ิมการจ้างงาน มากกว่า 5,000 คน
3.เพ่ิมการเข้าถึงเคร่ืองมือแพทย์ให้ประชาชนในภูมิภาคและชนบท มากกว่า 1,000,000 คน

มิติที่ 3: 
เพ่ิมการลงทุนในอุตฯ
เคร่ืองมือแพทย์เพ่ือการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

มิติที่ 2: 
ลดความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคมในการ
ดูแลสุขภาพ

มิติที่ 1: สร้างการพ่ึงพาตนเอง
เพ่ือความมั่นคงทางสาธารณสุข
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การดําเนินการมิติที่ 1

มิติที่ 4:
เพ่ิมศักยภาพ

ผู้ประกอบการเคร่ืองมือ
แพทย์ไทย

การดําเนินการมิติท่ี4
• เพ่ิมศักยภาพ

ผู้ประกอบการเครื่องมือ
แพทย์ไทยให้แข่งขันใน
ตลาดได้

BCG เครื่องมือแพทย์และสุขภาพ : วิสัยทัศน์ เป้าหมาย มิติและการดําเนินงาน

วิสัยทัศน์ ประเทศไทยสามารถยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) แห่งเอเชีย ในการพัฒนาเคร่ืองมือ ชุดตรวจ อุปกรณ์ วัสดุ  เวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ และ แพลตฟอร์มดิจิทัลในการดูแลสุขภาพ 



กลไกมิติที่ 1: สร้างการพ่ึงพาตนเอง
เพ่ือความม่ันคงทางสาธารณสุข

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาเคร่ืองมือแพทย์

คณะทํางาน2
วิจัยและพัฒนา
เคร่ืองมือ
แพทย์

(ประธาน: 
ผอ. สกสว.)

คณะทํางาน3
มาตรฐานและการ
ตรวจวิเคราะห์
เคร่ืองมือแพทย์

(ประธาน: 
เลขาธิการ อย.)

คณะทํางาน4
ความร่วมมือของ

รพ.อว.ฯ
(ประธาน: 
อธิการบดี
ม.มหิดล)

คณะทํางาน5
บัญชีนวัตกรรม
ไทยเพ่ือส่งเสริม
เคร่ืองมือแพทย์

ไทย
(ประธาน: อธิบดี 
กรมบัญชีกลาง)

คณะทํางาน6
การเข้าสู่ตลาด
เคร่ืองมือแพทย์

ไทย
(ประธาน: ปลัด 
ก. สาธารณสุข)

คณะทํางาน 1
นโยบายและยุทธศาสตร์
(ประธาน : ผอ.สอวช.)

คณะทํางาน9
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการฯ

(ประธาน: 
ปลัด ก.อุตสาหกรรม)

กลไก
มิติที่ 2: 
ลดความ

เหลื่อมลํ้าทาง
สังคม

กลไก
มิติที่ 3: เพ่ิม
การลงทนุใน
อุตสาหกรรม
เคร่ืองมือ
แพทย์

กลไก
มิติที่ 4: เพ่ิม
เพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
เคร่ืองมือแพทย์

ไทย

คณะทํางาน8
ส่งเสริมการลงทุนฯ

(ประธาน: 
เลขาธิการ BOI)

คณะทํางาน7
ลดความเหล่ือมล้ําฯ

(ประธาน: 
เลขาธิการ สปสช.)
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ขอ้สั9งการ นรม. 2 พ.ค 60 ใหแ้ตล่ะหน่วยงานจัดซืJอจัดจา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิารนวตักรรม 
โดยอยา่งนอ้ยในอตัราสว่นรอ้ยละ 30 ของความตอ้งการใชง้านทั 1งหมดของหน่วยงาน

“ผลติภณัฑน์วตักรรมไทย”  หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีAเป็นนวตักรรมไทย มคีณุสมบตั ิมาตรฐาน 
และราคา แขง่ขนัได ้

กฎกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย  การกําหนดพัสดแุละวธิกีารจัดซื1อจัดจา้งพัสดทุีAรัฐตอ้งการสง่เสรมิ
หรอืสนับสนุน ม.ค. 63 
• “พัสดสุง่เสรมินวตักรรมไทย” หมายถงึ สนิคา้หรอืบรกิารทีAมรีายชืAอตาบญัชนีวตักรรมไทย 
• ใหห้น่วยงานภาครัฐใชเ้งนิงบประมาณ จดัซืBอโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30
หรอืกรณีทีAมผีูข้ายมากกวา่ 2 รายใหใ้ชว้ธิคีดัเลอืก

7

บญัชนีวตักรรมไทย : มตคิณะรฐัมนตร ี22 ก.ย.58

7

ขอ้ส ั?งการเนน้ยํ Dานายก
รฐัมนตรนีโยบายสาํคญั 
เมื?อวนัที? 7 กมุภาพนัธ ์
2565 

ü ยํ Dาการจัดซื)อสนิคา้บญัชี
นวตักรรมไทยใหไ้ด ้
30% ตามขอ้สัAงการ  
“ อะไรที?มใีนประเทศให้
ซืDอในประเทศกอ่น ”



ท่ีมา: (1)สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "การวิเคราะห์สถิติการใช้งานเครื่องมือแพทย์จากการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือหาแนวโน้มความต้องการ วันท่ี 28 เมษายน 2564 โดยคุณสุพัตรา ชนไธสง, นักวิชาการคลัง
ชํานาญการ,กรมบัญชีกลาง (2)เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2561, 2562 และ 2563

ข้อมูลสูงสุด 20 ลําดับ ในบัญชีรายการอุปกรณ์ฯ 
ของ สปสช 2557-2562จากยอดทั้งหมด

ประมาณ 7,000 ล้านบาท/ปี

ข้อมูลสูงสุด 20 ลําดับแรก ในการจัดซื้อเคร่ืองมือแพทย์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากกรมบัญชีกลาง จากยอดทั้งหมด ประมาณ 56,000 ล้านบาท/ปี

ข้อมูลสูงสุด 20 ลําดับแรก การจัดซ้ือครุภัณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข (ปี พ.ศ. 2561 – 2563) จากเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย จากยอดทั้งหมดประมาณ 5,000 ล้านบาท/ปี

ตลาดเครืEองมอืแพทยภ์าครัฐ
1   

1.1   

1.2   

2   

8



ผลงานวจิยัที-เก ี-ยวขอ้งกบั COVID-19 เขา้สูเ่ชงิพาณชิย์

9ที#มา: https://www.nstda.or.th/home/news_post/rna/

ชดุสกดั RNA โดยใชอ้นุภาคแมเ่หล็ก (Magnetic bead) เพืAอ
การตรวจผูป่้วย COVID-19 ดว้ยเทคนคิ Real-time RT-PCR

• การตรวจผูป่้วยโรคโควดิ-19 ดว้ยเทคนคิ Real-time RT-PCR เป็นการ
ตรวจมาตรฐานสงูสดุ (Gold standard test) หรอืการตรวจวนิจิฉัยทาง
การแพทยท์ีYดทีีYสดุภายใตเ้งืYอนไขทีYเหมาะสม 

• แตใ่นการสกดัสารพันธกุรรม หรอือารเ์อ็นเอ (Ribonucleic acid, RNA) 
ของไวรัส SARS-CoV-2 มขีอ้จํากดัคอืตอ้งใชเ้ครืYองสกดัสารพันธกุรรม
อตัโนมตั ิ(Automated) และใชนํ้ &ายาสกดัสารพนัธกุรรมที4ตอ้ง
นําเขา้จากตา่งประเทศ ซึ4งมรีาคาต ั&งแต ่120-300 บาท

• คณะนกัวจิยัศนูยโ์อมกิสแ์หง่ชาติ สวทช. รว่มมอืกบัมหาวทิยา 
ลยัมหดิล และกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์คดิคน้และพฒันา “วธิ ี
สกดัอารเ์อ็นเอ (RNA) ของเชื&อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่
(SARS-CoV-2) จากตวัอยา่งแบบงา่ย” ขึ&น โดยใชอ้นภุาค
แมเ่หล็ก (Magnetic bead) จับกบัสารพันธกุรรมอารเ์อ็นเอของไวรัส 
ซึYงอารเ์อ็นเอของเชืoอไวรัสทีYสกดัไดม้คีวามบรสิทุธิpสงู 

• สามารถนําไปตรวจวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีRT-PCR การสกดัทาํไดเ้ร็ว 
ราคาถกูกวา่อยา่งนอ้ย 2 เทา่ ทีYสําคญัยงัปรับวธิใีหใ้ชไ้ดก้บัเครืYอง
สกดัอตัโนมตัทิีYมอียูใ่นทอ้งตลาดไดค้อ่นขา้งงา่ย

• ปจัจบุนัทมีวจิยัไดถ้า่ยทอดเทคโนโลยใีหก้บับรษิทั After Lab 
และ Bioentist เป็นผูร้บัอนญุาตใหส้ทิธใิชป้ระโยชนเ์พื4อเตรยีม
ผลติและจาํหนา่ยทางการคา้คร ั&งแรกในไทย คาดวา่มกํีาลงัการ
ผลติไมน่อ้ยกวา่ 1 แสนชดุตอ่เดอืน

https://www.nstda.or.th/home/news_post/rna/


• ดร. บรุณนิ รัตนสมบตั ิรองกรรมการผูจั้ดการใหญน่วตักรรมและธรุกจิใหม ่
บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) และประธานกรรมการ บรษัิท อนิโนบกิ 
(เอเซยี) จํากดั เปิดเผยวา่ อนิโนบกิไดด้าํเนนิการเขา้ไปลงทนุใน 
บรษิทั นําววิฒันก์ารชา่ง (1992) จาํกดั (นําววิฒัน ์: nam)มลูคา่
กวา่ 800 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้ 17.65% 

• เพืMอมุง่เป้าในการเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายอปุกรณเ์ครืMองมอืการแพทยก์ลุม่
ทําใหป้ราศจากเชืRอ (sterilization) ชั Rนนําในประเทศพรอ้มสง่ออกและ
ขยายตลาดสูภ่มูภิาคอาเซยีน และออกผลติภณัฑใ์หม ่อาท ิเครืMองมอืทีM
ใชใ้นหอ้งผา่ตดั หอ้งฉุกเฉนิ และหอ้งผูป่้วยหนัก (ICU) 

อนิโนบกิผนกึนําววิฒันก์ารชา่ง ผลติ สง่ออกเครื?องมอืแพทยร์ายใหญข่องไทย(ประชาชาตธิรุกจิ 18/5/65)

ภาคเอกชนลงทนุผลติวตัถดุบิสาํคญัสาํหรบัหนา้กาก
อนามยั (4/2/65)

• “บ. อนิโนโพลเีมด” (บรษัิทรว่มทนุระหวา่ง บ.อนิโนบกิ 
(เอเชยี) จาํกดั และ บ.ไออารพ์ซี)ี  เป็นโรงงานผลติผา้ไมถ่กั
ทอ (Non-woven Fabric) ขี1นรปูดว้ยกระบวนการ Melt blown 
(ซึAงผลติโดย บ.ไออารพ์ซี)ี มทีนุจดทะเบยีน 260 ลา้นบาท เริAม
ผลติเชงิพาณชิยไ์ดใ้นไตรมาสแรกของปี 2565

• กําลงัการผลติแผน่  Melt blown 1,000 ตนั/ปี ผา้ไมถ่กัทอทีAทํา
จากแผน่Melt blownดงักลา่วมสีมบตักิารกรองทีAมปีระสทิธภิาพสงู 
ผา้นี1จะเป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติอปุกรณก์ารแพทย ์อาท ิชดุ 
PPE ผา้กรองหนา้กากอนามยั และ แผน่กรองอากาศ เป็นตน้

• วนัทีR 4 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 สถาบนันวตักรรม ปตท. และ 
สวทช. ไดแ้ถลงขา่ว การรบัถา่ยทอดเทคโนโลยผีลติ
หนา้กากทีRมชี ัBนกรองพเิศษ Safie Plus ของ สวทช. ซึAงได ้
ผา่นมาตรฐาน อย.  แลว้ (ตามการทดสอบของ Nelson labs USA 
และ TUV SUD) เพืAอผลติหนา้กากอนามยัในเชงิพาณชิย์



ผลการประชมุคณะทํางานการเขา้สูต่ลาด BCG สาขาเครื>องมอืแพทย ์วนัที> 
18 ต.ค. 64

สรปุผลการประชมุ
ทีMประชมุเห็นชอบตามขอ้เสนอทั Rง 3 ขอ้ แตข่อใหป้รับจากโรงพยาบาลในสงักดั 
สป.สธ. เป็น “โรงพยาบาลรัฐทกุแหง่” 

ผลติภณัฑใ์นบญัชนีวตักรรมทีYยงัขายไมไ่ด ้27 รายการ

สป.สธ. เห็นชอบ ให ้รพ.รฐั พจิารณาจดัซืDอ เครื?องมอืแพทยจ์ากบญัชนีวตักรรมไทย 
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กลไกการสง่เสรมิการจดัซื1อจดัจา้งกบัตลาดภาครฐั
สาํหรบัเครื;องมอืแพทยท์ี;คดิคน้โดยคนไทย มมีาตรฐานระดบัสากล

22 ก.ย. 58
ขอ้สัAงการ นรม. 2 พ.ค 60 ใหแ้ตล่ะหน่วยงานจัดซื1อจัดจา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิารนวตักรรม โดยอยา่งนอ้ย
ในอตัราสว่นรอ้ยละ 30 ของความตอ้งการใชง้านทั 1งหมดของหน่วยงาน

“ผลติภณัฑน์วตักรรมไทย”  หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีAเป็นนวตักรรมไทย มคีณุสมบตั ิมาตรฐาน และราคา แขง่ขนัได ้

12

บญัชนีวตักรรมไทย 

กฎกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย การกําหนดพัสดแุละวธิกีารจัดซื1อจัดจา้งพัสดทุีAรัฐตอ้งการสง่เสรมิหรอืสนับสนุน 
(ฉบบัทีA 2) 22 ธ.ค 63 
•SME ซึAงไดข้ึ1นบญัชรีายการพัสดแุละบญัชรีายชืAอผูป้ระกอบการ SME ไวก้บัสํานักงานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (สสว.)
• ใหใ้ชเ้งนิงบประมาณจัดซื1อจัดจา้งพัสดดุงักลา่วไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื1อจัดจา้งพัสดุ
ทีAอยูใ่นบญัชรีายการพัสดแุละบญัชรีายชืAอผูป้ระกอบการ SMEs และใหเ้ลอืกใชร้ายการในจังหวดัเดยีวกนักอ่น
• สําหรับ e-bidding ใหแ้ตม้ตอ่ SME ทีRเสนอราคาสงูกวา่ราคาตํRาสดุได ้10%
กฎกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย การกําหนดพัสดแุละวธิกีารจัดซื1อจัดจา้งพัสดทุีAรัฐตอ้งการสง่เสรมิหรอืสนับสนุน (ฉบบัทีA 
2) 22 ธ.ค 63
•ผูป้ระกอบการ ทีAไดข้ึ1นบญัชแีละไดรั้บการรับรองและออกเครืAองหมายสนิคา้ทีAผลติในประเทศไทย (Made in 
Thailand) โดยสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
•หน่วยงานภาครัฐตอ้งใชพั้สดทุีAผลติในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของวสัดหุรอืครภุณัฑท์ีRจะใชใ้นงานจา้ง
•ใหแ้ตม้ตอ่สนิคา้ทีAไดเ้ครืAองหมาย Made in Thailand เสนอราคาสงูกวา่ได ้3%

Made in Thailand

1 ก.ย. 63
มตคิณะรัฐมนตร ี

มตคิณะรัฐมนตร ี กฎกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย  การกําหนดพัสดแุละวธิกีารจัดซื1อจัดจา้งพัสดทุีAรัฐตอ้งการสง่เสรมิหรอืสนับสนุน
17 ม.ค. 63
• “พัสดสุง่เสรมินวตักรรมไทย” หมายถงึ สนิคา้หรอืบรกิารทีAมรีายชืAอตาบญัชนีวตักรรมไทย 
• ใหห้น่วยงานภาครัฐใชเ้งนิงบประมาณ จดัซืBอโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 หรอืกรณีทีAมผีูข้าย
มากกวา่ 2 รายใหใ้ชว้ธิคีดัเลอืก

1 ก.ย. 63
มตคิณะรัฐมนตร ี
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กลไกมติทิี) 2: ลดความเหลื)อมลํ6าทางสงัคมผา่นแพลตฟอรม์ดจิทัิลในการดแูลสขุภาพ 

1.(รา่ง)คณะทาํงาน
ประธาน:เลขาธกิารสปสช
รองประธาน:ผอ.เนคเทค/สวทช

อาํนาจและหนา้ที4
(1)สง่เสรมิการนําเทคโนโลยดีจิทิลัเพืYอเพิYม
ความครอบคลมุของหน่วยบรกิารสขุภาพทกุระดบั
และลดความเหลื4อมลํ &าดา้นสาธารณสขุ
(2)สง่เสรมิการพัฒนาเครอืขา่ยรว่มกบัหน่วยงาน
ดา้นสาธารณสขุและเทคโนโลยดีจิทิลัเพืYอการ
เชื4อมโยงระบบขอ้มลูบรกิารสาธารณสขุของ
ประเทศ

2.แผนการทํางาน

3.กลยทุธ์
3.1 การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั: 5G, Cloud, IoT (IoH), Blockchain, Data 
Analytics, AI
3.2 การพัฒนาแพลตฟอรม์แบบ DevSecOps: หน่วยวจัิยพัฒนารว่มกบั
หน่วยงานบรหิารดา้นสขุภาพ
3.3 ความยัAงยนื:ความรว่มมอืระหวา่งภาครัฐและเอกชน

2.22.1 2.3
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ประชมุคณะทํางานครั RงทีM 1/2565 

เมืMอวนัทีM 4 มกราคม 2565



BOI ไดร้บัคาํขอรบัสง่เสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรมการแพทย ์ 
มลูคา่ 59,210 ลา้นบาท ในปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64)

• ในชว่ง 9 เดอืนแรก (ม.ค. - ก.ย.) ปี 2564 มโีครงการยืYนขอรับสง่เสรมิการลงทนุจํานวน 1,273 
โครงการ เพิYมขึoนรอ้ยละ 23 เมืYอเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2563 คดิเป็นมลูคา่เงนิลงทนุรวม 520,680 
ลา้นบาท เพิYมขึoนรอ้ยละ 140 เมืYอเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมมีลูคา่สงูกวา่ปี2563 ทั oงปี
(432,000 ลา้นบาท) และสงูกวา่มลูคา่เฉลีYยกอ่นเกดิโควดิชว่งปี 2558 – 2562 (483,664 ลา้นบาท)

• โดยในสว่นของอตุสาหกรรมเป้าหมาย อตุสาหกรรมการแพทย์ มมีลูคา่เงนิลงทนุเป็นอนัดบัที4 2 
คดิเป็นมลูคา่ 59,210 ลา้นบาท ซึ4งก็เป็นการลงทนุตอ่เนื4องจากสถานการณโ์ควดิ สง่ผลให้
ความตอ้งการสนิคา้ที4ใชใ้นการป้องกนัเชื&อโควดิ เชน่ ถงุมอืยาง เพิ4มขึ&นอยา่งมาก คดิเป็น
มลูคา่การลงทนุที4ขอรบัการสง่เสรมิเพิ4มขึ&นถงึ 3 เทา่ ของปี 2563

ที#มา: https://www.boi.or.th

กลไกมติทิี) 3: เพิ)มการลงทนุอตุสาหกรรมเครื)องมอืแพทย ์

คณะทาํงาน 8:การลงทนุอตุสาหกรรมเครื4องมอืแพทย์
ประธาน:เลขาธกิาร  BOI รองประธาน:ผอ. สวทช. และ เลขาธกิาร อย.
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https://www.boi.or.th/


กลไกมติทิี) 4:  เพิ)มศกัยภาพผูป้ระกอบการเครื)องมอืแพทยไ์ทย

คณะทาํงาน 9 (รา่ง):สง่เสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเครื4องมอืแพทย ์ 
ประธาน:ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม รองประธาน:ผอ. สวทช.  

โครงสรา้งอตุสาหกรรม โดยระบวุา่มผีูผ้ลติประกอบการเครืAองมอืแพทยแ์ละสขุภาพไทย 
804 ราย สว่นใหญเ่ป็นกลุม่ผลติภณัฑว์สัดสุ ิ1นเปลอืง, เป็นผูป้ระกอบการขนาดยอ่มและ
ขนาดกลาง และกระจกุตวัอยูบ่รเิวณ กทม. และปรมิณฑล
ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2564 อตุสาหกรรมเครืAองมอืแพทยม์อีตัราการสง่ออกเตบิโต 
22.2% มลูคา่ 137,426 ลา้นบาท จากชว่งเดยีวกนัของปี 2563 คาดวา่ทั 1งปี 2564 
อตุสาหกรรมนี1จะมกีารเตบิโตจากการสง่ออกอยูท่ ีR 29.6% หรอืคดิเป็นมลูคา่
ประมาณ 205,664 ลา้นบาท 

ที#มา: สถาบนัพลาสตกิ และ กรงุเทพธรุกจิ
https://www.bangkokbiznews.com/news/973351
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