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รัฐมนตรีสหภาพฯ ต้องการให้อินเดียเป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมยา 

 

นาย Mandaviya Mansukh รัฐมนตรีของสหภาพเคมีภัณฑ์และปุ๋ย (Union Chemicals and Fertilisers) 
เรียกร้องให้อุตสาหกรรมยาตั้งอินเดียให้เป็นฐานการผลิต เนื่องจากอินเดียเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยส าหรับการ
ลงทุน  

ในการปราศรัยในการประชุมสุดยอดนักลงทุนเรื่อง 'โอกาสและความร่วมมือในอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์
การแพทย์' (Opportunities & Partnerships in Pharma & Medical Devices) ' รัฐมนตรีได้กล่าวถึงการปฏิรูปของ  
อุตสาหกรรมทีร่ัฐบาลให้การสนับสนุนและความพยายามในการท าให้อินเดียเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนที่ดีที่สุดใน
โลก  

“ผมอยากจะบอกนักลงทุนว่านายกรัฐมนตรี Modi ได้กล่าวไปแล้ว โปรดเข้ามาลงทุนและผลิตในอินเดีย  
ตั้งอุตสาหกรรมที่นี่ ประเทศเราให้สภาพแวดล้อมการลงทุนที่ปลอดภัยเช่นเดียวกับที่คุณจะพบในประเทศของคุณ” 
Mandaviya กล่าวในงานออนไลน์  
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เขาตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลได้ด าเนินการตามข้ันตอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ และอุตสาหกรรม
ยาทั่วโลกควรได้รับประโยชน์จากการลงทุนนี้  

เราไม่มีอคติต่อผู้ที่เข้ามาลงทุนจากต่างประเทศ และทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน นาย Mandaviya 
กล่าว พร้อมสรุปเหตุผลส าหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศ  

เขากล่าวว่ารัฐบาลพยายามที่จะท าให้อินเดียเป็นศูนย์กลางการผลิตและจ าหน่ายยาของโลก (อินเดียมีฉายานามว่า
ร้านขายยาโลก)  และตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลอยู่ในขั้นตอนของการจัดตั้ง Drug parks ขนาดใหญ่สามแห่งในประเทศด้วย 
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ข้อเสนอแนะและความเห็นของส านักงานฯ  

 อินเดียเป็นผู้จัดส่งยาสามัญรายใหญ่ที่สุดของโลก จัดส่งวัคซีนชนิดต่างๆ มากกว่า 50% ของความต้องการโลก 

40% ของยาในสหรัฐอเมริกามาจากอินเดีย และ 25% ของยาทั้งหมดในสหราชอาณาจักรมาจากอินเดียเช่นกัน อินเดียอยู่ใน

อันดับที่ 3 ในด้านการผลิตยาตามปริมาณ และอันดับที่ 14 ตามมูลค่า อุตสาหกรรมยาในประเทศประกอบด้วยเครือข่าย

บริษัทยา 3,000 แห่ง และหน่วยการผลิตประมาณ 10,500 แห่ง อินเดียมีความส าคัญในภาคเภสัชกรรมระดับโลก เนื่องจาก

มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจ านวนมากที่มีความเชี่ยวชาญท าให้อุตสาหกรรมมีความก้าวหน้า ประกอบกับการ

สนับสนุนส่งเสริมของรัฐบาล อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของอินเดีย มีผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมทั้งจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน อุตสาหกรรมยาอินเดียมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 30% ที่ผ่านมาอินเดียมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาและเภสัชกรรม

หลากหลายรูปแบบ เช่น  ต ารับยา  สารตัวกลาง ผลิตภัณฑ์ชีววิทยา ผลิตภัณฑ์ทางด้านการผ่าตัด อายุรเวทและผลิตภัณฑ์

สมุนไพร รวมถึงการผลิตยาให้กับบริษัทต่างๆ อีกทั้งยังมีการประมาณการว่ากว่า 80% ของยาต้านรีโทรไวรัส (ARV) ที่มีการ

ใช้ทั่วโลกเพ่ือต่อสู้กับโรคเอดส์ (AIDS) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องได้รับการจัดหาโดยบริษัทยาของอินเดีย อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพของอินเดียประกอบด้วยชีวเภสัชภัณฑ์ บริการชีวภาพ เกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพ และชีวสารสนเทศ 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของอินเดียมีมูลค่า 64 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 และคาดว่าจะสูงถึง 150 พันล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2568 ไทยควรพิจารณามาลงทุนในอินเดียหรือร่วมเป็นห่วงโซ่การผลิตในวัตถุดิบชั้นต้นและกลางที่

จ าเป็นต่อการผลิตในอุตสาหกรรมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทยแ์ละอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของอินเดีย 

ขนาดตลาด 

 จากการส ารวจเศรษฐกิจอินเดียปี 2564 ตลาดในประเทศคาดว่าจะเติบโต 3 เท่าในทศวรรษหน้า ตลาดยาใน

ประเทศของอินเดียอยู่ที่ประมาณ 42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 และมีแนวโน้มว่าจะสูงถึง 65 พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯภายในปี 2567 และขยายต่อไปอีกจนไปถึง 120-130 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2573 ส าหรับอุปกรณ์

การแพทย์ของอินเดียมีก็มีมูลค่าสูงถึง 10.36  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบฯ 2563 หากยังคงเติบโตต่อเนื่องปีละ 37% 

คาดว่าในปี 2568 จะมีมูลค่าสูงถึง 50 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
 

การส่งออก  
ในปีงบประมาณ 2564 การส่งออกยาและเวชภัณฑ์ของอินเดียมีมูลค่า 24.44 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อินเดียเป็น 

ผู้ส่งออกสินค้าทางการแพทย์รายใหญ่อันดับที่ 12 ของโลก ภาคเภสัชกรรมของประเทศมีส่วน 6.6% ของการส่งออกสินค้า
ทั้งหมด ณ เดือนพฤษภาคม 2564 อินเดียได้ส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 จ านวน 58.64 ล้านวัคซีน ซึ่งประกอบด้วยเงิน
ช่วยเหลือ (0.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) การส่งออกเชิงพาณิชย์ (0.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และการส่งออกภายใต้แพลตฟอร์ม 
COVAX  (0.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ไปยัง 71 ประเทศ ยาอินเดียส่งออกไปกว่า 200 ประเทศทั่วโลก โดยสหรัฐฯ เป็นตลาดหลัก 
ยาสามัญคิดเป็น 20% ของการส่งออกทั่วโลกในแง่ของปริมาณ ท าให้ประเทศเป็นผู้ให้บริการยาสามัญรายใหญ่ที่สุดในโลก 
การส่งออกยาและเวชภัณฑ์ของอินเดียอยู่ที่ 3.76 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ระหว่างเดือนเมษายน 2564 ถึงพฤษภาคม 2564 
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การลงทุนและการพัฒนาล่าสุด  
คณะรัฐมนตรีสหภาพแรงงานยอมรับการแก้ไขนโยบายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่มีอยู่ในภาคเภสัช

กรรม เพ่ือให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้สูงถึง 100% ภายใต้เส้นทางการผลิตอุปกรณ์การแพทย์อัตโนมัติ 
(Automatic Route) ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ภาคยาและเวชภัณฑ์ของอินเดียได้รับ Cumulative FDI มูลค่า 17.99 
พันล้านเหรียญสหรัฐระหว่างเดือนเมษายน 2543 ถึงมีนาคม 2564 
 

หนทางข้างหน้า  
การใช้จ่ายด้านยาในอินเดียคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน 9-12% ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท าให้อินเดียกลายเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศ

ชั้นน าในด้านการใช้จ่ายด้านยา ในอนาคตข้างหน้า การเติบโตที่ดีขึ้นของยอดขายในประเทศจะขึ้นอยู่กับความสามารถของ
บริษัทต่างๆ ในการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการรักษาเรื้อรังส าหรับโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ยาต้าน
เบาหวาน ยาซึมเศร้า และยาต้านมะเร็ง ซึ่งก าลังเพ่ิมขึ้น รัฐบาลอินเดียได้ด าเนินการหลายขั้นตอนเพ่ือลดต้นทุนและลดค่า
รักษาพยาบาล การน ายาสามัญเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วยังคงเป็นประเด็นส าคัญ และคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทยาของ
อินเดีย นอกจากนี้ แรงผลักดันในโครงการด้านสุขภาพในชนบท ยาช่วยชีวิต และวัคซีนป้องกันยังส่งผลดีต่อบริษัทยาด้วย 
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2. www.ibef.org/industry/pharmaceutical-india.aspx 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.businesstoday.in/

