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Editorial

Mr. Kriengsak Wongpromrat
Executive Director,

Plastics Institute of Thailand

	 อตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย	์เปน็อกีหนึง่อตุสาหกรรมทีพ่ลาสตกิ

เข้าไปมีบทบาท	 ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณไม่มากเท่ากับอุตสาหกรรม	

หลักๆ	 อย่างอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	 และอุตสาหกรรมก่อสร้าง	

แต่พลาสติกก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ปลายทาง	

ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ได้อย่างมากเลยทีเดียว	 นอกจากนี	้

หากพูดถึงการแพทย์ของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

เพื่อนบ้าน	 ก็ยังคงมีความได้เปรียบทั้งในแง่ของคุณภาพและ

มาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล	 ดังนั้น	 ด้วยจุดแข็งที่จะสามารถ

สร้างโอกาสในการเติบโตของประเทศ	 อุตสาหกรรมด้านการแพทย	์

จึงเป็นอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น	

“Medical	Hub”	ได้ในอนาคต

	 จากหลากหลายประเด็นท่ีน่าสนใจในอุตสาหกรรมเคร่ืองมือ

แพทย์	 ในฉบับนี้ทีมงานวารสาร	 Plastics	Foresight	 ยังได้รับ	

ความอนุเคราะห์จาก	บริษัท	เอ็ม.อี	เมดิเทค	จำากัด	โดยคุณจารุเดช	

คุณะดิลก	 กรรมการบริหาร	 ที่ได้กรุณาให้ทีมงานวารสารเข้า

ทำาการสัมภาษณ์ถึงประเด็นต่างๆ	 อาทิ	 บทบาทของพลาสติกและ	

แนวโน้มในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในอนาคต	 ปัจจัยที่จะช่วย

ให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีความสามารถในการแข่งขันเมื่อ

เปิด	AEC	รวมไปถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ	Medical	Hub	เป็นต้น

	 และในฐานะบรรณาธิการบริหารวารสาร	 Plastics	 Foresight	

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 ท่านผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้และข้อมูลที่

เป็นสาระประโยชน์	ทั้งนี้	ต้องขอพระคุณท่านผู้อ่านที่ได้ให้การตอบ

รับและติดตามวารสาร	Plastics	Foresight	 เป็นอย่างดีในทุกฉบับ	

โดยทมีงานจะมุง่มัน่สรา้งสรรคข์อ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่อตุสาหกรรม

ต่อไปครับ

	 Medical	device	industry	is	another	industry	in	which	plastics	

industry	plays	an	important	role.	Although	the	volume	is	not	

as	high	as	other	major	industries	such	as	packaging	industry	

or	construction	industry,	plastics	can	greatly	increase	value	

added	 to	 downstream	 industries	 such	 as	 medical	 device	

industry.	Moreover,	 compared	 to	 neighboring	 countries,	

Thailand	still	has	advantages,	both	in	quality	and	standards	

of	medical	care.	With	the	strength	to	create	opportunity	for	

the	country’s	growth,	the	plastics	industry	for	medical	device	

industry	will	thus	support	Thailand	as	she	moves	to	become	

“Medical	Hub”	in	the	future.

	 Due	to	various	interesting	points	in	medical	device	industry,	

in	this	issue	the	Plastics	Foresight	Magazine	team	is	honored	

to	interview	Mr.	Jarudet	Kuna-dilok,	Managing	Director,	M.E.	

Meditek	Co.,	Ltd.,	on	various	issues	such	as	role	of	plastics	

and	trend	of	medical	device	industry,	supporting	factors	for	

medical	 device	 industry	 to	 maintain	 competitiveness	 with	

the	integration	of	AEC,	as	well	as	concept	ideas	of	“Medical	

Hub”	etc.

	 As	Editor-in-chief	of	Plastics	Foresight	Magazine,	I	ear-

nestly	hope	 that	all	 readers	will	 receive	useful	knowledge	

and	information.	I	would	like	to	thank	the	readers	for	their	

positive	feedback	of	every	issue	of	the	Magazine.		Our	team	

continues	 its	 commitment	 to	 acquire	 information	 that	 will	

benefit	the	industry	into	the	future.
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	 หลายเดอืนทีผ่า่นมาประเทศไทยยงัคงประสบปญัหาการสง่ออก

และการผลิตของภาคอุตสาหกรรมหดตัวลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้	

ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา	 การชะลอตัว

ของเศรษฐกิจจีนที่ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่	3	ของปี	2555	รวม

ทั้งปัญหาวิกฤตหนี้ยุโรปที่ยังคงไม่สิ้นสุด	ทำาให้ภาคการผลิตที่เชื่อม

โยงกบัการสง่ออกไดร้บัผลกระทบมากทีส่ดุ	โดยเฉพาะอตุสาหกรรม

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม

ปลายทางที่สำาคัญของอุตสาหกรรมพลาสติก

สถานการณทั่วไปและแนวโนม
ในอุตสาหกรรมพลาสติก   

	 อยา่งไรกต็าม	การผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิยงัมกีารขยายตวัไดด้	ี	

เหน็ไดจ้ากดชันผีลผลติและอตัราการใชก้ำาลงัการผลติ	(รปูดา้นลา่ง)	

ที่ปรับสูงขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่	2	ของปี	2555	และทิศทางของ

ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสสุดท้าย	 เนื่องจาก

ได้รับแรงสนับสนุนจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังคงทำาการผลิต

อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบรถให้แก่ลูกค้าและอานิสงส์ของมาตรการ

คืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาล	 กอปรกับอาจมีคำาสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

เพื่อรองรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ในช่วงปลายปีอีกด้วย

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, พฤศจิกายน 2555 
หมายเหตุ: * คือตัวเลขเบื้องต้น

ดัชนีผลผลิตและกำ�ลังก�รผลิตผลิตภัณฑ์พล�สติก (ISIC 2520)
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หากพิจารณาอุตสาหกรรมปลายทางของอุตสาหกรรมพลาสติกร่วมด้วย	จะสามารถเห็นทิศทางของอุตสาหกรรมได้ดีขึ้น	ดังนี้

	 •	 อตุสาหกรรมยานยนต	์มกีารขยายตวัไดด้จีากอปุสงคภ์ายในประเทศทีม่อียา่งตอ่เนือ่ง	อนัเปน็ผลมาจากนโยบายรถยนตค์นัแรกของ

	 	 รัฐบาล	และยอดคงค้างส่งมอบรถในปริมาณสูง

	 •	 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 การส่งออกที่ลดลงของสินค้าประเภทฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์	 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

	 	 แผงวงจรไฟฟ้า	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและชิ้นส่วนประกอบ	ส่งผลให้การผลิตลดลงไปด้วย	อีกทั้งมีการย้ายฐานการผลิตบางส่วน	

	 	 ไปแหล่งอื่นภายหลังการฟื้นตัวจากวิกฤตน้ ำาท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา

	 •	 อุตสาหกรรมอาหาร	ยังมีการผลิตเพื่อรองรับการบริโภคภายในประเทศ

ปัจจัยสนับสนุน

	 •	 การบรโิภคในประเทศและอตุสาหกรรมปลายทางยงัคงมกีาร	

	 	 ขยายตัวได้ดี	โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์

	 •	 นโยบายจากภาครัฐ	เช่น	การขยายเวลาลดอัตราภาษีน้ ำามัน	

	 	 ดีเซลและนโยบายรถยนต์คันแรก	เป็นต้น

	 •	 การส่งออกไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	 ได้แก่		

	 	 ประเทศออสเตรเลีย	แอฟริกา	อินเดีย	และฮ่องกง

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก

		 อุตสาหกรรมพลาสติกในปี	2556	คาดว่าจะเติบโตได้ดีขึ้น	จากการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศและการขยายตัว

ของอตุสาหกรรมปลายทาง	อยา่งไรกต็ามผูป้ระกอบการยงัคงตอ้งพจิารณาปจัจยัสนบัสนนุและปจัจยัเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรม

ด้วย
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ปัจจัยเสี่ยง

	 •	 ปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรปที่ยังคงไม่สิ้นสุด

	 •	 ภาวะเศรษฐกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิาทีแ่มจ้ะมมีสีญัญาณ	

	 	 ฟื้นตัวที่ดี	แต่ยังมีความเสี่ยงจากมาตรการทางการคลังที่ยัง	

	 	 ไม่ชัดเจน

	 •	 การยา้ยฐานการผลติของโรงงานอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์	

	 	 ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
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	 In	considering	the	downstream	industries	of	the	plastics	

industry,	the	direction	of	the	industry	is	more	clearly	demon-

strated	as	follows:

	 •	 Automotive Industry	 	It	experiences	growth	due	to	

	 	 continuous	domestic	demand,	thanks	to	the	government’s		

	 	 first-time	car	buyer	policy	and	a	large	amount	of	pending	

	 		 deliveries	of	cars.

	 •	 Electrical and Electronics Industry	 The	 decreased	

	 	 export	of	hard	disk	drive,	electronics	parts,	integrated	

	 	 circuit	boards,	personal	computers	and	parts	results		

	 	 in	the	decreased	production.		Moreover,	some	production	

	 	 bases	 have	 been	moved	 elsewhere	 after	 recovery		

	 	 from	the	great	floods	the	year	before.

	 •	 Food Industry	Production	still	experiences	growth	to	

	 	 meet	domestic	demand.

Analysis

	 For	the	past	months,	Thailand	has	continued,	more	seriously	

than	expected,	to	face	the	problems	of	the	decreased	export	

and	production	in	the	industrial	sector.	This	is	the	result	of	the	

slow	down	in	the	world	economy,	the	slow	down	of	China’s	

economy	continuously	into	the	third	quarter	of	2012,	as	well	

as	the	unending	debt	crisis	in	Europe.	The	manufacturing		

sector	linked	to	export	has	been	mostly	hit,	especially	hard	disk	

drive	industry	and	electronic	part	industry,	which	are	important	

downstream	industries	for	the	plastics	industry.

	 However,	the	production	of	plastics	products	still	experi-

ences	growth,	as	can	be	seen	from	Manufacturing	Production	

Index	and	Capacity	Utilization	Rate	(Illustration	below)	which	

have	slightly	increased	from	the	second	quarter	of	2012.	The	

trend	of	Manufacturing	Production	Index	is	expected	to	increase	

in	the	last	quarter,	stimulated	by	the	automotive	industry	with	

its	accelerated	production	to	deliver	cars	to	customers	and	

the	government’s	first-time	car	buyer	policy.	Moreover,	the	

purchase	order	may	increase	to	meet	the	demand	for	the	

Christmas	and	the	New	Year	periods	at	the	end	of	the	year.	

Plastics
Industry 
Outlook

10
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Supporting factors 

	 •	 Domestic	demand	and	downstream	industries	still	

	 	 experience	growth,	especially	automotive	industry

	 •	 Government’s	policies	such	as	extended	period	for	tax	

	 	 reduction	of	diesel	and	first-time	car	buyer	policy	etc.

	 •	 Increased	export	to	new	markets	with	potentials	such		

	 	 as	Australia,	Africa,	India,	and	Hong	Kong

Risk factors

•	 Unending	debt	crisis	in	Europe

•	 US	economic	situation	which	has	experienced	more	positive	

	 signal	but	with	still	unclear	fiscal	measures

•	 The	production	bases	of	electronics	industry	have	been	

		 moved	to	neighboring	countries

Analysis

Forecast of the Plastics Industry

	 In	2013,	the	plastics	industry	is	expected	to	grow	due	to	investment	to	meet	domestic	demand	and	the	expansion	of	the	

downstream	industries.	However,	the	entrepreneurs	must	still	consider	both	the	supporting	and	risk	factors,	having	impact	on	

the	industry.	

Source:		Center	for	Industrial	Economics	Information,	Office	of	Industrial	Economics,	November	2012
Note:	*	Preliminary	figures

Manufacturing	Production	Index	and	Capacity	Utilization	Rate	for	Plastics	Products	(ISIC	2520)
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	 จากกระแสความเปลีย่นแปลงทีม่นษุยใ์หค้วามใสใ่จเรือ่งสขุภาพ

มากขึ้นกว่าเดิม	 ประกอบกับโรคภัยไข้เจ็บมีการแพร่กระจายตัว	

อย่างรวดเร็ว	 เช่น	 โรคไขหวัดนก	 โรคเอสด์	 เป็นต้น	 ทำาให้ความ

ต้องการด้านคุณภาพสาธารณสุขมีมากขึ้น	 	 ส่งผลให้เกิดแรง

กระตุน้เพือ่ใหเ้กดิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นการแพทยอ์ยา่ง	

ตอ่เนือ่ง	โดยอตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทยม์สีดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการ

ลงทุนประมาณร้อยละ	 25	 ของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขทั้งหมด	

โดยตลาดเครื่องมือแพทย์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 เพิ่มขึ้นจาก	

144,607	ล้านบาท	เป็น	162,616	ล้านบาท	ในปี	2554	ซึ่งคิดเป็น

ร้อยละ	1.54		ของ	GDP	ประเทศไทย

	 ในปี	2554	ประเทศไทยมีการนำาเข้าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

สูงถึง	 37,000	 ล้านบาท	 ซึ่งขยายตัวมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่าง

ชัดเจน	โดยในปี	2554	หากเปรียบเทียบกับปี	2553	ประเทศไทยมี

การนำาเข้าวัสดุอปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	13.6		

โดยประเทศที่ไทยนำาเข้าเครื่องวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สูงที่สุด	

คือ	 สหรัฐอเมริกา	 8,900	 ล้านบาท	 รองลงมาคือ	 ประเทศญี่ปุ่น	

4,200	ล้านบาท	และประเทศเยอรมันนี	3,600	ล้านบาท

สถานการณอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทยไทย

	 ในขณะที่การส่งออกของปี	 2554	 มีมูลค่าสูงถึง	 90,000	 ล้าน

บาท	ซึง่กข็ยายตวัจากปกีอ่นๆ	ดว้ยเชน่กนั	โดยมอีตัราขยายตวัจาก

ปี	2553	ประมาณร้อยละ	9	ซึ่งตลาดส่งออกสำาคัญของประเทศไทย

คอื	สหรัฐัอเมริกา	24,000	ลา้นบาท	รองลงมาคอืญีปุ่น่	13,000	ลา้น

บาท	และเยอรมันนี	7,800	ล้านบาท

	 ทางดา้นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทยข์องไทย	

จากการรวบขอ้มลูของสถานประกอบการวสัดอุปุกรณท์างการแพทย	์

ในโครงการศกึษาวจิยัโอกาสทางธรุกจิและการเพิม่	Value	Creation	

สำาหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย	์ 2555	 สำานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 พบว่า	 ณ	 ข้อมูลเดือนสิงหาคม	 มีจำานวน	

ผู้ประกอบการท่ีผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยท้ังส้ิน	164	ราย	

เปน็	SME	รอ้ยละ	89	ขนาดกลางรอ้ยละ	7	และขนาดใหญร่อ้ยละ	4

Analysis
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คุณศตพร  สภานุชาต
สถาบันพลาสติก
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ที่มา : Global Trade Atlas, พฤศจิกายน 2555

	 ณ	ขอ้มลูเดอืนพฤศจกิายน	ป	ี2555	ประเทศไทยมมีลูคา่การนำาเขา้วสัดอุปุกรณท์างการแพทยร์วมสงูถงึ	31,000	ลา้นบาท	(ม.ค.	-	ก.ย.)	

โดยในเดือนกันยายนมีมูลค่าการนำาเข้าประมาณ	3,700	ล้านบาท	ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม

	 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ประเทศไทยมีการนำาเข้าสูงสุด	 3	 ลำาดับแรกคือ	 เลนส์แว่นตาทำาด้วยวัสดุที่ไม่ใช่แก้ว	 คิดเป็นร้อยละ	17		

มมีลูคา่ประมาณ	4,600	ลา้นบาท	รองลงมาคอืครภุณัฑท์างการแพทยอ์ืน่ๆ	คดิเปน็รอ้ยละ	15	มมีลูคา่ประมาณ	4,400	ลา้นบาท	และเครือ่ง

วินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้าอื่นๆ	คิดเป็นร้อยละ	8	มีมูลค่าประมาณ	2,600	ล้านบาท	โดยตลาดที่ประเทศไทยมีการนำาเข้าสูงสุด	3	ลำาดับแรก	

ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	และจีน	โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ	7,800	ล้านบาท	3,700	ล้านบาท	และ	2,800	ล้านบาท	ตามลำาดับ

มูลค่าการนำาเข้าวัสดุอุปกรณทางการแพทย
มกราคม - กันยายน 2555

	 สถานการณ์ด้านการส่งออก	 ณ	 ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน	

2555	 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ประมาณ	69,000	ล้านบาท	(ม.ค.	-	ก.ย.)	โดยในเดือนกันยายนมี

มูลค่าการส่งออกประมาณ	8,200	ล้านบาท	ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก	

เดือนสิงหาคม

	 วสัดอุปุกรณท์างการแพทยท์ีป่ระเทศไทยสง่ออกสงูทีส่ดุ	3	ลำาดบั

แรกคอื	ถงุมอืยางทัว่ไป	คดิเปน็รอ้ยละ	32	มมีลูคา่ประมาณ	22,000	

ลา้นบาท	รองลงมาคอื	เลนสแ์วน่ตาทำาดว้ยวสัดุทีไ่มใ่ชแ่ก้ว	คดิเปน็

ร้อยละ	21	มีมูลค่าประมาณ	15,000	ล้านบาท	และครุภัณฑ์ทาง	

การแพทยอ์ืน่ๆ	คดิเปน็รอ้ยละ	15	มมีลูคา่ประมาณ	7,700	ลา้นบาท	

โดยตลาดการส่งออกที่สำาคัญของประเทศไทย	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	

ญี่ปุ่น	และเยอรมันนี	โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ	20,000	ล้านบาท	

9,800	ล้านบาท	และ	4,800	ล้านบาท	ตามลำาดับ

การนำาเข้า ปี 2555 (มกราคม - กันยายน) 

การส่งออก ปี 2555 (มกราคม - กันยายน)
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	 อุตสาหกรรมการแพทย์ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูงหากเปรียบเทียบประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน	 ซึ่งมีปัจจัยหลายประการ	

ที่เป็นทั้งเครื่องบ่งชี้จุดแข็งที่เหนือกว่า	และโอกาสที่สนับสนุนการขยายธุรกิจด้านสุขภาพของไทยในตลาด	AEC	ได้แก่

อนาคตของบุคลากรวงการแพทยไทยหลังเปิด AEC

	 1.	 สถานพยาบาลในประเทศไทยเปน็ทีรู่จ้กัและไดร้บัการยอมรบั	

	 	 ในระดับสากล	 ซึ่งในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ได้รับ	

	 	 การรบัรองมาตรฐาน	JCI	Accreditation	(Joint	Commission	

	 	 International)	 จำานวน	 28	 โรงพยาบาล	 ซึ่งมากที่สุดใน	

	 	 อาเซียน	 โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่ออกโดย	

	 	 หน่วยงานรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลนานาชาติของ	

	 	 สหรัฐอเมริกา	 ทั้งนี้	 สามารถที่จะแสดงถึงมาตรฐานที่มี	

	 	 คุณภาพของสถานพยาบาลในประเทศไทยได้อย่างชัดเจน

	 2.	 บุคลากรในวงการแพทย์ของไทยมีความสามารถ	 ซึ่งได้	

	 	 รบัการยอมรบัในระดบัสากล	อกีทัง้	อตัราคา่บรกิารดา้นการ	

	 	 รักษาพยาบาล	 ต่ำากว่าประเทศคู่แข่งอย่างสิงคโปร	์ ซึ่งเป็น	

	 	 ข้อได้เปรียบที่สำาคัญที่ประเทศไทยจะสามารถดึงดูดผู้ป่วย	

	 	 ต่างชาติให้เข้ารับการรักษาพยาบาลได้มาก

	 3.	 จำานวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น	 ส่งผลให้ความ	

	 	 ต้องการด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นสูงตามไปด้วย	 โดย	

	 	 องค์การสหประชาชาติ	 (The	 United	 Nation:UN)	 ได้	

	 	 ประมาณการไว้ว่าในปี	2558	 จำานวนประชากรผู้สูงอายุใน	

	 	 อาเซยีนจะเพิม่สงูขึน้รอ้ยละ	10	ของจำานวนประชากรทัง้หมด	

	 	 ในอาเซียน	 หรือราว	 60	 ล้านคน	 ซึ่งเป็นโอกาสของ	

	 	 ประเทศไทยที่จะเก็บเกี่ยวความต้องการเหล่านี้เมื่อเปิด	

	 	 ตลาด	AEC

อ้างอิง : “โครงการศึกษาวิจัยโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่ม Value Creation สำาหรับ
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์” 2555 จัดทำาโดย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เสนอต่อ สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
“AEC in Focus” ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย
“ชะตา ‘แพทย์ พยาบาล ทันตฯ’ ในเงื้อมมือ AEC” ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์

	 แต่ในทางกลับกัน	 วงการอุตสาหกรรมการแพทย์ไทยก็ยังคง	

ประสบปญัหาสำาคญัดา้นการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทยซ์ึง่มี

แนวโนม้จะรนุแรงมากขึน้	เนือ่งจากเกดิสภาวะสมองไหล	ทีแ่รงงาน

วิชาชีพแพทย์ของไทยจะย้ายไปทำางานที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง

สิงคโปร์	 และมาเลเซีย	 มากขึ้น	 ด้วยแรงจูงใจเรื่องค่าตอบแทนที	่

สูงกว่า	ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาลไทย	จำาเป็นต้อง

จ้างแรงงานวิชาชีพแพทย์จากประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	 พม่า	 หรือ	

ลาว	 แทน	 ดังนั้น	 การรักษาระดับมาตรฐานความน่าเชื่อถือของ

สถานพยาบาลไทย	โดยการเข้มงวดในการออกใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพแพทย์ให้แก่บุคลากรจากประเทศเพื่อบ้านจึงเป็นเรื่องที่

สำาคัญอย่างมาก

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าประเทศไทยจะมีข้อได้เปรียบสำาคัญเรื่อง

คุณภาพและความน่าเชื่อถือด้านการรักษาพยาบาลสูงกว่าประเทศ

เพื่อนบ้าน	 แต่ก็ยังคงมีปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรที่ยังคง

เป็นอุปสรรคสกัดกั้นการขยายการลงทุนใน	 AEC	 อยู่	 จึงเป็นสิ่ง

ที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยเร่งปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับ

การแข่งขัน	 และเพื่อพัฒนาธุรกิจการรักษาพยาบาลไทยให้เป็น

ศูนย์กลางสุขภาพ	(Medical	Hub)	ของเอเซีย	ตามที่มุ่งมั่นไว้

มูลค่าการส่งออกวัสดุอุปกรณทางการแพทย
มกราคม - กันยายน 2555

ที่มา : Global Trade Atlas, พฤศจิกายน 2555
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Situations of 
Thailand’s Medical 

Device Industry
	 As	people	are	increasingly	aware	of	their	health	and	as	the	

diseases	are	fast	spreading	such	as	the	bird	flu,	AIDS	etc,	the	

demand	for	healthcare	quality	increases	accordingly.		This	

stimulates	continuous	research	and	development	in	medi-

cal	technology.		The	medical	device	industry	contributes	to	

25	percent	of	the	overall	healthcare	investment	costs.		The	

medical	device	market	has	experienced	continuous	growth,	

increasing	from	144,607	million	baht	to	162,616	million	baht	

in	2011,	or	1.54	percent	of	Thailand’s	GDP.

	 In	2011,	Thailand	imported	medical	devices	with	the	

amount	as	high	as	37,000	million	baht,	with	clear	growth	

than	the	previous	year.		In	2011,	when	compared	with	2010,	

Thailand	imported	more	medical	devices	by	approximately	

13.6	percent.		Thailand’s	major	import	markets	were	USA	

with	8,900	million	baht,	followed	by	Japan	with	4,200	million	

baht,	and	Germany	with	3,600	million	baht.

	 In	2011,	the	export	value	amounted	to	as	high	as	90,000	

million	baht,	with	higher	growth	from	the	previous	years.		The	

export	grew	approximately	9	percent	from	2010.		Thailand’s	

major	export	markets	were	USA	with	24,000	million	baht,	

followed	by	Japan	with	13,000	million	baht,	and	Germany	

with	7,800	million	baht.

	 According	to	the	survey	of	medical	device	establishments	

under	Office	of	Industrial	Economics’	“Project	to	Study	Busi-

ness	Opportunities	and	Increase	Value	Creation	for	Medical	

Device	Industry”	2012,	it	was	revealed	that,	as	of	August,	

there	were	164	producers	of	medical	devices	in	Thailand,	89	

percent	being	SMEs,	7	percent	being	medium	enterprises,	

and	4	percent	being	large	enterprises.	

Mr. Sataporn  Spanuchart
Plastics Institute of Thailand
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Export 2012 (January-September) 

	 As	 of	November	 2012,	 the	 export	 value	 of	 Thailand’s	medical	 devices	 amounted	 to	 approximately	 69,000	million	

baht	(Jan.	-	Sep.).	In	September,	the	export	value	was	approximately	8,200	million	baht,	decreasing	slightly	from	August.

	 The	top	3	medical	devices	that	Thailand	exports	are	general	rubber	gloves,	contributing	to	32	percent		with	the	value	

of	approximately	22,000	million	baht,	followed	by	spectacle	lens	made	from	non-glass	material,	contributing	to	21		percent	

with	the	value	of	approximately	15,000	million	baht,	and	other	medical	equipments,	contributing	to	15	percent	with	the	

value	of	approximately	7,700	million	baht.	Thailand’s	major	export	markets	are	USA,	Japan,	and	Germany,	with	the	value	

of	approximately	20,000	million	baht,	9,800	million	baht,	and	4,800	million	baht,	respectively.

Import 2012 (January-September) 

	 As	of	November	2012,	Thailand’s	import	value	of	medical	devices	amounted	to	31,000	million	baht	(Jan.-Sep.).		In	Sep-

tember,	the	import	value	amounted	to	approximately	3,700	million	baht,	with	the	tendency	to	decrease	from	July	and	August.

	 The	top	3	medical	devices	that	Thailand	imports	are	spectacle	lens	made	from	non-glass	material,	contributing	to	17	percent	

with	the	value	of	approximately	4,600	million	baht,	followed	by	other	medical	equipments,	contributing	to	15	percent	with	the	

value	of	approximately	4,400	million	baht,	and	other	electric	diagnostic	tools,	contributing	to	8	percent	with	the	value	of	approxi-

mately	2,600	million	baht.		Thailand’s	first	3	major	import	markets	are	USA,	Japan,	and	China,	with	the	value	of	approximately	

7,800	million	baht,	3,700	million	baht,	and	2,800	million	baht,	respectively.

Export	value	of	medical	devices	January-September	2012

Source:	Global	Trade	Atlas,	November	2012

Source:	Global	Trade	Atlas,	November	2012

Import	value	of	medical	devices	January-September	2012
Million	Bath

Million	Bath
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Future of Personnel in the Medical Field in Thailand after AEC

	 Thailand’s	medical	industry	has	high	competitive	advantage	compared	to	ASEAN	neighbors.	The	factors	determining	the	

strength	and	the	opportunity	to	expand	Thailand’s	healthcare	business	into	AEC	market	are	as	follows:	

brain-drain	as	medical	professionals	from	Thailand	will	move	

to	neighboring	countries	such	as	Singapore	and	Malaysia,	

attracted	by	higher	wages.	As	a	result,	the	entrepreneurs	of	

hospitals	in	Thailand	will	be	obliged	to	hire	medical	personnel	

from	 neighboring	 countries	 such	as	 Myanmar	 and	 Laos	

instead.	To	this	end,	it	is	essential	that	the	Thai	hospitals	

must	maintain	standards	 for	 reliability,	 by	 using	 stringent	

measures	to	issue	certificates	of	medical	profession	to	the	

personnel	from	neighboring	countries.

	 However,	although	Thailand	has	the	major	advantage	of	

quality	and	reliability	in	healthcare	over	neighboring	countries,	

the	shortage	of	personnel	hinders	the	expansion	of	invest-

ment	in	AEC.	In	this	connection,	the	Thai	entrepreneurs	must	

be	stimulated	to	adapt	themselves	in	no	time	to	meet	the	

competition	and	develop	Thailand’s	healthcare	business	to	

become	Asia’s	Medical	Hub	as	envisaged.

References:
“Project	to	Study	Business	Opportunities	and	Increase	Value	Creation	for	Medical	
Device	Industry”	2012,	undertaken	by	Mahidol	University,	presented	to	Office	of	
Industrial	Economics	(in	Thai)
“AEC	in	Focus”,	Export	and	Import	Bank	of	Thailand	(in	Thai)
“Fate	of	 ‘Doctors,	Nurses,	and	Dentists’	under	 the	AEC”,	RSU	News	Center	
(in	Thai)	

	 1.	 Hospitals	in	Thailand	are	well	known	and	recognized	

	 	 at	 the	 international	 level.	 In	Thailand,	 there	are	28	

	 		 hospitals,	accredited	with	the	JCI	(Joint	Commission		

	 	 International)	 Accreditation,	more	 than	 any	ASEAN	

	 		 countries.	The	standard	is	issued	by	the	accreditation	

	 	 body	of	 international	hospitals	 in	USA.	This	clearly	

	 		 presents	the	standard	and	quality	of	hospitals	in	Thailand.	

	 2.		The	 capability	 of	 personnel	 in	 the	medical	 field	 in	

	 		 Thailand	is	recognized	at	the	international	level.	The	

	 	 costs	for	the	healthcare	services	are	also	lower	than	

		 	 competing	countries	such	as	Singapore.	This	is	Thailand’s	

	 	 major	advantage	to	attract	a	large	number	of	foreign	

	 		 patients.

	 3.	 The	aging	population	is	increasing,	resulting	in	more		

	 	 demand	for	healthcare.	According	to	the	United	Nations	

	 		 (UN),	it	is	estimated	that,	in	2015,	the	aging	population	

	 		 in	 ASEAN	 will	 increase	 10	 percent	 from	 the	 total		

	 	 population	in	ASEAN,	or	approximately	60	million.	It	is	the	

	 	 opportunity	for	Thailand	to	reap	this	demand	with	the	

	 		 integration	of	AEC.

	 On	the	other	hand,	Thailand’s	medical	industry	still	suffers	

considerably	from	the	shortage	of	personnel	in	the	medical	

field	which	tends	to	increase	more	acutely.	This	is	due	to	
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	 พลาสติกถูกนำาไปใช้ประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรมด้วย

คุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ	 ซึ่งอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์

ทางการแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมปลายทางของพลาสติกที่

สร้างมูลค่าเพิ่มสูงมาก	 และมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	

แนวโน้มการขยายตัวนี้คาดว่าจะต่อเนื่องไปยังอนาคต	ด้วยรูปแบบ

ของโครงสร้างประชากรที่มีอายุสูงขึ้น	(Aging	population)	รวมไป

ถงึการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีนการผลติพลาสตกิและนวตักรรม

ใหม่ของการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

	 ปจัจบุนัประชาชนมแีนวโนม้หนัมาใสใ่จเรือ่งสขุภาพและอนามยั

เพิม่มากขึน้	เนือ่งจากการดำาเนนิชวีติมคีวามเสีย่งตอ่การเกดิโรคภยั

ตา่งๆ	อนัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเตบิโตของธรุกจิบรกิารสขุภาพทีเ่กดิ

ขึ้นจำานวนมาก	 รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่าง

ต่อเนื่อง	 ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์

ทางการแพทยข์ยายตวัมากขึน้ตามไปดว้ย	เพือ่ตอบสนองตอ่ความ

ต้องการดังกล่าว	

	 วัสดุหลักที่นำามาใช้ผลิตภาชนะบรรจุเภสัชภัณฑ์และอุปกรณ์

ทางการแพทยแ์บง่ออกเปน็	4	ประเภท	ไดแ้ก	่โลหะ	เซรามคิ	โพลเีมอร	์

และวสัดเุชงิประกอบ	(Composite)	ซึง่โพลเีมอรแ์ละวสัดเุชงิประกอบ	

ได้กลายมาเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ผลิต	 เนื่องจากมีน้ำาหนักเบา

ขึ้นรูปได้ง่าย	มีความเหนียว	 ราคาถูก	 ไม่เกิดการกัดกร่อนเหมือน

กบัโลหะ	และสามารถผสมหรอืเสรมิวสัดปุระเภทอืน่เขา้มารว่มเปน็	

คอมโพสิตชนิดใหม่ได้	 ทำาให้ได้วัสดุที่มีคุณสมบัติตรงกับความ

ตอ้งการใชง้าน	เชน่	การเสรมิแรงดว้ยเสน้ใยคารบ์อน	หรอืผสมรวม

กับผงซิลิกาเพื่อใช้แทนอะมัลกัมในงานทันตกรรม	เป็นต้น

	 สำาหรับประเทศไทย	 มีการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ

แพทยด์ว้ยเทคโนโลยรีะดบัต่ำาถงึกลางเปน็หลกั	ผลติภณัฑส์ว่นใหญ่

ทีใ่ชพ้ลาสตกิผลติจะอยูใ่นรปูของถงุมอืแพทย์	สายใสท่างเดนิอาหาร	

ชุดให้น้ำาเกลือ	เครื่องมือแพทย์	บรรจุภัณฑ์ยา	เช่น	กระปุกยา	และ

ถุงใส่ยา	เป็นต้น	

พลาสติกสำาหรับอุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณทางการแพทย
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ตารางที่ 1 ประมวลผลข้อมูลผลิตภัณฑ์พลาสติกสำาหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้จากแบบสอบถามผู้ประกอบการ

ตารางที่ 2 จำานวนผู้ประกอบการพลาสติกสำาหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำาแนกตามจังหวัด

ที่มา: จากการสำารวจผู้ประกอบการพลาสติก ปี 2554

ที่มา: จากการสำารวจผู้ประกอบการพลาสติก ปี 2554

จังหวัด

รวมทั้งหมด 12

จำานวนผู้ประกอบการ (ราย)
กรุงเทพมหานคร		 5

สมุทรปราการ		 2

สมุทรสาคร		 1

ปทุมธานี		 1

ชลบุรี		 1

นนทบุรี		 1

ระยอง		 1

จำานวนข้อมูล จำานวนข้อมูล จำานวนข้อมูล

กลุ่มอุปกรณทางการแพทย
ภาพรวม

2552 2553 2554

จำานวนแรงงานในสายการผลิต	(คน)		 1,466		 18	ราย		 2,316	 17	ราย		 2,210		 11	ราย

จำานวนแรงงานส่วนอ่ื่นๆ	(คน)		 271		 15	ราย		 595		 15	ราย		 370		 8	ราย

กำาลังการผลิต	(ตัน/ปี	)		 9,173	 18	ราย		 38,772		 25	ราย		 21,550		 12	ราย

ปริมาณการผลิต	(ตัน/ปี	)		 8,706		 18	ราย		 28,580		 17	ราย		 20,350		 12	ราย

ยอดขายรวม	(ล้านบาท	)		 1,127	 14	ราย		 709		 9	ราย		 610		 6	ราย

ยอดขายเฉลี่ยต่อ	1	บริษัท	(ล้านบาท	)		 80		 14	ราย		 78		 9	ราย		 101		 6	ราย

อัตราการใช้กำาลังการผลิต	(%)		 95		 18	ราย		 98		 17	ราย		 94		 12	ราย

เงินทุนจดทะเบียนเฉลี่ยต่อ	1	บริษัท	(ล้านบาท	)		 22		 18	ราย		 92		 17	ราย		 128		 12	ราย

ปริมาณเม็ดพลาสติกที่ใช้ทั้งหมด	(ตัน/เดือน)		 857		 19	ราย		 10,006		 17	ราย		 1,366		 11	ราย

	 ในปี	2553	มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมพลาสติกสูงถึง	226,822	

ลา้นบาท	คดิเปน็มลูคา่ของผลติภณัฑพ์ลาสตกิทีใ่ชเ้ปน็สว่นประกอบ

สำาคัญในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เท่ากับ	 3,343	 ล้านบาท	

หรือคิดเป็นร้อยละ	 1.5	ของมูลค่าผลิตภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งหมด	

และมีปริมาณการใช้พลาสติกเป็นจำานวน	48,000	ตัน	

	 จากการสำารวจผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย	

ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม

พลาสติกของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 ระบุว่า	 ผู้ประกอบ

การผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิสำาหรบัอปุกรณท์างการแพทยใ์นป	ี2554	

จำานวน	12	ราย	มีจำานวนแรงงานรวมประมาณ	2,580	คน	จำาแนก

เป็นแรงงานในสายการผลิต	 2,210	 คน	 กำาลังการผลิตผลิตภัณฑ์

ความต้องการใช้พลาสติกเท่ากับ	1,366	ตันต่อเดือน	(ตารางที่	1)	

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	 และจังหวัดใกล้

เคียงเป็นจำานวนทั้งสิ้น	12	ราย

	 ผลจากการสำารวจพบว่า	กระบวนการผลิตที่ผู้ประกอบการใช้ใน

การผลติอปุกรณท์างการแพทยม์ากทีส่ดุ	คอื	กระบวนการผลติแบบ	

Profile	 Extrusion	(การอัดรีดขึ้นรูป)	 โดยมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ	

33	รองลงมาได้แก่	Film	process	(การผลิตฟิล์ม)	และ	Injection	

Moulding	(การฉีด)	มีสัดส่วนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ	22	(รูปที่	1)

ข้อมูลผลิตภัณฑพลาสติกสำาหรับอุปกรณการแพทยในประเทศไทย
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รูปที่ 1 กระบวนการผลิตที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำาหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปี 2554

ที่มา: จากจากการสำารวจผู้ประกอบการพลาสติก ปี 2554
หมายเหตุ: จำานวนผู้ประกอบการ 12 ราย

การใช้พลาสติกเพื่อผลิตอุปกรณทางการแพทย

	 สมัยก่อนการนำาพลาสติกไปใช้ในวงการแพทย์ยังมีข้อจำากัดอยู่

มาก	แตเ่มือ่เทคโนโลยแีละวทิยาการดา้นโพลเีมอรพ์ฒันาขึน้	การนำา

พลาสติกไปใช้งานทางการแพทย์ก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

	 ช่วงทศวรรษที่	 1930	 มีการนำาโพลีเมอร์ที่เรียกว่าเซลลูลอยด์	

(Celluloid)	มาใช้ทางการแพทย์ครั้งแรก	โดยทำาหน้าที่เป็นเนื้อเยื่อ

สำาหรับการล้างไตและประสบความสำาเร็จในการนำาไปใช้งานกับไต

เทยีม	พลาสตกิจงึถกูนำามาใชท้ดแทนวสัดอุนนิทรยีแ์บบดัง้เดมิมาก

ขึน้เพราะมคีณุสมบตัพิเิศษทีห่ลากหลาย	ราคาไมแ่พง	และกลายมา

เปน็วตัถดุบิสำาคญัทีม่บีทบาทมากตอ่การผลติอปุกรณท์างการแพทย	์

ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ยาและน้ำายาเคมี	 อุปกรณ์การแพทย์แบบใช้ครั้ง

เดียวทิ้ง	หลอดฉีดยา	ท่อสวนต่างๆ	และเครื่องมือผ่าตัด	เป็นต้น	

	 การนำาพลาสตกิมาใชถ้อืเปน็การปฏวิตัวิงการแพทย์	ทำาใหผู้ป้ว่ย

มคีวามปลอดภยัเพิม่มากขึน้และปฏบิตักิารงา่ยขึน้ดว้ย	ยกตวัอยา่ง

เชน่	ในชว่งแรก	แพทยต์อ้งเผชญิความยุง่ยากเมือ่ตอ้งใชเ้ครือ่งตรวจ

ร่างกายโดยสร้างภาพเสมือนจริง	(Magnetic	resonance	imaging:	

MRI)	 เนื่องจาก	 MRI	 เปรียบเสมือนเครื่องแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่

สามารถดดูเครือ่งมอืและอปุกรณต์า่งๆ	ทีเ่ปน็วตัถโุลหะในบรเิวณรอบ

ตัวเครื่อง	ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายมาก	แต่ในวันนี้	อุปกรณ์ทั้งหมดที่

อยู่รอบเครื่อง	MRI	 จะผลิตจากพลาสติกเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว	

แม้แต่เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งเครื่อง	 MRI	 ยังใช้พลาสติกในการ

ผลิตอีกด้วย		

ข้อดีของพลาสติกเมื่อนำามาใช้ในการผลิตอุปกรณ
ทางการแพทย 
•	 น้ ำาหนักเบา	 เพื่ออำานวยความสะดวกในการใช้งาน	 และช่วยลด	

	 ความเมื่อยล้าแก่แพทย์ที่ต้องถืออุปกรณ์ผ่าตัดนานๆ

•	 มีประสิทธิภาพในการเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อและเลือดในร่างกาย

•	 มีความทนทานและความเหนียว	 ป้องกันการซึมผ่านได้ดี		

	 พลาสติกบางชนิดสามารถทนความร้อนได้สูงมากโดยไม่เสื่อม	

	 สภาพ

•	 มีความโปร่งใส	 ช่วยให้การปฏิบัติการทางการแพทย์สะดวกขึ้น	

	 โดยเฉพาะในห้องผ่าตัด	แพทย์จะสามารถมองเห็นได้ดีขึ้น
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•	 ออกแบบ/ขึน้รปูไดง้า่ย	สามารถผลติเครือ่งมอืและอปุกรณต์า่งๆ	

	 ที่มีความซับซ้อนได้ตามต้องการและเหมาะสมกับการนำาไป	

	 ใช้งาน	ด้วยกระบวนการผลิตที่ต้นทุนต่ำา

•	 ทนตอ่สารเคมแีละกระบวนการฆา่เชือ้แบบตา่งๆ	ได	้ไมก่อ่ใหเ้กดิ	

	 การกัดกร่อนเหมือนกับโลหะ	 และสีไม่เปลี่ยนเมื่อนำาไปฆ่าเชื้อ	

	 ด้วยความร้อนหลายครั้ง

•	 ราคาถูก	 เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุประเภทอื่น	 เช่น	 โลหะ	แก้ว	

	 หรือไททาเนียมที่นิยมนำามาใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์	 จึง	

	 สามารถใช้แล้วทิ้งได้โดยไม่ต้องนำาไปฆ่าเชื้อหรือนำากลับมา	

	 ใช้ใหม่

•	 ชว่ยลดความเสีย่งในการตดิเชือ้	จากการใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสตกิ	

	 แบบฆ่าเชื้อและแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

•	 ทำาใหเ้กดิความปลอดภยัในการใชง้าน	การนำาพลาสตกิมาใชผ้ลติ	

	 แทนแกว้สามารถลดอตัราการแตกหกัของเครือ่งมอืแพทย์	และ	

	 ชว่ยใหเ้กดิความปลอดภยัเมือ่นำาไปผลติบรรจเุภสชัภณัฑไ์ดด้ว้ย	

	 เช่น	การผลิตบรรจุภัณฑ์ยาที่ป้องกันเด็กเปิด	(Child	resistant		

	 caps)	หรือบรรจุภัณฑ์ที่บ่งชี้ร่องรอยการแกะ	 (Tamper-proof	

	 seals)	เป็นต้น

•	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจาก	

	 อุบัติเหตุ	โดยนำาพลาสติกไปใช้ผลิตอวัยวะเทียมต่างๆ	เช่น	เข่า	

	 สะโพก	ซึ่งลดความเจ็บปวดในการเคลื่อนไหว	

•	 ช่วยให้ประหยัด	 จากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเวลาไปโรงพยาบาล	

	 เนื่องจากปัจจุบันมีการผลิตเครื่องมือแบบพกพาที่สามารถใช้	

	 งานได้เองโดยไม่ต้องไปพบแพทย์	 เช่น	 หลอดฉีดยาสำาหรับ	

	 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	เป็นต้น

ประเภทของพลาสติกที่ใช้ในอุปกรณการแพทยและการนำาไปใช้งาน

	 พลาสติกถูกนำามาใช้งานในวงการแพทย์อย่างกว้างขวาง	 เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่เป็นที่ยอมรับ	 โดยพลาสติกที่นิยมนำามา

ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์	แบ่งเป็น	3	กลุ่ม	(รูปที่	2)	ได้แก่	

	 1.	 พลาสติกที่ใช้งานทั่วไป	(Commodity	Plastics)	 เช่น	Polyvinyl	Chloride	(PVC),	Polypopylene	(PP),	Polyethylene	(PE),		

	 	 Polystyrene	(PS)	

	 2.	 พลาสติกวิศวกรรม	(Engineering	Plastics)	เช่น	Polycarbonate	(PC),	Acrylonitrile	Butadine	Styrene	Copolymer	(ABS)	

	 3.	 เทอร์โมพลาสติก	 อีลาสโตเมอร์	 (Thermoplastic	 Elastomers)	 เช่น	 Thermoplastic	 Polyurethane	 (TPU),	 Thermoplastic		

	 	 Vulcanizate	(TPV)	และ	Styrene-Butadiene	Copolymer	(SBC)

	 นอกจากนีย้งันยิมใชพ้ลาสตกิผสม	(Blends)	เชน่	PC/ABS	และ	PC/Polyester	หรอืเสรมิแรงดว้ยเสน้ใยคารบ์อน	เพือ่ปรบัใหพ้ลาสตกิ

มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมเหมาะกับการนำาไปใช้งานทางการแพทย์มากที่สุด

22



Cover Story

23VOLUME 05 - 01 / DECEMBER 2012 - FEBRUARY 2013

รูปที่ 2 ประเภทของพลาสติกที่ใช้สำาหรับผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่มา:  “Medical	Plastics	QC:	Handheld	Raman	for	Raw	Materials,	Intermediates	and	Final	Product	Inspection”,
http://www.analytik.co.uk	และ	"Medical	Plastics:	Materials,	Applications	and	Processing

for	Medical	Devices	and	Pharmaceuticals	Industries",	GE	Plastics
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ตารางที่ 3 ประเภทของพลาสติกที่นำามาใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

พลาสติก อุปกรณทางการแพทยคุณสมบัติ

ABS	 -		มีความแข็งและเหนียว,	ทนแรงกระแทก	 	 -		ถาดเครื่องมือแพทย์,	ด้ามจับ

	 	 	 และแรงเสียดสีได้ดี,	ทนความร้อนและ

	 	 	 สารเคมี	 	 	

PA	 -	 แข็งแรง,	เหนียว,	ทนทาน	 	 -		ด้ายสำาหรับเย็บเวลาผ่าตัด	(stitching	thread),	เครื่องมือผ่าตัด,	

			 	 	 	 	 เครื่องมือสำาหรับใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้าม	

	 	 	 	 	 	 เนื้อและข้อต่อขากรรไกรเป็นพลาสติกใสคล้ายฟันยางนักมวย			

	 	 	 	 	 	 (splint),	ผิวหนังเทียม

PC	 -		มีความใสและเหนียวมาก,	ทนความร้อนสูง	 -		กระจกแว่นตา,	อุปกรณ์เก่ียวกับความปลอดภัย,	ตัวเช่ือมต่อท่อ

	 	 	 	 	 	 (tubing	connectors),	เคร่ืองมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการ	

	 	 	 	 	 	 ความใสเหมือนแก้ว

PE	 -		มีความยืดหยุ่น,	มีความเหนียวมาก	 	 -	 ด้ามจับไม้เท้า	และเครื่องมือต่างๆ

	 	 	 ที่อุณหภูมิต่ำา,	ทนทานต่อสารเคมี	 	 -		HDPE/MDPE	นำามาใช้ผลิตหลอดฉีดยา,	ที่กรองเลือด,			

	 	 	 	 	 	 อุปกรณ์ที่ใช้ดามกระดูกและข้อ,	ขวดบรรจุของเหลวต่างๆ

	 	 	 	 	 -	 LDPE	นำามาใช้ผลิตฟิล์มเคลือบแผล,	ถุงบรรจุปัสสาวะ,	ถุงมือ

	 	 	 	 	 -		LLDPE	นำามาใช้ผลิตสายยาง	(Catheter)

PEEK	 -		ทนต่อความร้อน	รังสี	การเสียดสีและ	 	 -		เครื่องมือผ่าตัด,	ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม,	รากฟันเทียม,		

	 	 	 การกัดกร่อนของสารเคมี,	คงรูปร่างได้ดี,	 	 	 ท่อยาวสำาหรับใช้สอดเข้าไปในร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรค/ผ่าตัด

	 	 	 เข้ากันได้กับเนื้อเยื่อในร่างกาย	 	 	 (endoscope)	 	 	 	 	 	

PEI	 -		คุณสมบัติเชิงกลดีเยี่ยม,	ทนความร้อนได้		 -	 อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่และสามารถ

	 	 	 สูงถึง	170	องศาเซลเซียส,	มีความคงตัว,		 	 ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนได้

	 	 	 sterilization	resistance	 	 	 	 	 	 	 	 	

PES	 -	ทนต่อสารเคมีและแรงกระแทก	 	 -		ท่อ,	สายยาง

PMMA	 -	มีความใส	และทนต่อสภาวะกลางแจ้ง	 	 -		เลนส์,	โมเดลจำาลองอวัยวะต่างๆ,	หน้ากาก

POM-C	 -	ทนต่อสารเคมี,	มีความแข็งและเหนียว	 	 -		ตัวอย่างชิ้นส่วนอวัยวะเทียมตัว	เช่น	กระดูกแข้งสำาหรับใช้ใน	

	 	 	 	 	 	 การเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

PP	 -		ความหนาแน่นต่ำา,	แข็งแกร่ง,	ทนทานต่อ		 -		ที่คีบ,	คีม,	หลอดฉีดยา,	ไหมเย็บ	(suture),	 	 	

	 	 	 ความล้าและการขีดข่วน,	เป็นฉนวนไฟฟ้า		 	 โครงสร้างลิ้นหัวใจเทียม

PPE	 -		นิยมนำาไปผสมร่วมกับ	PS,	PA	และ		 	 -	 เครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ
	 	 	 hi-impact	SBC

	 	 -	ทนต่อแรงกระแทก	สารเคมี	รังสีแกมมา	

	 	 	 และการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและ

	 	 	 ก๊าซเอธิลีนออกไซด์	 	

PPSF/	 -		น้ำาหนักเบา,	ขึ้นรูปง่าย,	ทนต่อสารเคมี,		 	 -		ด้ามจับ,	อุปกรณ์สำาหรับทดลองฝังเข้าไปในร่างกาย	

PPSU	 	 ทนความร้อนได้สูงถึง	170	องศาเซลเซียส		 		 (implant	trials),	เครื่องมือผ่าตัด,	ชิ้นส่วนหัวใจเทียม,	 	

	 	 	 	 		 	 ลิ้นหัวใจ,	Clamp

PS	 -		มีความใส,	แข็ง	แต่เปราะแตกง่าย,	 	 -		หลอดฉีดยาแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง,	ถัง	Water	Phantom	สำาหรับ

	 	 	 น้ำาหนักเบา,	ราคาถูก	 	 	 ตรวจสอบคุณภาพและวิเคราะห์รังสี
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	 บริษัท	Sotera	Wireless	เปิดตัวเครื่องมือตรวจวัดชีพจรแบบไร้สายด้วยระบบ	ViSi	

Mobile	ซึ่งใช้	Copolyester	ในการผลิตองค์ประกอบของวงจร	เนื่องจากมีความเหนียว

และทนต่อสารเคมีสูง	 สามารถใช้วัดความดันเลือด	 อัตราการเต้นของหัวใจ	 ปริมาณ

ออกซิเจนในเลือด	อัตราการหายใจ	อุณหภูมิของผิวหนังและคลื่นไฟฟ้าที่หัวใจ	เป็นต้น	

ทำาใหส้ามารถรกัษาและบำาบดัอาการไดอ้ยา่งรวดเรว็และทนัท	ีโดยสามารถเกบ็ขอ้มลูได้

มากกว่า	4	ชั่วโมง

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 4 ตัวอย่างนวัตกรรมที่นำาพลาสติกมาใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

พลาสติก อุปกรณทางการแพทยคุณสมบัติ

PTFE	 -		ทนทานต่อสารเคมีและความร้อน,		 	 -		เทปที่ใช้พันเพื่อเป็นฉนวน	(insulating	tapes),	สายยาง,	

	 	 	 ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำา,	 	 	 ท่อยาว,	ท่อกลวงสำาหรับสอดเข้าไปในโพรงร่างกาย	

	 	 	 ผิวเป็นมันและลื่น	 	 	 (cannuale),	ใช้เคลือบเนื้อเยื่อสำาหรับปอดเทียม,	ข้อต่อและ

	 	 	 	 	 	 กระดูกเทียม,	หลอดเลือดหัวใจเทียม

PU	 -	 มีความยืดหยุ่นดี,	ทนต่อแรงเสียดทาน	 	 -		ฟิล์มระบายอากาศสำาหรับปิดแผล,	ไหมเย็บแผล

PVC	 -	 มีความเหนียวและแข็ง	 	 -		ถุงมือผ่าตัด,	ขาเทียม,	กรอบมือเทียม,	ถุงบรรจุเลือด,

	 	 -	 หากเติมสารพลาสติไซเซอร์	(Plasticized	 	 	 ท่อลำาเลียงเลือด,	ท่อดูด	(suction	pipe),	กระเปาะชุดให้

	 	 	 PVC)	จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น	 	 	 น้ำาเกลือ	(Infusion	drip	chamber)

SBC	 -		มีความเหนียว,	ใส,	ทนแรงกระแทกสูง	 	 -		ถุงบรรจุเลือดและบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ

TPU	 -	 มีความเหนียว,	ทนต่อสารเคมี,		 	 -		ท่อแบบผนังบาง,	สายสวน,	ตัวเชื่อมต่อต่างๆ,	ฟิล์มเคลือบ,

	 	 	 ทนต่อการขีดข่วน,	ต้านทานการฉีกขาด	 	 		 กรอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์,	ที่จับอุปกรณ์ที่มี	

	 	 	 	 	 	 สัมผัสอ่อนนุ่ม

TPV	 -	มีความยืดหยุ่นคล้ายยาง,	ขึ้นรูปได้ง่าย	 	 -		ที่สวมปลายเข็มฉีดยา,	หลอดจ่ายสารละลาย

	 	 	 	 	 	 (Peristaltic	tubes),	ที่จับอุปกรณ์ต่างๆ

UHMWPE	 -		ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี,		 	 -		ข้อต่อต่างๆ	สำาหรับการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกหรือหัวเข่า	 	

	 	 	 ดูดซับความชื้นต่ ำา,	ค่าสัมประสิทธิ์แรง

	 	 	 เสียดทานต่ำา,	ทนทานต่อรอยขีดข่วน,	

	 	 	 หล่อลื่นได้ในตัวเอง	 	

ที่มา: “Biocompatibility of Plastics”, Zeus Industrial Products, Inc., Pell, R. “Surgical Instruments: Converting from Metal to Plastic”, Medical Device 
& Diagnostic Industry, October 2006 และ “Plastics in Medicare”, http://www.plastemart.com, March 2011

หมายเหตุ: Acrylonitrile Butadine Styrene Copolymer (ABS), Polyamide (PA), Polycarbonate (PC), Polyethylene (PE), Polyethyretherketone (PEEK), 
Polyetherimide (PEI), Polyethersulfone (PES), Polymethyl Methacrylate (PMMA), Polyacetal Copolymer (POM-C), Polypopylene (PP), 

Polyphenylene-Ether (PPE), Polyphenylsulfone (PPSF/PPSU), Polystyrene (PS), Polytetra Fluoroethylene (PTFE), Polyurethane (PU), 
Polyvinyl Chloride (PVC), Styrene-Butadiene Copolymer (SBC), Thermoplastic Polyurethane (TPU), Thermoplastic Vulcanizate (TPV), 

Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE)

	 ด้วยประโยชน์และคุณสมบัติเฉพาะตัวของพลาสติกทั้งในด้านความปลอดภัยและมีราคาที่เหมาะสม	 พลาสติกจึงถูกนำามาใช้ในการ

ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ดังจะเห็นได้จากการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์พลาสติกใหม่ๆ	ทั้งในด้านการรักษา	

การวินิจฉัยโรค	การป้องกันโรค	รวมไปถึงการดูแลสุขภาพ	ดังแสดงในตารางที่	4
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	 บริษัท	Teknor	Apex	เปิดตัวท่อ	Medalist	MD-500	Series	สำาหรับนำามาใช้งาน

ด้านการแพทย์แทนท่อ	Polyvinyl	chloride	(PVC)	มีคุณสมบัติใส	ทนต่อการขดและ

หงิกงอได้ดี	ยืดหยุ่นสูง	และมีผิวสัมผัสเหมือน	PVC	สามารถทนต่อรังสีแกมมาที่ใช้

ระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อได้ดี

	 คณะแพทย์	นักวิจัยและนักออกแบบประสบความสำาเร็จในการพัฒนากะโหลก

เทียมที่ผลิตจากพลาสติก	 ซึ่งช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจากอาการ	

บาดเจ็บที่ศีรษะ	และสามารถสร้างกะโหลกที่มีน้ำาหนักเบาและมีโครงสร้างซับซ้อน

มากได้	 ทำาให้ขั้นตอนการรักษาสั้นลงและสามารถผลิตอวัยวะเทียมที่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้ป่วยที่เฉพาะเจาะจงและมีราคาไม่แพง

		 บริษัท	Eos	ผลิต	Polyether	ether	ketone	(PEEK)	ชนิดแรกเพื่อนำามาใช้แทน

ไทเทเนียม	 สำาหรับการผลิตวัสดุปลูกถ่ายกะโหลกศีรษะและใบหน้าโดยใช้กระบวนการ	

Laser	 Sintering	 ซึ่งเป็นการขึ้นรูปชิ้นงานโดยการยิงแสงเลเซอร์ไปยังชั้นวัสดุแบบผง	

เพือ่ใหผ้งวสัดหุลอมละลายและเกาะตดิกนัในแตล่ะชัน้	ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีร่วดเรว็	

จึงสามารถนำาไปใช้ในกระบวนการผ่าตัดได้ภายใน	24	ชั่วโมง

	 บริษัท	MacPherson	Medical	 ผลิตถาดใส่อุปกรณ์ผ่าตัด	 “Stat-Mat”	 ที่พร้อม

ใช้หลังจากผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ	 ประกอบไปด้วย	 3	 ส่วนคือ	 (1)	 ส่วนฐานและ	

(2)	ส่วนฝาปิดที่ผลิตจาก	Polyphenylsulfone	(PPSU)	ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนาน	

น้ำาหนักเบา	 ขึ้นรูปง่ายและสามารถผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อได	้ และ	 (3)	 ส่วนเก็บ

เครื่องมือที่ผลิตจากอะลูมิเนียม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

	 บริษัท	 SABIC	 พัฒนาเทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับ

อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ	 คือมีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อในร่างกาย	 (Biocompat-

ibility)	 มีความเสถียร	 สารเคมี	 ทนต่อแรงกระแทก	 ต้านทานการสึกร่อน	 ไม่เกิด

ไฟฟา้สถติ	และมคีวามสวยงาม	สามารถนำาไปผลติเขม็ฉดียา	เครือ่งฉดีสารเคมหีรอืยา	

เครื่องช่วยหายใจ	และเวชภัณฑ์อื่นๆ	
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	 บริษัท	Plas-Tech	Engineering	 เลือกใช้	 	 “Medalist	Elastomers”	

ของบริษัท	Teknor	Apex	มาใช้สำาหรับผลิตก้านกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก

และอุปกรณ์กันรั่วเพื่อป้องกันยาที่อยู่ในหลอดหรือกระบอกของเข็มฉีดยา

ไหลย้อนกลับเมื่อทำาการดึงก้านสูบออก	โดย

	 -		 ตัวหลอดฉีดยาหรือกระบอกสูบทำาจาก	 Polycarbonate	 มีอายุ	

	 	 การใช้งานยาวนานกว่า	Polyolefins	ทั่วไป	

	 -		 เข็มฉีดยาใช้	 Polyolefins	 มีโครงสร้างเป็นวง	 (Cyclic	 Olefin		

	 	 Polymer)	ร่วมกับ	Copolymer	ที่ีทนต่อการแตกหักได้สูงกว่าแก้ว

	

		 บรษิทั	Solvay	Specialty	Polymers	เปดิตวั	Radel	polyphenylsulfone	

(PPSU)	ที่มีสีสันต่างๆ	สำาหรับใช้เป็นวัสดุในการผลิตเวชภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์

ดา้นทนัตกรรม	อปุกรณก์ารฆา่เชือ้	ถาดและฝาปดิสำาหรบัใชใ้นกระบวนการ

ผ่าตัด	 และเครื่องมือทางการแพทย์	 การเพิ่มสีสำาหรับพลาสติกทำาให้ผู้

ผลติสามารถออกแบบไดห้ลากหลายและสรา้งเอกลกัษณข์องสนิคา้เพือ่ให้

บุคลากรทางการแพทย์สามารถจำารูปร่าง	ขนาดและรูปแบบได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

		 บริษัท	PolyOne	ร่วมกับบริษัท	Sanitized	AG	พัฒนา	 “Sanitized	

MedX	200s”	พลาสติกป้องกันจุลินทรีย์ซึ่งประกอบด้วย	Thermoplastic	

Polyolefin	Elastomer	(TPOs)	และ	เทอรโ์มพลาสตกิวศิวกรรม	เชน่	Co-

polyesters	Polycarbonate	(PC)	และ	Acrylonitrile	butadiene	styrene	

(ABS)	เพื่อช่วยลดอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

		 บริษัท	 BASF	 เปิดตัวแผ่นฟิล์ม	 “PeroXeal”	 ที่ผลิตจาก	 Polyvinylpyr-

rolidone	(PVP)	สำาหรับใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ด้านเวชภัณฑ์ที่เรียกว่า	“Kollidon”	

โดยฟิล์มชนิดเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติก	 3	 ชั้น	 แต่ละชั้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน	

และเป็นพลาสติกที่สามารถเชื่อมติดกันด้วยความร้อนจึงสามารถป้องกันไม่ให	้

Kollidon	สัมผัสกับออกซิเจนได้
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		 นักวิจัยด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์พัฒนาแผ่นพลาสติกสำาหรับตรวจ

เลอืด	“Lab-on-a-chip”	ซึง่ผลติจากแผน่พลาสตกิขนาดเทา่กบับตัรเครดติ	

สามารถทราบผลได้ภายใน	15	นาทีและเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพง	โดย

ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า	 Microfluidic	 Technology	 อาศัยเทคนิคการทำา

ลวดลายบนผิวซิลิโคน	(Photolithography	of	Silicon)	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

	 บริษัท	ResMed	พัฒนาอุปกรณ์ป้องกันภาวะหยุดหายใจขณะหลับ	

(Sleep	apnea	device)	ผลิตจากพลาสติกคอมพาวด์	PC/ABS	ซึ่งช่วย

ให้สามารถออกแบบอุปกรณ์ที่มีรูปแบบซับซ้อนและง่ายต่อการใช้งาน

	 บริษัท	 Zimmer	 Holding	 เปิดตัวข้อเข่าเทียมแบบฐานรอง	

น้ำาหนักเคลื่อนไหวได้	(Mobile	Bearing	Knee)	ที่ผลิตจากโพลีเอธิลีน	

ร่างแห	 (Cross-linked	 polyethylene	 หรือ	 XLPE)	 สำาหรับใช้ใน	

การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมและเอนไขว้หนังข้อเข่าฉีกขาดมีคุณสมบัติ	

ลดการสึกหรอและทนต่อการฉีกขาด	

		 บริษัท	Gerresheimer	Regensburg	พัฒนาปากกาเจาะเลือด	(Lanc-

ing	device)	ที่ทำาจากชิ้นส่วนพลาสติก	19	ชิ้นและมีสาย	3	 เส้นทำาจาก

เหล็กกล้า	สำาหรับวัดน้ำาตาลในเลือดสามารถใช้กับเครื่องวัดน้ำาตาลได้	จึง

สะดวกสำาหรับผู้ป่วยเนื่องจากเป็นการรวมการเจาะเลือดและวัดน้ำาตาลอยู่

ในเครื่องเดียวกัน	รวมทั้งมีขนาดเล็ก	อ่านค่าได้รวดเร็ว	เงียบ	และง่ายโดย

สามารถใช้งานด้วยมือเพียงข้างเดียวเท่านั้น
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	 ดังที่ได้เกริ่นนำามาแล้วว่าพลาสติกได้กลายมาเป็นวัสดุที่มี

ความสำาคัญต่อการพัฒนาทางการแพทย์และถูกนำามาใช้

งานอย่างกว้างขวาง	 ด้วยคุณสมบัติที่ดีหลายประการ	 แต่

พลาสติกส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยสลายได้	 จึงก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะในเรื่องการกำาจัด

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น	 ทำาให้มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ

พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ	 (Biodegradable	

plastics)	 ซึ่งสามารถสลายตัวได้ภายในสภาวะแวดล้อมที่

เหมาะสมโดยที่ยังคงคุณสมบัติต่างๆ	 ของพลาสติกเอาไว้	

และมแีนวโนม้ทีจ่ะนำามาใชใ้นวงการแพทยเ์พิม่มากขึน้ในอนาคต

	 รปูแบบการนำาพลาสตกิยอ่ยสลายไดม้าใชม้ตีัง้แตไ่หมละลาย

ที่มีสมบัติเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อในร่างกายและไม่เป็นพิษ	 ไป

จนถึงการพัฒนาเป็นสกรู	แผ่นดามกระดูกหรือยาที่ใช้ฝังเข้าไป

ในร่างกายขณะทำาการรักษา	 และผิวหนังเทียม	 ซึ่งวัสดุเหล่านี้

จะสามารถย่อยสลายได้ด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส	(Hydrolysis)	

โดยระบบเมตาบอลิซึม	(Metabolism)	ในร่างกาย	จึงช่วยลดขั้น

ตอนในการรกัษา	ทำาใหไ้มต่อ้งทำาการผา่ตดัซ้ำา	ผูป้ว่ยไมต่อ้งเสยี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่ต้องทนเจ็บปวดหลายครั้ง	 นอกจากนี้

เมือ่อปุกรณส์ลายตวัไปเรือ่ยๆ	จะทำาใหแ้รงทีเ่คยแบกรบัอปุกรณ์

พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้
สำาหรับการใช้งานในวงการแพทย

เปลีย่นมาสง่ผา่นไปยงัเนือ้เยือ่ทีอ่ยูบ่รเิวณรอบๆ	ชว่ยใหเ้นือ้เยือ่

บรเิวณนัน้สามารถฟืน้สภาพไดเ้รว็กวา่การใชว้สัดทุีท่ำาจากโลหะ	

(ตัวอย่างเพิ่มเติมดังแสดงในตารางที่	5)	

พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ซึ่งได้รับการพัฒนามาใช้ผลิต

อุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถแบ่งได้	3	กลุ่ม	ดังนี้

	 1.	 กลุ่มของโพลีเอสเทอร์	 (Polyester)	 ทั้งประเภท	

	 	 Homopolymerและ	Copolymer	ของแลคไทด	์(Lactide)	

	 	 และไกลโคไลด์	(Glycolide)	

	 2.	 โพลีคาโปรแลกโตน	(Polycapolactone)

	 3.	 โพลีไดออกซาโนน	(Polydioxanone)

	 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและวิจัยโพลีเมอร์ประเภทอื่นอีก

ด้วย	ได้แก่	โพลีอะมิโนแอซิด	(Polyamino	acid),	โพลีแอนไฮ

ไดรด์	 (Polyanhydrides),	 และโพลีออร์โธเอสเทอร์	 (Polyor-

thoesters)	เป็นต้น	
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		 นักวิจัยทำาการศึกษาโพลีเมอร์ชีวภาพที่สามารถตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าสำาหรับ

การใช้งานทางการแพทย์	 (Electroactive	polymers)	จากวัตถุดิบทดแทน	เช่น	แป้ง

ขา้วโพด	ทีม่คีวามเขา้กนัไดก้บัเนือ้เยือ่ในรา่งกาย	สามารถนำาไปใชใ้นงานดา้นการแพทย์

ที่หลากหลายได้	เช่น	การผลิตเครื่องมือสำาหรับควบคุมการปลดปล่อยยา	(Controlled-

release	devices)		เครือ่งปัม๊อนิซลูนิและแผน่ตดิผวิหนงันโิคตนิสำาหรบัผูท้ีต่อ้งการเลกิ

สูบบุหรี่(Nicotine	patches)

		 Tampere	University	of	Technology	(TUT)	พัฒนาข้อต่อกระดูก	“RegJoint”	ซึ่ง

ผลิตจาก	Polylactide	ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดแรกของโลก	เพื่อนำามา

ใชใ้นการรกัษาโรคขอ้เขา่เสือ่มและโรคไขขอ้อกัเสบ	ขอ้ตอ่เทยีมจะชว่ยฟืน้ฟกูระดกูแบบ

ยั่งยืนและสร้างชิ้นส่วนที่เป็นพื้นที่รองรับแรงเสียดทานระหว่างกระดูกแต่ละส่วน	ทำาให้

สามารถบรรเทาปวดได้	 โดยจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายค่อย	ๆ	ผลิตเซลล์เนื้อเยื่อขึ้นมา

ทดแทน

		 นักวิจัยชาวสิงคโปร์ออกแบบ	 Copolymer	 ที่สามารถละลายน้ำาและย่อยสลายได้

ทางชวีภาพ	ซึง่มคีณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมทีีเ่หมาะสำาหรบัการสง่ยาไปตรงยงั

ตำาแหนง่ของเชือ้โรคเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการสง่ยาและลดผลกระทบขา้งเคยีง	สามารถ

บรรจุยารักษาโรคมะเร็ง	Paclitaxel	และใช้ฉีดตรงเข้าสู่เนื้อเยื่อที่เป็นเนื้องอก	ตัวยาจะ

ถูกปล่อยออกมาจากโพลีเมอร์ด้วยสภาวะอุณหภูมิในร่างกาย	จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การฆ่าเซลล์มะเร็งเมื่อเปรียบกับวิธีอื่น

ตารางที่ 5 ตัวอย่างนวัตกรรมที่นำาพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

	 อย่างไรก็ตามพลาสติกที่ถูกนำามาใช้ในทางการแพทย์จะต้องได้รับการควบคุมคุณภาพด้านความปลอดภัยและไม่ทำาให้ตัวยาหรือสารที่

สมัผสักบัพลาสตกิตอ้งปนเปือ้นหรอืเสือ่มสภาพ	โดยจะพจิารณาตัง้แตข่ัน้ตอนการคดัเลอืกวตัถดุบิทีใ่ชไ้ปจนถงึภายหลงัการผลติเปน็ภาชนะ

บรรจหุรอือปุกรณท์างการแพทยแ์ลว้	ซึง่วธิกีารตรวจสอบคณุภาพมกีำาหนดไวด้ว้ยมาตรฐานตา่งๆ	ดงันี	้The	United	Stated	Pharmacopeia	

(USP),	European	Pharmacopoeia	(Ph.Eur.),	The	Pharmacopoeia	of	Japan	(JP),	Thai	Pharmacopoeia	(TP),	ISO	10993	และ

มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(มอก.)	
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ดร. ธนาวดี ลี้จากภัย “พลาสติกย่อยสลายได้: อดีต ปัจจุบัน อนาคต”

	 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ

ไทยนบัเปน็อตุสาหกรรมหนึง่ทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาและสามารถ

ขยายตวัไดอ้กีมาก	เนือ่งจากการผลติในปจัจบุนัยงัเปน็การผลติโดย

ใชเ้ทคโนโลยรีะดบัต่ำาถงึกลางเปน็หลกั	และตอ้งนำาเขา้เทคโนโลยขีัน้

สูงจากต่างประเทศ	เช่น	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	และสิงคโปร์	ดังนั้น

จึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตเพื่อส่งออกและชดเชยการนำาเข้า	 โดยใช้

เทคโนโลยีที่สูงขึ้นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ภาย

ใต้มาตรฐานสากล	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปีพ.ศ.	 2558	 รวมไปถึงการผลิตเพื่อรองรับ

ความต้องการภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการเพิ่ม

ขึ้นของจำานวนประชากร	ดังที่สำานักงานสถิติแห่งชาติได้ประเมินไว้

ว่าในปีพ.ศ.	2562	ประชากรไทยจะเพิ่มเป็น	70	ล้านคน	และการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุที่ทำาให้มีความ

ตอ้งการการบรกิารทางการแพทยม์ากขึน้ตามไปดว้ย	กอปรกบัการ

สนบัสนนุของรฐับาลทีจ่ะใหป้ระเทศไทยเปน็	“ศนูยก์ลางสขุภาพของ

เอเชีย”	(Medical	Hub)	ภายในปี	2563

	 นอกจากนี้ยังมีนโยบายต่างๆ	 ของรัฐบาลที่ช่วยส่งเสริมให้

อุตสาหกรรมขยายตัว	โดยการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน	24	ล้าน

บาทรวม	3	โครงการ	ไดแ้ก	่1)	การพฒันาคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมวสัดุ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

สร้างขีดความสามารถในการผลิต	2)	การวิจัยพัฒนาและออกแบบ

วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้

ผู้ประกอบการ	และ	3)	การวิจัยโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

ให้อุตสาหกรรม

	 ดงันัน้	ทศิทางการขยายตวัของอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณท์างการ

แพทย์ของไทยน่าจะยังสดใสและเติบโตได้เป็นอย่างดี

แนวโน้มของอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ
ทางการแพทยของไทย

Cover Story



Cover Story

3232

	 Plastics	has	been	used	in	various	industries	thanks	to	its	

numerous	distinguished	qualities.	The	medical	device	industry	

is	one	of	 the	downstream	 industries	of	plastics	with	very	

high	value	added	and	rapid	growth.	The	growth	is	forecast	

to	continue	in	the	future	with	aging	population,	research	and	

development	 of	 technology	 in	 the	 production	 of	 plastics,	

and	innovation	in	the	production	of	medical	equipments	and	

devices.

	 At	present,	the	public	tends	to	become	more	aware	of	

health	and	hygiene	as	the	lifestyle	risks	numerous	diseases.		

This	reflects	in	the	high	growth	of	business	in	health	service,	

as	well	as	the	continuous	development	of	medical	technology.	

This	results	in	the	growth	of	medical	equipment	and	device	

industries	to	meet	the	required	needs.

	 The	main	materials	used	to	produce	containers	of	phar-

maceutics	and	medical	devices	are	divided	into	four	types,	

namely	metal,	ceramic,	polymer,	and	composite.	Polymer	

and	composite	have	become	new	alternatives	for	producers	

as	they	are	light,	easy	to	mold,	durable,	cheap,	non	erosive	

(unlike	metal),	and	able	to	mix	or	reinforce	other	material	to	

become	new	composite.	The	material	acquired	meets	the	

needs	of	usage	such	as	reinforcement	with	carbon	fiber,	or	

mix	with	silica	powder	to	replace	amalgam	in	dentistry	etc.

	 For	Thailand,	the	production	of	medical	equipments	and	

devices	mainly	uses	low	to	medium	technology.	The	main	

products	 using	 plastics	 are	 medical	 gloves,	 nasogastric	

tubes,	saline	solution	pack,	medical	equipments,	packages	

for	medicines	such	as	bottles	or	bags	etc.

Plastics	for	the	
Medical	Device
Industry
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Plastics Products for Medical Devices in 
Thailand

	 In	2010,	the	total	value	of	plastics	industry	reached	as	

high	as	226,822	million	baht.	The	value	of	plastics	products	

which	are	important	components	in	the	production	of	medical	

devices	amounted	to	3,343	million	baht,	or	1.5	percent	of	

the	 total	 value	 of	 plastics	 products.	 The	 consumption	 of	

plastics	was	48,000	tons.

	 According	to	the	survey	of	entrepreneurs	of	plastics	industry	

in	 Thailand,	 under	Office	 of	 Industrial	 Economics’	 Plastic	

Intelligence	Unit	Project,	in	2011,	there	were	12	producers	

of	plastics	products	for	medical	devices,	with	the	labor	force	

of	approximately	2,580	workers,	with	2,210	workers	working	

in	the	production	line.	The	production	capacity	of	plastics	

products	was	21,550	tons/year.	The	total	sales	reached	610	

million	baht.	The	demand	of	plastics	amounted	to	1,366	tons/

month.		The	12	producers	were	located	in	Bangkok	and	the	

adjacent	provinces.

	 The	 survey	 also	 revealed	 that	 the	 production	 process	

the	producers	of	medical	devices	use	the	most	was	Profile	

Extrusion	with	33	percent,	 followed	by	Film	Process,	and	

Injection	Moulding,	with	equally	22	percent.

Use of Plastics in the Production of 
Medical Devices

	 In	the	past,	the	use	of	plastics	for	the	medical	purposes	

was	very	limited.	However,	with	the	development	of	technology	

and	polymer,	the	use	of	plastics	for	medical	purposes	has	

increased	accordingly.

	 In	the	1930’s,	polymer	called	celluloid	was	used	for	the	

medical	purposes	for	the	first	time.	It	was	used	as	tissue	to	

wash	the	kidneys	and	was	successful	in	working	on	artificial	

kidneys.		Thus,	plastics	has	increasingly	replaced	traditional	

inorganic	materials	 thanks	 to	 its	numerous	qualities.	 It	 is	

not	expensive	and	has	become	an	important	raw	material	

in	the	production	of	medical	devices	such	as	packages	for	

medicines	and	chemical	solutions,	single	disposable	medical	

equipments,	syringes,	catheters,	and	surgery	equipments	etc.

	 The	use	of	plastics	has	revolutionized	the	medical	field	as	

it	provides	more	safety	for	patients	and	more	convenience	in	

the	application.	For	example,	in	the	beginning,	doctors	had	

the	problem	when	using	Magnetic	Resonance	Imaging	(MRI).	

This	was	because	MRI	was	compared	to	the	big	magnet	that	

could	suck	metal	equipments	and	devices	around	it	which	

could	be	very	dangerous.	Nowadays,	all	devices	around	MRI	

are	made	of	plastics	to	avoid	the	problem.	Even	the	equip-

ment	used	to	set	up	the	MRI	is	also	made	of	plastics.
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Types of Plastics used in Medical Devices 
and Usage

	 Plastics	 is	widely	used	 in	 the	medical	 field	due	 to	 its	

acceptable	special	qualities.	Plastics	used	in	the	production	

of	medical	 devices	 is	 divided	 into	3	 types	 (Illustration	2)	

namely:

																	

	 1.	 Commodity	Plastics	such	as	Polyvinyl	Chloride	(PVC),		

	 	 Polypopylene	 (PP),	 Polyethylene	 (PE),	 Polystyrene	

	 		 (PS)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 2.	 Engineering	 Plastics	 such	 as	 Polycarbonate	 (PC),		

	 	 Acrylonitrile	Butadiene	Styrene	Copolymer	(ABS)

	

	 3.	 Thermoplastic	 Elastomers	 such	 as	 Thermoplastic	

	 		 Polyurethane	(TPU),	Thermoplastic	Vulcanizate	(TPV),		

	 	 and	Styrene-Butadiene	Copolymer	(SBC)

																						

	 Moreover,	plastic	blends	are	also	widely	used	such	as	

PC/ABS	and	PC/Polyester	or	 reinforced	with	carbon	 fiber	

to	excel	the	quality	of	plastics	so	that	it	 is	best	used	for	

medical	purposes.

	 Thanks	 to	 the	 benefit	 and	 unique	 qualities	 of	 plastics	

whether	 in	 terms	of	 safety	 or	 reasonable	 prices,	 plastics	

has	continuously	been	used	 in	 the	production	of	medical	

devices.	This	 reflects	 in	 the	 innovation	and	production	of	

new	plastics	products,	for	treatment,	diagnosis,	prevention,	

as	well	as	healthcare.

Degradable Plastics for Medical Purposes

	 As	already	mentioned,	plastics	has	become	a	material	

essential	to	the	medical	development	and	widely	used	due	

to	its	numerous	good	qualities.	However,	most	plastics	are	

not	 degradable,	 impacting	 the	 environment,	 especially	 in	

waste	disposal.	Research	and	development	has	thus	been	

conducted	on	biodegradable	plastics	which	can	be	degraded	

under	proper	environment,	at	the	same	time	maintaining	the	

qualities	of	plastics.	This	kind	of	plastics	tends	to	be	increas-

ingly	used	for	medical	purposes	in	the	future.

	 Degradable	plastics	are	used	in	various	forms,	from	the	

absorbable	suture	that	has	the	quality	of	being	compatible	with	

the	tissue	of	the	body	and	not	being	toxic,	screw,	splint,	or	

medicine	that	is	transplanted	into	the	body	during	treatment,	

as	well	as	artificial	skin.	The	materials	are	degradable	with	

Hydrolysis	reaction,	through	Metabolism	in	the	body.	They	

reduce	 the	 treatment	 processes,	 avoid	 re-operation.	 The	

patients	do	not	have	to	pay	extra	costs	and	do	not	have	to	

suffer	multiple	pains.		Moreover,	with	degradable	devices,	

the	pressure	used	to	bear	the	devices	now	changes	to	the	

tissue	that	surrounds	it,	providing	quicker	recovery	for	the	

tissue	than	metal	material.

	 Degradable	plastics	developed	to	be	used	in	the	produc-

tion	of	medical	devices	can	be	divided	into	3	groups	namely:

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 1.	 Polyester,	including	Homopolymer	and	Copolymer	of		

	 	 Lactide	and	Glycolide

	

	 2.	 Polycapolactone

	

	 3.	 Polydioxanone

	

	 Moreover,	 research	 and	 development	 has	 also	 been	

conducted	 for	 other	 polymers	 such	 as	 Polyamino	 acid,	

Polyanhydrides,	and	Polyorthoesters	etc.

	 However,	plastics	used	for	medical	purposes	must	undergo	

quality	control	for	safety	and	to	ensure	that	medicines	or	

materials	that	touch	plastics	are	not	tainted	or	deteriorated.	

Consideration	will	start	 from	the	process	of	selecting	raw	

materials	to	after-production	of	containers	or	medical	devices.	

The	quality	control	is	specified	by	standards	such	as	The	

United	States	Pharmacopeia	(USP),	European	Pharmaco-

poeia	 (Ph.	Eur.),	 the	Pharmacopoeia	of	Japan	 (JP),	Thai	

Pharmacopoeia	 (TP),	 ISO	 10993,	 and	 Thailand	 Industrial	

Standards.	
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Trend of Thailand’s Medical Device
Industry
	

	 Thailand’s	medical	device	industry	is	one	of	the	industries	

with	development	potential	and	ample	room	for	expansion.	At	

present,	the	production	mainly	uses	low	to	medium	technology	

and	must	import	advanced	technology	from	countries	such	

as	USA,	 Japan,	 and	Singapore.	 It	 thus	 provides	 a	 good	

opportunity	to	manufacture	for	export	and	substitute	for	import,	

by	using	higher	technology	so	that	the	quality	is	recognized	

in	the	medical	field	under	international	standards,	to	prepare	

for	the	integration	of	AEC	in	2015.	The	production	is	also	for	

domestic	demand	with	the	tendency	to	increase,	in	parallel	with	

the	population	increase.	According	to	the	National	Statistical	

Office,	it	is	estimated	that,	in	2019,	Thailand’s	population	will	

increase	to	70	million.	The	change	in	the	population	structure	

to	 aging	 society	 will	 stimulate	 more	 demand	 in	 medical	

services.	This	goes	with	the	government’s	policy	to	promote	

Thailand	as	Asia’s	Medical	Hub	within	2020.

	 Moreover,	the	government’s	policies	promote	the	growth	

of	the	industry,	with	the	budget	allocation	of	24	million	baht	

to	undertake	3	projects	namely:	1)	Development	of	cluster	

of	medical	devices	and	healthcare	to	increase	efficiency	and	

production	capability	2)	Research,	development,	and	design	

of	medical	devices	and	healthcare	to	create	innovation	for	

entrepreneurs	and	3)	Research	of	business	opportunities	and	

value	added	increase	for	the	industry.

	 Thus,	the	trend	of	medical	device	industry	 in	Thailand	

should	be	bright	with	high	growth.
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	 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	 เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่พลาสติกเข้าไปมีบทบาทในแง่
การผลติ	ถงึแมว้า่จะมปีรมิาณทีไ่ม่สงูมากนกั	แตก่ม็มีลูค่าสงูไม่แพ้ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากอตุสาหกรรม
ยานยนต์	หรืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เลย	โดยในฉบับที่	5	ภายใต้หัวข้อ
ประจำาฉบับ	“พลาสติกในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์”	ทีมงานวารสาร	Plastics	Foresight	
ได้รับเกียรติจาก	คุณจารุเดช	คุณะดิลก	กรรมการบริหาร	บริษัท	เอ็ม.	อี.	เมดิเทค	จำากัด	ที่ได้
กรุณาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย	โอกาสและอุปสรรค
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเปิด	AEC	ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย	รวมไป
ถึงประเด็นอื่นๆ	ที่น่าสนใจ	ภายในบทสัมภาษณ์ประจำาฉบับนี้
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บริษัท	เอ็ม.	อี.	เมดิเทค	จำากัด

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในปัจจุบันนี้ 
และแนวโน้มในอนาคต จะเป็นอย่างไร ?
	 “ด้วยนโยบายภาครัฐ	 ที่ส่งเสริมและให้สิทธิ์แก่ประชาชนในการ

เบิกค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น	 เช่น	โครงการบัตร

ทอง	30	บาทรกัษาทกุโรค	ระบบประกนัสงัคม	การรกัษาผูป้ว่ยในภาค

ราชการสงักดักรมบญัชกีลาง	เปน็ตน้	ผลกระทบดา้นหนึง่ตอ่ธรุกจินี้

คอืกอ่ใหเ้กดิการแขง่ขนัทีร่นุแรงขึน้	จากการทีป่จัจยัหลกัของแตล่ะ

โครงการที่เข้ามารองรับการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลดังกล่าว	

จะอยู่ในลกัษณะทีผู่ใ้หก้ารรกัษาจำาเปน็ตอ้งคำานงึถงึงบประมาณทีม่กั

จะมีอยู่อย่างจำากัด	ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องต่อสู้กัน

ดว้ยกลยทุธด์า้นราคาเปน็หลกั	กลา่วคอื	ในเมือ่เวชภณัฑพ์ืน้ฐานใน

สายตาของผู้ซื้อนั้นแทบจะเหมือนกันหมดในรูปลักษณ์และฟังก์ชั่น	

การใช้งาน	 ราคาที่แข่งขันได้จึงกลายเป็นปัจจัยชี้วัดความอยู่รอด

ในธุรกิจนี	้ ซึ่งในแนวคิดของ	 เอ็ม.	 อี.	 เมดิเทค	 นั้นจะไม่กระโดด

เข้าไปในตลาดที่ใช้ราคาอย่างเดียวเป็นตัวตัดสิน	 เพราะจะส่งผลให้

ทุกฝ่ายเจ็บตัวไปตามๆ	กัน	ดังนั้น	ทางบริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นไปที่การ

สร้างความแตกต่างในสินค้า	 ความน่าเชื่อถือที่สะสมมาถึง	42	 ปี	

และการให้บุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงผู้ซื้อปลายทาง	 เข้าใจ

ถึงกระบวนการด้านการบริหารเชิงคุณภาพที่ควบคู่กับกระบวนการ	

การผลติ	ซึง่เปน็สิง่ทีบ่คุคลทัว่ไปมกัจะมองไมเ่หน็	จงึเปน็หนา้ทีข่อง	

บริษัทฯที่ต้องพิสูจน์ให้ผู้ซื้อกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รับรู้ถึงระดับความ

เอาใจใส่ด้านการผลิต	กระบวนการควบคุมและประกันคุณภาพของ

สินค้าที่มีความโดดเด่นและปลอดภัยต่อการใช้งาน”

	 “สำาหรับแนวโน้มข้างหน้า	 เชื่อว่าอุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง

มือแพทย์สามารถพัฒนาเชื่อมโยงไปยังธุรกิจด้าน	biotechnology	

หรือ	biomedicine	ในส่วนของสายงานทางการแพทย์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

สงูขึน้	ซึง่ในปจัจบุนัทางบรษิทัฯกเ็ริม่เขา้ไปมสีว่นรว่มดา้นนีอ้ยูบ่า้ง

แล้ว	 เช่น	 การแช่แข็งองค์ประกอบของเม็ดเลือดในธนาคารเลือด	

แต่ยังค่อนไปทางตลาดต่างประเทศอยู่	 ซึ่งถึงแม้บริษัทฯจะผลิตใน

ลักษณะที่เป็น	OEM	ให้กับบริษัทต่างชาติ	แต่งานด้านการออกแบบ

วจิยัพฒันาเรายงัมสีว่นในการดำาเนนิงานมากเทา่กบัทีร่บัโอนมาจาก

ตา่งประเทศ	และตรงประเดน็นีเ้องทีช่ว่ยเสรมิใหอ้งคก์รของเราเปน็

องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ”

 เอ็ม. อี. เมดิเทค เป็นบริษัทที่ทำ�ก�รค้�ทั้งภ�ยในและนอกประเทศ
ม�ตลอด เช่น ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สหร�ช
อ�ณ�จักร รัสเซีย ปัจจุบันธุรกิจย่�งเข้�ปีที่ 42 แล้ว โดยเท่�ที่ผ่�นม�
บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยเครื่องมือแพทย์ประเภทใช้
ครั้งเดียวทิ้งเป็นหลัก และยังเป็นหน่วยหนึ่งของธุรกิจอื่นๆ ในเครือ
ที่ครอบคลุมถึง ก�รนำ�เข้�และจำ�หน่�ยเครื่องฟอกไต อุตส�หกรรม
แป้งมัน ออกแบบและผลิตเสื้อผ้� รวมไปถึงธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ 
คอนโดมีเนี่ยม โรงแรมรีสอร์ท ซึ่งธุรกิจโดยรวมจะยึดมั่นแนวท�ง
ก�รสร้�งเสริมปัจจัย 4 ให้แก่คนเร�เป็นหลัก จนกระทั่งไม่น�นม�นี้ 
ก็ได้เปิดแขนงธุรกิจด้�นลอจิสติกส์ที่รองรับก�รจำ�หน่�ยจ่�ยส่งปัจจัย
ท�งก�รผลิตและบุคล�กรให้แก่แต่ละโรงง�นในเครือ นอกจ�กนี้บริษัทฯ
ยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รลงทุนด้�น R&D ที่ส�ม�รถตอบโจทย์และ
รองรบัคว�มตอ้งก�รของบคุล�กรท�งก�รแพทยไ์ด ้ทัง้นี ้เพือ่ผลกัดนั
ก�รเติบโตของธุรกิจและให้มีก�รพัฒน�ค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ เข้�สู่
ตล�ดอย�่งตอ่เนือ่ง ปจัจบุนั เอม็. อ.ี เมดเิทค ครองอนัดบัผูม้สีดัสว่น
ท�งก�รตล�ดสงูทีส่ดุในหมวดผลติภณัฑท์ีใ่ห้ส�รละล�ยเข�้สูเ่ส้นเลอืด
หรอืทีรู่จ้กักนัทัว่ไปในน�ม “ชดุให้น้ำ�เกลอื” ด้วยสว่นแบ่งท�งก�รตล�ด
ในประเทศที่สูงถึง 70% 

คุณจารุเดช		คุณะดิลก
กรรมการบริหาร
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ดีขึ้นได้อย่างไร	ลดเวลาและต้นทุนในการให้การรักษา	ผู้ป่วยฟื้นไข้

เรว็ขึน้	หรอืปราศจากการตดิเชือ้ระหวา่งใหก้ารรกัษาไดด้ขีึน้อยา่งไร”

ทา่นคดิวา่การเปดิ AEC มผีลกระทบอยา่งไรตอ่อตุสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ไทย?
	 “เอม็.	อ.ี	เมดเิทค	มกีารทำาธรุกจิกบัประเทศสมาชกิในภมูภิาคนี้	

อยู่แล้ว	เช่น	อินโดนีเซีย	เวียตนาม	สิงค์โปร์	มาเลเซีย	ซึ่งข้อดีใน

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก	AEC	จะเอื้อให้เกิดการเป็นเครือข่ายตั้งแต่

ต้นน้ ำาจนถึงปลายน้ ำาที่รองรับภาคอุตสาหกรรม	 และเราก็น่าจะได้

เห็นผู้ประกอบการที่สามารถเสนอตัวเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ผลิตและ

ผู้ใช้ปลายทางได้มากยิ่งขึ้น	สอดรับกับการเปิดเสรีทางการค้า	สิ่งที่	

ผมคิดว่าประเทศสมาชิกควรจะต้องทำาอย่างยิ่งเมื่อเปิด	AEC	 คือ

การเตรียมความพร้อมของระบบฐานข้อมูล	 เช่น	 จัดทำาทะเบียน	

ผูผ้ลติเมด็พลาสตกิชนดิ	Medical	Grade	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน

การแขง่ขนัดา้นตน้ทนุ	รองรบัความตอ้งการของตลาดไดด้ขีึน้เรว็ขึน้	

ในทุกสถานการณ์”

	 “สิง่ทีน่า่จะเปน็อปุสรรคสำาหรบัประเทศไทยเมือ่เปดิ	AEC	คาดวา่

จะเป็นด้านแรงงาน	 เนื่องจากอุตสาหกรรมในไทยยังพึ่งพาแรงงาน

เป็นหลัก	 ส่งผลให้มีการนำาเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน	

กระทบตอ่ผูผ้ลติทีต่อ้งอาศยัความปราณตีในการสรา้งผลติภณัฑ	์ซึง่

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย”

	 “อีกระดับหนึ่งที่คงได้รับผลกระทบคือกลุ่มสาขาวิชาชีพเฉพาะ

ทาง	 เราจำาเป็นต้องเสริมทักษะด้านภาษาให้มากขึ้น	 เมื่อเทียบกับ

ประชากรจากประเทศสมาชกิ	เชน่	ฟลิปิปนิส	์สงิคโปร	์มาเลเซยี	เขา

จะได้เปรียบและสามารถไหลเวียนบุคลากรได้คล่องตัวเพราะเขามี

ภาษาองักฤษเปน็ภาษาทีส่อง	เราอาจไดพ้บเหน็การสอบใบประกอบ

วิชาชีพ	การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นมาก

ขึน้	การหมนุเวยีนแรงงานและบคุลากรระดบัตา่งๆ	คงเกดิขึน้แนแ่ละ

มากขึ้นตามลำาดับ	 อีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะเป็นจุดอ่อนของเรา	 คือ	

ประเทศไทยนิยมการเล่นพรรคเล่นพวกมาตลอด	 เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

ทีแ่บง่เกรดแยกหอ้งเรยีนกนั	ทำาใหไ้มส่ามารถทำางานรว่มกนัภายใต้	

บรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันในเชิงสร้างสรรค์ได้ดี

เท่าที่ควร	 ส่งผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับในตัวบุคคล	 รวมไป

ถึงการไม่เล็งเห็นถึงศักยภาพในอันที่จะพัฒนาสร้างบุคลากรเข้าสู่

สังคมในทางที่ดีขึ้นหรือเพิ่มขึ้นต่อไป”

	 “ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ก็เช่นกัน	 ความต้องการ

ในอันที่จะว่าจ้างบุคลากรในแต่ละระดับขององค์กร	ยังไม่สอดคล้อง

กับที่ผลิตกันออกมาจากสถาบันการศึกษาในแต่ละปี	ดังนั้นเมื่อเปิด	

AEC	การเตรียมปัจจัยการผลิตที่สำาคัญส่วนหนึ่งอันได้แก่ทุนมนุษย์	

อาจจะยัง	“เกาไม่ถูกจุด”	ขาดการพัฒนาบุคลากร	ขาดการสร้างคน

ให้เป็นกำาลังสำาคัญแก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง”

“พลาสติก” มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์มากน้อยอย่างไร? และแนวโน้มในอนาคตด้านการ
ใช้ทดแทนวัสดุเดิมจะเป็นอย่างไร?
	 “พลาสตกิที่ใชใ้นอตุสาหกรรมทางการแพทย	์มกัจะเรยีกกนัทัว่ไป

ว่า	“Medical	Grade	Plastic”	ซึ่งคำาจำากัดความของคำาว่า	Medical	

Grade	นั้น	ผู้ผลิตและจำาหน่ายวัตถุดิบหรือเม็ดพลาสติกบางรายยัง

เข้าใจไม่ตรงกัน	หรือขาดความชัดเจนว่าตนจะต้องเตรียมการอะไร

บ้างในอันที่จะเข้าสู่สายโซ่อุปทานได้อย่างเป็นที่ยอมรับ	ในมุมมอง

ของผม	คำาว่า	Medical	Grade	Plastic	ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชนิดหรือ

เกรดของเม็ดพลาสติกอย่างเดียว	แต่ยังรวมไปถึงขีดความสามารถ

ในอนัทีจ่ะบรหิารการผลติเชงิคณุภาพไดด้ว้ย	หรอืทีเ่รยีกวา่	Quality	

Management	System	 ซึ่งผู้ผลิตจะต้องพิสูจน์ให้ลูกค้าปลายทาง	

รับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ว่าได้รับการให้ความสำาคัญด้านการควบคุม

คณุภาพตลอดกระบวนการผลติ	เชน่	มกีารประเมนิความเสีย่งในการ

ใช้งาน	เน้นความปลอดภัยต่อผู้ใช้	แสดงกรรมวิธีและกระบวนการที่

สามารถสอบกลับที่มาของผลิตภัณฑ์ได้หมด	เป็นต้น”

	 “นอกจากนี้	 ในอุปกรณ์ทางการแพทย์	 “พลาสติก”	 ไม่ได้มีส่วน

เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว	 แต่ยังมีชิ้นส่วนบางอย่างที่ทำามาจาก	

“ยาง”	 ที่เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่พบเห็นได้ในเวชภัณฑ์ต่างๆ	

ทำาให้ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องใช้ชิ้นส่วนต่างๆ	 ที่ทำาจาก

พลาสติกและยางในผลิตภัณฑ์เดียวกัน	 จึงอาจจะเผชิญปัญหามาก

สกัหนอ่ย	ในปจัจบุนันีว้ตัถดุบิดา้นพลาสตกิไมค่อ่ยมอีะไรนา่เปน็หว่ง	

เพราะมีผู้ก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้	 แต่เรื่องการ

พัฒนาวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ทำาจากยางเพื่อนำาไปใช้ในการผลิต

เวชภัณฑ์นั้น	 บ้านเรายังคงเป็นข้อจำากัดอยู่	 เพราะยังนิยมที่จะใช้

ยางธรรมชาติมากกว่ายางสังเคราะห์ที่นำาเข้าจากต่างประเทศใน

ราคาแพง	ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยบางรายที่แพ้สารโปรตีนในยาง

ธรรมชาติได้	ดังนั้น	จะเป็นการดีต่อทุกฝ่าย	ถ้าเราสามารถให้ความ

สำาคญัตอ่การเรง่พฒันาอตุสาหกรรมการผลติชิน้สว่นทีท่ำามาจากยาง

ธรรมชาติให้สมบูรณ์กว่าปัจจุบัน	รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม

เพื่อทดแทนการนำาเข้าชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ทางการแพทย์”

	 “สำาหรับแนวโน้มพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

ในอนาคต	 ผมคิดว่าจะมีการมุ่งเน้นลักษณะของการใช้ครั้งเดียวทิ้ง	

มากขึน้	ซึง่จะสง่ผลตอ่การใชพ้ลาสตกิทีม่ากขึน้	ในประเทศไทยอาจม	ี

ข้อจำากัดในจุดนี้อยู่บ้าง	 เพราะการรักษาผู้ป่วยบางครั้งจะเชื่อมโยง

กบังบประมาณทีจ่ำากดักบัการทีบ่คุลากรทางการแพทยย์งัเกดิความ

เสียดายที่จะต้อง	 “ใช้ครั้งเดียวทิ้ง”	 ผมจึงคิดว่าก่อนที่เวชภัณฑ์จะ

เข้าไปเสริมหรือเกื้อหนุนวิธีการให้การรักษาใดๆ	 เราควรจะเริ่ม

จากการเผยแพร่ความรู้และข้อดีจากการใช้ครั้งเดียวทิ้ง	 เน้นความ

ปลอดภยัและวตัถปุระสงคข์องการใชง้าน	ใหบ้คุลากรทางการแพทย์

ในบา้นเราเลง็เหน็ถงึความสำาคญัวา่จะทำาใหค้ณุภาพชวีติของผูป้ว่ย
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นอกจากเรือ่งบคุลากรในอตุสาหกรรมทีจ่ำาเปน็จะตอ้งพฒันา
ดา้นทกัษะความสามารถแลว้ ยงัมปีระเดน็อืน่อกีหรอืไม ่ทีจ่ะ 
ช่วยให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยมีความสามารถใน
การแข่งขัน?
	 “ผมเชื่อว่าสิ่งสำาคัญในทุกอุตสาหกรรม	 คือ	 เราต้องสร้างคน

ที่มีความรู้ความสามารถในอันที่จะช่วยกันพัฒนางาน	 พัฒนา

กระบวนการผลิต	คิดค้นนวัตกรรม	ออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้

แกผ่ลติภณัฑ	์เพือ่ชวีติทีด่ขีึน้ของลกูคา้ปลายทาง	ซึง่หลายๆ	องคก์ร

ที่มีขนาดกลางหรือเล็ก	(SME)	 อาจไม่ได้เห็นความจำาเป็นที่ต้อง

จ้างผู้เชี่ยวชาญฉพาะทาง	 เช่น	ผู้เชี่ยวชาญด้านโพลีเมอร์	สำาหรับ

อตุสาหกรรมพลาสตกิ	ทางออกหนึง่จงึนยิมใชท้ีป่รกึษาจากหนว่ยงาน	

ภายนอกเพื่อให้เข้าไปทำางานเป็นครั้งเป็นคราว	 ดังนั้นบุคลากร

ประจำาในองค์กรมักจะเสียโอกาสที่จะเสริมสร้างความรู้ที่เรียกว่า	

Intrinsic	Knowledge	คอืความเขา้ใจทีม่าที่ไปของแตล่ะลกัษณะงาน”

	 “SME	มกัใหค้วามสำาคญัแกส่ิง่ทีเ่รยีกวา่	Know	How	และมกัมอง

ขา้มจดุทีส่รา้งความไดเ้ปรยีบทีแ่ทจ้รงิทีว่า่ดว้ยเรือ่ง	Know	Why	ซึง่

ถา้สามารถรอบรูไ้ดท้ัง้สองอยา่ง	การแกไ้ขปญัหา	การพฒันาตอ่ยอด	

การสรา้งมลูคา่ในตวัผลติภณัฑ์ใหม้ปีระสทิธภิาพประสทิธผิลทีส่งูขึน้	

ก็จะตามมาเอง	 ดังนั้น	 ภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้เกิด	 (หรือครอบครองไว้)	

ซึ่ง	Intrinsic	Knowledge	ที่กล่าวถึง	 เพื่อการเติบโตต่อเนื่องอย่าง

ยั่งยืนของธุรกิจ	 โดยสรุปคือ	 มุ่งกันสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้	นั่นเอง”	

ท่านคิดอย่างไรกับ แนวทางการพัฒนา ให้ประเทศไทยเป็น 
Medical Hub ในอนาคต ?
	 “ลำาดับแรก	 อยากขอให้ทำาความเข้าใจก่อนกับคำาว่า	 “Medical	

Hub”	 เราควรจะระบุคำาจำากัดความว่าอย่างไรกันดี	 ผมได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องนี้มาในหลายโอกาส	 และมักจะพบ

เห็นบ่อยๆ	 ว่า	 เมื่อใดก็ตามที่มีการพูดคุยกันถึง	Medical	Hub	

หลายๆท่านที่ออกความเห็นกัน	 ก็มักจะนึกถึงการที่ประเทศไทยมี	

โรงพยาบาลเอกชนเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมชมชอบของผู้ป่วย	

ชาวตา่งชาต	ิโดยมองไปวา่	นัน่คอืการดงึดดูเมด็เงนิสกลุตา่งๆ	เขา้สู	่

ประเทศ”

	 “แตค่วามคดิเหน็ของผมจะแตกตา่งไป	ผมจะเริม่จากขอ้คดิทีว่า่	

การทีเ่ราจะประกาศใหช้าวโลกรูว้า่เราเปน็	Medical	Hub	ไดอ้ยา่งภาค

ภูมิใจนั้น	เราควรพิจารณาตนเองก่อน	โดยที่ไม่ตั้งอยู่บนสมมติฐาน

ว่า	 ประเทศเรามีอยู่เพียงไม่กี่โรงพยาบาล	(ซึ่งเป็นภาคเอกชนเสีย

ส่วนใหญ่)	 ที่ชาวโลกเขาจะกล่าวถึงกันได้	 เราควรจะทำาอย่างไร

กันดี	 ให้ชาวต่างชาติเขามองเห็นระบบและระดับของการให้การ

รักษาพยาบาลทั่วทั้งประเทศ	 ว่าอยู่ในมาตรฐานและมีคุณภาพดี	

ทีเ่ทา่เทยีมกนัโดยตลอด	ไมว่า่จะเปน็โรงพยาบาลภาครฐัหรอืเอกชน	

ไมว่า่จะตัง้อยูใ่นกรงุเทพฯหรอืตา่งจงัหวดั	ซึง่ถา้เราทำาไดส้ำาเรจ็	ผูป้ว่ย	

ชาวต่างชาติ	(และสมาชิกผู้ติดตาม)	ก็จะสามารถเดินทางไปขอรับ

การรกัษาในโรงพยาบาลตา่งๆ	หรอืเยีย่มเยยีนจงัหวดัอืน่ๆ	ไดใ้นเวลา

เดียวกัน	 ซึ่งน่าจะเป็นการกระจายกำาลังซื้อที่เขามีติดตัวกันมาไปสู่

ตา่งจงัหวดัไดด้ยีิง่ขึน้	ดงันัน้	สิง่ทีเ่ราควรทำาเพือ่ใหท้กุโรงพยาบาลใน

ทุกจังหวัดได้มีโอกาสก้าวไปสู่การเป็น	Medical	Hub	ให้แก่ประเทศ

ชาติได้อย่างแท้จริงนั้น	 คือ	 การปรับระดับและสร้างมาตรฐานให้	

โรงพยาบาลทัว่ประเทศตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการใหก้ารรกัษาอยา่งมี

คุณภาพที่เท่าเทียมกัน	หรือเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล”

	 “ทั้งนี้	 ถึงจะเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัต	ิ แต่ผู้ที่มีบทบาทในการ

วางแผน	กำาหนดหรอืควบคมุนโยบายในระดบัประเทศ	ควรจะตโีจทย์

ใหแ้ตก	พจิารณาโครงสรา้งโดยรวม	ปอ้งกนัแกไ้ขปญัหาเชงิลกึ	และ

กำาหนดแผนภูมิ	Roadmap	ให้ชัดเจน	มีความต่อเนื่อง	สอดรับการ

พัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ความเป็น	Medical	Hub	ได้อย่างแท้จริงใน

ที่สุด	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อคำานึงถึงสถานการณ์โดยรวมแล้วพบว่า

โครงสร้างหรือระบบในการให้การรักษาของบ้านเรายังเป็นอุปสรรค	

ทกุภาคสว่นคงตอ้งรว่มกนัหาทางลดัใหท้นัตอ่การเปดิตวั	AEC	ในป	ี

2015	 เช่น	 การพัฒนางานด้านบริการให้คล้ายกับรูปแบบของ	

“คลีนิคนอกเวลา”	 หรือจัดทำาโครงการสร้าง	 “ระบบดาวโคจรให้แก่

โรงพยาบาล”	(Satellite	Clinic)	เพือ่รองรบัขดีจำากดัของโรงพยาบาล

หลักตามแต่ละจังหวัด”

	 “สุดท้าย	 ผมขอฝากไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกภาคส่วน	คือ	อยาก

เห็นการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยแต่ละรายในแต่ละจังหวัด	ให้เขาสามารถ

เข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศ	 ภายใต้ระบบ

การให้การรักษาเดียวกันกับที่เขาสังกัดอยู่	อยากให้ทำากันแบบ	real	

time	and	on-line	 ซึ่งถ้าประสบความสำาเร็จ	 ก็จะเป็นสิ่งที่น่ายินดี	

และผู้ป่วยทุกรายก็จะได้รับอานิสงส์ไปในตัว	 ซึ่งตรงนี้ก็จะนำาพา

ประเทศไทยจากการเป็น	Medical	Hub	 ไปสู่การเป็นแกนกลาง

ธุรกรรม	Medical	Tourism	ได้อย่างสมบูรณ์ดียิ่งขึ้น”
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	 ตลาดโพลิเมอร์สำาหรับใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ในยุโรป

มีมากเนื่องจากมีการใช้โพลิเมอร์แทนแก้วและโลหะเพื่อผลิตและ

ออกแบบอุปกรณ์และเครื่องมือด้านการแพทย์	มูลค่าด้านการตลาด

เกี่ยวกับความต้องการโพลิเมอร์ดังกล่าวมีประมาณ	1,000	ล้านยูโร	

ผลการวิเคราะห์ตลาดใหม่ที่จัดทำาโดยกลุ่ม	Frost	&	Sullivan	แสดง

ให้เห็นว่าตลาดจะมีรายได้มูลค่า	602	 ล้านยูโรในปี	2554	 และ	

คาดการณ์ว่าตลาดพลาสติกชนิดนี้จะมีมูลค่าเพิ่มเป็น	1,075.4	ล้าน

ยูโรในปี	2561	

	 Tridisha	Goswami	นักวิเคราะห์การตลาดจากบริษัท	Frost	&	

Sullivan	กล่าวว่า	“ประชากรสูงอายุจะมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	ซึ่งจะ

มีผลกระทบเชิงบวกกับตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์	 ดังนั้น	

ผู้สูงอายุจะทำาให้ความต้องการ
ใช้โพลิเมอรทางการแพทยมีมากขึ้น

ตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์จะต้องใช้โพลิเมอร์ ในการผลิต

อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ	 การใช้โพลิเมอร์เป็นวัตถุดิบจะเป็นการ

ทำาให้อุตสาหกรรมด้านสุขภาพเติบโตขึ้น	 โดยเฉพาะอุปกรณ์

แบบพกพาและอุปกรณ์ที่มีความต้านทานการทนต่อแรงกระแทก	

โพลิเมอร์มีความทนทาน	 ยืดหยุ่น	 แข็งแรงและสามารถย้อมสีติด

จึงสามารถตอบสนองความต้องการการผลิตผลิตภัณฑ์แบบพก

พาซึ่งต้องมีน้ำาหนักเบาและขนาดเล็ก”	Tridisha	Goswami	 ให้

ข้อมูลว่า	 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้โพลิเมอร์ในอุตสาหกรรม	

ยานยนตแ์ละอตุสาหกรรมการกอ่สรา้งพบวา่ตลาดพลาสตกิที่ใชง้าน

ด้านสุขภาพยังมีน้อยมากสำาหรับตลาดขนาดใหญ่	 ผู้ผลิตอุปกรณ์

ทางการแพทย์ควรจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพสูง	 และ

สามารถนำาไปใช้งานได้หลากหลาย

เรียบเรียงโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
อ้างอิงจาก Plastics & Rubber Weekly  

By plastics Intelligence Unit
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อุปกรณตรวจวัดชีพจรแบบไร้สาย
	

	 หนึ่งสัญญาณที่แสดงถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุง

การรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลคือการออกแบบและผลิตอุปกรณ์

ที่ใช้งานด้วย	WiFi	อุปกรณ์ดังกล่าวมีลักษณะเหมือนนาฬิกาข้อมือ

ซึง่จะสง่สญัญาณบอกชพีจรของผูป้ว่ยอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ชว่ยในการ

รักษาทางการแพทย์	บริษัท	Sotera	Wireless	(San	Diego,	CA)		

ประกาศว่าเครื่องมือตรวจวัดชีพจรแบบ	ViSi	Mobile	System	ผ่าน

การตรวจสอบจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาแล้ว	

(United	States	Food	and	Drug	Administration	(FDA))	โดยจะ

เริ่มจัดจำาหน่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ	 ในทันที	Beth	Mancini	

หลักสูตรพยาบาลระดับปริญญาตรีของ	University	of	Texas	at	

Arlington	ให้ข้อมูลว่า	วิธีการตรวจสอบอาการของผู้ป่วยที่อยู่นอก

โรงพยาบาลในปัจจุบันไม่เพียงพอซึ่งอาจทำาให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยง	

การตรวจสอบอาการของผูป้ว่ยอยา่งตอ่เนือ่งโดยจบัสญัญาณชพีจร

ของผูป้ว่ยดว้ยระบบไรส้ายจงึมคีวามสำาคญัมาก	ซึง่จะทำาใหส้ามารถ

รกัษาและบำาบดัอาการไดอ้ยา่งรวดเรว็และทนัท	ีปกตริะบบการตรวจ

สอบอาการอย่างต่อเนื่องมักจะใช้เฉพาะในพื้นที่ดูแลผู้ป่วยอย่าง

เข้มงวดเช่นโรงพยาบาล	ผู้ป่วยมากกว่า	70%	ในพื้นที่อื่นสามารถ

รับการตรวจสอบอาการด้วยระบบการเก็บสัญญาณที่จำาเป็นต่อการ

รักษา	โดยสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า	4	ชั่วโมง	Tom	Watlington	

หัวหน้าผู้บริหารของบริษัท	กล่าวว่า	“ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็น

สิ่งจำาเป็นที่โรงพยาบาลและระบบดูแลสุขภาพของประชาชนกำาลัง

เป็นที่ต้องการ	 ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการ

รักษาพยาบาลจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์”

	 เครื่องมือชนิดใหม่นี้เป็นระบบที่เรียกว่า	ViSi	Mobile	System	

ซึง่มขีนาดใหญก่วา่นาฬกิาสำาหรบัใชอ้อกกำาลงักายเลก็นอ้ย	อปุกรณ์

นี้จะใช้วัดความดันเลือด	อัตราการเต้นของหัวใจ	ปริมาณออกซิเจน

ในเลือด	 อัตราการหายใจ	 อุณหภูมิของผิวหนังและคลื่นไฟฟ้าที่

หัวใจ	เป็นต้น	บริษัท	Phillips	Plastics	(Hudson,	WI)	ทำาการผลิต

กลอ่งบรรจแุผงวงจรและตวัเชือ่มตอ่ตา่ง	ๆ 	ของระบบการตรวจวดันี	้	

ซึง่องคป์ระกอบของระบบดงักลา่วผลติจาก	Copolyester	ของบรษิทั	

Eastman	Chemical	 พลาสติกชนิดนี้มีความเหนียวและมีความ

ตา้นทานตอ่สารเคมสีงู	ดงันัน้จะสามารถใชร้ะบบนีร้ว่มกบัการรกัษา

ดว้ยสารเคม	ีการฆา่เชือ้ในโรงพยาบาลและน้ำายาทำาความสะอาดโดย

วัสดุจะไม่เกิดการแตกหักหรือร้าวใดๆ	 ชิ้นส่วนพลาสติกเหล่านี้จะ

สามารถประกอบเขา้กบัระบบไดโ้ดการกดและตอ่	ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่ง

การใช้กาวหรือเครื่องกลไกแบบจักรกลปกติ	 ปกติระบบนี้จะใช้งาน

รว่มกบัเทคโนโลยเีครือ่งตรวจวดัเชน่ระบบวดัความดนัจากเสน้เลอืด

แดงแบบไม่ต้องเจาะเส้นเลือด	(Continuous	non-invasive	blood	

pressure	(cNIBP))	รวมทัง้การตรวจวดัความดนัของผูป้ว่ยในทา่ทาง

ต่างๆ	และกิจกรรมต่างๆ	เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัท	Sotera	ประกาศ

ว่าเครื่องตรวจวัดอาการผู้ป่วยแบบ	ViSi	Mobile	Monitor	 ขนาด	

510	k	ผ่านการตรวจสอบจาก	FAD	แล้ว	บริษัท	Sotera	Wireless	

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	2547	โดย	Matt	Banet	ซึ่งเป็นประธานบริษัทและ

หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์คนปัจจุบัน	Banet	 ได้ร่วมดำาเนินงานกับ	

Networkcar	เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารสำาหรับรถยนต์อีกด้วย

เรียบเรียงโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก Plastics Today 
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ข้อต่อกระดูกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ
ชนิดแรกของโลก

	 ampere	University	of	Technology	(TUT)	 พัฒนาข้อต่อ

กระดูกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดแรกของโลก	

กระดูกเทียมถูกใช้ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมและโรคไขข้อ

อักเสบ	 ข้อต่อชนิดนี้มีชื่อทางการค้าว่า	RegJoint	 ซึ่งเพิ่งจะได้

รับการอนุญาตจาก	CE	Mark	 ให้ขายสินค้าในยุโรปได้	 ข้อต่อ

กระดูกได้รับการพัฒนาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่	2533	โดยมีผู้ร่วมมือ

หลายกลุ่มได้แก่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ของ	Tampere	

University	of	Technology	บริษัท	Conmed	Linvatec	Bioma-

terials,	Scaffdex	Ltd	 และกลุ่มศัลยแพทย์กระดูกและข้อจาก	

Tampere	University	Hospital	บรษิทัจะนำา	RegJoint	ออกสูต่ลาด

	 โรคไขขอ้อกัเสบและโรคขอ้เขา่เสือ่มทำาลายกระดกูออ่นทีม่ผีวิ

เรียบซึ่งอยู่ที่ปลายสุดของกระดูก	 เนื่องจากเป็นกระดูกอ่อนการ

ฟื้นฟูจะทำาได้ยากจึงเป็นเรื่องยากที่จะรักษา	 การผ่าตัดใส่ข้อต่อ

จะช่วยลดการเคลื่อนไหวของส่วนที่บาดเจ็บ	 ลดการบวมและ

อาการเจ็บปวด	 การผ่าตัดแบบดั้งเดิมเกี่ยวข้องกับการปลูกถ่าย

อวัยวะแบบถาวรหรือใช้กระบวนการทำาให้เกิดการสร้างกระดูก

ระหว่างกระดูกสองส่วน	RegJoint	 เป็นทางเลือกใหม่แทนการ

ผ่าตัดแบบเดิม	 และมีข้อดีหลายประการมากกว่าการปลูกถ่าย

อวยัวะแบบถาวร	ตวัอยา่งเชน่	เนือ้เยือ่กระดกูของผูป้ว่ยเองยงัคง

เหมือนเดิมระหว่างกระบวนการรักษา	นอกจากนี้การสร้างข้อต่อ

เทยีมเปน็การฟืน้ฟกูระดกูแบบยัง่ยนืและสรา้งชิน้สว่นทีเ่ปน็พืน้ที่

รองรับแรงเสียดทานระหว่างกระดูกแต่ละส่วน	 ซึ่งทำาให้สามารถ

บรรเทาปวดได้	 กระดูกเทียมจะใช้ในการซ่อมแซมการบาดเจ็บ

ในข้อต่อเล็กๆ	ของนิ้วมือและเท้า	ข้อต่อนี้ผลิตจาก	Polylactide	

ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและโพลิเมอร์อยู่ในแคปซูลที่เป็นข้อ

ต่อที่อยู่ล้อมรอบกัน	 ข้อต่อเทียมจะช่วยกระตุ้นร่างกายให้ค่อยๆ

ผลติเซลลเ์นือ้เยือ่และจะถกูแทนที่โดยเนือ้เยือ่ออ่นของผูป้ว่ยเอง	

RegJoint™	 สร้างข้อต่อระหว่างกระดูกและสามารถรักษาความ

สามารถในการเคลื่อนไหวของกระดูกได้เหมือนปกติ

เรียบเรียงโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก Plastech Plastics and Packaging Vortal
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	 	 บริษัท	Biomerics	ได้จัดตั้งขึ้นในปี	2537	ภายใต้ชื่อของ

กลุ่มบริษัท	Utah	Plastics	Group	ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทผู้

ผลิตวัสดุชีวภาพและลูกค้าของบริษัท	 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ได้เข้าสู่ตลาดเวชภัณฑ์บริษัทจึงพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ขึ้นรูปของโพลิเมอร์ชีวภาพเช่น	 การใช้เครื่องจักรทั่วไป	 การขึ้น

รูปในแม่พิมพ์โดยใช้สารละลายโพลิเมอร์	กระบวนการหลอมอัดรีด	

และกระบวนการผลิตโพลิเมอร์ผสม	เนื่องจากความต้องการใช้วัสดุ

ชวีภาพสำาหรบัการนำาไปใชง้านในรา่งกายของมนษุยเ์พิม่มากขึน้ใน

ปี	2551	บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	Biomerics	และได้ผลิตวัสดุ

ชีวภาพชนิดแรกเข้าสู่ตลาดเวชภัณฑ์	

	 สัปดาห์ที่ผ่านมาโรงงานของบริษัท	Biomerics	 ที่เมือง	Salt	

Lake	ซึ่งมีพื้นที่	10,000	ตารางฟุตบริษัทได้ประกาศว่าพื้นที่สำาหรับ

กระบวนการฉดีพลาสตกิและบรเิวณที่ใชส้ำาหรบัการประกอบอปุกรณ์

ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งเปน็พืน้ทีส่ะอาด	โดยไดร้บัการรบัรองจากมาตรฐาน	

ISO	Class	8	clean	room	พื้นที่ดังกล่าวจะใช้เป็นพื้นที่ผลิตอุปกรณ์

และบรรจภุณัฑท์างการแพทย	์ปจัจบุนับรษิทั	Biomerics	ดำาเนนิการ

ผลติผลติภณัฑด์ว้ยเครือ่งฉดีเขา้แมพ่มิพจ์ำานวน	25	เครือ่งและมกีาร

ผลิตผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัท	Rhode	Island	อีกด้วย

	 Travis	Sessions	 ประธานและ	CEO	 ของบริษัท	Biomerics	

กล่าวว่า	 “การเพิ่มพื้นที่สะอาดจะทำาให้บริษัทสามารถดำาเนิน

กระบวนการสังเคราะห์โพลิเมอร์และการผสมพลาสติก	 รวมถึง

พื้นที่สำาหรับกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์และการประกอบอุปกรณ์

การแพทย์ที่เหมาะสม	 นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ใหม่ของบริษัทยัง

มีการจัดการด้านกระบวนการฆ่าเชื้อที่ดีขึ้นสำาหรับลูกค้า”	 ใน	

6	เดอืนทีผ่า่นมาบรษิทั	Biomerics	ไดซ้ือ้เครือ่งผสมพลาสตกิสำาหรบั

ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์	 โดยมีระบบการจัดการอัตโนมัติและมีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ	์ การเชื่อมพลาสติก

และการประกอบอุปกรณ์ทางการแพทย์	 การขยายโรงงานเพื่อให้

ได้	ISO	13485	ทำาให้ในอีก	12	เดือนข้างหน้าบริษัทต้องมีการจ้าง

คนงานเพิ่ม

	 กระบวนการหลอมอัดรีดที่บริษัท	Biomerics	ผลิตได้แก่ท่อช่วย

หายใจชนิดหลายท่อรวมกัน	 ท่อสำาหรับลูกสูบ	 และท่อพอลิไอไมด์	

บรษิทัไดม้กีระบวนการหลอมอดัรดีทัง้หมด	12	กระบวนการซึง่ผลติ

ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่	¾	นิ้ว	ถึง	2	นิ้ว	นอกจากนี้บริษัท

ยงัมหีนว่ยวจิยัและพฒันากระบวนการหลอมอดัรดีอกี	2	หนว่ย	สว่น	

Thermoplastic	polyurethane	(TPU)	ของบริษัทจะถูกจัดจำาหน่าย

ในนามของบริษัท	Quadrathane	บริษัท	Quadraflex	บริษัท	Quad-

raplast	บริษัท	Quadraphillic	และบริษัท	Quadraban

เรียบเรียงโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก SpecialChem - Omnexus

By plastics Intelligence Unit 

วัสดุชีวภาพ
สำาหรับงานด้านเวชภัณฑ



Plastics News

45VOLUME 05 - 01 / DECEMBER 2012 - FEBRUARY 2013

ค่ายวิชาการ
เกี่ยวกับโพลิเมอรที่ย่อยสลายเองได้ในร่างกายมนุษย

 ค่าย	Bioresorbables	 หรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้

ในร่างกายถูกจัดขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาในตลาดพลาสติกด้าน

อปุกรณท์างการแพทย	์และคา่ยดงักลา่วยงัมกีารอบรมเชงิปฏบิตัิ

การเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถนำาความรู้

ไปใช้แก้ไขปัญหาในการทำางานได้	 ค่ายวิชาการนี้จะให้ความรู้

พืน้ฐานทางดา้นวสัด	ุการออกแบบ	กระบวนการผลติและความรู	้

อื่นๆ	 ซึ่งค่ายนี้จัดขึ้นพร้อมกับการจัดประชุมวิชาการที่ชื่อว่า	

MedTech	Polymers	Conference	ซึง่จดัโดยสำานกัขา่วออนไลน	์

PlasticsToday	บรษิทั	MD+DI	และบรษิทั	MD&M	ในการประชมุ

วิชาการนี้	Dennis	D.	Jamiolkowski	จากบริษัท	Johnson	&	

Johnson	Co.	จะนำาเสนอหัวข้อวิจัยเรื่อง	"The	devil	is	in	the	

details.....but	then,	so	are	the	angels"	

	 การนำาเสนอขอ้มลูทางวชิาการของ	Jamiolkowrski	ประกอบ

ไปด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโพลิเมอร์ชีวภาพและความเข้าใจ

เกี่ยวกับการใช้วัสดุชีวภาพที่นำามาใช้เป็นอวัยวะเทียมและการ

ควบคุมการปลดปล่อยและขนส่งยา	Jamiolkowrski	 จะเปรียบ

เทียบความเสถียรของรูปร่าง	 สมบัติเชิงกลและข้อกำาหนด

ในการเลือกใช้โพลิเมอร์ที่ได้จากแหล่งธรรมชาติและย่อย

สลายเองได้ในร่างกายมนุษย์	 รวมทั้งปัจจัยสำาคัญในการเลือก

วัสดุและกระบวนการผลิต	Professor	CC	Chu	 จาก	Cornell	

University	กำาลงัดำาเนนิการวจิยัเกีย่วกบัโพลเิมอรช์วีภาพรุน่ใหม	่

โดย	Professor	CC	Chu	จะนำาเสนอวัสดุแบบใหม่ที่ผลิตขึ้นโดย

การออกแบบทางเคมีเพื่อใช้งานด้านการผลิตอวัยวะที่เกี่ยวกับ

สายตาและการย่อยสลายในร่างกาย	 การวิจัยนี้นักวิจัยได้ทำาการ

ศกึษาสมบตัทิางเคม	ีสมบตัเิชงิกลและสมบตัทิางชวีภาพ	วสัดดุงั

กลา่วสามารถนำาไปขึน้รปูเปน็โฟมทีม่ลีกัษณะกายภาพทีแ่ตกตา่ง

กัน	การนำาไปใช้งานต่างๆ	ได้แก่	การเคลือบผิวภาชนะบรรจุยา	

การผลิตตัวจัดส่งยา	 การรักษาผิวไหม้	 การรักอาการตาบอด	

เนื่องจากเบาหวาน	และการสังเคราะห์วัคซีน

	 นอกจากนี้	Purac's	Michiel	Van	Alst	 จะนำาเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับประวัติและการนำาโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายในร่างกายได้ไป

ใช้งาน	 ซึ่งจะประกอบไปด้วยลักษณะการนำาไปใช้งานชั่วคราว	

ประสทิธภิาพของอตัราการยอ่ยสลาย	สมบตัเิชงิความรอ้น	สมบตัิ

เชิงกลและความเป็นไปได้ในการนำาโพลิเมอร์ชนิดนี้ไปผลิตเป็น

อุปกรณ์การแพทย์

เรียบเรียงโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก Plastics Today
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MATERIAL

เครื่องมือแบบสามมิติที่ผลิตจากกระดาษและเทป	ซึ่งเครื่องตรวจ

สอบโรคดงักลา่วมรีาคาไมแ่พงเพือ่ใชใ้นพืน้ทีป่ระเทศกำาลงัพฒันา

	 การสรา้งชอ่งทางการไหลของกระดาษทำาไดโ้ดยการฝงัตวัดว้ย

วสัดพุอลเิมอรท์ีม่คีณุสมบตัเิปลีย่นแปลงไปเมือ่ถกูแสง	โพลเิมอร์	

จะแขง็ตวัขึน้เมือ่ไดร้บัแสง	UV	และสรา้งรปูแบบตา่งๆ	บนกระดาษ

โดยเจาะรูบนเทป	 ดังนั้นของเหลวจะเคลื่อนที่จากช่องที่อยู่บน

กระดาษแผ่นที่	1	 ไปยังแผ่นต่อไปซึ่งประกบกันอยู่	 เมื่อนำาไปใช้

งานของเหลวจะถูกหยดลงบนแผ่นเครื่องตรวจวัด	และใช้มุมของ

แผน่ทดสอบจุม่ลงในปสัสาวะ	และจากนัน้ของเหลวจะไหลผา่นชบิ	

ในช่วงการทดสอบหลายๆ	 ช่วง	 ซึ่งแต่ละครั้งจะต้องมีการปรับ

สภาพก่อนด้วยสารประกอบที่ใช้ในการทดสอบ

เรียบเรียงโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก The New York Times
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 อปุกรณพ์เิศษทีช่ว่ยสรา้งสภาวะการไหลระดบัจลุภาคสว่นมาก

จะมีความซับซ้อน	โดยจะประกอบไปด้วยโพลิเมอร์หรือแก้วบรรจุ

อยู่ในชอ่งเลก็ๆ	วาลว์และปัม๊	องคป์ระกอบทัง้หมดจะถกูออกแบบ

ใหส้ามารถสง่ถา่ยของเหลวปรมิาณนอ้ยเพือ่นำาไปทดสอบ	ตวัอยา่ง

เชน่การทดสอบเลอืดเพือ่ตรวจสอบหาโรคตา่งๆ	แตห่อ้งปฏบิตักิาร

ของ	George	M.	Whitesides	ที	่Harvard	University	นกัวจิยัพฒันา

	 บริษัท	Eos	 ในเมือง	Munich	 ผลิต	Polyether	ether	ketone	

(PEEK)	 ชนิดแรกที่ใช้สำ�หรับก�รผลิตวัสดุปลูกถ่�ยกะโหลกศีรษะ

และใบหน้�โดยใช้กระบวนก�ร	Laser	Sintering	ซึ่งเป็นก�รขึ้นรูป

ชิ้นง�นโดยก�รยิงแสงเลเซอร์ไปยังชั้นวัสดุแบบผง	 เพื่อให้ผงวัสดุ

หลอมละล�ยและเก�ะติดกันในแต่ละชั้น	Joerg	Lenz	 ได้เขียน

บทคว�มด้�นเทคนิคจ�กผลของก�รทดลองในโครงก�ร	European	

Union-funded	Custom-IMD	 ซึ่งเป็นโครงก�รที่ประกอบด้วยก�ร

พฒัน�วสัดชุวีภ�พชนดิใหมแ่ละเทคโนโลยกี�รผลติทีร่วดเรว็ซึง่ทำ�ให้

ลูกค้าสามารถนำาไปใช้ในกระบวนการผ่าตัดได้ภายใน 24 ชั่วโมง 

บทความของ Joerg Lenz มชีือ่วา่กระบวนการ Laser Sintering ของ 

PEEK ซึ่งการผลิต PEEK โดยใช้ระบบการผลิตที่เรียกว่า EosINT 

P 800 system ที่อุณหภูมิ 385 องศาเซลเซียส 

 PEEK ที่มีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อในร่างกายและใช้ได้ที่

อุณหภูมิสูงจะถูกนำามาใช้แทนไทเทเนียมสำาหรับกระบวนการปลูก

ถ่ายกะโหลกศีรษะและใบหน้า การปลูกถ่ายอวัยวะดังกล่าวจะทำาได้

โดยใช ้CT-scan เพือ่สรา้งโครงสรา้งของกะโหลกหรอืใบหนา้สำาหรบั

การผ่าตัดก่อน โครงการวิจัยนี้ได้ทดลองกับสัตว์แล้ว Lenz กล่าว

ว่า “เทคโนโลยีการผลิตอวัยวะปลูกถ่ายปัจจุบันไม่สามารถผลิตวัสดุ

ปลูกถ่ายอวัยวะในเชิงพาณิชย์หรือใช้เวลาในการผลิตที่นานกว่า

กระบวนการ Laser Sintering ไม่ว่าจะใช้ไทเทเนียมหรือ PEEK 

ก็ตาม เทคโนโลยีนี้สามารถพัฒนารูปแบบของอวัยวะโดยการใช้

สารเติมแต่ง การออกแบบจะใช้แผ่นตะแกรงที่เป็นโครงเลี้ยงเซลล์

ที่จะทำาให้กระดูกสามารถเติบโตได้บนโครงเลี้ยงเซลล์นี้ วัสดุนี้จะ

เพิ่มประสิทธิภาพการแทรกซึมสารเติมแต่งพวก Hydroxyapatite 

ได้ดี ซึ่งสารชนิดนี้เป็นโพลิเมอร์ชีวภาพที่มีความสามารถในการดูด

ซึมที่ดี” การผลิต PEEK นี้ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ASTM 

Committee F42 สำาหรับเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้สารเติมแต่ง การ

ศึกษาการปลูกถ่ายอวัยวะด้วย PEEK ในสัตว์ยังคงดำาเนินการอย่าง

กระดาษและเทปที่ใช้สำาหรับการผลิตอุปกรณตรวจรักษาโรคราคาถูก

PEEK 
ที่ใช้สำาหรับการปลูกถ่ายกะโหลกศีรษะและใบหน้า
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	 โรคเกี่ยวกับหัวเข่าสร้างความลำาบากให้กับประชาชนจำานวน

หลายล้านคนทั่วโลก	และมีแนวโน้มว่าจะมีประชาชนเป็นโรคนี้มาก

ขึน้เนือ่งจากประชาชนมอีายทุีย่าวนานกวา่ในอดตี	นัน่ทำาใหร้า่งกาย	

รับแรงมากขึ้น	 บริษัท	DSM	 ได้รวมประสบการณ์และความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวัสดุศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจาก

ธรรมชาตินี้	ในฐานะที่บริษัท	DSM	เป็นผู้ผลิตวิตามินรายใหญ่ที่สุด

ในโลกได้ให้ข้อแนะนำาแก่ประชาชนว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา	

โดยนำาเสนอสารอาหารทีม่คีณุภาพสงู	เปน็นวตักรรมใหมแ่ละมคีวาม

ปลอดภัยเช่นเดียวกับการใช้อาหารเสริมต่างๆ	 โดยอาหารชนิดนี้มี

บทบาทสำาคัญในการส่งเสริมสุขภาพของกระดูกและข้อต่อหัวเข่า	

เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายในระยะยาว	 หัวเข่าและข้อต่อ

หัวเข่าที่แบกน้ำาหนักเกินความสามารถทำาให้เกิดแรงกดต่อหัวเข่า

มาก	จงึเปน็สาเหตทุีน่ำาไปสูค่วามเสยีหายทีร่นุแรงขึน้และเกดิความ

ล้มเหลวในการใช้งานของหัวเข่า	นอกจากนี้การออกกำาลังการที่ไม่

ถกูตอ้งและมากเกนิไปจะทำาใหห้วัเขา่อยูภ่ายใตค้วามเครยีด	(Strain)	

อย่างรุนแรงบริษัท	DSM	จะช่วยรักษาหัวเข่าตลอดชีวิตด้วยอาหาร

เสริมที่สามารถช่วยควบคุมน้ำาหนักของร่างกาย

	 หวัเขา่ทีม่ปีญัหาจากการผา่ตดัหรอืการเกดิอบุตัเิหตตุอ้งการวสัดุ

ทีเ่หมาะสมในการรกัษาหรอืซอ่มแซมขอ้ตอ่หวัเขา่	ซึง่ตอ้งเปน็วสัดุ

ทีม่คีวามแขง็แรงมาก	ยดืหยุน่และสามารถเขา้กบัเนือ้เยือ่ในรา่งกาย

มนุษย์ได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน	วัสดุชนิดใหม่ที่เรียกว่า	Dyneema	

Purity®	 เป็นเส้นใยพลาสติกชนิด	Ultra	High	Molecular	Weight	

Polyethylene	(UHMWPE)	 ที่มีความแข็งแรงมากที่สุดในโลก	 มี

ความแข็งแรงมากกว่าเหล็ก	15	เท่าและมีน้ำาหนักเบากว่าเหล็ก	

	 Dyneema	Purity®	ถูกนำาไปใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่ม

มากขึ้น	เนื่องจากมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ	ทนทาน	มีอายุการใช้

งานทีย่าวนาน	มปีระสทิธภิาพในการเขา้กนัไดก้บัเนือ้เยือ่ในรา่งกาย

และมีศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการรักษา	(Clinical	

performance)	เมือ่ประชาชนมอีายยุนืขึน้พบวา่	40%	ของผูท้ีม่อีายุ

มากกว่า	70	ปีจะได้รับความทรมานจากโรคข้อเข่าเสื่อมนี้	รวมทั้ง

มีปัญหาอื่นๆเช่นโรคกระดูกพรุนหรือเกิดการสะสมจากการบาด

เจ็บที่ผ่านมา	สาเหตุเหล่านี้นำาไปสู่ความล้มเหลวในการใช้งานของ	

ข้อเข่า	 วัสดุที่เป็นองค์ประกอบหลักสำาหรับการผลิตข้อต่อหัวเข่า

เทียมของบริษัท	DSM	คือ	Bionate®	Polycarbonate	Urethane	

(PCU)	 เกรดที่ใช้ทางการแพทย์	 เป็นวัสดุที่ผสมผสานเอกลักษณ์

ต่างๆได้แก่ความเหนียว	 ความสามารถเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อใน

ร่างกายและความเสถียรทางชีวภาพ	 สามารถช่วยรักษาหัวเข่าใน

ระยะเวลาอันสั้นได้	รวมทั้งทำาให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยดีขึ้น	ปัจจุบัน

บริษัท	DSM	กำาลังพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์เพื่อช่วยในการ

ผลิตอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เรียบเรียงโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก Omnexus
By plastics Intelligence Unit

UHMWPE 
ที่มีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นสูง
สำาหรับการรักษาข้อต่อหัวเข่า

ต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจาก	EU	 และจะทำาการ

ศึกษาการปลูกถ่ายในมนุษย์ต่อไปในอนาคต

	 ภาพการปลกูถา่ยกะโหลกศรีษะนี้ไดร้บัการออกแบบโดยทมีงาน

จาก	University	Hospital	Maastricht	ประเทศ	Netherlands	(AZM)	

โดยมีหัวหน้าทีมคือ	Dr	Jules	Poukens	และกระบวนการสร้างโครง

กะโหลกศีรษะด้วยโครงเลี้ยงเซลล์กำาลังอยู่ในขั้นดำาเนินการขอสิทธิ

บัตร	Scott	Killian	จากบริษัท	Royal	Engineered	Composites	เป็น

คนอเมรกินัคนแรกที่ใช	้P800	ของบรษิทั	Eos	ในงานดา้นเวชภณัฑ์

และอากาศยาน	ซึ่งเมื่อก่อนเคยใช้กระบวนการ	P100	สำาหรับการ

ผลติชิน้สว่นโลหะซึง่เปน็กระบวนการ	Direct	Metal	Laser	Sintering	

(DMLS)

เรียบเรียงโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก Plastics & Rubber Weekly

By plastics Intelligence Unit
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ภาวะการลงทุน
อุตสาหกรรมพลาสติก 
10 เดือน ปี 2555
นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำานาญการพิเศษ
ผู้อำานวยการกลุ่มงานพลาสติก เคมีภัณฑ์ และกระดาษ
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

	 	 ในวารสาร	 Plastics	 Foresight	 ฉบับที่แล้ว	 ผู้เขียนได้รายงาน

ผลมูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนในรอบ	8	เดือน	ที่มีมูลค่าสูง

ถึง	690,000	ล้านบาท	และให้จับตามองว่า	ในระยะเวลาที่เหลืออีก	

4	เดือนของปี	2555	ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี	2555	จะ

ทำาได้ถึง	8	แสนล้านบาท	หรือไม่	ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายของ

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมหรือบีโอไอเป็นอย่างมาก

	 เพราะยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในระดับ	8	แสนล้าน

บาทนั้น	ถือว่าเป็นยอดการขอรับการส่งเสริมที่สูงที่สุดนับแต่ก่อตั้ง

บีโอไอเลยทีเดียว	!!!

	 ผลปรากฎว่า	ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วง	10	เดือน

ของปี	 2555	 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นสูงถึง	 862,000	 ล้านบาท!!!	 จาก

จำานวน	 1,757	 โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในช่วง	 10	 เดือน	

ป	ี2555	นี	้ซึง่สงูกวา่เปา้หมายทีต่ัง้ไวท้ี	่6.3	แสนลา้นบาทในชว่งตน้ป	ี

2555	เป็นอย่างมาก

	 หากเปรียบเทียบช่วงเวลา	 10	 เดือนของปี	 2555	 และ	 2554		

พบว่า	 ปี	 2555	มีมูลค่าการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ	 94	 จากปี	

2554	 (รอบ	 10	 เดือนปี	 2554	 มียอดการขอรับการส่งเสริมการ

ลงทุน	 444,000	 ล้านบาท)	 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการลงทุน	

ทุกอุตสาหกรรม
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	 นอกจากนัน้	หากพจิารณาดรูายละเอยีดแตล่ะเดอืน	กจ็ะพบวา่	มลูคา่การลงทนุในแตล่ะเดอืนของป	ี2555	กส็งูกวา่	ป	ี2554	และ	2553	ดว้ย	

		 และหากเจาะลกึลงไป	เราจะเหน็รายละเอยีดเพิม่เตมิวา่	โครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิการลงทนุในป	ี2555	นี	้มสีดัสว่นระหวา่งผูป้ระกอบ

การหน้าใหม่และผู้ประกอบการที่ขยายกิจการในอัตราส่วน	 46	 ต่อ	 54	 นั่นหมายถึง	 ผู้ประกอบการเดิมที่ลงทุนอยู่แล้วในประเทศไทย	

มีความมั่นใจในศักยภาพของประเทศ	 จึงมีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น	 ในขณะที่ผู้ประกอบรายใหม่ก็มั่นใจในศักยภาพของประเทศไทย

เช่นเดียวกัน

	 สำาหรับอุตสาหกรรมพลาสติก	ในรอบ	10	เดือน	ตั้งแต่วันที่	1	

มกราคม	2555	ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2555	มีจำานวนโครงการที่ยื่น

ขอรบัการสง่เสรมิ	รวม	175	โครงการ	มลูคา่การลงทนุ	รวมประมาณ	

24,835	ล้านบาท	ซึ่งมีจำานวนมากกว่า	10	เดือนของปี	2554	ที่มี

จำานวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริม	รวม	148	โครงการ	มูลค่า

รวม	21,080	ล้านบาท	โดยเฉพาะในเดือนกันยายน	และตุลาคม	มี

ยอดการขอรบัการสง่เสรมิมลูคา่การลงทนุเฉพาะใน	2	เดอืนนีส้งูถงึ	

7,335	ล้านบาท

	

	 จากข้อมูลข้างต้น	จะเห็นว่า	ในรอบ	10	เดือนปี	2555	มีจำานวน

โครงการและมูลค่าการขอรับการส่งเสริมมากขึ้นเมื่อเทียบกับรอบ	

10	เดือนปี	2554	ถึงร้อยละ	18

	 ในฉบับหน้า	 บีโอไอจะมาสรุปความคืบหน้าการขอรับการส่ง

เสริมการลงทุนในรอบปี	2555	กันอีกครั้ง	แล้วเราลองมาลุ้นกันว่า	

ในปี	 2555	 นี้	 มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจะไปถึงยอด

รวม	1	ลา้นลา้นบาทหรอืไม	่แลว้อตุสาหกรรมพลาสตกิจะมยีอดการ

ขอรับการส่งเสริมเกิน	27,000	ล้านบาท	หรือจะไปถึงยอด	30,000	

ล้านบาทหรือไม่

	 สุดท้ายนี้	 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช	 2556	 นี้	 ผู้เขียน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์สิทธิ์ทั่วสากลโลก	

ดลบนัดาลใหผู้อ้า่นทกุทา่นประสบแตค่วามสขุ	ประกอบธรุกจิการคา้

เจริญรุ่งเรือง	มีเงินไหลมาเทมา	และบีโอไอ	ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง

ของกระทรวงอตุสาหกรรมกพ็รอ้มทีจ่ะเปน็สว่นสนบัสนนุการดำาเนนิ

ธุรกิจของท่านเสมอ	ตามคำาขวัญที่ว่า	“กระทรวงอุตสาหกรรม เป็น

ที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”	 แล้วพบกันใน

ฉบับหน้า	สวัสดีปีใหม่	2556	ครับ
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	 ดร.เกรยีงศกัดิ	์	วงศพ์รอ้มรตัน	์ผูอ้ำานวยการสถาบนัพลาสตกิ	และ	

นายวีรพงศ์	 ไชยเพิ่ม	 ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

ร่วมเสวนาภายใต้	 “Plastic Park - Tomorrow Together”

เพือ่คน้หาแนวทางการผลกัดนั	นคิมอตุสาหกรรมพลาสตกิ	

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาขีดความ

สามารถในการแขง่ขนัใหแ้กอ่ตุสาหกรรมพลาสตกิ

ไทย	 ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการศึกษา

	 ผู้อำานวยการสถาบันพลาสติก	ดร.	เกรียงศักดิ์		วงศ์พร้อมรัตน์	

ร่วมกับ	 ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณประภัสร์	 จงสงวน	

และประธานสายงานเศรษฐกิจโลจิสติกส์	 สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย	 คุณธนิต	 โสรัตน์	 ร่วมเสวนาเชิงลึก	 ภายใต้หัวข้อ	

“อนาคตโลจิสติกส์ไทย”	 ในวันศุกร์ที่	 23	 พฤศจิกายน	 2555

ผอ.สถาบันพลาสติกร่วมผู้ว่า กนอ. ขึ้นเสวนาการผลักดัน “Plastic Park”

ผอ.สถาบันพลาสติก ร่วมเสวนาเชิงลึก...อนาคตโลจิสติกสไทย 

แนวทางการจัดตั้ง	 ตลอดจนข้อเสนอจูงใจที่เหมาะสมให้แก่นัก

ลงทนุทีจ่ะเขา้มาลงทนุในนคิมอตุสาหกรรมพลาสตกิ	(Plastic	Park)	

ณ	 งาน	 Plastics	 Night	 2012	 ในวันศุกร์ที่	 26	 ตุลาคม	 2555	

ณ	 ห้องเจ้าพระยา	 หอประชุมกองทัพเรือ	 กรุงเทพฯ	

ที่จัดขั้นโดย	 กลุ่มพลาสติก	 สภาอุตสาหกรรม	

แห่งประเทศไทย	 และสมาคมอุตสาหกรรม

พลาสติกไทย

ณ	โรงแรมตะวนันา	กรงุเทพฯ	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ป้ระกอบการ	

ทราบถึงระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปัจจุบัน	 แนวทางจาก

หน่วยงานรัฐเกี่ยวกับแผนการดำาเนินงานด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	รวมถึง	แนวโน้มของรูปแบบ	

Multi-Model	Transportation	ของไทยในอนาคต
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	 สถาบันพลาสติก	 จัดอบรมหลักสูตร	 “เทคนิคการฉีดพลาสติก

พื้นฐาน”	ระหว่างวันที่	 31	ตุลาคม	-	2	พฤศจิกายน	2555	 โดย

มีผู้ทรงคุณวุฒิ	 สถาบันพลาสติก	 รศ.วิโรจน์	 	 เตชะวิญญูธรรม	

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ	 เป็นวิทยากร	 โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งพัฒนาให้	

ผูเ้ขา้รว่มการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานในเบือ้งตน้เกีย่วกบั

วัสดุพลาสติกตลอดจนกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วยการฉีดเข้า

สถาบันพลาสติก มุ่งพัฒนาช่างในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

แม่พิมพ์	 โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการอบรมทั้งเชิงทฤษฎีและ

เชิงปฏิบัติจริงหน้าเครื่อง	 ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชนที่ส่ง

พนักงานเข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างมาก

	 นอกจากนีส้ถาบนัพลาสตกิ	ไดจ้ดัอบรมหลกัสตูรตอ่เนือ่งภายใต้	

ชือ่หลกัสตูร	“เทคนคิการฉดีพลาสตกิสำาหรบัชา่งฉดี”	ซึง่เปดิอบรม

ไปแล้วในช่วงเดือนธันวาคม	2555	ที่ผ่านมา
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	 วารสารเชิงวิเคราะห์ที่พร้อมนำาเสนอข้อมูลเชิงลึก	บทความ	บทวิเคราะห์	สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการตลาดต่างๆ	ตลอดจน	

สถิติการค้าในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย	 โดยรูปแบบการนำาเสนอของ	Plastics	Foresight	 ในแต่ละฉบับจะมีประเด็น	

ที่เป็นสาระสำาคัญประจำาฉบับ	 ซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพลาสติกและอุตสาหกรรมอื่นๆ	 แตกต่างกันไป	 ทั้งนี้	 เพื่อเจาะลึกถึง

รายละเอียดของอุตสาหกรรมพลาสติกที่เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ	 อันจะเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาและยกระดับ

อุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างแท้จริง

 Content
Analysis	 สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมพลาสติกและบทความเชิงที่สอดคล้องกับประเด็นหลักประจำาฉบับ

Cover Story		 นำาเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่เป็นประเด็นหลักประจำาฉบับ

Special Interview	 บทสัมภาษณ์ของบุคคลในแวดวงอุตสาหกรรมพลาสติกหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ	 ที่สอดคล้องกับประเด็น

	 	 	 หลักประจำาฉบับ

Plastics News	 ข่าวสารต่างๆ	ในแวดวงอุตสาหกรรมพลาสติก

Investment Analysis บทวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม	พร้อม	Update	 รายชื่อโรงงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์

	 	 	 จาก	BOI	และจดทะเบียนจัดตั้งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

PITH Activity	 กิจกรรมของสถาบันพลาสติกในรอบ	2	เดือน	

Statistics	 สถิติข้อมูลต่างๆ	อาทิ	ปริมาณนำาเข้า	-	ส่งออกของผลิตภัณฑ์พลาสติกไทย	ราคาเม็ดพลาสติก	เป็นต้น

About	Plastics	Foresight

 Profile
รูปเล่ม	 วารสารราย	2	เดือน

ขนาดรูปเล่ม	 A4

จำานวนหน้า	 72	หน้า	

ระบบการพิมพ์	 4	สีทั้งเล่ม

ปก	 กระดาษอาร์ต	210	แกรม	เคลือบ	PVC	ด้าน	+	Spot	UV	1	ด้าน

เนื้อใน	 กระดาษอาร์ตมัน	120	แกรม

จำานวนพิมพ์	 3,000	เล่ม

กำาหนดเผยแพร่	 ทุกวันที่	30	ของเดือนคู่

Plastics Foresight Target
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