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จัดทําโดย นายพฤฒินนั ท เหลืองไพบูลย
รหัส 4049

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ป 2555
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ความตองการการดูแลในสถานบริการดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจ สําหรับกลุมผูสูงอายุที่มี
ความสามารถพอที่จะจายคาบริการได และนับวันจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในสวนของบทบาท
ภาครัฐ จําเปนตองตื่นตัวเตรียมความพรอมตอสถานการณของผูสูงอายุที่ เกิดขึ้น โดยเฉพาะในดาน
การเตรี ย มความพร อมในเชิ ง ธุ รกิ จของสถานดู แลผู สู ง อายุ ภาครั ฐ จํ า เป นต องได รับ การพั ฒนา
ศักยภาพในทิศทางที่เหมาะสม
วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการใหบริการของสถานดูแล
ผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร และเพื่อนําผลการศึกษามาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพรอมในเชิงธุรกิจ ของสถานดูแลผูสูงอายุภาครัฐของ
ประเทศไทย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – depth
Interview) จากผูใหขอมูลหลัก และวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสาร รวมกับการสัมภาษณ เปรียบเทียบ
(Constant Comparison) และนําขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา
สถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศไทย ไดแก บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน
โซเชียล เซนเตอร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เปนองคกรหนึ่งของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย ที่ มีวัตถุประสงคดําเนิน
กิจการดานสาธารณกุศลชวยเหลือสังคม รับใชผูปวย เพื่อตอบสนองตอสภาพปญหาของสังคมใน
ปจจุบัน ที่มีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น และกอใหเกิดปญหาตอผูสูงอายุที่ไมมีคนดูแล โดยเปด
ดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2534 รวมระยะเวลาการใหบริการ จํานวน 21 ป การดําเนินงาน
ไดรับการสนับสนุนเงิน จากลูกหลานหรือญาติของผูสูงอายุเปนหลัก และรองลงไป คือ เงินรายได
จากการรับบริจาค และแหลงสนับสนุนที่สําคัญ คือ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย
แนวทางการใหบริการ พบวา เนนใหการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ มีการดูแลดานปจจัยสี่ เนนในเรื่องความสะอาดและกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับ
ผูสูงอายุ มีการแยกอาคารอยางชัดเจนสําหรับผูสูงอายุทั้งที่ชวยเหลือตนเองได ชว ยเหลือตนเอง
ไมไดและผูมีอาการสมองเสื่อมหรือหลงลืม เมื่อมีอาการเจ็บปวยฉุกเฉินก็นําสงโรงพยาบาล คิด
คาบริการพอประมาณ เพื่อใหญาติผูสูงอายุสามารถจายคาบริการได มีเกณฑกําหนดตามประเภท
การรับบริการอยางชัดเจน มีบุคลากรเพียงพอตอการใหบริการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง
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สม่ําเสมอ คุณภาพการใหบริการเนนจากความพึงพอใจของผูสูงอายุที่ไดรับบริการและพรอมจะ
นํามาปรับปรุงเมื่อมีขอเสนอแนะจากผูรับบริการในเรื่องตางๆ ตอไป
สถานดู แลผู สู ง อายุใ นเชิ ง ธุรกิ จของประเทศสิง คโปร ได แก The Salvation Army
Peacehaven Nursing Home (9 Upper Changi Road North,Singapore 507706)
เปนสถานที่รับดูแลรักษาคนสูงอายุหรือคนที่ไมแข็งแรง รวมทั้งการดูแลผูปวยที่เปนโรค
สมองเสื่อม โดยไดรับการสนับสนุนจากองคการศาสนาคริสตระหวางประเทศ เปนสถานที่ดูแล
ผูสูงอายุที่ใหญที่สุดในประเทศสิงคโปร แนวทางการใหบริการดูแลผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหเกิดสุข
ภาวะที่ดี และปองกันรักษาโรค ครอบคลุมถึงการวินิจฉัยโรค การบําบัดรักษา และการสงเสริม
สุขภาพ ใหการดูแลสุขภาพแบบองครวม (Holistic Health) โดยพิจารณาถึงทุกๆ องคประกอบใน
รางกาย ไดแก รางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ใหอยูในภาวะสมดุลเพื่อใหบรรลุเปาหมายใน
การมีสุขภาวะที่ดีที่สุด มีบุคลากรและความพรอมในการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพที่ครบถวน มีการ
ฟนฟูสุขภาพใหกับผูสูงอายุอยางตอเนื่อง และคํานึงถึงการจัดสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมกับ
ความเปนอยูของผูสูงอายุ มีการวางแผนการดูแลผูสูงอายุ (Care Planning) ที่ชัดเจน แบงผูสูงอายุที่
เขารับบริการเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทเสียคาบริการ และไมเสียคาบริการ สําหรับมาตรฐาน
ดานคุณภาพของการบริการ สามารถวัดไดจากการไดรับการรับรองจากหนวยงานตางๆ เชน ป ค.ศ.
2002 ไดรับใบรับรองทักษะในการดูแลสุขภาพ ประเภท Home Care และตอมา ป ค.ศ.2008 ไดรับ
ใบรับรองทักษะในการดูแลสุขภาพ ประเภท การดูแลผูสูงอายุสมองเสื่อม ซึ่งถือเปนมาตรฐานใน
การดูแลของ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home และ ป ค.ศ.2010 ไดรับรางวัล
“Excel Awards 2010 Best Innovative Project 2nd Prize” จากกระทรวงสาธารณสุข
การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของ
ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร
ดานการดําเนินงาน
1. กรณีที่มีความสอดคลองตองกัน ไดแก
ลักษณะของการดําเนินกิจการ มีการดําเนินกิจการภายใตการดูแล และสนับสนุนของ
องคกรทางศาสนาคริสต เชนเดียวกัน แรงจูงใจและเหตุผลในการดําเนินกิจการดูแลผูสูงอายุ เพื่อ
ตอบสนองตอสภาพปญหาของสังคมในปจจุ บัน ที่มีจํานวนผูสู งอายุ เพิ่ม มากขึ้น และกอใหเกิ ด
ปญหาตอผูสูงอายุที่ไมมีคนดูแล เชนกัน นอกจากนี้ในเรื่องความเสี่ยงและคุมทุนในการดําเนิน ธุรกิจ
พบวา การดําเนินธุรกิจดานนี้ไมมีความเสี่ยง
2. กรณีที่ไมมีความสอดคลองตองกัน ไดแก

ฉ
การขอจั ด ตั้ ง และดํ า เนิ น กิ จ การ ไม ส อดคล อ งกั น ในด า นหน ว ยงานต น สั ง กั ด มี
กลุ ม เป า หมายที่ ใ ห ก ารดู แลที่ แ ตกต า งกั น ส ว นระยะเวลาที่ เ ป ดดํ า เนิ น การ บ า นพั ก ผู สู ง อายุ
คามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัดนครปฐม เปดดําเนินการมาเปนระยะเวลาประมาณ 21 ป ซึ่ง
ยาวนานกวา The Salvation Army Peacehaven Nursing ซึ่งเปดดําเนินการมาเปนระยะเวลา
ประมาณ 12 ป เทานั้น สําหรับดานการลงทุนและการบริหารจัดการ บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน
โซเชียล สามพราน จังหวัดนครปฐม ไดรับการสนับสนุนเงินทางดานเศรษฐกิจ จากลูกหลานหรือ
ญาติของผูสูงอายุเปนหลัก ในขณะที่ The Salvation Army Peacehaven Nursing อาศัยเงินทุนจาก
The Salvation Army ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดเปนหลัก และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ประมาณ 8 ลานดอลลารสิงคโปรตอป นอกจากนี้การดําเนินธุรกิจในอนาคต พบวา บานพัก
ผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัดนครปฐม มีมุมมองเกี่ยวกับการปรับบทบาทการ
ทํางานโดย เพิ่ม บุคลากรใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนผูสูงอายุ และเพิ่มการบริการที่มุงเนน
ใหผูสูงอายุรูสึกวาไดอยูในบรรยากาศของครอบครัวใหมากยิ่งขึ้น และขยายดําเนินงานเชิงรุก ออกสู
ชุมชน สังคมใหมากขึ้น โดยมีบทบาทในการเผยแพรขอมูล /องคความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ
การปรับทัศนคติของญาติ/ผูดูแลผูสูงอายุ สวน The Salvation Army Peacehaven Nursing มีมุมมอง
เกี่ยวกับการวิเคราะหและเตรียมการลวงหนา เพื่อรับมือกับการทาทายในอนาคตดานตางๆ และเนน
การประสานงานทุกหนวยงานในการดูแลผูสูงอายุในระยะเวลาเร็วขึ้น และใหความสําคัญกับการ
จัดสภาพแวดลอมและทิวทัศนใหเหมาะสม เพื่อใหผูที่อาศัยอยู มีความพึงพอใจ เนนเรื่องการดูแล
ผูสูงอายุแบบองครวม (Holistic care) ผูที่อาศัยอยูมีโอกาสไดเขารวมโปรแกรมและมีการฟนฟูผูที่มี
ปญหาโรคจิตเสื่อม (Dementia) ซึ่งตองไดรับการดูแลในระยะยาว
ดานการบริหารงาน
1. กรณีที่มีความสอดคลองตองกันไดแก
นโยบายหรือแนวทางการใหบริการดูแลผูสูงอายุ มีการเนนใหการดูแลผูสูงอายุแบบองค
รวมครอบคลุ ม ทุ ก ด า น เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด สุ ข ภาวะที่ ดี สํ า หรั บ ผู ใ ช บ ริ ก าร ข อ เสนอแนะแก
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและผูส นใจธุรกิ จสถานดูแลผูสูงอายุ พบวา มีการเสนอแนะขอมูลใน
ประเด็นที่สอดคลองกัน คือ ดานบุคลากร และดานการประสานใหความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน
2. กรณีที่ไมมีความสอดคลองตองกัน ไดแก
คุณลักษณะของผูบริหารกิจการ พบวา ผูบริหารกิจการของทั้ง 2 แหง จบการศึกษาคนละ
สาขาทําใหมุมมองในการทํางานอาจเกิดความแตกตางในบางเรื่องของการดําเนินกิจการ คุณสมบัติ
ของกลุมเปาหมาย พบวา สถานดูแลทั้ง 2 แหง มีความแตกตางกัน ในกลุมเปาหมาย กลาวคื อ
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บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน จังหวัดนครปฐม จะรับกลุมเปาหมาย ชาย
และหญิง ที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป และผูสูงอายุที่เจ็บปวยทั่วไปที่อยูในระหวางพักฟนรางกาย และผู
พิการทางรางกาย แตตองไมปรากฏอาการทางจิตประสาท และมีญาติรับรอง และสามารถจายเงิน
สนับสนุนการดูแลได สวนทาง The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ไมมีการจํากัดอายุ
ของผูอยูอาศัย นอกจากนั้นยั งเปนสถานพยาบาลที่ รับดูแลรักษาคนสูงอายุหรือคนที่ไมแข็งแรง
รวมทั้งการดูแลผูปวยที่เปนโรคจิตเสื่อม (Dementia) นอกจากนี้ยังสามารถรับกลุมเปาหมายที่ไม
ตองเสี ย คา บริ ก ารเข า ดู แลรวมด วย ส วนเครือข า ยในการดํ า เนินงาน The Salvation Army
Peacehaven Nursing Home มีองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาเปนเครือขายดําเนินงาน สวน
บานพักผูสูง อายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด นครปฐม มีเครือขายในการดําเนินงาน
คอนขางนอย และ ไมคอยไดการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งนี้ยังมีความตองการอาสาสมัคร/จิตอาสา
เพิ่มขึ้นดวย
และพบวาในบางประเด็น ไมสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบได เนื่องจากไมมีขอมูล ที่มาก
พอที่จะวิเคราะหได กลาวคือ
จํ า นวนกลุ ม เป า หมายที่ ใ ช บ ริ ก ารและจํ า นวนบุ ค ลากร บ า นพั ก ผู สู ง อายุ ค ามิ ล เลี ย น
โซเชียล สามพราน จังหวัด นครปฐม มีจํานวนผูสูงอายุทั้งสิ้น 116 คน พบวา สัดสวนโดยเฉลี่ย
ภาพรวมของเจาหนาที่ที่ดูแลผูสูงอายุโดยตรง จํานวน 26 คน ตอผูสูงอายุ คิดเปนสัดสวน 1 : 4 คน
ในขณะที่ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home มีจํานวนกลุมเปาหมายที่ใชบริการ
ทั้งสิ้น จํานวน 401 คน มีบุคลากรจํานวน 200 คน แบงเปน เจาหนาที่ชาวตางชาติ 170 คน เจาหนาที่
ชาวสิงคโปร 30 คน แตไมปรากฎขอมูลเจาหนาที่ที่ดูแลโดยตรงวามีจํานวนเทาไรทําใหไมสามารถ
วิเคราะหเปรียบเทียบไดชัดเจน สวนราคาคาบริการ The Salvation Army Peacehaven Nursing
Home ไมปรากฏขอมูลบุคลากรเดนชัดเรื่องราคาคาบริการ ทราบเพียงมีทั้งประเภทเสียคาบริการ
และไมเสียคาบริการ ซึ่งตางจาก บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน จังหวัด
นครปฐม ที่ผูสูงอายุตองเสียคาบริการ หองรวม ราคา 12,000 บาทตอเดือน หองพิเศษเดี่ยว 20,000
บาทตอเดือน และหองพิเศษคู 30,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้ มีบริการดูแลผูสูงอายุเวลากลางวั น
เชาไปเย็นกลับ คิดคาบริการรายวัน วันละ 400 บาท สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
พบวา บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการ
บริหารงานไมมีความรูทางดานการพยาบาลและการแพทย และยังขาดบุคลากรดูแลผูสูงอายุ และ
ปญหาเจาหนาที่ที่ไมมีประสบการณ ขาดทักษะในการดูแลผูสูงอายุ นอกจากนี้ยังพบปญหาญาติที่
ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ สวน The Salvation Army Peacehaven Nursing Home พบวา มีปญหาการ
ใหยาที่ไมเปนระบบ แตการประเมินจากปญหาอุปสรรคอาจยังไมรอบดาน จึงไมสามารถวิเคราะห

ซ
เปรียบเทียบไดชัดเจน นอกจากนี้ความตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ พบวา บานพักผูสูงอายุ
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน จังหวัดนครปฐม มีความตองการการสนับสนุนในหลาย
ดาน ไมวาจะเปน ดานนโยบาย ดานเงินทุน ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานกฎหมาย ดานการ
ประชาสัมพันธ แตในสวนของ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ไมมีขอมูลปรากฏ
ชัดเจน จึงไมสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบได
ดานคุณภาพการใหบริการ
1. กรณีที่มีความสอดคลองตองกัน ไดแก
- การกําหนดเกณฑมาตรฐานในการใหบริการของสถานบริก าร พบวา มีการกําหนด
เกณฑมาตรฐานในดานตางๆ ที่สอดคลองคลายคลึงกัน อาทิ ดานบุคลากร ที่ตองไดรับการฝกอบรม
พั ฒนาอย า งต อเนื่ อง ด า นการจั ด ระบบงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ด า นคุ ณภาพการบริ ก าร ด า นการ
จั ด บริ ก ารกิ จ กรรมต า งๆ เป น ต น ส ว นความพึ ง พอใจในการมาใช บ ริ ก ารของผู สู ง อายุ พบว า
ผู ใ ช บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต อการให บ ริ ก ารเหมื อนกั น โดยเหตุ ผลของความพึ ง พอใจ ขึ้ นกั บ
กิจกรรม และการจัดบริการภายในสถานบริการที่กลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุข
2. กรณีที่ไมมีความสอดคลองตองกัน ไดแก
- คุณภาพการบริการ พบวา บานพั กผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด
นครปฐม ใชวิธีการประเมินคุณภาพ จากการที่ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดี มีอารมณแจมใส เมื่อมาใช
บริการ มีการบอกกันปากตอปากวาบริการดี และมีอัตราการครองเตียงนาน หรือมีการมาใชบริการ
อยางตอเนื่องในระยะยาว เปนตน แตในสวนของ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home
พบวา คุณภาพการบริการ ประเมินไดจากการไดรับการรับรองจากหนวยงานตางๆ ถึงคุณภาพการ
ใหบริการดานตางๆ
และพบวาในบางประเด็น ไมสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบได เนื่องจากไมมีขอมูล ปรากฏ
ชัดเจน คือ ความคุมคา ของการบริการที่ผูสูงอายุไดรับ ปรากฏแตขอมูลของ บานพักผูสูงอายุ
คามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด นครปฐม ที่เห็นวาคาใชจายไมแพงเหมาะสมกับการบริการ
ที่ไดรับ แต The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ไมปรากฏขอมูลในสวนนี้ จึงไม
สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบได
ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพรอมของสถานดูแลผูสูงอายุในเชิง
ธุรกิจ ของสถานดูแลผูสูงอายุภาครัฐในประเทศไทย มีแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสม และ
สอดคลองกับสถานการณและความตองการ ตลอดจนทิศทางของตลาด อีกทั้งเปนการเตรียมการ
เพื่อรองรับการเขาสูสังคมอาเซียน ผูศึกษาจึงขอนําเสนอขอเสนอแนะ สรุปดังนี้

ฌ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. รัฐควรวางนโยบายและแนวทางที่ ชัดเจนในการดําเนิ น งานเชิงธุรกิ จในสถานดูแล
ผูสูงอายุภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อจะไดเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. รั ฐ ควรมี ห น ว ยงานกลางที่ เ ป น อิ ส ระดู แ ลกํ า หนดมาตรฐานแก ส ถานบริ ก ารดู แ ล
ผูสูงอายุภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เปดใหบริการ ในเรื่องการกําหนดราคาขั้นต่ําตอการบริการแตละ
ประเภทที่ผูสูงอายุจะไดรับ หากผูสูงอายุถูกเอาเปรียบในเรื่องคุณภาพการบริการและราคาคาบริการ
ที่ตองจายไป จะไดรองทุกขและสามารถตรวจสอบได โดยหนวยงานนี้ควรทําหนาที่รวบรวมขอมูล
และเผยแพรขอมูลแกประชาชนทั่วไป ในเรื่องประเภทการใหบริการคาบริการ สถานที่ที่ใหบริการ
ฯลฯ เพื่อเปนทางเลือกแกประชาชนที่สนใจ
3. รัฐควรกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจบริการสถานดูแลผูสูง อายุ เพื่อเปนแหลงที่
สรางรายไดใหกับประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาทั ก ษะและความรู ข องบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข องกั บ การจั ดบริ ก ารสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ก ารกํ า หนด
มาตรฐานคุณภาพการใหบริการ การจัดดําเนินการใหมีสวนงานที่ทําหนาที่ส งเสริมสนับสนุนและ
กํากับดูแล การสงเสริมการนําผลงานการวิจัยและพัฒนามาขยายผลในเชิงพาณิชย การจัดใหมี
มาตรการสงเสริมและจูงใจแกภาครัฐ และภาคเอกชน
4. รัฐควรใหความสําคัญกับการพัฒนาเครือขายภาคธุรกิจบริการผูสูงอายุ การจัดตั้งศูนย
การเรียนรูดานธุรกิจบริการผูสูงอายุ และการสรางนักธุรกิจรุนใหม
5. รัฐควรมีการสงเสริมการขยายการใหบริการ การเพิ่มจํานวนสถานพยาบาล หรือสถาน
บริการดูแลผู สูงอายุในเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน และพั ฒนาคุณภาพผูดูแลทั้งดา น
ความรู และทัก ษะในการดูแล ตลอดจนการใหเงิ นอุ ดหนุ นสนั บ สนุ นตามมาตรการที่ กํ าหนด
เนื่องจากปจจุบันมีผูสูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี และประสงคจะเลือกใชบริการเพิ่มจํานวน
มากขึ้น
6. รัฐควรกํา หนดมาตรการและการอํ า นวยความสะดวกในการดํ าเนินการของสถาน
บริการดูแลผูสูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชน เชน กรณีนําเขาวัสดุอุปกรณในการดูแล ฟนฟูผูสู งอายุจาก
ตางประเทศ การลดหยอนภาษีสําหรับผูบริจาคเงิน สิ่งของ สนับสนุนการดําเนินงาน เปนตน
7. ในการเขาสูสังคมอาเซียน รัฐควรมีนโยบายสนับสนุนใหผูสูงอายุจากตางประเทศเขา
มาพักอาศัยหรือมารักษาพยาบาลในชวงระยะเวลานานขึ้น เพื่อกอใหเกิดรายไดเขาประเทศมากขึ้น
แตทั้งนี้ตองพิจารณารวมกันจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมา
ในทุกดานดวย

ญ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1. การปรับบทบาทองคการในระดับปฏิบัติการโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ ที่รับผิดชอบ
ในการจัดบริการดูแลผูสูงอายุที่ดอยโอกาสและไมเสียคาใชจายในสถานบริการเปนหลัก ซึ่งไดแก
ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ที่มีจํานวน 12 แหงทั่วประเทศ สังกัดกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และสถานสงเคราะหคนชราที่
มี จํานวน 13 แหงทั่วประเทศ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด) ควร
ขยายบทบาทของตนเอง ในการดําเนินงานเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหกับผูสูงอายุ
ที่สามารถเสียคาบริการได โดยการจัดบริการตองมีความหลากหลาย เนนทั้งจัดบริการภายในสถาน
บริการ และการจัดบริการที่บาน และเนนการดูแล ฟนฟูทั้งระยะยาว และระยะสั้น
2. หน ว ยงานสถานบริ ก ารดู แ ลผู สู ง อายุ ภาครั ฐและเอกชน ควรให ค วามสํ า คั ญ และ
สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครอยางเปนระบบ ในการเขาไปรวมดําเนินงานดูแล
ผูสูงอายุ เพื่อเปนการชวยเหลือเกื้อกูล สรางวัฒนธรรมที่ดีงามของสัง คมรวมกัน
3. บุคลากรในหนวยงานสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาครัฐและเอกชน จําเปนตองไดรับ
การฝ ก อบรม ความรู ท างวิ ช าการและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม ที่ เ หมาะสมแก ผู สู ง อายุ แ ละวิ ธี ก าร
ใหบริการที่ถูกตอง เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงการบริการ นอกจากนี้ยังตอง สรางจิตสํานึกและปลูกฝง
ใหบุคลากรมีความใสใจกระตือรือรนและจิตมุงบริการตอผูใชบริการรวมดวย

ฎ

กิตติกรรมประกาศ
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ธุรกิจของสถานดูแลผูสูงอายุภาครัฐ” ฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การทูต รุนที่ 4 ประจําป 2555
ผู ศึ ก ษาหวั ง ว า ผลการศึ ก ษาและข อเสนอแนะต า งๆ จะเป นประโยชน ตามสมควรต อ
ผูส นใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน ใน
การพัฒนาศัก ยภาพและการเตรีย มความพร อมในเชิ งธุ รกิจ ของสถานดู แลผู สู งอายุ ภาครัฐ ของ
ประเทศไทยในอนาคต
ผู ศึ ก ษาขอขอบพระคุ ณ นายปกรณ พั น ธุ อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในฐานะผูบังคับบัญชาที่สนับสนุนใหผูศึกษา
เขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 และสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
กระทรวงการตางประเทศ ที่ดําเนินการจัดอบรมครั้งนี้อยางดียิ่ง
รายงานฉบับนี้สําเร็จลุล วงลงภายใตระยะเวลาที่จํากัด โดยไดรับดวยความชวยเหลือจาก
บุคคลตางๆ ดังนี้
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลอย สืบวิเศษ เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูเกีย รติ พนัส พรประสิท ธิ์ ซึ่ งเปน คณะอาจารยที่ ปรึกษา ที่ ไดกรุณาให
คําแนะนําและขอคิดเห็นในการศึกษานี้
2) บาทหลวงซานเต โตเกตโต อธิการบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และคณะเจาหนาที่ ตลอดจนผูสูงอายุที่ใชบริการภายในบานพัก
ที่ไดกรุณาใหสัมภาษณและใหคําแนะนําตอการศึกษาครั้งนี้
3) คณะเจ า หน า ที่ ศู น ย พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู สู ง อายุ บ า นบางแค ที่ ช ว ยใน
การศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล ตรวจทานถอยคํา และรูปแบบการเสนอรายงาน จนทําใหรายงานฉบับ
นี้สําเร็จลุลวงลงดวยดี
ผูศ ึกษารูสึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงถึงผูที่กลาวนามทุกทานมา ณ โอกาส
นี้ หากมีขอบกพรองประการใดในรายงานการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาขออภัยและจะนํามาปรับปรุงให
สมบูรณขึ้นในโอกาสตอไป

ฏ
แตถาการศึกษาเรื่องดังกลาว จะเปนประโยชนกับผูที่สนใจ นําไปตอยอดในเชิงวิชาการ
หรือนําไปประยุกตใชประกอบการศึกษา หรือการดําเนินงานดานธุรกิจของสถานดูแลผูสูงอายุ
ภาครัฐในอนาคต ผูศึกษาขออุทิศใหแกคุณพอ คุณแม บูรพาจารย ครู อาจารย ผูสูงอายุและญาติ
ที่จะไดรับประโยชนในการใชบริการในสถานดูแลผูสูงอายุเชิงธุรกิจภาครัฐ และเพื่อนรวมวิชาชีพ
สังคมสงเคราะหของผูศึกษาทุกคน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรทั่วโลกอยางรวดเร็ว ไดสงผลใหประชากรที่มี
อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป เพิ่มจํานวนมากขึ้น ทั้งในเชิงประมาณและสัดสวนตอประชากรทั้งหมด
ในขณะที่ประชากรวัยเด็กลดจํานวนลงอยางตอเนื่อ ง องคการสหประชาชาติ (United Nations)
รายงานวาในป ค.ศ.2002 ประชากรผูสูงอายุทั่วโลกมีประมาณ 629 ลานคน คิดเปนรอยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด และคาดการณวาในป ค.ศ.2050 จํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปน 1,963 ลานคน คิด
เปน 22% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกระลอกที่จะมีสัดสวน
และจํานวนผูสูงอายุมากกวาประชากรวัยเด็ก (0 - 14 ป) เมื่อเทียบเปนสัดสวนจํานวนผูสูงอายุตอ
ประชากรทั้งหมดก็จะเห็นวาในป ค.ศ. 2002 ประชากรทุกๆ 10 คน จะมีผูสูงอายุ 1 คน (10 : 1) และ
จะเปน 5 : 1 ในป ค.ศ. 2050 โดยในทวีปเอเชียจะมีผูสูงอายุอาศัยอยูมากที่สุด (54%) รองลงมาคือ
ทวี ป ยุ โรป (24%) สาเหตุ สํ า คั ญประการหนึ่ ง ที่ ส ง ผลต อการเพิ่ ม ขึ้ นของประชากรผู สู ง อายุ ก็
เนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข ทําใหประชากรโลก
มีอายุโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น1

1

กรรณิกา ขวัญอารีย และภุชงค เสนานุช, (2549) “เอกสารประกอบการประชุ มคณะทํางานจัดทําแนวทางการ
จัดบริการสังคมรูปแบบกลุมพึ่งพา (Group Home) และบริการดูแลที่บาน (Home Care) สําหรับผูพิการและ
ผูสูงอายุในชุมชน” สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย วันศุกรที่ 25 สิงหาคม 2549 โรงแรมปริ้นพาเลซ. กรุงเทพมหานคร.

2
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและสัดสวนของประชากรสูงอายุ
ป
ค.ศ.
2002
2050

จํานวน
ผูสูงอายุ
ทั่วโลก
629
(10 %)
1,963
(22 %)

จํานวน
ผูสูงอายุใน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
ภูมิภาคเอเชีย
338
31
47
12
(9 %)
(24 %)
(16 %)
(21 %)
1,226
46
106
20
(23 %)
(42 %)
(27 %)
(34 %)

สวีเดน

ไทย

2
5.5
(23 %) (8 %)
3
22
(38 %) (27 %)

หนวยนับ : ลานคน
ที่มา : United Nations, Population Division “Population Ageing 2002”
ประเทศไทย ปจจุบันมีประชากรผูสูงอายุ ประมาณ 8.3 ลานคน2 ซึ่งถือไดวากําลังเคลื่อน
ตัวเขาสู “สังคมผูสูงอายุ” หรือ “สังคมผูสูงวัย” (Aging Society) คือ การเคลื่อนตัวจากสังคมที่มี
โครงสรางประชากรที่มีรูปรางปรามิดคลายสามเหลี่ยม คือ มีประชากรเด็กมาก ประชากรวัยแรงงาน
ปานกลาง และประชากรผูสูงอายุนอย เปลี่ยนเปนปรามิดประชากรที่มีรูปคลายขวดในปจจุบัน ซึ่งมี
ประชากรวัยเด็กลดลงพอๆ กับประชากรวัยแรงงานขณะที่ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น และ
ภายในยี่สิบปขางหนา ภาพปรามิดประชากรไทยจะคลายรวงผึ้ง คือ มีประชากรวัยเด็กลดลงมาก
ประชากรวัยแรงงานปานกลางและประชากรผูสูงอายุเพิ่มมากตามลําดับ3

2

ผลการสํารวจ จากสํานักงานสถิติแหงชาติ และผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรหรือการสํารวจ
แรงงาน ป 2554
3
กมล สุกิน และ ศศิพัฒน ยอดเพชร, (2553), ดวยรักและกตัญู สูระบบการดูแลผูสูงอายุที่ยั่งยืน, กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, หนา 8.

3

แผนภูมิที่ 1 แสดงปรามิดจํานวนประชากรของประเทศไทย
การเคลื่อนตัวสูสังคมผูสูงอายุเชนนี้ ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แตเคยเกิดและ
กําลังเกิดขึ้นกับหลายประเทศทั่วโลกเชนกัน สิ่งที่แตกตาง คือ ประเทศพัฒนาแลวใชเวลานานถึง 50
– 100 ป จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเชนนี้ ขณะที่เมืองไทยใชเวลาเพียง 22 ป นัยสําคัญคือ สังคมไทย มี
ระยะเวลานอยกวามาก ที่จะปรับตัวกับโครงสรางประชากรใหมที่มีผูสูงอายุในสัดสวนที่มากอยาง
ไมเคยเกิดขึ้นมากอน4
สําหรับ ระบบการดูแลผูสูงอายุ ในปจจุบัน พบวา ครอบครัวเคยเปนภาคสว นหลักที่ทํา
หนาที่ดูแลผูสูงอายุ เนื่องจากครัวเรือนไทย นับแตอดีตมีลักษณะเปนครอบครัวขยายขนาดใหญ
ประกอบดวยสมาชิกหลายรุน คือ รุนปูยาตายาย รุนพอแม รุนลูก และหลายครัวเรือนมีสมาชิกรุน
หลานอยูดวย ประกอบกับคานิยมและประเพณีการกตัญูตอผูสูงวัยในครอบครัว ทําใหสมาชิกใน
ครอบครั วจึ ง สามารถจั ด การดู แ ลผู สู ง อายุ ใ นครั ว เรื อ นได เ ป น อย า งดี แต จ ากสภาพการณ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางครัวเรือนไทยใหกลายเปนครัวเรือนเดี่ยว
ขนาดเล็ กและมีส มาชิกน อยรุ นลง ครัวเรือนจํานวนมากอยูกั นเพี ยงสามี และภรรยา ครัวเรือน
ผูสูงอายุตองอยูกันลําพังมากขึ้น อยูหางจากครัวเรือนลูกมากขึ้น การแสดงความรักและหวงใย จึง
ตองพึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมอยางโทรศัพทมือถือมากขึ้น โอกาสอยูใกลชิดกันลดลง
เหลานี้สงผลโดยตรงตอคุณภาพการดูแลผูสูงอายุในครัวเรือนของสมาชิกภายในครอบครัว5
จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเขาสูประชากรสูงอายุในสังคมไทย ประกอบกับปญหา
หลากหลายดานของประชากรสูงอายุ สงผลทําใหผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพาและตองการการดูแลมี
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จํานวนมากขึ้น โดยตองการการดูแลเพิ่มขึ้นทั้งการดูแลภายในครอบครัวและการดูแลในสถาน
บริการ ในสวนของการดูแลในสถานบริการ พบวา จํานวนผูสูงอายุที่ตองการการดูแลในระดับปาน
กลางและระดับมากโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 5,780 คนในป พ.ศ. 2538 ไปเปน 35,302 คนในป พ.ศ.
2548 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 101,192 คน ในป พ.ศ. 2558 คิดเปน รอยละ 47.5 ของจํานวนของ
ผูสูงอายุที่ตองการการดูแลทั้งหมด และคาดวาความตองการการดูแลในระดับมากจะเพิ่มสูงขึ้น
มากกวา 3 เทาของความตองการการดูแลในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ในสวนของภาครัฐเอง
ก็ไมสามารถใหบริการและใหการดูแลผูสูงอายุที่ประสบปญหาทั้งหมดได ที่สามารถใหบริการได
ก็เปนเพียงบางสวน หรือประมาณรอยละ 10 ของประชากรสูงอายุทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องดวยรัฐตอง
ดูแลประชากรกลุมวัยอื่นๆ ดวย 6
ในสวนของภาคเอกชน ก็ได มีการขยายตัวอยางรวดเร็วในดานการใหบริการสุขภาพแก
ผูสูงอายุ โดยเฉพาะการใหบริการในเขตเมือง ซึ่งมีสัดส วนเพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งนี้ เพราะในช วง
กอนภาวะเศรษฐกิจถดถอย โรงพยาบาลเอกชนหลายแหงได ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย โดยตาง
พากันคาดว าในอีกสองทศวรรษหน าหากแนวโนมยังคงเป นเชนปจจุบัน ภาคเอกชนจะมีจํานวน
เตียงมากกวาภาครัฐ และภาคเอกชนอาจจะมีบทบาท มากกว าภาครัฐ ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากร
และการจัดบริการสุขภาพเพื่อผูสูงอายุ 7
แตอยางไรก็ตาม ภาครัฐและภาคเอกชน ยังคงมีปญหาในดานคุณภาพของการใหบริการ
ในภาครัฐจะเปนปญหาเรื่องการตอนรับ ความรวดเร็ว ความสะอาด และความสะดวกสบายในการ
ให บ ริ ก าร ในขณะที่ ภาคเอกชนจะมี ป ญหาในเรื่ องของความจํ าเป น ในการให บริ ก ารและราคา
คาบริการ8 ซึ่งเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอผูสูงอายุที่มาใชบริการทั้งสิ้น แมในสวนหนวยงานภาครัฐ
ที่ผานมาจะไดออกพระราชบัญญัติคุมครองผูสูงอายุ โดยพยายามใหครอบคลุมถึงสิทธิของผูสูงอายุ
และครอบคลุมถึงสถานสงเคราะหเอกชนที่ ดําเนินธุรกิจในการใหบริการดานตางๆ แกผูสูงอายุ แต
คุณภาพของการใหบริการก็ยังคงเปนปญหาอยู
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วาทินี บุญชะลักษี และยุพิน วรสิริอมร, (2544), ภาคเอกชนกับการใหบริการสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุใน
ประเทศไทย, นครปฐม : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, หนา 2.
7
เรื่องเดียวกัน, หนา 3.
8
เรื่องเดียวกัน, หนา 4.
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ที่ผานมาบริการของภาคเอกชนในการดูแลผูสูงอายุนั้นมีหลายรูปแบบ สถานบริการบาง
แห ง จั ดเป น สถานพั ก ฟ น ดู แ ลผู สู ง อายุ หรื อ เป น สถานตากอากาศบางแห ง จั ด อยู ใ นรู ป แบบของ
โรงแรม ซึ่งการจัดบริการในรูปแบบตางๆ นี้สวนใหญจะมีที่ตั้งในตางจังหวัด โดยจะเนนบริการชาว
ตางประเทศเปนหลัก สถานบริการบางแหงจัดเปนศูนยบริการสุขภาพในโรงพยาบาล ซึ่งสวนใหญ
จะอยูในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ โดยมีรูปแบบใหเลือกทั้งเปน Day care คือ รับดูแล
ผูสูงอายุเปนรายวันหรือรายเดือน โดยคิดคาบริการแตกตางกันไปในแตละแหง โดยสถานบริการจะ
ใหบริการหองพักและอาหาร การดูแลความสะอาดรางกาย กิจกรรมกายภาพบําบัดและสันทนาการ
บริการจัดสงผูดูแลผูสูงอายุ แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัดไปดูแลผูสูงอายุที่บ าน ซึ่งเปนลักษณะ
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ที่กลาวมาขางตน เป นเพียงภาพกว างๆ เกี่ยวกับการจัดบริการดูแลสุขภาพผู สูงอายุที่
ภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมดําเนินการ เพื่อเป นทางเลือกหนึ่งใหแกผูสูงอายุ ที่มีความสามารถ
พอที่จะจายคาบริการได และนับวันจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้ น ดังนั้นในสวนของบทบาทภาครัฐ จึง
จําเปนตองตื่นตัวเตรียมความพรอมตอสถานการณของผูสูงอายุที่เกิดขึ้นอยางรอบดาน ซึ่งในดาน
การเตรียมความพรอมในเชิงธุรกิจของสถานดูแลผูสูงอายุ จําเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพใน
ทิศทางที่เหมาะสม ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึ กษาระบบการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุใน
เชิงธุรกิจของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินการของสถานดูแล
ผูสูงอายุในเชิงธุรกิจ ดานการดําเนินงาน การบริหารจัดการ คุณภาพการใหบริการ รวมทั้งปญหา
อุปสรรค เปนตน ซึ่งการไดเรียนรู จากประเทศเพื่อนบานใกลเคียง และไดมีการพัฒนาเข าสูภาวะ
ประชากรสูงอายุแลว อยางประเทศสิงคโปร จะเปนประโยชนตอการปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและ
การเตรียมความพรอมในเชิงธุรกิจของสถานดูแลผูสูงอายุ ภาครัฐในประเทศไทยในอนาคตและยัง
เปนการรองรับการเตรียมความพรอมในดานการจัดสวัส ดิการสังคมผูสูงอายุสูสังคมอาเซียน ในป
2558 ตามปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว :
การดูแลผูสูงอายุ10 ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนวาดวยงานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่
7 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ที่ไดมีการตกลงความรวมมือกันสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ที่ดีของผูสูงอายุ รวมถึงการลดความเสี่ยงทางสังคมของผูสูงอายุ ไดเปนอยางดี
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เรื่องเดียวกัน, หนา 4-5.
กรมอาเซียน, กระทรวงการตางประเทศ, (2553), ออนไลน, แหลงที่มา : http://www.mfa.go.th/web/1732.php, 6
มิถุนายน 2555.
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1) เพื่ อศึกษาเปรี ยบเทียบระบบการใหบริก ารของสถานดูแลผูสูง อายุ ในเชิ งธุรกิ จของ
ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร
2) เพื่อนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพรอม
ในเชิงธุรกิจ ของสถานดูแลผูสูงอายุภาครัฐในประเทศไทย
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตดานเนื้อหา
ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ จะทําการศึกษา การดําเนินงาน การบริหาร
จัดการ และคุณภาพการใหบริการ สถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศไทย เปรียบเทียบกับ
สถานดู แ ลผู สู ง อายุ ใ นเชิ ง ธุ ร กิ จ ของต า งประเทศ ในที่ นี้ คื อ ประเทศสิ ง คโปร เพื่ อ นํ า ไปสู
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพรอมในเชิงธุรกิจ ของสถานดูแล
ผูสูงอายุภาครัฐในประเทศไทย
ขอบเขตดานประชากรและพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้จะทําการเก็บขอมูลจาก ผูบริหาร/เจาหนาที่/ผูสูงอายุ จากสถาน
ดู แ ลผู สู ง อายุ เ ชิ ง ธุ ร กิ จ ในประเทศไทย จํ า นวน 1 แห ง ได แ ก บ า นพั ก ผู สู ง อายุ คามิ ล เลี ย น
โซเชี ย ล เซนเตอร อํ า เภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม และเปรี ย บเที ย บกั บ ข อมู ล จากเอกสาร
วารสาร Website จากสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศสิงคโปร จํานวน 1 แหง ไดแก The
Salvation Army Peacehaven Nursing Home
ขอบเขตดานระยะเวลา
ทําการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2555
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่จะศึกษา ของสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจ ของประเทศไทย
ไดแกบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบง
ออกเปน 3 กลุม รวมจํานวน 22 คน ดังนี้
1. กลุมผูบริหารกิจการ จํานวน 2 คน
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2. กลุมเจาหนาที่ จํานวน 10 คน
3. กลุมผูสูงอายุ จํานวน 10 คน
โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก ซึ่งขอมูลที่จะสอบถาม สัมภาษณ จะเกี่ยวกับ
ขอบเขต การดําเนินงาน การบริหารจัดการ และคุณภาพการใหบริการ
สําหรับสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจ ของตางประเทศ ไดแก The Salvation
Army Peacehaven Nursing Home ประเทศสิงคโปร จะเปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได
จากเอกสาร หนังสือ แผนพับประชาสัมพันธ เว็บไซด เปนตน
พื้นที่ในการศึกษา
ศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ป ริ ม ณฑล จํ า นวน 1 แห ง ได แ ก ได แก บ า นพั ก ผู สู ง อายุ
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร
จํานวน 1 แหง ไดแก The Salvation Army Peacehaven Nursing Home
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึ กษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิง คุณภาพ คื อ การศึกษาเอกสาร การศึกษา
ภาคสนาม และการวิเคราะหขอมูล
- การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา วิเคราะหขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวกับสถานดูแลผูสูงอายุเชิงธุรกิจของ
ประเทศไทยและสิงคโปร อาทิ งานวิจัยที่เกี่ยวของ แผนพับประชาสัมพันธ, เว็บไซดของสถานดูแล
เชิงธุรกิจของประเทศไทยและสิงคโปร
- การศึกษาภาคสนาม (Field Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุม
ผูบริหาร กลุมบุคลากร และกลุมผูสูงอายุ สถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจในประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร ตามที่กําหนดไวในพื้นที่ในการศึกษา โดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือ
แบบสัมภาษณ โดยใชวิธีการสุมเลือกตัวอยางกลุมผูบริหาร กลุมบุคลากร และกลุมผูสูงอายุ สถาน
ดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจตามพื้นที่ในการศึกษา รวมจํานวน 22 ชุด
- การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดมาจากเครื่องมือที่ใชในการศึกษา มาทําการ
วิเคราะหขอมูล โดยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – depth Interview) จากผูใหขอมูลหลัก
และวิ เ คราะห เ นื้ อ หาจากเอกสาร ร ว มกั บ การสั ม ภาษณ เปรี ย บเที ย บ (Constant Comparison)
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หน วยงานสถานดู แ ลผู สู ง อายุ ใ นเชิ ง ธุ รกิ จของประเทศไทย และประเทศสิ ง คโปร ในด า นการ
ดําเนินงาน การบริหารงาน และคุณภาพการใหบริการ เปนตน
1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 ทําใหทราบระบบการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร
1.4.2 ทําใหทราบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและการเตรีย มความพรอมของสถาน
ดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจ ของสถานดูแลผูสูงอายุ ภาครัฐในประเทศไทย เพื่อเตรียมรองรับการเขาสู
สังคมอาเซียน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพรอมในเชิงธุรกิจของสถาน
ดูแลผูสูงอายุภาครัฐ” ผูศึกษาได ทบทวน แนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม จากตํารา วารสาร เอกสาร
และบทความ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีเนื้อหาดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับธุรกิจการบริการ (Service Business) และคุณภาพการ
บริการ (Service Quality)
2.1.2 แนวคิดนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุประเทศไทย
2.1.3 แนวคิดนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุประเทศสิงคโปร
2.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ
2.2.2 สถานบริการดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย
2.2.3 ลักษณะของสถานบริการผูสูงอายุและการบริการ
2.2.4 ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินการ
2.2.5 มาตรฐานการจัดบริการของสถานดูแลผูสูงอายุ
2.2.6 สภาวะตลาดและแนวโนมการแขงขันเชิงธุรกิจทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
2.2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
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2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับธุรกิจการบริการ (Service Business) และคุณภาพการ
บริการ (Service Quality)
ปจจุบันธุรกิจบริการมีการแขงขันคอนขางรุนแรง แตละองคกรตางตองพยายามสรางหรือ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อใหอยูรอดได ซึ่งรวมถึงธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ ที่ในปจจุบันมีการแขงขัน
กันค อนข า งสู ง เพื่ อตอบสนองความต องการของผูใ ช บ ริก ารให ม ากที่ สุ ด ซึ่ง เน นไปถึ งความ
สะดวกสบายในการเขามาใชบริการ สรางจุดเดนใหแตกตางจากสถานดูแลผูสูงอายุ อื่นๆ โดยได
นําเอากลยุทธทางการตลาดตางๆ มากมายมาใชในการชวยเสริมสรางคุณภาพให ผูมาใชบริการเกิด
ความพึงพอใจจากการมาใชบริการ ดังนั้นคุณภาพการบริการจึงเปนสิ่งที่สําคัญ และจําเปนตอธุรกิจ
สถานดู แลผู สู ง อายุ เป นอยา งมาก เพราะการบริก ารจะเกิดประสิ ท ธิภาพมากที่ สุ ดก็ตองอาศั ย
มาตรฐานคุณภาพเปนเครื่องมือชวย โดยเนนไปที่ความพึงพอใจของผูใชบริการเปนสําคัญ
แนวคิดการบริการ (service) 1
การบริการ (service) ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่องคกรใหความสนใจ
เปนอยางมาก นอกเหนือจากการนําเสนอผลิตภัณฑที่จับตองได ซึ่งในสวนของแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการบริการ ผูศ ึกษาจะศึกษาถึงความหมายที่สําคัญของการบริการรวมไปถึงคุณภาพของ
การใหบริการดวย เนื่องจากในปจจุบันธุรกิจ สถานดูแลผูสูงอายุ มีอัตราการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว มีทั้งคนตางชาติและคนไทยมาใชบริการ ซึ่งหากสถานดูแลผูสูงอายุ ใหความสําคัญตอ
มาตรฐานคุณภาพการบริการใหสูงขึ้นก็จะสรางความเชื่อมั่นและความพึงพอใจตอลูกคาที่มาใช
บริการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้นดวย
ในป จ จุ บั น งานด า นการบริ ก ารได รั บ ความสนใจจากองค ก รธุ ร กิ จ และ
นักวิชาการตลาด จะเห็นไดจากมีผูใหคํากําจัดความหรือความหมายของการบริการไวหลากหลาย
เชน การบริการ หมายถึง กิจกรรม หรือผลประโยชนซึ่งฝายหนึ่งไดเสนอขายใหแกอีกฝายหนึ่ง โดย
ที่ผูรับบริการไมไดครอบครองการบริการนั้นๆ อยางเปนรูปธรรม และกระบวนการใหบริการ
อาจจะเกิดพรอมกับการจําหนายผลิตภัณฑหรือไมก็ตาม การบริการจึงเปรียบเสมือนผลิตภัณฑที่มี
ความเปนนามธรรม ไมสามารถจับตองไดเหมือนสินคาทั่วๆไป

1

เกศสินี กลั่นบุศย, (2540), ความคาดหวังของผูเ ขารับการรักษาพยาบาล ตอการบริการของโรงพยาบาลเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพ ฯ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยานิพนธ. วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม),หนา 22
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ลั ก ษณะเฉพาะของบริ ก ารที่ แ ตกต า งจากสิ นค า

หรื อ ผลิ ตภั ณ ฑ ทั่ ว ๆไป 2

ดังตอไปนี้
1. ไมสามารถจับตองได (intangibility) บริการไมสามารถมองเห็น หรือเกิด
ความรูสึกไดกอนที่จะมีการซื้อ ตัวอยาง คนไขไปหาจิตแพทยไมสามารถบอกไดวาตนจะไดรั บ
บริการรูปแบบใด เปนการลวงหนา ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของผูซื้อ ผูซื้อตองพยายามวาง
กฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพ และประโยชนจากบริการที่เขาจะไดรับ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการซื้อ
ในแงของสถานที่ ตัวบุคคล เครื่องมือ วัสดุที่ใชในการติดตอสื่อสาร สัญลักษณและราคา ดวยเหตุ
ดังกลาวองคการที่ใหบริการ จึงพยายามทําใหบริการของตนมีความเปนรูปธรรม หรือสามารถ
มองเห็น จับตองไดจากสิ่งเหลานี้
2. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (inseparability) การใหบริการเปนการ
ผลิต และการบริโภคในขณะเดียวกัน กลาวคือ ผูขายหนึ่งรายสามารถใหบริการลูกคาในขณะนั้นได
หนึ่งรายเนื่องจากผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัวไมสามารถใหคนอื่นใหบริการแทนได เพราะ
ตองผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา องคการจะ
แกปญหานี้ โดยกําหนดมาตรฐานดานเวลาการใหบริการใหรวดเร็ว เพื่อใหบริการไดมากขึ้น
3. ไมแนนอน (variability) ลักษณะของบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูขาย
บริการเปนใคร จะใหบริการเมื่อไร ที่ไหน และอยางไร ตัวอยางเชน หมอผาตัดหัวใจคุณภาพในการ
ผาตัดขึ้นอยูกับสภาพจิตใจและความพรอมในการผาตัดแตละรอบ ดังนั้นผูซื้อบริการจะตองรูถึง
ความไมแนนอนในการบริการ และสอบถามผูอื่นกอนที่จะเลือกใชบริการ
4. ไมสามารถเก็บไวได (perishability) บริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือน
สินคาอื่น นอกจากนั้นตลาดของการบริการยังสามารถขึ้นลงไดตามความตองการที่เปลี่ยนไป
โดยมีหลักการใหบริการ3 ดังนี้
1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ กลาวคือ
ประโยชนและบริการที่องคกรจัดใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ
ทั้งหมด มิใชเปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ

2

ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท, ศุภร เสรีรัตน และองอาจ ปทะวานิช , (2541), กลยุทธการตลาด: การ
บริหารการตลาด และกรณีตัวอยาง, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพธีระฟลม และไซเท็กซ, หนา 10.
3
เกศสินี กลั่นบุศย, (2540), อางแลว, หนา 23.
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2. หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้นๆ ตองดําเนินไปอย าง
ตอเนื่ องและสม่ํ าเสมอมิ ใช ทํ าๆ หยุดๆ ตามความพึง พอใจของผูใ ห บริ การหลัก ความเสมอภาค
บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอหนาและเทาเทียมกัน ไมมีสิทธิพิเศษแก
บุคคล หรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากคนอื่นๆอยางเห็นไดชัด
3. หลักความประหยัดคาใชจายที่ใชในการบริการ จะตองไมมากเกินกวาผลที่
ไดรับหลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะที่ปฏิบัติไดงาย
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผูใหบริการ
หรือผูใชบริการมากจนเกินไป
แนวคิดคุณภาพบริการ (service quality)4
คุณภาพของการบริการ (service quality) หมายถึง การประเมินของผูใชบริการเกี่ยวกับความดีเลิศ
หรือ ความเหนือกวาของการ นักวิชาการทางการตลาดจํานวนไมนอยมีทัศนคติวาผูใชบริการจะ
ประเมิ นคุ ณ ภาพของการบริ ก ารในรู ป แบบของทั ศ นคติ โดยเปรี ย บเที ย บบริ ก ารที่ ค าดหวั ง
(expectation service) กับบริการที่รับรู (perception service) วามีความสอดคลองกันเพียงไร และถา
บริการที่ผูใชบริการไดรับรูสอดคลองกับความคาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจ (satisfaction) แตถา
ไมสอดคลองกับความคาดหวังก็จะเกิดความไม พึงพอใจ (dissatisfaction) ตามแนวคิดทางการตลาด
ในการแขงขันดานธุรกิจบริการ ผูใหบริการตองสรางบริการใหเทากับหรือมากกวาคุณภาพบริการที่
รับบริการคาดหวัง เมื่อผูรับบริการมาใชบริการก็จะเปรียบเทียบบริการที่ไดรับกับบริการที่คาดหวัง
ไวถาพบวาบริการที่ไดรับจริงนอยกวาที่คาดหวังไวผูรับบริการจะไม พึงพอใจ และอาจจะไม
กลับมาใชบริการอีก แตถาบริการที่ไดรับจริงตรงกับหรือไดรับมากกวาที่คาดหวังไว ผูรับบริการจะ
เกิดความพึงพอใจ และประเมินวาการบริการนั้นมีคุณภาพสูง
2.1.2 แนวคิดนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุประเทศไทย
นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลดานผูสูงอายุในป 2554 โดยมีนางสาว
ยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี5 มีดังตอไปนี้

4

เกศสินี กลั่นบุศย, (2540), อางแลว, หนา 28.
5
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, (2554) ,ออนไลน, แหลงที่มา:
http://www.oppo.opp.go.th/pages/law/law_06.html , 4 มิถุนายน 2555.
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นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
ขอ 1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
สรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.8.3 จัดใหมีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูที่มีอายุ
60 - 69 ป จะไดรับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ป จะไดรับ 700 บาท อายุ 80 - 89 ป จะไดรับ 800 บาท
และ อายุ 90 ปขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท
หมายเหตุ สอดคล องกั บ แนวนโยบายพื้ นฐานแห ง รั ฐในหมวด 5 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (1)
นโยบายหลักในการบริหารประเทศภายในชวงระยะเวลา 4 ป
ขอ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
4.3.5 พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแตในชวงตั้งครรภ วัยเด็ก วัย
เจริญพันธุ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผูพิการ สนับสนุนโครงการสงเสริมเชาวปญญาของเด็ ก
และใหความชวยเหลือ แนะนํา ฝกอบรม ผูปฏิบัติงานศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน สนับสนุน
โครงการพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพสตรีเพื่อดูแลสุขภาพของสตรีและเด็ก อยางบูรณาการทั่ว
ประเทศ รวมทั้งเผยแพรใหความรูและดูแลปองกันการตั้งครรภในวัยรุนและการตั้ง ครรภที่ไมพึง
ประสงค และลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและผูพิการเพื่อ ดูแลผูสูงอายุและผูพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใหไดเขาถึงการบริการ
อยางมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเปนธรรม รวมทั้งใหมีระบบการฟนฟูสุขภาพในชุ มชน จัดการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อเผยแพรความรูดานสุขภาพผานสื่อแขนงตางๆ อยางเปนระบบ
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
4.5.5 เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดวยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตางๆ สําหรับรองรับผูสูงอายุและคนพิการ สรางความ
พรอมในการเปนสังคมผูสูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ใหการสงเคราะห จัดการศึกษา จัด
สวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพใหแกผูดอยโอกาส ผูพิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนใหผูสูงอายุ
รวมเปนพลังขับเคลื่อนสังคมภายใตหลักคิดที่วา ผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีประสบการณสูง สมควรให
มามีสวนรวมในการพัฒนาบานเมือง
หมายเหตุ สอดคล องกั บ แนวนโยบายพื้ นฐานแห ง รั ฐในหมวด 5 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (1) (2)
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เพิ่มเติ ม แนวนโยบายพื้นฐานแห งรั ฐในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจัก รไทย มาตรา 80 รัฐตองดํา เนิ นการตามแนวนโยบายด านสัง คม การสาธารณสุ ข
การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้
1. คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให
การศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผน
ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร
ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพ
อันนํ า ไปสู สุ ขภาวะที่ยั่ ง ยื นของประชาชน รวมทั้ ง จั ดและส งเสริ มให ป ระชาชนได รับบริ ก าร
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยาง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวน
รวมในการพัฒนาสุขภาพ และการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซึ่งได
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
2.1.3 แนวคิดนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุประเทศสิงคโปร
เรื่องผูสูงอายุเปนประเด็นที่สิงคโปรใหความสําคัญ เปนพิเศษ เนื่องจากสิงคโปรมีจํานวน
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทุกป คาดกันวา ภายในป 2573 ประชากร 1 ใน 5 จะมีอายุมากกวา 65 ป สิงคโปรมี
การจัดตั้ง Ministry of Community Development, Youth and Sports (MCYS) ซึ่งทํางานรวมกับ
กระทรวงที่เกี่ยวของในการดูแลผูสูงอายุในดานตางๆ รวมทั้งมีการจัดตั้ง Ministerial Committee on
Ageing เมื่อเดือน มีนาคม 2550 โดยมีนาย Lim Boon Heng รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน มีวัตถุประสงค เพื่อเตรียมความพรอมและหาแนวทางชวยเหลือใหกับประชาชนใน
สังคมผูสูงอายุ ภายใตคําขวัญ “Successful Ageing for Singapore”6 มีแนวนโยบาย ดังนี้

6

กรมเอเชียตะวันออก, กระทรวงการตางประเทศ, นโยบายสวัสดิการสังคมของสิงคโปร , ออนไลน, แหลงที่มา :

http://www.eastasiawatch.in.th/article.php?section=4&id=20, 10 มิถุนายน 2555.
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- สงเสริมการจางงานและความมั่นคงทางดานการเงิน (Enhance employability
and financial security)
- ใหการดูแลสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุแบบองครวมในราคายอมเยา (provide
holistic and affordable healthcare and eldercare) โดยเนนใหผูสูงอายุและผูดูแลผูสู งอายุสามารถ
เขาถึงบริการดานสุขภาพที่ มีคุณภาพ ราคาประหยัด และตรงกับความตองการของแตละบุคคล
ชวยเหลือผูสูงอายุในสังคม (Enable ageing–in-place) ใหความสะดวกแกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่
สาธารณะ และในระบบขนสงมวลชน และสนับสนุนใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรม ตางๆ ใน
สังคม
- สงเสริมใหผูสูงอายุมีอายุยืน (Promote active ageing) โดยการสนับสนุนให
ผูสูงอายุมีรางกายและจิตใจที่แข็งแรงเพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การบริการผูสูงอายุใน
สิงคโปร แบงเปน
1. การดูแลระยะกลาง ไดแก การรักษาตามอาการที่โรงพยาบาลชุมชน และศูนย
ดูแลผูสูงอายุแบบเชาไปเย็นกลับ
2. การดูแลระยะยาว ไดแก บานพักคนชรา การบริหารดานการแพทย พยาบาล
และการฟนฟูผูสูงอายุที่บาน และสถานที่ดูแลผูสูงอายุระยะสุดทาย (hospice) เปนตน
รั ฐบาลได ออกกฎหมายเกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ผ า นการดู แลของหน ว ยงาน ได แ ก
MCYS และคณะกรรมการกองทุน Central Provident Fund (CPF) Board เพื่อสรางระบบใหบุคคล
ในครอบครัวมีหนาที่ดูแลเลี้ยงดูพอแมในยามชรา และหากไมเลี้ยงดู พอแมสามารถฟองรองเรียกคา
เลี้ยงดูจากบุตรของตนได รวมทั้งใหความสําคัญกับองคกรชุมชนทองถิ่ น เพื่อเปนกลไกในการดูแล
ประชาชนที่ประสบความลําบาก เพื่อลดภาระใหกับรัฐบาล
สําหรับระบบการเงินของผูสูงอายุสิงคโปร รัฐจะเนนใหบุคคลดูแลเรื่องการเงินดวย
ตนเองรัฐจะเปนเพียงผูสนับสนุนเทานั้น ดังนั้น รายไดของคนสิงคโปรหลังเกษียณจึงมาจากเงิน
ออมหรือบํานาญเปนหลั ก เพื่อสนับสนุนการออม รัฐไดจัดตั้งกองทุนเงินออมแหงชาติ (Central
Provident Fund) ซึ่งสมาชิกจะตองออมเงินถึงรอยละ 40 ของรายไดในแตละเดือนเขากองทุนแต
สัดสวนการออมนี้ก็จะลดลงตามอายุที่มากขึ้น เงินออมที่เขากองทุนนี้จะถูกแบงออกเปน 3 บัญชี คือ
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1. รอยละ 30 เขาสูบัญชีเงินออมปกติ (Ordinary account) ซึ่งสมาชิกที่อายุ 55 ปขึ้น
ไปสามารถถอนเงินจากบัญชีนี้ไปลงทุนเพื่อใหเกิดรายไดมากขึ้น เชน การลงทุนซื้อหุน
หรือเพื่อนําไปใชสรางบาน ซื้อบาน หรือจายคาการศึกษาของบุตร
2. รอยละ 6 - 8 เขาสูบัญชีเพื่อการรักษาในโรงพยาบาล (Medisave) การใชเงินออมนี้
ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาล เชน โรคทางจิตเวช การฟอกไต เคมีบําบัด เปนตน
3. รอยละ 4 เขาสูบัญชีเงินออมเพื่อผูสูงอายุ (Eldershield)7
2.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ
ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ หมายถึง สถานบริการที่ไมใชโรงพยาบาล มีการใหบริการที่
พํานัก บริการยาแกผูสูงอายุที่ไมตองอยูภายใตการดูแลของแพทยอยางเปนประจํา โดยทั่วไปจะ
ครอบคลุม การใหบริการที่พักคางคืน บริการอาหารการดูแลความสะอาดเสื้อผาและที่พัก ตลอดจน
ความสะอาดของรา งกาย พร อมทั้ งติ ดตามดู แลสุ ขภาพเบื้องต นอย างใกล ชิด แต ไม ไ ดใ หก าร
รักษาพยาบาล หากมีความเจ็บปวยจะบริการนําสงตอแผนกคนไขของโรงพยาบาลใกลเคียงเพื่อรับ
การรักษาพยาบาลตอไป
ปจจุบันธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุมีการแบงประเภทการใหบริการอยู 2 มิติ 8 ดังนี้
มิติที่ 1 แบงตามระยะเวลาที่ผูสูงอายุเขารับบริการ เปน 2 ประเภท คือ
1. การบริการแบบไปเชา-เย็นกลับ (Day Care) สําหรับผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเอง
ไดและมีญาติรับ - สง
2. การบริการแบบสถานบริการดูแลระยะยาว (Long Stay) ที่ผูสูงอายุอาศัยใน
สถานบริการนั้นเลยหรืออาศัยในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยญาติที่ไมมีเวลาดูแลจะนําผูสูงอายุมาฝาก
ดูแล และมาเยี่ยมเปนครั้งคราว

7

วรรณภา ศรีธัญรัตน, ผองพรรณ อรุณแสง, เพ็ญจันทร เลิศรัตน, และพรทิพา สมบัติ, (2545), ระบบบริการ
สุขภาพและหลักประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุประเทศสิงคโปร. ขอนแกน: โรงพิมพคลังนานาวิทยา.
8
กรมพัฒนาธุรกิจการคา , กระทรวงพาณิชย, (2553), คูมือธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ, ออนไลน, แหลงที่มา :
http://www.thaifranchisecenter.com/download_file/index.php?group=35&page=2 , 15 มิถุนายน 2555, หนา 1.
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มิติที่ 2 แบงตามความตองการการดูแลของผูสูงอายุที่เขารับบริการ เปน 2 ประเภท คือ
1. ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได
2. ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพา ทุพพลภาพ ชวยเหลือตัวเองไมได มีโรคเรื้อรังหรือ
ตองการผูบริบาลและการรักษาพยาบาลอยางใกลชิด
2.2.2 สถานบริการดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย
สามารถแบงประเภท ของสถานบริการดูแลผูสูงอายุและบริการ9 ไดดังนี้
1. บานพัก/สถานสงเคราะหคนชรา (residential home/home for the aged)
บานพักคนชรา เปนสถานที่ใหบริการหองพักและรับผูที่ยังชวยเหลือตัวเองไดหรืออาจ
ตองการการชวยเหลือบาง ผูพักอาศัยจะตองสามารถเดินเองไดแตบางแหงอาจรับผูที่สามารถเดินได
โดยใชไมเทา (Cane) ไมเทาชวยเดิน (Crutches) หรือ อุปกรณชวยเดิน (Walker) ผูพักอาศัยจะไม
คาดหวังการดูแลจากพยาบาลวิชาชีพหรือผูชวยการดูแล ซึ่งสถานบริการบางแหงจะมีระบบเชื่อมตอ
กับสถานที่ใหบริการโดยพยาบาลที่มีทักษะ และมีบริการจากบุคลากรที่มีใบอนุญาตในการสั่งยา
และใหการรักษาหากตองการ
2. สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต (assisted living)
สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต รับผูที่ถูกทอดทิ้ง ไมมีที่อยูอาศัย พิการ ไม
สามารถดํารงชีวิตอยูตามลําพังได
3. สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล (long stay in hospital)
สถานดู แ ลระยะยาวในโรงพยาบาล เป น สถานที่ ใ ห ก ารรั ก ษาพยาบาลทั่ ว ไป ที่
ใหบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุเปนระยะเวลาอยางนอย 3 เดือนขึ้นไป
4. สถานบริบาล (nursing home)
สถานบริ บ าล เป น สถานที่ ใ ห บ ริ ก ารพยาบาลตลอด 24 ชั่ ว โมงต อ วั น ให ก าร
ชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน การเคลื่อนไหว การดูแลทางดานจิตสังคมและการดูแลสวน
บุคคล การดูแลสนับสนุนทางการแพทย เชน กายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด รวมทั้งบริการ
หองพักและ
9

ศิริพันธุ สาสัตย และคนอื่น ๆ, (2552), การศึกษาสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวในประเทศไทย. กรุงเทพฯ :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.คูมือธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ. กระทรวงแรงงาน, หนา 10.
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อาหาร สถานบริบาลสวนใหญจะใหบริการแกผูสูงอายุที่มีภาวะเปราะบางและมีโรคเรื้อรัง มีความ
พิการทางดานรางกาย หรือทางดานสุขภาพจิต (สมองเสื่อม) หรือพิการทั้งสองอยาง และมีความ
รวมมือกับโรงพยาบาลที่อยูใกลในการสงตอผูสูงอายุที่เจ็บปวย เฉียบพลัน หรือตองการการรักษาที่
สูงขึ้น
5. ศูนยฟนฟูสภาพ (rehabilitation center)
นอกจากสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวประเภทตางๆ ยังมีสถานดูแลผูปวยที่ไมจํากัด
วัย เนนการฟนฟูสภาพผูที่มีปญหาเรื้อรัง โดยอาศัยความรวมมือจากครอบครัวผูดูแลและใหการ
บําบัดแบบไป-กลับทุกวัน ในรายที่ไมสามารถกลับบานไดทุกวัน สถานฟนฟูไดจัดที่พักใหผูปวย
และญาติพักชั่วคราว แมผูไปขอรับบริการสวนใหญเปนผู สูงอายุก็ตาม ลักษณะการดูแลที่ใหไมจัด
อยูในประเภทสถานดูแลผูสูงอายุในระยะยาว
2.2.3 ลักษณะของสถานบริการผูสูงอายุและการบริการ10 แบงไดดังนี้
1. ประเภทของสถานบริการตามการขึ้นทะเบียน/ตามวัตถุประสงคของการบริการ
เมื่อแบงสถานบริการออกเปนแตละประเภท พบวา มีสถานบริบาลมากที่สุด รองลงมา
คือ บานพักคนชราหรือสถานสงเคราะหคนชรา สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานที่ใหการ
ชวยเหลือในการดํารงชีวิต และสถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย ตามลําดับ
2. ตนสังกัดของสถานบริการ
เมื่อสํารวจสถานบริการตามตนสังกัด พบวา ภาครัฐสวนใหญ เปนสถานสงเคราะห อยู
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สวนภาคเอกชนสวนใหญเปนสถาน
บริบาล (nursing home)
3. ลักษณะบริการ
การบริการในสถานบริการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในประเทศไทย สวนใหญใหการ
บริการดานการฟนฟูสภาพ รองลงมาเปนการใหบริการดูแลผูปวยสมองเสื่อม และการดูแลสุขภาพที่
บานพบนอยที่สุด
4. กิจกรรมการใหบริการที่สําคัญ
รูปแบบการบริการทุกประเภท พบในสถานบริบาลผูสูงอายุ (Nursing home) มากกวา
ในสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวประเภทอื่น กลาวคือ มีการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ดูแลผูปวยสมอง
10

ศิริพันธุ สาสัตย และคนอื่นๆ, (2552), อางแลว, หนา 136.
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เสื่อม การดูแลกลางวัน การดูแลชั่วคราว การฟนฟูสภาพ การดูแลสุขภาพที่บาน และการสงผูชวย
ดูแลไปดูแลที่บาน
5. จํานวนเตียงทั้งหมด
จํานวนเตียงเฉลี่ยของบานพักคนชราในสวนของภาครัฐ มีมากที่สุด สวนสถานบริการ
ภาคเอกชน พบวา จํานวนเตียงเฉลี่ยของสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลมีจํานวนเตียงมากที่สุด
6. เกณฑการพิจารณารับผูสูงอายุเขาพักอาศัยในสถานบริ การ
สถานบริก ารภาคเอกชน ส วนใหญ จะไมมี ข อกํ าหนดคุ ณสมบัติของผูรับบริ การที่
ชัดเจนถือวาเปนการบริการ จึงคํานึงถึงความสามารถในการจายของผูรับบริการเปนสําคัญ จึงไมมี
การกํา หนดอายุ อย างไรก็ตาม มี ส ถานบริก ารบางแหง ไดกํ า หนดคุ ณสมบั ติที่ สํ า คัญข อหนึ่ ง คื อ
ผูสูงอายุจะตองไมเปนโรคติดตอรายแรง เพื่อปองกันการแพรเชื้อโรคในสถานบริการ
7. อัตราสวนผูใหบริการและผูรับบริการ
สถานบริการภาคเอกชนมีจํานวนบุคลากรที่หลากหลายกวาภาครัฐ
8. คาบริการ
คาใชจายเฉลี่ยในสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล ภาคเอกชน มีคาบริการสูงสุ ด
สูงวาสถานบริบาล และบานพักคนชราของภาครัฐ
9. การขึ้นทะเบียนของสถานบริการ
สถานดูแลระยะยาวตองขึ้นทะเบียนกับกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงพาณิชย และ
กรมการแพทย
2.2.3 ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินการ21
ปจจัย สํ าคั ญในการประกอบธุ รกิจสถานดู แลผู สู งอายุ ระยะยาว ใหป ระสบความสํ าเร็ จ
สามารถสรุป ไดดังนี้
- กลยุทธทางธุรกิจ ในธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุสามารถวิเคราะหกลยุทธที่สามารถเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน ไดดังนี้

11

กรมพัฒนาธุรกิจการคา, กระทรวงพาณิชย, (2553), อางแลว, หนา 43.
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 กลยุทธดานคุณภาพ เปนสิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดเพราะความนาเชื่อถือในการ
ให บ ริ ก ารและการดู แ ลผู สู ง อายุ เป นป จ จั ย ที่ สํ า คั ญที่ สุ ดในการตั ดสิ นใจของบุ ตรหลานและตั ว
ผูสูงอายุเอง และ
 กลยุทธในการสรางความแตกตาง เพื่อเปนการสรางความแตกตางและจุดเดน
ในการใหบริการไดโดยการออกแบบการบริการเสริ มจากการบริการหลัก เชน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลองวงจรปด เพื่อบุตรหลานสามารถเฝาดูไดจากที่ทํางาน และการดูแลใหผูสูงอายุ
เฉพาะกลุม (Niche Market) เชน ใหบริการกลุมผูสูงอายุที่สามารถพึ่งตนเองไดแตตองการมีสังคม
ในกลุมคนวัยเดียวกันและมีความสนใจใกลเคี ยงกัน โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการอยางตอเนื่อง
รวมกับชุมชนในสิ่งที่กลุมผูสูงอายุสนใจ ตัวอยางเชน กลุมผูสูงอายุที่สนใจธรรมะหรือการปฏิบัติ
ธรรม กลุมผูสูงอายุที่สนใจศิลปะและดนตรี กลุมผูสูงอายุที่สนใจกิจกรรมบริการสังคมเปนตน
- ทําเลที่ตั้ง ผูสูงอายุและญาติสวนใหญตองการใหสถานดูแลผูสูงอายุอยูใกลบาน ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกในการมาเยี่ยม นอกจากนี้ควรอยูใกลบริเวณชุมชน เชน วัด สวนสาธารณะ
หองสมุด เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมรวมกับชุมชน ควรอยูในบริเวณใกลเคียงกับโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล ไมควรอยูใกลกับกับแหลงมลภาวะทั้งทางดานอากาศ การมองเห็น กลิ่นและการได
ยิน และไมควรอยูใกลกับยานอุตสาหกรรมตางๆ
- สภาพแวดลอมภายในและสภาพทางกายภาพของสถานดูแลผูสูงอายุ สภาพแวดลอม
ภายในควรมีความเหมาะสมกับการพักผอนอยางเปนสวนตัว มีพื้นที่ทํากิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร มีความปลอดภัยทางดานรางกายและสุขภาพอนามัย มีพื้นที่เพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธ
ทางสังคม และมีพื้นที่ที่จะใหแตละบุคคลและครอบครัวไดพบปะ และทํากิจกรรมรวมกันภายในที่
อยูอาศัย
- จํานวนและทักษะบุคลากร จํานวนของพยาบาลและผูชวยดูแลผูสูงอายุตองมีความ
เหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาวะและขอจํากัดทางรางกายของผูสูงอายุ โดยทั่วไปมีอัตราสวนของพยาบาล
ตอผูสูงอายุ 1 : 15 ถึง 1 : 25 และอัตราสวนของผูชวยดูแลผูสูงอายุตอผูสูงอายุ 1: 3 ในกรณีที่
ผูสูงอายุสามารถชวยตัวเองได
- ระบบการบริหารจัดการ การจัดการภายในองคกรและการใหบริการอย างเปนระบบ
ถือวาเปนจุดสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของการบริการ เชน มีระบบบันทึกขอมูล
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ของผูสูงอายุอยา งเปนลายลักษณอักษร และควรมีกลไกในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ โดยสนับสนุนการมีสวนรวมจากทั้งทางบุคลากรภายใน ผูสูงอายุและญาติ
- คาบริการ คาบริการไมจําเปนตองเปนคาบริการต่ําเสมอไป เพราะลูกคาจะพิจารณา
ความเหมาะสมจากคุณภาพในการบริการ การดูแลเอาใจใส และความนาเชื่อถือมากกวา
2.2.4 มาตรฐานการจัดบริการของสถานดูแลผูสูงอายุ การจัดบริการสถานดูแลผูสูงอายุ
จําเปนตองคํานึงถึงมาตรฐานดานตางๆ12 ดังตอไปนี้
ดานสิ่งแวดลอมและสถานที่
-

มีอากาศถายเทสะดวก

-

มีพื้นที่กลางแจง

-

มีแสงสวางเพียงพอ

-

ขนาดหองนอนและหองน้ําที่เหมาะสม

-

มีพื้นที่ใชสอยเพียงพอ

-

มีการจัดแบงโครงสรางภายในเหมาะสมสําหรับการใหบริการผูสูงอายุ

-

การปฏิบัติงาน การเก็บอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช

-

มีพื้นที่ตรวจ/รักษา/ใหคําปรึกษาเปนสัดสวน

ดานความปลอดภัย
-

มีแนวทางการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

-

อาคารมีการออกแบบใหเหมาะสมกับสรีระและขอจํากัดทางกายภาพของ

-

มีวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความผิดพลาด หรืออุบัติการณ

-

สภาพทางกายภาพภายในสถานดูแลผูสูงอายุ ตองมีความเหมาะสม เชน

ผูสูงอายุ

มีอุปกรณอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุ ราวจับเดิน ทางลาดชันที่เหมาะสม พื้นผิวหองน้ําที่
ไมลื่น

12
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ดานเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก
- มีเครื่องมือ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐาน เพื่อ
ใหบริการผูสูงอายุไดอยางปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
-

มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเพียงพอสําหรับการใหบริการ

-

มีระบบสํารองเครื่องมือและวัสดุที่จําเปนพรอมที่ จะใชในการใหบริการ

-

มีระบบบํารุงรักษาเครื่องมือและระบบตรวจสอบ เพื่อเตรียมเครื่องมือและ

ไดตลอดเวลา
อุปกรณใหพรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา
ดานบุคลากร
- มีการตรวจสอบประวัติบุคลากร
-

มีการจัดหาพนักงานที่มีทักษะและคุณสมบัติเหมาะสม

-

อัตราสวนระหวางพยาบาลและผูสูงอายุไมเกิน 1 : 25

-

อัตราสวนระหวางผูชวยดูแลและผูสูงอายุไมเกิน 1 : 3

-

มี ก ารฝ ก อบรมบุ ค ลากรและกิ จ กรรมเพิ่ ม พู น ความรู แ ละทั ก ษะอย า ง

-

มีการสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการพัฒนาระบบการจัดการ

สม่ําเสมอ
และคุณภาพการใหบริการ
-

มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเปนลายลักษณอักษร

-

มีการทบทวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสม่ําเสมอ

-

มีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดานการสื่อสารกับผูสูงอายุและญาติ
- ผูสูงอายุและครอบครัวไดรับการเตรียมความพรอมกอนการรับบริการ
-

มีการแลกเปลี่ยนขอมูลที่จําเปนระหวางผูสูงอายุและครอบครัวกับทีมผู

-

ผูสู ง อายุ แต ละรายได รับ การประเมิ นและวางแผนการบํ าบั ดรั กษาเป น

ใหบริการ
ระยะเพื่อตอบสนองความตองการดานปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ
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ดานกิจกรรมสันทนาการ
- มีกิจกรรมการสนับสนุนสงเสริมใหผูสูงอายุดูแลและพึ่งพาตนเอง อยูกับ
ครอบครัวและชุมชนไดอยางเหมาะสม
ดานการบริหารจัดการ
- มีกระบวนการรับคํารองเรียน/คํารองทุกขจากผูสูงอายุและเจาหนาที่
-

มีกระบวนการการดําเนินการทางวินัยหากมีผูกระทําผิด

-

มีกลไกการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการแกปญหา

-

มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโดยการสงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุและ

ที่มีประสิทธิภาพ
ญาติในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
-

มีกิ จกรรมพั ฒนาคุ ณภาพ โดยการวิ เคราะห ค วามต องการและความ

คาดหวังของผูสูงอายุ หรือบุคคล/หนวยงานที่ใชบริการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
-

มีการระบุขั้นตอนการปฏิบัติตอผูปวยสูงอายุเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

-

มีการรักษาความลับของผูสูงอายุ

2.2.5 สภาวะตลาดและแนวโนมการแขงขันเชิงธุรกิจทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ในดานการลงทุนดําเนินการในธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ พบวา ปจจัยที่สําคัญอีกประเด็น
หนึ่ ง ที่ ผู ล งทุ น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง คื อ ด า นสภาวะของตลาดและแนวโน ม การแข ง ขั น เชิ ง ธุ ร กิ จ ทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งสามารถสรุปเปนภาพรวม13 ไดดังนี้
สภาวะตลาดและแนวโนมการแขงขันภายในประเทศ
โครงสรางประชากร
โครงสรางประชากรของประเทศไทยในปจจุบันมีประมาณ 67 ลานคน มีการปรับเปลี่ยน
โครงสรางของประชากรเขาสู “ภาวะประชากรสูงอายุ (Population Aging)” หรือเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ
13
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ดวยเงื่อนไขการมีประชากรผูสูงอายุมากกวารอยละ 10 มาตั้งแตป 2548 และมีการประมาณการไววา
จะเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 14.7 ในป 2562 การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ของประเทศไทยเปนไป
อยางรวดเร็วกวาประเทศที่พัฒนาประมาณ 3 เทา ถือวาสถานดูแลผูสูงอายุเปนธุรกิจที่มีศักยภาพสูง
และเปนที่ตองการในปจจุบันและอนาคตอันใกล
กลุมลูกคา
กลุมลูกคาในธุรกิจนี้ หมายรวมถึง (1) ผูสูงอายุ และ (2) ญาติและบุตรหลาน เพราะมีผล
ตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งญาติและบุตรหลานที่มักเปนผูใหการ
สนับสนุนทางการเงิน ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคจึงตองครอบคลุมมุมมองของทั้งสอง
กลุม โดยสามารถวิเคราะหเปนกลุมยอยตามลักษณะเฉพาะไดดังนี้
- กลุมลู กคา ในเขตชุ มชนเมือง ผูที่อยูในเขตเมืองมีวิ ถีชีวิตที่บุตรหลานจํ าเป นตอง
ออกไปทํางานนอกบานและประสบกับปญหาจราจร ทําใหมีระยะเวลาในการอยูบานเพื่อดูแล
ผูสูงอายุนั้นนอยลง ประกอบกับความไมแนนอนของเวลาทํางานและระยะเวลาในการเดินทาง
สงผลใหมีอุปสงคในการใชบริการดูแลผูสูงอายุมากขึ้น ทั้ งนี้กลุมลูกคานิยมใหมีสถานดูแลที่อยูใกล
บาน สภาพแวดลอมดีและเดินทางสะดวก ซึ่งหมายถึงภายในหมูบานตางๆ และในเขตพื้นที่ชุมชนที่
อยูอาศัยตางๆ
- กลุมลูกคาตามความสนใจเฉพาะตัว นอกเหนือจากการดูแลตามสภาวะรางกายแลว ยัง
มีกลุมผูสูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองไดและมีรายไดสูงหรือมีรายไดเปนของตนเอง ดังนั้นการดูแล
และบริการที่นอกเหนือจากการสาธารณสุขโดยจัดใหมีกิจกรรมตามความสนใจเฉพาะตัว ถือเปน
กลุมลูกคาที่มีความหลากหลายและมีอยูจํานวนมากขึ้นในปจจุบัน ตัวอยางเชน กลุมงานศิลปะ กลุม
ดนตรี กลุมธรรมะ กลุมทองเที่ยว
- กลุมลูกคาตามรายได สงผลใหมีการออกแบบบริการที่แตกตางกัน โดยอาจเนนการ
บริการพื้นฐานดานการสาธารณสุขสําหรับกลุมลูกคาที่มีรายไดไมสูงมากและมีการออกแบบบริการ
เสริมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากพื้นฐานดานการสาธารณสุขเพื่อเปนทางเลือก และจูงใจกลุมลูกคาที่มี
รายไดสูงขึ้น
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ปจจัยในการเลือกใชบริการ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการใชบริการของกลุมลูกคาเปาหมาย 14 มีบทวิเคราะหดังนี้
- ปจจั ยทางวัฒนธรรมและค านิ ย มของสัง คมไทย ด วยวั ฒนธรรมไทยที่ อาศัย เป น
ครอบครัวขยายเปนสวนใหญ และมีคานิยมที่บุตรหลานควรตอบแทนญาติผู ใหญโดยการเลี้ยงดูเมื่อ
เขาสูวัยชรา การสงผูสูงอายุมาอยูในสถานที่รับดูแลหรือฝากเลี้ยงในสถานดูแลผูสูงอายุนั้นบางครั้ง
สังคมไทยถือวาเปนการอกตัญู ญาติและบุตรหลานจึงนิยมหาคนไปดูแลผูสูงอายุที่บานมากกวา
ดังนั้นสถานดูแลผูสูงอายุตองมีกลไกสรางความมีส วนรวมระหวางญาติและผูสูงอายุในการบริการ
ตางๆ และจัดกิจกรรมรวมกันสมํ่าเสมอเพื่อทําใหไมรูสึกวาเปนการทอดทิ้ง
- ปจจัยทางสังคมและความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการ แมวาวัฒนธรรมและคานิยม
ไทยยังปลูกฝงใหบุตรหลานดูแลและเลี้ยงดูผูสูงอายุ แตดวยขอจํากัดของชีวิตในชุมชนเมืองที่บุตร
หลานตองออกไปทํางานนอกบานและมีเวลาอยูบานนอยลง ทําใหมีแนวโนมในการใชบริการสถาน
ดูแลผูสูงอายุมากขึ้น ดังนั้นสถานดูแลผูสูงอายุตองมีกลไกสรางความเชื่อมั่นใหกับบุตรหลานใน
คุณภาพการบริการทั้งการดูแลทางสุขภาพและจิตใจ สรางบรรยากาศที่เปนมิตรและอบอุนเสมือน
อยูบาน
- ปจจัยทางดานวิถีชีวิตของผูสูงอายุ แนวโนมการใชชีวิตที่แยกตัวจากครอบครัวของ
ผูสูงอายุมีมากขึ้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากการรุกเขามาของวัฒนธรรมตะวันตกสงผลโดยตรงกับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทยจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ ยวมีแนวโนมมาก
ขึ้น ทําใหมีจํานวนผูสูงอายุอยูลําพังเฉพาะสามีภรรยาหรืออยูคนเดียวมากขึ้น ในปจจุบันมีผูสูงอายุ 1
ใน 3 ยังไมยอมเกษียณตัวเองจากการทํางาน ผูสูงอายุที่มีรายไดสวนใหญมาจากการประกอบธุรกิจ
สวนตัว
จากแนวโนมที่มีผูสูงอายุที่ยังคงทํางานสูงขึ้น อาจกลาวไดวามีผูสูงอายุในปจจุบันมี
สภาวะทางรางกายที่แข็งแรงกวาสมัยกอนและสามารถพึ่งตนเองได มีอํานาจในการใชจายมากขึ้น มี
การวางแผนทางการเงิน เพื่อการจัดเตรียมเงินสวนหนึ่งไวใชในวัยชรา ประกอบกับการพอใจที่มี
กิจกรรมรวมกับสังคมและผูที่อยูวัยเดียวกัน ทํา ใหธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ การจัดสรรที่พักอาศัย
การสรางชุมชนผูสูงอายุสําหรับผูที่สามารถพึ่งตนเองไดมีศักยภาพทางธุรกิจที่ดี
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การแขงขันภายในประเทศ25
การแขงขันภายในประเทศที่ถือวาเปนธุรกิจทางเลือกของผูบริโภคที่สําคัญ มีดังนี้
- การจางผูดูแลผูสูงอายุมาดูแลที่บาน ผูสูงอายุสวนใหญที่ยังชวยเหลือตนเองไดจะอยู
กับครอบครัวลูกหลาน ทั้งนี้เพราะความผูกพันของผูสูงอายุกับบุตรหลานในสังคมไทยยังมีอยูมาก
จึงหาทางออกดวยวิธีการจางผูดูแลผู สูงอายุมาดูแลที่บาน ดวยเหตุนี้จึงเกิดโรงเรียนสอนผูดูแล
ผูสูงอายุขึ้นมากมายเพราะความตองการในลักษณะนี้มีจํานวนเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก ดังนั้นสถาน
ดู แลผู สู ง อายุ จึ ง ต องมี ก ารออกแบบการบริ ก ารให อ บอุ นเหมื อ นเป นครอบครั วและมี กิ จกรรม
สันทนาการตางๆ ที่สนับสนุนใหผูสูงอายุและบุตรหลานมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน และ
รวมกับสังคมและชุมชนใกลเคียง เพื่อเปนการพัฒนาทางดานรางกายและจิตใจ
-

บริ ก ารดู แลผู สู ง อายุ ใ นโรงพยาบาล ป จจุ บั นทั้ ง โรงพยาบาลรั ฐและ

โรงพยาบาลเอกชนมีการใหบริการเสริมดานนี้ดวยเชนกัน กลาวคือ มีการจัดสรรพื้นที่และกิจกรรม
ประจําวันเพื่อดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะ โดยมีบุคลากรจากโรงพยาบาลใหการดูแล เชน พยาบาลหรือ
ผูชวยพยาบาลที่ตองการทํางานนอกเวลา โดยสวนใหญมีอัตราคาบริการที่สูงกวาสถานดูแลผูสูงอายุ
ประจําวันทั่วไปเกือบ 2 เทา แตหากยังไดรับความนิยมเพราะมีความน าเชื่อถือในการดูแลสุขภาพ
และหากมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถในสงเขารักษากับแพทยที่ประจําโรงพยาบาลไดทันที ดังนั้นสถาน
ดูแลผูสูงอายุ จึงตองมีการออกแบบการบริการอยางเปนระบบ โดยมีการตรวจสุขภาพโดยแพทย
เปนประจํา และมีมาตรฐานการบันทึกขอมูลตางๆ ของผูสูงอายุเพื่อที่ สามารถสื่อสารกับผูสูงอายุ
และญาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
สภาวะตลาดและแนวโนมการแขงขันในตางประเทศ26
กลุมผูสูงอายุจากประเทศตางๆ นั้น เปนตลาดที่มีขนาดใหญนับพันลานคน ในป 2553 มี
การประมาณการวาโลกมีประชากรกวา 6,800 ลานคนและเปนประชากรสูงอายุถึง 21% (จํานวน
ประมาณ 1,410 ลานคน) และมีสัดสวนที่สูงขึ้นทุกปอยางกาวกระโดด ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุที่
เปนที่พักเพื่อการพํานักระยะยาว ถือวาเปนธุรกิจที่นาสนใจโดยเฉพาะในกลุมลูกคาชาวตางชาติที่
ต องการมาใช ชี วิ ตอย า งมี ค วามสุ ข ในต า งแดนเนื่ องจากมี ค า ครองชี พ ที่ ต่ํา ก ว า สํ า หรั บ ตลาด
ตางประเทศ ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุที่เปนที่พักเพื่อการพํานักระยะยาวถือวาเปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
15
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กับธุรกิจการทองเที่ยว จากขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยในป
2550 มีทั้งหมด 14.46 ลานคน ในจํานวนนี้เปนนักทองเที่ยวที่มีอายุตั้งแต 45 ปขึ้นไปถึง 5.01 ลาน
คน คิดเปนรอยละ 34 ของนักทองเที่ยวทั้งหมดโดยสวนใหญมาจากประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ เยอรมนี และกลุมสแกนดิเนเวียผูสูงอายุในตางประเทศปจจุบันมีลักษณะและพฤติกรรม
แตกตางไปจากเดิมมาก ผูสูงอายุมีรายไดและมีอํานาจการใชจายของตัวเอง มีอิสระในการตัดสินใจ
ในการดําเนินชีวิต ผูสูงอายุในปจจุบันสวนใหญเปนผูที่มีสุขภาพดีขึ้น จึงมีอายุยืนยาวกวาในอดีต
รวมทั้งเปนกลุมที่มีการวางแผนทางการเงินเพื่อการจัดเตรียมเงินสวนหนึ่งไวใชในวัยชรา
อยางไรก็ดี ดวยภาวะคาครองชีพในประเทศตางๆ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นดังนั้น จึงมีผูสูงวัย
ของประเทศเหลานั้นเลือกที่จะมาพํานักและใชชีวิตอยูในตางประเทศที่มีคาครองชีพที่ต่ํากวา มี
ความพรอมดานบริการการสุขภาพ และมีความปลอดภัย และประเทศไทยเปนประเทศที่มีผูเลือกที่
จะเขามาพํานักระยะยาวรวมทั้งใชชีวิตหลังวัยทํางานในประเทศไทยจํานวนมาก
ซึ่งถามองวิเคราะหในเรื่องความสามารถในการแขงขัน ของธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ ใน
สภาพธุรกิจปจจุบันของประเทศไทย สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญ17 ไดดังนี้
- บุคลากร ดวยวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะของคนไทยถือวาเปนศักยภาพหลัก เพราะมี
อัธยาศัยดี เปนมิตรและมีความสุภาพ ออนนอม
- ภูมิอากาศและสภาพแวดลอม ภูมิอากาศในประเทศไทยถือวาเหมาะสม เพราะมีอากาศดี
อบอุน มีแสงแดดตลอดทั้งป และในหลายสวนของประเทศมีความนาอยู สวยงาม มีแหลงที่อยูและ
พักผอนที่ใกลชิดกับธรรมชาติเปนจํานวนมาก
- วัฒนธรรม ดวยวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะของคนไทยที่ใหความเคารพตอผูใหญ
และมีประเพณีที่ดีงาม จึงเปนศักยภาพหลักของผูประกอบการไทย
- อาหาร ประเทศไทยมีอาหารและผลไมอุดมสมบู รณ มีรับประทานไดทุกพื้นที่และทุก
ฤดูกาล และยังเปนแหลงสมุนไพรที่มีประโยชนตอผูสูงอายุอีกดวย
- ระบบการจัดการ การจัดการภายในองคกรและการใหบริการอยางเปนระบบถือวาเปน
จุดสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของการบริการ
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2.2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. อังคณา ตัณฑเอกคุณ (2545) ศึกษาคุณภาพการดูแลตามความคาดหวังของ
ผู สู ง อายุ ที่ พั ก อาศั ย ในสถานสงเคราะห ค นชรา โดยใช เทคนิ ค การสนทนากลุ ม (focus group
discussion) ในผูสงอายุที่พักอาศัยอยูในสถานสงเคราะหคนชราประเภทสามัญจํานวน 7 แหง รวม
58 คน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการดูแลตามความคาดหวังของผูสูงอายุที่พักอาศัยในสถาน
สงเคราะหคนชรามี 4 ประเด็นหลัก ไดแก 1) อาหาร 2) การดูแล 3) สิ่งแวดลอม และ 4) บุคลากร
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงคุณภาพการดูแลความคาดหวังของผูสูงอายุที่ตองรับการดูแล
จากสถานสงเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนจัดบริการ และพัฒนาการดูแลใหม คุณภาพ
ตามความคาดหวังของผูสูงอายุและในการวิจัยทางการพยาบาลเพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางมี
คุณภาพตอไป
2. ศิ ริพั นธุ สาสั ตย และเตื อนใจ ภั ก ดี พ รม (2549) ได ท บทวนองค ค วามรู เรื่ อง
ระบบสถานบริบาลผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุตอนปลายที่มีภาวะเปราะบางและสวนใหญเปนโรค
เรื้อรัง มีความตองการดูแลในสถานบริบาลเพิ่มมากขึ้น การดูแลในสถานบริบาล เนนการดูแล
ผู สู ง อายุ ที่ มี ก ารเจ็ บ ป วยเรื้ อรั ง ต องการการดู แลระยะยาวและผู ดูแลไม ส ามารถให ก ารดู แลใน
ครอบครัวได แตยังไมพบการแบงระดับความตองการการดูแลของผูสูงอายุในสถานบริบาล และใน
ประเทศไทยยังไมมีการรับรองมาตรฐานของสถานบริบาล รวมทั้งสวัสดิการดานการรักษาฟรีใน
ผูสูงอายุยังไมครอบคลุมในสถานบริบาลเอกชน
3. พันธุทิพย วรวาท (2551) การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ในกลุมผูสูงอายุที่พักอาศัย
ในสถานบริบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 140 คน ผลการวิจัยพบวา
ผูสูงอายุที่พักอาศัยในสถานบริบาล สวนใหญเปนเพศหญิง มีความตองการการดูแลทางการแพทย
และพยาบาลและการอํานวยความสะดวกตางๆ
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ มีองคประกอบใหญ 2 สวน คือ ศึกษารวบรวมขอมูล
พื้นฐานทางแนวคิด/ทฤษฎี/นโยบาย ที่เกี่ยวของกับการผูสูงอายุ และเปรียบเทียบการดําเนินการของ
สถานบริการผูสูงอายุของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร เพื่อใหไดแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพรอมในเชิงธุรกิจของสถานดูแลผูสูงอายุในประเทศไทยใน
อนาคต ดังจะเห็นไดจากแผนภาพ

องคความรูที่เกี่ยวของกับระบบสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ

แนวคิด/ทฤษฎี/นโยบาย
การจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุประเทศไทย

นโยบาย
การจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุประเทศสิงคโปร

บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
- การบริหารจัดการ
- การดําเนินงาน
- คุณภาพการใหบริการ

The Salvation Army Peacehaven Nursing Home
- การบริหารจัดการ
- การดําเนินงาน
- คุณภาพการใหบริการ
เปรียบเทียบ

แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพรอมในเชิงธุรกิจ
ของสถานดูแลผูสูงอายุภาครัฐในประเทศไทยในอนาคต

แผนภาพ ที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ และการเตรียมความพรอมในเชิงธุรกิจของสถาน
ดูแลผูสูงอายุภาครัฐ” ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร
ตํารา หนังสือ บทความ ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ทางวิชาการที่
เกี่ยวของกับการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของทั้งในประเทศ และตางประเทศ
รวมทั้งการศึกษาภาคสนามในประเทศไทย โดยผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏตามประเด็นตางๆ
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล จากการสัมภาษณ สถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจในประเทศไทย
บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สวนที่ 1 ขอมูลจากผูบริหารกิจการ
สวนที่ 2 ขอมูลจากกลุมเจาหนาที่ที่ใหบริการดูแลผูสูงอายุ
สวนที่ 3 ขอมูลจากกลุมผูสูงอายุที่ใชบริการ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล จากการแปลเอกสาร วารสาร และสืบคนขอมูลจาก Website
สถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจในประเทศสิงคโปร The Salvation Army Peacehaven
Nursing Home
สวนที่ 1 ขอมูลจากผูบริหารกิจการ
สวนที่ 2 ขอมูลจากกลุมเจาหนาที่ที่ใหบริการดูแลผูสูงอายุ
สวนที่ 3 ขอมูลจากกลุมผูสูงอายุที่ใชบริการ
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบระบบการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร
สวนที่ 1 ดานการดําเนินการ
สวนที่ 2 ดานการบริหารจัดการ
สวนที่ 3 ดานคุณภาพการใหบริการ
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล จากการสัมภาษณ สถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจในประเทศไทย
บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน เปนองคกรหนึ่งของมูลนิธิคณะ
บุญคามิลโลแหงประเทศไทย ซึ่งไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนมูลนิธิ เพื่อดําเนินกิจการดานสาธารณกุศล
ชวยเหลือสังคม และรับใชผูปวย ตั้งอยูที่ เลขที่ 36 หมู 6 ตําบลทาขาม อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 73110
วิสัยทัศน (Vision)
ดูแลเอาใจใสผูสูงอายุ ทุกทาน ดวยความรักและความเคารพ ดุจมารดาที่ดูแลบุ ตรคนเดียว
ของตนที่กําลังเจ็บปวย
สวนที่ 1 ขอมูลจากผูบริหารกิจการ
การศึกษาครั้งนี้ ไดเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ สัมภาษณกลุมผูบริหารกิจการ จํานวน
2 คน ผลที่ไดจากการศึกษา ปรากฏดังตอไปนี้
1. คุณลักษณะของผูบริหารกิจการ
ผูบริหารกิจการ บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม เป น ตํ า แหน ง อธิ ก ารบ า นและผู อํ า นวยการ ชื่ อ บาทหลวงซานเต โตเกตโต เพศชาย
ชาวอิตาเลียน อายุ 61 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ดานดานมนุษยศาสตร
ปรัชญา-เทววิทยา ระยะเวลาในการทํางานในหนวยงานแหงนี้ รวมจํานวน 21 ป
และตําแหนงจิตตาภิบาลและเหรัญญิก ชื่อ บาทหลวง ปยะศักดิ์ วองไว เพศชาย ชาวไทย
อายุ 33 ป จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ดานจิตวิทยา ระยะเวลาในการทํางานในหนวยงานแหง
นี้ รวมจํานวน 5 ป
2. แรงจูงใจในการดําเนินกิจการดูแลผูสูงอายุ
พบวา แรงจูงใจในการจัดตั้งกิจการดูแลผูสูงอายุแหงนี้ มาจากจิตตารมณของทานนักบุญ
คามิลโล เด แลลลิส พระสงฆหนุมชาวอิตาเลียน ซึ่งเปนนักบวชในพระศาสนจักรคาทอลิก ที่
ประสงค จะดํ าเนิ นกิ จการดา นสาธารณกุศ ลชวยเหลื อสัง คม รั บใช ผูป วย โดยเฉพาะผู ป วยที่ ถู ก
ทอดทิ้งหรือสังคมรังเกียจ ดานการรับใชสังคม การไดรับมอบหมายใหทําหนาที่กตัญูกตเวทิตา
แทนบุตรหลานในครอบครัว โดยมุงหวังใหชีวิตแตละครอบครัวในยุคโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลง
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ไปตามระบบเศรษฐกิจของสังคมที่ตองดิ้ นรนเพื่อการอยูรอดในปจจุบันใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีความสุข
เนื่องจากทานนักบุญคามิลโล เด แลลลิส ไดมีประสบการณถึงความทุกขทรมานจาก
ความเจ็บปวยทั้งโดยตัวของทานเอง และจากบรรดาผูเจ็บปวยที่ทานเคยไดสัมผัสและรับใช ทานจึง
ไดรวบรวมจัดตั้งบรรดาบุรุษที่มีน้ําใจ และมีแนวความคิดในการดูแลชวยเหลือผูปวย เพื่อใหความ
ชวยเหลือพยาบาลผูปวยตามโรงพยาบาลและตามบานพัก โดยเฉพาะผูปวยที่ไมมีใครดูแล ผูปวยที่
ถูกทอดทิ้งจากครอบครัว และสังคม กลุมบุรุษผูมีน้ําใจเหลานี้ไดแผขยายงานออกไป จนในที่สุด
ไดรับการรับรองจากพระสันตะปาปาชิสโตที่ 5 ใหเรียกกลุมบุรุษผูมีน้ําใจดีเหลานี้วา “คณะผูรับใช
คนปวย”
คณะนักบวชคามิลเลียนจึงไดเจริญเติบโตขึ้น และแผขยายงานออกไปสูประเทศตางๆ ทั่ว
โลก ตามลําดับ โดยสวนหนึ่งไดขยายมาที่ประเทศไทย และดําเนินการใหความชวยเหลือดานตางๆ
จนถึงปจจุบัน
3. เหตุผลของการดําเนินการจัดบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
เพื่อตอบสนองตอสภาพปญหาของสังคมในปจจุบัน ที่มีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดย
เล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาเรื่องผูสูงอายุ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมจาก
ครอบครัวใหญมาเปนครอบครัวเดี่ยว ซึ่งกอใหเกิดปญหาผูสูงอายุไมมีคนดูแล สาเหตุเนื่องจาก
1. ลูกหลานออกไปทํางานนอกบานในชวงเวลากลางวัน ไมมีเวลาที่จะคอยดูแลผูสูงอายุ
หรืออาจจะเปนเพราะวาสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวไมมีความสามารถเพียงพอที่จะจางคนมาดูแล
ผูสูงอายุได
2. สภาพที่อยูอาศัยในสังคมเมืองปจจุบัน ที่ คนสวนใหญมักจะอาศัยอยูในตึก ทาวนเฮาส
หรือคอนโดมิเนียม ซึ่งหากผูสูงอายุที่ยังคงชวยเหลือตนเองไดตองอาศัยอยูเพียงลําพัง การเดินขึ้น ลงตึก 2-3 ชั้นขึ้นไป อาจจะกอใหเกิดอันตรายตอผูสูงอายุได
3. ในกรณีที่ลูกหลานมีความสามารถทางดานเศรษฐกิจเพียงพอที่จะจางคนมาคอยดูแล
บุพการีของตนที่บาน ก็มีความยากลําบากที่จะแสวงหาคนที่มีความอดทนเพียงพอตอการชวยเหลือ
ดูแลผูสูงอายุที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได อันเนื่องมาจากสภาพของผูสูงอายุที่มีกําลังลดนอย
ถอยลง หรืออาจจะเปนเพราะโรคภัยของผูสูงอายุเอง เชน อาจจะเปนอัมพฤกษ อัมพาต เปนตน
ดวยเหตุผลตางๆ เหลานี้ จึงทําใหบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สาม
พราน ถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอสภาพปญหาของสังคมดังกลาวขางตน
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4. การขอจัดตั้งและดําเนินกิจการ
บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน เปนองคกรหนึ่งของมูลนิธิคณะ
บุญคามิลโลแหงประเทศไทย ซึ่งไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนมูลนิธิเพื่อดําเนินกิจการดานสาธารณกุศล
ชวยเหลือสังคมอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2516 เลขที่อนุญาต ต.8/2516 และไดเปด
ดําเนินการอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2534
โดยแบงกิจการของมูลนิธิ ออกเปน 5 ประเภท
1. โรงพยาบาล
2 แหง ไดแก
โรงพยาบาลซานคามิลโล ราชบุรี
โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพมหานคร
2. บานพักผูสูงอายุ
3 แหง ไดแก
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ปราจีนบุรี
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร จันทบุรี
3. ศูนยผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส 1 แหง ไดแก
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง
4. ศูนยเด็กพิการ
3 แหง ไดแก
บานสิทธิดา – ศูนยพัฒนาการเด็กพิการ
คามิลเลียน โซเชียล ตะกั่วปา พังงา
บานคามิลเลียน ลาดกระบัง
5. ศูนยเด็กชาวเขา
1 แหง ไดแก
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร เชียงราย
โดยบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน ประกอบดวยกิจการหลัก
2 กิจการ ไดแก บานพักผูสูงอายุที่ใหการดูแลผูสูงอายุแบบองค รวม ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ และบานสําหรับใหการอบรมผูที่เตรียมตัวเปนนักบวชคามิลเลียน ในการทํางานรับ
ใชพระเปนเจาและพระศาสนจักร โดยผานทางการรับใชเพื่อนมนุษย บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน
โซเชียล เซนเตอร สามพราน โดยเนนการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม
สวนการดําเนินการใหบริการสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุ เมื่อผูสูงอายุเขาพักในบานพัก
ผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน แลว เจาหนาที่ที่มีหนาที่ดูแลชวยเหลือผูสูงอายุใน
การดําเนินชีวิตประจําวันตามความจําเปนพื้นฐานในดานปจจัย 4 เพื่อใหผูสูงอายุไดดํารงชีวิตอยู
อยางมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ผูสูงอายุหลายทานไมสามารถชวยเหลือตนเองได ตองนอนให
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อาหารทางสายยาง บางทานชวยเหลือตนเองไดเล็กนอย บางทานหลงลืม บางทานก็ยังคงชวยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจําวันได ซึ่งในกิจวัตรประจําวันของผูสู งอายุจะมีเจาหนาที่ที่ใหความชวยเหลือ
เช น อาบน้ํ า เปลี่ ย นเสื้ อ ผ า ป อ นอาหาร เปลี่ ย นผ า ปู ที่ น อน หรื อ ทํ า ความสะอาดร า งกาย
อันเนื่องมาจากการขับถาย ซักเสื้อผา เปนตน สวนในเรื่องการเก็บประวัติประจําวันผูสูงอายุก็จะทํา
อย า งเป นระบบ คื อ การวั ดไข การวัดความดันโลหิ ต การวัดสั ญญาณชี พ ซึ่ง จะมี ก ารจดบั นทึ ก
ประจําวันและมีการสงตอใหกับเจาหนาที่ที่เขาเวรตอไป เพื่อชวยใหเกิดความเหมาะสมในการดูแล
ผูสูงอายุ
5. สถานที่ใหบริการการดูแลผูสูงอายุ
บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน มีพื้นที่การใหบริการ จํานวน
14 ไรประกอบดวยอาคารตางๆ จํานวน 4 หลัง ไดแก
1. อาคารพักนักบวชคามิลเลียน สําหรับใหการอบรมผูที่เตรียมตัวเปนนักบวชคามิลเลียน
2. อาคารโภชนาการ สําหรับประกอบอาหารใหผูสูงอายุทุกมื้อ
3. อาคารหองประชุม สําหรับอบรม ประชุม ตางๆ
4. อาคารพักผูสูงอายุ ภายในประกอบดวย ward/แผนกตางๆ ทั้งหมด 5 ward มีผูสูงอายุที่
เขารับการดูแลทั้งสิ้น จํานวน 116 คน แบงเปน เพศชาย 49 คน เพศหญิง 67 คน (ณ วันที่ 5 มิถุนายน
2555) โดยผูสูงอายุพักอาศัยตาม ward/แผนกตางๆ ดังนี้
หองธรรมดา (หองพัดลม)
ตั้งอยูบริเวณชั้น 1 ของอาคาร มีทางเชื่อมที่เชื่อมถึงกันทั้งหมด
Ward 1-2 ใหการดูแลผูสูงอายุที่หลงลืม และชวยเหลือตนเองไดนอย
จํานวน 31 คน :
ชาย 8 คน
หญิง 23 คน
Ward 3-4 ใหการดูแลผูสูงอายุที่แข็งแรง และพอชวยเหลือตัวเองได
จํานวน 57 คน :
ชาย 24 คน
หญิง 33 คน
Ward 5 ใหการดูแลผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไมได
จํานวน 27 คน :
ชาย 16 คน
หญิง 11 คน
หองพิเศษ (หองปรับอากาศ)
ตั้งอยูบริเวณชั้น 2 ของอาคาร มีทั้งหมด 13 หอง หองเดี่ยว 11 หอง และหองคู
2 หอง ใหบริการสําหรับผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไดดี ภายในหองมีบริการเครื่องอํานวยความ
สะดวกครบครัน อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุน โทรทัศน ชุดรับแขก เปนตน หองพิเศษ
เปดทําการครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2555 ที่ผานมา ปจจุบันมีผูสูงอายุพักอาศัยประเภทหองเดี่ยว
จํานวน 1 คน (ชาย)
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6. การลงทุนและการบริหารจัดการ
บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน เปนบานพักผูสูงอายุ ที่รับการ
สนั บ สนุ น เงิ น ทางด า นเศรษฐกิ จ จากลู ก หลานหรื อ ญาติ ข องผู สู ง อายุ เ ป น หลั ก ซึ่ ง จะให ก าร
สนับสนุนเปนรายเดือนๆ ละ 12,000 บาท โดยมิไดมีการแยกแยะตามอาการของผูสูงอายุวา ถาหาก
ผู สู ง อายุ ที่ ช วยเหลื อตนเองไม ไ ด จะต องสนั บ สนุ นกิ จการบ า นพั ก ผู สู ง อายุ ค ามิ ล เลี ย น โซเชี ย ล
เซนเตอร สามพราน เปนจํานวนเงินที่มากกวาผูสูงอายุที่ยังชวยเหลือตนเองได ญาติผูสูงอายุ ทุกคน
จะสนับสนุนกิจการของบานพักผูสูงอายุ ฯ อยางเทาเทียมกันเพื่อเปนการเฉลี่ยทุกข เฉลี่ยสุข รวมทั้ง
เงินจํานวนหนึ่งจะถูกสงไปสมทบใหกับกิจการของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย ซึ่ง
ดําเนินกิจการสงเคราะหเต็มตัว ดังนั้น จึงถือไดวาญาติของผูสูงอายุได ทําบุญไปดวย และเงินจํานวน
12,000 บาท ตอผูสูงอายุหนึ่งคน ที่ญาติไดสนับสนุนกิจ การบานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร สามพราน จะถูกบริหารจัดการเพื่อเปนคาที่พักอาศัย คาน้ํา คาไฟฟา คาอาหาร 3 มื้อ คาซัก
รีดเสื้อผา และคาเจาหนาที่ที่ใหการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ
นอกจากนี้ บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน ยังมีรายรับจากการ
รับบริจาคทั่วไป ดอกเบี้ย และกิจกรรมทางศาสนา (มิสซา/ถุงทาน) เปนตน ดังจะเห็นไดจากตาราง
รายรับประจําป พ.ศ.2554 ดังนี้
ตารางที่ 2 รายรับประจําป พ.ศ. 2554
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ
เงินสนับสนุนจากญาติของผูสูงอายุ
คาเชา
กิจกรรมทางศาสนา (มิสซาและถุงทาน)
ดอกเบี้ย
พลังงาน (คาโทรศัพทและคาไฟฟา)
รับบริจาคทั่วไป
รวมรายรับ

จํานวนเงิน (บาท)
15,010,090.00
133,470.00
198,212.00
24,477.35
45,987.00
4,025,358.33
19,437,594.68

ที่มา : รายงานการดําเนินงานประจําป 2554 ของบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
สามพราน
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7. นโยบายหรือแนวทางการใหบริการดูแลผูสูงอายุ
บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน ใหการดูแลผูสูงอายุแบบองค
รวม ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทั้งผูสูงอายุที่ ชวยเหลือตนเองไดและชวยเหลือ
ตนเองไมได ดานกิจกรรมบําบัด สันทนาการ (จัดกิจกรรม 2 วัน/สัปดาห) ดานสังคมสงเคราะห
ดานศาสนา และงานกายภาพบําบัด ที่เนนการฟนฟูสุขภาพรางกายดวยการออกกําลังกายมากกวา
การรักษา
นโยบายดู แ ลผู สู ง อายุ ที่ กํ า หนดในบ า นพั ก ผู สู ง อายุ ค ามิ ล เลี ย น โซเชี ย ล เซนเตอร
สามพราน จะเน น ให เ จ า หน า ที่ ดู แ ลปรนนิ บั ติ ผู สู ง อายุ เ สมื อ นญาติ ผู ดู แ ลจะต อ งมี ม ารยาทดี
ใหบริการดีทั้งทางรางกายและจิตใจ บรรยากาศรอบดานตองดี ผูสูงอายุอยูแลวตองอบอุนเสมือนอยู
บานกับลูกหลาน บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชีย ล เซนเตอร สามพราน จะใหบริการดูแล
ผูสูงอายุทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ใหไดออกกําลังกาย ฟนฟูรางกาย และอบรมทางดานจิตใจ
เชน สวดมนต ฝกสมาธิ เปนตน
สําหรับการรักษาพยาบาลตามอาการของโรคประจําตัวของผูสูงอายุ จะเปนหนาที่ของ
บุตรหลานหรือญาติพี่ นองที่เปนผูปกครองของผูสูง อายุ โดยที่ในการดํ าเนิ นชีวิ ตประจําวั นของ
ผูสูงอายุนั้น เจาหนาที่ของบานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน จะใหการดูแล
รักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตน เชน เปนไข บาดแผลเล็ก ๆ นอยๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากความคลองตัว
ของผูสูงอายุมีนอย หากอาการของผูสูงอายุมีความจําเปนตองสงตอเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาล
ก็จะมีการแจงใหบุตรหลานหรือญาติพี่นองที่เปนผูปกครองของผูสูงอายุไดทราบ เพื่อใหทา น
เหลานั้นเปนผูจัดการในเรื่องการรักษาพยาบาลหรือหากวาผูปกครองไมสามารถที่จะดําเนินการได
ก็จะมีการรองขอใหทางบานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน จัดเจาหนาที่เพื่อ
ดําเนินการดานนี้ และหากผูสูงอายุจําเปนตองนอนพักโรงพยาบาล ก็จะมีการจัดใหเจา หนาที่ไปเฝา
หรือเยี่ยมใหกําลังใจ
ถาหากผูสูงอายุที่พักอาศัยในบานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน มี
อาการทรุดลงอันเนื่องมาจากอายุที่มากขึ้นหรืออันเนื่องมาจากโรคภัยไขเจ็บ ทางบานพักผูสูงอายุ
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน ก็ จะทําการแจงใหผูปกครองของผูสูงอายุไดทราบ เพื่อจะ
สามารถมาอยูเคียงขางในเวลาที่ผูสูงอายุมีอาการเพียบหนัก ใกลจะเสียชีวิต โดยที่ในเวลาดังกลาวจะ
มีนักบวชและเจาหนาที่ของบานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน อยูเคียงขาง
ดวยเสมอ (สัมผัส/พูดคุย) เพื่อไมใหเกิดความกลัวหรือวาเหว ดูแลใหเกิดความสุขสบายทั่วไป มอบ
ความรักและตอบสนองความตองการของผูสูงอายุเทาที่สามารถทําได
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8. การกําหนดเกณฑมาตรฐานในการใหบริการของสถานบริการ
บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน มีการกําหนดมาตรฐานเกณฑ
ในการใหบริการ ดังนี้
1. ดานคุณภาพการบริการ เนนเรื่องที่สําคัญที่สุดตามจิตตารมณดานการรับใชสังคม การ
ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ กตัญูกตเวทิตาแทนบุตรหลานในครอบครัว ถือเปนงานที่ยิ่งใหญที่
เปนมรดกล้ําคาทางวัฒนธรรมของไทยแตโบราณ โดยยึดมั่น ตามวิสัยทัศน และใหบริการดวยความ
เต็มใจ ดูแลผูสูงอายุอยางดีที่สุด ไมมีการแบงชั้นวรรณะ บริการเสมือนญาติ
2. ดานคาบริการ คิดคาบริการพอประมาณ เพื่อใหญาติผูสูงอายุสามารถจายคาบริการได
มีเกณฑกําหนดตามประเภทการรับบริการอยางชัดเจน
3. ดานระบบงาน มีการจัดระบบงานใหมีประสิทธิภาพ มีการแบงผูรับผิดชอบและตาราง
การปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีการประชุมทบทวนการดําเนินงาน เพื่อแกไขปรับปรุงงานทุกเดือน
พรอมจัดบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ เชน ดานโภชนาการสามารถจัดเตรียมอาหารใหเหมาะสม
กับโรคของผูสูงอายุแตละราย
4. ดานบุคลากร จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่พนักงานที่ทํางานชวยเหลือผูสูงอายุ
โดยเนนเรื่องการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งถือวาการบริการ (Service Mind) เปนหลักสําคัญของบานพัก
ผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน ที่พยายามมุงเนน เพื่อใหผูสูงอายุทุกคนที่พัก
อาศัยไดรับการดูแลรับใชและการบริการที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
มีการประชุมทบทวนการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่องทั้งประจําวัน /เดือน นอกจากนี้ ยัง
เปดโอกาสใหบุคลากรไดเขารับการอบรม โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูเฉพาะดา น
อยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหไดวาบุคลากรมีคุณภาพ สามารถใหบริการดูแลผูสูงอายุไดอยางใกลชิด มีการ
ปรับใชความรูและประสบการณจากการทํางานอยางเต็มที่
5. ดานสันทนาการ มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ อาทิ วันสําคัญทางศาสนาจัดใหมีการ
ทํ า บุ ญ ฟ ง เทศน วั น ผู สู ง อายุ ส ากล (11 กุ ม ภาพั น ธ ข องทุ ก ป ) นอกจากนี้ บ า นพั ก ผู สู ง อายุ
คามิล เลีย น โซเชีย ล เซนเตอร สามพราน ได เปดโอกาสใหบุ คคลภายนอกเขามาทํากิ จกรรมให
ผูสูงอายุ เพื่อสรางความผอนคลายรวมดวย
6. การพิ จ ารณารั บ ผู สู งอายุ ไ ว ดู แล มี ค วามเป นมาตรฐาน โดยกํ า หนดขั้ นตอนและ
คุณสมบัติของผูรับบริการอยางชัดเจน ดังรายละเอียดตอไปนี้
การสมัครเขาบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน เมื่อลูกหลานหรือ
ญาติของผูสูงอายุซึ่งมีความจําเปนตองหาผูที่จะมาดูแลผูสูงอายุ มาติดตอขอทราบระเบียบการและ
เขียนใบสมัคร เพื่อขอนําผูสูงอายุเขาพักในบานพักผูสูงอายุ พรอมบุคคลค้ําประกัน เจาหนาที่จะแจง
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ให ท ราบว า ต อ งเตรี ย มเอกสารอะไรบ า ง ตามที่ บ า นพั ก ผู สู ง อายุ ค ามิ ล เลี ย น โซเชี ย ล เซนเตอร
สามพรานกําหนดไว จากนั้นใหรอการพิจารณาเอกสารและนัดสัมภาษณตอไป เมื่อเตรี ยมเอกสาร
พรอมแลวจะมีการนัดกับญาติผูสูงอายุเพื่อนําผูสูงอายุเขาพักในบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร สามพราน ในลําดับทายสุด
จากการสอบถามผูอํานวยการบานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน ถึง
มาตรฐานในการดู แ ล ความพึ ง พอใจจากผู สู ง อายุ ซึ่ ง เป น ผู ใ ช บ ริ ก ารจะเป น อี ก เกณฑ ที่ เ ป น
ตัวกําหนดมาตรฐาน นอกจากนี้แลว ผูรับบริการมีความเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจหลังเขารับ
บริการดวย
9. ระยะเวลาที่เปดดําเนินการ
บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน เปดใหบริการดูแลผูสูงอายุมา
ตั้งแต ป พ.ศ. 2534 รวมระยะเวลาประมาณ 21 ป โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา บานพักผูสูงอายุ
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน จะใหการดูแลที่ถูกวิธีและมีความปลอดภัยมากกวาที่จะ
ปลอยผูสูงอายุไวที่บาน โดยไมมีคนดูแล
10. บุคลากร
บุคลากรนับเปนองคป ระกอบสําคัญยิ่งในการใหบริการดูแลผูสูงอายุ บานพักผูสูงอายุ
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน จัดบุคลากรใหเปน สัดสวนกับจํานวนคนไขหรือผูสูงอายุ
และจัดเจาหนาที่ผลัดเวร ผลัดละ 8 ชั่วโมง แบงเปน 3 ผลัด ทําหนาที่ดูแลในเรื่องการอาบน้ําเช็ดตั ว
คอยพลิกตัว ปอนอาหารผูสูงอายุ การจัดยา ตรวจวัดไข วัดความดัน ซึ่งก็เปนลักษณะเดียวกันกับ
สถานที่รับดูแลผูสูงอายุโดยทั่วไป
ปจจุบันมีจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรับใชผูสูงอายุ ทั้งหมด 60 คน จําแนก
ได ดังนี้
เจาหนาที่ดูแลผูสูงอายุ จํานวน 26 คน โดยแบงตาม Ward/แผนกตางๆ ดังนี้
Ward 1-2
เจาหนาที่จํานวน 8 คน
Ward 3-4
เจาหนาที่จํานวน 12 คน
Ward 5
เจาหนาที่จํานวน 6 คน
แผนกสนับสนุน เจาหนาที่จํานวน 34 คน
ฝายสํานักงาน
เจาหนาที่จํานวน 4 คน
ฝายสนับสนุน
เจาหนาที่จํานวน 30 คน
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11. ราคาคาบริการ
อัตราคาบริการดูแลผูสูงอายุของบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน
กอนเขารับบริการ ผูเขารับบริการ จะตองจายเงินประกันการเขาพัก 24,000 บาท เงินจํานวนนี้จะคืน
ใหเมื่อผูสูงอายุออกจากบานพักผูสูงอายุ ฯ
เมื่อเขารับบริการ ผูรับบริการ ตองจายเงินคาบํารุงประจําเดือน โดยแบงเปนประเภท
- หองรวม ราคา 12,000 บาท /เดือน รวมการบริการดูแล อาหาร ซักรีด การฟนฟู
สุขภาพ นันทนาการ คาน้ํา คาไฟฟา
- หองพิเศษเดี่ยว ราคา 20,000 บาท /เดือน คาน้ํา คาไฟฟาเสียคาใชจายตามมิเตอร
- หองพิเศษคู ราคา 30,000 บาท /เดือน คาน้ํา คาไฟฟาเสียคาใชจายตามมิเตอร
นอกจากนี้ มีบริการดูแลผูสูงอายุเวลากลางวัน เชาไปเย็นกลับ คิดคาบริการรายวัน วันละ
400 บาท
จากการสอบถามผู บ ริ ห ารกิ จ การ บ า นพั ก ผู สู ง อายุ คามิ ล เลี ย น โซเชี ย ล เซนเตอร
สามพราน ประเมินวาราคาคาบริการที่ตั้งไวนี้ เหมาะสมกับบริการที่ใหในแตละประเภท โดย
ประเมินจากผูสูงอายุที่มาใชบริการหรือญาติวามีความสามารถในการจายได สวนการคิดคาบริการ
นั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของบริการตางๆ ที่จัดให
12. คุณสมบัติของกลุมเปาหมาย
บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน ไดกําหนดคุณสมบัติของ
ผูสูงอายุที่จะมาใชบริการไว ดังนี้
1. ชายหรือหญิงที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป และสมัครใจอยู
2. ผูปวยทั่วไปที่อยูในระหวางพักฟน รางกาย และผูพิการทางรางกาย (ไมปรากฏอาการ
ทางจิตประสาท)
3. ไมเปนโรคติดตอ เช น โรคเรื้อนในระยะติดตอ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ ตองไม
ปรากฏอาการของโรคจิ ต หรื อจิ ตฟ น เฟ อน หรื อป ญญาอ อน และไม ป รากฏอาการของการติ ด
ยาเสพติดใหโทษ หรืออาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง เปนตน
4. มีญาติรับรอง และสามารถสนับสนุนในการขอรับบริการเขาพัก
5. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของทางบานพักผูสูงอายุ ฯได
หลักฐานประกอบการสมัครของผูสูงอายุ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูสูงอายุ
2. ใบรับรองจากแพทย และผลตรวจเลือดจากโรงพยาบาล ดังนี้ (ไมเกิน 3 เดือนนับจาก
วันที่ยื่นเอกสาร)
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- ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (Blood sugar)
- ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
- ตรวจวัดความดันโลหิต (Physical Examination)
- ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
- ตรวจการทํางานของไต (Creatinine)
- ฟลมเอกซเรยปอด และผลอาน (Chest X-ray)
หลักฐานประกอบการสมัครของญาติ / ผูสนับสนุน
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของบุตร 2 คน เซนตรับรองถูกตอง
2. แผนที่บาน - เบอรโทรศัพท
หลักฐานบุคคลค้ําประกันญาติ (ตองเปนบุคคลอื่นที่ไมใชญาติ และมีสถานะทํางานอยู)
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน เซนตรับรองถูกตอง หรือหากเปน
ขาราชการ ระดับ 6 ขึ้นไป
2. หนังสือรับรองจากบริษัท หรือหนวยราชการที่ประจําอยู
3. แผนที่บาน - เบอรโทรศัพท
บุคคลค้ําประกันญาติ จําเปนตองมาเขียนเอกสารการรับรอง และค้ําประกันญาติดวยความ
ยิ น ยอม และเข า ใจในระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องทางบ า นพั ก ผู สู ง อายุ คามิ ล เลี ย น โซเชี ย ล เซนเตอร
สามพราน ดวยตัวเอง ตอหนาเจาหนาที่ของทางบานพัก ฯ พรอมหลักฐานประกอบ
โดยภาพรวมแลวคุณลักษณะของผูสูงอายุที่มาใชบริการสวนใหญตรงกับที่ทางบานพัก
ผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน ตั้งเปาหมายไว คือ มีความเห็นวาการที่ผูสูงอายุมา
เลือกใชบริการของตนนั้นมีหลายเหตุผล เชน ผูสูงอายุหรือครอบครัวเห็นวา โรงพยาบาลอยูใกล
บาน ใหการดูแลดี โดยคาใชจาย ผูสูง อายุบางคนอาจมีลูกหรือพี่นองหลายคนที่ชวยกันออก
คาบริการ เปนตน
13. เครือขายในการดําเนินงาน
บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน มีเครือขายในการดําเนินการของ
องค ก ร อาทิ มู ล นิ ธิ ค ณะนั ก บุ ญ คามิ ล โลแห ง ประเทศไทย องค ก รระหว า งประเทศที่ ใ ห ก าร
สนับสนุนเรื่องงบประมาณ โรงพยาบาลตางๆ และหนวยงานภาครัฐ เอกชน ที่จัดสงวิทยากรมาให
การอบรมเจาหนาที่ดูแลผูสูงอายุ ของทางบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน
และบุคคลทั่วไปที่สนใจเขามาเปนอาสาสมัคร เปนตน
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14. คุณภาพการบริการ
ผูบ ริหารกิจการบานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน ใหความเห็นวา
ผูสูงอายุสวนใหญที่มารับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพของบริการที่ไดรับ โดยสังเกตไดจาก
ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดี มีอารมณแจมใสเมื่อมาใชบริการ นอกจากนี้ผูสูงอายุที่มาใชบริการแลว
พึงพอใจในคุณภาพ จะบอกกันปากตอปากวาบริการดี จึงลองมาใชบริการดู แลวพบวาบริการดีกวา
ที่อื่นที่เคยไปใชบริการ และมีอัตราการครองเตียงนาน หรือมีการมาใชบริการอยางตอเนื่องในระยะ
ยาว ซึ่งขอมูลที่ไดเหลานี้เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกต และการตรวจเยี่ยมผูสูงอายุทุกวัน รวมทั้ง
จากการพูดคุยกับญาติ
15. จํานวนผูมาใชบริการ
ตั้งแตเริ่มเปดบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน เมื่อป พ.ศ. 2534
มีผูสูงอายุที่เขาพักอาศัยในบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน ทั้งสิ้น 1,004
คน และปจจุบันมีผูสูงอายุพักอาศัยอยู จํานวน 116 คน แบงเปน เพศชาย 49 คน เพศหญิง 67 คน
โดยในแตละป มีผูสูงอายุมารับบริการเปนจํานวนเพิ่มมากขึ้น
16. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน มีปญหาในการดําเนินการโดย
แบงเปนดานตางๆ ไดดังนี้ คือ
1. ดานนโยบาย บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน อยูภายใตการ
บริหารงานของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย คณะกรรมการไมมีความรูทางดานการ
พยาบาลและการแพทย แตเมื่อผานการประชุม ทําความเขาใจกันแลวก็สามารถบริหารงานตอไปได
2. ดานบุคลากร ขาดบุคลากรที่เปนเจาหนาที่ดูแลผูสูงอายุ เชน แพทย พยาบาล และ
ปญหาเจาหนาที่ที่ไมมีประสบการณ ขาดทักษะในการดูแลผูสูงอายุ ซึ่งก็แกไขโดยจัดประชุมแกไข
ปรั บ ปรุ งการทํ า งาน เพื่อรั ก ษาระบบการทํ า งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภาพไว และจั ดส ง บุ คลากรไป
ฝกอบรม ความรู ทักษะเพิ่มเติมภายนอก
3. ดานญาติผูสูงอายุ จะพบปญหาญาติไมทําตามกฎระเบียบ เชน นําผูสูงอายุมาทิ้งไวไม
มาเยี่ ย มเยี ย น ดู แล และไม จา ยค า บริ ก าร ซึ่ ง เจ า หน า ที่ บ า นพั ก ผู สู ง อายุ ค ามิ ล เลี ย น โซเชี ย ล
เซนเตอร สามพราน ก็แกปญหาโดยการเรียกญาติมาพูดคุย ทําความเขาใจ ชี้แจงใหญาติไดคํานึงถึง
จิตใจของผูสูงอายุ และหากญาติมีปญหาทางเศรษฐกิจไมสามารถจายคาบริการดูแลผูสูงอายุไดตรง
เวลา ก็จะใหผอนชําระหรือใหนําผูสูงอายุกลับไปดูแลที่บาน
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17. ความเสี่ยงและคุมทุนในการดําเนินธุรกิจ
ผูบริหารกิจการเห็นวา เรื่องความเสี่ยงและคุมทุน สามารถมองเปน 2 ดาน
- ดานของการดูแลผูสูงอายุ ถือวาการไดประคับประคองใหผูสูงอายุอยูอยางมีความสุขใน
ทุกๆ วัน ถือเปนหลักในการดําเนินงานอยูแลว
- ดานเศรษฐกิจ ถือวามีความคุมทุน แตเปนความคุมทุนในระยะยาว
ผูบริหารกิจการ เห็นวา การดําเนินธุรกิจในดานนี้ มีความคอยเปนคอยไป ไมมีความเสี่ยง
มากนัก โดยความเสี่ยงที่มี จะอาจจะเกิดขึ้นในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ เหตุการณอุทก
ภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปที่ผานมา ซึ่งนํามาซึ่งความเสีย หายอยางมากในบานพักผูสูงอายุ ทําใหการวาง
แผนการบริหารตางๆ ตองมีการเตรียมการ หรือมีความรอบคอบเพิ่มขึ้น
18. การดําเนินธุรกิจในอนาคต
ผูบ ริหารกิ จการมี ค วามเห็ นวา การรับ ดู แลผูสู ง อายุ ในลัก ษณะเชน นี้ ในอนาคตยัง คง
สามารถดําเนินการตอไปได ทั้งนี้เพราะอนาคตจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอยางมาก
หากเก็บคาบริการไมแพง ผูสูงอายุหรือญาติสามารถจายคาบริการได ก็จะมีผูมารับบริการมากขึ้น
อยางแนนอน โดยบา นพักคนชรา คามิลเลี ยน โซเชี ยล เซนเตอร สามพราน จะดํ าเนิ นงาน โดย
อธิบายตามรูปแบบไดดังนี้
เพิ่ม : ปรับบุคลากรใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนผูสูงอายุ
และเพิ่มการบริการที่มุงเนนใหผูสูงอายุรูสึกวาไดอยูในบรรยากาศของครอบครัวใหมากยิ่งขึ้น
ขยาย : บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน จะดําเนินงานเชิงรุก ออก
สูชุมชน สังคมใหมากขึ้น โดยมีบทบาทในการเผยแพรขอมูล /องคความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ
การปรับทัศนคติของญาติ/ผูดูแลผูสูงอายุ ฯลฯ เพิ่มเติมจากโครงการที่ทําอยูในปจจุบัน
19. ความตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ
ผูบริหารกิจการ ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานนโยบาย นโยบายตางๆ อยากใหรัฐพิจารณาโดยคํานึ งถึงผลกระทบใหรอบดาน
เชน นโยบายการเพิ่มคาแรง/คาครองชีพที่ผานมา ซึ่งสงผลกระทบตออัตราการจางของหนวยงาน
ตางๆ และภาครัฐควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการใหบริการดูแลผูสูงอายุ อาทิ เรื่องระบบ
สวัสดิการของภาครัฐที่ใหกับผูสูงอายุ ดานการรักษาพยาบาล สงเคราะห เงินใหเพียงพอตอการดํารง
ชีพ จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และใหสิทธิประโยชนตางๆ อยางทั่วถึง และภาครัฐ ควร
กําหนดใหมีมาตรการ/กฎหมายที่ระบุชัดเจนใหสถานดูแลผูสูงอายุ มีบุคลากรทางการแพทยประจํา
สถานบริการ นอกจากนี้รัฐควรสนับสนุนใหเกิดจิตอาสาและการอุทิศตน ทํางานเพื่อสังคมใหเพิ่ม
มากขึ้น
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2. ดานเงินทุน ตองการใหภาครัฐจัดหาเงินทุนสนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับการดูแล
ผูสู งอายุ ภาคเอกชน อาทิ ทางบ านพัก ผูสู งอายุ คามิ ลเลีย นโซเชี ยล เซนเตอร สามพราน เคยส ง
โครงการเพื่อของบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ แตไมไดรับการชวยเหลือกลับมา หากภาครัฐ
สามารถจัดหาทุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการได ก็จะสามารถลดภาระดานเงินทุน
หมุนเวียนขององคกรได เพราะในปจจุบันบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร สามพราน
ตองขอความอนุเคราะหเรื่องงบประมาณจากสวนกลางของมูลนิธิคามิลโลในตางประเทศ
3. ดานวิชาการ / บุคลากร สถานบริการทุกประเภทตองการความรูทางวิชาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสมแกผูสูงอายุและเปนวิธีการที่ถูกตอง เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงการ
บริการ นอกจากนี้ยังตองการแพทย พยาบาลและนักกายภาพบําบัดเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในเรื่ อง
ผูสูงอายุ
4. ดานกฎหมาย ตองการใหทางภาครัฐจัดหานิติกรมาชวย ในกรณีที่มีปญหากับญาติ
ผูสูงอายุที่ไมยอมจายคาบริการหรือทิ้งผูสูงอายุไวในสถานบริการ ซึ่งบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน
โซเชียล เซนเตอร สามพราน ตองรับภาระคาใชจายและเสียเวลาในการดําเนินการทางศาล
5. ดานการประชาสัมพันธ หากทางภาครัฐชวยในดานการประชาสัมพันธถึงการบริการ
ตางๆ ที่ใหการดูแลผูสูงอายุ จะทําใหผูที่จะมารับบริการมีความเชื่อถือ เชื่อมั่น และมั่นใจในการ
บริการ จะทําใหมีผูมาใชการบริการเพิ่ม จะชวยใหสถานบริการดําเนินงานดานนี้ไปไดดี
20. ขอเสนอแนะแกหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและผูสนใจธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ
1. การจัดตั้ง
- การเปดใหบริการดานสถานดูแลผูสูงอายุเชิงธุรกิจ ควรตองมีการกําหนดวาตองจัดใหมี
แพทยหรือพยาบาลดูแลเปนหลักดวย
- กอนจะดําเนินงานควรพิจารณาและวิเคราะหกลุม ผูเขาใชบริการใหชัดเจน เพื่อจะได
จัดบริการไดเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ สถานที่ตั้งและสิ่งแวดลอม
2. ดานบุคลากร
- ให ก ารอบรมหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดู แ ลผู สู ง อายุ เพื่ อ ให บุ ค ลากรมี ทั ก ษะ
ประสบการณและความชํานาญ รวมถึงใหบริการผูสูงอายุดวยความมีจิ ตมุงบริการ ทํางานดวยใจ
เพราะเปนการใหความชวยเหลือสังคมมากกวาผลกําไร เนนใหความรูเจาหนาที่ผูดูแลเรื่องการดูแล
ตนเองของพนักงาน โรคภัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
3. ดานแพทย/พยาบาล
- ควรฝกแพทยใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเชี่ยวชาญวิชาการตลอดจนทันสมั ยใน
เรื่องโรคที่เกี่ยวกับผูสูงอายุวิชาการพยาบาลและการดูแลผูสูงอายุที่ถูกตอง
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4. บทบาทภาครัฐ
- รวมมือกับภาคเอกชนในการจัดสาธารณูปโภคพื้นฐาน อํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ
และจัดสถานที่กลางในการใหขอมูลขาวสารหรือการตรวจสุขภาพ
- รัฐควรประชาสัมพันธขอมูล สถานดูแลผูสูงอายุเชิงธุรกิจ แกสังคมทั่วไป เพื่อสรางการ
ยอมรับการดําเนินธุรกิจดานนี้
สวนที่ 2 ขอมูลจากกลุมเจาหนาที่ที่ใหบริการดูแลผูสูงอายุ
การศึกษาครั้งนี้ ไดเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ สัมภาษณกลุมเจาหนาที่ที่ใหบริการ
ดูแลผูสูงอายุ โดยมีเจาหนาที่ดูแลผูสูงอายุ จํานวน 7 คน หัวหนาตึกเจาหนาที่ดูแลผูสูงอายุ จํานวน 1
คน เจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 คน และคนสวน/ชวยเหลือทั่วไป จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน
10 คน ผลที่ไดจากการศึกษา ปรากฎดังตอไปนี้
1. คุณลักษณะของเจาหนาที่ที่ใหการดูแลผูสูงอายุ
โดยภาพรวมเจาหนาที่ที่ใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ 8 ใน 10 คน เปนเพศหญิง และอีก 2
คน เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20 - 30 ป จํานวน 6 คน อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 2 คน และอายุ
ระหวาง 41-50 ป จํานวน 2 คน อายุเฉลี่ยของเจาหนาที่ที่ใหขอมูล คือ 31 ป
เจาหนาที่ที่ใหขอมูล จํานวน 7 คน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา , ปวช./ปวส. และปริญญาตรี ระดับการศึกษาละ 1 คน โดยเจาหนาที่ที่ใหขอมูล 9 คน
มีสถานภาพโสด และมี 1 คน สถานภาพสมรส
ระยะเวลาในการทํา งาน เจ าหนาที่ ที่ ให ขอมู ล จํ านวน 5 คน มี ระยะเวลาการทํ างาน 3
เดือน – 1 ป เจาหนาที่ที่ใหขอมูล จํานวน 3 คน มีระยะเวลาการทํางาน 2-5 ป สวนเจาหนาที่ที่มี
ระยะเวลาในการทํางาน 6-10 ป และ10 ป ขึ้นไป มีอยางละ 1 คน ระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ยแลว
ประมาณ 5 ป
2. ประสบการณในการทํางาน
เจาหนาที่ที่ใหขอมูล จํานวน 9 คน ทํางานแบบเต็มเวลา (Full time) และมีเจาหนาที่ที่ให
ขอมูล จํานวน 1 คน ที่ทํางานแบบไมเต็มเวลา (Part time)
เมื่อถามถึงเหตุผลในการตัดสินใจทํางานใหบริการดูแลผูสูงอายุ พบวา เจาหนาที่ตองการ
ชวยเหลือผูอื่น อุทิศตนเปนนักบวช , อยากทําประโยชนเพื่อสังคมและชวยเหลือผูดอยโอกาส , ลอง
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เขามาฝกอบรมและคิดวาทําไดจึงทําตอมาเรื่อยๆ , รูสึกสบายใจ เพราะไดทํางานรวมกับนักบุญ ,
ครอบครัวลําบาก จึงมาทําและใจรักในการดูแลผูสูงอายุ , วางงาน ,ใกลบาน และชอบงานดานนี้
ตอขอถามที่วา ตองการที่จะทํางานในดานนี้ตลอดไปหรือไม พบวา เจาหนาที่ที่ใหขอมูล
จํานวน 7 คน จะทํางานบริการใหการดูแลผูสูงอายุตลอดไป เพราะวามีความรักและมีความสุขกับ
งานนี้ จํานวน 2 คน ไมแนใจ/ยังไมทราบวาจะทํางานดานนี้ตลอดไปหรือไม และเจาหนาที่ที่ให
ขอมูล จํานวน 1 คน ตอบวาไมตองการทํางานที่นี่ ตลอดไป เพราะตองการหางานที่มั่นคงกวานี้ทํา
มากกวา
นอกจากนี้ ยังพบวา เจาหนาที่ที่ใหขอมูล ทั้งหมดเคยไดรับการอบรม เกี่ยวกับการดูแล
ผูสูงอายุ โดยไปอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ แบบองครวม หลักสูตรการปฐมพยาบาล
เบื้องตน และการอบรมการดูแลตามหลักกายภาพบําบัด โดยบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียนโซเชียล
เซนเตอร สามพราน ไดเชิญวิทยากรภายนอกมาใหการอบรม
3. ภาระงานที่รับผิดชอบ
ในความคิดเห็นของเจาหนาที่ตอภาระงานในการใหบริการดูแลผูสูงอายุในแตละวัน พบวา
เจาหนาที่ จํานวน 8 คน ตอบวา สมควรแลวกับตําแหนงหรือบทบาทหนาที่ของตน และจํานวน 2
คน ที่คิดเห็นวาภาระงานที่รับผิดชอบมากเกินไป
4. กลุมผูสูงอายุที่มาใชบริการ
จากการสอบถามเจาหนาที่ที่ใหขอมูล ถึงลักษณะของผูสูงอายุที่ตนดูแล จํานวน 3 คน ตอบ
วา ดูแลผูสูงอายุ ที่ชวยเหลือตัวเองไมได และ จํานวน 3 คน ดูแลผูสูงอายุที่ มีอาการหลงลืม และ
เจาหนาที่ที่ใหขอมูล จํานวน 4 คน ดูแลผูสูงอายุที่ ชวยเหลือตนเองไดปานกลาง โดยผูสูงอายุใน
บา นพั กคนชรา คามิ ลเลี ยน โซเชี ยล เซนเตอร สามพราน มี อายุเฉลี่ย รวมจํา นวน 73 ป และจบ
การศึกษาชั้นปริญญาตรี ประกอบอาชีพคาขายเปนสวนใหญ
สวนที่ 3 ขอมูลจากกลุมผูสูงอายุที่ใชบริการ
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดสัมภาษณผูสูงอายุดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจากผูสูงอายุ
ที่มาใชบริการในบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร สามพราน ที่สามารถโตตอบพูดคุย
ได ความจําไมเสื่อม จํานวน 10 คน โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ตัวอยางที่
ไดจากการศึกษา ปรากฏขอมูล ดังนี้
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1. คุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมของผูสูงอายุที่ใชบริการ
ผูสูงอายุที่ใหขอมูล จํานวน 7 คน เปนผูหญิง และจํานวน 3 คน เปนผูชาย และจํานวน 6 คน
มีอายุเฉลี่ยอยูที่ 71-80 ป จํานวน 3 คน อายุเฉลี่ยอยูที่ 60-70 ป และจํานวน 1 คน อายุเฉลี่ย 81-90 ป
ผู สู ง อายุ ที่ ใ ห ข อ มู ล จํ า นวน 4 คน จบการศึ ก ษาชั้ นปริ ญญาตรี จํ า นวน 3 คน จบการศึ ก ษาชั้ น
มัธ ยมศึ ก ษา และจบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา , ปวช.ปวส. ,และไม ไ ดรับ การศึ กษา ระดั บ
การศึกษาละ 1 คน
ผู สู ง อายุ ที่ ใ ห ข อ มู ล จํ า นวน 6 คน มี ส ถานภาพโสด รองลงมาคื อหม า ย/หย า /แยกทาง
จํานวน 3 คน และสถานภาพสมรส จํานวน 1 คน ผูสูงอายุที่มีบุตร 1-2 คน มีจํานวน 2 คน และมี
บุตร 3-5 คน มีจํานวน 2 คน และผูสูงอายุที่ใหขอมูลที่อยูกับบุตร 2 คน ขึ้นไปมีจํานวน 3 คน ที่อยู
กับบุตรคนเดียว มีจํานวน 1 คน ผูสูงอายุที่ใหขอมูล จํานวน 4 คน ประกอบอาชีพคาขาย/เจาของ
กิ จ การ/ประกอบธุ ร กิ จส ว นตั ว จํ า นวน 2 คน เคยทํ า งานบริ ษั ท เอกชน และจํ า นวน 2 คน เคย
ประกอบอาชีพรับจาง และมีผูสูงอายุเคยเปนขาราชการและงานดานเกษตร อาชีพละ 1 คน
ผูสูงอายุที่ใหขอมูล จํานวน 6 คน ไมมีรายได กลุมที่มีรายไดประมาณ 6,000 - 15,000 บาท
มีจํานวน 3 คน และมีรายไดประมาณ 26,000 - 35,000 บาท จํานวน 1 คน เมื่อสอบถามถึงแหลงที่มา
ของรายไดจากผูสูงอายุ จากผูที่ตอบวามีรายไดในรอบปที่ผานมา พบวา จํานวน 4 คน มีรายไดจาก
บุตรหลาน ไดมาจากเงินบํานาญหรือเงินออม จํานวน 3 คน ที่มีรายไดมาจากพี่นอง จํานวน 1 คน
และไมมีรายได จํานวน 2 คน
ผูสูงอายุที่ใหขอมูล มีจํานวนผูที่อาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกันมากกวา 5 คน , 3 - 4 คน และ
1 - 2 คน จํานวนอยางละ 3 คน และไมมีผูใดอาศัยอยูดวยเลย จํานวน 1 คน เมื่อถามถึงความผูกพัน
ของสมาชิกในครัวเรือนพบวา จํานวน 5 คน ไดรับการเอาใจใสจากครอบครัวดีมาก โดยประเมิน
จากความเอาใจใสและการถามไถถึงสภาพความเปนอยู ปรนนิบัติดูแลยามเจ็บปวยอยางสม่ําเสมอ
และ ผูสูงอายุอีก 5 คน ตอบวาสมาชิกในครัวเรือนดูแลเอาใจใสปานกลาง ประเมินจากการนานๆ จะ
มาเยี่ยมเยียนบาง หรือคอยดูแลใหความชวยเหลือบางบางครั้ง
ดานสุขภาพอนามัย พบวา ผูสูงอายุที่ใหขอมูล จํานวน 7 คน ชวยเหลือตนเองไดบาง โดย
ตองมีคนชวยเหลือดูแลใกลชิด สวนใหญจะมีโรคประจําตัวเรื้อรังรวมดวย คือ ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน อัมพฤกษ/อัมพาต สวนผูสูงอายุที่ใหขอมูลอีก จํานวน 3 คน ชวยเหลือตนเองไดคอนขางดี
ทั้งนี้ไดประเมินจากการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน (ADL) เชนการเดิน การอาบน้ํา/การใช
หองสุขา การสวมใสเสื้อผา และการรับประทานอาหาร เปนตน
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2. เหตุผลในการเขารับบริการในบานพักผูสูงอายุ คามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร สามพราน
โดยสวนใหญผูสูงอายุที่ใหขอมูล จํานวน 7 คน ใหเหตุผลวาเปนเพราะที่บานไมมีคนดูแล
ขณะเดียวกันมีผูสูงอายุที่ใหขอมูล จํานวน 2 คน ที่ตอบวาไมอยากรบกวนลูกหลาน และตองการ
ความสงบ มีผูสูงอายุที่ใหขอมูล จํานวนเพียง 1 คน ตอบวาไมสบายตองการมาพักรักษาตัว
3. ผูรับผิดชอบคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุ
สวนใหญผูสูงอายุที่ใหขอมูล จํานวน 7 คน กลาววา ผูที่รับผิดชอบคาใชจายในการดูแล
รักษาสุขภาพ คือลูก/หลาน รองลงมาจํานวน 3 คน พี่นองเปนผูที่รับผิดชอบคาใชจายให
4. คุณภาพของการบริการ
จากการศึก ษาพบวา ผู สูงอายุ ที่ ให ขอมู ล จํานวน 6 คน มีค วามพึง พอใจตอคุณภาพของ
บริการที่ไดรับในระดับปานกลาง ผูสูงอายุที่ใหขอมูล จํานวน 3 คนมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
มาก และผูสูงอายุที่ใหขอมูล จํานวน 1 คน มีความพึงพอใจอยูในระดับดี สําหรับผูสูงอายุที่มีความ
พึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ ดี ม ากและดี ให เ หตุ ผลว า เจ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก ารดี สภาพแวดล อมดี สุ ข ภาพ
แข็งแรงขึ้น สําหรับผูสูงอายุที่ตอบวาคุณภาพการบริการอยูในระดับปานกลาง ไดใหเหตุผลวา
เจาหนาที่เอาใจใสดูแล ใหการปรนนิบัติ และการชวยเหลือเพียงเพราะหนาที่ และยังขาดบุคลากร
ทางการแพทยในการดูแลรักษา
5. ความพึงพอใจในการมาใชบริการของผูสูงอายุ
ผูสูงอายุเกือบทั้งหมดที่เขารับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยใหความสําคัญ
กับการไดรับบริการที่ดี เปนกันเอง เจาหนาที่ดูแลดี มีความสะอาดทั้งสภาพแวดลอมและการดูแล
ดานสุขภาพมีความแข็งแรงขึ้น
6. ความคุมคาของการบริการที่ผูสูงอายุไดรับ
จากการสอบถาม จากผูสูงอายุในดานความคุมคาของการใหบริการ ผลการศึกษา พบวา
ผูสูงอายุเกือบทั้งหมดเห็นวาบริการที่ไดรับคุมกับคาบริการที่ตองจ าย โดยผูสูงอายุที่ ใหขอมูล
จํานวน 4 คน เห็นวาคาใชจายไมแพงเหมาะสมกับการบริการที่ไดรับ เพราะไดรับบริการดี เปน
กันเอง เอาใจใสดูแลดี ไมตองกังวลเรื่องอาหารการกิน สวนผูสูงอายุที่ใหขอมูล จํานวน 3 คน เห็น
วาสถานบริการใหความสะดวกสบาย สะอาดและสงบ
7. เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใชบริการ
จากการสอบถามผูสูงอายุ พบวา สาเหตุที่ผูสูงอายุเขามาเลือกใชบริการยัง บานพักผูสูงอายุ
คามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร สามพราน มีหลากหลาย สรุปไดดังนี้
- ใกลบาน คนไมเยอะ อากาศดี
- มีคนแนะนํา และก็อยากอยูที่นี่ ติดที่แลว
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- ใกลบาน มาเยี่ยมงาย สถานที่กวางขวาง สะอาด
- ชอบสถานที่และหองพัก
- นองสาวอายุมากแลว และตองคาขาย จึงไมมีคนดูแล
- ราคาไมแพงมาก ลูกมาเยี่ยมไดสะดวก
- ญาติพี่นองแนะนํา พามาดู
- ทราบวาที่นี่ดูแลผูสูงอายุ สวนสถานบริการเอกชนอื่นๆ ไมทราบ
8. ทานคิดวาจะมาใชบริการที่นี่ตอไปหรือไม
จากการสอบถามผูสูงอายุที่ใหขอมูล จํานวน 9 คน ตอบวาจะมาใชบริการที่นี่ตอไป เพราะ
เห็นวาจําเปน อยูบานคนเดียวลําบาก ที่อยูอาศัยดี ดูแลดี มีความสุขดี คุมคา และคาใชจายไมแพง จึง
จะใชบ ริการที่ นี่ตอไปเรื่ อยๆ และผูสู งอายุที่ ให ขอมู ล จํานวน 1 คน ไมแนใจวา จะอยูที่ นี่ตอไป
หรือไม เนื่องจากมีความตองการกลับไปอยูที่บานมากกวา
9. เหตุผลที่มาใชบริการตอไป
ผูสูงอายุสวนใหญ ตอบวา คุนเคย เนื่องจากสถานที่สะอาดและกวางขวาง ไมอยากอาศัยอยู
คนเดียว เนื่องจากกลัวเปนภาระลูกหลาน และญาติสะดวกมาเยี่ยมเยียน
10. การใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุแหงอื่นในรอบปที่ผานมา
ผูสูงอายุที่ ใหขอมูล จํานวน 9 คนไมเคยใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ แหงอื่นในรอบปที่
ผานมา และมาใชบริการที่นี่ที่แรก เพราะอยูกับลูกหลานมากอน นอกจากนี้ ผูสูงอายุที่ ใหขอมูล
1 คน เปนผูสู งอายุที่ เคยใช บริการสถานบริการแหงอื่นมากอน คือ บานพัก ผูสูงอายุ คามิ ลเลีย น
โซเชียล เซนเตอร จังหวัดจันทบุรี
11. เหตุผลที่ผูสูงอายุไมเลือกไปใชบริการของรัฐ
ผูสู ง อายุ ที่ ใ ช บ ริ ก าร แจ ง ว า เหตุ ผลที่ ไ ม เลื อกใช บ ริ ก ารของรั ฐ เนื่ องจากเห็ นว า สถาน
บริการภาครัฐมีจํานวนผูรับบริการเยอะอยูแลว ไมเปนสวนตัว ตองเปนที่ที่คนไมมีอะไรแลวเขาไป
อยูจริงๆ ฟงแลวหดหู สถานบริการภาคเอกชนคนนอย บริการไดทั่วถึง นอกจากนี้ยังเห็นวาสถาน
บริการภาครัฐ รอคิวนานและถูกปฏิเสธ ลูกหลานอยากใหอยูที่นี่ และคิดวาสถานบริการเอกชนมี
ครบทุกอยาง และคิดวาสถานบริการของภาครัฐดูแลไดไมเต็มที่
12. ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการใหบริการดูแลผูสูงอายุ
ผูส ูงอายุที่ใชบริการ ใหขอเสนอแนะตอการปรับปรุงบริการไวดังนี้
1. อยากใหบานพักผูสูงอายุ ฯ พาไปซื้อของขางนอกบาง
2. อยากใหมีสถานที่ดูแลผูสูงอายุใหเยอะกวานี้
3. อยากใหคนมาเยี่ยมมาจัดกิจกรรมบาง
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4. ใหดูแลผูสูงอายุดวยใจและคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการแปลเอกสาร วารสาร และสืบคนขอมูลจาก Website
สถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจในประเทศสิงคโปร
The Salvation Army Peacehaven Nursing Home
เปนสถานพยาบาลที่รับดูแลรักษาคนสูงอายุหรือคนที่ไมแข็งแรง รวมทั้งการดูแลผูปวยที่
เปนโรคจิตเสื่อม (Dementia) เวลากลางวัน ภายใตการสนับสนุนขององคการศาสนาคริสตระหวาง
ประเทศ ตั้งอยูที่ เลขที่ 9 Upper Changi Road North, Singapore. 507706
ภารกิจ (Mission)
รูสึกเศราใจไปกับความทุกขของผูอื่น และการดูแลแบบองครวมโดยปราศจากการแบงแยก
ในนามของพระเยซูคริสต
วิสัยทัศน (Vision)
เปนศูนยกลางของนวัตกรรมและความเปนเลิศ โดยใหการดูแลรักษาผูรับบริการแตละราย
อยางมีศักดิ์ศรี และสรางการเห็นคุณคาในตนเองตลอดเวลา โดยเปนผูนําดานการดูแลในครอบครัว
และชุมชน เพื่อประโยชนของผูใชบริการรวมกัน การศึกษาการดูแลผูสูงอายุมีความสําคัญสําหรับ
ลูกคา พนักงานและชุมชนทองถิ่น
ปรัชญาการทํางาน (Philosophy)
ผูเชี่ยวชาญดานการดูแลในสภาพแวดลอมแบบชาวคริสเตียน
คานิยม (Core Value)
- ความเอาใจใส
- ความเห็นใจ
- การทํางานเปนทีม
- ความซื่อสัตย
- ความนาเชื่อถือ
- ความรับผิดชอบ
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1. คุณลักษณะของผูบริหารกิจการ
ผูบริหารกิจการ ชื่อ Mrs. Low Mui Lang เพศหญิง อายุ 53 ป จบการศึกษาระดับชั้น
ปริ ญ ญาโท ด า นการบริ ห ารจั ด การดู แ ลสุ ข ภาพ ป จ จุ บั น ได รั บ การแต ง ตั้ ง โดยสํ า นั ก งานใหญ
นานาชาติในกรุงลอนดอน ใหดํารงตําแหนง Executive Director ของ The Salvation Army
Peacehaven Nursing Home ตั้งแตป 2001 ถึงปจจุบัน รวมระยะเวลาการทํางานทั้งสิ้น 10 ป
2. แรงจูงใจในการดําเนินกิจการดูแลผูสูงอายุ
จากการศึกษาพบวา The Salvation Army Peacehaven Nursing Home กอตั้งขึ้นจาก
เหตุการณในอดีต Mr Lee Kong Chian ไดพบเห็นเหตุการณในสังคมของสิงคโปร วามีเด็กหลายคน
ถูกทอดทิ้งไวที่ปายรถเมล สํานักแมชี หรือสถานเลี้ยงเด็กกําพรา เปนจํานวนมาก ทําให Mr Lee
Kong Chian ตองดําเนินการติดตอองคการศาสนาคริสตระหวางประเทศใหรีบปฏิบัติอยางใดอยาง
หนึ่งสําหรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหลานี้
ในเดือนกันยายน 1951 Mr Lee Kong Chian ไดเสนอมอบสถานที่จัดตั้งสถานที่เลี้ยงเด็ก
บนถนนวูดแลนด ซึ่งมีความยาวถึง 12 ไมลครึ่ง สถานที่เลี้ยงเด็กแหงนี้ มีเด็กถูกนํามาใหดูแลจํานวน
มาก และ Mr Lee Kong Chian ไดตัดสินใจที่จะใหอาคารที่ใหญกวาและดีกวา ซึ่งสรางเสร็จแลวแก
องคกรศาสนาคริสตแหงนี้อีก
ดัง นั้นในเดือนมิ ถุนายน 1956 สถานเลี้ย งเด็ ก “ลี ดูช วน” ไดเป ดตั วเปนทางการโดย
ขาหลวงเซอ โรเบิรดแบลค (the Governor Sir Robert Black) สถานเลี้ยงเด็กแหงนี้ยังคงขยายและ
ปรับปรุงความสะดวกใหดีขึ้น ดวยความชวยเหลือจากมูลนิธิลี ดังนั้นเด็กจํานวนพันๆ คนไดเขามา
อยูยังสถานที่เลี้ยงเด็กแหงนี้ เด็กดังกลาวมาจากครอบครัวยากจน ครอบครัวขาดพอแมหรือเด็กถูก
ทิ้ง นอกจากนี้ยังมีความสะดวกใหกับมารดาจํานวน 12 คนที่ไมแตงงานรวมดวย
ความสําเร็จในการรณรงคของรัฐบาลในการวางแผนครอบครัวที่จะควบคุมประชากร
ไดยังผลทําใหมีเด็กเกิดนอยลง และตองการสถานที่นอยลง เนื่องจากมีผูสูงอายุจํานวนมากขึ้นและ
ตองการที่พักอาศัย จึงมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนจากสถานเลี้ยงเด็กกําพรามาเปนบานพักคนชรา
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ไมมีญาติ โดยเฉพาะเมื่อตอนหัวเลี้ยวหัวตอของศตวรรษมีคนจํานวนมาก
อพยพมาจากประเทศจีนเพื่อทํางานกอสราง หรือเปนผูชวยในถิ่นนั้นๆ และบัดนี้เมื่อคนเหลานี้เขาสู
วัยชราไมมีใครดูแล
เมื่ อ ประจวบเหมาะในการมี มู ล นิ ธิ ลี องค ก รศาสนาคริ ส ต จึ ง ได ป ด สถานที่ เ ลี้ ย งเด็ ก
เปลี่ยนเปนสถานที่ดูแลผูสูงอายุหรือคนที่ไมแข็งแรง พลจัตวา เจียเตส (Brigadier Tjeertes) ซึ่งมี
ประสบการณ อยา งมากในงานสัง คมสงเคราะหทํ าใหก ารเปลี่ย นแปลงเกิ ดผลในป 1972 ดัง นั้ น
สถานที่ดูแลคนสูงอายุแหงแรกจึงไดเริ่มตนขึ้น
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3. เหตุผลของการดําเนินการจัดบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
สภาพสังคมสิงคโปร มีความตองการสถานดูแลผูสูงอายุมากขึ้น และองคการศาสนาคริสต
ระหวางประเทศไดตอบสนองความตองการ โดยการกอตั้งสถานที่ดูแลผูสูงอายุ Changi ซึ่งไดรับ
เงินทุนชวยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยูที่ฮาเวน ในปาเซอปนจัง ชั่วคราว เวลา 3 ป กอนที่
จะยายมายัง ชางจี ในเดือนมกราคม 2000 และไดเปลี่ยนชื่อเปน The Salvation Army Peacehaven
Nursing Home เพื่อใหการดูแลผูสูงอายุ แบบองครวม ใหไดรับการฟนฟู และอยูอาศัยภายใต
สภาพแวดลอมเสมือนบาน
4. การขอจัดตั้งและดําเนินกิจการ
Peacehaven Nursing Home ดําเนินกิจการตั้งแต ป 2000 ภายใตการดูแลของ The Salvation
Army, Singapore ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลกลุมผูที่ประสบปญหาความเดือดรอนหลายกลุมเปาหมาย
อาทิ กลุมเด็ก วัยรุน ผูสูงอายุ เปนตน The Salvation Army Peacehaven Nursing Home เปนสถานที่
ดูแลผูสูงอายุที่ใหญที่สุดในประเทศสิงคโปร จนกระทั่งเมื่อป 2010 ไดรับรางวัล “ Excel Awards
2010 Best Innovative Project 2 nd Prize” จากกระทรวงสาธารณสุข
5. สถานที่ใหบริการการดูแลผูสูงอายุ
จากการศึกษา พบขอมูลระบุวา Peacehaven Nursing home เปนสถานที่ดูแลผูสูงอายุที่
ใหญที่สุดในประเทศสิงคโปร ซึ่งสามารถรองรับผูสูงอายุได จํานวนถึง 401 เตียง โดยสถานที่
ดังกลาว สามารถแบงออกเปน 13 สวน แตละสวนกําหนดใหเปนสถานที่ พักอาศัยของบุคคล และ
สถานที่จัดใหบริการที่หลากหลาย ดังตอไปนี้
1. การดูแลแบบคลินิก
ดูแลปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการทําความสะอาด การอาบน้ํา ปอนขาว การให
ยา การตบแตงแผล/ศัลยกรรม และการผาตัดเพื่อนําของเสียออกมาภายนอกรางกาย
2. การบําบัดโรค
จัดใหมีอายุรแพทยที่มีคุณภาพ จัดใหมีกิจกรรมการออกกําลังกายทุกๆ วันและมีการ
ใหผูสูงอายุออกไปเที่ยวขางนอก เพื่อกระตุนผูอยูอาศัยใหมีการเคลื่อนไหวและเชี่ยวชาญทางดาน
สังคม
3. การแพทยและสุขภาพ
ตามที่ ผู จั ด ให ไ ด รั บ อนุ มั ติ ภ ายใต โ ครงสร า งกระทรวงสาธารณสุ ข Peacehaven
สามารถเสนอใหผูอาศัยเขาถึงการบริการจาก Podiatrist, แพทยเกี่ยวกับโรคและดูแลรักษาผูสูงอายุ
จิตแพทยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผูสูงอายุและนักโภชนาการ ทั้งนี้ผูอาศัยไมตองเสียคาใชจายใดๆ
ใหกับคาบริการเหลานี้
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4. งานสังคมสงเคราะห
นักสังคมสงเคราะหที่มีคุณภาพ จัดใหมีคําแนะนําเกี่ยวกับดานการเงิน ผูสนั บสนุน
และการวางแผนสําหรับการใหออกไปอาศัยกับที่ผูอยูอาศัยภายนอก
5. ความมั่นคง
Peacehaven Nursing home ใหบริการความมั่ นคงตลอดเวลาแกผูอาศั ย อยูและ
ครอบครัวของเขา พรอมดวยความสมบูรณทางจิตใจอยางสงบ
6. โภชนาการ
พนักงานในโรงครัวของเรา เตรียมอาหารตามคําแนะนําของนักโภชนาการของเรา
เพื่อจัดอาหารใหกับผูอยูอาศัยแตละรายตามที่ประสงค
7. การดูแลดานจิตวิญญาณของพระศาสนจักรคาทอลิก (Pastoral Care1)
Peacehaven มีแผนกดูแลดานจิตวิญญาณของพระศาสนจักรคาทอลิก ใหคําแนะนํา
และสนั บ สนุนป ญหาชี วิ ตในบั้ นปลาย พนั ก งานแผนกดู แลด า นจิ ตวิ ญญาณของพระศาสนจั ก ร
คาทอลิกมีเพียงพอที่จะพบกับสมาชิกครอบครัวในเวลาที่ยากลําบาก
8. การซักรีด
พนั ก งานซั ก รี ดของเราให ค วามมั่ น ใจว า เสื้ อ ผ า และผ า ปู ที่ นอนของผู อ ยู อ าศั ย ซั ก
สะอาดตามมาตรฐานสูงสุดกอนที่จะถูกสงกลับมายังผูอยูอาศัยตางๆ ผู อยูอาศัยของเราใสเสื้อผา
เสมือนบรรยากาศอยูในบานใน "RLA” ของเรา
9. การบริหาร
ทีมบริหารงานชวยดูแลบานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล แผนการเงิน การเรียกชําระเงิน ทําใหบานแหงนี้โปรงใสและจัดสง "RLAs” ดวย
สิ่งของจําเปน อันเปนความรับผิดชอบประจําวัน

1

งานอภิบาลเปนพันธกิจที่สําคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกซึ่งไดรับมอบหมายจาก พระเยซูคริสตเจา งาน
อภิบาลผูปวยมีจุดมุงหมายดังตอไปนี้
- เยี่ยมอภิบาลผูปวย เพื่อฟง ใหคําปรึกษา บรรเทาใจ และใหกําลังใจผูปวย และญาติพี่นองของผูปวย
ตลอดจนเตรียมผูป วยในขั้นวิกฤติใหเขาใจความเปนจริงแหงชีวิตจนสิ้นใจอยางสงบ
- ใหบริการดานพิธีกรรม และ ศีลศักดิ์สิทธิ์
- สนับสนุนการบริการดานสุขภาพ โดยเนนผูป วยเปนศูนยกลาง
- ชวยผูปวยและบุคลากรใหมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

53
10. แผนงานและการประสานงานของอาสาสมัคร
ผูประสาน อาสาสมัครของเราชวยจัดการทรัพยากรและอาสาสมัคร ผูซึ่งใหแสงสวาง
ในชีวิตของผูอยูอาศัย โดยขจัดความซ้ําซากในชีวิตประจําวันโดยจัดใหมีเ กมเลน การออกไปเที่ยว
อาหาร ฯลฯ
6. การลงทุนและการบริหารจัดการ
การใชจายดานการเงินของ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home พบวา
ประมาณ 92 % ของผูพักอาศัยอยูที่ Peacehaven อาศัยเงินทุนจาก The Salvation Army สวนบุคคล
ที่ไมไดจายเงิน (คาบริการ) คิดเปน 37 % ของผูอาศัยอยูทั้งหมด
Peacehaven ตองเรี่ยไรเงิน 2 ลานดอลลารตอป คาใชจายประจําปในการดูแลผูอาศัยอยูที่ไม
เสียคาบริการ คิดเปนเงิน 4,780 – 8,340 ดอลลาร (ไมรวมคาใชจายผาออมและยา) นอกจากนั้น
ประมาณ 1,000 ดอลลารตอเดือน จะนําไปชวยจายเปนเงินเดือนของผูสูงอายุที่อาศัยอยูและแข็งแรง
ชวยเหลื องานภายในที่ พั ก และ100 ดอลลาร ตอเดื อน จะนํ า ไปช วยผู พั ก อาศั ย อยู เรื่ องค าใช จา ย
ผาออม
7. นโยบายหรือแนวทางการใหบริการดูแลผูสูงอายุ
The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ใหการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม เพื่อ
สงเสริมใหเกิดสุขภาวะที่ดี และปองกันรักษาโรค ครอบคลุมถึงการวินิจฉัยโรค การบําบัดรักษา
และการสงเสริมสุขภาพ ใหการดูแลสุขภาพแบบองครวม (Holistic Health) โดยพิจารณาถึงทุกๆ
องคประกอบในรางกาย ไดแก รางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ใหอยูในภาวะสมดุลเพื่อให
บรรลุเปาหมายในการมีสุขภาวะที่ดีที่สุด
The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ใหการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม
ประกอบดวยการบริการหลัก ดังนี้
Family Support Services
- ผูสูงอายุที่เขามาใชบริการ (Elderly drop-in)
- จัดหาอาหารให (Food Rations)
- งานสังคมสงเคราะห (Social Work)
- บริการสงตอ (Referal Services)
Bedox Multiservice Centre
- แผนงานทางสังคม (Social Programmes)
- การฟนฟูสุขภาพ (Rehabilitation)
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- บริการโรคจิตเสื่อม (Dementia Services)
Peacehaven Nursing home
- การดูแลระยะยาว (Long term care)
- การดูแลแบบคลีนิค (Clinical Care)
- การบําบัด (Therapy)
- การดูแลดานจิตวิญญาณของพระศาสนจักรคาทอลิก (Postoral Care)
8. การกําหนดเกณฑมาตรฐานในการใหบริการของสถานบริการ
จากการศึกษา พบวา The Salvation Army Peacehaven Nursing Home มีการกําหนด
มาตรฐานเกณฑในการใหบริการ ดังนี้
ดานบุคลากร พนักงานมีโอกาสไดรับการฝกฝนการดูแลผูสูงอายุมาเปนอยางดี ทั้งการ
ดูแลเรื่องอาหาร ไดรับการฝกทางดานพยาบาล ดานคลินิก และการดูแลรักษา เพื่อการดูแลผูปวยที่มี
แผลตางๆ และมีการใหยาผูปวย เพื่อใหความชวยเหลือดานสุขภาพ นอกจากนี้ ผูบริหารกิจการ Low
Mui Lang ยังกลาวถึงความพรอมของบุคลากร โดยตลอด 10 ปที่ผานมา มีวิชาชีพตางๆ ใหการดูแล
ผูสูงอายุ เชน นักสังคมสงเคราะห มีแพทย ครู จิตแพทย อายุรแพทย และมีการทํากายภาพบําบัด
เพื่ อ ให มี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น โดยมี ก ารฟ น ฟู สุ ข ภาพให กั บ ผู สู ง อายุ อ ย า งต อ เนื่ อ ง และคํ า นึ ง ถึ ง การจั ด
สภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมกับความเปนอยูของผูสูงอายุ
ดานการบริการ วัดจากความพึงพอใจในการมาใชบริการของผูสูงอายุ จากที่ผูสูงอายุให
สัมภาษณผานสื่อตางๆ ภายในประเทศสิงคโปร เปนสิ่งที่บงบอกวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจ เชน
Peacehaven คือบานหลังที่ 2 ที่คิดวาเปนบานที่มีความมั่นคงเพียงพอ มีอาหารมื้อเชาทานและมีการ
ออกกําลังกาย มีการเลนฟุตบอล เลนกายกรรม เลนคอมพิวเตอร ประดิษฐสิ่งตางๆ ในหองอาชีว
บําบัด ฯลฯ และไดเขาสังคมกับกลุมเพื่อนในทุกวัน อยูที่ Peacehaven อยางมีความสุข
ดานระบบงาน มีการวางแผนการดูแลผูสูงอายุ (Care Planning) ที่ชัดเจน ดังนี้
1. การตรวจสอบ (Monitor)
2. การสังเกต (Observation)
3. การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning)
4. การดําเนินการ (Implement)
5. การประเมินผล (Evaluate)
6. การรายงานผล (Document outcome)
- ประชุ ม ที มสหวิช าชี พและประเมิ นผล เดือนละ 1 ครั้ ง ประกอบด วย แพทย พยาบาล
นักสังคมสงเคราะห นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักบําบัดการพูด นักโภชนาการ และ
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เภสัชกร และการทํางานเปนทีมของสหวิชาชีพ หรือผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ อยูบนพื้นฐานแนวคิด
การฟนฟูสมรรถภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง (การฟนฟูแบบสหวิทยาการ) ใหการดูแล เชน การจัดทา
นอนใหเหมาะสม การรับประทานอาหาร การอาบน้ํา การแตงตัว การเคลื่อนยาย การสื่อสาร การมี
สวนรวมของครอบครัว และการสนับสนุนดานจิตใจ อารมณและสังคม
ดา นสั นทนาการ มี กิ จกรรมนั นทนาการต า งๆ เช น การเล นหมากฮอส การต อ Jigsaw
รูปภาพ การวาดรูประบายสี ฯลฯ เพื่อใหผูสูงอายุมีความวองไวทางดานจิตใจและรางกาย / ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ซึ่งระหวางการทํากิจกรรม พนักงานจะมีการใหคําแนะนําแกผูสูงอายุเหลานี้โดยตลอด
9. ระยะเวลาที่เปดดําเนินการ
เปดดําเนินการมาตั้งแตป ค.ศ.2000 รวมระยะเวลา 12 ป ซึ่งเปนสถานที่ดูแลผูสูงอายุหรือ
คนที่ไมแข็งแรง และที่มีอาการของโรคจิตเสื่อม (Dementia)
10. บุคลากร
มีจํานวนผูปฏิบัติงานทั้งสิ้น จํานวน 200 คน แบงเปน เจาหนาที่ชาวตางชาติ 170 คน และ
เจาหนาที่ชาวสิงคโปร 30 คน
11.ราคาคาบริการ
สามารถแบงผูสูงอายุที่เขารับบริการเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทเสี ยคาบริการ และไม
เสียคาบริการ แตในสวนของอัตราคาบริการไมปรากฏขอมูลเดนชัด
12. คุณสมบัติของกลุมเปาหมาย
คุณสมบัติของผูสูงอายุที่จะเขารับบริการที่ The Salvation Army Peacehaven Nursing
Home มีดังนี้
- ผูอยูอาศัยตองการความดูแลหรือยืดเวลาในการดูแลออกไป
- ไมมีผูใหความดูแลที่เหมาะสมที่บาน หรือไมสามารถใหการดูแลไดตามที่ประสงค
- ไมมีการจํากัดอายุ
- มีการพิจารณา ในการขออยูในระยะสั้นและระยะยาว สภาพรางกายและจิตใจ ผูอาศัย
ตองไมมีรางกายและจิตใจพิการ เชน อาการปจจุบันทันดวนของโรคเบาหวาน บาดเจ็บที่ศีรษะหรือ
สันหลัง โรคเรื้อรังหรือปญหาทางสมอง
- ประสงคใ ห ดูแลพยาบาลทุก วั นเป นเวลานาน เช น ให อาหารทางสายยาง บรรเทา
อาการปวด หรือตกแตงแผล
- ประสงคใหชวยเหลือในกิจกรรมชีวิตประจําวัน (ADL) เชน จัดประเภทไวโดย MOH
Resident Assessment Form (RAF)
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13. เครือขายในการดําเนินงาน
เครือขายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของ The Salvation Army Peacehaven Nursing
Home เห็ นได ชั ดจากการเป น ภาคี เ ครื อข า ยในเรื่ องการดู แ ลผู สู ง อายุ กั บ หน ว ยงานต า งๆ 2 อาทิ
Minister of Health , SingHealth Polyclinics , Frontier Healthcare Group , Community Hospital
The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ไดรับความรวมมือจากหนวยงานของ
รัฐและเอกชนในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สวนความสัมพันธกับเครือขายที่เปนอาสาสมัคร ก็
ไดผลการตอบรับโดยภาพรวมดี ดังที่ Yeow Yong Keng : Student Volunteer Co-ordination
ผูประสานงานนักเรียนอาสาสมัคร ไดกลาววา ที่ผานมานักเรียนไดมาเปนอาสาสมัคร/จิตอาสาที่
Peacehaven พวกเขาทั้งหลาย ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่อยางเต็มเปยม และรูสึกประทับใจ
ในพระคุณอยางสุดซึ้งที่ไดใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุ
14. คุณภาพการบริการ
สิ่งที่แสดงถึงคุณภาพของการบริการของ The Salvation Army Peacehaven Nursing
Home คือ ผูสูงอายุไดรับการฟนฟูดูแลใหมีสุขภาพกายและจิต ใจที่ดี อาทิ เมื่อป ค.ศ.2002 The
Salvation Army Peacehaven Nursing Home ไดรับใบรับรองทักษะในการดูแลสุขภาพ ประเภท
Home Care และตอมา ค.ศ.2008 ไดรับใบรับรองทักษะในการดูแลสุขภาพ ประเภท การดูแล
ผูสูงอายุสมองเสื่อม ซึ่งถือเปนมาตรฐานในการดูแลของ Peacehaven Nursing Home เปนตน โดย
บริการทั้งหมดภายใน Peacehaven Nursing Home ก็คือ เพื่อใหผูสูงอายุที่อยูในนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
15. จํานวนผูมาใชบริการ
The Salvation Army Peacehaven Nursing Home มีจํานวนผูสูงอายุที่เขารับบริการทั้งสิ้น
401 เตียง มีทั้งชายและหญิง ทั้งที่ชวยเหลือตนเองไดและชวยเหลือตนเองไมได
16. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
พบวา มีปญหาเรื่องความปลอดภัยในการใหยา เนื่องจากผูสูงอายุตองกินยาจํานวนมาก จึง
เกิดปญหาการใหยาที่ไมเปนระบบ3
2

Changi General Hospital, (2554), Integrated Care Special Issue, นิตยสาร Caring, หนา 1
และอาสาสมัคร/จิตอาสาในสังคม อาทิ Voluntary Welfare Organisations เปนตน
3
Melissa Pang, The Straits Times, (2012), ออนไลน, แหลงที่มา:
http://ifonlysingaporeans.blogspot.com/2012/05/convidose-helps-cut-out-worries-over.html, 6 มิถุนายน 2555.
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การแกไข : Peacehaven เห็นความสําคัญที่จะตองบริหารจัดการ เพื่องายตอการติดตามและ
ตรวจสอบรายละเอียดการใชยา โดยใชเครื่องบรรจุยาโดยอัตโนมัติ ตามปริมาณและเวลาที่ ระบุไว ที่
เรียกวา ระบบ ConviDose โปรแกรมนี้เริ่มตนใชในเดือนพฤษภาคม 2010 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ ลด
บุคลากร ประหยัดสถานที่ และใหความปลอดภัยเรื่องการใหยา เร็วกวาการจัดยาปกติถึง 14 เทา
17. ความเสี่ยงและคุมทุนในการดําเนินธุรกิจ
จากการศึกษาขอมูลของ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home การดําเนินงาน
ถือวาไมมีความเสี่ยง เนื่องจากไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวน ที่สนับสนุนในเรื่องการดูแล
และฟนฟูผูสูงอายุ นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรครบทุกสาขา และบุคลากรตางก็มีประสบการณในการ
ทํางาน ดานผูบริหารมีการเคารพการตัดสินใจ และเห็นคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุใน The Salvation Army Peacehaven Nursing Home
18. การดําเนินธุรกิจในอนาคต
ผูบริหาร Mrs. Low Mui Lang คิดวา การวิเคราะหปญหาตางๆ และเตรียมการลวงหนา
เพื่อรับมือกับการทาทายในอนาคตเปนสิ่งสําคัญ เชน ปญหาเกี่ยวกับประชากรสูงอายุ , สุขภาพจิต ,
วัยรุน , การพนัน , การทูตและการประกอบอาชีพ ฯลฯ เปนสิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ควร
คํานึงถึง
ที่สําคัญควรมีการประสานงานระหวางกรม กอง ตางๆ ในแตละกระทรวงและหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการดูแลผูสูงอายุในระยะเวลาเร็วขึ้น และสรางสังคมใหเขมแข็ง
ขึ้นรวมกัน
นอกจากนี้ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ไดมองเห็นความตองการของ
ผูที่อาศัยในอนาคต โดยมีการจัดสภาพแวดลอมและทิวทัศนใหเหมาะสม เพื่อใหผูที่อาศั ยอยู มีความ
พึงพอใจ เนนเรื่องการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม (Holistic care) ผูที่อาศัยอยูมีโอกาสไดเขารวม
โปรแกรมและมีการฟนฟูผูที่มีปญหาโรคจิตเสื่อม (Dementia)ซึ่งตองไดรับการดูแลในระยะยาว
19. ความตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ
ไมปรากฏขอมูลเดนชัด
20. ขอเสนอแนะแกหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและผูสนใจธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ
สงเสริมใหมีการทํางานรวมกันมากขึ้น ระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อใหการดูแลผูสูงอายุ
มีการติดตอกับภาครัฐ เชนที่ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ที่ติดตอประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาชุมชน เยาวชน
และกีฬา และสภาสังคมสงเคราะหแหงชาติ ฯลฯ ซึ่งองคกรเหลานี้มีความเห็นอกเห็นใจ และพรอม
ที่จะรับใชประชาชนเปนอยางดี
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เจาหนาที่ที่ใหการดูแลผูสูงอายุ ควรมีความกระตือรือรนในการทํางานรวมกั น ซึ่ง Mrs.
Low Mui Lang กลาววา สิ่งที่ Peacehaven จะประทับใจมากที่สุด คือ เจาหนา ที่ของหนวยงานมี
ความสนใจในขาวสาร ถึงแมเจาหนาที่จะยังใหมตองาน เปนตน
สวนที่ 2 ขอมูลจากกลุมเจาหนาที่ที่ใหบริการดูแลผูสูงอายุ
การศึกษาครั้งนี้ ไดรวบรวมขอมูลที่ไดจากวีดีโอสัมภาษณกลุมเจาหนาที่ที่ใหบริการดูแล
ผูสูงอายุ 4 ประกอบดวยเจาหนาที่ตําแหนง Senior Healthcare Assistant จํานวน 2 คน, ตําแหนง
Student Volunteer Co-ordination จํานวน 1 คน, ตําแหนง Corporate Volunteer Co-ordination
จํานวน 1 คน, รวมเจาหนาที่ที่ใหขอมูล จํานวน 4 คน สรุปประเด็นสําคัญที่นาสนใจ ดังนี้
Penny Tham : Senior Healthcare Assistant ไดกลาววา เมื่อไดทํางานกับผูสูงอายุ ฉันได
อุทิศตัวในการทํางาน และหวังวาจะไดรับการยอมรับและการยกยอง เพื่อที่จะไดประทับอยูใน
ดวงใจของฉันโดยไมรูลืม
Yeow Yong Keng : Student Volunteer Co-ordination ไดกลาววา ที่ผานมานักเรียนไดมา
เปนอาสาสมัคร/จิตอาสาที่ Peacehaven พวกเขาทั้งหลาย ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่อยางเต็ม
เปยม และเจาหนาที่ยังรูสึกขอบคุณอยางยิ่งสําหรับความพยายามของนักเรียนเหลานี้
Marilou B.Ventura : Senior Healthcare Assistant กลาววา นี่บานหลังที่ 2 ที่คิดวาเปนบาน
ที่มีความมั่นคงเพียงพอ
Neevan Subramanism : Corporate Volunteer Co-ordination กลาววา รูสึกวาผูสูงอายุที่อยู
ที่นี่มีความสุข และผูสูงอายุเหลานี้ไดออกกําลัง กาย โดยการเลนน้ําในสถานที่ดูแล
สวนที่ 3 ขอมูลจากกลุมผูสูงอายุที่ใชบริการ
การศึกษาครั้งนี้ ไดรวบรวมขอมูลที่ไดจากวีดีโอสัมภาษณ กลุมผูสูงอายุ5 จํานวน 2 คน
ขอมูลจากผูสูงอายุสรุปประเด็นสําคัญที่นาสนใจ ดังนี้

4

The Salvation Army Peacehaven Nursing Home, (2000), ออนไลน, แหลงที่มา : http://vimeo.com/12581329, 6
มิถุนายน 2555
5

เรื่องเดียวกัน.
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ผูแทนผูที่อาศัยอยู กลาววา อยูที่ Peacehaven เหมือนบานหลังที่ 2 มีอาหารมื้อเชาทานและ
ออกกําลังกาย มีการเลนฟุตบอล เลนกายกรรม เลนคอมพิวเตอร
ผูแทนผูที่อาศัยอยู กลาววา ขาพเจารูจักเพื่อนหลายคนที่นี่ เวลาผานไปอยางรวดเร็ว ขณะที่
เราไดเขารวมสังคมกับเพื่อนๆ ทุกวัน
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร
ในรายงานการศึ ก ษานี้ ได จัดทํ า ตารางการเปรี ย บเที ย บการให บ ริ ก ารของสถานดู แ ล
ผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร เพื่ออธิบายขอบเขต การดําเนินงาน การ
บริหารจัดการ และคุณภาพการใหบริการ ในประเด็นสําคัญ ดังนี้
สวนที่ 1 ดานการดําเนินงาน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร ดานการดําเนินงาน

ประเด็น
1. ลักษณะ
กิจการ

2. แรงจูงใจใน
การดําเนิน
กิจการดูแล
ผูสูงอายุ
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เปนองคกรหนึ่งของมูลนิธิคณะบุญ
คามิ ล โลแห ง ประเทศไทย ดํ า เนิ น
กิจการด านสาธารณกุ ศ ลช วยเหลื อ
สัง คม และรั บใช ผูป วย โดยเฉพาะ
ผูปวยที่ถูกทอดทิ้ง
มาจากจิตตารมณของทานนักบุญคา
มิลโล เด แลลลิส พระสงฆชาวอิตา
เลียน ซึ่งเปนนักบวชในพระศาสน
จักรคาทอลิก ประสงคจะดําเนิน

เปนสถานพยาบาลที่รับดูแลรักษาคน
สู ง อายุ ห รื อ คนที่ ไ ม แ ข็ ง แรง รวมทั้ ง
การดู แ ลผู ป ว ยที่ เ ป น โรคจิ ต เสื่ อ ม
(Dementia) ภายใตการสนับสนุนของ
องคการศาสนาคริสตระหวางประเทศ
มาจากการดําเนินงานของ Mr Lee
Kong Chian , มูลนิธิลี และองคกร
ศาสนาคริสตระหวางประเทศ โดย
ระยะแรกจัดตั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกําพรา
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3. เหตุผลของ
การดําเนินการ
จัดบริการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ

4. การขอจัดตั้ง
และดําเนิน
กิจการ

5. ระยะเวลาที่
เปดดําเนินการ
6. สถานที่
ใหบริการดูแล
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กิจการดานสาธารณกุศลชวยเหลือ
สังคม รับใชผูปวยที่ถูกทอดทิ้งหรือ
สังคมรังเกียจ ดานการรับใชสังคม
การไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
กตัญูกตเวทิตาแทนบุตรหลานใน
ครอบครัว
เพื่อตอบสนองตอสภาพปญหาของ
สังคมในปจจุบัน ที่มีจํานวน
ผูส ูงอายุเพิ่มมากขึ้น และกอใหเกิด
ปญหาตอผูสูงอายุที่ไมมีคนดูแล

ตอมาไดปรับเปลี่ยนเปนสถานที่ดูแล
ผูสูงอายุที่ประสบปญหาแทน
เนื่องจากปญหาผูสูงอายุในประเทศ
สิงคโปร ที่มีเพิ่มมากขึ้น

สภาพสังคมสิงคโปร มี ความตองการ
สถานดูแลผู สูง อายุม ากขึ้น เนื่องจาก
ป ญ หาการเพิ่ ม ขึ้ น ขึ้ น ของจํ า นวน
ผูสูงอายุ และ เพื่อใหการดูแลผูสูงอายุ
แบบองครวม ให ไดรับการฟ นฟู และ
อยูอาศัยภายใตสภาพแวดลอมเสมือน
บาน
ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนมูลนิธิ
ดํ า เนิ น กิ จ การตั้ ง แต ป ค.ศ.2000
เพื่อดําเนินกิจการดานสาธารณกุศล ภายใต ก ารดู แ ลของ The Salvation
ชวยเหลือสังคมอยางเปนทางการ เมื่อ Army, Singapore ซึ่งเปนหนวยงานที่
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2516 โดย
ดู แ ลกลุ ม ผู ที่ ป ระสบป ญ หาความ
มูลนิธิไดดําเนินการกิจการ 5 ประเภท เดื อ ดร อ นหลายกลุ ม เป า หมาย อาทิ
ไดแก โรงพยาบาล บานพักผูสูงอายุ กลุมเด็ก วัยรุน ผูสูงอายุ เปนตน
ศูนยเด็กพิการ ศูนยผูติดเชื้อเอชไอวี
และศูนยเด็กชาวเขา โดยเปด
ดําเนินการในสวนของหนวยงาน เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2534
ประมาณ 21 ป
ประมาณ 12 ป
พื้ น ที่ 14 ไร แบ ง เป น 2 ส ว น คื อ ไมมีขอมูลปรากฏชัดเจน
ส ว นของการให บ ริ ก ารบ า นพั ก แต มี ข อ มู ล ระบุ ว า เป น สถานที่ ดู แ ล
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ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุที่ใหการดูแลผูสูงอายุแบบ
องค ร วม และบ า นสํ า หรั บ ให ก าร
อบรมผู ที่ เ ตรี ย มตั ว เป น นั ก บวช
คามิลเลียน ในการทํางานรับใชพระ
เปนเจาและพระศาสนจักร

7. การลงทุน
และการบริหาร
จัดการ

ไดรับการสนับสนุนเงินทางดาน
เศรษฐกิจ จากลูกหลานหรือญาติ
ของผูสูงอายุเปนหลัก คือเดือนละ
12,000 บาท และรองลงไป คือ เงิน
รายไดจากการรับบริจาค และแหลง
สนับสนุนที่สําคัญแหลงหนึ่ง คือ
มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหง
ประเทศไทย

ผู สู ง อ ายุ ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ใ นปร ะ เท ศ
สิง คโปร ซึ่ ง สามารถรองรั บ ผู สู ง อายุ
ไดจํานวนถึง 401 เตียง สามารถแบง
ออกเป น 13
ส ว น แต ล ะส ว น
กํ า หนดให เ ป น สถานที่ พั ก อาศั ย ของ
บุ ค คล และสถานที่ จั ด ให บ ริ ก ารที่
หลากหลาย
ประมาณ 92 % อาศัยเงินทุนจาก The
Salvation Army ซึ่งเปนหนวยงานตน
สั ง กั ด และได รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ภาครั ฐ ประมาณ 8 ล า นดอลล า ร
สิ ง คโปร ต อ ป นอกจากนี้ ต อ งมี ก าร
เรี่ยไรเงิน จํานวน 2 ลานดอลลารตอป
ในการบริหารงาน และประมาณ 1,000
ดอลลารตอเดือน จะนําไปชวยจายเปน
เงิ นเดื อนของผู สู ง อายุ ที่ อาศั ย อยู และ
แข็ ง แรงช ว ยเหลื อ งานภายในที่ พั ก
และ100 ดอลลาร ต อ เดื อ น จะนํ า ไป
ชวยผูพักอาศัยอยูเรื่องคาใชจายผาออม
ถือวาไมมีความเสี่ยง เนื่องจากไดรับ
ความรวมมือจากหลายภาคสวน ที่
สนับสนุนในเรื่องการดูแลและฟนฟู
ผูสูงอายุ นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรครบ
ทุกสาขา และบุคลากรตางก็มี
ประสบการณในการทํางาน ดาน
ผูบริหารมีการเคารพการตัดสินใจ และ
เห็นคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

8. ความเสี่ยง
ถือวาไมมีความเสี่ยง เพราะมองใน
และคุมทุนใน
ด า นของการดู แ ลผู สู ง อายุ การได
การดําเนินธุรกิจ ประคับประคองใหผูสูงอายุอยูอยาง
มี ค วา มสุ ข ถื อ เ ป น ห ลั ก ใ นก า ร
ดําเนินงาน
มองในดานเศรษฐกิจ ถือวามีความ
คุมทุน แตเปนความคุมทุนในระยะ
ยาว
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9. การดําเนิน
ธุรกิจในอนาคต

เพิ่ม : ปรับบุคลากรใหมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น โดยใหมีสัดสวนที่เหมาะสม
กั บ จํ า นวนผู สู ง อายุ และเพิ่ ม การ
บริ ก ารที่ มุ ง เน นให ผู สู ง อายุ รูสึ ก ว า
ได อยู ใ นบรรยากาศของครอบครั ว
ใหมากยิ่งขึ้น
ขยาย : บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน
โซเชี ย ล เซนเตอร สามพราน จะ
ดํ า เนิ น งานเชิ ง รุ ก ออกสู ชุ ม ชน
สั ง คมให ม ากขึ้ น โดยมี บ ทบาทใน
การเผยแพร ข อ มู ล /องค ค วามรู
เกี่ ยวกับ การดู แลผูสู งอายุ การปรั บ
ทั ศ นคติ ข องญาติ / ผู ดู แ ลผู สู ง อายุ
ฯลฯ เพิ่ ม เติ ม จากโครงการที่ ทํ า อยู
ในปจจุบัน

ควรมีการวิเคราะหปญหาตางๆ และ
เตรียมการลวงหนา เพื่อรับมือกับการ
ทาทายในอนาคต เชน ปญหาเกี่ยวกับ
ประชากรสูงอายุ , สุขภาพจิต , วัยรุน ,
การพนัน , การทูตและการประกอบ
อาชีพ ฯลฯ และควรมีการ
ประสานงานระหวางกรม กอง ตางๆ
ในแตละกระทรวงและหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ
ดูแลผูสูงอายุในระยะเวลาเร็วขึ้น และ
สรางสังคมใหเขมแข็งขึ้นรวมกัน
นอกจากนี้ ตองมีการจัด
สภาพแวดลอมและทิวทัศนให
เหมาะสม เพื่อใหผูที่อาศัยอยู มีความ
พึงพอใจ เนนเรื่องการดูแลผูสูงอายุ
แบบองครวม (Holistic care) ผูที่อาศัย
อยูมีโอกาสไดเขารวมโปรแกรมและมี
การฟนฟูผูที่มีปญหาโรคจิตเสื่อม
(Dementia)ซึ่งตองไดรับการดูแลใน
ระยะยาว

โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศ
ไทย คือ บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด นครปฐม และประเทศสิงคโปร
คือ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home พบวา ดานการดําเนินงานของทั้งสองแหง
ในบางเรื่องบางกรณีมี ความสอดคลองตองกัน และในบางเรื่องบางกรณีก็ ไมมี ความสอดคลอง
ตองกัน โดยสามารถแยกพิจารณาไดเปนรายกรณี ดังนี้
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1. กรณีที่มีความสอดคลองตองกัน
- ลักษณะของการดําเนินกิจการ บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด
นครปฐม และ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ดําเนินกิจการภายใตการดูแล และ
สนับสนุนขององคกรทางศาสนาคริสตเชนเดียวกัน
- แรงจูงใจและเหตุผลในการดําเนินกิจการดูแลผูสูงอายุ สถานดูแลทั้ง 2 แหง มีการดําเนิน
กิจการดูแลผูสูงอายุเพื่อตอบสนองตอสภาพปญหาของสังคมในปจจุบัน ที่มีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมาก
ขึ้น และกอใหเกิดปญหาตอผูสูงอายุที่ไมมีคนดูแล
- ความเสี่ยงและคุมทุนในการดําเนินธุรกิจ สถานดูแลทั้ง 2 แหง ตอบใกลเคียงกันวา การ
ดําเนินธุรกิจดานนี้ไมมีความเสี่ยง แตสาเหตุที่ไมมีความเสี่ยงแตกตางกัน คือ บานพักผูสูงอายุคามิ
ลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด นครปฐม คิดเห็นวาไมมีความเสี่ยง เพราะมองในดานของการ
ดูแลผูสูงอายุ การไดประคับประคองใหผูสูงอายุอยูอยางมีความสุขถือเปนตัวชี้วัด ในการดําเนินงาน
และหากมองในด า นเศรษฐกิ จ ถื อ ว า มี ค วามคุ ม ทุ น แต เ ป นความคุ ม ทุ นในระยะยาว ส วน The
Salvation Army Peacehaven Nursing Home คิดเห็นวาไมมีความเสี่ยง เพราะการดําเนินงานของ
หนวยงานไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวน ที่สนับสนุนในเรื่องการดูแลและฟนฟูผูสูงอายุ
นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรครบทุกสาขา และบุคลากรตางก็มีประสบการณในการทํางาน ดานผูบริหาร
มีการเคารพการตัดสินใจ และเห็นคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
2. กรณีที่ไมมีความสอดคลองตองกัน
- การขอจัดตั้งและดําเนิน กิจการ บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด
นครปฐม ภายใตการดูแลของมูลนิธิคณะบุญคามิลโลแหงประเทศไทย โดยมูลนิธิ ฯ ไดดําเนินการ
กิจการ 5 ประเภท ไดแก โรงพยาบาล บานพักผูสูงอายุ ศูนยเด็กพิการ ศูนยผูติดเชื้อเอชไอวี และศูนย
เด็กชาวเขา สวน The Salvation Army Peacehaven Nursing ภายใตการดูแลของ The Salvation
Army, Singapore ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลกลุมผูที่ประสบปญหาความเดือดรอนหลายกลุมเปาหมาย
อาทิ กลุมเด็ก วัยรุน ผูสูงอายุ เปนตน จึงถือไดวา หนวยงานตนสังกัดมีกลุมเปาหมายที่ใหการดูแลที่
แตกตางกัน
- ระยะเวลาที่ เป ดดํ าเนินการ บ านพัก ผูสู งอายุ คามิ ล เลี ยน โซเชี ยล สามพราน จั งหวั ด
นครปฐม เปดดําเนินการมาเปนระยะเวลาประมาณ 21 ป ซึ่งยาวนานกวา The Salvation Army
Peacehaven Nursing ซึ่งเปดดําเนินการมาเปนระยะเวลาประมาณ 12 ป เทานั้น
- การลงทุนและการบริหารจัดการ บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด
นครปฐม ไดรับการสนับสนุนเงินทางดานเศรษฐกิจ จากลูกหลานหรือญาติของผูสูงอายุเปนหลัก
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และเงินรายไดจากการรับบริจาค รวมถึงไดรับการสนับสนุนโครงการจากมูลนิธิคณะนักบุญคามิล
โลแหงประเทศไทย ในขณะที่ The Salvation Army Peacehaven Nursing อาศัยเงินทุนจาก The
Salvation Army ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดเปนหลัก และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐประมาณ 8
ลานดอลลารสิงคโปรตอป นอกจากนี้ไดรายรับมาจากการเรี่ยรายเงิน
- การดําเนินธุรกิจในอนาคต พบวา บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน
จังหวัดนครปฐม มีมุมมองเกี่ยวกับการปรับบทบาทการทํางานโดย เพิ่ ม บุคลากรใหมีสัดสวนที่
เหมาะสมกับจํานวนผูสูงอายุ และเพิ่มการบริการที่มุงเนนใหผูสูงอายุรูสึกวาไดอยูในบรรยากาศของ
ครอบครัวใหมากยิ่งขึ้น และขยายดําเนินงานเชิงรุก ออกสูชุมชน สังคมใหมากขึ้น โดยมีบทบาทใน
การเผยแพรขอมูล/องคความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ การปรับทัศนคติของญาติ /ผูดูแลผูสูงอายุ
สวน The Salvation Army Peacehaven Nursing มีมุมมองเกี่ยวกับการวิเคราะหและเตรียมการ
ลวงหนา เพื่อรับมือกับการทาทายในอนาคตดานตางๆ และเนนการประสานงานทุกหนวยงานใน
การดู แลผู สู ง อายุ ใ นระยะเวลาเร็ วขึ้ น และสร า งสั ง คมให เข ม แข็ ง ขึ้ น ร ว มกั น นอกจากนี้ ยั ง ให
ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมและทิวทัศนใหเหมาะสม เพื่อใหผูที่อาศัยอยู มีความพึงพอใจ
เนนเรื่องการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม (Holistic care) ผูที่อาศัยอยูมีโอกาสไดเขารวมโปรแกรม
และมีการฟนฟูผูที่มีปญหาโรคจิตเสื่อม (Dementia)ซึ่งตองไดรับการดูแลในระยะยาว
และในสวนของประเด็น สถานที่ใหบริการดูแลผูสูงอายุ พบวา วิเคราะหเปรียบเทียบไมได
เนื่องจากไมมีขอมูล ปรากฏชัดเจน ขอมูลจากการศึกษา คือ บานพักผูสูงอายุคามิ ลเลียน โซเชียล
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีพื้นที่ 14 ไร แบงเปน 2 สวน คือ สวนของการใหบริการบานพัก
ผูสูงอายุที่ใหการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม และบานสําหรับใหการอบรมผูที่เตรียมตัวเปนนักบวช
คามิลเลียน สวนขอมูลของ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ไมมีขอมูลปรากฏ
ชัดเจน แตมีขอมูลระบุวาสามารถรองรับผูสูงอายุไดจํานวนถึง 401 เตียง สามารถแบงออกเปน 13
สวน ซึ่งเปนสถานที่ดูแลผูสูงอายุที่ใหญที่สุดในประเทศสิงคโปร
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สวนที่ 2 ดานการบริหารงาน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร ดานการบริหารงาน

ประเด็น
1. คุณลักษณะ
ของผูบริหาร
กิจการ

2. นโยบายหรือ
แนวทางการ
ใหบริการดูแล
ผูสูงอายุ

ไทย

สิงคโปร
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ตําแหนงอธิการบานและ
ผูอํานวยการ เพศชาย ชาวอิตาเลียน
อายุ 61 ป สถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ดาน
มนุษยศาสตร ปรัชญา-เทววิทยา
ระยะเวลาในการทํางานแหงนี้ทั้งสิ้น
จํานวน 21 ป
ใหการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม
ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ ทั้งผูสูงอายุที่ชวยเหลือ
ตนเองไดและชวยเหลือตนเองไมได
นอกจากนี้ยังเนนดานกิจกรรมบําบัด
สันทนาการ ดานสังคมสงเคราะห
ดานศาสนา และงานกายภาพบําบัด
ทั้งนี้ไดเนนการฟนฟูสุขภาพรางกาย
ดวยการออกกําลังกายมากกวาการ
รักษา โดยมุงเนนใหเจาหนาที่ดูแล
ปรนนิบัติ ผูสูงอายุเสมือนญาติ
ผูดูแลจะตองมีมารยาทดี ใหบริการดี
ทั้งทางรางกายและจิตใจ บรรยากาศ
รอบดานตองดี ผูสูงอายุอยูแลวตอง

ตําแหนง Executive Director
เพศหญิง จบการศึกษาระดับชั้น
ปริญญาโท ดานการบริหารจัดการดูแล
สุขภาพ อายุ 53 ป ระยะเวลาการ
ทํางานแหงนี้ทั้งสิ้นจํานวน 10 ป

ใหการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม เพื่อ
สงเสริมใหเกิดสุขภาวะที่ดี และ
ปองกันรักษาโรค ครอบคลุมถึงการ
วินิจฉัยโรค การบําบัดรักษา และการ
สงเสริมสุขภาพ ใหการดูแลสุขภาพ
แบบองครวม (Holistic Health) โดย
พิจารณาถึงทุกๆ องคประกอบใน
รางกาย ไดแก รางกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ ใหอยูในภาวะสมดุล
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการมีสุข
ภาวะที่ดีที่สุด
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อบอุนเสมือนอยูบานกับลูกหลาน
3. คุณสมบัติของ 1. ชายหรือหญิงที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
กลุมเปาหมาย
และสมัครใจอยู
2. ผู ป ว ยทั่ ว ไปที่ อ ยู ใ นระหว า งพั ก
ฟนรางกาย และผูพิการทางรางกาย
(ไมปรากฏอาการทางจิตประสาท)
3. ไมเปนโรคติดต อ เช น โรคเรื้อน
ในระยะติ ด ต อ วั ณ โรค ไวรั ส ตั บ
อัก เสบ ฯลฯ ต องไม ป รากฏอาการ
ของโรคจิ ต หรื อจิ ต ฟ นเฟ อ น หรื อ
ป ญ ญาอ อ น และไม ป รากฏอาการ
ของการติ ดยาเสพติ ดให โทษ หรื อ
อาการของโรคพิ ษ สุ ร าเรื้ อ รั ง เป น
ตน
4. มี ญ าติ รั บ รอง แล ะ ส ามารถ
สนั บ สนุ น ในการขอรั บ บริ ก ารเข า
พัก
5. สามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
ขอบังคับของทางบานพักผูสูงอายุ ฯ
ได
4. บุคลากร

จํานวน 60 คน แบงเปน
เจาหนาที่ดูแลผูสูงอายุ 26 คน
แผนกสนับสนุน เจาหนาที่ 34 คน
5. จํานวน
จํานวน 116 คน แบงเปน เพศชาย
กลุมเปาหมายที่ใช 49 คน เพศหญิง 67 คน มีทั้งที่
บริการ
ชวยเหลือตนเองไดและชวยเหลือ

สิงคโปร
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1. ไมมีการจํากัดอายุ
2. ผูอยูอาศัยที่ตองการความดูแลหรือ
ยืดเวลาในการดูแลออกไป
3. มี ผู ใ ห ค ว า ม ดู แ ล ที่ เ ห ม า ะ ส ม
เหมือนที่บาน
4. มี ก ารพิ จ ารณา ในการขออยู ใ น
ระยะสั้นและระยะยาว สภาพรางกาย
และจิตใจ ผูอาศัยตองไมมีรางกายและ
จิ ต ใจพิ ก าร เช น อาการป จ จุ บั น ทั น
ด ว นของโรคเบาหวาน บาดเจ็ บ ที่
ศี ร ษะหรื อ สั น หลั ง โรคเรื้ อ รั ง หรื อ
ปญหาทางสมอง
5. ประสงค ใ ห ดู แ ลพยาบาลทุ ก วั น
เปนเวลานาน เชน ใหอาหารทางสาย
ยาง บรรเทาอาการปวด หรื อตกแต ง
แผล
6. ประสงคให ชวยเหลือในกิจกรรม
ชี วิ ต ประจํ า วั น (ADL) เช น จั ด
ประเภทไว โ ดย MOH Resident
Assessment Form (RAF)
จํานวน 200 คน แบงเปน
เจาหนาที่ชาวตางชาติ 170 คน
เจาหนาที่ชาวสิงคโปร 30 คน
จํานวน 401 คน มีทั้งชายและหญิง ทั้ง
ที่ชวยเหลือตนเองไดและชวยเหลือ
ตนเองไมได
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ตนเองไมได
6. ราคาคาบริการ ผู รั บ บริ ก าร ต อ งจ า ยเงิ น ค า บํ า รุ ง
ประจําเดือน โดยแบงเปนประเภท
 ห อ งรวม ราคา 12,000 บาท /
เดือน รวมการบริการดูแล อาหาร
ซั ก รี ด ก า ร ฟ น ฟู สุ ข ภ า พ
นันทนาการ คาน้ํา คาไฟฟา
 ห อ งพิ เ ศษเดี่ ย ว ราคา 20,000
บาท /เดื อ น ค า น้ํ า ค า ไฟฟ า เสี ย
คาใชจายตามมิเตอร
 หองพิเศษคู ราคา 30,000 บาท/
เดื อน คา น้ํา คา ไฟฟ าเสีย ค าใชจา ย
ตามมิเตอร
นอกจากนี้ มี บ ริ ก ารดู แ ลผู สู ง อายุ
เวลากลางวั น เช า ไปเย็ น กลั บ คิ ด
คาบริการรายวัน วันละ 400 บาท
7. เครือขายใน
ได แ ก มู ล นิ ธิ ค ณะนั ก บุ ญ คามิ ล
การดําเนินงาน
โลแหงประเทศไทย องคกรระหวาง
ประเทศที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น เรื่ อ ง
งบประมาณ โรงพยาบาลตางๆ และ
หน ว ยงานภาครั ฐ เอกชน ที่ จั ด ส ง
วิ ท ยากรมาให ก ารอบรมเจ า หน า ที่
ดู แ ลผู สู ง อายุ และบุ ค คลทั่ ว ไปที่
สนใจเขามาเปนอาสาสมัคร เปนตน
8. ปญหาและ
1. ดานนโยบาย อยูภายใตการ
อุปสรรคในการ บริหารงานของมูลนิธิคณะนักบุญ
ดําเนินงาน
คามิลโลแหงประเทศไทย

สิงคโปร
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แบงเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทเสีย
คาบริการ และไมเสียคาบริการ
สวนราคาคาบริการไมปรากฏขอมูล
เดนชัด

มีหลากหลายกลุม อาทิ Minister of
Health, SingHealth Polyclinics,
Frontier Healthcare Group ,
Community Hospital และอาสาสมัคร/
จิตอาสาในสังคม อาทิ Voluntary
Welfare Organizations เปนตน

1. มีปญหาเรื่องความปลอดภัยในการ
ใหยา เนื่องจากผูสูงอายุตองกินยา
จํานวนมาก จึงเกิดปญหาการใหยาที่
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คณะกรรมการไมมีความรูทางดาน ไมเปนระบบ
การพยาบาลและการแพทย
2. ดานบุคลากร ขาดบุคลากรดูแล
ผูสูงอายุ เชน แพทย พยาบาล และ
ปญหาเจาหนาที่ที่ไมมีประสบการณ
ขาดทักษะในการดูแลผูสูงอายุ
3. ดานญาติผูสูงอายุ จะพบปญหา
ญาติไมทําตามกฎระเบียบ เชน นํา
ผูสูงอายุมาทิ้งไวไมมาเยี่ยมเยียน
ดูแล และไมจายคาบริการ เปนตน
9. ความตองการ 1. ดานนโยบาย อยากใหรัฐพิจารณา ไมมีขอมูลปรากฏชัดเจน
การสนับสนุนจาก ผลกระทบของนโยบายใหรอบดาน
ภาครัฐ
เช น นโยบายการเพิ่ ม ค า แรง/ค า
ครองชีพที่ผานมา ซึ่งสงผลกระทบ
ตออัตราการจางของหนวยงาน และ
รัฐควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนใน
การใหบ ริก ารดูแลผู สู งอายุ สิ ท ธิ
ประโยชน ต า งๆ อย า งทั่ ว ถึ ง และ
ควรกําหนดใหมีมาตรการ/กฎหมาย
ที่ระบุชัดเจนใหสถานดูแลผูสูงอายุ
มี บุ ค ลากรทางการแพทย ป ระจํ า
สถานบริการ และรัฐควรสนับสนุน
ให เ กิ ด จิ ต อาสาและการอุ ทิ ศ ตน
ทํางานเพื่อสังคมใหเพิ่มมากขึ้น
2. ดานเงินทุน รัฐควรจัดหาเงินทุน
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
การดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน
3. ดานวิชาการ / บุคลากร ตองการ
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ความรูทางวิชาการและเทคโนโลยี
สมัยใหมที่เหมาะสมแกผูสูงอายุและ
เปนวิธีการที่ถูกตอง เพื่อจะไดนํามา
ปรับปรุงการบริการ นอกจากนี้ยัง
ต อ งการแพทย พยาบาลและนั ก
กายภาพบําบัดเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ
ในเรื่องผูสูงอายุ
4. ดานกฎหมาย รัฐควรจัดหานิติกร
มาช ว ย ในกรณี ที่ มี ป ญ หากั บ ญาติ
ผูสูงอายุที่ไมยอมจายคาบริการหรือ
ทิ้งผูสูงอายุไวในสถานบริการ
5. ดานการประชาสัมพันธ หากทาง
รัฐชวยประชาสัมพันธถึงการบริการ
ตางๆ ที่ใหการดูแลผูสูงอายุ จะทํา
ใหผูที่จะมารับบริการมีความเชื่อถือ
เชื่อมั่น และมั่นใจในการบริการ จะ
ทําใหมีผูมาใชการบริการเพิ่ม จะ
ชวยใหสถานบริการดําเนินงานดาน
นี้ไปไดดี
10.ขอเสนอแนะแก 1. การดําเนินงาน
หนวยงานรัฐที่
- ควรมี ก ารกํ า หนดว า ต อ งมี แ พทย
เกี่ยวของและ
หรือพยาบาลดูแลเปนหลักดวย
ผูสนใจธุรกิจสถาน - ควรพิ จารณาและวิ เคราะห ก ลุ ม ผู
ดูแลผูสูงอายุ
เข า ใช บ ริ ก ารให ชั ด เจน เพื่ อ จะได
จัดบริการไดเหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการ
2. ดานบุคลากร
- ให ก ารอบรม เพื่ อ ให บุ ค ลากรมี

สิงคโปร

The Salvation Army Peacehaven Nursing Home

1. สงเสริมใหมีการทํางานรวมกันมาก
ขึ้ น ระหว า งหน ว ยงานต า งๆ เพื่ อ ให
การดู แ ลผู สู ง อายุ มี ก ารติ ด ต อ กั บ
ภาครัฐ เชนที่ The Salvation Army
Peacehaven Nursing Home ที่ติดตอ
ประสานความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงาน
ตางๆ
2. เจาหนาที่ที่ใหการดูแลผูสูงอายุ ควร
มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการทํ า งาน
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ทั ก ษะ ประสบการณ แ ละความ รวมกัน ตองมีความสนใจในขาวสาร
ชํ า นาญ รวมถึ ง ให บ ริ ก ารผู สู ง อายุ อยูต ลอดเวลา
ดวยจิตมุงบริการ
3. ดานแพทย/พยาบาล
- ควรฝกแพทย ใหมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง และเชี่ยวชาญวิชาการ
ตลอดจนทั น สมั ย ในเรื่ อ งโรคที่
เกี่ ย วกั บ ผู สู ง อายุ วิ ช าการพยาบาล
และการดูแลผูสูงอายุที่ถูกตอง
4. บทบาทภาครัฐ
- ร ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนในการจั ด
สาธารณูปโภคพื้นฐาน อํานวยความ
สะดวกแกผูสูงอายุ และจัดสถานที่
กลางในการให ข อมู ล ขา วสารหรื อ
การตรวจสุขภาพ
- รัฐควรประชาสัมพันธขอมูล สถาน
ดู แ ลผู สู ง อายุ เ ชิ ง ธุ ร กิ จ แก สั ง คม
ทั่ วไป เพื่ อสร า งการยอมรั บ การ
ดําเนินธุรกิจดานนี้
โดยการวิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บการให บ ริ ก ารของสถานดู แลผู สู ง อายุ ใ นเชิ ง ธุ รกิ จของ
ประเทศไทย คือ บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด นครปฐม และประเทศ
สิงคโปร คือ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home พบวา ดานการบริหารงานของทั้ง
สองแห ง ในบางเรื่ องบางกรณี มี ค วามสอดคล องต องกั น และในบางเรื่ องบางกรณี ก็ ไ ม มี ค วาม
สอดคลองตองกัน โดยสามารถแยกพิจารณาไดเปนรายกรณี ดังนี้
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1. กรณีที่มีความสอดคลองตองกัน
- นโยบายหรือแนวทางการใหบริการดูแลผูสูงอายุ สถานดูแลทั้ง 2 แหงจะเนนใหการดูแล
ผู สู ง อายุ แ บบองค ร วมครอบคลุ ม ทุ ก ด า น อาทิ ด า นร า งกาย จิ ตใจ สั ง คม และจิ ตวิ ญ ญาณ ผ า น
กิจกรรมและการฟนฟูตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดสุขภาวะที่ดีสําหรับผูใชบริการ
- ขอเสนอแนะแกหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและผูสนใจธุรกิจ สถานดูแลผูสูงอายุ พบวา
บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน จังหวัด นครปฐม ไดใหขอเสนอแนะที่
สําคัญในเรื่องเกี่ยวกับ การจัดตั้ง ดานบุคลากร ดานแพทย/พยาบาล ที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเกี่ยวกับผูสูงอายุ วิชาการพยาบาลและการดูแลผูสูงอายุที่ถูกตอง และบทบาทภาครัฐ ที่
ต อ งให ค วามร ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน และอํ า นวยความสะดวกในด า นต า ง ๆ และควรมี ก าร
ประชาสัมพันธขอมูลสถานดูแลผูสูงอายุเชิงธุรกิจ แกสังคม เพื่อสรางการยอมรับการดําเนินธุรกิจ
ดานนี้ แตในสวนของ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home กลาวถึงขอเสนอแนะใน
เรื่องการสงเสริม ใหมีการทํางานรวมกันมากขึ้น ระหวางหนวยงานตางๆ และเนนไปที่เจาหน าที่ที่
ใหการดูแลผูสูงอายุ ควรมีความกระตือรือรนในการทํางานและตองมีความสนใจในขาวสาร อยู
ตลอดเวลา ซึ่งมีความสอดคลองกันพอสมควร
2. กรณีที่ไมมีความสอดคลองตองกัน
- คุณลักษณะของผูบริหารกิจการ ผูบริหารกิจการของทั้ง 2 แหง จบการศึกษาคนละดาน
ทํ า ให มุ ม มองในการทํ า งานอาจเกิ ดความแตกต า งในบางเรื่ อง เช น ผู บ ริ หารกิ จการของ The
Salvation Army Peacehaven Nursing Home จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ดานการบริหาร
จัดการดูแลสุขภาพ การบริหารงานและการดําเนินการจะเนนเรื่องการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุจาก
ทีมสหวิชาชีพโดยเฉพาะ สวนผูบริหารกิจการของบานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน
จังหวัด นครปฐม จบการศึ กษาระดั บชั้ นปริญญาโท ด านมนุ ษยศาสตร ปรั ชญา-เทววิท ยา เวลา
ผูสูงอายุเจ็บปวยจะมีแคการปฐมพยาบาลเบื้องตนและนําสงโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังไมมีบุคลากร
ทางดานการแพทยใหการดูแลเฉพาะ
- คุณสมบัติของกลุมเปาหมาย สถานดูแลทั้ง 2 แหง มีความแตกตางกัน กลาวคือ บานพัก
ผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน จังหวัดนครปฐม จะรับ กลุมเปาหมาย ชายและ
หญิง ที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป และผูสูงอายุที่เจ็บปวยทั่วไปที่อยูในระหวางพักฟน รางกาย และผูพิการ
ทางรางกาย แตตองไมปรากฏอาการทางจิตประสาท ไมเปนโรคติดตอรายแรง ตองไมปรากฏอาการ
ของโรคจิต หรือจิตฟนเฟอน หรือปญญาออน และไมปรากฏอาการของการติดยาเสพติดใหโทษ
หรืออาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง เปนตน และมีญาติรับรอง ตลอดจนตองสามารถสนับสนุนเงินใน
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การขอรับบริการเขาพัก สวนทาง The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ไมมีการจํากัด
อายุของผูอยูอาศัย นอกจากนั้นยังเปนสถานพยาบาลที่รับดูแลรักษาคนสูงอายุหรือคนที่ไมแข็งแรง
รวมทั้งการดูแลผูปวยที่เปนโรคจิตเสื่อม (Dementia) ซึ่งเปนคุณสมบัติของกลุมเปาหมายที่มีความ
แตกตางกันอยู
- เครือขายในการดําเนินงาน The Salvation Army Peacehaven Nursing Home มีองคกร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาเปนเครือขายดําเนินงาน อาทิ Minister of Health , SingHealth
Polyclinics, Frontier Healthcare Group , Community Hospital และอาสาสมัคร/จิตอาสาในสังคม
เปนตน สวนบานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด นครปฐม มีเครือขายในการ
ดํ า เนิ น งานค อ นข า งน อ ย และ ไม ค อ ยได ก ารสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ทั้ ง นี้ ยั ง มี ค วามต อ งการ
อาสาสมัคร/จิตอาสาเพิ่มขึ้นดวย
และพบวาในบางประเด็น ไมสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบได เนื่องจากไมมีขอมูล ปรากฏ
ชัดเจน คือ
- จํ า นวนกลุ ม เป า หมายที่ ใ ช บ ริ ก ารและจํ า นวนบุ ค ลากร สถานบริ ก ารทั้ ง 2 แห ง มี
กลุมเปาหมายที่เปนทั้งผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได และชวยเหลือตนเองไมได โดยในปจจุบัน
พบวา บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด นครปฐม มีจํานวนผูสูงอายุทั้งสิ้น
116 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากร จํานวน 60 คน ที่แบงเปน เจาหนาที่ดูแลผูสูงอายุ
26 คน แผนกสนับสนุน 34 คน พบวา สัดสวนโดยเฉลี่ยภาพรวมของเจาหนาที่ที่ดูแลผูสูงอายุ
โดยตรง จํานวน 26 คน ตอผูสูงอายุ คิดเปนสัดสวน 1 : 4 คน ในขณะที่ The Salvation Army
Peacehaven Nursing Home มีจํานวนกลุมเปาหมายที่ใชบริการ ทั้งสิ้น จํานวน 401 คน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากร จํานวน 200 คน แบงเปน เจาหนาที่ชาวตางชาติ 170 คน เจาหนาที่
ชาวสิงคโปร 30 คน แตไมปรากฎขอมูลเจาหนาที่ที่ดูแลโดยตรงวามีจํานวนเทาไรทําใหไมสามารถ
วิเคราะหเปรียบเทียบไดชัดเจน
- ราคาคาบริการ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ไมปรากฏขอมูล
บุคลากรเดนชัดเรื่องราคาคาบริการ ทราบเพียงมีทั้งประเภทเสียคาบริการและไมเสียคาบริการ ซึ่ง
ตางจาก บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ผูสูงอายุตอง
เสียคาบริการ หองรวม ราคา 12,000 ตอเดือน หองพิเศษเดี่ยว 20,000 ตอเดือน และหองพิเศษคู
30,000 ตอเดือน นอกจากนี้ มีบริการดูแลผูสูงอายุเวลากลางวัน เชาไปเย็นกลับ คิดคาบริการรายวัน
วันละ 400 บาท
- ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พบวา บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร สามพราน จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการบริหารงานไมมีความรูทางดานการพยาบาล
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และการแพทย และยังขาดบุคลากรดูแลผูสูงอายุ เชน แพทย พยาบาล และปญหาเจาหนาที่ที่ไมมี
ประสบการณ ขาดทั ก ษะในการดู แ ลผู สู ง อายุ นอกจากนี้ ยั ง พบป ญ หาญาติ ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ สวน The Salvation Army Peacehaven Nursing Home พบวา มีปญหาการใหยาที่ไม
เป น ระบบ แต ก ารประเมิ น จากป ญ หาอุ ป สรรคอาจยั ง ไม ร อบด า น จึ ง ไม ส ามารถวิ เ คราะห
เปรียบเทียบไดชัดเจน
- ความตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ พบวา บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร สามพราน จังหวัดนครปฐม มีความตองการการสนับสนุนในหลายดาน ไมวาจะเปน ดาน
นโยบาย ดานเงินทุน ดานวิชาการ / บุคลากร ดานกฎหมาย ดานการประชาสัมพันธ แตในสวน
ของ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ไมมีขอมูลปรากฏชัดเจนในเรื่องนี้ จึงไม
สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบได
สวนที่ 3 ดานคุณภาพการใหบริการ
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร ดานคุณภาพการใหบริการ
ไทย
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1. การกําหนด
เกณฑมาตรฐานใน
การใหบริการของ
สถานบริการ

1) ดานคุณภาพการบริการ เนน
ความสําคัญตามจิตตารมณดานการ
รับใชสังคม โดย จะใหบริการดวย
ความเต็มใจ ดูแลผูสูงอายุอยางดี
ที่สุด ไมมีการแบงชั้นวรรณะ
บริการเสมือนญาติ
2) ดานคาบริการ คิดพอประมาณ
เพื่อใหญาติผูสูงอายุสามารถจาย
คาบริการได มีเกณฑกําหนดตาม
ประเภทการรับบริการอยางชัดเจน
3) ดานระบบงาน มีการจัด

1) ดานบุคลากร พนักงานมีโอกาส
ไดรับการฝกฝนการดูแลผูสูงอายุมา
เปนอยางดี ทั้งการดูแลเรื่องอาหาร
ไดรับการฝกทางดานพยาบาล ดาน
คลินิก และการดูแลรักษา เพื่อการดูแล
ผูปวยที่มีแผลตางๆ และมีการใหยา
ผูปวย เพื่อใหความชวยเหลือดาน
สุขภาพ นอกจากนี้ ผูบริหารกิจการ ยัง
กลาวถึงความพรอมของบุคลากร โดย
ตลอด 10 ปที่ผานมา มีวิชาชีพตางๆ
ใหการดูแลผูสูงอายุ เชน นักสังคม
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ระบบงานใหมีประสิทธิภาพ มีการ
แบงผูรับผิดชอบและตารางการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีการประชุม
ทบทวนการดําเนินงาน เพื่อแกไข
ปรับปรุงงานทุกเดือน พรอม
จัดบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
เชน ดานโภชนาการสามารถ
จัดเตรียมอาหารใหเหมาะสมกับโรค
ของผูสูงอายุแตละราย
4) ดานบุคลากร จัดใหมีการพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่พนักงานที่ทํางาน
ชวยเหลือผูสูงอายุ โดยเนนเรื่องการ
บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งถือวาการ
บริการ (Service Mind) เปนหลัก
สําคัญ
5) ดานสันทนาการ มีการจัด
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ อาทิ วัน
สําคัญทางศาสนาจัดใหมีการทําบุญ
ฟงเทศน วันผูสูงอายุสากล
นอกจากนี้ ไดเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามาทํากิจกรรมให
ผูสูงอายุ เพื่อสรางความผอนคลาย
รวมดวย
6) การพิจารณารับผูสูงอายุไวดูแล
มีความเปนมาตรฐาน โดยกําหนด
ขั้นตอนและคุณสมบัติของ
ผูรับบริการอยางชัดเจน

สงเคราะห มีแพทย ครู จิตแพทย อายุร
แพทย และมีการทํากายภาพบําบัด
เพื่อใหมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการฟนฟู
สุขภาพใหกับผูสูงอายุอยางตอเนื่อง
และคํานึงถึงการจัดสภาพแวดลอมให
มีความเหมาะสมกับความเปนอยูของ
ผูสูงอายุ
2) ดานการบริการ วัดจากความพึง
พอใจในการมาใชบริการของผูสูงอายุ
จากที่ผูสูงอายุใหสัมภาษณผานสื่อ
ตางๆ ภายในประเทศสิงคโปร
3) ดานระบบงาน มีการวางแผนการ
ดูแลผูสูงอายุ (Care Planning) ที่ชัดเจน
ดังนี้
 การตรวจสอบ (Monitor)
 การสังเกต (Observation)
 การวางแผนเชิงกลยุทธ
(Strategic Planning)
 การดําเนินการ (Implement)
 การประเมินผล (Evaluate)
 การรายงานผล (Document
outcome)
4) มีการประชุมทีมสหวิชาชีพและ
ประเมินผล เดือนละ 1 ครั้ง
ประกอบดวย แพทย พยาบาล
นักสังคมสงเคราะห นักกายภาพบําบัด
นักกิจกรรมบําบัด นักบําบัดการพูด
นักโภชนาการ และเภสัชกร และการ

75
ประเด็น

2. คุณภาพการ
บริการ

ไทย

บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน
จังหวัด นครปฐม

สิงคโปร

The Salvation Army Peacehaven Nursing Home

ทํางานเปนทีมของสหวิชาชีพ หรือ
ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ อยูบนพื้นฐาน
แนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพ ตลอด 24
ชั่วโมง (การฟนฟูแบบสหวิทยาการ)
ใหการดูแล เชน การจัดทานอนให
เหมาะสม การรับประทานอาหาร การ
อาบน้ํา การแตงตัว การเคลื่อนยาย การ
สื่อสาร การมีสวนรวมของครอบครัว
และการสนับสนุนดานจิตใจ อารมณ
และสังคม
5) ดานสันทนาการ มีกิจกรรม
นันทนาการตางๆ เพื่อใหผูสูงอายุมี
ความวองไวทางดานจิตใจและรางกาย
/ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งระหวางการ
ทํากิจกรรม พนักงานจะมีการให
คําแนะนําแกผูสูงอายุเหลานี้โดยตลอด
ผูสูงอายุสวนใหญที่มารับบริการมี สิ่งที่แสดงถึงคุณภาพของการบริการ
ความพึงพอใจในคุณภาพของ
คือ ผูสูงอายุไดรับการฟนฟูดูแลใหมี
บริการที่ไดรับ ประเมินไดจาก
สุขภาพกายและจิตใจที่ดี โดยไดรับ
ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดี มีอารมณ
การรับรองจากหนวยงานตางๆ อาทิ ป
แจมใส เมื่อมาใชบริการ
ค.ศ.2002 ไดรับใบรับรองทักษะใน
นอกจากนี้ผูสูงอายุที่มาใชบริการ
การดูแลสุขภาพ ประเภท Home Care
แลวพึงพอใจในคุณภาพ จะบอกกัน และตอมา ป ค.ศ.2008 ไดรับ
ปากตอปากวาบริการดี จึงลองมาใช ใบรับรองทักษะในการดูแลสุขภาพ
บริการดู แลวพบวาบริการดีกวาที่ ประเภท การดูแลผูสูงอายุสมองเสื่อม
อื่นที่เคยไปใชบริการ และมีอัตรา
ซึ่งถือเปนมาตรฐานในการดูแลของ
การครองเตียงนาน หรือมีการมาใช Peacehaven Nursing Home และป
บริการอยางตอเนื่องในระยะยาว
ค.ศ.2010 ไดรับรางวัล “ Excel
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เปนตน

Awards 2010 Best Innovative Project
2 nd Prize” จากกระทรวงสาธารณสุข
เปนตน
3. ความพึงพอใจ ผูสูงอายุเกือบทั้งหมดที่เขารับ
ผูสูงอายุมีความพึงพอใจ เชน
ในการมาใช
บริการมีความพึงพอใจตอการ
Peacehaven คือบานหลังที่ 2 ที่คิดวา
บริการของ
ใหบริการ โดยใหความสําคัญกับ
เปนบานที่มีความมั่นคงเพียงพอ มี
ผูสูงอายุ
การไดรับบริการที่ดี เปนกันเอง
อาหารมื้อเชาทานและมีการออกกําลัง
เจาหนาที่ดูแลดี มีความสะอาดทั้ง กาย มีการเลนฟุตบอล เลนกายกรรม
สภาพแวดลอมและการดูแลดาน
เลนคอมพิวเตอร ประดิษฐสิ่งตางๆ ใน
สุขภาพมีความแข็งแรงขึ้น
หองอาชีวบําบัด ฯลฯ และไดเขาสังคม
กับกลุมเพื่อนในทุกวัน อยูที่
Peacehaven อยางมีความสุข
4. ความคุมคา
ผูสูงอายุสวนใหญ เห็นวาคาใชจาย ไมปรากฏขอมูลเดนชัด
ของการบริการที่ ไม แ พงเหมาะสมกั บ การบริ ก ารที่
ผูสูงอายุไดรับ
ได รับ เพราะได รับ บริ การดี เป น
กันเอง เอาใจใสดูแลดี ไมตองกังวล
เรื่ อ งอาหารการกิ น และสถาน
บ ริ ก า ร ใ ห ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย
สะอาดและสงบ
โดยการวิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บการให บ ริ ก ารของสถานดู แลผู สู ง อายุ ใ นเชิ ง ธุ รกิ จของ
ประเทศไทย คือ บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด นครปฐม และประเทศ
สิงคโปร คือ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home พบวา ดานคุณภาพการใหบริการ
ของทั้งสองแหง ในบางเรื่องบางกรณีมีความสอดคลองตองกัน และในบางเรื่องบางกรณีก็ไม มี
ความสอดคลองตองกัน โดยสามารถแยกพิจารณาไดเปนรายกรณี ดังนี้
1. กรณีที่มีความสอดคลองตองกัน
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- การกําหนดเกณฑมาตรฐานในการใหบริการของสถานบริการ พบวาสถานดูแลทั้ง 2
แหง มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานในดานตางๆ ที่สอดคลองคลายคลึงกัน อาทิ ดานบุคลากร ที่ตอง
ไดรับการฝกอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง ดานการจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ดานคุณภาพการ
บริการ ดานการจัดบริการกิจกรรมตางๆ เปนตน
- ความพึ ง พอใจในการมาใช บ ริ ก ารของผู สู งอายุ พบว า สถานบริ ก ารทั้ ง 2 แห ง
ผู ใ ช บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต อการให บ ริ ก ารเหมื อนกั น โดยเหตุ ผลของความพึ ง พอใจ ขึ้ นกั บ
กิจกรรม และการจัดบริการภายในสถานบริการที่กลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุข
2. กรณีที่ไมมีความสอดคลองตองกัน
- คุณภาพการบริการ พบวา บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด
นครปฐม ใชวิธีการประเมินคุณภาพ จากการที่ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดี มีอารมณแจมใส เมื่อมาใช
บริการ มีการบอกกันปากตอปากวาบริการดี และมีอัตราการครองเตียงนาน หรือมีการมาใชบริการ
อยางตอเนื่องในระยะยาว เปนตน แตในสวนของ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home
พบวา คุณภาพการบริการ ประเมินไดจากการไดรับการรับรองจากหนวยงานตางๆ ถึงคุณภาพการ
ใหบริการดานตางๆ อาทิ เมื่อป ค.ศ.2002 ไดรับใบรับรองทักษะในการดูแลสุขภาพ ประเภท Home
Care และตอมา ค.ศ.2008 ไดรับใบรับรองทักษะในการดูแลสุขภาพ ประเภท การดูแลผูสูงอายุ
สมองเสื่อม ซึ่งถือเปนมาตรฐานในการดูแลของ Peacehaven Nursing Home และ ค.ศ.2010 ไดรับ
รางวัล “ Excel Awards 2010 Best Innovative Project 2nd Prize” จากกระทรวงสาธารณสุข
และพบวาในบางประเด็น ไมสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบได เนื่องจากไมมีขอมูล ปรากฏ
ชัดเจน คือ
- ความคุมคาของการบริการที่ผูสูงอายุไดรับ ปรากฏแตขอมูลของ บานพักผูสูงอายุ
คามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด นครปฐม ที่เห็นวาคาใชจายไมแพงเหมาะสมกับการบริการ
ที่ไดรับ เพราะไดรับบริการที่ดี เปนกันเอง เอาใจใสดูแลดี สถานบริการใหความสะดวกสบาย
สะอาดและสงบ แต The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ไมปรากฏขอมูลในสวนนี้ จึง
ไมสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบได

บทที่ 4
บทสรุป และขอเสนอแนะ
ในการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพรอมในเชิงธุรกิจของสถาน
ดูแลผูสูงอายุภาครัฐ” มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการใหบริการของสถานดูแล
ผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร และเพื่อนําผลการศึกษามาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพรอมในเชิงธุรกิจ ของสถานดูแลผูสูงอายุ ภาครัฐของ
ประเทศไทย
การศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดประชากรและพื้นที่ศึกษา คือ กลุมผูบริหารกิจการ จํานวน
2 คน กลุมเจาหนาที่ จํานวน 10 คน และกลุมผูสูงอายุ จํานวน 10 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 22 คน ของ
สถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจ ของประเทศไทย คือ บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
อําเภอสามพราน จัง หวัดนครปฐม โดยใช การสัมภาษณแบบเจาะลึก ซึ่งขอมูลที่ จะสอบถาม
สัมภาษณ จะเกี่ยวกับขอบเขต การดําเนินงาน การบริหารจัดการ และคุณภาพการใหบริการ และ
สําหรับสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของตางประเทศ คือ The Salvation Army Peacehaven
Nursing Home ของประเทศสิงคโปร โดยวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากเอกสาร หนังสือ แผนพับ
ประชาสัมพันธ เว็บไซต เปนตน
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ไดแก การศึกษาเอกสาร โดยศึกษา วิเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สิ่งพิมพตางๆ เปนตน การศึกษาภาคสนาม โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูล จากกลุมผูบริหาร/บุคลากร และตัวอยางผูใชบริการ และการวิเคราะหขอมูล โดยใช
เทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – depth Interview) จากผูใหขอมูลหลัก และวิเคราะหเนื้อหา
จากเอกสาร ร ว มกั บ การสั ม ภาษณ เปรี ย บเที ย บ (Constant Comparison) จากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง
ดังกลาวขางตน
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 สถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจในประเทศไทย ไดแก บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน
โซเชียล เซนเตอร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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เปนองคกรหนึ่งของมูลนิธิคณะบุญคามิลโลแหงประเทศไทย ที่ประสงคดําเนินกิจการ
ดานสาธารณกุศลชวยเหลือสังคม รับใชผูปวย โดยเฉพาะผูปวยที่ถูกทอดทิ้งหรือสัง คมรังเกียจ ดาน
การรับใชสังคม การไดรับมอบหมายใหทําหนาที่กตัญูกตเวทิตาแทนบุตรหลานในครอบครั ว
โดยมุงหวังใหชี วิตแตละครอบครัวในยุคโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงไปตามระบบเศรษฐกิจของ
สังคมที่ตองดิ้นรนเพื่อการอยูรอดในปจจุบันใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข โดยบานพัก
ผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน เนนใหการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม ทั้งดาน
รางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีการดูแลดานปจจัยสี่ เนนในเรื่องความสะอาดและกิจกรรมที่
เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ มีการแยกอาคารอยางชัดเจนสําหรับผูสูงอายุทั้งที่ชวยเหลือตนเองได
ชวยเหลือตนเองไมไดและผูมีอาการสมองเสื่อมหรือหลงลืม เมื่อมีอาการเจ็บปวยฉุกเฉินก็นําสง
โรงพยาบาล คิดคาบริการพอประมาณ เพื่อใหญาติผูสูงอายุสามารถจายคาบริการได มีเกณฑกําหนด
ตามประเภทการรับบริการอยางชัดเจน มีบุคลากรเพียงพอตอการใหบริการและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยางสม่ําเสมอ คุณภาพการใหบริการเนนจากความพึงพอใจของผูสูงอายุที่ไดรับบริการ
และพรอมจะนํามาปรั บปรุงเมื่อมี ขอเสนอแนะเมื่ อมีข อเสนอแนะจากผู รับ บริก ารในเรื่ องต างๆ
ตอไป
4.1.2 สถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจในประเทศสิงคโปร ไดแก The Salvation Army
Peacehaven Nursing Home
เปนสถานพยาบาลที่รับดูแลรักษาคนสูงอายุหรือคนที่ไมแข็งแรง รวมทั้งการดูแลผูปวยที่
เปนโรคจิตเสื่อม (Dementia) เวลากลางวัน ภายใตการสนับสนุนขององคการศาสนาคริสตระหวาง
ประเทศ เปนสถานที่ ดูแลผู สู งอายุ ที่ใ หญ ที่สุ ดในประเทศสิ งคโปร แนวทางการใหบ ริ ก ารดู แล
ผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหเกิดสุขภาวะที่ดี และปองกันรักษาโรค ครอบคลุมถึงการวินิจฉัยโรค การ
บําบัดรักษา และการสงเสริมสุขภาพ ใหการดูแลสุขภาพแบบองครวม (Holistic Health) โดย
พิจารณาถึงทุกๆ องคประกอบในรางกาย ไดแก รางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ใหอยูในภาวะ
สมดุลเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการมีสุขภาวะที่ดีที่สุด มีบุคลากรและความพรอมในการดูแลโดย
ที ม สหวิ ช าชี พ ที่ ค รบถ วน มี ก ารฟ นฟู สุ ข ภาพให กั บ ผู สู ง อายุ อย า งต อเนื่ อง และคํ า นึ ง ถึ ง การจั ด
สภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมกับความเปนอยูของผูสูงอายุ มีการวางแผนการดูแลผูสูงอายุ
(Care Planning) ที่ชัดเจน แบงผูสูงอายุที่เขารับบริการเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทเสียคาบริการ
และไมเสียคาบริการ สําหรับมาตรฐานดานคุณภาพของการบริการ สามารถวัดไดจากการไดรับการ
รับรองจากรางวัลตางๆ เชน ป ค.ศ. 2002 ไดรับใบรับรองทักษะในการดูแลสุขภาพ ประเภท Home
Care และตอมา ป ค.ศ.2008 ไดรับใบรับรองทักษะในการดูแลสุขภาพ ประเภท การดูแลผูสูงอายุ
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สมองเสื่อม ซึ่งถือเปนมาตรฐานในการดูแลของ Peacehaven Nursing Home และ ป ค.ศ.2010
ไดรับรางวัล “Excel Awards 2010 Best Innovative Project 2nd Prize” จากกระทรวงสาธารณสุข
เปนตน
4.1.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจ
ของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร
ดานการดําเนินงาน
1. กรณีที่มีความสอดคลองตองกัน ไดแก
- ลักษณะของการดําเนินกิ จการ มีการดําเนินกิจการภายใตการดูแล และสนับสนุนของ
องคกรทางศาสนาคริสตเชนเดียวกัน
- แรงจูงใจและเหตุผลในการดําเนินกิจการดูแลผูสูงอายุ เพื่อตอบสนองตอสภาพปญหา
ของสังคมในปจจุบัน ที่มีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น และกอใหเกิดปญหาตอผูสูงอายุที่ไมมีคนดูแล
- ความเสี่ยงและคุมทุนในการดําเนินธุรกิจ พบวา การดําเนินธุรกิจดานนี้ไมมีความเสี่ยง
2. กรณีที่ไมมีความสอดคลองตองกัน ไดแก
- การขอจั ด ตั้ ง และดํ า เนิ น กิ จ การ ไม ส อดคล อ งกั น ในด า นหน ว ยงานต น สั ง กั ด มี
กลุมเปาหมายที่ใหการดูแลที่แตกตางกัน
- ระยะเวลาที่ เป ดดํ า เนิ นการ บา นพัก ผูสู ง อายุ คามิล เลีย น โซเชีย ล สามพราน จั งหวั ด
นครปฐม เปดดําเนินการมาเปนระยะเวลาประมาณ 21 ป ซึ่งยาวนานกวา The Salvation Army
Peacehaven Nursing ซึ่งเปดดําเนินการมาเปนระยะเวลาประมาณ 12 ป เทานั้น
- การลงทุนและการบริหารจัดการ บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด
นครปฐม ไดรับการสนับสนุนเงินทางดานเศรษฐกิจ จากลูกหลานหรือญาติของผูสูงอายุเปนหลัก
และเงินรายไดจากการรับบริจาค รวมถึงไดรับการสนับสนุนโครงการจากมูลนิธิคณะนักบุญคามิล
โลแหงประเทศไทย ในขณะที่ The Salvation Army Peacehaven Nursing อาศัยเงินทุนจาก The
Salvation Army ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดเปนหลัก และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐประมาณ 8
ลานดอลลารสิงคโปรตอป นอกจากนี้ไดรายรับมาจากการเรี่ยรายเงิน
- การดําเนินธุรกิจในอนาคต พบวา บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน
จังหวัดนครปฐม มีมุมมองเกี่ยวกับการปรับบทบาทการทํางานโดย เพิ่ม บุคลากรใหมีสัดสวนที่
เหมาะสมกับจํานวนผูสูงอายุ และเพิ่มการบริการที่มุงเนนใหผูสูงอายุรูสึกวาไดอยูในบรรยากาศของ
ครอบครัวใหมากยิ่งขึ้น และขยายดําเนินงานเชิงรุก ออกสูชุมชน สังคมใหมากขึ้ น โดยมีบทบาทใน
การเผยแพรขอมูล/องคความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ การปรับทัศนคติของญาติ /ผูดูแลผูสูงอายุ
สวน The Salvation Army Peacehaven Nursing มีมุมมองเกี่ยวกับการวิเคราะหและเตรียมการ
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ลวงหนา เพื่อรับมือกับการทาทายในอนาคตดานตางๆ และเนนการประสานงานทุกหนวยงานใน
การดู แลผู สู ง อายุ ใ นระยะเวลาเร็ วขึ้ น และสร า งสั ง คมให เข ม แข็ ง ขึ้ น ร ว มกั น นอกจากนี้ ยั ง ให
ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมและทิวทัศนใหเหมาะสม เพื่อใหผูที่อาศัยอยู มีความพึงพอใจ
เนนเรื่องการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม (Holistic care) ผูที่อาศัยอยูมีโอกาสไดเขารวมโปรแกรม
และมีการฟนฟูผูที่มีปญหาโรคจิตเสื่อม (Dementia) ซึ่งตองไดรับการดูแลในระยะยาว
และในสวนของประเด็น สถานที่ใหบริการดูแลผูสูงอายุ พบวา วิเคราะหเปรียบเทียบไมได
เนื่องจากไมมีขอมูล ปรากฏชัดเจน ขอมูลจากการศึกษา คือ บานพักผูสูงอายุคามิ ลเลียน โซเชียล
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีพื้นที่ 14 ไร แบงเปน 2 สวน คือ สวนของการใหบริการบานพัก
ผูสูงอายุที่ใหการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม และบานสําหรับใหการอบรมผูที่เตรียมตัวเปนนักบวช
คามิลเลียน สวนขอมูลของ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ไมมีขอมูลปรากฏ
ชัดเจน แตมีขอมูลระบุวาสามารถรองรับผูสูงอายุไดจํานวนถึง 401 เตียง สามารถแบงออกเปน 13
สวน ซึ่งเปนสถานที่ดูแลผูสูงอายุที่ใหญที่สุดในประเทศสิงคโปร
ดานการบริหารงาน
1. กรณีที่มีความสอดคลองตองกันไดแก
- นโยบายหรือแนวทางการใหบริการดูแลผูสูงอายุ ในการเนนใหการดูแลผูสูงอายุแบบ
องครวมครอบคลุมทุกดาน อาทิ ดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ผานกิจกรรมและการ
ฟนฟูตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดสุขภาวะที่ดีสําหรับผูใชบริการ
- ขอเสนอแนะแกหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและผูสนใจธุรกิจ สถานดูแลผูสูงอายุ พบวา มี
การเสนอแนะขอมูลในประเด็นที่สอดคลองกัน คือ ดานบุคลากร และดานการประสานใหความ
รวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
2. กรณีที่ไมมีความสอดคลองตองกัน ไดแก
- คุณลักษณะของผูบริหารกิจการ พบวา ผูบริหารกิจการของทั้ง 2 แหง จบการศึกษาคน
ละสาขาทําใหมุมมองในการทํางานอาจเกิดความแตกตางในบางเรื่องของการดําเนินกิจการ
- คุณสมบัติข องกลุมเป าหมาย พบวา สถานดูแลทั้ง 2 แหง มี ความแตกตางกัน ใน
กลุมเปาหมาย กลาวคือ บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน จังหวัดนครปฐม
จะรับกลุมเปาหมาย ชายและหญิง ที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป และผูสูงอายุที่เจ็บ ปวยทั่วไปที่อยูในระหวาง
พักฟนรางกาย และผูพิการทางรางกาย แตตองไมปรากฏอาการทางจิตประสาท และมีญาติรับรอง
และสามารถจายเงินสนับสนุนการดูแลได สวนทาง The salvation Army Peacehaven Nursing
Home ไมมีการจํากัดอายุของผูอยูอาศัย นอกจากนั้นยังเปนสถานพยาบาลที่รับดูแลรักษาคนสูงอายุ
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หรือคนที่ไมแข็งแรง รวมทั้งการดูแลผูปวยที่เปนโรคจิตเสื่อม (Dementia) นอกจากนี้ยังสามารถรับ
กลุมเปาหมายที่ไมตองเสียคาบริการเขาดูแลรวมดวย
- เครือขายในการดําเนินงาน The Salvation Army Peacehaven Nursing Home มีองคกร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาเปนเครือขายดําเนินงาน อาทิ Minister of Health, SingHealth
Polyclinics, Frontier Healthcare Group, Community Hospital และอาสาสมัคร/จิตอาสาในสังคม
เปนตน สวนบานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด นครปฐม มีเครือขายในการ
ดํ า เนิ น งานค อ นข า งน อ ย และ ไม ค อ ยได ก ารสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ทั้ ง นี้ ยั ง มี ค วามต อ งการ
อาสาสมัคร/จิตอาสาเพิ่มขึ้นดวย
และพบวาในบางประเด็น ไมสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบได เนื่องจากไมมีข อมูลปรากฏ
ชัดเจน คือ
- จํ า นวนกลุ ม เป า หมายที่ ใ ช บ ริ ก ารและจํ า นวนบุ ค ลากร สถานบริ ก ารทั้ ง 2 แห ง มี
กลุมเปาหมายที่เปนทั้งผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได และชวยเหลือตนเองไมได โดยในปจจุบัน
พบวา บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด นครปฐม มีจํา นวนผูสูงอายุทั้งสิ้น
116 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากร จํานวน 60 คน ที่แบงเปน เจาหนาที่ดูแลผูสูงอายุ
26 คน แผนกสนับสนุน 34 คน พบวา สัดสวนโดยเฉลี่ยภาพรวมของเจาหนาที่ที่ดูแลผูสูงอายุ
โดยตรง จํานวน 26 คน ตอผูสูงอายุ คิดเปนสัดส วน 1 : 4 คน ในขณะที่ The salvation Army
Peacehaven Nursing Home มีจํานวนกลุมเปาหมายที่ใชบริการ ทั้งสิ้น จํานวน 401 คน มีบุคลากร
จํานวน 200 คน แบงเปน เจาหนาที่ชาวตางชาติ 170 คน เจาหนาที่ชาวสิงคโปร 30 คน แตไมปรากฎ
ขอมูลเจาหนาที่ที่ดูแลโดยตรงวามีจํานวนเทาไรทําใหไมสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบไดชัดเจน
- ราคาคาบริการ The salvation Army Peacehaven Nursing Home ไมปรากฏขอมูล
บุคลากรเดนชัดเรื่องราคาคาบริการ ทราบเพียงมีทั้งประเภทเสียคาบริการและไมเสียคาบริการ ซึ่ง
ตางจาก บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ผูสูงอายุตอง
เสียคาบริการ หองรวม ราคา 12,000 ตอเดือน หองพิเศษเดี่ยว 20,000 ตอเดือน และหองพิเศษคู
30,000 ตอเดือน นอกจากนี้ มีบริการดูแลผูสูงอายุเวลากลางวัน เชาไปเย็นกลับ คิดคาบริการรายวัน
วันละ 400 บาท
- ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พบวา บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร สามพราน จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการบริหารงานไมมีความรูทางดานการพยาบาล
และการแพทย และยังขาดบุคลากรดูแลผูสูงอายุ เชน แพทย พยาบาล และปญหาเจาหนาที่ที่ไมมี
ประสบการณ ขาดทั ก ษะในการดู แ ลผู สู ง อายุ นอกจากนี้ ยั ง พบป ญ หาญาติ ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ สวน The salvation Army Peacehaven Nursing Home พบวา มีปญหาการใหยาที่ไมเปน
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ระบบ แตการประเมินจากปญหาอุปสรรคอาจยังไมรอบดาน จึงไมสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบได
ชัดเจน
- ความตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ พบวา บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร สามพราน จังหวัดนครปฐม มีความตองการการสนับสนุนในหลายดาน ไมวาจะเปน ดาน
นโยบาย ดานเงินทุน ดานวิชาการ / บุคลากร ดานกฎหมาย ดานการประชาสัมพันธ แตในสวนของ
The salvation Army Peacehaven Nursing Home ไมมีขอมูลปรากฏชัดเจนในเรื่องนี้ จึงไมสามารถ
วิเคราะหเปรียบเทียบได
ดานคุณภาพการใหบริการ
1. กรณีที่มีความสอดคลองตองกัน ไดแก
- การกําหนดเกณฑมาตรฐานในการใหบริการของสถานบริการ พบวา มีการกําหนด
เกณฑมาตรฐานในดานตางๆ ที่สอดคลองคลายคลึงกัน อาทิ ดานบุคลากร ที่ตองไดรับการฝกอบรม
พั ฒนาอย า งต อเนื่ อง ด า นการจั ด ระบบงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ด า นคุ ณภาพการบริ ก าร ด า นการ
จัดบริการกิจกรรมตางๆ เปนตน
- ความพึงพอใจในการมาใชบริการของผูสูงอายุ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการเหมือนกัน โดยเหตุผลของความพึงพอใจ ขึ้นกับกิจกรรม และการจัดบริการภายในสถาน
บริการที่กลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุข
2. กรณีที่ไมมีความสอดคลองตองกัน ไดแก
- คุณภาพการบริการ พบวา บานพักผูสูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด
นครปฐม ใชวิธีการประเมินคุณภาพ จากการที่ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดี มีอารมณแจมใส เมื่อมาใช
บริการ มีการบอกกันปากตอปากวาบริการดี และมีอัตราการครองเตียงนาน หรือมีการมาใชบริการ
อยางตอเนื่องในระยะยาว เปนตน แตในสวนของ The Salvation Army Peacehaven Nursing Home
พบวา คุณภาพการบริการ ประเมินไดจากการไดรับการรับรองจากหนวยงานตางๆ ถึงคุณภาพการ
ใหบริการดานตางๆ
และพบวาในบางประเด็น ไมสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบได เนื่องจากไมมีขอมูล ปรากฏ
ชัดเจน คือ
- ความคุมคาของการบริ การที่ผูสูงอายุไดรับ ปรากฏแตขอมูลของ บานพักผูสูงอายุ
คามิลเลียน โซเชียล สามพราน จังหวัด นครปฐม ที่เห็นวาคาใชจายไมแพงเหมาะสมกับการบริการ
ที่ไดรับ แต The Salvation Army Peacehaven Nursing Home ไมปรากฏขอมูลในสวนนี้ จึงไม
สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบได

84

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบระบบการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของ
ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร ปรากฏชัดวา สถานดูแลผูสูงอายุทั้ง 2 แหง มีทั้งความสอดคลอง
และความไมสอดคลองกันในเรื่องดานการดําเนินงาน ดา นการบริหารงานและดานคุณภาพการ
ใหบริการ ซึ่งผลที่ไดรับจากการวิเคราะหเปรียบเทียบนี้ ทําใหผู ศึกษาสามารถนําขอมูลที่ไดมาเปน
แนวทางในการเสนอแนะตอรัฐบาล เพื่อใหภาครัฐมีแนวทางในการดําเนินการเชิงธุรกิจและเปน
แนวทางใหภาคเอกชนที่สนใจตอไป
4.2 ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพและการเตรีย มความพรอมของสถานดูแลผูสูงอายุ ในเชิงธุรกิจ
ของสถานดูแลผูสูงอายุภาครัฐในประเทศไทย มีแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสม และสอดคลอง
กับสถานการณและความตองการ ตลอดจนทิศทางของตลาด อีกทั้งเปนการเตรียมการเพื่อ รองรับ
การเขาสูสังคมอาเซียน ผูศึกษาจึงขอนําเสนอขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดตอไปนี้
.
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. รัฐควรวางนโยบาย แนวทางและเกณฑมาตรฐานที่ชัดเจน ในการดําเนิน งาน
เชิ ง ธุ ร กิ จ ในสถานดู แ ลผู สู ง อายุ ภ าครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ จะได เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและเป น
มาตรฐานเดียวกัน เพราะมีความเปนไปได อยางมากที่ธุรกิจในเรื่องสถานดูแลผูสูงอายุจะเปนที่
สนใจจากผูประกอบการ และในขณะเดียวกันภาครัฐเองก็มีความจําเปนที่ตองขยายบริการ ทางเลือก
ในเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น
2. ที่ผูประกอบการที่สนใจสามารถนําแนวทางดังกลาวไปปฏิบัติ ซึ่งจะสงผลให
การบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต
3. รัฐควรปรับโครงสราง/ระเบียบ/กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะดําเนินงานเชิงธุรกิจในสถานดูแลผูสูงอายุ และกฎระเบียบตางๆ นั้น
ภาครัฐจะตองอํานวยความสะดวกใหภาคเอกชนไดมีความคลองตัวมากขึ้น เชน การดูแลเรื่องสิ ทธิ
พิเศษในการลงทุน ภาษีเงินได เปนตน
4. รัฐควรมีหนวยงานกลางที่เปนอิสระดูแลกําหนดมาตรฐานตางๆ เชน ดานการ
บริการ ดานสิ่งกอสราง ดานสภาพแวดลอม แกสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาครัฐ และภาคเอกชน ที่
เปดใหบริการ รวมถึงมีมาตรการกํากับ เรื่องการกําหนดราคาขั้นต่ํา ตอการบริการแตละประเภทที่
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ผูสูงอายุจะไดรับ หากผูส ูงอายุถูกเอาเปรียบในเรื่องคุณภาพการบริการและราคาคาบริการที่ตองจาย
ไป จะไดรองทุกขและสามารถตรวจสอบได โดยหนวยงานนี้ควรทําหนาที่รวบรวมขอมูลและ
เผยแพรขอมูลแกประชาชนทั่วไป ในเรื่องประเภทการใหบริการคาบริการ สถานที่ที่ใหบริการ ฯลฯ
เพื่อเปนทางเลือกแกประชาชนที่สนใจ
5. รัฐควรกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจบริการสถานดูแลผูสูงอายุ เพื่อเปน
แหลงที่สรางรายไดใหกับประเทศ ในปจจุบันเริ่มมีชาวตางชาติใหความสนใจในการมาประกอบ
ธุรกิ จด านการดู แลผูสู งอายุ ในประเทศไทยหรือมารับ บริ การการดูแลด านสุข ภาพ เมื่ อรั ฐบาลมี
มาตรฐานในการควบคุมดูแล จะสามารถสรางความนาเชื่อถือและสามารถประเมินความคุมคาไดวา
ควรมาลงทุนหรือรับบริการหรือไม การพัฒนาทักษะและความรูของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
จัดบริการสําหรับผูสูงอายุการกําหนดมาตรฐานคุณ ภาพการใหบริการ การจัดดําเนินการใหมีสวน
งานที่ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนและกํากับดูแล การสงเสริมการนําผลงานการวิจัยและพัฒนามา
ขยายผลในเชิงพาณิชย การจัดใหมีมาตรการสงเสริมและจูงใจแกภาครัฐ และภาคเอกชน
6. รัฐควรใหความสําคัญกับการพัฒนาเครือขายภาคธุรกิจบริการผูสู งอายุ การ
จัดตั้งศูนยการเรียนรูดานธุรกิจบริการผูสูงอายุ และการสรางนักธุรกิจรุนใหม
7. รัฐควรมีการสงเสริมการขยายการใหบริการ การเพิ่มจํานวนสถานพยาบาล
หรือสถานบริการดูแลผูสูงอายุในเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาคุณภาพผูดูแล
ทั้งดานความรูและทักษะในการดูแล ตลอดจนการใหเงินอุดหนุนสนับสนุนตามมาตรการที่กําหนด
เนื่องจากปจจุบันมีผสู ูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี และประสงคจะเลือกใชบริการเพิ่มจํานวน
มากขึ้น
8. รัฐควรกํ าหนดมาตรการและการอํ านวยความสะดวกในการดําเนินการของ
สถานบริก ารดูแลผู สูงอายุ ทั้ง ภาครั ฐและเอกชน เชน กรณีนําเขา วัส ดุอุปกรณใ นการดูแล ฟนฟู
ผูสูงอายุจากตางประเทศ การลดหยอนภาษีสําหรับผูบริจาคเงิน สิ่งของ สนับสนุนการดําเนินงาน
เปนตน
9. ในการเข า สู สั ง คมอาเซี ย น รั ฐ ควรมี น โยบายสนั บ สนุ น ให ผู สู ง อายุ จ าก
ตางประเทศเขามาพักอาศัยหรือมารักษาพยาบาลในช วงระยะเวลานานขึ้น เพื่อกอใหเกิดรายไดเขา
ประเทศมากขึ้น แตทั้งนี้ตองพิจารณารวมกันจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปองกันผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นตามมาในทุกดานดวย นอกจากนี้ควรเปดโอกาสใหผูที่มีทักษะหรือมีความชํานาญใน
เรื่องที่ เกี่ยวของกั บการบริหารจัดการในกลุมผู สูงวัย สามารถเดิ นทางออกไปประกอบธุ รกิจใน
ประเทศเพื่อนบานไดดวย

86
10.รัฐควรเปนตนแบบนํ ารองในการเปดดํ าเนินงานเชิงธุรกิ จดานนี้ โดยมุงเน น
ให บ ริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในราคาที่ ผู สู ง อายุ ห รื อ ญาติ ส ามารถเสี ย ค า ใช จา ยได โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ศักยภาพทางดานการเงินของกลุมผูสูงอายุในอนาคต ขณะเดียวกันภาครัฐก็นาจะเขามาชวยเรื่องการ
อํานวยความสะดวกใหกับภาคเอกชนที่จะพัฒนาบริการที่ตอบโจทยทางการตลาดของกลุมผูสูงอายุ
ตอไป
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1. การปรับบทบาทองคการในระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ ที่
รับผิดชอบในการจัดบริการดูแลผูสูงอายุที่ดอยโอกาสและไมเสียคาใชจายในสถานบริการเปนหลัก
ซึ่งไดแก ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ซึ่งมีจํานวน 12 แหง ทั่วประเทศ สังกัดกรม
พั ฒนาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย และสถาน
สงเคราะหคนชราซึ่งมี จํานวน 13 แหง ทั่วประเทศ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการ
บริหารสวนจังหวัด) ควรขยายบทบาทของตนเอง ในการดําเนินงานเชิงธุ รกิจเพิ่มขึ้น เพื่อเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งใหกับผูสูงอายุที่สามารถเสียคาบริการได โดยการจัดบริการตองมีความหลากหลาย
เนนทั้งจัดบริการภายในสถานบริการ และการจัดบริการที่บาน และเนนการดูแล ฟนฟู ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
2. หนวยงานสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาครัฐและเอกชน ควรใหความสําคัญ และ
สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครอยางเปนระบบ ในการเขาไปรวมดําเนินงานดูแล
ผูสูงอายุ เพื่อเปนการชวยเหลือเกื้อกูล สรางวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมรวมกัน
3. บุคลากรในหนวยงานสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาครัฐและเอกชน จําเปน ตอง
ไดรับการฝกอบรม ความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสมแกผูสูงอายุและวิธีการ
ใหบริการที่ถูกตอง เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงการบริการ นอกจากนี้ยังตอง สรางจิตสํานึกและปลูกฝง
ใหบุคลากรมีความใสใจกระตือรือรนและจิตมุงบริการตอผูใชบริการรวมดวย
สรุป
ปจจุบันครอบครัวและผูสูงอายุตองเผชิญกั บสถานการณเปลี่ยนแปลงของสังคมอยา ง
รวดเร็ว และรุนแรงตามกระแสโลก จึงทําใหเกิดความเปลี่ ยนแปลงในครอบครัวทั้งเชิงโครงสราง
บทบาท และหนาที่ ขณะเดียวกับครอบครัวยังพยายามที่จะรักษาประเพณี วัฒนธรรมในการดูแลซึ่ง
กันและกัน รวมทั้งคงไวซึ่งความสัมพันธอันดีของครอบครัว ในอดีตที่ผานมา ผูสูงอายุไดรับการ
ดูแลจากครอบครัวและในชุมชนมาอยางตอเนื่อง เมื่อประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยูตลอดเวลาสงผลใหคนในวัยทํางานตองไปทํางานตางถิ่น จากครอบครัวใหญ
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กลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นอาจสงผลกระทบตอสมาชิกครอบครัวที่เปนผูสูงอายุ ซึ่งอยูในวัยที่
ตองการความชวยเหลือดูแลโดยเฉพาะผูสูงอายุที่ อายุมาก หรือมีภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ทําใหตองอยู
ในภาวะพึ่งพา ทําใหผูสูงอายุในบางพื้นที่ขาดผูทําหนาที่ดูแลชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน
และกิจกรรมอื่นๆ ดังนั้นสถานดูแลผูสูงอายุเชิงธุรกิจจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการรองรับจํานวน
ประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณผูบริหารกิจการผูสูงอายุในเชิงธุรกิจของประเทศไทย
1. คุณลักษณะของผูบริหารกิจการ
ชื่อผูบริหารกิจการ
อายุ
ป สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการทํางานในหนวยงาน
ป
2. แรงจูงใจในการดําเนินกิจการดูแลผูสูงอายุ

3. เหตุผลของการดําเนินการจัดบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

4. การขอจัดตั้งและดําเนินการใหบริการสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุ

5. การลงทุนและการบริหารจัดการ

เพศ
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6. นโยบายหรือแนวทางการใหบริการดูแลผูสูงอายุ

7. การกําหนดเกณฑมาตรฐานในการใหบริการของสถานบริการ
1). คุณภาพการบริการ

2). ดานคาบริการ

3). จัดระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

4). ดานบุคลากร
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5). ดานสันทนาการ

6). การพิจารณารับผูสูงอายุไวดูแล

เหตุใด

7) ประเมินตนเองวาที่ผานมาผานเกณฑมาตรฐานที่สถานบริการตนได ตั้งไวหรือไมเพราะ

8. ระยะเวลาที่เปดดําเนินการ

9. บุคลากร

10. ราคาคาบริการ

ป
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11. เครือขายในการดําเนินงาน

12. คุณภาพการบริการ

13. จํานวนผูมาใชบริการ (ยอดสถิติ)

14. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
 ปญหาดานนโยบาย

 ดานบุคลากร
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 ดานผูสูงอายุ

 ดานญาติผูสูงอายุ

 อื่น ๆ

15. การดําเนินธุรกิจมีความเสี่ยงและคุมทุนหรือไม

16. การดําเนินธุรกิจในอนาคต
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17. บทบาทของภาคเอกชนในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

18. ความตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ

19. ความตองการแพทย และบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ

20. ขอเสนอแนะแกหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและผูสนใจธุรกิจบริการสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุ
1. การจัดตั้ง

2. ดานบุคลากร
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3. ดานแพทย /พยาบาล

4. บทบาทภาครัฐ

5. ดานกฎหมาย

*******************************
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณกลุมเจาหนาที่ที่ใหบริการดูแลผูสูงอายุ ในเชิงธุรกิจของประเทศไทย
1. คุณลักษณะของเจาหนาที่ที่ใหการดูแลผูสูงอายุ
อายุ
ป สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ตําแหนง
ระยะเวลาในการทํางานในหนวยงาน
2. ประสบการณในการทํางาน
 ทํางานแบบเต็มเวลา (Full time)
 ทํางานแบบไมเต็มเวลา (Part time)
 เหตุผลในการตัดสินใจทํางานใหบริการดูแลผูสูงอายุ

ป

 ตองการที่จะทํางานในดานนี้ตลอดไปหรือไม

 การไดรับการฝกอบรม เรื่องอะไรบาง

3. ภาระงานที่รับผิดชอบ การแบกภาระงาน มาก/นอย/สมควร ความตองการ (สัดสวน มากนอย)

4. กลุมผูสูงอายุที่มาใชบริการ (ลักษณะผูสูงอายุ /ชาย/หญิง ฯลฯ)

*******************************
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ภาคผนวก ค
แบบสัมภาษณกลุมผูสูงอายุที่ใชบริการในเชิงธุรกิจของประเทศไทย
1. คุณลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจสังคมของผูสูงอายุที่ใช บริการ
เพศ
อายุ
ป ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
จํานวนบุตรที่มี
จํานวนบุตรที่อยูดวยกัน
คน
อาชีพสุดทายที่เคยทํา
รายไดในรอบปที่ผานมา
แหลงที่มาของรายได
จํานวนผูอาศัยที่อยูดวยในครัวเรือน
ผูที่อาศัยอยูกับทานคือ
สมาชิกในครัวเรือนมีความใกลชิดสนิทสนมกันเพียงไร
 มาก
 ปานกลาง
 นอย
 สุขภาพของทานเปนอยางไร
 ชวยเหลือตนเองได
 ชวยเหลือตนเองไดบาง
 ชวยเหลือตนเองไมได
2. เหตุผลในการเขารับบริการในสถานบริการสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุ

3. ผูรับผิดชอบคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุ

คน
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4. คุณภาพของการบริการ
ดีมาก / ปานกลาง / นอย เหตุผล

5. ความพึงพอใจในการมาใชบริการของผูสูงอายุ
พึงพอใจ / ไมพึงพอใจ เหตุผล

6. ความคุมคาของการบริการที่ผูสูงอายุไดรับ
คุมคา / ไมคุมคา เหตุผล

7. เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใชบริการ

8. ความความคาดหวังตองการกลับมาใชบริการอีก ตองการใหมีการปรับปรุงบริการที่ให
หรือไม ตองการ /ไมตองการ เหตุผล

ตองการใหปรับปรุงเรื่องใด
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9. ทานคิดวาจะมาใชบริการที่นี่ตอไปอีกหรือไม
มา / ไมมา / ไมแนใจ เพราะอะไร

10. เหตุผลที่มาใชบริการตอไป

11. การใชสถานบริการแหงอื่นในรอบปที่ผานมา เคย / ไมเคย เพราะ

12. เหตุผลที่ผูสูงอายุ ไมเลือกไปใชบริการของรัฐ

13. ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการใหบริการดูแลผูสูงอายุ

*******************************
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ – สกุล

นายพฤฒินันท เหลืองไพบูลย

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี :
ระดับปริญญาโท :

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงปจจุบัน :

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค

สถานที่ทํางาน :

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ประวัติการทํางาน :
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน

ตําแหนง

พ.ศ. 2547 – 2550

ตําแหนง

พ.ศ. 2546 – 2547

ตําแหนง

พ.ศ. 2542 – 2546

ตําแหนง

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุบานบางแค
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ผูปกครองสถานสงเคราะหคนพิการการุณยเวศม
จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ผูปกครองสถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี
(หลวงพอเปนอุปถัมภ) จังหวัดนครปฐม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

