
เวชภัณฑ์: ตลาดท่ีน่าลงทุนของโปแลนด์ 
 
1. ภาพรวมตลาดเวชภัณฑ์ของโปแลนด์ 

 ในปี 2563 ตลาดเวชภณัฑ์ของโปแลนด์มีมูลค่าประมาณ 377,000 ลา้นบาท ถือเป็นตลาดท่ีมีการ
ขยายตัวสูงท่ีสุดในกลุ่มประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวนัออก โดยเฉพาะยาสามัญประเภท Generics 
Medicine มีอตัราการขยายตวัเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 6.1 ต่อปี ขณะท่ียาสามญัประเภท Nonprescription หรือ Over-
The-Counter (OTC) มีอตัราการขยายตวัเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 5.8 ต่อปี และยาประ เภท Innovative Medicine ซ่ึง
คิดคน้ภายในประเทศโปแลนด์ มีอตัราการขยายตวัเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 2.6 ต่อปี ตลาดเวชภณัฑข์องโปแลนด์
ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 100,000 ต าแหน่ง กว่าร้อยละ 30 เป็นผูวิ้จัยท่ีส าเร็จการศึกษาทางด้าน Bio-
pharmaceutical โดยในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา มีเวชภณัฑท่ี์คิดคน้และจดสิทธิบตัรแลว้ไม่ต ่ากวา่ 300 สิทธิบตัร 

 
ท่ีมา: Polish Investment and Trade Agency 

ทั้งน้ี หากเปรียบเทียบกบักลุ่มประเทศยุโรปตะวนัตก ตลาดเวชภณัฑข์องโปแลนด์ยงัคงมีขนาดไม่
ใหญ่มากนกั อยา่งไรก็ดี ดว้ยการสนบัสนุนดา้นการวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเวชภณัฑ์ ซ่ึงเห็นได้
จากมูลค่าการลงทุนในด้าน Research and Development ในปี 2562 ซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 3,560 ล้านบาท 
นบัวา่สูงท่ีสุดในกลุ่มประเทศยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก รองมาไดแ้ก่ฮงัการี (2,420 ลา้นบาท) บลักาเรีย 
(910 ลา้นบาท) โรมาเนีย (800 ลา้นบาท) และสาธารณรัฐเชค (360 ลา้นบาท) ตามล าดบั ท าให้โปแลนด์มี
ศกัยภาพและความพร้อมในการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ รวมถึงเป็นศูนยก์ลางของศูนย ์R&D จากบริษทัผูผ้ลิต
เวชภณัฑร์ายใหญ่จากต่างประเทศ อาทิ Pfizer, Roche, Bayer, AstraZeneca และ Takeda เป็นตน้ 
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2. การลงทุนจากต่างประเทศ 

ในปี 2563 โปแลนด์มีการลงทุนจากต่างประเทศในโครงการในอุตสาหกรรมเวชภณัฑจ์ านวน 31 
โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 27,500 ลา้นบาท ก่อให้เกิดการจา้งงานใหม่กว่า 3,300 ต าแหน่ง ในจ านวน
ดังกล่าว มีการลงทุนจากบริษัทผูผ้ลิตเวชภัณฑ์รายใหญ่จากต่างประเทศจ านวน 17 ราย ท่ีเข้ามาตั้ ง
โรงงานผลิต ห้องวิจยั Biotechnology รวมถึงศูนย ์R&D ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในกรุงวอร์ซอและ
กระจายอยูใ่นพื้นท่ีเมืองหลกัของโปแลนด ์

 
ท่ีมา: Polish Investment and Trade Agency 

ผูป้ระกอบการต่างชาติยงัให้ความส าคญักบัการสร้างความร่วมมือในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
ร่วมกบัสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยั ซ่ึงโปแลนด์มีสถาบนัท่ีเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนดา้นไบโอ
เทคโนโลยีมากกว่า 40 แห่งและกว่า 100 สาขาวิชา รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับผูป้ระกอบการ
โปแลนดท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อคน้ควา้วิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยดีว้ย อาทิเช่น 

-  AstraZeneca มีความร่วมมือกับ University of Warsaw และ  Klaster LifeScience Krakow เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางดา้น Healthcare และคน้ควา้นวตักรรมใหม่ๆ 

- Pfizer ลงนามความร่วมมือระยะเวลา 5 ปีร่วมกบั University of Warsaw เพื่อสนับสนุนโครงการ
ของนักศึกษาและนักวิจัย และลงนามความร่วมมือระยะเวลา 4 ปีต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 2 ร่วมกับ Polish 
Association of Centres for Technology Transfer ในการแลกเปล่ียนทีมงานนักวิทยาศาสตร์กบัสถาบันวิจยั
ในโปแลนดก์วา่ 18 แห่ง 

- Roche เปิดศูนย์วิจัยร่วมกับ Lukasiewicz Port Polski Osrodek Rozwaju Technologii ในการวิจยั
เก่ียวกบั mRNA เพื่อคิดคน้นวตักรรมวคัซีนตา้นมะเร็งและการเวชภณัฑใ์นการบ าบดัโรคมะเร็ง 
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3. ผู้ประกอบการโปแลนด์ท่ีมีศักยภาพ 

นอกเหนือจากการลงทุนจากต่างประเทศแลว้ ผูป้ระกอบการโปแลนดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตลาดเวชภณัฑ์
เองก็มีศกัยภาพในการผลิตและการวิจยัสูงเป็นอนัดบัตน้ๆ ของสหภาพยุโรป และถือไดว้่ามีจ านวนนักวิจยั
ดา้น Bio-pharmaceutical ในอุตสาหกรรมดงักล่าวสูงเป็นอนัดบัท่ี 5 ของสหภาพยุโรป โดยผูป้ระกอบการ
โปแลนดท่ี์มีศกัยภาพ อาทิเช่น 

 

Polfa Tarchomin - เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดใน
ตลาดเวชภณัฑข์องโปแลนด์ ซ่ึงเปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1823 
(พ.ศ. 2366) เช่ียวชาญดา้นผลิตภณัฑ ์Anti-infective มีพนกังานกว่า 
1,000 คน และด าเนินการผลิตตวัยาสามญักวา่ 30 ผลิตภณัฑ ์

 

Polpharma – เป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการรายใหญ่ของโปแลนด์ ซ่ึง
ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาประ เภท  Active Pharmaceutical 
Ingredient (API) ไปยงักวา่ 60 ประเทศ มีพนกังานกวา่ 7,500 คน 

 

ADAMED – เป็นผูผ้ลิตและผูเ้ช่ียวชาญในการคน้ควา้วิจยัเวชภณัฑ์
ในกลุ่ม Oncology และ Diabetology โดยมีผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรม
ท่ีคิดคน้และจดสิทธิบตัรแลว้กวา่ 200 สิทธิบตัร 

 

ExploRNA Therapeutics – เป็นผู ้เ ช่ียวชาญด้านไบโอเทคโนโลยี 
mRNA และมีการจดสิทธิบตัรในการดัดแปลง mRNA ไปแลว้กว่า 
40 สิทธิบตัร  

 

Polpharma Biologics –  เ ป็นบ ริษัทใน เค รือของ  Polpharma ท่ี
เช่ียวชาญในการวิจยัและผลิตเวชภณัฑป์ระเทศ Biosimilars รายใหญ่
ของสหภาพยโุรป 

 

Mabion S.A. ผูป้ระกอบการดา้นไบโอเทคโนโลยี เช่ียวชาญในการ
ผลิต Recombinant proteins ซ่ึ ง ร่วมมือกับ Novavax เตรียมผลิต
วคัซีน NVX-CoV2373 ส าหรับตา้น COVID-19 เพื่อจดัจ าหน่ายใน
ตลาดโลก 
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4. การสนับสนุนจากภาครัฐ 

รัฐบาลโปแลนด์ได้ให้ความส าคญักับอุตสาหกรรมยา และยกให้เป็นหน่ึงใน  3 สาขาหลักท่ีจะ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้นในช่วง 10 ปีขา้งหน้า ควบคู่ไปกบัอุตสาหกรรม ICT และ
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า (Electromobility) โดยสามารถสรุปการสนบัสนุนการลงทุนของภาครัฐไดด้งัน้ี 

- รัฐบาลโปแลนด์ได้ก าหนด Investment Zone (IZ) ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ ควบคู่กับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ Special Economic Zone (SEZ) โดยให้สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีแก่ผูป้ระกอบการในการ
ลดหย่อนภาษีระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 70 และให้ระยะเวลาการรับสิทธิประโยชน์ 10-15 ปี โดยเขต
เศรษฐกิจพิเศษท่ีมีการลงทุนในดา้นไบโอเทคโนโลยีและเวชภณัฑ์แลว้ อาทิ Lodz SEZ, Pomeranian SEZ 
และ Walbrzych SEZ "Invest-Park " เป็นตน้ 

- รัฐบาลโปแลนด์มีนโยบายให้การสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรม
ยา ในสัดส่วนระหวา่งร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 25 ของเงินลงทุน โดยขึ้นอยูก่บัท่ีตั้ง ขนาดของบริษทั และรูปแบบ
ของโครงการลงทุน 

- EU Funds โปแลนดไ์ดรั้บเงินอุดหนุนจาก EU ในปีงบประมาณ 2564-2570 กวา่ 160 ลา้นยโูร โดย
รัฐบาลโปแลนด์ไดป้ระกาศจดัสรรเงินส่วนหน่ึงเพื่อส่งเสริมการวิจยัและพฒันาในสาขาหลกั 3 สาขาไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electromobility) และอุตสาหกรรมยา ซ่ึงจะมีการ
สนบัสนุนทั้งในรูปแบบเงินอุดหนุนและเงินกูใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยั ทั้งน้ี ยงัไม่
มีการระบุจ านวนเงินงบประมาณท่ีชดัเจน 

- การสนบัสนุนทางดา้นภาษีอ่ืนๆ อาทิ การลดหยอ่นภาษีส าหรับรายไดท่ี้เกิดจากสิทธิบตัรร้อยละ 5 
การลดหย่อนภาษีส าหรับรายไดข้องศูนยว์ิจยัและพฒันา (R&D) สูงสุด 250% และการยกเวน้ภาษีส าหรับ
อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 
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ความเห็น/ข้อสังเกต 

 1. ตลาดเวชภณัฑข์องโปแลนด์ถือไดว้่าเป็นตลาดท่ีมีการขยายตวัค่อนขา้งสูงในสหภาพยุโรป ซ่ึงมี
แนวโนน้ท่ีจะเกิดการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมีปัจจยัสนับสนุนท่ีหลากหลาย เช่น 
การเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุการระบาดของเช้ือโรคสายพนัธ์ใหม่ในคนและสัตว ์ความต่ืนตวัของผูบ้ริโภคในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนการสนบัสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐ เป็นตน้ 

2. นอกจากธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและการผลิตเวชภณัฑ์โดยตรงแลว้ ธุรกิจประเภท Modern 
business services ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทยแ์ละสุขภาพ ก็มีแนวโน้มขยายตวัดว้ยเช่นกนั โดยในโปแลนด์มี
ธุรกิจ Startup ท่ีมีการให้บริการทางด้าน IT เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนอุตสาหกรรมยาเพิ่มมากขึ้นและ
ไดรั้บความนิยมมากขึ้น อาทิเช่น DocPlanner เป็นบริษทัสตาร์ทอพัท่ีให้บริการแพลทฟอร์มดา้นการแพทย์
เพื่อจบัคู่และวางแผนการนัดตรวจสุขภาพร่างกาย ระหว่างแพทย ์ผูป่้วย และสถานพยาบาล ผ่านระบบ
ออนไลน์ และ Sii Poland ผูพ้ฒันาระบบ E-Blood ซ่ึงใช้เทคโนโลยี ICT ในการบริหารจดัการระบบโลหิต
สาธารณะ ทั้งการควบคุมดูแลปริมาณโลหิต รวมถึงวิเคราะห์ความตอ้งการตามกรุ๊ปเลือด โดยเช่ือมโยง
ขอ้มูลระหวา่งผูบ้ริจาคโลหิต ศูนยบ์ริจาคโลหิต และสถานพยายาล 

3. สินคา้และบริการดา้นสุขภาพและความงาม มีแนวโน้มขยายตวัตามไปดว้ย เน่ืองจากผูบ้ริโภคเร่ิม
เห็นถึงความจ าเป็นในการดูแลสุขอนามยัอย่างต่อเน่ืองหลงัการรักษาโรค และป้องกนัปัญหาสุขภาพและโรคภยั
ไขเ้จ็บในอนาคต ซ่ึงส่งผลใหผ้ลิตภณัฑป์ระเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ  ผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติ และ Vegan  
สินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ และเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั มีอตัราการขยายตวัเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี รวมไปถึง 
บริการดา้นสุขภาพและความงาม เช่น ฟิตเนส สถานกายภาพบ าบดั ร้านนวด และสปา เป็นตน้ 

4. การขยายตวัของตลาดอย่างต่อเน่ืองถือเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการท่ีสามารถน าเสนอสินคา้ท่ีผลิต
จากทางวตัถุดิบจากธรรมชาติเพื่อเป็นทางเลือก รวมถึงผูป้ระกอบการไทยซ่ึงถือว่ามีศกัยภาพในดา้นการวิจยั
และคน้ควา้เวชภณัฑท่ี์สกดัจากวตัถุดิบตามธรรมชาติดว้ยเช่นกนั 
 

------------------------------------------------ 

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
กนัยายน 2564 
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