
Thị trường Dược phẩm Điện tử Toàn cầu 

Thị trường hiệu thuốc điện tử toàn cầu được phân khúc theo loại 

sản phẩm, địa lý và danh mục thuốc.  Nó bị chi phối bởi phân khúc 

thuốc OTC. Thị trường hiệu thuốc điện tử dự kiến sẽ phát triển 

nhanh chóng trong những năm tới, do nhu cầu ngày càng tăng đối 

với các thiết bị điện tử và sự tiện lợi của mua sắm trực tuyến.  Ước 

tính sẽ tạo ra doanh thu hơn 2 tỷ USD vào năm 2023. Dưới đây là 

một số yếu tố sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường này.  

Tại Bắc Mỹ, thị trường E-Pharmacy đã được hình thành và thu hút 

được một lượng lớn dân cư. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm đang làm việc để thúc đẩy ngành dược điện tử và giáo dục 

công chúng. Ủy ban Châu Âu đang làm việc để điều chỉnh thị 

trường hiệu thuốc điện tử với các hướng dẫn nghiêm ngặt.  Sự phát 

triển của thị trường hiệu thuốc điện tử trong bối cảnh toàn cầu được 

dự báo sẽ tiếp tục, do mức giá hấp dẫn mà các công ty lớn đưa ra.  

Sự phát triển của thị trường dược phẩm điện tử được dự đoán sẽ 

được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố.  Việc sử dụng 

Internet ngày càng tăng và sự thâm nhập của Internet là hai trong 

những động lực chính cho sự phát triển của thị trường này.  Ngoài 

ra, nhu cầu ngày càng tăng về bảo quản dược phẩm trong dây 

chuyền lạnh cũng là một yếu tố chính.  Hơn nữa, số lượng người 

sử dụng Internet ngày càng tăng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát 

triển của ngành dược điện tử. 
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Các kênh phân phối chuyên dụng là động lực chính cho sự tăng 

trưởng của thị trường. Hơn nữa, số lượng người mua sắm trực 

tuyến ngày càng tăng sẽ thúc đẩy thị trường phát triển hơn 

nữa. Hơn nữa, các Sản phẩm điện tử sẽ được hưởng lợi từ việc sử 

dụng ngày càng nhiều dịch vụ y tế từ xa ở một số khu vực, vì nó 

làm giảm sự phụ thuộc vào các bên thứ ba.  Hơn nữa, việc sử dụng 

điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng tăng được dự 

đoán sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường hiệu thuốc điện tử.  

Khu vực có thị phần dược điện tử cao nhất là Châu Á - Thái Bình 

Dương. Khu vực này dự kiến sẽ đạt thị phần cao nhất vào năm 

2020, nhờ vào dân số đông và tỷ lệ hiểu biết kỹ thuật số ngày càng 

tăng. Trung Quốc và Ấn Độ là hai khu vực khác có những người 

đóng vai trò quan trọng nhất.  Hơn nữa, các quy định thay đổi cũng 

sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường dược điện tử.  Công 

nghệ này ngày càng trở nên tiện lợi và tiết kiệm chi phí cho người 

tiêu dùng và ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe.  

Thị trường hiệu thuốc điện tử được thống trị bởi khu vực Bắc 

Mỹ. Sự tăng trưởng của nó được thúc đẩy bởi sự tiện lợi của việc 

mua thuốc trực tuyến. Khi sự thâm nhập internet tiếp tục tăng, 

nhiều người tiêu dùng có thể tiếp cận thuốc dễ dàng hơn.  Hơn 

nữa, nhu cầu sử dụng thuốc qua internet ngày càng tăng cũng sẽ 

dẫn đến sự xuất hiện của các công ty bán thuốc trực tuyến lớn và 

địa phương. Hơn nữa, nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản 

phẩm và dịch vụ y tế kỹ thuật số sẽ được thúc đẩy bởi dân số lão 

khoa ngày càng tăng. 

Thị trường hiệu thuốc điện tử sẽ do Bắc Mỹ thống trị.  Thị trường 

Hoa Kỳ dự kiến sẽ phát triển nhanh chóng khi số lượng hiệu thuốc 

điện tử ngày càng tăng. Thị trường hiệu thuốc điện tử sẽ có tiềm 

năng phát triển mạnh mẽ ở Bắc Mỹ, nhờ sự tập trung cao của các 

công ty trong khu vực. Hơn nữa, nhu cầu ngày càng tăng đối với 

thuốc OTC sẽ được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19 và thị trường 

hiệu thuốc điện tử đang phát triển ở châu Âu.  



Dân số già ngày càng tăng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy thị 

trường hiệu thuốc điện tử. Người tiêu dùng lớn tuổi có xu hướng 

sử dụng dịch vụ hiệu thuốc điện tử hơn người tiêu dùng trẻ tuổi, vì 

họ có nhiều khả năng bị bệnh mãn tính và suy giảm cơ bắp.  Hơn 

nữa, thị trường hiệu thuốc điện tử được dự báo sẽ tăng trưởng với 

tốc độ CAGR trên 40% trong giai đoạn dự báo.  Ngoài lượng bệnh 

nhân lão khoa đang phát triển, ePharmacy cũng được kỳ vọng sẽ 

phát triển với tốc độ nhanh chóng cũng như số lượng lớn.  

Với số lượng người sử dụng internet ngày càng tăng, thị trường 

hiệu thuốc điện tử đang phát triển nhanh chóng.  Sự tăng trưởng 

của các hiệu thuốc điện tử trong khu vực được dự đoán sẽ đạt 1,2 

tỷ đô la vào năm 2026. Điện tử được cấp phép là một sự bùng nổ 

lớn đối với các công ty dược phẩm.  Ngành công nghiệp dược điện 

tử cũng đang bùng nổ trong các bệnh viện, vì đơn thuốc điện tử 

ngày càng được chấp nhận. Những yếu tố này làm cho thị trường 

dược phẩm điện tử trở thành một phần có giá trị của toàn ngành.  

Các nước phát triển đã hình thành thị trường hiệu thuốc điện 

tử. Tuy nhiên, các nước đang phát triển như Ấn Độ đang có tốc độ 

tăng trưởng cao. Do đó, ngành dược điện tử đang bùng nổ trong 

nước, đặc biệt là lĩnh vực thương mại điện tử.  Các quốc gia đang 

phát triển có cơ hội mở rộng hiệu thuốc điện tử lớn hơn các quốc 

gia phát triển. Hơn nữa, họ đang ngày càng áp dụng công nghệ, 

cho phép giao hàng nhanh hơn và chi phí thuốc thấp hơn.   

Câu hỏi thường gặp: 

Thị trường dược phẩm điện tử lớn đến mức nào?  

Thị phần ngành dược phẩm điện tử toàn cầu đã vượt qua 68 tỷ USD 

vào năm 2021 và sẵn sàng chứng kiến CAGR 16,8% cho đến năm 

2028 do nhận thức ngày càng tăng về các dịch vụ và số lượng 

người dùng điện thoại thông minh ngày càng tăng trên toàn thế giới.  

E-pharmacy có nghĩa là gì? 



E-pharmacy, còn được gọi là dược phẩm internet hoặc dược phẩm 

trực tuyến, là một nền tảng kỹ thuật số liên quan đến việc bán 

thuốc và thuốc cho người tiêu dùng.  

Các sản phẩm OTC được thêm vào dự báo  ngành dược phẩm 

điện tử như thế nào? 

Các sản phẩm OTC chiếm hơn 70% thị phần ngành vào năm 2021 

và sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể đến năm 2028 do nhận 

thức và giáo dục ngày càng tăng liên quan đến thuốc chính cho 

các bệnh phổ biến trong dân số. 

Thị trường dược phẩm điện tử Bắc Mỹ có giá trị gì?  

Bắc Mỹ nắm giữ gần 35% doanh thu ngành dược phẩm điện tử vào 

năm 2021 và sẽ chứng kiến sự mở rộng với sự thâm nhập internet 

ngày càng tăng và áp dụng nhanh chóng các công nghệ kỹ thuật số 

trong khu vực. 

 


