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บทคัดย่อ
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤติโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 วิกฤตินี้นาไปสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและถดถอยของประเทศ ร้านยาแม้เป็นสถานบริการในระดับปฐมภูมิที่มี
บทบาทในการให้บริการด้านยาและส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชนแล้ว ยังจัดเป็นธุรกิจค้าปลีกทีด่ าเนิน
ธุรกิจโดยหวังผลกาไรด้วย ในช่วงวิกฤติโรคระบาดมีร้านยาบางส่วนได้รับผลกระทบต่อรายได้แต่หลังจากพ้นช่วงวิกฤติ
โรคระบาด การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจขยายวงกว้างที่ส่งผลต่อการประกอบการและผลกาไร
ของร้านยาหลาย ๆ ร้านได้ การวิเคราะห์หาโอกาสในภาวะวิกฤติ แล้วนามาพัฒนาร้านยาอาจเป็นหนทางหนึ่งในการนา
ธุรกิจร้านยาเติบโตต่อไปได้ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการหาโอกาสและการพัฒนาร้านยาหลังการ
ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยแนวทางการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ PESTEL และได้แนวทางการ
พัฒนาหลายแนวทางอาทิ การเข้าร่วมโครงการ “รับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล” และ โครงการ
“ร้านธงฟ้าประชารัฐ” การนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ เช่น การทาสมาชิก/การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
การประชาสัมพันธ์ร้าน การใช้เทคโนโลยีทางไกลในการให้คาปรึกษาสุขภาพและยาและการพัฒนาด้านการจัดการพื้นที่
ภายในร้านยาให้เป็นสัดส่วน สะอาด สวยงาม สว่างสะดุดตาเพื่อรองรับผู้รับบริการที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศที่
เป็นนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่น่าจะเพิ่มขึ้นหลังภาวะวิกฤติ การพัฒนาตามแนวทางต่าง ๆ เหล่านี้น่าจะเป็นแนวทางที่
ทาให้ธุรกิจร้านยาเติบโตในระยะยาวและเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชนต่อไปได้
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ABSTRACT
In the first half of 2020, Thailand was faced with the crisis of the novel coronavirus 2019 outbreak
leading to economic slowdown and regression. Even though community pharmacies provide the primary
service of having the role in medical supply and promoting suitable drug use in the community, it also can be
a profitable retail business. During the outbreak crisis, some areas of the pharmacy was income impacted, but
after the outbreak crisis, the recovery was still uncertain which might expand to the operation and profitability.
The analysis for the opportunity in crisis then used to develop the pharmacy might be the way to allow the
business to grow. This article aimed to suggest the opportunity and development of pharmacies after the novel
coronavirus 2019 outbreak. The analysis employed PESTEL and several development concepts such as the
participation in “get the medicine from pharmacy to reduce congestion at the hospital” and “Pracharat Blue
Flag Project”. The use of technology to enhance the service efficiency such as clients/patients record, public
relation, teletechnology to give health and medicine advice and the development of pharmacy area
management to be proportional, clean, beautiful and attractive for Thai and foreigners who were customers
or tourists that will increase after the crisis. The development from these guidelines might help pharmacies in
long-term growth and to help the community as a whole.
Keywords: pharmacy, development guideline, PESTEL
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บทนา
นับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ประเทศไทย
ได้มีการรายงานผู้ป่ว ยที่มีผ ลยืน ยัน ติด เชื้อไวรัส โคโรนา
สายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019 รายแรกของประเทศจวบจนถึ ง
ปั จ จุ บั น (14 พฤษภาคม 2563) ที่ มี จ านวนผู้ ป่ว ยยืนยัน
สะสมถึง 3,018 ราย ข้อมู ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เห็ น ถึงการ
แพร่ระบาดของไวรัสที่แพร่กระจายได้รวดเร็วในระยะเวลา
เพียงไม่กี่เดือน ส่งผลให้ภาครัฐเร่งมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
จ ากั ดวงจรการระบาดของโรคมานั บตั้ งแต่ เดื อนมี นาคม
2563 อาทิ ออกพระราชก าหนดฉุ กเฉิ น "ห้ า มออกนอก
เคหสถาน" ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ทั่วราชอาณาจักร
ในวันที่ 2 เมษายน 2563 (ข้อมูลในวันที่ 1 เมษายน 2563
มีผู้ป่วยจานวน 1,771 ราย) กรุงเทพมหานคร (วันที่ 22
มี น า ค ม 2563) สั่ ง ปิ ด ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า ต ล า ด ทั่ ว
กรุงเทพมหานคร ให้ขายได้เฉพาะโซนอาหารที่ต้องซื้อกลับ
บ้านและยาเท่านั้น โดยร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น
แผงลอย ร้ า นสะดวกซื้ อ ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ให้ ปิ ด ห้ า ม
จาหน่ายตั้งแต่เวลา 00.01 – 05.00 น.1 มาตรการต่าง ๆ
ดังกล่าวนี้มีการขยายออกไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งด้านการบริโภค
และด้านการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ
เพราะกาลังซื้อภายในประเทศลดลง พบการรายงานปิด
ดาเนินกิจการประมาณ 293 แห่ง และจานวนคนถูกเลิก
จ้างประมาณ 6,665 ราย ในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปี
พ.ศ. 25632 และหากการระบาดของโรคฯยังไม่ยุติลง มี
การคาดการณ์ว่าจะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ เช่น ค่าดัชนี
การเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ของประเทศไทย ในปี พ.ศ.
2563 อาจมี ค่ า ติ ด ลบประมาณ -0.6% (ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย) 3 ซึ่ ง สอดคล้ องกับ ประเทศอื่ น ๆ ทั่ ว โลกที่
ก อ ง ทุ น ก า ร เ งิ น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ( International
Monetary Fund) ได้ ค าดการณ์ ว่ า เศรษฐกิ จ ทั่ ว โลกจะ
ลดลงเฉลี่ยแล้วประมาณ 3% โดยประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจมีค่าติดลบประมาณ -6% ส่วนประเทศในแถบยุโรป
อาจมีค่าติดลบประมาณ 7-8% เนื่องมาจากผู้บริโภคจะ
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ชะลอการใช้จ ่า ยอัน เนื ่ อ งมาจากความไม่มั ่น ใจต่ อ
เสถียรภาพการเงินของตนเอง 4
สาหรับธุรกิจร้านยาในช่วงมีการระบาดของเชื้อฯ
โดยการเปรีย บเทีย บก่อ นการระบาด พบว่า ผู้ บ ริโ ภคมี
พฤติก รรมการซื้อ กลุ่ม ยารัก ษาโรคในปริม าณการซื้อที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 และซื้อในปริมาณเท่าเดิม ร้อยละ 50
และส่วนใหญ่ที่ผู้บริโภคซื้อมักเป็นกลุ่มยาที่ไม่จาเป็นต้อง
มีใ บสั ่ง ซื ้อ ยาจากแพทย์ แต่ส ิน ค้า เครื ่อ งส าอางกลับ
พบว่า มีป ริม าณการซื้อ ที่ล ดลงอย่า งชัด เจน คือ ร้อยละ
16 และหยุดซื้อถึงร้อยละ 125 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
แสดงให้เห็น ว่า แม้ธุรกิจ ร้า นยาจะมีผลกระทบจากการ
ระบาดของเชื ้อ ฯ ไม่ม ากนัก ยัง คงเปิด ด าเนิน การได้
ภายใต้พระราชกาหนดฉุกเฉิน มีกลุ่มประชาชนยังเข้าไป
จับจ่ายใช้สอยซื้อยาเพื่อรักษาตนเองและเวชภัณฑ์ป้องกัน
โรคตัวอย่างเช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ฯลฯ รวมถึง
ซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ไว้เพื่อเก็บสารองยามฉุกเฉินเพิ่ม มาก
ขึ้น แต่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจจะไม่ใช่สถานการณ์ที่จะ
เกิ ด ขึ้ น อย่ า งถาวรและเกิ ด ในระยะยาวอั น เนื่ อ งมาจาก
ผู้ป่วย ผู้รับบริการ/ผู้บริโภคอาจมีแนวโน้มจับจ่ายใช้สอยที่
ลดลงจากสถานการณ์ ความไม่ แน่ นอน และเสถีย รภาพ
ทางการเงิ น ของตนเอง ของครอบครั ว บทความนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทาง การสร้างโอกาสและทาง
รอดสาหรับธุรกิจร้านยาหลังหลังการระบาดจากเชื้อไวรัส
โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
บริบทและความสาคัญของธุรกิจร้านยาในประเทศไทย
ร้านยาในประเทศไทยแม้มิ ติหนึ่ง จัด เป็นธุ รกิ จ ค้ า
ปลีกที่ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจเพื่อหวังผลกาไร แต่อีก
มิติหนึ่งก็ถือว่าร้านยาเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพที่มี
ความใกล้ชิดประชาชนและเป็นสถานบริการในระดับปฐม
ภูมิที่มีบทบาทสาคัญ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ ย าที่ ถูกต้ อง การดู แลรักษาสุ ขภาพควบคู่กับ การ
ให้บริการด้านยา ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมใน
ชุมชนรวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตาม
ความเหมาะสม 6 มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและ
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พฤติ ก รรมในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นยาของผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง ได้
ทาการศึกษาสารวจจากร้านยาทั่วไป และร้านยาที่หลาย
สาขา (Chain Store) เก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั่ ว
ประเทศครบทุกภาค และมีความหลากหลายช่วงอายุรวม
จานวน 1,255 คน พบว่า 3 ใน 4 ของประชาชนคนไทยใช้
บริการร้านยาอย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วง 1 ปี เมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยทั่วไป เช่น ปวดหัว ไอ/มีน้ามูก เสมหะ เจ็บคอ
ไข้หวัด ท้องเสีย ปวดกล้ามเนื้อ และประชาชนส่วนใหญ่
(ร้ อ ยละ 70) จะเลื อ กซื้ อ ยาจากร้ า นยามากกว่ า การไป
โรงพยาบาลหรือคลินิก เนื่องจากเห็นว่าไม่ต้องรอคิวเพื่อ
รับบริการนานเท่ากับไปโรงพยาบาล7
สถานการณ์ธุรกิจร้านยาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
การขายยาในประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแต่อดีตจวบ
จนกระทั่งในปี 2510 ที่มีการตรากฎหมาย พระราชบัญญัติ
ยา การขายยาจึงถูกกาหนดให้กระทาได้ภายใต้กฎหมาย
โดยที่กาหนดให้การขายยาโดยเฉพาะยาที่ไม่ใช่ยาสามัญ
ประจาบ้าน จาเป็นต้องมีสถานที่ที่ขายยา โดยอาจเปิดเป็น
ร้านยาเดี่ยว (stand-alone) โดยดาเนินกิจการร้านยาด้วย
ผู้ ป ระกอบการรายย่ อย อาจคนเดี ย วหรือกลุ่ ม เดี ย วบน
ทาเลที่ตั้งเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพียง 1 แห่งซึ่งอาจมีการ
ขยายสาขากิ จ การออกไป แต่ ก ารขยายสาขามี เ พี ย ง
เล็กน้อย อาจ 1-3 สาขา หรือร้านยามีหลายสาขา (chain
store) ซึ่งดาเนินกิจการร้านยาโดยผู้ประกอบการรายใหญ่
หรื อ กลุ่ ม ใหญ่ แ ละมั ก ท าในรู ป นิ ติ บุ ค คล ร้ า นยาแบบมี
หลายสาขานี้ เริ่มมีในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดย
ร้านยาสองกิจการแรกที่เปิดดาเนินการ คือ พีแอนด์เอฟ
(PharmacistsandFellows: P&F) และฟาร์ ม าทรี
(PharmaTree) ทั้ง 2 ร้านมีเจ้าของหรือผู้ประกอบการเป็น
คนไทย จึงอาจเรียกสั้น ๆ ว่า ร้านยาสัญชาติไทย ต่อมาเริ่ม
มีผู้ประกอบธุรกิจร้านยาหลายสาขาสัญชาติต่างประเทศ
(และเจ้าของเป็นชาวต่างประเทศ) เข้ามาเปิดดาเนินธุรกิจ
ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 นาโดยร้านยา Boots Retails
(ร้านยาบู๊ทส์) และ Central Watsons (ร้านยาวัตสัน)8 จวบ
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2563 จานวนร้านยาในประเทศไทยมี
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ประมาณ 13,906 ร้ า น แบ่ ง เป็ น ร้ า นยาเดี่ ย ว (Standalone) มี จ านวน 10,568 ร้ า น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 76 ของ
จานวนร้านยาทั้งหมด9 ร้านยามีหลายสาขา (chain store)
จานวน 3,338 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 24 ของจานวนร้านยา
ทั้งหมด จานวนร้านยาประเภทหลายสาขานั้น แบ่งย่อยได้
เป็น ร้านยาหลายสาขาสัญชาติต่างประเทศ ได้แก่ ร้านยา
วัตสัน (สัญชาติฮ่องกง) มีจานวนประมาณ 500 สาขา ร้าน
ยาบู๊ทส์ (สัญชาติอังกฤษ) มีจานวนประมาณ 277 สาขา
ร้านยาซูรูฮะ (สัญชาติญี่ปุ่น) มีจานวนประมาณ 23 สาขา
ร้านยามัตสึโมโตะคิโยชิ (สัญชาติญี่ปุ่น) มีจานวนประมาณ
22 สาขา10 ส่วนร้านยาหลายสาขาสัญชาติไทย ได้แก่ ร้าน
ยา Health Up ร้านยา eXta ร้านยา Save drug ร้านยา
Fascino ร้านยา Pure และร้า นยากรุง เทพดรัก ส์ส โตร์
(ในแต่ล ะร้า นยามีส าขามากกว่า 100 สาขา) 11 จาก
ข้อมูล จะเห็นว่าแม้มีจานวนร้านยามากถึง 13,906 ร้าน
แต่เมื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางการดาเนินกิจการร้านยา
ในประเทศกลับพบว่ามีแนวโน้มการเปิดดาเนินการร้านยา
ลดลง การปิดดาเนินการที่เพิ่มขึ้น (ปี พ.ศ. 2560 มีร้านยา
เปิดดาเนินการอยู่ประมาณ 17,156 ร้านทั่วประเทศ แต่ใน
ปีพ.ศ. 2562 มีเพียง 13,906 ร้าน ลดลงประมาณ 3,250
ร้านในระยะเวลา 2 ปี)12 โดยสาเหตุส่วนหนึ่งในการปิด
ดาเนินการเนื่องมาจากร้านยาบางร้านไม่สามารถทาตาม
กฎข้อ บัง คับ ในประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื ่อ ง
“การกาหนดเกี่ย วกับ สถานที่ อุป กรณ์แ ละ วิธีป ฏิบัติ
ทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตาม
กฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557” ได้ โดยเฉพาะข้อกาหนดที่
กาหนดให้ร้านยาต้องจัดหาเภสัชกรมาประจาตลอดเวลาที่
ร้านเปิดทาการ หรือข้อกาหนดที่กาหนดให้ภายในร้านยา
ต้องมีพื้นที่ภายในร้านในส่วน “พื้นที่ให้บริการโดยเภสัชกร”
และ “พื้ น ที่ ส าหรั บ ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นยา” 13 อี ก ทั้ ง จาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่
2019 ที่กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั้งประเทศและส่ ง ผล
กระทบต่อยอดขายในร้านยา (มีการคาดการณ์การระบาด
เชื้อฯ ดังกล่าวจะกระทบต่อยอดขายในกิจการร้านยาที่จะ
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ลดลงถึ ง ร้ อ ยละ 59 14 การปิ ด การด าเนิ น การร้ า นยาใน
อนาคตจึงอาจมีเพิ่มมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม มีการศึกษา
พบว่ า ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ซึ่ ง รวมถึ ง ร้ า นยานั้ น มี แ นวโน้ ม จะ
กลับมาเติบโตในช่วงไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ในปี พ.ศ.
25633 เภสั ช กรชุ ม ชนหรือผู้ ป ระกอบการร้า นยาจึ ง ควร
เตรี ย มตั ว และหาโอกาสช่ อ งทางในการเติ บ โตต่ อ ไปใน
อนาคตเพื่อให้ร้านยายังคงเป็นที่พึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน
ต่อไป
ข้อเด่นของธุรกิจร้านยาในแต่ละรูปแบบ
จากที่กล่าวมาแล้วว่า รูปแบบของธุรกิจร้านยาใน
ประเทศไทยประเภทค้าปลีก อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ ได้แก่ ร้านยาเดี่ยว (stand-alone) กับ ร้านยาแบบ
มีหลายสาขา (ซึ่งในรูปแบบร้านยาแบบมีหลายสาขานั้น
อาจแบ่งย่อย ๆ ออกเป็น ร้านยาแบบมีผู้ประกอบการเพียง
คนเดียวหรือกลุ่มเดียวแต่ขยายเครือข่ายโดยการเปิดธุรกิจ
ร้านยาออกไปในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศแบบมีหลายสาขา
(chain store) กั บ ร้ า นยาแบบมี ห ลายสาขาในรู ป แบบ
แฟรนไชส์ (franchise) ซึ่งจะมีการทาสัญญาและการจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของแฟรนไชส์ ซึ่งแต่ละประเภท
ธุรกิจร้านยาจะมีข้อเด่นที่แตกต่างกันไปตามตารางที่ 115-17
โดยร้านยาแบบมีหลายสาขา จะหมายรวมทั้ง chain store
และ franchise ไว้ด้วยกัน
โอกาสและทางรอดสาหรับธุรกิจร้านยา วิเคราะห์โดยใช้
PESTEL analysis
สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ประเทศไทย (สอวช.) ร่ ว มกั บ
มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา ได้ประเมินสถานการณ์การ
ระบาดของโรคและแบ่ ง สถานการณ์ ออกเป็ น 3 แบบ 18
ได้ แ ก่ 1) สถานการณ์ ที่ ค วบคุ ม โรคได้ เ บ็ ด เสร็ จ และ
เศรษฐกิ จ ฟื้ น ตั ว แบบ v-shape 2) สถานการณ์ ที่ ก าร
ระบาดกลับมารุนแรงจนควบคุมไม่ได้และเศรษฐกิจชะลอ
ตัวอย่างรุนแรงทั่วโลก และ 3) สถานการณ์ควบคุมโรคได้
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แต่ไม่สมบูรณ์ มีการผ่อนปรนมาตรการเพื่อจากัดการแพร่
ขยายการระบาดของโรค และเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างช้า ๆ
นอกจากนี้ยังได้แบ่งช่วงระยะเวลานับตั้งแต่มีการระบาด
ของเชื้อฯ ออกเป็น 4 ช่วงเวลา คือ ระยะแรก (เดือนแรกเดือนที่ 6 นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเชื้อฯ) เป็นระยะที่จะ
พยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ระยะที่สอง (ช่วง
ประมาณเดือนที่ 7-12 นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเชื้อฯ)
เป็ น ระยะผ่ อ นคลายการควบคุ ม และเริ่ ม กลั บ สู่ ก าร
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ระยะสาม (ช่วง
ประมาณเดือนที่ 13-18 นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเชื้อฯ)
คือ ระยะการฟื้นตัวและปรับตัวภายหลังจากสถานการณ์
คลี่คลาย และสุดท้ายระยะที่สี่ (ช่วงประมาณเดือนที่ 19
เป็นต้นไปนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเชื้อฯ) เป็นระยะที่มี
การปรับ โครงสร้างระบบเศรษฐกิจและการปรับ ตัว ของ
สัง คมใหม่ และจากการวิเ คราะห์ข องผู ้เ ชี ่ย วชาญจาก
ส านัก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ
สภาพัฒ นา 19 ที ่ไ ด้ว ิเ คราะห์ส าหรับ กลุ ่ม ธุร กิจ สิน ค้า
อุป โภคบริโ ภค สิน ค้า ที ่จ าเป็น ต่อ ชีว ิต ประจ าวัน กลุ ่ม
โรงพยาบาล/คลินิกและยารักษาโรคนั้นจะสามารถฟื้นตัว
ในลัก ษณะ v-shape และจะเกิ ด ขึ้ น ภายใน 3 เดื อ น
หลั ง จากมี ก ารผ่ อ นปรนมาตรการหยุ ด กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจ (lock down) แล้ว ดังนั้นในการวิเคราะห์โอกาส
ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ร้ า นยาภายหลั ง การระบาดของโรคใน
บทความนี้ จึ ง อยู่ ภ ายใต้ ส มมติ ฐ านที่ เ กิ ด สถานการณ์
ควบคุมเชื้อฯ ได้แต่ไม่สมบูรณ์ มีการผ่อนปรนมาตรการ
หยุ ด กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และเศรษฐกิ จ ได้ มี ก ารฟื้ น
ตั ว อย่ า งช้ า ๆ และถื อ ว่ า เกิ ด ในช่ ว งระยะที่ ส อง (ช่ ว ง
ประมาณเดือนที่ 7-12 นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเชื้อฯ)
เป็ น ต้ น ไป โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ PESTEL analysis ในการ
วิ เคราะห์ 20 ซึ่ ง เครื่องมื อนี้ เป็ น หนึ่ ง ในเครื่องมื อหลาย ๆ
เครื่องมือที่มีการนามาวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
เพื่ อ ช่ ว ยธุ ร กิ จ ให้ เ ห็ น องค์ ป ระกอบหลาย ๆ ด้ า นที่ เป็ น
โอกาสหรืออาจเป็นภาวะคุกคามต่อการดาเนินธุรกิจได้21-22
การวิเคราะห์ PESTELจะประกอบไปด้วยทั้งหมด 6 ด้าน
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อเด่นของธุรกิจร้านยาแต่ละประเภท
ร้านยาเดี่ยว

ร้านยามีหลายสาขา

บุคลากร15-16

- การให้บริการของเภสัชกรจะมีความเป็น
กันเองและคุ้นเคยกับผู้รับบริการมากกว่า
ร้า นยาแบบหลายสาขา ทั้ ง นี้ เป็ น เพราะ
เภสัชกรมักเป็นบุคลากรประจา ไม่ต้องมี
การหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานฯ
ส่ ง ผลดี ต่ อการสร้างความสัม พั นธ์ ที่ดีกับ
ผู้รับบริการได้ง่าย และทาให้ผู้รับบริก าร
เกิดความไว้วางใจเพิ่มขึ้น

การบริหารจัดการ15-17

- ความยืดหยุ่นด้านกาหนดราคาสินค้ามี
มากกว่ า เนื่ อ งจากราคาสิ น ค้ า ไม่ ไ ด้ ถู ก
ก าหนดให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น จาก
ส่วนกลางเหมือนร้านยาแบบมีหลายสาขา
การปรับ ลดราคาจึ ง สามารถท าได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว ณ จุดการบริการเลย
- การเพิ่มรายการสินค้าเข้าร้านยามีความ
คล่ อ งตั ว มากกว่ า เพราะไม่ ต้ อ งรอการ
อนุ มั ติ ร ายการสิ น ค้ า ที่ จ ะน าเข้ า จาก
ส่วนกลางก่อน

- ผู้บริหารมักมีประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการระบบทั้งในด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การทาางานหรือการจัดการสินค้าคงคลัง
- เภสั ช กรผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มั ก มี ก าร
หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทาหน้าที่ในแต่ละ
สาขา และ/หรือมีการลาออกของเภสัชกร
บ่อยครั้ง ทาให้ขาดการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ใช้บริการ
- สามารถสั่ ง ซื้ อสินค้า ในต้น ทุนที่ ต่ากว่า
ร้ า นยาเดี่ ย วจากการจั ด การคลั ง สิ น ค้ า
อย่างเป็นระบบและจากการสั่งซื้อในครั้ง
ละปริม าณมาก เนื่ องจากเป็ น การสั่ ง ซื้อ
สินค้าของหลายสาขาร่วมกัน
- สามารถจั ด หาสิ น ค้ า ให้ ผู้ รั บ บริ ก ารได้
อย่ า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจากสามารถใช้
คลังสินค้าของสาขาใกล้เคียงร่วมกันได้
- สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้
ง่ายกว่าร้านขายยาเดี่ยว เนื่องจากการมี
หลายสาขาอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า
รั บ บริ ก ารหลั ง จากการรั บ ทราบข้ อ มู ล
ข่าวสารของกิจกรรมส่งเสริมการขาย
มีหลายสาขาซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปทั้งใน
แหล่ ง ชุ ม ชนและตามห้ า งค้ า ปลี ก ขนาด
ใหญ่หรือศูนย์การค้า ซี่งเป็นการเพิ่มส่วน
แ บ่ ง ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ผ ล ก า ไ ร แ ก่
ผู้ประกอบการได้มากกว่าร้านยาเดี่ยว

ทาเลที่ตั้ง15,17
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ได้แก่ ด้านนโยบาย (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
ด้ านสั งคม (Social) ด้ านเทคโนโลยี (Technology) ด้ าน
สิ่ งแวดล้ อมและนิ เวศวิ ทยา (Environmental and
Ecology) และด้ า นกฎหมาย (Legal) มี อ งค์ ก รหลาย ๆ
องค์ กรรวมถึงอุ ตสาหกรรมยาใช้ เครื่องมื อนี้ ไปใช้ ในการ
วิ เคราะห์ เพื่ อขยายการเติ บ โตทางธุ รกิ จ ในอนาคต เช่ น
Alliance Boots23 CVS Pharmacy24 IBM Watson25
สาหรับรายละเอียดที่บทความนี้ได้วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
ดังกล่าวเป็นดังต่อไปนี้
ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ : Political ที่เอื้อโอกาสให้
ธุรกิจร้านยา
มีมาตรการต่าง ๆ ตามนโยบายของภาครัฐออกมา
สนับสนุนร้านยาตั้งแต่ก่อนมีการระบาดของโรคฯ
และในช่ ว งมี การระบาดของเชื้ อฯ อาทิ
- เพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการใช้ ว งเงิ น จากบั ต ร
สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อซื้อสินค้าในร้านยาที่เข้าร่วมเป็นร้าน
ธงฟ้าประชารัฐ ทาให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถนา
เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อหรือใช้บริการในร้านยาได้
มาตรการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ให้ร้านยาแล้วยังมีส่วนให้ร้านยาได้ช่วยเหลือสังคมในด้าน
สุขภาพอีกด้วย26
- จ่ายค่าตอบแทนให้กับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ
“รับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล” ซึ่งเป็น
นโยบายตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยมี
รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้กับร้านยาเครือข่ายที่ เข้า
ร่วมโครงการในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น รูปแบบที่ 1 มีการ
จ่ายค่าตอบแทนให้กับร้านยาที่เข้าร่วม 70 บาทต่อผู้ป่วย 1
รายต่อปีที่ไปใช้บริการรับยาที่ร้านยา ซึ่งผลการดาเนินการ
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 พบว่ามีจานวนผู้ป่วยยินดี
เข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยามีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น27-28 ซึ่ง
ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาด ทาให้โรงพยาบาลเป็น
สถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ไวรัส การรับยา
ที่ร้านยาจึงเป็นทางเลือกสาหรับผู้ป่วยในการลดความเสี่ยง
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การติดเชื้อฯ จากโรงพยาบาลได้ และเมื่อวันที่ 8 เมษายน
2563 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติ
ให้ ขยายจ านวนร้า นยาในโครงการ และให้ โ รงพยาบาล
เพิ่มเติมระบบจัดสารองยาที่ร้านยาและระบบเติมยาของ
ผู้ป่วยที่ร้านยาเพิ่มขึ้น แนวโน้มในอนาคตจึงคาดว่าจะมี
จานวนผู้ป่วยที่เคยใช้บริการที่โรงพยาบาล (โดยเฉพาะกลุม่
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหืดและโรคจิตเวช) มาใช้บริการที่ร้านยาเพิ่มมากขึ้น
- กระตุ้ น และฟื้ น ฟู อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ใน
ประเทศและในภูมิภาคอาเซียน โดยจัดให้เป็นมาตรการ
เร่งด่วนของประเทศ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการจากัด
การเดินทางในภาคการท่องเที่ยว ทาให้ภาคอุตสาหกรรม
การท่ องเที่ ยวมีแนวโน้ม ดีขึ้น นั กท่ องเที่ ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีแนวโน้มค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อธุรกิจร้านยาที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยว
(เช่น ร้านยาที่เปิดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว) รวมถึงส่งผล
กระทบโดยอ้อมต่อรายได้ ของครัว เรือน (ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่
ร้านยาจะเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวได้29
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ : Economic ที่เอื้อโอกาสให้ธุรกิจ
ร้านยา
แม้ว่าสถานการณ์ก่อนการระบาด เศรษฐกิจไทยก็
อยู่ในภาวะชะลอตัว มีธุรกิจเปิดใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อย
กว่าช่วงปี 2562 อยู่ร้อยละ 5.3 และเมื่อเข้าสู่ช่วงเกิดการ
ระบาด รั ฐ บาลได้ ป ระกาศมาตรการหยุ ด กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจ (lock down) (ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า 1 เดือนที่
มี ก ารใช้ ม าตรการ lock down จะส่ ง ผลต่ อ การบริ โ ภค
ภายในประเทศลดลงในอั ต ราร้ อ ยละ 7.330 และ
สถานการณ์ ห ลั ง การระบาด ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ไ ด้มีการคาดการณ์และปรับ
ลดตั ว เลขเศรษฐกิ จ ไทย (GDP) ในปี 2563 ลงเหลื อ
ขยายตัวติดลบร้อยละ 5.0-6.0 จากที่เคยเติบโตร้อยละ 2.4
ซึ่ ง อาจท าให้ ตั ว เลข GDP ในปี 2563 มี ค่ า ติ ด ลบ คื อ
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ประมาณ -0.6% 29 มี อั ต ราการว่ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น (ปกติ
แรงงานไทยในประเทศจะที่มีประมาณ 37.6 ล้านคน คน
ว่างงานจะไม่เกิน 5 แสนคนต่อปี) อัตราการจ้างงานลดลง31
(มีการคาดการณ์คนตกงานจากแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 2.75 ล้านคน ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ประมาณ
1 ล้านคน)32 ปัจจัยต่าง ๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยด้านลบที่
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนและผลต่อเนื่องไป
กระทบต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ) ตามมาได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่เอื้อโอกาสที่
ภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นภายหลังสถานการณ์การระบาด ได้
อาทิ
- ภาครั ฐ มี ก ารออกมาตรการเยี ย วยา 3C: เติ ม
cash ลด cost เสริม credit3 ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมาตรการเติม cash ได้แก่ ก.
มาตรการเราไม่ ทิ้ ง กั น สนั บ สนุ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ รายละ
5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือนแก่แรงงาน ลูกจ้างหรือ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกประกันสังคมที่มีรายได้ลดลง ข.
มาตรการเยียวยาสาหรับลูกจ้างเอกชนในประกันสังคมที่
ว่างงาน ค.มาตรการช่วยเกษตรกรครัวเรือนละ 5,000 บาท
ต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน และง.มาตรการเพิ่มเบี้ยผู้
พิการรายละ 1,000 บาท ส่วนมาตรการลด cost ได้แก่ ก.
ลดค่าไฟฟ้าและน้าประปา ข.ลดอัตราเงินสมทบกองทุ น
ประกั น สั ง คม ค.เลื่ อ นช าระภาษี และมาตรการเสริ ม
credit ได้แก่ ก.มาตรการเลื่อนชาระหนี้ให้แก่ภาคครัวเรือน
ข.มาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน เป็นต้น
- สถานการณ์ ก ารระบาดในประเทศคู่ ค้ า การ
ส่งออกของประเทศไทยเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น (ข้อมูล ณ วันที่
19 พฤษภาคม 2563) จานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้ม
ทรงตัวและบางประเทศมีจานวนที่ลดลง หลายประเทศเริ่ม
ผ่ อ นคลายมาตรการหยุ ด กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ (lock
down) ผ่อนคลายมาตรการการจากัดการเดินทางและเร่ง
ออกมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจในประเทศ สถานการณ์
แบบนี้อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดหลังช่วงเดือนกรกฎาคม
2563 เป็นต้นไป เศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีแนวโน้มหดตัว
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ช้ า ลง ส่ ง ผลให้ เ ห็ น ทิ ศ ทางภาคการส่ ง ออกสิ น ค้ า ของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม
มีแนวโน้มจ้างงานมากขึ้น29
ปัจจัยด้านสังคม: Social ที่เอื้อโอกาสให้ธุรกิจร้านยา
ข้อมูลทางด้านสังคม วัฒนธรรมที่จัดว่าเป็นโอกาส
สาหรับร้านยา ได้แก่
- โครงสร้างประชากรไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
ข้อมูลจาก United Nations World Population Ageing
รายงานว่า ประเทศไทยกาลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้า
สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โ ดยสมบู รณ์ (Aged Society หมายถึง
ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในสัดส่วนเกินร้อยละ
10 ของประชากรทั้งประเทศ) จัดเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น "สังคม
ผู้ สู ง อายุ เ ต็ ม รู ป แบบ (Aged Society)" เมื่ อ สั ด ส่ ว น
ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดย
คาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัย
แบบสมบูรณ์ โดยมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิน ร้อยละ 20
ของจานวนประชากรทั้งหมด จากสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น
จานวนนี้ อาจจะเป็นโอกาสสาหรับร้านยาในการบริการ
และดูแลกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มักมีโรคประจาตัวและมีการใช้
ยาจานวนมากได้33-34
- พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการ
เมื่อมีอาการเจ็บป่วยทั่วไป อาทิ ไข้หวัด ปวดหัว ท้องเสีย
และไม่มีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของเอกชน ส่วน
ใหญ่จะซื้อหายามารับประทานด้วยตนเองโดยให้เหตุผลว่า
มีความสะดวกรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงนักเมื่อเทียบ
กับไปโรงพยาบาลเอกชนและไม่ต้องรอคิวพบแพทย์นาน
เมื่อเทียบกับไปโรงพยาบาลรัฐ7 และถึงแม้ช่วงสถานการณ์
โรคระบาดฯ การศึกษาของ Wunderman Thompson35
ก็รายงานว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคยังคงซื้อสินค้าหมวดหมู่
สินค้าสุขภาพและความงามโดยเฉพาะยาสามัญประจาบ้าน
หรือยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งยาถือเป็นสินค้าที่คนนิยมซื้ อมาก
ที่สุด โดยมีปริมาณที่ซื้อมากขึ้นกว่าร้อยละ 32 เมื่อเทียบ
กับก่อนมีการระบาด
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ปัจจัยด้านเทคโนโลยี : Technology ที่เอื้อโอกาสให้
ธุรกิจร้านยา
- สถิ ติ ดิ จิ ทั ล ของประเทศไทยจาก Digital
Thailand ประจ าปี 2020 ได้ ร ายงานว่ า การใช้ ง าน
อิ น เท อร์ เน็ ต ข อง ค น ทั่ ว โ ล ก มี ก า ร เลื อก เ ข้ า ผ่ า น
โทรศัพ ท์ม ือ ถือ กัน มากขึ ้น โดยคนไทยใช้ง านโซเชีย ล
มีเ ดีย ผ่า นโทรศัพ ท์มือ ถือ มากขึ้น จากร้อ ยละ 71 เมื่อ ปี
2561 กลายเป็น ร้อยละ 99 ในปี 2563 รวมถึง มีการใช้
แอปพลิเ คชัน ผ่ านโทรศัพ ท์มื อถือหลายประเภทมากขึ้น
เช่นเดียวกัน โดยที่แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียยัง
มาเป็นอันดับ 1 ด้วยร้อยละ 97 แต่แอปพลิเคชันเกี่ยวกับ
สุขภาพก็มีถึงร้อยละ 30 แสดงให้เห็นถึงคนไทยก็มีการใช้
แอปพลิ เ คชั น ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เพื่ อ ดู ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สุขภาพสูงเช่นกัน36-37 ผลได้ที่อาจเกิดขึ้นตามมา คือ ธุรกิจ
ร้านยามีโอกาสในการทาตลาดให้เข้าถึง กลุ่มผู้บริโ ภคได้
มากขึ้ น ได้ แ ก่ การให้ ค าปรึ ก ษาทางออนไลน์ การขาย
สินค้าและการโฆษณาสินค้าที่ ไม่ใช่ยาผ่านสื่อออนไลน์ 38
ซึ่ ง เป็ น โอกาสในการสร้ า งยอดขายและก าไรที่ ม ากขึ้ น
ตามมา
- ปั จ จุ บั น เริ่ ม มี ก า ร ใ ช้ ซ อ ฟ แ ว ร์ ข อง ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการร้านขายยามาก
ขึ้ น ในทุ ก ขั้ น ตอนตั้ ง แต่ ก ระบวนการเก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย/
ผู้บริโภคเพื่อการติดตามการใช้ยา การรับส่งสินค้า การจ่าย
สินค้า รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยี
เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นจึงเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนธุ รกิจ
ร้านยาในการ จัดสรรข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและ
ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการสูงสุด โดยมีต้นทุน
เกิดได้น้อยที่สุด39
ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและนิ เ วศวิ ท ยา:
Environmental and Ecology ที่เอื้อต่อธุรกิจร้านยา
- แม้ ว่ า ภัย แล้ ง ในปี 2563 มี ความรุน แรงที่ สุ ด ใน
รอบ 40 ปี ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ ภาค
กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจาก
ปริมาณน้าที่ใช้การได้มีน้อย อย่างไรก็ดี น้าเพื่อการอุปโภค
Thai Bull Pharm Sci. 2020;15(2):95-107

และบริโภคและเพื่ออุตสาหกรรมในทุกภาคยังมีผลกระทบ
น้อย ผลดังกล่าวจึงอาจกระทบต่อธุรกิจค้าสินค้าอุปโภค
บริโภคอย่างธุรกิจค้าปลีกของร้านยาเนื่องจากกาลังซื้อของ
เกษตรกรที่ ล ดลงอยู่ บ้ า ง 3 แต่ อย่ า งไรก็ต าม ผลของการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการใช้
จ่ายเพื่อการอุปโภคจากภาครัฐบาลซึ่งคาดว่าจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 (มากกว่าในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ
1.4) การปรับเพิ่มอัตราเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจาภายใต้
งบประมาณประจาปี 2563 และการขับเคลื่อนเพิ่มเติมจาก
ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ภ า ย ใ ต้ พ ร ะ ร า ช ก า ห น ด ใ ห้ อ า น า จ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 ผลต่าง ๆ เหล่านี้น่าจะ
บรรเทาความรุนแรงของผลกระทบจากภัยแล้งดังกล่าวได้29
- สถานการณ์การระบาดของเชื้อฯ ที่เกิดขึ้น ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอันจะทาให้เกิด
บรรทั ด ฐานใหม่ ใ นสั ง คม (new normal) 36 การดู แ ล
สุขภาพกลายเป็นกิจวัตรในชีวิตประจาวัน ผู้บริโภคใส่ใจ
สุขภาพมากยิ่งขึ้น มีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้ องกัน
โรครวมถึ ง การดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองเพิ่ ม มากขึ้ น ผล
ดั ง กล่ า วอาจส่ง ผลดี ต่อธุ รกิจร้านยาเพราะผู้ บริโภคส่วน
หนึ่ ง อาจจจะหาซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ที่ช่ว ยสร้างเสริมภูมิ คุ้มกัน
หรือป้ องกัน โรคอย่ า งเช่ น สมุ น ไพรหรือผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริม
อาหารเพิ่มมากขึ้นในร้านยารวมถึงความต้องการคาแนะนา
ด้านสุขภาพจากเภสัชกรเพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยด้านกฎหมาย: Legal ที่เอื้อต่อธุรกิจร้านยา
- แม้ ว่ า เดิ ม (ก่ อ น 1 ตุ ล าคม 2562) นโยบาย
โครงการ “รั บ ยาที่ ร้ า นยาเพื่ อ ลดความแออั ด ใน
โรงพยาบาล” รูปแบบที่ 2 (โรงพยาบาลเป็นผู้จัดซื้อ ตรวจ
รับและเบิกจ่ายยาไปสารองไว้ที่ร้านยาและให้เภสัชกรร้าน
ยาเป็นผู้จัดยา/จ่ายยาให้ผู้ป่วยรายบุคคลตามใบสั่งแพทย์)
จะมี ข้ อ จ ากั ด ทางด้ า นระเบี ย บ ข้ อ กฎหมายของ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดการบริหารพัสดุ ข้อ 203 ซึง่
กาหนดให้หน่วยงานของโรงพยาบาลนั้นเองเป็นผู้เก็บรักษา
|103|

Thavornwattanayong W.

พั ส ดุ (ยาและเวชภัณ ฑ์ ) ไม่ ไ ด้ กาหนดหรือให้ อานาจไป
สารองไว้ที่ร้านยา แต่นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 กระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับกรมบั ญชีกลางได้มี ข้อตกลงให้ มี การ
ยกเว้ น การไม่ ป ฏิบั ติ ต ามระเบี ย บข้อ กฎหมาย (หนั ง สื อ
เลขที่ สธ 0207.05/ว863) ดังกล่าวได้ ซึ่งหากรูปแบบที่ 2
ในนโยบายดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น และขยายวงกวางออกไป
นอกจากร้านยาจะมีรายได้จากค่าจัดบริการด้านยาและ
เวชภั ณ ฑ์ ที่ ม ากกว่ า รู ป แบบที่ 1 แล้ ว ยั ง เพิ่ ม โอกาสให้ มี
ผู้รับบริการมาใช้บริการในร้านยาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
- ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 56-2563 เรื่อง การ
ก าหนดมาตรฐานและขั้ นตอนการให้ บ ริ การเภสั ชกรรม
ทางไกล (Telepharmacy)” กฎหมายฉบับนี้จะเอื้ออานวย
ให้ ก ารบริ ก ารและการบริ บ าลเภสั ช กรรมทางไกล
(Telepharmacy) มี ม าตรฐานมากขึ้ น เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ
เภสั ช กรที่ ป ฏิ บั ติ ง านมี แ นวทางที่ ชั ด เจนในการบริ ก าร
ทางไกล และเป็นช่องทางหนึ่งที่ทาให้ผู้บริโภครู้จักบทบาท
เภสั ช กรมากขึ้น ผลดั ง กล่ าวอาจส่งผลดีต่ อธุรกิจร้านยา
เพราะอนาคตเมื่ อ ประชาชนต้ อ งการค าปรึกษาด้ า นยา
นอกจากจะใช้บริการทางไกลที่ว่าแล้ว ก็อาจจะเดินทางมา
ร้านยาเพื่อรับคาปรึกษาโดยตรงจากเภสัชกรเพิ่มมากขึ้น
แนวทางการพัฒนาธุรกิจร้านยาหลังการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
จากที่กล่าวมาแล้วว่า แม้ธุรกิจร้านยาซึ่งเป็นธุรกิจ
ค้าปลีกหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดดังกล่าว แต่ก็
มีปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อโอกาสให้เกิดการเติบโตของธุรกิจหลัง
การระบาดได้ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ร้ า นยาจากปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ
โอกาสที่กล่าวมาแล้ว อาจพัฒนาได้หลายแนวทาง 7,16,40-44
อาทิ
• การเข้ า ร่ ว มโครงการ “รั บ ยาที่ ร้ า นยาเพื่ อ ลด
ความแออัดในโรงพยาบาล” และ โครงการ “ร้านธงฟ้า
ประชารัฐ”
• การน าเทคโนโลยี เ ข้ า มาเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ
ให้บริการ เช่น การทาสมาชิก/การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเพื่อ
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การติดตามหรือทาการบริบาลเภสัชกรรมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (โดยเฉพาะผู้รับบริการที่เป็นผู้สูงอายุ เพราะ
เป็นกลุ่มที่มักมีโรคเรื้อรังหลายโรคและใช้ยาจานวนมาก)
หรือนาเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้มี
ความน่าสนใจ น่าดึงดูดมากยิ่งขึ้น
• การใช้ เ ทคโนโลยี ท างไกลในการให้ ค าปรึ ก ษา
สุขภาพและยาแก่ผู้รับบริก าร รวมถึงอาจใช้เป็นช่องทาง
หนึ่งที่ใช้ประชาสัมพันธ์ร้านยา
• การพัฒนาและให้ความสาคัญกับการจัดการพื้นที่
ภายในร้านยาให้เป็นสัดส่วน สะอาด สวยงาม สว่างสะดุดตา
เพื่อรองรับผู้รับบริการที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศที่
เป็นนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่อาจเพิ่มมากขึ้นหลั งโรคฯ
ระบาด รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง กระบวนการของร้ า นให้ มี
ขั้นตอน การบริการที่เข้าใจง่ายและบริการได้ถูกต้อง
บทสรุป
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ประเทศไทยและอีก
หลายประเทศทั่วโลกได้เผชิญกับวิกฤติโรคปอดอักเสบจาก
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 วิกฤตินี้นาไปสู่ภาวะ
เศรษฐกิ จ ชะลอตั ว และรุ น แรงถึ ง ขั้ น ถดถอยในหลาย ๆ
ประเทศรวมถึงประเทศไทย ธุรกิจร้านยาแม้มีมิติหนึ่งเป็น
สถานบริ ก ารในระดั บ ปฐมภู มิ ที่ มี บ ทบาทในการสร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาที่ถูกต้อง การให้บริการด้าน
ยาและส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชนแล้ว อีก
มิ ติ ห นึ่ ง ยั ง จั ด เป็ น ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ที่ ผู้ ป ระกอบการด าเนิ น
ธุรกิจที่หวังผลกาไรเพื่อการเติบโตในระยะยาวในชุ ม ชน
ในช่วงวิกฤติดังกล่าวก็ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
และกาไรขงธุรกิจร้านยาด้วย (แม้จะกระทบไม่มาก) แต่
หลังจากช่วงวิกฤติแล้ว การฟื้นตัวของสังคมและเศรษฐกิจ
ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลต่อการประกอบการและ
ผลกาไรของร้านยาได้ การวิ เคราะห์ หาโอกาสสร้างการ
เติบโตระยะยาวในวิกฤติแล้วนามาพัฒนาร้านยา ก็อาจเป็น
หนทางหนึ่ ง ในการน าธุ ร กิ จ ร้ า นยาเติ บ โตเป็ น ที่ พึ่ ง ด้ า น
สุขภาพของชุมชนต่อไปในระยะหลังการระบาดได้
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