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ที่มา:บทท่ี 6 ของรายงานฉบับสมบูรณ์
ในโครงการศึกษาธุรกิจบัญชีท ้ายพระ
ราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 เสนอต่อ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือเดือน
กันยายน 2561 โดยมี ดร. เดือนเด่น 
นิคมบริรักษ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
หมายเหตุ: ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเป็นหน่ึงใน 
20 สาขาธุรกิจเป้าหมายท่ีทางคณะผู้วิจัย
เลือกศึกษา ทั้งน้ี ธุรกิจดังกล่าว จัดอยู่
ภายใต้บัญชี 3 (21) การท�าธุรกิจบริการ
อื่น ยกเว้นธุรกิจบริการท่ีก�าหนดไว้ในกฎ
กระทรวง ตามท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
(ทีดีอาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทดีีอาร์ไอ” 
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง
เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
 “รายงานทีดอีาร์ไอ” มีโอกาสรบัใช้สงัคม
ไทยมาตลอด ท้ังเป็นรายสะดวก และปรบัมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 
ต้ังแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี 
อาร์ไอ” จะมาพบผู้อ่านเป็นรายสะดวก 
พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม

บรรณาธิการบริหาร
จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์
บรรณาธิการเรื่อง 
อุไรรัตน์ จันทรศิริ
กองบรรณาธิการ
วัฒนา กาญจนานิจ
สรุป
สายใจ วิทยาอนุมาส
ออกแบบ
wrongdes ign

รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 151
เมษายน 2562



3ฉบับที่ 151 เมษายน 2562

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

1. บทน�า

การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ตลอดจนการปรับเปล่ียนแนวทางการด�าเนนิชวีติส่งผลให้

ประชากรส่วนใหญ่มีอายยุนืยาว และท�าให้หลายประเทศ

ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

(Aging society)1 ขณะที่หลายประเทศในกลุ่มประเทศ

พัฒนาแล้ว อาทิ ประเทศในแถบยุโรป และประเทศญี่ปุ่น 

ได้เข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุแล้วอย่างสมบูรณ์ (Aged society)2 

จากการประมาณการขององค์การสหประชาชาติพบว่า 

แนวโน้มของจ�านวนผูส้งูอายใุนประเทศไทยจะเพิม่สงูข้ึน

ในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มข้ึนของประชากรรวม3 โดยใน

1 การก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ(Aging society) หมายถงึ ประเทศท่ีมีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรอายุ
มากกว่า 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด
2 สงัคมผู้สงูอายอุย่างสมบรูณ์ (Aged society) หมายถงึ ประเทศท่ีมปีระชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรอายุ
มากกว่า 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด
3 United Nations. 2017. สืบค้นจาก https://esa.un.org/unpd/wpp/
Download/Standard/Population/
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ปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะมีจ�านวนผู้สูงอายุประมาณ  

13 ล้านคน หรือร้อยละ 19 ของจ�านวนประชากรทั้ง

ประเทศ ทั้งนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าว บางส่วนเป็นผู้สูง

อายุที่ต้องการผู้ดูแล4 ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 มีประมาณ 3 

แสนคนจากผู้สูงอายุทั้งหมดประมาณ 10 ล้านคน5 

แนวโน้มการเพิม่ขึน้ของจ�านวนผูส้งูอายุดังกล่าว

สะท้อนให้เหน็ถงึโอกาสการเตบิโตของธรุกิจดูแลผูสู้งอายุ

ในประเทศไทย เน่ืองจากปัจจุบันสมาชิกครอบครัวส่วน

มากท�างานนอกบ้าน ท�าให้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้

ด้วยตนเองหรือพึ่งพาการดูแลจากคนในครอบครัวเป็น

หลักได้เช่นในอดีต ฉะนั้น หลายครอบครัวจึงเลือกใช้

บริการดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีรูปแบบหลากหลาย เช่น บริการ

บ้านพกัผูส้งูอาย ุบริการสถานดูแลผูส้งูอายรุายวนั บริการ

ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน เป็นต้น 

แม้ว่าปัจจุบันธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย

ส่วนมากยังเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่ก็มีโอกาสและความ

น่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากมีตลาดรองรับขนาดใหญ่ 

ท้ังจากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้สูงอายุภายในประเทศ

เอง และกลุ่มผู้สูงอายุจากต่างประเทศอันเป็นผลมาจาก

ศกัยภาพของธรุกิจการท่องเท่ียว รวมทัง้ธรุกิจการแพทย์

ของไทยซึง่ดึงดูดผูส้งูอายุจากต่างประเทศได้เป็นจ�านวน

มาก ทั้งนี้ การศึกษาขอบเขตตลาด โครงสร้างตลาดและ

การแข่งขัน สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของ

คนไทย ตลอดจนแนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่าง

ชาติ จะช่วยท�าให้เข้าใจเก่ียวกับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ

ได้ชัดเจนขึ้น

4 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ประสบปัญหาการด�าเนินกิจกรรมในชีวิต
ประจ�าวัน จ�าแนกเป็นกลุ่มติดบ้านที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง
และกลุ่มติดเตียงที่แทบจะไม่สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันด้วยตนเอง
ได้เลย ซ่ึงจะประเมินด้วยแบบสอบถามการช่วยเหลือตนเองในกจิวัตร
ประจ�าวันข้ันพืน้ฐานทีจั่ดท�าข้ึนโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
5 วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ ยศ วัชระคุปต์. 2560. ระบบประกันการ
ดูแลระยะยาว: ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

2. ขอบเขตตลาด

จากข้อมูลของกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ พบว่า รูปแบบและขอบเขตการให้บริการของ

ธรุกิจดูแลผูส้งูอายุมีหลากหลาย โดยกรมพฒันาธรุกิจการ

ค้าได้จ�าแนกลกัษณะกิจกรรมของธรุกิจดูแลผูส้งูอายุออก

เป็น 6 รูปแบบ ดังนี้

1) สถานดูแลผูส้งูอายกุลุ่มเดย์แคร์ (day care) 

คือ สถานดูแลผู้สูงอายุแบบเช้าไปเย็นกลับ 

2) สถานบริการดูแลระยะยาว (long stay) 

คือ สถานดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมบริการ

พักค้างคืน การช่วยเหลือกิจวัตรประจ�าวัน 

พร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น เช่น 

บ้านพักคนชรา สถานที่ให้การช่วยเหลือ

ในการด�ารงชีวิต สถานดูแลระยะยาวในโรง

พยาบาล สถานบริบาล สถานดูแลผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย เป็นต้น

3) ที่อยู่อาศัยเฉพาะผู้สูงอายุ คือ การบริการผู้

สูงอายุหรือผู้ที่เตรียมเป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป เป็นการเช่าซื้อบ้านหรือ
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ห้องพักในระยะยาว โดยมากเป็นระยะเวลา 

30 ปี หรืออยู่อาศัยจนสิ้นอายุขัย แต่ไม่

สามารถมีกรรมสิทธิ์ในบ้านนั้นเมื่อเสียชีวิต 

4) ธรุกจิบริการส่งผูดู้แลไปดูแลผูส้งูอายุท่ีบ้าน 

(home care)

5) สถานสงเคราะห์แก่ผู ้สูงอายุที่ยากจนไร้

ญาติ คือ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเร่ือง

ที่พักอาศัยและมีอาหารบริการ 3 มื้อ

6) สถานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คือ การให้

บริการตรวจสุขภาพและค�าแนะน�าในการ

ส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกับกรม

พัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุท้ังหมด 800 

ราย โดยเป็นการจดทะเบียนโดยบุคคลธรรมดา 631 ราย 

และจดทะเบียนโดยนิติบุคคลอีก 169 ราย แม้ในภาพ

รวมจะดูเหมือนว่าธรุกิจดูแลผูส้งูอายมีุผูเ้ล่นในตลาดเป็น

จ�านวนมาก แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการให้

บริการพบว่า ผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีลักษณะของ

บริการและกลุ่มลูกค้าแตกต่างกันออกไป 

การวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะธุรกิจบริการส่งผู้ดูแล

ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน หรือธุรกิจโฮมแคร์ เนื่องจากเป็น

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการขยายตัว และเป็น

ธุรกิจที่ต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเงินลงทุน

สูง ซึ่งจากรายงานของ Economic Intelligence Center 

(2560)6 ระบุว่าธุรกิจโฮมแคร์มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ

ร้อยละ 20 ของตลาดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุทั้งหมด และจัด

เป็นอันดับสองรองจากส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจสถาน

ดูแลผู้สูงอายุ (nursing home) ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

ที่ร้อยละ 62 นอกจากนั้นธุรกิจโฮมแคร์ก็ยังก�าลังเป็นที่

ต้องการในตลาด เนือ่งจากค่านยิมของผูส้งูอายุทีต้่องการ

พักอาศัยท่ีบ้านมากกว่าการไปอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ 

ประกอบกับค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ต�่ากว่าค่าบริการของ

สถานดูแลผูส้งูอายใุนลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันอีกประมาณ 

10% 

เม่ือพิจารณาในแง่ของการลงทุน ธุรกิจโฮมแคร์

6 ธันยาพร เล้าโสภาภิรมย์, “ธุรกิจ home care ดีต่อใจวัยเกษียณ,” 
17 พฤษภาคม 2017, Economic Intelligence Center, ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน). เข้าถึงได้จาก https://www.scbeic.com/
th/detail/product/3550
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จัดเป็นกิจกรรมที่นักลงทุนต่างชาติมีโอกาสเข้ามาลงทุน

ได้สะดวกกว่าธุรกิจดูแลผู้สูงอายุอื่นๆ โดยปัจจัยส�าคัญ

ของการด�าเนนิธรุกจิบรกิารดูแลผูส้งูอายตุามบ้านจะอยู่ที่

ระบบบรหิารจดัการและบุคลากรเป็นหลัก ต่างจากบริการ

สถานดูแลผูส้งูอายท่ีุจ�าเป็นต้องลงทนุในทีดิ่นหรืออาคาร 

ซึ่งบุคคลต่างด้าวไม่สามารถครอบครองได้ หรือบริการ

สถานบริบาลท่ีมีบริการด้านการแพทย์ ซึ่งมีเงื่อนไข

ก�าหนดคุณสมบัติของผู ้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบ

กิจการสถานพยาบาลต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่ง

เป็นอุปสรรคส�าหรับนักลงทุนต่างชาติท่ีไม่ได้พ�านักใน

ประเทศไทย เป็นต้น 

จากการศึกษาโครงสร้างตลาดและการแข่งขัน

ของธรุกจิโฮมแคร์ โดยอ้างองิตามรหสัธรุกิจของนติบุิคคล 

(TSIC) ที่จัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบ

ว่าไม่มีรหัสส�าหรับธุรกิจโฮมแคร์โดยตรง แต่มีกิจกรรม

บรกิารส่งผูดู้แลไปดูแลผูส้งูอายตุามบ้านซึง่อยูภ่ายใต้รหสั

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 รหัส ดังนี้

1) กิจกรรมการบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รหัสธุรกิจ TSIC 82990) 

กิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เช่น บริการระดมทุนท่ีกระท�า

โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง บริการจัด

ประเภทของไปรษณยีภณัฑ์ บริการเรยีกเกบ็เงนิในทีจ่อด

รถ กิจกรรมของนกัประมูลอิสระ การบริหารกลยทุธ์มัดใจ

ลูกค้า บริการตดิตามเร่งรัดหนีสิ้น บริการอืน่ๆ ทีส่นบัสนนุ

ธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2) กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รหัสธุรกิจ TSIC 86909) กิจกรรม

ด้านสุขอนามัยที่ด�าเนินงานโดยบุคลากรท่ีไม่ใช่แพทย์

และทนัตแพทย์ในโรงพยาบาล ไม่เก่ียวข้องกบัการรักษา

ทางการแพทย์ สามารถด�าเนนิการได้ในคลินกิสขุภาพทีมี่

อยู่ในสถานทีท่�างาน ในโรงเรียน บ้านพกัผูสู้งอาย ุองค์กร

ด้านแรงงานและมูลนธิต่ิางๆ และในสถานบริการสุขภาพ 

อื่นๆ ในชุมชนที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ตลอดจนในสถานที่ให้

ค�าปรึกษาส่วนบุคคล บ้านของผู้ป่วยหรือที่อื่นๆ 

3) หน่วยบริการทางพยาบาลที่จัดที่พักให้ (รหัส

ธุรกิจ TSIC 87100) สถานที่พักส�าหรับผู้สูงอายุพร้อม

ให้บริการการพยาบาล สถานที่พักฟื้นผู้ป่วยเรื้อรัง บ้าน

พักผ่อนพร้อมให้บริการการพยาบาล หน่วยบริการการ

พยาบาลต่างๆ และบ้านพักรักษาผู้ป่วย เป็นต้น 

4) กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ีทีมี่ทีพ่กัและ

มีคนดูแลประจ�าส�าหรับผูส้งูอาย ุ(รหสัธรุกจิ TSIC 87301) 

รวมถงึกิจกรรมการดูแลอย่างต่อเนือ่งแก่ชมุชนผูเ้กษยีณ

อายุและบ้านพกัส�าหรับผูสู้งอายุท่ีต้องให้บริการพยาบาล

เล็กน้อย บ้านพักที่ไม่มีบริการพยาบาล การดูแลรวมถึง

การจัดห้องพัก บ้านพักประจ�า ซึ่งจะบริการทั้งในสถาน

ท่ีท่ีทางผู้ประกอบการได้จัดหาไว้ให้หรือการให้บริการ

นอกสถานที่

5) กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัย

ส�าหรับผู้สูงอายุ (รหัสธุรกิจ TSIC 88101) กิจกรรม

สังคมสงเคราะห์โดยไม่มีท่ีพักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุใน

เวลากลางวัน งานสังคมการให้ค�าปรึกษา งานสวัสดิการ 

การบริการส่งต่อหรือบริการที่คล้ายกันส�าหรับผู้สูงอายุ

ในบ้านและท่ีอื่นๆ ซึ่งด�าเนินการโดยรัฐบาลหรือองค์กร

เอกชน องค์กรแห่งชาติหรือกลุ่มในท้องถิ่นที่ช่วยกันเอง

และการจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญให้ค�าปรึกษาไว้บริการ ได้แก่ 

การออกเยี่ยมผู้สูงอายุ กิจกรรมดูแลในเวลากลางวัน

ส�าหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมฝึกอาชีพ

การวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนดขอบเขตตลาดโดย

พิจารณาผู้ประกอบการภายใต้ 5 รหัสข้างต้นที่มีรายได้

สูงสุด 20 อันดับแรกในปี พ.ศ. 2559 โดยศึกษากิจกรรม

และขอบเขตการให้บริการของแต่ละบริษัทแล้วคัดเลือก

เฉพาะธุรกิจที่มีบริการจัดส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุตาม

บ้าน ซึ่งพบว่ามีผู้ประกอบการท่ีเข้าข่ายเป็นธุรกิจโฮม

แคร์ 12 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนรวมประมาณ 49 ล้าน

บาท และมีมูลค่ารายได้รวมในปี พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 74 

ล้านบาท (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมแคร์ 12 ล�าดับแรก พร้อมรหัสธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น และส่วนแบ่งตลาด ตาม
รายได้ปี พ.ศ. 2559

หมายเหตุ: TSIC 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น, TSIC 86909 กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพ
ของมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น,TSIC 87100 หน่วยบริการพยาบาลที่จัดที่พักให้,TSIC 87301 กิจกรรมการดูแลรักษาใน
สถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจ�าส�าหรับผู้สูงอายุและ TSIC 88101กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ

ที่มา: ประมวลจาก บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ�ากัด (มหาชน)



8 รายงานทีดีอาร์ไอ

3. โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน

3.1 โครงสร้างตลาด

จากการสืบค้นบนฐานข้อมูลของบริษัท บิซิเนส 

ออนไลน์ จ�ากัด (มหาชน) ด้านโครงสร้างการถือหุ้นของ

ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจโฮมแคร์ทั้ง 12 รายดัง

กล่าว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโดยบุคคลธรรมดา

สัญชาติไทย มีเพียง 2 รายที่เป็นการร่วมทุนกับต่างชาติ 

(joint venture) ได้แก่ บริษทั โครนสั (ประเทศไทย) จ�ากัด 

และบริษัท จัดหางานไทยรีเออิและดูแลผู้สูงอายุ จ�ากัด 

โดยคนไทยมีสัดส่วนการถือหุ้นข้างมาก จึงอาจสรุปใน

เบ้ืองต้นได้ว่าท้ังหมดเป็นบริษัทสัญชาติไทยทางนิตินัย 

อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาการบริหารจัดการทางพฤตินัย

จากตัวแปรสามตัว คือ รูปแบบการถือหุ้นทางอ้อมของ

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ สัดส่วนกรรมการไทยต่อกรรมการต่าง

ชาติ และสัญชาติของกรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน

บริษัท พบว่า มีหนึ่งบริษัทที่เป็นต่างชาติทางพฤตินัย

อย่างชัดเจน คือบริษัท จัดหางานไทยรีเออิและดูแลผู้สูง

อายุ จ�ากัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับนิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น 

มีสัดส่วนกรรมการต่างชาติมากกว่ากรรมการไทย โดยมี

กรรมการชาวญี่ปุ่น 3 คนต่อกรรมการไทย 1 คน 

นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่าบริษัท โครนัส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด อาจเข้าข่ายการเป็นบริษัทต่างชาติ

โดยพฤตินัยได้ เพราะแม้สัดส่วนการถือหุ้นหลักจะเป็น

ของคนไทยร้อยละ 51 แต่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่คือบรษิทั โครนสั 

(เอเชยี) ถอืหุน้อยูร้่อยละ 35 จงึมีสทิธใินการยับยัง้ (Veto) 

การลงมติพิเศษของบริษัทได้7 โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น

ไทยไม่สามารถรวมเสียงกันได้

กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจโฮมแคร์ 

12 รายในไทยเป็นผู้ประกอบการไทยเกือบทั้งหมด มี

7 สิทธิในการยับยั้ง (veto) การลงมติพิเศษของบริษัทได้ เช่น การ
เปล่ียนแปลงข้อบงัคับบรษัิท การเพิม่หรือลดทนุ การเลิกบริษัทจ�ากดั 
การควบรวมบริษัท เป็นต้น สามารถท�าได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ถือหุ้น
มากกว่าร้อยละ 25

บริษัทท่ีมีสัญชาติไทยแท้ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย

ทั้งหมด 11 ราย และเป็นต่างชาติทางพฤตินัย (เป็นไทย

โดยนิตินัย) 1 ราย ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนของส่วน

แบ่งตลาดจ�าแนกตามสญัชาตขิองบริษทัจากข้อมูลรายได้

ปี พ.ศ. 2559 พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการไทยมีส่วนแบ่ง

ตลาดสูงสุดร้อยละ 92 ขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติทาง

พฤตินัยมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 8 

3.2 สภาพการแข่งขัน

การท่ีธุรกิจโฮมแคร์มีจ�านวนผู้เล่นที่มีบทบาท

ส�าคัญในตลาดโฮมแคร์เพียง 12 ราย จึงเข้าข่ายตลาดผู้

ขายน้อยราย และจากมูลค่ารายได้รวมประมาณ 74 ล้าน

บาทในปี พ.ศ. 2559 จึงถือเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดค่อน

ข้างน้อยเม่ือเทียบกบัธรุกิจบริการอืน่ๆ ทัง้นี ้เม่ือพจิารณา

ส่วนแบ่งตลาดจ�าแนกตามรายได้ในปี พ.ศ. 2559 พบ

ว่า ธุรกิจนี้มีผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเพียงสองราย ได้แก่ 

อันดับหนึ่ง บริษัท จูเนียร์ และซีเนียร์ โฮม เฮลท์แคร์ 

จ�ากัด มีส่วนแบ่งตลาดมากถึงร้อยละ 43 และอันดับสอง 

บริษัท โครนัส (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด

ร้อยละ 34

บริษัท จูเนียร์ และซีเนียร์ โฮม เฮลท์แคร์ 

จ�ากัด เป็นบริษัทสัญชาติไทยภายใต้เครือโรงพยาบาล

กล้วยน�้าไท ท�าให้มีข้อได้เปรียบผู้ให้บริการรายอื่นสอง

ประการ ประการแรก บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการ

ดูแลผู้สูงอายุ จากการฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล

กล้วยน�้าไท 2 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลส�าหรับผู้สูงอายุโดย

เฉพาะ และประการที่สอง บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล 

ขณะที่อันดับสอง บริษัท โครนัส (ประเทศไทย) จ�ากัด 

เป็นการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนไทยและบริษัท โครนัส 

เอเซีย (Kronus Asia) ซึ่งเป็นบริษัทสิงคโปร์ที่มีบริการ

ดูแลผูส้งูอายหุลากหลาย อาท ิบริการบ�าบัดฟ้ืนฟสุูขภาพ 

(therapy) บริการท่องเทีย่วส�าหรับผูส้งูอาย ุบริการดูแลผู้

สงูอายุทีบ้่านรวมถงึบริการฝึกทกัษะให้แก่ผูดู้แลผูสู้งอายุ 
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ปัจจุบันบริษัทโครนัสมีการด�าเนินธุรกิจในสามประเทศ 

ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย 

นอกจากผูเ้ล่นรายใหญ่สองอนัดับแรกแล้ว บริษทั

ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสาม ได้แก่ บริษัท จัดหา

งานไทยรีเออิและดูแลผู้สูงอายุ จ�ากัด เป็นบริษัทร่วมทุน

ระหว่างนักลงทุนไทยกับบริษัท รีเออิ จ�ากัด (Riei Co. 

Ltd) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 

8 น้อยกว่าสองบริษัทแรกถึง 5 เท่า บริษัทดังกล่าวเป็น

บริษทัทีมี่ความเชีย่วชาญด้านการบริหารจดัการหอพกัให้

แก่พนักงานบริษัทในหลายเมืองในประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งต่อ

มาได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดย

มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่น 46 แห่งและในต่างประเทศ 

3 แห่งรวมในประเทศไทย ซึ่งบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ในประเทศไทยจะเน้นการดูแลแบบญี่ปุ่น คาดว่ากลุ่ม

ลูกค้าของบริษัทดังกล่าวคือผู้สูงอายุญี่ปุ่นท่ีพ�านักอยู่ใน

ประเทศไทย ส่วนบรษิทัทีเ่หลอืทัง้หมดเป็นบรษิทัสญัชาติ

ไทยที่มีรายได้เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2559 ใกล้เคียงกัน 

หากพิจารณาอัตราการกระจุกตัวของผู้ประกอบ

การที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 3 รายแรก พบว่ามีส่วนแบ่ง

ตลาดรวมกนัมากถงึร้อยละ 84.67 ซึง่ถอืว่ามีการผกูขาด

ระดับสงูและถือว่ามีอ�านาจเหนอืตลาดตามหลกัเกณฑ์ใน

ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า อย่างไร

ก็ตาม คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่ารายได้ท่ีน�ามาค�านวณ

ส่วนแบ่งตลาดนีอ้าจรวมถงึรายได้จากการให้บรกิารด้าน

อื่นๆ ของบริษัทด้วย ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าบริษัทใน

ธรุกจิดูแลผูส้งูอายุมักให้บริการหรือมีกิจกรรมหลายอย่าง 

ท�าให้ผลรวมส่วนแบ่งตลาดมีมูลค่าค่อนข้างสูง

ลักษณะการแข่งขันในตลาดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

ส่วนมากจะแข่งขันในเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐาน

การให้บริการเป็นหลัก ส่วนอัตราค่าบริการพบว่ายังไม่

ได้แข่งขันกันมากนัก สาเหตุอาจเป็นเพราะสภาพตลาด

ในปัจจุบันที่ยังคงมีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน ท�าให้กลุ่ม

ผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุค่อนข้างมีอ�านาจใน

การก�าหนดราคา อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงความ

สามารถในการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการไทยและต่าง

ชาติ พบว่า ผู้ประกอบการไทยมีความได้เปรียบในเร่ือง

ของคุณภาพการให้บริการ การมีใจที่รักงานบริการ การ

เข้าใจบรบิทของสงัคมไทยและค่านยิมในการดูแลผูสู้งอายุ 

อกีทัง้สามารถให้บรกิารดูแลได้อย่างทัว่ถงึเนือ่งจากแต่ละ

แห่งจะรับดูแลผู้สูงอายุจ�านวนไม่มาก ขณะที่ผู้ประกอบ

การต่างชาตมีิความได้เปรียบในแง่ของเงนิทุน การมีกลุ่ม

ลูกค้าต่างประเทศและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยฐานะ

ระดับปานกลางถึงระดับสูง

4. สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของ
คนไทย

4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ 

 การประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยส่วน

มากเป็นรปูแบบของบ้านพกัผูส้งูอายุ ซึง่กลุ่มลกูค้ามักจะ

เป็นกลุ่มผูต้ดิเตยีงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อยา่งไร

ก็ตาม แนวโนม้รปูแบบการประกอบธรุกิจจะมีความหลาก

หลายมากข้ึนตามความต้องการและความเหมาะสมกับ
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ผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม เช่น สถานดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน 

ส�าหรับผูสู้งอายุติดสังคมหรือผู้สงูอายุทีอ่ยูบ้่านตอนกลาง

วันคนเดียว สถานท่ีพ�านักและสถานบริบาลส�าหรับผู้สูง

อายุตดิเตยีงหรือผูท้ีไ่ม่สามารถชว่ยเหลือตนเองได้ ธรุกจิ

ส่งผู้ดูแลไปตามบ้านส�าหรับผู้สูงอายุติดบ้าน เป็นต้น 

ทั้งนี้ ลักษณะของผู้ให้บริการในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุของ

ประเทศไทยสามารถแบ่งคร่าวๆ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1) การให้บริการโดยผู้ดูแลระดับวิชาชีพ อาทิ 

พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพ 

บ�าบัดวิชาชีพ นักกิจกรรมบ�าบัดวิชาชีพ เป็นต้น ธุรกิจที่

ใหบ้ริการลักษณะนีใ้นไทยยงัมีนอ้ยราย ผูเ้ลน่หลัก ได้แก่ 

บริษทั โครนสั และ Doctor Health ซึง่เป็นองค์กรเครอืขา่ย

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสนุนัทา ซึง่ทัง้สองรายมีบันทกึขอ้ตกลงในการจดัหา

พยาบาลให้กับผูป่้วยกับโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร ์หากแต ่

Doctor Health จะเน้นลูกค้าที่เป็นธุรกิจมากกว่าบุคคล

ธรรมดา อาทิ การส่งพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือนัก

กายภาพบ�าบัดไปประจ�าที่โรงงาน 

  2) การให้บริการโดยผู้ดูแลท่ีผ่านการฝึกอบรม 

ส่วนใหญ่ทางบริษัทจะมีบริการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน

โดยลักษณะการฝึกอบรมจะแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่

การฝึกอบรมระยะส้ันไปจนถึงระยะยาวเป็นหลักสูตร 

นอกจากการจัดฝึกอบรมโดยบริษัทแล้ว หน่วยงานภาค

รัฐก็มีบริการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเช่นกัน ซึ่ง

ปัจจุบันประเทศไทยมีหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุจ�านวนมาก 

อาทิ หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรของ

กรมพฒันาฝมืีอแรงงาน หลักสูตรของกรมอนามัย เป็นตน้ 

ตัวอย่างผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ เช่นบริษัท จูเนียร์ และ 

ซีเนียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จ�ากัด บริษัท Health at Home ที่

ใช้ Platform เข้ามาช่วยในการด�าเนินธุรกิจ เป็นต้น

  3) การให้บริการโดยผู้ดูแลทั่วไป ผู้ประกอบการ

ไทยสว่นใหญใ่ห้บริการในลักษณะนี ้โดยผูท้ีป่ฏิบัตหินา้ที่

อาจไม่มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล หากแต่มีความรู้

เบ้ืองต้นในการดูแลผู้สูงอายุโดยผ่านการฝึกอบรมแบบ

ไม่เปน็ทางการ หรือบางกรณีผูดู้แลบางรายอาจเป็นอดีต

พยาบาลของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จุดเด่นของการ

ให้บริการโดยผู้ดูแลท่ัวไป คือ อัตราค่าบริการที่ถูกกว่า

เม่ือเทียบกับการบริการดูแลผู้สูงอายุโดยผู้ดูแลวิชาชีพ 

อย่างไรก็ตาม การให้บริการรูปแบบนี้ผู้รับบริการจะต้อง

ยอมรบัและรับผดิชอบตอ่คุณภาพของการรกัษาพยาบาล

เอง

4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในไทยมีจุดแข็ง

คือความต้องการบริการผู้สูงอายุในประเทศไทยที่ก�าลัง

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้นักลงทุนหลายรายมอง

เห็นโอกาสและต้องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ อย่างไร

ก็ดี จุดอ่อนที่ส�าคัญคือการขาดมาตรฐานและกฎหมาย

ที่ก�ากับดูแลธุรกิจนี้โดยตรง เช่น ยังไม่มีการก�าหนด

รายละเอียดการขออนุญาตประกอบกิจการ ยังไม่มีการ

ก�าหนดคณุสมบัตขิองผูดู้แล (care giver) และยังไม่มีการ

ก�าหนดแนวทางการควบคุมหรือบทลงโทษต่างๆ เป็นต้น 

สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ ผู้ที่มีเงินทุนและสนใจในธุรกิจ

นี้สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องมี

วฒุกิารศกึษาในสาขาทีเ่กีย่วข้องและไม่จ�าเป็นต้องขอใบ

อนุญาต ท�าให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลต่อคุณภาพและ

ความปลอดภัยของการให้บริการ 

ด้วยเหตุนี้ เพื่อก�าหนดมาตรฐานของการด�าเนิน

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย กรมสนับสนุนบริการ

สขุภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสขุ และกรมกิจการผูส้งู

อายุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ 

จึงร่วมกันด�าเนินการเพื่อออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบ

การเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยศึกษากรณีตัวอย่าง

การก�ากับดูแลและการก�าหนดมาตรฐานในต่างประเทศ 

อาทิ ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียและประเทศญี่ปุ่น 

เป็นต้น ก่อนจะร่างเป็นกฎกระทรวง 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎ

กระทรวงท่ีจะก�าหนดให้กิจการดูแลผูส้งูอายแุละผูมี้ภาวะ



11ฉบับที่ 151 เมษายน 2562

พึ่งพิงเป็นกิจการอ่ืนตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ8 ร่างกฎกระทรวงการ

ก�าหนดมาตรฐานด้านสถานท่ี ความปลอดภัย และการ

ให้บริการ9 รวมถึงร่างกฎกระทรวงการก�าหนดอัตราค่า

ธรรมเนียมใบขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการประกอบ

กิจการ10 โดยคาดหวังว่ากฎกระทรวงนี้จะช่วยยกระดับ

คุณภาพการให้บริการและสร้างมาตรฐานการประกอบ

ธุรกิจดูแลผู ้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู ้รับบริการและ 

ผูป้ระกอบการท่ีสนใจลงทนุทัง้นกัลงทนุไทยและต่างชาติ 

อน่ึง ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการสาธารณสุข

ก็ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 

และได้พยายามวางแนวทางในการก�ากับดูแลธุรกิจโฮม

แคร์ โดยมีการออกค�าแนะน�าเร่ืองแนวทางการควบคุม

การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ. 

255311 เพื่อเป็นแนวทางให้ราชการส่วนท้องถิ่นใช้ออก

ข้อก�าหนดท้องถิ่นในการก�ากับดูแลธุรกิจโฮมแคร์ (ไม่ใช่

มาตรฐานบังคับ) โดยประเด็นส�าคัญคือ การก�าหนดให้

ผู้ประกอบกิจการโฮมแคร์ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ และมีการก�าหนด

คุณสมบัตแิละหลักเกณฑ์การปฏิบัตขิองผูป้ระกอบกิจการ 

ผู้ด�าเนินการและผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ

4.3 ศักยภาพของคนไทย

ผู ้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการด�าเนิน

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในหลายด้าน อาทิ การให้บริการที่มี

คุณภาพ เนื่องจากเข้าใจความต้องการของลูกค้า มีใจ

รักงานบริการ สามารถดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเสมือนญาติ

8 แหล่งข้อมูล: http://hssnew.hss.moph.go.th/fileupload_
doc/2018-04-23-1-18-42948476.
9 แหล่งข้อมูล: http://hssnew.hss.moph.go.th/fileupload_
doc/2018-04-23-1-18-42948477.pdf
10 แหล่งข้อมูล: http://law.hss.moph.go.th/uploadFiles/document 
/D00000002239_28424.pdf
11 แหล่งข้อมูล: http://hpc5.anamai.moph.go.th/director/data/
elderly/suggest_2553_elder.pdf

มิตร รวมถึงอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการให้

บริการของบริษัทที่ร่วมทุนกับต่างชาติ รวมทั้งการมีข้อ

ได้เปรียบจากการมีเครือข่ายและการประสานงานระหว่าง

กัน จากสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการในตลาดมีน้อยมาก

และจ�านวนผู้ดูแลท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดสวนทางกับความ

ต้องการบริการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึน ภาคเอกชนบาง

กลุ่มจึงปรับตัวด้วยการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้าง

ความร่วมมือกันในการส่งต่อลูกค้าเม่ือเกิดปัญหาผู้ดูแล

ไม่เพียงพอ เช่น บริษัท จูเนียร์ และซีเนียร์ โฮม เฮลท์

แคร์ จ�ากัด ร่วมมือกับบริษัท พรีเมี่ยมโฮมแคร์ จ�ากัด ใน

การส่งต่อลูกค้า เป็นต้น 

นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการไทยยังมีความสามารถ

ในการปรับตัว ตัวอย่างเช่น จากปัญหาการขาดแคลน

ผู้ดูแลจึงท�าให้เอกชนไทยบางรายมีแนวคิดท่ีจะขยาย

ไลน์ธุรกิจด้วยการเปิดโรงเรียนสอนและฝึกอบรมผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างแรงงานให้แก่บริษัทและป้อนเข้าสู่

ตลาดในภาพรวม โดยการปรับใช้หลักสูตรฝึกอบรมของ

หน่วยงานภาครัฐ การขยายธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในรูป

แบบแฟรนไชส์เพื่อขยายการให้บริการไปในต่างจังหวัด 

เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการส่วนมากยังจ�ากัดเฉพาะ

ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ๆ เป็นต้น 

5. แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการต่างชาติหลายรายที่เข้า

มาด�าเนนิธรุกิจดูแลผูส้งูอายุในไทยแล้ว ส่วนใหญ่เป็นการ

ลงทุนในลักษณะบ้านพักผู้สูงอายุ เช่น ญี่ปุ่น สวีเดน 

นอร์เวย์ เป็นต้น ขณะทีก่ลุ่มธรุกจิโฮมแคร์มีผูป้ระกอบการ

ต่างชาติที่เข้ามาร่วมทุนกับคนไทยเพียงสองราย ได้แก่ 

สิงคโปร์และญี่ปุ่น สาเหตุที่มีต่างชาติเข้ามาลงทุนน้อย

รายเนื่องจากข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย อย่างไรก็ตาม จาก

การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการพบว่ายงัมีนกัลงทนุต่างชาติ

อีกหลายรายท่ีสนใจเข้ามาลงทุนในไทย เช่น นักลงทุน

จากอิสราเอล ซึ่งจุดแข็งของนักลงทุนต่างชาติคือองค์
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ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลผู้

สูงอายุ เช่น การใช้อุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ

ทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) ในการติดตามดูแลและ

ตรวจสอบสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ เป็นต้น

ส�าหรับรูปแบบการลงทุนของนักลงทุนต่าง

ชาติในกรณีที่ไทยเปิดเสรีการลงทุน จากมุมมองของผู้

ประกอบการคาดการณ์ว่านักลงทุนต่างชาติต้องการเข้า

มาลงทุน 100% หรือกรณีที่ลงทุนอยู่แล้วก็จะต้องการ

เพิ่มทุนเพราะหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์จากด�าเนิน

ธรุกิจอย่างเตม็ท่ี อย่างไรก็ดี การลงทนุในลักษณะการร่วม

ทุนกับคนไทยยังคงมีข้อดีในแง่ของการใช้ประโยชน์จาก

เครือข่ายหรือความสัมพันธ์ของผู้ร่วมทุนไทย ซึ่งถือเป็น

ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งท่ีช่วยอ�านวยความสะดวกในการ

ด�าเนนิธรุกจิดูแลผูสู้งอายุ เช่น การตดิต่อประสานงานกับ

ภาครัฐ หรือการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับภาคเอกชน

ด้วยกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยบางรายยังคง

มีความกังวลกับลักษณะของการร่วมทุน เนื่องจากเกรง

ว่าจะสูญเสียอ�านาจและอิสรภาพในการบริหารจัดการ

บริษัทในระยะยาว

ส่วนผลกระทบจากการเปิดเสรีในการลงทนุธุรกิจ

โฮมแคร์นัน้ คาดว่าจะเป็นผลในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ โดย

หากมีการก�าหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจและการ

ก�ากับดูแลธุรกิจนี้ไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจน จะท�าให้

เกดิการแข่งขนักันทีค่ณุภาพและมาตรฐานการให้บริการ

เป็นหลัก สามารถคัดกรองนักลงทุนให้มีมาตรฐานตาม

ที่ก�าหนด นอกจากนี้ การเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศ

ที่มีมาตรฐานการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีดี เช่น ญี่ปุ่น 

สิงคโปร์ จะช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการในภาพ

รวมของไทยด้วย และผลในแง่บวกอีกด้านคือ การเข้ามา

ลงทุนของต่างชาตใินธรุกิจโฮมแคร์จะช่วยให้เกิดการจ้าง

งานในประเทศไทยใน 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การเช่าพื้นที่

ส�านกังาน และการจ้างบุคลากร ซึง่ผูป้ระกอบการต่างชาติ

มักจะว่าจ้างผู้ดูแลที่มีความเช่ียวชาญ เช่น พยาบาล ผู้

ช่วยพยาบาล นักกายภาพ เป็นต้น ซึ่งต้องมีใบประกอบ

วิชาชีพและเป็นคนไทยทั้งส้ิน รวมทั้งจ้างพนักงานฝ่าย

ธุรการที่เป็นคนไทย เนื่องจากค่าจ้างแรงงานถูกกว่าการ

จ้างแรงงานต่างชาติ
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6. การก�ากับดูแลในต่างประเทศ
 จากการศึกษากฎระเบียบการก�ากับดูแลผู ้

ประกอบธุรกิจการให้บริการดูแลสุขภาพท่ีบ้านของรัฐ

เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา (Rule and Regulations for 

Home Health Care Agencies) พบว่า ธรุกิจดูแลสขุภาพ

ที่บ้านเป็นธุรกิจที่ต้องขอใบอนุญาตในการประกอบ

กิจการ โดยใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี ก่อนได้รับและต่ออายุ

ใบอนุญาตจะมีกระบวนการส�ารวจและตรวจสอบความ

พร้อมของผู้ประกอบการโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งผู้ประกอบ

การจะต้องปฏิบัตติามมาตรฐานทีห่น่วยงานรัฐก�าหนดไว้ 

เช่น 

·	 คุณสมบัติของผู้บริหารกิจการ (adminis-

trator) ซึ่งต้องเป็นแพทย์ พยาบาล หรือ

ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการธุรกิจสุขภาพ

·	 มาตรฐานของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ กฎระเบียบ

ฉบับดังกล่าวได้นิยามกิจกรรมบริการดูแล

ผู้สูงอายุท่ีบ้านไว้อย่างชัดเจน เช่น การ

ให้บริการพักฟื้นท่ีบ้าน (skilled nursing 

service) ก�าหนดว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแล

ของการให้บริการโดยพยาบาลวชิาชพี และ

ก�าหนดหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพและผู้

ช่วยพยาบาลอย่างชัดเจน ส่วนการบริการ

บ�าบัดที่บ้าน (therapy service) ก�าหนดว่า

จะต้องให้บริการโดยนกับ�าบัดทีข้ึ่นทะเบียน

แล้ว เป็นต้น 

·	 มาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูลผู้สูงอายุท่ี

ใช้บริการ

·	 การจัดท�ารายงานของหน่วยงานประจ�าปี 

(annual policy review) เป็นต้น 

ทั้งนี้ กรณีการลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจ 

Home Health Care สหรัฐฯ ไม่ได้มีกฎหมายที่เข้ามา

ก�ากับเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติแต่

อย่างใด หากแต่มีกฎระเบียบที่เข้ามาก�ากับดูแลการ

ด�าเนินธุรกิจและการให้บริการของผู้ประกอบการให้เป็น

ไปตามมาตรฐานดังที่กล่าวไปข้างต้น 
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7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

7.1 บทสรุป
จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยส่งผลให้

ความต้องการการบริการดูแลผู ้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และแนวโน้มของรูปแบบการให้บริการเริ่มมี

ความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูง

อายุ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจบ้านพักผู้สูง

อายุจ�านวนมาก แต่มีผู้ประกอบการธุรกิจโฮมแคร์เพียง

สิบกว่าราย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโฮมแคร์มีแนวโน้มท่ี

จะเติบโตได้มากเนื่องจากความต้องการของผู้สูงอายุท่ี

ต้องการพักอาศัยที่บ้าน หากมีการเปิดเสรีการลงทุน

ในธุรกิจโฮมแคร์ คาดว่าผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้

ประกอบการไทยจะมีไม่มากนัก เนื่องจากปัจจุบันใน

ตลาดธุรกิจโฮมแคร์ยังมีผู้ประกอบการน้อยราย สภาพ

การแข่งขันจึงไม่สูงมาก อีกทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ

ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติเป็นคนละกลุ่มกัน โดย

กลุ่มลกูค้าของผูป้ระกอบการต่างชาตจิะเป็นชาวต่างชาติ

หรอืกลุม่คนไทยท่ีมีฐานะระดับกลางถงึระดับสูง ทัง้นี ้การ

เปิดเสรีการลงทนุในธรุกิจดูแลผูส้งูอายจุะช่วยให้เกดิการ

แข่งขันในตลาดมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มทางเลือกและเป็นผลดี

กับผู้ใช้บริการ

7.2 ข้อเสนอแนะ

จากเหตุผลตามที่สรุปข้างต้น คณะผู้วิจัยเสนอ

ว่าการเปิดเสรกีารลงทนุในธรุกจิบรกิารดูแลผูสู้งอายุ

ที่บ้านหรือโฮมแคร์ควรเป็นไปอย่างมีเง่ือนไข เพื่อ

ป้องกันผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้กบัผูป้ระกอบการไทย โดย

จดัท�าหลักเกณฑ์ในการคดัเลอืกผูป้ระกอบธรุกิจต่างชาติ

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) เป็นธุรกิจโฮมแคร์ที่ให้บริการโดยผู ้ดูแล

วชิาชพีเท่านัน้ อาท ิพยาบาลวชิาชพี นกักายภาพวชิาชีพ 

เป็นต้น หากมีการว่าจ้างผูดู้แลโดยท่ัวไป ผูดู้แลนัน้จ�าเป็น

ต้องผ่านหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการรับรองจาก

ภาครัฐ ซึง่การก�าหนดให้ใช้ผูดู้แลทีมี่มาตรฐานจะช่วยยก

ระดับคุณภาพการให้บริการดูแลผู้สูงอายุของไทย 

2) เป็นธรุกจิโฮมแคร์ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน

การให้บริการที่เป็นสากล เช่น มาตรฐานของ JCI (Joint 

Commission International) ในด้านของ Home care12 

เป็นต้น 

3) เป็นธรุกิจโฮมแคร์ทีมี่ประสบการณ์การด�าเนนิ

งานในต่างประเทศ โดยมีสาขาท่ีให้บริการในต่างประเทศ

ไม่น้อยกว่า X ประเทศ และมีประสบการณ์การด�าเนิน

ธุรกิจในต่างประเทศไม่น้อยกว่า X ปี13 ซึ่งการก�าหนด

เงือ่นไขเหล่านีจ้ะช่วยคัดกรองผูป้ระกอบการโฮมแคร์ต่าง

ชาติที่มีคุณภาพและประสบการณ์

4) เป็นธุรกิจโฮมแคร์ที่มีการใช้เทคโนโลยีใน

การด�าเนินธุรกิจ อาทิ การใช้แอพพลิเคชั่นในการจับคู่ผู้

สูงอายุและผู้ดูแล เป็นต้น หรือมีการใช้เทคโนโลยีในการ

ดูแลผู้สูงอายุที่ก้าวหน้า อาทิ การใช้อุปกรณ์ติดตามการ

เคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งการก�าหนดเงื่อนไข

ด้านเทคโนโลยี อาจท�าให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการภายใน

ประเทศ 

แต่ก่อนท่ีจะมีการเปิดเสรีการลงทุนอย่างมี

เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ข้างต้นนั้นรัฐจ�าเป็นต้องออก

กฎหมายเพื่อก�ากับดูแลมาตรฐานของบริการดัง

กล่าวเนือ่งจากเป็นบรกิารทีเ่กีย่วกบัสุขภาพโดยตรง 

ทัง้นี ้ร่างกฎกระทรวงก�าหนดกจิการอืน่ในสถานประกอบ

การเพื่อสุขภาพควรก�าหนดนิยามกิจการดูแลผู้สูงอายุ

ให้ครอบคลุมกับบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การนิยาม

กิจการดูแลผูส้งูอายตุามหลกัเกณฑ์ของกรมพฒันาธรุกิจ

12  Joint Commission International Accreditation Standards for 
Home Care ที่มา: https://www.jointcommissioninternational.
org/assets/3/7/Home-Care-Standards-Only.pdf
13  ควรมีการศึกษาเพิม่เตมิในเชงิลึก เพือ่ทีจ่ะก�าหนดจ�านวนประเทศที่
มีการเข้าไปลงทนุและประสบการณ์ในการด�าเนินธรุกจิได้อย่างเหมาะสม
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การค้า เนือ่งจากปัจจบัุนนยิามของกิจการดูแลผูส้งูอายุใน

ร่างกฎกระทรวงฯ แบ่งกิจการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สถาน

ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน สถานที่พ�านักอาศัยส�าหรับผู้สูง

อายุ และสถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งยังไม่ครอบคลุม

ธุรกิจบริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 

ทั้งนี้ การจ�าแนกประเภทบริการดูแลผู้สูงอายุจะ

สร้างขอบเขตตลาดที่ชัดเจนส�าหรับธุรกิจแต่ละประเภท

และเอื้อประโยชน์แก่หลายฝ่ายทั้งผู้ท่ีสนใจลงทุน ผู้ที่ใช้

บรกิารโดยสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม และ

เอือ้ประโยชน์ต่อภาครัฐท�าให้สามารถออกแบบการก�ากับ

ดูแลที่สอดคล้องกับลักษณะของบริการแต่ละประเภทได้ 

นอกจากนี้ การก�าหนดประเภทและลักษณะของบริการ

ดูแลผู้สูงอายุที่ชัดเจนจะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก

การแฝงตัวของผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูป

แบบของธุรกิจบริการบ้านพักผู้สูงอายุอีกด้วย

นอกจากนี้ แล ้ ว  รัฐจ�าเป ็นต ้องก�าหนด

มาตรฐานหรอืคุณสมบัติของผูดู้แลผูสู้งอายุทีชั่ดเจน 

โดยเสนอให้ระบุมาตรฐานของผู้ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติมใน

ร่างกฎกระทรวงการก�าหนดมาตรฐานด้านสถานที ่ความ

ปลอดภัยและการให้บริการ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไทยมี

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพการดูแลผู้สูง

อายุแล้วซึ่งจัดท�าโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง

แรงงาน แต่เป็นมาตรฐานแบบสมัครใจ ท้ังนี้ หากไทย

ต้องการยกระดับธุรกิจโฮมแคร์ควรก�าหนดมาตรฐาน

แรงงานในภาคบังคับและมีการมอบใบรับรอง เช่น Care 

giver certificate เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่จะเข้ามามีหน้า

ทีต่รวจสอบรับรองควรเป็นหน่วยงานผูเ้ชีย่วชาญในสาขา

การให้บริการดูแลผูส้งูอาย ุหรือองค์กรอสิระด้านการดูแล

สุขภาพที่ได้รับการรับรองหรือได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วย

งานด้านสาธารณสุข ตวัอย่างเช่น กรณมีาตรฐานพยาบาล 

จะมีสภาการพยาบาลเป็นผูดู้แลและมีอ�านาจในการรบัข้ึน

ทะเบียนและออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบการ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นต้น

ในกระบวนการร่างกฎหมายดังกล่าว หน่วยงาน

ภาครัฐที่ดูแลกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุควร

ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง เช่น กรม

กิจการผู้สูงอายุท่ีเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องสิทธิผู้

สูงอายุ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ก�ากับดูแลสถาน

พยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าที่ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ เป็นต้น เพื่อร่วมกันปรับปรุงกฎหมายให้

ครอบคลุมการด�าเนินงานในทุกมิติ เม่ือไทยมีมาตรฐาน

ที่ชัดเจนจะช่วยอ�านวยความสะดวกในการคัดกรองผู้

ประกอบการที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถ

ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการต่างชาติ

ที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุของไทยได้อีก

ด้วย

สุดท้าย การเปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูง

อายอุาจมีรายละเอยีดเก่ียวกับข้อควรระวงัต่อการเปิดให้

ต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติม คณะ

ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการปรึกษาหารือหรือเสนอไปยัง

คณะกรรมการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งมี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และกรมสนบัสนนุ

บริการสุขภาพมีต�าแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการ

อย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการนี้มีอ�านาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ใน

การเสนอนโยบายหรือวางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับธุรกิจนี้ 


