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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอกฎหมายของการใหบริการของธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุ
ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา 2) แสวงหามาตรการควบคุมธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา
และ 3. เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน โดยเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ขอมูลที่ไดมาจากการศึกษากฎหมาย และการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการ ผูรับบริการ และหนวยงาน
ภาครัฐ ผลวิจัย พบวา
1. ผูประกอบการมีการจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาและผูประกอบการที่เปน
บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ผูประกอบไมทราบวาจะตองดําเนินการขอใบอนุญาตหรือไมและตองขอที่ใด
2. สถานบริการมีการใหบริการผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงและตองการการดูแลระยะยาว (Long Stay) แต
ไมไดจัดตั้งเปน “สถานพยาบาล” ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 โดยไมทราบวาตนตองมี
คุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติอยางไรและตองมีใบประกอบวิชาชีพหรือไม โดยบุคลากรของสถานบริการเรียนรู
การดูแลผานการฝกฝนจากผูประกอบการที่มีความรูในสายอาชีพของตนหรือเคยมีประสบการณดานการดูแลผูสูงอายุ
มากอน
3. การจัดตั้งเปนนิติบุคคลตามกฎหมายตองจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา แตการขออนุญาตดําเนิน
กิจการจะตองขอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ซึ่งทั้งสองหนวยงานยังทํางานไมสัมพันธกันซึ่งแตกตางกับการ
จดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการประกอบการเขาขายเปน “สถานพยาบาล” เนื่องจากยังไมมีกฎหมายกําหนดใหการจด
ทะเบียนสําหรับการประกอบการลักษณะเชนนี้ตองไปขอจดทะเบียนลักษณะเชนใดตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมถึง
สถานบริการเหลานี้ก็ไมมีการจดทะเบียนเปน “สถานพยาบาล” ทั้งที่ลักษณะเขาขายเปนสถานพยาบาลไดจึงอาจอยูใน
ลักษณะ “สถานพยาบาล” เถื่อนได

* บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุ” โดยวัตถุประสงคบาง
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4. คุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติของผูประกอบและบุคลากรของสถานบริการไมมีกฎหมายกํากับบังคับ
เปนเพียงคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายสาธารณสุขซึ่งไมมีสภาพเปนกฎหมายทําใหขาดบท
บังคับกับการประกอบการลักษณะนี้ จึงอาจมีกรณีทบี่ ุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถประกอบธุรกิจไดโดยไมจําเปนตองขอ
ใบอนุญาตและไมตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑในการปฏิบัติ อยางไรก็ตาม การใหบริการลักษณะนี้ยังยังดําเนินอยู
ตอไปไดเนื่องจากมีความเชื่อมั่นระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ
คําสําคัญ : ธุรกิจสถานบริการ, ดูแลผูสูงอายุ, กฎหมาย

Abstract
The objective of this research is to 1) study the legal provision of services for the private
elderly care centre in Songkhla Province 2) seek measures to control the private elderly care service
and 3) Propose guidelines or rules to control the private elderly care service By qualitative research
from legal studies And in-depth interviews with entrepreneurs, service recipients and government
agencies.
1. Entrepreneurs registered as a juristic person with the Department of Business Development
as usual. But there are still entrepreneurs who are natural persons
2. All establishments have provided services for elderly people with bed-related conditions
and require long-term care (Long Stay), but not established as a "medical facility" under the Hospital
Act (No. 2) BE. 2004, including not knowing that he must have the qualifications and rules of practice
and must have a professional license to operate or not By personnel of the service centre, learning,
caring, through training from entrepreneurs who have knowledge in their careers, or have previous
experience in caring for the elderly
3. The establishment of a legal entity must register at the Department of Business
Development. However, The request for permission submitted to the local administrative organisation
in the area. However, both agencies still do not work together. Therefore different from the
registration of a juristic person whose business is considered a "sanatorium". Because there is no law
requiring registration for this type of business registered in any manner like the Department of Business
Development Including these facilities, there is no registration as a "sanatorium", both of which
considered as a sanatorium.
4. Qualifications and criteria for the practice of operators and personnel of the service facility
do not have mandatory laws, only the recommendations of the Public Health Committee according
to public health laws, which do not have legal status, lack the necessary provisions of this type of
business. Therefore, there may be cases in which an ordinary person can operate a business without
the need to apply for a license and does not have the qualifications and rules for the operation. And
service recipients
ภาคบรรยาย
387

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”

Keyword : business services, elderly care, law
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
มีการคาดการณกันวาประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณในป พ.ศ. 2568 เนื่องจากอัตราสวน
ผูสูงอายุจะเพิ่มสูงถึงรอยละ 20 หรือมีจํานวนผูสูงอายุถึง 14.5 ลานคน เมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คือ การสูญเสียสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจและเปลี่ยนจากการเปนผูนํามาเปนผูพึ่งพิงจากคนในครอบครัว
ในขณะที่สภาพครอบครัวไทยในปจจุบันทั้งหญิงและชายตองออกไปทํางานนอกบาน ผูสูงอายุจึงประสบปญหาขาดการ
ดูแล ชวยเหลือ จึงปรากฏวามีผูสูงอายุที่นอนติดเตียงและขาดผูดูแล หรือผูสูงอายุตองอยูบานคนเดียวในเวลากลางวัน
ในทางกลับกันการมีผูสูงอายุในครอบครัวก็เปนภาระในการจัดหาผูดูแลไมนอย
ผูสูงอายุโดยทั่วไปอาจแบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก ผูสูงอายุที่ยังชวยเหลือตัวเอง และผูสูงอายุที่อยูในภาวะ
พึ่งพิงอาจเนื่องมาจากรางกายทุพลภาพ มีโรคเรื้อรังซึ่งผูสูงอายุเหลานี้ตองการการดูแลระยะยาว (Long-term Care)
ซึ่งองคการอนามัยโลกไดแบงลักษณะการดูแลผูสูงอายุออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก 1) การดูแลในสถาบัน (Institute
Long-term Care) 2) การดูแลที่บาน (Home Care) 3) การดูแลอยางเปนทางการ (Formal Care) โดยภาครัฐและ
เอกชนที่เปนวิชาชีพหรือผูชวย และ 4) การดูแลอยางไมเปนทางการ (Informal Care) โดยครอบครัว เพื่อนบานและ
อาสาสมัคร
ในประเทศไทยและจังหวัดสงขลามีบริการดูแลผูสูงอายุที่ยังชวยเหลือตัวเองไดและที่มีภาวะการพึ่งพิงจาก
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนมีทั้งที่แสวงหากําไรและไมแสวงหากําไร ในสวนของภาครัฐจะเปนการ
ใหบริการที่พักพิงแกผูที่มีฐานะต่ําถึงปานกลางและจํากัดเฉพาะผูสูงอายุที่ไมมีภาวะพึ่งพิงเมื่อแรกรับเทานั้น เชน สถาน
สงเคราะหคนชรา ศูนยเอนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เปนตน สวนในภาคเอกชนโดยเฉพาะที่แสวงหากําไรจะ
ใหบริการที่พักแกผูสูงอายุที่ยังชวยเหลือตัวเองได และชวยเหลือตัวเองไมไดแตไมตองอยูในการดูแลของแพทยเปน
ประจํา รวมถึงการสงบุคลากรไปดูแลผูสูงอายุที่บานโดยสวนใหญเนนใหบริการเพื่อฟนฟูสุขภาพ อยางไรก็ตาม การ
ใหบริการจะแตกตางกันไปตามสภาพของสถานบริการนั้น ๆ นอกจากนี้ ภาคเอกชนบางแหงยังมีบริการสงผูดูแลและรับ
ติดตอหาผูดูแลเพื่อไปเฝาไขและดูแลผูสูงอายุที่โรงพยาบาลโดยมีการเก็บคาบริการซึ่งปจจุบันยังไมมีการควบคุมอัตรา
คาบริการดังกลาว การเรียกรองคาบริการจึงขึ้นอยูกับความตกลงระหวางกัน
การใหบริการของสถานบริการโดยหลักจะใหบริการดานความเปนอยูทั่วไป มีบริการอาหาร และติดตามดูแล
สุขภาพเบื้องตน หากมีความเจ็บปวยจะนําสงโรงพยาบาลให ในสวนบริการเสริมจะนําสงผูสูงอายุตามแพทยนัด จัด
กิจกรรมทัศนศึกษา หรือกิจกรรมทางศาสนา สวนบริการที่ใหแกผูสูงอายุที่มีภาวะการพึ่งพิงจะมีการใหยาแกผูสูงอายุที่
ไมตองอยูในการดูแลของแพทยเปนประจํา มีการใหอาหารทางสายยาง เปนตน
ตามกฎหมายนั้น หากสถานบริการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพาและทุพพลภาพ ชวยเหลือตัวเอง
ไมไดและตองการการบริการจากพยาบาลวิชาชีพและใหยาเปนประจําจะจัดเปน “สถานพยาบาล” ตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 แตสถาน
บริการในจังหวัดสงขลามีลั กษณะการใหบ ริการที่อ าจเขาขา ย “สถานพยาบาล” ดังกล าวได อยางไรก็ ตาม จาก
ขอเท็จจริงสถานบริการเหลานั้นไมมีการจัดตั้งเปน “สถานพยาบาล” แตมีการจัดตั้งโดยจดทะเบียนในลักษณะการ
จัดตั้งธุรกิจทั่วไปที่หลากหลาย มีทั้งจดทะเบียนเปนหางหุนสวน และบริษัทจํากัด หรือไมมีการจดทะเบียนจัดตั้งกับกรม
พัฒนาธุรกิจการคาแตมีการเปดสถานบริการในลักษณะบุคคลธรรมดาประกอบการ ซึ่งนับวาเปนปญหาสําหรับธุรกิจ
ประเภทนี้ที่เขาขายอาจเปนสถานบริการที่มีลักษณะเปน “สถานพยาบาล” นอกจากนี้ประเด็นที่ยังเปนปญหา คือ การ
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กํากับดูแลคุณภาพการใหบริการเนื่องจากยังขาดกฎหมายมาควบคุมคุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติของบุคลากร
ของสถานบริการเปนการเฉพาะ อาทิเชน คุณสมบัติผูประกอบกิจการ คุณสมบัติผูดูแลผูสูงอายุ สัดสวนจํานวนระหวาง
ผูดูแลกับผูสูงอายุ รวมถึงสถานที่และและสิ่งอํานวยความสะดวก
งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษากฎหมายและปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจสถานรับดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน
เพื่อหาแนวทางที่จะเปนมาตรการควบคุมธุรกิจดังกลาวเพื่อใหผูสูงอายุไดใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน
2. แสวงหามาตรการควบคุมธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน
3. เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน
สมมติฐานการวิจัย
ระบบ กลไกล นโยบาย และมาตรการทางกฎหมายเฉพาะที่วาดวยการจัดตั้งและการประกอบการสถาน
บริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชนเปนแนวทางการควบคุมการประกอบธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาคนควาจากกฎหมาย งานวิจัย วิทยานิพนธ และการ
สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการ ผูรับบริการ และหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานเพื่อใหมาตรการที่เปนแนวทางการ
ควบคุมการประกอบการของสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุม ตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 3 กลุม ดังนี้
1. ผูใหบริการ คือ สถานบริการดูแลผูสูงอายุในจังหวัดสงขลา จํานวน 4 ราย
2. ผูรับบริการของสถานบริการดูแลผูสูงอายุทั้งที่พักอาศัยอยูในสถานบริการจํานวน 2 ราย และที่มีการสง
บุคลากรไปดูแลผูสูงอายุตามบาน จํานวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น จํานวน 7 ราย
3. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของโดยตรงและอาจเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุ
ไดแก
3.1 เจาหนาที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3.2 เจาหนาที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จังหวัดสงขลา
3.3 เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
3.4 เจาพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสงขลา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภทคือ
1) การศึกษาจากเอกสาร (documentary research) ไดแก กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจสถานบริการ
ดูแลผูสูงอายุภาคเอกชน นโยบาย งานวิจัย บทความ และเอกสารจากสื่อตาง ๆ
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2) การศึกษาขอเท็จจริงและขอกฎหมายโดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) จากกลุมบุคคล
ที่เกี่ยวของโดยการสนทนาตามธรรมชาติ (naturalistic inquiry ผานการจัดเตรียมชุดคําถามไวลวงหนาและที่เกิดขึ้น
ในขณะสนทนา (ไมมีการกําหนดไวลวงหนา) ระหวางการสัมภาษณ
สรุปผลการวิจัย
ผู วิ จั ย ได ทํ า การเก็ บ ข อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) เกี่ ย วกั บ ข อ เท็ จ จริ ง และข อ
กฎหมายจากผูประกอบการสถานบริการดูแลผูสูงอายุจํานวน 2 รายที่ตอบรับใหเขาสัมภาษณจากจํานวน 4 รายที่ไดมา
จากการเลือกแบบเจาะจงที่ตั้งอยูในอําเภอหาดใหญ ผูรับบริการที่ไดขอมูลจากสถานบริการดูแลผูสูงอายุทั้งที่ใชบริการ
ในสถานบริการและทางสถานบริก ารสง บุค ลากรไปใหบริ การที่ ที่พัก อาศัย ของผูสู งอายุ และสั มภาษณ เจ าหนา ที่
หนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายและทีอ่ าจเกี่ยวของ
1. ขอเท็จจริงจากการสัมภาษณ
1.1 ผูประกอบการธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ
จากการสัมภาษณผูประกอบการทั้งสองรายพบวาสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาเปน
การใหบริการทั้งการที่พักและสงบุคลากรไปดูแลผูสูงอายุที่บานโดยการใหบริการที่พักจะมีทั้งผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเอง
เองไดและชวยเหลือตัวเองไมได มีโรคเรื้อรังและตองการการดูแลอยางใกลชิด โดยผูสูงอายุเหลานั้นจะมีญาตินํามาฝาก
ดูแลและมาเยี่ยมเปนครั้งคราว
ในประเด็นของการจัดตั้งสถานบริการ ผูประกอบรายหนึ่งไดจัดตั้งกิจการโดยไมทราบวาตองมีการขออนุญาต
แตอยางใดเพียงอาศัยวาตนเองประกอบวิชาชีพพยาบาลและมีความรูดานดูแลผูปวยและจายคาภาษีปายที่มีชื่อสถาน
บริการใหกับหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่จัดเก็บเทานั้น รวมถึงไมทราบวาหากมีการขออนุญาตตองดําเนินการอยางไร
และตองขออนุญาตกับหนวยงานของรัฐหนวยงานใด อีกทั้งไมทราบวาการเปดกิจการดูแลผูสูงอายุมีกฎหมายมากํากับ
ควบคุมหรือไม ในขณะที่ผูประกอบการอีกรายนั้นไดเปดสถานบริการโดยจดทะเบียนจัดตั้งเปนหางหุนสวนจํากัด
อยางไรก็ตาม โดยสวนตัวแลวผูประกอบกิจการก็ไมทราบเชนกันวาจะตองขออนุญาตจัดตั้งที่หนวยงานใดและตอง
ดําเนินการอยางไร อีกทั้งไมทราบวามีกฎหมายกํากับควบคุมหรือไม แตทั้งสองตางยินดีหากมีกฎหมายชัดเจนโดยพรอม
ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
สวนรายที่เหลือไมตอบรับผูวิจัยใหเขาสัมภาษณ แตจากการตรวจสอบรายละเอียดที่ปรากฏตามสื่อออนไลน
นั้นมีการจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลและไมมีการจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคล (รายชื่อจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาไมปรากฏชื่อที่ตรงกับชื่อสถานบริการที่ปรากฏตามสื่อออนไลน)
1.2 ผูรับบริการ
ผูรับบริการที่ใหการตอบรับใหเขาสัมภาษณจํานวน 7 ราย พบวาไมไดใหความสนใจกับรูปแบบการจัดตั้ง
สถานบริการวาจะมีลักษณะใด มีใบอนุญาตหรือไม มีความตองการเพียงใหผูดูแลที่ถูกสงมานั้นใหการเอาใจใส อยางไรก็
ตาม ตองการใหผูดูแลมีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุ รวมถึงมีใบประกอบวิชาชีพจากผูใหบริการสถานบริการเพื่อ
ความมั่นใจในความปลอดภัยเทานั้น
1.3 หนวยงานภาครัฐในจังหวัดสงขลา
1.3.1 หนวยงานสาธารณสุขระดับเทศบาล
เทศบาลโดยรวมมีทั้งที่ประกาศและไมประกาศใหกิจการที่ใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานเปนกิจการอันตราย
เทศบาลที่มีการประกาศแลวจะมีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตไวเนื่องจากกิจการดังกลาวเปนกิจการ
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ที่ตองมีการจัดเก็บภาษีโดยเปนการจัดเก็บภาษีใบอนุญาตที่เกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ในขณะที่เทศบาล
ที่ยังไมประกาศใหเหตุผลตรงกันทั้งหมดวาเนื่องจากในพื้นยังไมมีกิจการดังกลาวมาขออนุญาตแตก็พรอมที่จะออกเทศ
บัญญัติเพื่อประกาศใหกิจการดังกลาวเปนกิจการอันตรายตอสุขภาพหากจะดําเนินกิจการตองมาขออนุญาตกับทาง
เทศบาลในพื้นที่เพื่อเปนการเตรียมการรองรับสังคมผูสูงอายุ
1.3.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในการเปดสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชนทางสาธารณสุขจังหวัดไมมีอํานาจหนาที่ในการดูแลเพราะไม
มีกฎหมายใหอํานาจไว กฎหมายใหอํานาจไวจะเปนการจัดตั้งคลินิกที่จะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ หรือในกรณี
ของบานพักคนชรา เชน บานพักคนชราปากเกร็ดของรัฐมีการจดทะเบียนถูกตอง แตการจัดตั้งสถานบริการดูแล
ผูสูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาเปนการจัดตั้งโดยไมมีกฎหมายมารองรับหรือควบคุมดูแลในสวนนี้
1.3.3 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
อํานาจของสํานักงานจะเปนลักษณะการขออนุญาตเพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่เปนสถานบริการเพื่อเปนรายได
ใหกับทองถิ่นที่สถานบริการนั้นตั้งอยู ถาเปนการดูแลผูสูงอายุในอํานาจหนาที่จะเกี่ยวกับศูนยบริการดูแลผูสูงอายุที่
หนวยงานภาครัฐจัดตั้งขึ้นเนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับการดําเนินงานในสังกัด คือ กรมกิจการผูสูงอายุซึ่งมีหนาที่ดูแล
ผูสูงอายุที่ยากไร ไมมีที่พักอาศัย
1.3.4 สํานักงานพาณิชยจังหวัด
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไมมีหนาที่เขาไปตรวจสอบสถานบริการวาไดดําเนินการไปตามที่ไดจดแจงไวหรือไม
หนวยงานมีหนาที่เพียงรับจดแจงการประกอบกิจการและการสงเสริมเกี่ยวกับสินคา โดยมีสถานบริการดูแลผูสูงอายุ
ตามที่ตรวจสอบไดมีการจดแจงประกอบกิจการในรูปหางหุนสวนจํากัดและบริษัท อยางไรก็ตาม ไมมีลักษณะการจด
แจงเปน “สถานพยาบาล” แตอยางใด
1.3.5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
โรงพยาบาลสง เสริมสุ ขภาพตํ าบลไม มีหนาที่ หรืออํา นาจใด ๆ ที่เ กี่ยวขอ งกับสถานบริก ารดูแลผูสูงอายุ
ภาคเอกชนจึงไมไดเขาไปดูแล
2. มาตรการทางกฎหมาย
2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบัญญัติไวในมาตรา 71 ใหเปนหนาที่ของรัฐที่จะ
พึงใหความชวยเหลือสตรีสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับกอน
ๆ ไดบัญญัติรองรับสิทธิของผูสูงอายุที่จะมีระบบสุขภาพที่ดี ไดรับการจัดบริการจากหนวยงานของรัฐที่เพียงพอและรัฐมี
หนาที่ตองสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของภาคเอกชนที่มีตอ
ผูสูงอายุ
2.2 แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) กําหนดหนาที่ของภาครัฐที่จะตองสงเสริมการเขามา
มีสวนรวมองภาคเอกชนในระบบบริการสุขภาพของผูสูงอายุไวหลายประการ เชน ภาครัฐตองสนับสนุนใหภาคเอกชน
จัดบริการดานสุขภาพและสังคมใหแกผูสูงอายุที่มีกําลังความสามารถซื้อบริการดังจากภาคเอกชนได โดยมีการดูแล
กํากับมาตรฐานและคาบริการที่เปนธรรมดวย
2.3 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) ขึ้นเพื่อ
ดําเนินการสนับสนุน และคุมครองสิทธิของผูสูงอายุซึ่งตอมาคณะกรรมการดังกลาวไดออกประกาศกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ
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วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุน การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมใหผูสูงอายุ
ตามความจําเปนอยางทั่วถึง
2.4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหกิจการใด ๆ
เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามมาตรา 31 และใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นระบุ
ใหกิจการที่เปนอันตรายดังกลาวทั้งหมดหรือบางกิจการเปนกิจการที่ถูกควบคุมในทองถิ่นนั้นเพื่อประโยชนในการกํากับ
ดูแลกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศกําหนดนั้นตามมาตรา 32 และไดใหอํานาจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือ
กํากับดูแลกิจการใด ๆ ตามกฎหมายฉบับนี้ตามมาตรา 6 (1) โดยกฎกระทรวงดังกลาวจะมีผลบังคับเปนการทั่วไปทุก
ทองถิ่นหรือใชบังคับเฉพาะทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งก็ได ซึ่งเมื่อกฎกระทรวงใชบังคับในทองถิ่นใดแลว ราชการสวน
ทองถิ่นนั้น ๆ จะตองดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนด เวนแตในกรณีมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษ
เฉพาะทองถิ่น ราชการสวนทองถิ่นจึงอาจดําเนินการแตกตางไปจากที่กฎกระทรวงกําหนดได แตจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุข และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีกอนตามมาตรา 7 ดังนั้น กฎกระทรวงนี้จึงมี
สภาพบังคับใหราชการสวนทองถิ่นตามปฏิบัติตาม เวนแตกรณีจําเปนหรือเหตุผลพิเศษและไดรับอนุญาตแลว ราชการ
สวนทองถิ่นจึงจะสามารถไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงได
ตอมากระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
(ฉบับที่ 6) กําหนดใหการประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งตามขอ
2 ของประกาศฉบับ ดัง กล าว การประกอบกิ จการให บริ การดู แลผูสู งอายุ ที่ บา น หมายถึง การประกอบกิจ การที่
ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ (ที่มีอายุเกิน 60 ปขึ้นไป) ที่บานของผูรับบริการ ทั้งนี้ ไมวาการประกิจการนั้นจะ
มีสถานที่รับดูแลผูสูงอายุหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม
2.5 ขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่
กําหนดหนาที่ของรัฐที่จะพึงใหความชวยเหลือสตรีสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งความชวยเหลือ
ดังกลาวจะมาสูผูสูงอายุไดนั้นตองอาศัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาทในการดําเนินการ เนื่องจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานภาครัฐที่อยูใกลชิดประชาชนจึงเปนหนวยที่ทราบถึงสภาพปญหาความเปนอยูของ
ผูสูงอายุในพื้นที่และสามารถตอบสนองความตองการทางสุขภาพและตอบสนองการใหบริการใหแกผูสูงอายุไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละระดับ มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนโดยใหการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนชราตามมาตรา 16 (10)
2.6 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ไดใหนิยาม “สถานพยาบาล” ไวในมาตรา 3 วา
เปนสถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะที่ไดจัดไวเพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
ทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพกายภาพบําบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทยตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเทคนิคการแพทย การประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและการประกอบ
วิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย หรือการประกอบวิชาชีพทางการ
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แพทยและสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ทั้งนี้ โดยกระทําเปนปกติธุระไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทน
หรือไม
อธิปรายผล
1. จากการที่ภาครัฐไดตระหนักถึงผลกระทบอยางตอเนื่องในระยะยาวตอสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ
และการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพของประเทศไทย อันเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นอยางรวดของจํานวนและสัดสวน
ของผูสูงอายุของประเทศไทย ภาครัฐจึงไดจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ขึ้น โดยแผน
ดังกลาวไดกําหนดหนาที่ของภาครัฐที่จะตองสงเสริมการเขามามีสวนรวมองภาคเอกชนในระบบบริการสุขภาพของ
ผูสูงอายุไวหลายประการ ตามนโยบายที่รัฐธรรมนูญที่ไดกําหนดหนาที่ใหรัฐสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีระบบ
สุขภาพที่ดี และสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการใหบริการของภาคเอกชน
เชน ภาครัฐตองสนับสนุนใหภาคเอกชนจัดบริการดานสุขภาพและสังคมใหแกผูสูงอายุที่มีกําลังความสามารถซื้อบริการ
ดังกลาวจากภาคเอกชนได โดยมีการดูแลกํากับมาตรฐานและคาบริการที่เปนธรรมดวย จากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
และแผนผูสูงอายุดังกลาว ภาครัฐจะตองดําเนินการตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหมีผูประกอบธุรกิจใหบริการดูแลผูสูงอายุเพิ่ม
มากขึ้น และขณะเดียวกันตองกํากับดูแลมาตรฐานการใหบริการดังกลาวดวย และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละระดับมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ของตนโดยใหการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปน
หนวยงานภาครัฐที่อยูใกลชิดประชาชนและทราบถึงสภาพปญหาของพื้นที่จึงสามารถตอบสนองความตองการทาง
สุขภาพและการใหบริการของภาคเอกชนตอผูสูงอายุไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพจึงเปนหนวยงานที่เหมาะสมที่
จะใชอํานาจและมีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลมาตรฐานการใหบริการดังกลาวดวยเพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูสูงอายุ
ตามนโยบายที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อยางไรก็ตาม ตามผลการวิจัยหนวยงานเหลานี้ยังมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนบุคลากรและความรูความสามารถซึ่งอาจจะตองการการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุในดานสุขภาพและความเปนอยูได
2. การจดแจงประกอบกิจการสถานบริการดูแลผูสูงอายุของภาคเอกชน หากเขาขายเปน “สถานพยาบาล”
จะตองมีการจดทะเบียนเปน “สถานพยาบาล” ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ การ
จัดตั้งธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลานั้นไมมีการขอจัดตั้งเปน “สถานพยาบาล” หาก
พิจารณาตามลักษณะของสถานบริการดูแลผูสูงอายุถือไดวาเปนการใหบริการในดานของการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุที่
มีลักษณะคลายคลึงกับสถานพยาบาล แมไมใชการรักษาผูสูงอายุใหหายจากโรคภัยไขเจ็บอยางเชนสถานพยาบาลก็ตาม
และในสถานบริการก็มีการใชเครื่องมือทางการแพทยใหบริการแกผูสูงอายุ เชน การใชเครื่องชวยหายใจสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงชวยเหลือตัวเองไมได และการใชสายยางใหอาหารเหลวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะกลืนอาหาร
เองไมได เปนตน ซึ่งบุคคลที่จะใชเครื่องมือทางการแพทยเหลานี้ไดตองมีทักษะฝมือที่จะทําการเพื่อใหบริการไดใน
ลักษณะของบุคลาการทางการแพทย ดังนั้น จึงทําใหสถานบริการลักษณะนี้อาจเขาขาย “สถานพยาบาล” เถื่อนได
อยางไรก็ตาม แมไมเขาขายการเปน “สถานพยาบาล” อยางชัดเจนก็ตองมีการควบคุมการจัดตั้งกิจการที่ใกลเคียงกับ
การจัดตั้ง “สถานพยาบาล”ในขณะเดียวกันการทํางานของหนวยงานภาครัฐที่รับจดแจงการประกอบกิจการกับ
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หนวยงานที่ออกใบอนุญาตยังไมบูรณาการเขาดวยเหมือนกับการทําหนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่ออกใบอนุญาตและ
รับจดแจงการประกอบกิจการที่มีลักษณะเปน “สถานพยาบาล”
3. การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานซึ่งเปนลักษณะหนึ่งของการใหบริการของสถานบริการ
ดูแลผูสูงอายุในจังหวัดสงขลาถูกประกาศใหเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2558 ดังกลาว ซึ่งอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งใหอํานาจหนาที่แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อควบคุม
การประกอบกิจการดังกลาวในทองถิ่นของตนได และหากทองถิ่นใดไมออกขอกําหนดตามกฎกระทรวงเพื่อควบคุมการ
ประกอบกิจการประเภทนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะตองมีเหตุผลพิเศษและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี อยางไรก็
ตาม จากผลการวิจัยยังมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายพื้นที่ยังไมมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นรองรับนับไดวาเปน
การไรภาวะการควบคุมทั้งจากมาตรการกฎหมายและหนวยงานภาครัฐซึ่งไมเปนผลดีกับผูสูงอายุที่ใชบริการที่นับวันจะ
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
4. คุณสมบัติและหลักเกณฑและหลักเกณฑการปฏิบัติของผูประกอบการและบุคลากรของสถานบริการมีการ
จัดทําคําแนะนําของคณะกรมการสาธารณสุข เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่
บานซึ่งกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติไว อยางไรก็ตาม คําแนะนําดังกลาวไมมีสถานะทางกฎหมายจึง
ขึ้นอยูหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่จะเห็นควรนําเอาคําแนะนําไปประกอบในการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นหรือไม ซึ่งจาก
ผลการวิจัยสําหรับเทศบาลในจังหวัดสงขลาที่มีการประกาศใหกิจการดังกลาวอยูในความควบคุมแตไมมีการกําหนด
รายละเอียดตามคําแนะนําดังกลาว ทั้งนี้ ตามผลการวิจัยนั้นผูประกอบการในจังหวัดสงขลาก็มีความตองการใหมี
มาตรการทางกฎหมายที่จะเขามาควบคุมโดยเฉพาะการกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติ และพรอมที่จะ
ดําเนินการใหถูกตองเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูรับบริการเมื่อสังคมไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุสมบูรณในอีกไมกี่ป
ขางหนาซึ่งจะมีผูประกอบการลักษณะนี้เกิดขึ้นมากมายในอนาคต ทั้งนี้ ผูวิจัยเห็นวาอาจใชมาตรการควบคุมที่ใกลเคียง
หรือเหมือนกันกับมาตรการควบคุมที่หนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ใชควบคุมสถานบริการดูแลผูสูงอายุภาครัฐเปน
ตนแบบได หรือกิจการที่มีลักษณะการใหบริการที่คลายคลึงกันแตไมใชสถานพยาบาล แตมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเพื่อจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก คือ กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. 2549 ซึ่งอาศัยอํานาจตามมาตรา 6 และมาตรา 52
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งอาจใชเปนตนแบบในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเพื่อจัดตั้งเปนสถานบริการดูแลผูสูงอายุไดเพียงแตตองมีการทบทวนรายละเอียดให
สอดคลองกับการดูแลผูสูงอายุ
ดังกลาวขางตน การกําหนดมาตรการและกลไกทางกฎหมายออกมาเปนการเฉพาะเพื่อควบคุมสถานบริการ
ดูแลผูสูงอายุเปนแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเพื่อใหการคุมครองผูสูงอายุที่รับบริการจากสถานบริการภาคเอกชน
โดยมีหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจและหนาที่เปนกลไกหลักในการที่จัดหามาตรการที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุน
สงเสริม จัดสรรงบประมาณ เพื่อการดูแลผูสูงอายุซึ่งจะเปนประชากรกลุมใหญของสังคมไทยในอนาคตตอไป

ภาคบรรยาย
394

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”

ขอเสนอแนะ
1. กฎหมายเฉพาะเป นแนวทางที่เ หมาะสมในการกํา หนดมาตรการควบคุ ม สถานบริ ก ารดู แลผู สูง อายุ
ภาคเอกชน
2. หนวยงานภาครัฐที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการกําหนดระบบ กลไกและนโยบายเพื่อออกมาตรการ
และทําหนาที่ควบคุม ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นเนื่องจากมีความใกลชิดกับความเปนอยูของผูสูงอายุ อยางไรก็
ตาม ตองอาศัยการบูรณาการการทํางานรวมกันกับหนวยงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแล
ผูสูงอายุเพื่อชวยเหลือใหผูสูงอายุไดรับการคุมครองที่มีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยในเรื่องนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจากการไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือจากผูที่
เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1. สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนพัฒนานักวิจัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ความชวยเหลือในการใหขอมูลเพื่อผลสําเร็จในการวิจัยจากการตอบรับใหเขาสัมภาษณ ไดแก
2.1 ผูประกอบการธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุ ไดแก นางกมลทิพย มีเรี่ยม (คุณแอด Nursing Home)
นางวิจิตรา แจมสา (หางหุนสวนจํากัดวิจิตราเซนเตอร) พนักงานดูแลผูสูงอายุในถานบริการดูแลผูสูงอายุ ผู
2.2 ผูรับบริการจากสถานบริการดูแลผูสูงอายุ ไดแก ผูสูงอายุและญาติของผูสูงอายุ
2.3 หนวยงานภาครัฐ ไดแก หัวหนาฝายงานสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองเขารูปชาง เทศบาลตําบลพะวง เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมืองสะเดา
เทศบาลเมืองคอหงส เทศบาลเมืองคลองแห สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หัวหนาฝายพัฒนาสังคมชํานาญการ
พิเศษ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสงขลา นิติกรประจําสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดสงขลา นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ สํานักพาณิชยจังหวัดสงขลา พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลเขารูปชาง (เขาแกว) สาขา 2
3. กลุมนิสิตชั้นปท่ี 4 ปการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการมีสวนรวมการลงพื้นที่
สํารวจและศึกษาขอมูลเพื่อใชจัดทํางานวิจัยชิ้นนี้ใหลุลวง
เอกสารอางอิง
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พุทธศักราช 2546
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