ส่องโอกาสตลาดความงามทางการแพทย์สำหรับผู้สงู อายุในจีน

รายงานความงามทางการแพทย์ปี ค.ศ. 2020 ของบริษัท iResearch เปิดเผยว่า ในปี ค.ศ.
2015 ตลาดความงามทางการแพทย์ของจีนมีมูลค่า 64,800 ล้านหยวน หรือประมาณ 324,000 ล้านบาท
ขณะที่ต่อมาในปี ค.ศ. 2019 มีมูลค่า 176,900 ล้านหยวน หรือประมาณ 884,500 ล้านบาท มี อัตราการ
เติบโตเฉลี่ย (CAGR) เท่ากับร้อยละ 28.7 ต่อปี และคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2023 จะมีมูลค่า 300,000 ล้าน
หยวน หรือประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ระหว่างปี ค.ศ. 2020
– 2023 เท่ากับร้อยละ 15 ต่อปีขึ้นไป (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับ 5 บาท)
มูล ค่า ตลาดความงามทางการแพทย์ของจีน ที่ส ูงถึง 100,000 ล้านหยวนหรือประมาณ
500,000 ล้านบาท ทำให้จีนได้กลายเป็นหนึ่งในตลาดความงามทางการแพทย์ที่สำคัญตลาดหนึ่งของโลก
แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดความงามทางการแพทย์ในจีนยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้แล้ว ส่งผลให้ยังมีช่องว่างในการขยายตัวอีกมาก และมีการคาดการณ์ว่าใน
อนาคตมูลค่าของตลาดความงามทางการแพทย์จีนอาจมีมูลค่าสูงถึงหลักล้านล้านหยวน
ท่ามกลางการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดความงามทางการแพทย์ ของจีน พบว่าทัศนคติ
ของวัยกลางคนและผู้สูงอายุต่อความงามทางการแพทย์ได้เปิด กว้างมากขึ้น โดยจากสถิติแนวโน้มกลุ่มคนที่
บริโภคความงามทางการแพทย์จากอายุระหว่าง 25 – 40 ปี มีการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงอายุระหว่าง 18 – 60
ปี แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันผู้ประกอบการในตลาดความงามทางการแพทย์ยังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้บริโภค
วัยหนุ่มสาว และมองข้ามกลุ่มผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุ
แพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการความงามทางการแพทย์ ของจีนได้ทำการสำรวจ และพบว่ากลุ่ ม
ผู้บริโภควัยกลางคน-สูงอายุกำลังมีความต้ องการความงามทางการแพทย์และมีศักยภาพที่ดีในอนาคต อาทิ
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-2ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม AliHealth (阿里健康 อาลีเจี้ยนคาง) เปิดเผยว่าในปี ค.ศ. 2018 ค่าใช้จ่ายด้านความ
งามทางการแพทย์ของกลุ่มผู้ส ูงอายุเป็น 4.4 เท่าเมื่อเทียบกับ ปี ค.ศ. 2017 โดยรายการความงามทาง
การแพทย์ที่เป็นที่นิยมคือ ผลิตภัณฑ์ต่อต้ านริ้วรอยและลดริ้วรอย และฉีดฟิลเลอร์ เป็นต้น ขณะที่ในปี ค.ศ.
2019 ความนิยมด้านความงามทางการแพทย์ในกลุ่มวัยกลางคน-ผู้สูงวัยก็มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น
ไปอีกขั้น
นอกจากนี้ ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม yao.tmall.com (天猫医药 เทียนมาวอีเย้า) เปิดเผยว่า
ในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนในปี ค.ศ. 2019 กลุ่มวัยกลางคน-ผู้สูงวัยเข้ารับบริการดูแลและรักษาช่องปาก
และผ่าตัดศัลยกรรมความงามในสถาบันความงามทางการแพทย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า และรายงานการ
บริโภคตาสองชั้นของชาวจีนในปี ค.ศ. 2019 ของแพลตฟอร์ม soyoung.com (新氧 ซินหย่าง) เปิดเผยว่าใน
ปี ค.ศ. 2019 ผู้บริโภคที่เข้ารับบริการทำตาสองชั้นมีช่วงอายุระหว่าง 46 – 50 ปี ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ
100 (YoY)
ขณะที่ ผ ลการสำรวจผู้บ ริโ ภควัยกลางคน-ผู้สู งอายุ ของแพลตฟอร์ม AgeClub พบว่าวัย
กลางคน-ผู้สูงอายุมีความต้องการความงามทางการแพทย์ที่แข็งแกร่ง โดยพบว่าหลายคนมีประสบการณ์ในการ
ทำจมูก ทำตาสองชั้น ขจัดถุงใต้ตา ปลูกผม เป็นต้น ส่วนผู้ที่ไม่เคยทำความงามทางการแพทย์ก็มีความต้องการ
ที่จะทำมากขึ้น รวมถึงผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุที่เป็นเพศชายด้วย อย่างไรก็ดี ผู้บริโภควัยกลางคนและ
ผู้สูงอายุมีความกังวลต่อความปลอดภัยและประสิทธิผลของบริการความงามทางการแพทย์ มากที่สุด ทำให้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงมักจะใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐหรือสถาบันที่เพื่อนแนะนำ
ขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพ
ขนาดใหญ่สำหรับตลาดความงามทางการแพทย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและวัยกลางคนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1960
– 1969 (พ.ศ. 2503 – 2512) และผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1970 – 1979 (พ.ศ. 2513 – 2522) เติบโต
มากขึ้น มีความมั่งคั่ง และมีความคิดเปิดรับบริการใหม่ๆ มากขึ้น จึงมีความต้องการด้านความงามไม่แพ้วัยอื่นๆ
โดยเมื่อผู้สูงอายุเข้าสู่วัยชราจะพบปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังเพิ่มขึ้น อาทิ ริ้วรอย ถุงใต้ตา ผมร่วง ซึ่งล้วนแต่เป็น
บริการภายใต้ความต้องการความงามทางการแพทย์ โดยปัจจัยที่ผู้สูงอายุให้ความสำคัญมากที่สุดในการเลือกใช้
บริการความงามทางการแพทย์ ได้แก่ ความปลอดภัยและผลลัพธ์จากการใช้บริการ
ปัจจุบันพบว่าผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุมีความต้องการความงามทางการแพทย์มากขึ้น
แต่ยังคงขาดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความงามทางการแพทย์ โดยจากการสำรวจของแพลตฟอร์ม AgeClub
พบว่าในอดีตผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความงามทางการแพทย์ส่วนใหญ่ผ่านร้าน
เสริมสวย คนสนิทแนะนำ แพทย์แนะนำ เป็นต้น ซึ่งเป็นรูปแบบการรับรู้ข่าวสารแบบปิดแบบดั้งเดิม จนกระทั่ง
มีการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มความงามทางการแพทย์ ก็ทำให้พบว่ามีส่วนช่วยให้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับตลาด
ความงามทางการแพทย์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคผู้สูงอายุได้มากขึ้น รายงานธุรกิจอีคอมเมิร์ซความงามทาง
การแพทย์ของสถาบันวิจัย Mob เปิดเผยว่า แพลตฟอร์มความงามทางการแพทย์ อาทิ Soyoung (新氧 ซินหย่าง)
Gengmei (更美 เกิ้งเหม่ย) Meb.com (美呗 เหม่ยเปย) และ Yuemei (悦美 เย่วเหม่ย) สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุแล้วบางส่วน โดยมีลูกค้าอายุ 35 ปีขึ้นไป เกือบร้อยละ 20 ซึ่งนับวันยิ่งมีกลุ่ม
ผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุเริ่มเข้าถึงแพลตฟอร์มความงามทางการแพทย์ทางอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้น ทำให้
การรับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความงามทางการแพทย์ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความเป็นไปได้ว่าใน
อีก 5 – 10 ปีข้างหน้า กลุ่มผุ้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปจะขยายตัวเพิม่ ขึ้นเป็นอย่างมาก
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-3นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุบางส่วนยังเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ
สถาบันเสริมความงามทางการแพทย์ทั่วไป แต่ยังไม่พบว่ามีสถาบันเสริมความงามทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุ จึงทำให้ในอนาคตสถาบันเสริมความงามทางการแพทย์ที่
เชี่ยวชาญในผู้สูงอายุและผู้บริโภควัยกลางคนจะมีโอกาสในการเติบโต และมีศักยภาพในการพัฒนาให้มีรูปแบบ
การให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น
สำหรับบริการความงามทางการแพทย์ประเภทผ่าตัดศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้บริโภค
วัยกลางคนและผู้สูงอายุจีนในปัจจุบัน ได้แก่ การผ่าตัดทำจมูก และการทำตาสองชั้น ขณะที่บริการความงาม
ทางการแพทย์ประเภทที่ไม่ต้องทำการผ่าตัด ก็เริ่มดึงดูดผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ผู้บริโภคมีความรู้สึกปลอดภัย และไม่ต้องแบกรั บความเสี่ยงจากการผ่าตัด โดยบริการดังกล่าว ได้แก่ บริการ
ลดริ้วรอยรอบดวงตาและริ้วรอยบนใบหน้า การกระชับผิว การแก้ปัญหาหัวล้านโดยการปลูกผม ซึ่งถือเป็น
ความต้องการของผู้บริโภควัยกลางคนและผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้มากขึ้น และมีโอกาสเติบโตได้
อย่างต่อเนื่องในอนาคต
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย
ธุรกิจหรือบริการความงามทางการแพทย์ของจีนมีพัฒนาการและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 2019 มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22.2 และคาดการณ์ว่าจะมีมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
(CAGR) ระหว่างปี ค.ศ. 2020 – 2023 เฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปีขึ้นไป และมีผู้ใช้บริการความงามทางการแพทย์
มากกว่า 13 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวจีนเริ่มให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์และบุคลิกภาพเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผู้บริโภคหลักจะยังคงเป็นผู้บริโภคเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 30 – 35 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัย
กลางคนที่เริ่มมีรายได้มั่นคง และมักจะเป็นผู้บริโภคหลักในทุกๆ ธุรกิจค้าปลีก และบริการที่ช่วยอำนวยความ
สะดวกต่างๆ ในชีวิตประจำด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบันพบว่า ประเทศที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมไปใช้บริการความงาม
ทางการแพทย์มากที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย ตามลำดับ ซึ่งเป็นโอกาสทีด่ ีมากสำหรับผู้ประกอบการ
ไทยที่ต้องการเจาะกลุ่มผู้บริ โภคชาวจีนในตลาดความงามทางการแพทย์มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภควัย
กลางคน-สูงอายุรุ่นใหม่ที่กำลังเข้าสู่วัยชรา ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุนและแนวทางการปรับตัวที่สำคัญ ได้แก่
1) ผลการสำรวจสำมะโนประชากรแห่งชาติจีนครั้งที่ 7 ประจำปี ค.ศ. 2020 เปิดเผยว่า จีนมี
ประชากรทั้งสิ้น 1,410 ล้านคน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 260 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.4
ในที่นี้มีประชากรตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไปจำนวน 190 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ซึ่งถือเป็นกลุ่มประชากรที่
เป็นโอกาสของธุรกิจใหม่ๆ หลายประเภทในจีน รวมถึงสินค้าและบริการจากประเทศไทยด้วย
2) ผู้ประกอบการไทยสามารถพิจารณาร่วมมือกับสถาบันความงามทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง
ของจีนในการเสนอแพ็คเกจเชิงพาณิชย์เจาะกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ ให้สามารถรับบริการความงามทาง
การแพทย์ได้ทั้งที่ประเทศจีนและไทย โดยเฉพาะบริการเสริมความงามที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้เชิงลึกผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง ปัจจุบันชาวจีนวัย 50 – 69 ปี กว่า
ร้อยละ 95 เป็นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ของจีน และมีความสามารถในการตัดสินใจเชิง
พาณิชย์สูงและสามารถเลือกการบริโภคได้ด้วยตนเอง
3) ความปลอดภัยและผลลัพธ์ของบริการความงามทางการแพทย์ถือ เป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่
ผู้บริโภควัยกลางคน-สูงอายุให้ความสำคัญ ดังนั้นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ความงามทางการแพทย์ของไทยจึง
ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้มีคุณภาพดี และได้รับมาตรฐานสากลอยู่เสมอ เพื่อสามารถรักษา
ความนิยม และดึงดูดผู้บริโภครายใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการใช้บริการความงามทางการแพทย์ของไทยให้มากขึ้น
แหล่งที่มา: https://www.cn-healthcare.com/articlewm/20210702/content-1239096.html
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