อีสานโพล (ESAAN POLL)
ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน โทรศัพท 043-202566 เว็บไซต http://www.ecberkku.com

ตลาดผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องในประเทศจีน
ผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่อง ยกตัวอยางเชน อุปกรณหรือเครื่องมือจําพวกโลหะหรือ
พลาสติกที่ใชในการชวยพยุงตัวของผูปวยหลังจากประสบอุบัติเหตุ หรืออุปกรณที่ใชอํานวยความสะดวกใหแกผูปวย
เชน รถเข็น(Wheel Chair) เปนตน ผลิตภัณฑที่กลาวมานี้ เปนผลิตภัณฑที่ผูประกอบการในประเทศจีนเนนขายสินคาใน
ตลาดภายในประเทศเปน สว นใหญ เนื่อ งจากการใชง านภายในประเทศมีค วามตอ งการในอัต ราที่สูง เพราะ
ประเทศจีนเปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของโลก ดังนั้น ความตองการผลิตภัณฑประเภทนี้ จึงมีความตองการใน
อัตราที่สูง เพราะความเจ็บปวยเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได จึงทําใหมีการคิดคนนวัตกรรมหรืออุปกรณตางๆที่จะนํามาใชกับ
ผูปวย เพื่อทําใหผูปวยฟนฟูสภาพรางกายหลังเจ็บปวย
อยางไรก็ตาม ถึงแมผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องของจีนจะเนนตลาดสวนใหญที่เปน
ตลาดภายในประเทศ แตยังมีบางสวนที่ถูกสงออกไปยังตลาดในตางประเทศซึ่งผลิตภัณฑในกลุม สิน คา ดัง กลา วที่
สงออกสวนใหญเปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีความสามารถในการทําตลาดมากอน และเปนผลิตภัณฑที่ใชงานควบคูกับ
อุปกรณชนิดอื่น โดยจากขอมูลการนําเขา-สงออกของ International Trade Centre (www.trademap.org [11/05/55])
พบวา มีก ารสง ออกผลิต ภัณ ฑท างการแพทยและอุปกรณอื่นๆไปยังตลาดทั่วโลก โดยในป 2009-2010 มีมูลคาการ
สงออกสูงถึง 38,914 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ และ 52,110 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ ซึ่งผลิตภัณฑ 3 อันดับ
แรก ในกลุมสินคาที่เกี่ยวเนื่องทางการแพทยที่มีการสงออกมากที่สุด ไดแก จอ LCD เครื่องกระตุนกระแสไฟฟา (ภาพ
ที่ 1 ) และเสนใยแกวนําแสง เปนตน

ดังปรากฏขอมูลในตารางที่ 1 และภาพที่ 2

ภาพที่ 1 แสดงผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่อง (เครื่องกระตุนกระแสไฟฟา)
ที่มา: www.cooben.com [12/05/55]
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ตารางที่ 1 แสดงมูลคาการสงออกของผลิตภัณฑในกลุมสินคาที่เกี่ยวเนื่องทางการแพทย 10 อันดับแรก
(หนวย : ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลิตภัณฑ

มูลคาการสงออก
พ.ศ. 2552

จอ LCD
เครื่องกระตุนไฟฟา
เสนใยแกวนําแสง
เครื่องควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ
แวนตา (แวนสายตา แวนกันลม)
เลนส ปรึซึม และกระจก
เครื่องบําบัดกลามเนื้อหรือสวนอื่นๆ
เครื่องตรวจสอบสถานะ(น้ําหนัก)
สวนประกอบในเครื่อง X-Ray
เครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟา

20,335
2,712
1,972
1,515
1,279
1,346
1,194
710
790
568

มูลคาการสงออก
พ.ศ. 2552
27,853
3,293
2,756
2,139
1,793
1,745
1,413
1,029
967
948

ที่มา : International Trade Centre
(หนวย : ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ)

จอ LCD

เครื่องกระตุนกระแสไฟฟา

มูลคาการสงออก พ.ศ. 2552

เสนใยแกวนําแสง

มูลคาการสงออก พ.ศ. 2553

ภาพที่ 2 แสดงมูลคาการสงออกของผลิตภัณฑในกลุมสินคาที่เกี่ยวเนื่องทางการแพทย 3 อันดับแรก
ที่มา : International Trade Centre
หากมองในมุ ม ผู ป ระกอบไทยที่ จ ะเข า ไปแข ง ขั น ในตลาดกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการแพทย แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ ที่
เกี่ยวเนื่องในประเทศจีนจําเปนตองใชความพยายามเปนอยางมาก เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางที่เปนอุปสรรคตอการทํา
การคา ประการแรก คือ ประเทศไทยยังตองพึ่งพาการนําเขาผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องจาก
ตางประเทศ โดยมีประเทศจีนเปนประเทศคูคาอันดับสาม รองจากญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ และมีการนําเขา
สินคาจากประเทศจีนคิดเปนมูลคา 454 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ เมื่อเปนเชนนี้ จึงทําใหมีตนทุนในการผลิตสินคาที่สูง
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สงผลใหการนําผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องเขาไปขายในประเทศจีนไมสามารถแขงขันดานราคา
กับผูประกอบการในจีนได เนื่องจากผูประกอบการไทย มีตนทุนในการผลิตที่สูงกวาผูประกอบการจีน เชน ตนทุน
ทางดานวัตถุดิบและแรงงาน เปนตน ประการที่สอง คือ ปจจัยดานนโยบายของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนและ
สงเสริมผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑที่เกี่ยวของทางการแพทย ยัง ไมพ บวา มีน โยบายในการผลัก ดัน ให
ผู ป ระกอบการของไทยเข า ไปแข ง ขั น ในตลาดจี น ได เนื่องจากรัฐ บาลไทยมุง เนน ในการสงเสริมผูประกอบการของ
อุตสาหกรรมประเภทอื่น เชน อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มากกวาผูประกอบการที่ผลิตอุปกรณ
ทางการแพทย ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลไทยมุงหวังที่จะใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตที่ใหญ
ที่สุดในทวีปเอเชีย ดังนั้น ดวยปจจัยเหลานี้จึงเปนการยากที่ผูประกอบการไทยจะเขาไปทําตลาดในประเทศจีน แตทั้งนี้
ถึงจะมีปจ จัยที่ เปนอุ ปสรรคหลายดา น ตลาดจีน ยัง คงชื่น ชอบในผลงานการผลิต สิน คา ของผูป ระกอบการไทย
เนื่องจากแรงงานไทยมี ฝ มื อ เป น ที่ย อมรับ จึ ง สง ผลให ผ ลิต ภั ณ ฑที่สง ออกจากประเทศไทยมีคุณ ภาพ และมีก าร
ออกแบบผลิ ตภัณ ฑที่นํา สมัย ประกอบกั บ มี ก ารใชเ ทคโนโลยีที่ทั น สมั ย เพื่ อ ชว ยในการผลิต เมื่อ เปน เชน นี้ จึง ทํา
ให ผ ลิต ภัณ ฑมีคุณ ภาพและเปน ที่ต อ งการของตลาด ถ า หากต อ งการนํา สิน คา เขา ไปสรา งตลาดในประเทศจี น
ผูป ระกอบการไทย ควรที่จ ะนํา เสนอสิน คา ใหแ กลูก คา ในดา นคุณ ภาพ ความน า เชื่อ ถือ เทคโนโลยีใ นการผลิต
เพื่ อ ทํา ให เ กิ ด ความไดเ ปรีย บทางการแข ง ขั น มากกว า การไปแขง ขัน ทางดา นราคา เนื่อ งจากผูป ระกอบกายไม
สามารถไปแข ง ขั น ทางดา นราคากับ ผูป ระกอบการจี น ได ดั ง นั้ น ผลิ ต ภัณ ฑที่เ กี่ย วเนื่อ งทางการแพทยที่มีค วาม
เปน ไปไดในการเขาไปทําตลาดในจีน คือ อุปกรณทางการแพทยที่ทําจากยางพารา เชน ถุงมือยาง ไมเทาพยุงตัว เปนตน
เนื่องจากประเทศไทย เปนศูนยกลางในการผลิตยางพาราของโลก และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินคาที่แปรรูปมาจาก
ยางพารา ดังนั้น ผูประกอบการของไทย จึงตองหมั่นศึกษาและพัฒนาสินคาของตนเองใหมีความโดดเดน เพื่อทําใหสินคา
ไดรับการยอมรับและสรางโอกาสในการขยายฐานการสงออกไปยังเมืองอื่นๆในจีน
อยางไรก็ดี ถาหากผูประกอบการไทย ไมสามารถรับมือกับการแขงขันทางดานราคากับผูประกอบการจีนได
ผูประกอบการไทยควรที่จะพลิกรูปแบบการทําธุรกิจ กลาวคือ อาจจะตองนําเขาผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภัณฑที่
เกี่ยวเนื่องจากจีน เพื่อนําเขามาจําหนายและทําตลาดในประเทศ เนื่องจากสินคาที่นําเขาจากจีนมีราคาถูก แตควรคํานึงถึง
ภาษีศุลกากร และคาขนสงจากการนําเขา ในทางกลับกัน ถาหากผูประกอบการไทยมีความประสงคในการที่จะสงออก
สินคาไปจีน ผูประกอบการไทย ควรแขงขันกับผูประกอบจีนในดานคุณภาพของสินคา และนําเสนอสินคาใหมีความ
โดดเดนกวาผูประกอบการจีน เนื่องจากไมสามารถแขงขันทางดานราคาได
คณะนักวิจัย ศูนยวจิ ัยเศรษฐกิจและธุรกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอขอบคุณ คุณพรรณกาญจน เจียมสุชน
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาตางประเทศ (Thai Trade Center) ณ นครกวางโจว ที่กรุณาใหขอมูลที่เปน
ประโยชนในการศึกษาครั้งนี้

