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เทรนด์ดแู ลสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในสหรัฐฯ และจีน …โจทย์ที่ผป้ ู ระกอบการต้องเร่งปรับตัว
ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมาผูบ้ ริโภคทัวโลกต่
่
างให้ความสาคัญมากขึน้ กับการดูแลสุขภาพของตนเอง ทัง้ เพื่อให้มรี ่างกายทีแ่ ข็งแรง
มีชวี ติ ยืนยาว มีรูปร่างแบบที่ตนเองต้องการ หรือแม้กระทังเพื
่ ่อชะลอวัยหรือรักษาภาพลักษณ์ นอกจากนี้ เมื่อทัวโลกเผชิ
่
ญ
วิกฤตด้านสาธารณสุขครัง้ ใหญ่จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงปี 2563-2564 ทาให้ผบู้ ริโภคมีการปรับเปลีย่ น
วิถีการดาเนินชีวติ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยส่วนหนึ่งขึน้ กับปูมหลัง ทางวัฒนธรรมของคนในประเทศนัน้ ๆ
ผูป้ ระกอบการทีส่ ง่ ออกสินค้าหรือต้องให้บริการแก่ลกู ค้าชาวต่างชาติ จึงควรเข้าใจความต้องการหรือมุมมองในปั จจุบนั ทีม่ ตี ่อ
เรื่องสุขภาพของกลุ่มลูกค้าของตน เพื่อ นามาปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้จบั ใจกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด
“ส่องเทรนด์โลก” ฉบับนี้จงึ จะพาท่านไปสารวจมุมมองที่ เกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริ โภคที่น่าสนใจในตลาดส่งออกสาคัญ
อันดับต้นๆ ของไทย อย่างสหรัฐฯ และจีน ดังนี้

พฤติ กรรมและมุมมองเกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริ โภคในสหรัฐฯ
ปั จจุบนั ทัศนคติ ต่อการดูแลสุขภาพของผูบ้ ริ โภคในสหรัฐฯ เปลี่ยนเป็ นเชิ งรุกมากขึน้ กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคหันมา
ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนให้แข็งแรงและไม่เกิดการเจ็บป่ วยตัง้ แต่ต้น แทนการรอให้ตนเองเป็ นโรคหรือมีปัญหา
สุขภาพ แล้วจึงไปพบแพทย์เพื่อทาการรักษาเช่นในอดีต ซึง่ ปั จจัยหนึ่งทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวคือเทคโนโลยี
ทีก่ า้ วหน้า ทาให้ผบู้ ริโภคเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพได้มากขึน้ และตัดสินใจเลือกวิธใี นการดูแลสุขภาพ
ทีเ่ หมาะกับไลฟ์ สไตล์ของตนเอง ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการไปพบแพทย์ในสหรัฐฯ ค่อนข้างสูง ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่
จึงเลือกที่จะดูแลตนเองหรือรักษาตนเองก่อนในเบื้องต้น อาทิ เลือกรับประทานอาหารเสริม และออกกาลังกาย
ยิง่ เมื่อเกิดการระบาดของ COVID-19 การดูแลตนเองก็ยงิ่ เพิม่ ขึน้ แต่เปลีย่ นรูปแบบไปบ้าง อาทิ ปรับจากการออก
กาลังกายในฟิ ตเนส เป็ นการออกกาลังกายภายในบ้านหรือผ่านคอร์สออกกาลังกายออนไลน์แทน
บริการสุขภาพแบบ Personalization ที่พฒ
ั นาขึน้ มากทาให้ผบู้ ริโภคในสหรัฐฯ ยอมผ่อนคลายความเข้มงวด
ของการรักษาความเป็ นส่วนตัว (Privacy) สังเกตได้จากในระยะหลังพบว่ามีผู้บริโภคจานวนมากขึน้ ที่ยนิ ดี
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวบางส่วนเพื่อให้ได้รบั บริการทีด่ ขี น้ึ แม้โดยพืน้ ฐานของชาวอเมริกนั จะให้ความสาคัญกับ เรื่อง
ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่มาก และมักรู้สกึ ตะขิดตะขวงใจเมื่อทราบว่าตนเองจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ผใู้ ห้
บริการสามารถนาเสนอบริการทีเ่ หมาะกับไลฟ์ สไตล์หรือพืน้ ฐานด้านสุขภาพตนเองได้ สาหรับตัวอย่างของบริการ
สุขภาพแบบ Personalization เช่น แอปพลิ เคชัน Your.MD ทีใ่ ช้ AI ช่วยวิเคราะห์อาการของผูป้ ่ วยแต่ละราย และ
ตอบคาถามผ่าน Chatbot รวมทัง้ ยังช่วยหาแพทย์ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญเหมาะกับผูป้ ่ วยแต่ละราย หรือการที่
โรงพยาบาล Orlando Health ใช้ฐานข้อมูลผูป้ ่ วยจานวนมากเพื่อสื่อสารกับคุณแม่มอื ใหม่ในเรื่องการดูแลทารก
แรกคลอด โดยคุณแม่มอื ใหม่จะได้รบั อีเมลที่มขี อ้ มูลที่คดั สรรมาแล้วว่าเหมาะกับตนเองอย่างสม่ าเสมอ จึงไม่
จาเป็ นต้องเริม่ หาข้อมูลเองอย่างสะเปะสะปะในอินเทอร์เน็ต และหากคุณแม่มอื ใหม่มคี าถาม ก็ จะได้รบั คาตอบ
สาหรับคาถามของตนเองผ่านทางอีเมลอีกด้วย
ผู้บริ โภคในสหรัฐฯ ต้ องการทางเลื อกอื่ นในการดูแล
และรักษาสุขภาพ นอกเหนื อจากการใช้ ยา เพื่อรักษาโรค
ยกตัวอย่ างเช่ น อาการนอนไม่ ห ลับ ซึ่งเป็ นปั ญหาของ
ชาวอเมริกนั มานาน ก็พบว่าปั จจุบนั มีทางเลือกอื่นนอกจาก
การใช้ยานอนหลับตามคาสังของแพทย์
่
ไม่ว่าจะเป็ นการใช้
ผลิต ภัณฑ์เ สริม อาหารจากธรรมชาติอ ย่ า งเมลาโทนิ น

ตัวอย่างสิ นค้าจากธรรมชาติ ที่
ผู้บริโภคในสหรัฐฯ เลือกซื้อ
น้าผึง้
ดัชนี น้าตาล (Glycemic Index : GI) ต่ากว่า
น้ าตาลจากอ้อยหรือน้ าตาลจากหัวบีท
อุดมไปด้วยวิ ตามินบี 6 วิ ตามินซี และ
แร่ธาตุ เช่น เหล็ก แคลเซียม และทองแดง

(Melatonin) รวมถึงการใช้วธิ อี ่นื ๆ เช่น การใช้เสียงเพลง หรือการนวดเพื่อผ่อนคลาย นอกจากนี้ จากผลสารวจยัง
พบว่าเมื่อต้องตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ ผูบ้ ริโภคในสหรัฐ 54% จะเลือกซือ้ สินค้าทีร่ ะบุว่าผลิตจาก
ธรรมชาติ (Natural) เป็ นหลัก
COVID-19 ทาให้ชาวอเมริ กนั คุ้นเคยกับการซื้อวิ ตามิ นหรือผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารผ่านช่ องทางออนไลน์
มากขึ้น การระบาดของ COVID-19 ได้ทาให้การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง (Self-care) มีความหมายเปลีย่ นไปจาก
ในอดีตทีเ่ ป็ นทางเลือกทีส่ ะดวกและประหยัด กลายเป็ นสิง่ ทีต่ ้องทาในช่วง Lockdown ผูบ้ ริโภคทีเ่ คยชินกับการไป
ปรึกษาเภสัชกรก่อนจะซือ้ ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ทีร่ า้ นขายยา จึงต้องเปลีย่ น
มาซือ้ สินค้าเหล่านี้ทางออนไลน์มากขึน้ ในช่วงที่ COVID-19 ระบาดหนัก โดยสัดส่วนของผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื สินค้า จาพวก
วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เพิม่ ขึน้ จาก 40% ในช่วงก่อน COVID-19 เป็ น 60% ในช่วงที่
COVID-19 ระบาด และมีการคาดการณ์ว่า แม้การระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลายลงในอนาคต แต่ผู้บริโภค
ส่วนหนึ่งทีห่ นั มาซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ก็จะซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป เนื่องจากความสะดวก
และความเคยชิน

พฤติ กรรมและมุมมองเกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริ โภคในจีน
ชาวจีนให้ความสาคัญมากกับการได้รบั บริการด้านสุขภาพที่เหมาะกับตนเอง โดยชาวจีนส่วนใหญ่ยนิ ดีเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ได้รบั บริการหรือข้อเสนอเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพที่ปรับให้เข้ากับตนเอง อย่างเช่นบริ การ
Ping An Good Doctor ของบริษทั การเงินและประกันขนาดใหญ่ของจีน ซึง่ เป็ นแอปพลิเคชันทีใ่ ช้ AI ช่วยตอบคาถาม
หรือให้คาปรึกษาเบือ้ งต้นแก่ผปู้ ่ วย ช่วยให้ผปู้ ่ วยค้นหาแพทย์ ปรึกษา และนัดหมายแพทย์ออนไลน์ รวมทัง้ สามารถ
สังซื
่ อ้ ยาหรือเวชภัณฑ์ให้จดั ส่งถึงบ้าน นอกจากนี้ สาหรับผูป้ ่ วยทีท่ าประกันไว้กบั Ping An Insurance ยังเบิกประกัน
ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ จึงสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ซึง่ แตกต่างอย่างมากจากชาวตะวันตกทีแ่ ม้จะ
ต้องการได้รบั บริการที่คดั สรรมาให้เหมาะกับตนเอง (Personalization) แต่กม็ กั ให้ความสาคัญกับเรื่องความเป็ น
ส่วนตัว (Privacy) มากกว่า โดยเฉพาะชาวเยอรมัน ซึง่ ยังให้ความสาคัญมากทีส่ ดุ กับสิทธิในการรั
กษาความเป็ นส่วนตัว
์
ทัง้ นี้ การทีผ่ บู้ ริโภคชาวจีนมีมุมมองเช่นนี้ ส่งผลให้จนี กลายเป็ นตลาดทีเ่ ปิ ดกว้างให้ผปู้ ระกอบการสามารถ
นาเสนอบริการ โปรโมชัน หรือโมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆ ได้มากและหลากหลายกว่า โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน AI จานวนมาก
เชื่อว่า เทคโนโลยี AI ในด้านสุขภาพของจีนน่ าจะพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดกว่า AI จากผูพ้ ฒ
ั นาในฝั ง่ ตะวันตก
อย่าง Google หรือ Watson เพราะจีนมีประชากรจานวนมากและรัฐบาลมีนโยบายให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ทาให้
จีนมีขอ้ มูลให้ AI ได้เรียนรูม้ ากกว่า
ชาวจีนในวัยทางานกว่า 94% กาลังเผชิ ญปัญหาสุขภาพ อาทิ โรคอ้วน กระเพาะอาหารอักเสบ มือสัน่ ข้อมือชา
สายตามีปัญหา ไมเกรน อาการปวดตามจุดต่างๆ (คอ หลัง ไหล่) ความเครียด และปั ญหาสุขภาพจิต (เช่น อารมณ์
รุนแรง วิตกกังวล สมาธิสนั ้ ) ซึง่ ส่วนหนึ่งเกิดจากไลฟ์ สไตล์ของคนวัยทางานทีก่ ว่าครึง่ หนึ่งใช้เวลานัง่ ทางานวันละ
9-10 ชัวโมง
่
โดย 43% ของคนกลุ่มนี้นงั ่ ทางานตลอดวันและไม่ได้ออกกาลังกายเลย จึงมีความเสีย่ งจะเกิดปั ญหา
สุข ภาพเรื้อ รังในระยะยาว ทัง้ นี้ จากผลสารวจพบว่า ปั จจุบ ันชาวจีน 1 คน มีปั ญ หาเกี่ยวกับ สุขภาพเฉลี่ย 5.4
รายการ และยังพบว่าชาวจีนเกือบ 150 ล้านคน มีปัญหากระดูกคอเสื่อม โดยเฉพาะคนในวัย 32-41 ปี และผู้ท่ี
ประกอบอาชีพด้านกฎหมายและการเงิน
ชาวจีนในวัยทางานมีปัญหากับการนอน โดยชาวจีนทีม่ อี ายุระหว่าง 22-31 ปี มีปัญหาไม่อยากนอนตอนกลางคืน
เนื่องจากรูส้ กึ ว่าตนเองต้องทางานอย่างยาวนานในช่วงกลางวัน จึงต้องการให้เวลากับตัวเองในช่วงกลางคืนเพื่อทา
กิจกรรมทีม่ คี วามสุข เช่น ดูซรี ส่ี ์ หรือเล่นเกม ขณะทีช่ าวจีนทีม่ อี ายุระหว่าง 32-41 ปี ราว 1 ใน 5 นอนน้อยกว่าวันละ
6 ชัวโมง
่ สถานการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้ชาวจีนในวัยทางานพยายามหาตัวช่วยเพื่อเพิม่ คุณภาพการนอน โดยเลือกใช้
2

วิธกี ารฟั งเพลงหรือ Audiobooks ใช้ผลิตภัณฑ์จาพวกน้ามันหอมระเหยหรือสมุนไพร รวมถึงเลือกใช้หมอนหรือทีน่ อน
ทีช่ ่วยให้หลับได้ดขี น้ึ จนทาให้หมอนยางพารากลายเป็ นสินค้ายอดฮิตในการชอปปิ งของชาวจีนวัยทางาน
COVID-19 ช่ วยขยายขอบเขตของสิ นค้าเพื่อการดูแลสุขภาพให้กว้างขึ้น การระบาดของ COVID-19 ทาให้
ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับเรื่องสุขภาพและสุขอนามัยมากขึน้ จึงพยายามเลือกใช้สนิ ค้าต่างๆ ทีต่ อบโจทย์ดงั กล่าว
ในทุกมิติ ทัง้ สินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพโดยตรงอย่างวิ ตามิ นและผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ ยี อดจาหน่ายเพิม่ ขึน้
ในช่วง COVID-19 ระบาด รวมถึงสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น การซักรีดเสื้อผ้าโดยใช้ไอน้า เครือ่ งปรับอากาศทีม่ ี
ระบบฟอกอากาศ นอกจากนี้ COVID-19 ยังทาให้เส้นแบ่งระหว่างสุขภาพกับความงามเลือนรางลง โดยมีผบู้ ริโภค
จานวนมากที่มองหาผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารที ม่ ีผลในเรือ่ งความงามด้วย ตามแนวคิด ความงามจากภายใน
สู่ภายนอก จึงต้องเริม่ จากการมีสุขภาพดี โดยผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั ความนิยม อาทิ ผลิตภัณฑ์ทชี่ ่วยดีทอ็ กซ์ผวิ และ
ผลิตภัณฑ์ชะลอวัย
ชาวจีนให้ความสาคัญกับการตรวจสุขภาพและการทาประกันสุขภาพ เพื่อเป็ นทางเลือกเพิม่ เติมจากระบบ
ประกันสุขภาพของภาครัฐ ส่วนหนึ่งเกิดจากเศรษฐกิจจีนทีเ่ ติบโตและรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา ทาให้
ชาวจีนต้องการยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ดขี น้ึ โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่ม Baby Boomer ที่เกือบ 40% เห็นว่าระบบ
ประกันสุขภาพของภาครัฐที่มอี ยู่ในปั จจุบนั ยังไม่เพียงพอกับความต้องการด้านสุขภาพของตน เช่นเดียวกับ ชาวจีน
ในวัยทางานทีพ่ บว่ากว่าครึง่ ตรวจสุขภาพเป็ นประจาทุกปี และซือ้ ประกัน สุขภาพให้ตนเอง นอกจากนี้ 1 ใน 5 ของ
คนวัยทางานยังซือ้ ประกันสุขภาพให้สมาชิกในครอบครัวด้วย
จากพฤติกรรมและมุมมองในด้านสุขภาพของผูบ้ ริโภคชาวอเมริกนั และจีนทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปข้างต้น เป็ นหนึ่งในสัญญาณที่
สะท้อนความคาดหวังของผูบ้ ริโภคทีต่ ่างจากเดิม ซึง่ ย่อมส่งผลต่อความนิยมในสินค้าและบริการในตลาด จึงเป็ นโจทย์ใหม่ท่ี
ผู้ประกอบการต้องเร่ง ปรับตัวเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด อาทิ อุปกรณ์ออกกาลังกายที่พบั เก็บได้ง่าย ใช้เนื้อที่ไม่มาก หรือ
สามารถใช้ออกกาลังกายได้หลายส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคชาวอเมริกนั ทีเ่ ปลีย่ นไปออกกาลังกายในบ้าน
มากขึน้ รวมถึงอุปกรณ์ทช่ี ่วยให้ออกกาลังกายผ่านทางออนไลน์ได้เสมือนจริงมากขึน้ อาทิ ลาโพง และจอแสดงภาพ นอกจากนี้
การทีผ่ บู้ ริโภคทัง้ ชาวอเมริกนั และชาวจีนยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้ได้รบั การบริการทีด่ ขี น้ึ ผูป้ ระกอบการจึงไม่ควรละเลย
โอกาสในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงใจผูบ้ ริโภคยิง่ ขึน้
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Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏเป็ นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลที่เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลแก่ผสู้ นใจเท่านัน้
โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ ว่าโดยทางใด
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