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บทคัดยอ
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 แตปจจุบันยังไมสามารถนําไปสูการบังคับใชไดอยางเปนรูปธรรม
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ประเมินสถานการณปจจุบันและปญหาอุปสรรค (2)
พัฒนากลไกการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน โดนใชการวิจัยแบบผสมผสาน ในพื้นที่ศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยสํารวจขอมูลผูประกอบการและผูรับบริการดวยแบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนารวมกับสนทนากลุม ผูประกอบการและกลุมพนักงานดูแลผูสูงอายุ
สัมภาษณเจาะลึกหนวยงานที่เกี่ยวของ จากนั้นคืนขอมูลดวยการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
พิทักษสิทธิอาสาสมัครโดยขอรับรองจริยธรรมการวิจัย ผลการศึกษาสวนของผูประกอบการพบประเด็น ดังนี้
ดานคุณสมบัติ ไมมีผลการตรวจสุขภาพจิต (รอยละ 63.3) ดานการปฏิบัติ รับพนักงานฯ
ที่มีคุณวุฒิตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 20) และมีประสบการณนอยกวา 1 ป (รอยละ 20)
ไมตรวจสอบหรือประเมินสุขภาพกาย (รอยละ50) และสุขภาพจิตพนักงานฯ (รอยละ 86.7)
ไมติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน (รอยละ 23.4) ผลการศึกษาสวนของพนักงานฯ พบประเด็น ดังนี้
ดานคุณสมบัติละเลยตอการฝกอบรมใหมีคุณสมบัติตรงตามกฎหมายกําหนด
และไมมีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต ไมมีการทําสัญญาจางระหวางผูประกอบการและผูรับบริการ (รอยละ
44) หนวยงานที่เกี่ยวของ เสนอใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรเดียว
และการจดทะเบียนธุรกิจใหผานความเห็นชอบหรือตรวจสอบคุณสมบัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอน

1

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

2

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ขอเสนอแนวทางพัฒนากลไกที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 1. พัฒนาสถานประกอบการ (5 กลไก) 2.
พัฒนาพนักงานดูแลผูสูงอายุ (3 กลไก) 3.พัฒนาผูรับบริการ (3 กลไก) 4. พัฒนาหนวยงานที่เกี่ยวของ (5 กลไก)
และ 5. พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (4 กลไก)

คําสําคัญ: ธุรกิจบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน, พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535, คําแนะนําคณะกรรมการ
สาธารณสุขฯ
บทนํา
การกาวเขาสูสังคมสูงวัย (Aged Society)
เปนปรากฏการณทางประชากรและสังคมที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลก
โดยจํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปนสองเทาหรือประมาณ 1,200 ลานคน ในป พ.ศ. 2568 และจะเพิ่มขึ้นเปน 2,000
ลานคน ในป พ.ศ. 2593 ซึ่งผูสูงอายุสวนใหญอาศัยอยูในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา
มีแนวโนมขาดการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับการเพิ่มจํานวนประชากรผูสูงอายุในสังคม1
สําหรับประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคม สูงวัย (Aging Society) ตั้งแตป 2548 โดยมีสัดสวนประมาณ 1 ใน 5
ของประชากรทั้งหมดหรือราวๆ 11 ลานคน ซึ่งถือไดวาเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society)
และจะกาวกระโดดถึง 14.4 ลานคน ในป พ.ศ. 2593 หรือรอยละ 27 ของพลเมืองทั้งประเทศ2
อยางไรก็ตามการมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกลับไมไดสะทอนถึงภาวะสุขภาพที่ดีของผูสูงอายุเสมอไป
เพราะผูสูงอายุไทยสวนใหญยังคงเผชิญหนากับภาวะพึ่งพาและตองอาศัยการดูแลตอเนื่องในระยะยาว ดวยเหตุนี้
“สถานบริการผูสูงอายุหรือการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน”
จึงเปนธุรกิจสุขภาพที่สามารถตอบโจทยความตองการของครอบครัวไทยในปจจุบันไดเปนอยางดี
ในทางกลับกันยังคงพบความผิดพลาดในการใหหตั ถการของพนักงานดูแลผูสูงอายุ ที่ยังคงปรากฏเห็นไดจากสื่อตางๆ
อยางตอเนื่อง
เพื่อการคุมครองความปลอดภัยใหแกผูสูงอายุไทย กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศให
“การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน” เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามมาตรา 31
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และไดออกคําแนะนําจากคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานขึ้นในป พ.ศ.25533
เพื่อเปนประโยชนแกราชการสวนทองถิ่นในการออกขอกําหนดของทองถิ่นเพื่อควบคุม กํากับ
ดูแลผูประกอบการและพนักงานดูแลผูสูงอายุที่บานใหอยูในเกณฑมาตรฐานเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูสูงอายุ

แตในปจจุบันยังไมสามารถนําขอแนะนําลงสูการปฏิบัติหรือบังคับใชในทองถิ่นไดอยางเปนรูปธรรม
จากชองวางของสถานการณดังกลาว
จึงเปนที่มาของงานวิจัยเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนากลไกธุรกิจผูสูงอายุที่บานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ (1)
ประเมินสถานการณปจจุบันและปญหาอุปสรรค (2)
พัฒนากลไกการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานที่สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี มีมาตรฐาน ของผูสูงอายุในสังคมไทย
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ที่บูรณาการระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากกลุม ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวย (1) ผูประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน (2) พนักงานดูแลผูสูงอายุ (3) ผูรับบริการ
(4) เจาหนาทีจ่ ากหนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของ
โดยไดรบั การพิจารณาอนุมตั ใิ หดาํ เนินการวิจยั จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
EC รหัสโครงการที่ 242
การวิจัยเชิงปริมาณ: เปนการเก็บขอมูลเพื่อสํารวจแบบแผนการดําเนินงานของผูประกอบการ (30 ราย)
ดวยการเลือกแบบเจาะจงจากจากฐานขอมูลและโอกาสการมีสวนรวม และประสบการณของผูรับบริการ (50 ราย)
ที่ยินดีตอบแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากทีมวิจัยดวยความสมัครใจ
แบบสอบสอบถามประกอบไปดวยขอคําถามปลายปดและปลายเปด
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและนําเสนอดวยคาเฉลี่ยและรอยละ
การวิจัยเชิงคุณภาพ:
เปนการเก็บขอมูลระดับลึกจากกลุมตัวอยางเพื่อใหไดขอมูลสถานการณปจจุบันเพื่อใชเปนขอมูลในการพั
ฒนากลไกในลําดับตอไป ดวยกระบวนการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูประกอบการ (10 ราย)
กลุมพนักงานดูแลผูสูงอายุ (จํานวน 50 ราย) และ สัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview)
เจาหนาที่จากหนวยงานราชการที่ควบคุมและกํากับนโยบาย (10 ราย) ขอมูลที่ไดถอดเทปและเรียงพิมพ
จากนั้นจัดลําดับความสําคัญ แลวจึงเรียบเรียงและวิเคราะห (Content analysis)
โดยอาศัยคําอรรถาธิบายของผูใหขอมูลเปนหลัก และวิเคราะหระบบ (System Analysis)
ดวยกระบวนการเชิงคุณภาพ

การจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู:
เปนขั้นตอนการพัฒนากลไกการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานที่ของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน
ทีมวิจัยไดจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยนําเสนอผลการศึกษาเบื้องตนที่ไดจากการเก็บขอมูล
จากนั้นรวมกันวิพากษผลการศึกษา และแสวงหาแนวทางและมาตรการในเชิงปฏิบัติในการติดตาม
ควบคุมและพัฒนากลไกการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน
ผลการศึกษา
1. สถานการณ ปญหา อุปสรรคในมุมมองของผูประกอบการ
1.1 ดานคุณสมบัติ ผูประกอบการธุรกิจใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ
66.7) โดนสวนใหญนิยมจดทะเบียนในลักษณะนิติบุคคล (รอยละ 86.7)
และจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (รอยละ 83.3) สวนใหญรอยละ 70
มีประสบการณดําเนินกิจการมากกวา 3 ป
โดยรอยละ 96.7
เปนผูดําเนินการหรือปฏิบัติหนาที่ผูจัดการเอง สวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอยละ 60)
และในจํานวนนี้มีเพียงรอยละ 6.7 เทานั้น ที่สําเร็จการศึกษาทางดานการพยาบาลและผดุงครรภ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังพบวา ประมาณรอยละ 13.3 ยังไมเคยผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ
มีผลการตรวจสุขภาพกาย รอยละ 90 มีผลการตรวจสุขภาพจิต รอยละ 36.7
ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดใหรายละเอียดระดับลึกถึงเงื่อนไขที่สงผลตอชองวางของการดําเนินงาน
อันเปนผลมาจากการประสานงาน การตรวจสอบ
และการสงตอขอมูลของหนวยงานที่รับผิดชอบตามพันธกิจและหนาที่หลัก
เชนการขึ้นทะเบียนธุรกิจการคาจะไมสามารถตรวจสอบขอมูลการศึกษาหรือประสบการณของพนักงานได
ดังคํากลาวที่วา “รูวาตองตรวจสุขภาพนะ แตตอนไปยื่นจดทะเบียน เขาไมไดขอตรงนี้นะ มีแคบัตรประชาชน”
นอกจากนั้นตัวพนักงานใหความสําคัญกับประสบการณมากกวาหลักฐานทางการศึกษา“คือพื้นฐานมันไมพออยูแ
ลว..แตพื้นฐานคือเรามีประสบการณการดูแลมาแลว” อยางไรก็ตาม
การเขาเรียนเพิ่มเติมเพื่อใหไดมาซึ่งคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด ถือเปนความตระหนักในตัวพนักงาน
หากแตเงื่อนไขของการทํางานที่ไมสอดคลองกับชวงเวลาที่เปดอบรม
ทําใหพนักงานสวนใหญไมมีเวลาและไมสามารถเพิ่มพูนความรูผานระบบได “ก็ไปสมัครเรียนกับโรงเรียนบริบาล
หรือถามีเปดอบรมระยะสั้น 2-3 วัน ก็ไปนะ เพราะเรายังใหมอยู”
ขณะที่บางรายระบุวาจากขอกําหนดที่มุงใหพนักงานผานการอบรมนั้น
อาจเปรียบไมไดกับประสบการณในการปฏิบัติงานจริงที่ผานมา
หรือไมมีผลโดยตรงกับทักษะดานหัตถการหรือความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น

หากแตเปนเพียงองคประกอบเสริมสรางโอกาสในการหางานและเปนชองทางในการเพิ่มคาแรง
“สวนใหญเปนคนดูแลมาอยูแลว แลวไปเรียนเพื่อที่จะไดใบตรงนี้มาเปนเหมือนใบเบิกทาง”
ซึ่งขอกําหนดนี้สงผลกระทบโดยตรงกับตนทุนที่พนักงานตองลงทุนดวยตัวเองและการขาดโอกาสในการทํางานเนื่อ
งจากตองลาไปเรียนหรืออบรม
1.2 ดานการปฏิบัติ
เมื่อพิจารณากรอบแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตามคําแนะนําจากคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง
กิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน (พ.ศ.2553) พบวา
ผูประกอบการมีรูปแบบและวิธีการดําเนินการเปนของตัวเอง
บางสวนมีความสอดคลองกับคําแนะนําคณะกรรมการสาธารณสุขฯ เชน รอยละ 96.7
มีระบบการติดตามประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีการเชื่อมโยงระบบเพื่อสงตอผูสูงอายุ ในกรณีฉุกเฉิน
(รอยละ 80) และมีกลไกเสริมสรางความรูใหกับพนักงานผานการอบรมฟนฟูความรูระหวางปฏิบัติงานรวมดวย
(รอยละ 80) อยางไรประเด็นที่ยังไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับทิศทางที่ พระราชบัญญัติกําหนด กลาวคือ
ขาดการตรวจสอบและประเมินสุขภาพจิตของพนักงานดูแลผูสูงอายุ (รอยละ 86.7)
ขาดการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานดูแลผูสูงอายุ (รอยละ 50) และ
ขาดระบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อติดตามและตรวจสอบการใหบริการของพนักงาน (รอยละ 23.4)
นอกจากนั้นยังพบวา รอยละ 6.7 ของสถานประกอบการมีการจางผูเยาวที่มีอายุตํ่าวา 18 ป
เขามาประกอบอาชีพพนักงานดูแลผูสูงอายุ โดยวุฒิการศึกษาและมีประสบการณในการทํางานนอยกวา 1 ป
(ดังรายละเอียดที่แสดงไวในตารางที่ 1)
ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ สะทอนใหเห็นวา
เงื่อนไขที่สถานประกอบการยังไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุมตามที่พระราชบัญญัติเสนอแนะไว คือ
พนักงานมีการหมุนเปลี่ยนตลอดเวลาและยากตอการควบคุม “เด็กเขาจะชักชวนกันมาตอๆ จากรุนพี่สูรุนนอง
คนเกาออกไปคนใหมเขามา”
อีกทั้งแนวคิดที่เชื่อวาประสบการณเปนเครื่องพิสูจนและมีความหมายมากกวาประกาศนียบัตร ดังคํากลาวที่วา
“ของเราไมไดดูวาตองมีใบอะไร คือมีก็ไดไมมีก็ได แตวาตองมาทดสอบใหผานมาตรฐานของที่เราเซ็ตไว”
หรือบางสถานประกอบการอาจมีกลไกการจัดฝกอบรมจากสถานประกอบการของตัวเอง
“พนักงานของพี่จะอบรมเองฝกที่บาน กอนจะปลอยเคส” หรือใหคําแนะนําสถานที่ฝกอบรมให
แตพนักงานเปนผูเสียคาใชจายในการอบรมดวยตัวเอง “พี่ไมไดสง แตจะแนะนําใหเด็กเขาไปอบรมเอง
เพราะเราไมมีเวลาหาให”
นอกจากนั้นในกรณีผูประกอบการบางรายที่มีความรูดานการพยาบาลจะใชกระบวนการสังเกตสุขภาวะทางกายแล
ะจิตใจดวยตัวเอง ทดแทนการสงตรวจยืนยันจากแพทยหรือบุคลากรทางการแพทย “คือเรามีประสบการณ

มองดูก็รูแลว เบาหวานความดันไมเอาเลย” “สุขภาพจิตคุยก็รู พูดซํ้าๆ ตอบไมตรง พูดไมหยุด
จะรูเลยตอนมาพักกับเรากอนสงตัวออก”
อยางไรก็ตาม ถึงแมสถานประกอบการสวนใหญจะยังไมมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน
แตกลไกตามธรรมชาติระหวางผูรับบริการและสถานประกอบการจะสงถึงกันจะถูกรายงานผานระบบโทรศัพท
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยตรง “แปบเดียวนายจางเขาก็โทรมาแลว ถาไมดี
ทําไมเช็ดกนไมเปนเลย แบบนี้ก็มี” กิจกรรมการติดตามยังคงรวมถึงการเยี่ยมบาน
ซึ่งสวนใหญเปนการติดตามดวยวาจามากกวาการระบุเปนเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม
“พี่มีเยี่ยมติดตาม สามสี่เดือนเยี่ยมที แลวแตสนทางผาน”“รายงานอะไร.. ไมไดใหทําสง
ถามีอะไรก็ใหเขาจดไว ถือวาแจงแลวทางโทรศัพท”
เหนือสิ่งอื่นใด ผูใหขอมูลหลักที่เปนตัวแทนจากสถานประกอบการ
สวนใหญเห็นดวยกับการสรางมาตรฐานทางวิชาชีพ แตขาดความเชื่อมั่นตอหนวยงานภาครัฐ
เนื่องจากไมมีเจาภาพหลักที่เปนจุดเชื่อมโยงขอมูลหรือใหคําแนะนําเมื่อผูประกอบการประสบปญหา
ตลอดจนการออกขอกฎหมายที่ละเลยการมีสวนรวม
เพราะมีผูประกอบการเกินกวาครึ่งจากการสนทนากลุมที่ไมรูจักประกาศคําแนะนําจากคณะกรรมการสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน (พ.ศ.2553) นี้
“คนออกกฎหมายเขาไมไดมีความรูในเรื่องของการจัดสง...กอนจะออกมิไดสอบถามความเห็น
เรายอมรับไมได”
“โดยธรรมชาติ มันมี Structure ของมันอยู โดยไมตองมีการควบคุม
วันหนึ่งบอกวาตองมาควบคุม คือ มันไปแลว ผมวามันยากเกินไป
ยากจะตอบวาควรเปนแบบไหน เราอยากใหมันดี แตปญหามันซับซอน”

“การขึ้นทะเบียนก็นาจะโอเคหรือมีระบบสวนกลางแลวลูกคาสามารถเช็คไดวาผานก็โอเค...แตเจาภาพก็ยังไมชัด
น”
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตามกรอบแนวทางควบคุมการประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน (พ.ศ.2553)
การประเมินการดําเนินงานในปจจุบัน
ตามกรอบแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ
ใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน (พ.ศ.2553)

สถานประกอบการ
(30 แหง)
ดําเนินการ
ยังไมดําเนินการ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยล

ระบบการประเมินสุขภาพและความตองการของผูรับบริการ
ทะเบียนรับสงและประวัติพนักงาน
ระบบติดตาม
ตรวจสอบควบคุมกํากับการปฏิบัติงานพนักงานฯอยางนอยทุก 3 เดือน
ระบบการสงตอในกรณีฉุกเฉิน
ระบบการจัดหาผูปฏิบัติงานแทนกรณีพนักงานดูแลหยุดงาน
ระบบรายงานผลการดําเนินงานและสามารถเรียกดูไดตลอดเวลา
ระบบสัญญาจางกับผูรับบริการที่ชัดเจน
การอบรมฟนฟูพนักงานดูแลผูสูงอายุระหวางปฏิบัติงาน อยางนอยทุก
2 ป หรือศึกษาดูงานการดูแลผูสูงอายุ
พนักงานดูแลผูสูงอายุ มีอายุมากกวา 18 ป
พนักงานดูแลผูสูงอายุ มีคุณวุฒิตั้งแตมัธยมศึกษาตอนตน
พนักงานดูแลผูสูงอายุ มีประสบการณการดูแลไมนอยกวา 1 ป
พนักงานดูแลผูสูงอายุ มีการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
พนักงานดูแลผูสูงอายุ มีการตรวจสุขภาพจิต
พนักงานดูแลผูสูงอายุ มีการตรวจประวัติอาชญากรรม
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2. สถานการณ ปญหา อุปสรรคในมุมมองของพนักงานดูแลผูสูงอายุ
ขอมูลจากการสนทนากลุม พบวาพนักงานดูแลผูสูงอายุที่บานสามารถ แบงไดเปน 2 กลุม ไดแก
(1) พนักงานดูแลผูส งู อายุสงั กัดศูนยหรือสถานประกอบการทีม่ กี ารจดทะเบียนพาณิชย และ (2)
พนักงานดูแลผูส งู อายุทเ่ี ปนอิสระ (Freelance) เปนกลุม ทีร่ บั งานโดยตรงกับผูว า จาง
ซึง่ ปญหาและอุปสรรคในการทํางานสามารถสรุปไดดงั ตอไปนี้
ในมุมมองของพนักงาน
สวนใหญใหความสําคัญกับประสบการณและการทําดวยจิตบริสุทธิ์ที่จะทํางานดานผูสูงอายุมากกวาการพยายามดั
นตัวเองเขารับอบรมตามหลักสูตรเพื่อใหไดมาตรฐานตามที่ พระราชบัญญัติกําหนด
อยางไรก็ตามทางศูนยหรือสถานประกอบการทีส่ งั กัดจะใหการอบรมความรูพ น้ื ฐาน
การดูแลทัว่ ไปใหโดยมีระยะเวลาตัง้ แต 3 5 และ 7 วัน กอนเสมอ บางศูนยฯ มีการฝกปฏิบตั ิ เชน การเปลีย่ นผาออม
การใหอาหารทางสายยาง เมือ่ เขาสูอ าชีพแลวมีบา งทีเ่ ขารับการอบรมตามหลักสูตร

แตสว นใหญยงั ไมสามารถเขารับการอบรมได เนือ่ งจากไมมเี วลาและการสูญเสียรายได
และถือวาตนเองมีประสบการณทาํ งานแลว
สวนผูท ผ่ี า นการอบรมตามประกาศกระทรวงกําหนดพบนอยมากจากการศึกษาครัง้ นี้ นอกจากนัน้
เสียงสะทอนของพนักงานยังแสดงใหเห็นภาพไดวา นายจางใหความสําคัญกับประสบการณ
หนาตาและบุคลิกภาพของพนักงานทีจ่ ะมีผลดานจิตวิทยาและความพึงพอใจใหกบั ผูส งู อายุ มากกวาวุฒบิ ตั ร
ใบรับรองแพทย ผลตรวจสุขภาพ และผลตรวจสุขภาพจิต
ขอมูลจากการสนทนากลุม พบวา พนักงานดูแลผูส งู อายุทเ่ี ปนอิสระ (Freelance)
มีความเปนอิสระและมีโอกาสตอรองในการเลือกทํางานมากกวาพนักงานทีส่ งั กัดศูนยฯ
โดยสามารถประเมินความเปนไปไดในการใหบริการและปฏิเสธการจางงานไดอยางเปนอิสระ แตพนักงานทีส่ งั กัดศูนยฯ
จะมีสญ
ั ญาครอบคลุม มีความปลอดภัยและไดรบั การคุม ครองแตจะถูกหักคาดําเนินการจากสังกัด
ขณะทีพ่ นักงานอิสระตองเผชิญหนาและจัดการกับปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานเองโดยลําพังกับผูส งู อายุและครอบ
ครัวในกรณีทเ่ี กิดปญหา
การจัดการกับปญหาหนางานในกรณีตอ งการคําปรึกษาเรงดวน พนักงานดูแลผูส งู อายุทเ่ี ปนอิสระ
(Freelance) จะมีกลุม ไลนเพือ่ แจงขอมูลขาวสารและเปนพืน้ ทีใ่ หสมาชิกปรึกษาหารือวิธกี ารดูแลผูส งู อายุ
ซึง่ ในกลุม จะมีพยาบาลคอยใหคาํ ปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในกลุม ได สวนพนักงานฯ ทีส่ งั กัดศูนยฯ
การขอคําแนะนําการดูแลไดจากหัวหนาศูนยฯ
ดานการอบรมทวนทวนซํา้ พนักงานดูแลผูส งู อายุสว นใหญไมทราบวาตองมีการดําเนินการ
และเมือ่ ไรถึงเวลาทีต่ อ งอบรม หนวยงานใดเปนเจาภาพหลักในการอบรม ระยะเวลาในการอบรมเปนเทาใด
และคาใชจา ยใครรับผิดชอบ นอกจากนีม้ มี มุ มองวาการทํางานถือเปนการทบทวนอยูท กุ วัน
และเปนประสบการณทไ่ี ดรบั ทีด่ กี วาการอบรมซํา้
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะอื่นๆ การอบรมตามหลักสูตรใชเวลานานเกินไป
ทําใหสว นใหญขาดโอกาสทีจ่ ะเขารับการอบรมและหลักสูตรอบรมฟรีทภ่ี าครัฐจัดใหเปดจํานวนไมกค่ี รัง้ ตอป
นอกจากนีม้ มี มุ มองวาเนือ้ หาการอบรมเปนภาคทฤษฎีมาก ภาคปฏิบตั มิ นี อ ยไมสามารถปฏิบตั ไิ ดจริง
สวนหนังสือรับรองประสบการณจากสถานประกอบการ นายจางมักไมออกให
เปนขอจํากัดสําหรับผูท ผ่ี า นการทํางานแลว และเสนอใหเพิม่ เนือ้ หาเกีย่ วกับการดูแลสภาพจิตใจพนักงานดูแลผูส งู อายุ
ซึง่ ตองการมีทป่ี รึกษาเพือ่ ระบายความเครียดจาการทํางาน และใหมหี นวยงานทีเ่ ปนเจาภาพหลักดูแลวิชาชีพนี้
มีการขึน้ ทะเบียน มีฐานขอมูลทีน่ ายจางสามารถเขามาตรวจสอบได
นอกจากนีอ้ ยากไดรบั การคุม ครองความปลอดภัยจากการทํางาน และการประกันสุขภาพ

“เยอะเกินไปบางครั้งตองทํามาหากิน มันไมมีเวลา และเนนแตทฤษฎี จบมายังทําไมไดก็เยอะ”
“อบรมฟรี ก็สมัครไมทันทุกที ตอนเขาเปดเราก็ติดงาน”
“ถามวาใครเปนเจาภาพหลัก ถามีการขึ้นทะเบียนไวก็จะดีกับเราดวย ดีกับผูสูงอายุดวย”
3 เสียงสะทอนของผูรับบริการ:
เปนการใหคําอรรถาธิบายถึงธรรมชาติของผูสูงอายุและสมาชิกครอบครัว ในฐานะผูรับบริการ พบวา
ผูสูงอายุที่ใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 90 มีอายุอยูในชวงระหวาง 76-80 ป รอยละ 60
มีสถานภาพสมรส รอยละ 40 สวนใหญอาศัยอยูกับลูกหลานในลักษณะครอบครัวขยาย รอยละ 40 โดยรอยละ 50
สามารถเขาถึงบริการจากสถานพยาบาลในกรณีฉุกเฉินในรัศมีไมเกิน 5 กิโลเมตร มีสถานะเปนผูสูงอายุติดบาน
รอยละ 54 มีปญหาในเรื่องความจํา การกลั้นปสสาวะ สุขภาพจิต การมองเห็น การไดยิน ในสัดสวนรอยละ 64, 60,
46, 30 และ 24 ตามลําดับ รอยละ 90 ใชบริการพนักงานดูแลผูส งู อายุจากคําแนะนําและการบอกตอๆกัน
โดยเปนการจางผูประกอบการอิสระ (Freelance) รอยละ 70 และรอยละ 56
มีการทําสัญญาจางระหวางผูประกอบการและผูรับบริการ
จากการสํารวจการใชบริการพนักงานดูแลผูส งู อายุ พบวารอยละ 100
พนักงานดูแลผูส งู อายุเปนผูม เี ชือ้ ชาติและสัญชาติไทย อายุ 31-40 ป รอยละ 56
โดยไมพบวามีพนักงานดูแลผูสูงอายุที่มีอายุนอยกวา 18 ป ดานการศึกษาจบระดับประถมศึกษา รอยละ 10
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา (ปวท.) รอยละ 40 มีประสบการณนอยกวา 1 ป (รอยละ 26) โดยรอยละ 54
ไมมีผลตรวจสุขภาพกาย และ รอยละ 76 ไมมีผลตรวจสุขภาพจิต
เมื่อถามถึงประเด็นศักยภาพของพนักงานดูแลผูสูงอายุ พบวา รอยละ 80
เปนผูมีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุตามกิจวัตรประจําวันไดอยางถูกสุขลักษณะ รอยละ 96 ระบุวา
มีศักยภาพในการสังเกตพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงสุขภาพผูสูงอายุ รอยละ 70
ระบุวาพนักงานดูแลผูสูงอายุมีวุฒิภาวะเหมาะสม มีบุคลิก จิตใจ อารมณดี มีความขยัน อดทน
ออนโยนและมีความเมตตา รอยละ 54
ไดเห็นถึงการพัฒนาตัวเองของพนักงานดูแลผูสูงอายุที่มีการเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง
4. เสียงสะทอนของหนวยงานระดับโครงสรางที่เกี่ยวของ:
จากการสัมภาษณเจาะลึกหนวยงานหลักที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อพัฒนาสถานประกอบการและพนักงานดูแลผูสูงอายุ
ที่บาน 4 หนวยงาน พบประเด็นที่เปนขอจํากัดในการดําเนินงานและไดใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนากลไก
ดังรายละเอียดที่แสดงไวในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 บทบาทหนาที่และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานระดับโ
บทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
ครงสราง
สํานักงานสงเสริม 1.
การศึกษาเอกชน กําหนดมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู
(สช.)
สูงอายุ ไดแก
(1.1) หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ ป 2536
และปรับปรุงใหม ป 2556 จํานวน 420 ชั่วโมง
(1.2) หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุภาวะในพึ่งพิง
ป 2561จํานวน 510 ชั่วโมง
2.
กํากับดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรี
ยนเอกชน
ที่เปดการสอนตามหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ
3. กําหนดมาตรการชวยเหลือ
สงเสริมสนับสนุน โรงเรียน ครู
และบุคลากรที่เกี่ยวของกับหลักสูตการดูแลผูสู
งอายุ
กรมพัฒนาฝมือแ 1.
รงงาน
สงเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒน
าฝมือแรงงาน การฝกอบรมฝมือแรงงาน
(หลักสูตร 420 ชั่วโมง)
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
สาขาพนักงานดูแลผูสูงอายุ
2.
สงเสริมและประสานความรวมมือใหภาครัฐแล
ะภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงา
น สาขาพนักงานดูแลผูสูงอายุ

ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
จากหนวยงาน
1.
กฎหมายที่เกี่ยวของที่ตองนํามาอางอิงในการ
พัฒนาหลักสูตร เกา ลาสมัยไมเอื้อกับ
สภาพปจจุบัน
2.
การดําเนินงานของหลายหนวยงานทับซอนกั
น เชน หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ
มีหลายหลักสูตรจากหลายหนวยงานจะทําให
ประชาชนสับสนวา
จะใชหลักสูตรไหนดีควรมีการบูรณาการรวมกั
นในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรเดียว
และใชทั่วประเทศ
โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลางในการศึ
กษาและพัฒนาหลักสูตร
1.กฎหมายที่เกี่ยวของที่นํามาอางอิงในการพั
ฒนาหลักสูตร เกา ลาสมัย
ไมเอื้อกับสภาพปจจุบัน
2.
การดําเนินงานของหลายหนวยงานทับซอนกั
น เชน หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ
มีหลายหลักสูตรจากหลายหนวยงานจะทําให
ประชาชนสับสน
3. เสนอใหภาคเอกชนที่เอาหลักสูตรของ
พัฒนาฝมือแรงงานไปใช

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

กํากับดูแลและออกใบวุฒิบัตร
เนื่องจากพบปญหารองเรียน
การรับจดทะเบียนพาณิชย ในรูปแบบนิติบุคคล การจดทะเบียนใชเพียงสําเนาบัตรประชาชน
ซึ่งเจาหนาที่ไมอาจรูไดเลยวามีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑหรือมีการนําบุคคลอื่นมารวมเปนก
รรมการ
เสนอแนะใหหนวยงานที่เกี่ยวของหากเห็นวา
สําคัญและเปนประโยชนตอประชาชน
สามารถทําหนังสือขอความรวมมือใหการขอจ
ดทะเบียนธุรกิจตองผานความเห็นชอบหรือต
รวจสอบคุณสมบัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

สถาบันคุณวุฒิวิช 1. จัดทํามาตรฐานอาชีพพนักงานดูแลผูสูงอายุ
าชีพ (สคช.)
ชั้น 1 ถึง ชั้น 4
2.
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชี
พพนักงานดูแลผูสูงอายุ
3.
รับรองหนวยงานใหเปนหนวยสอบมาตรฐานอา
ชีพพนักงานดูแลผูสูงอายุ

1. บรรจุเรื่องสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพ
ของอาชีพพนักงานดูแลสูงอายุไวใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
2.
ผนวกสมรรถนะวิชาชีพอาชีพพนักงานดูแลสูง
อายุในหลักสูตรการเรียน
การสอนหรือการอบรม
เพื่อใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. การคืนขอมูลงานวิจัยสูทองถิ่นและการวิพากษเพื่อพัฒนากลไกในอนาคต:
เพื่อใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากขอคนพบงานวิจัยสูการพัฒนาและประยุกตใชเพื่อประโยชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารไดถกู จัดขึน้
ภายใตการแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นจากผูป ระกอบการ ผูด แู ลผูส งู อายุ ผูร บั บริการ (ผูสูงอายุ/ญาติ)
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และกรุงเทพมหานคร รวมจํานวน 60 คน
ผานการระดมความคิดเห็นดวยการประชุมกลุมใหญและการประชุมกลุมยอย
พบแนวทางที่สามารถพัฒนากลยุทธและกลไกการพัฒนาการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน ที่ตองมีการบูรณาการใน
5 มิติ ที่ครอบคลุม (1) พัฒนาสถานประกอบการใหไดมาตรฐาน (2) พัฒนาพนักงานดูแลผูสูงอายุ (3)
พัฒนาผูรับบริการ (4) พัฒนาบทบาทหนวยงานระดับโครงสราง (5) พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 กลยุทธและกลไกในการพัฒนาการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน
กลยุทธ

กลไกการพัฒนา
กลยุทธที่ 1
1. กลไกการพัฒนาระบบคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติไดมาตรฐานตาม
พัฒนาสถานประกอบการใหไดมาต กฎหมายกําหนด
รฐาน
2. กลไกการพัฒนาฐานขอมูล
ทะเบียนรับสงและประวัติพนักงานฯใหตรงตามกฎหมายกําหนดสามารถเรียกดูได
ตลอดเวลา
3. กลไกการพัฒนาศักยภาพพนักงานฯ
การสงเสริมใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร การจัดใหมีการอบรมทวนซํ้า
4. กลไกการพัฒนาระบบติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานฯ
อยางตอเนื่อง การใหคําปรึกษาแนะนํา และการออกแบบระบบสงตอกรณีฉุกเฉิน
5. กลไกการพัฒนาเครือขายผูประกอบ เพื่อเปนสังคมแหงการแลกเปลี่ยน
องคความรูและรับการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 2
1. กลไกการพัฒนาตัวเองตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาพนักงานดูแลผูสูงอายุ
และเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอสมรรถนะวิชาชีพเพื่อการพัฒนาตนและสังคมผูสูงอา
ยุ
2. กลไกการพัฒนาระบบรายงานผลการดูแลที่เปนลายลักษณอักษร
ตอสถานประกอบการหรือแมขายเพื่อใชเปนหลักฐานในกรณีเกิดเหตุไมคาดคิดแล
ะ
การฟองรอง
3. กลไกการพัฒนาระบบเพื่อนชวยเพื่อน
การสรางสหภาพแรงงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือกัน
กลยุทธที่ 3
1.
พัฒนาผูรับบริการ
กลไกการพัฒนาการเขาถึงฐานขอมูลสถานประกอบการและพนักงานดูแลผูสูงอายุ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. กลไกการพัฒนาทัศนคติที่ดีตออาชีพพนักงานดูแลผูสูงอายุ
3. กลไกการพัฒนาชองทางสงเรื่องรองเรียน ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการ
รับบริการ
กลยุทธที่ 4
1. กลไกการพัฒนาหนวยงานกลางในฐานะศูนยรวมขอมูล
พัฒนาบทบาทหนวยงานระดับโคร ที่ผูรับบริการสามารถคนหาและเลือกรับบริการ

งสราง

2. กลไกการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางที่ครอบคลุมองคความรูดานทฤษฏี
การปฏิบัติ
3. กลไกการพัฒนาสภาองคกรวิชาชีพ ใหมีบทบาทในการควบคุมกํากับดูแล
4. กลไกพัฒนาระบบการจางงาน
การคุมครองแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ชัดเจนและเปนธรรม
5.
กลไกการพัฒนาบทเฉพาะกาลที่เอื้อประโยชนตอสถานประกอบการและพนักงาน
ที่มีประสบการณยาวนานที่อาจไมสอดคลองกับขอกําหนดกฎหมาย
กลยุทธที่ 5
1. กลไกการพัฒนาประกาศและบังคับใชขอกําหนดทองถิ่น
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น กิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน
เพื่อควบคุมการอนุญาตการประกอบกิจการใหไดตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
2. กลไกการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ พนักงานดูแลผูสูงอายุ
สงเสริมการอบรมแบบไมมีคาใชจายหรือระบบ co-payment
โดยเฉพาะการอบรมฟนฟู
3. กลไกการจัดการศูนยรับเรื่องรองเรียนและไกลเกลี่ยในกรณีเกิดปญหา
ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. กลไกการเสริมสรางกระบวนการตรวจประเมินรับรอง การติดตามเฝาระวัง
การกําหนดบทลงโทษและการบังคับใชที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ในประเด็นของผูประกอบการ พบวา
สวนใหญเห็นดวยกับการพัฒนามาตรฐานธุรกิจบริการดูแลผูสูงอายุที่บานตามพระราชบัญญั
ติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
แตหนวยงานราชการที่เกี่ยวของจําเปนตองสงตอและเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันภายใตหลักของการบูรณาการที่เอื้
อตอการประกอบธุรกิจ และสามารถเบ็ดเสร็จในหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
เพื่อไมใหเกิดการซํ้าซอนหรือตกหลนในกระบวนการติดตามประเมินผล
อีกทั้งหนวยงานหลักที่เปนเจาภาพจําเปนตองถูกสถาปนาเพื่อเปนศูนยกลางของการติดตอประสานงานและการดําเ
นินการใหไดมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติกําหนดไว
ซึ่งความชัดเจนที่เกิดขึ้นจะชวยสงผลใหวงจรพนักงานผูดูแลผูสูงอายุมีความอยูตัว
ไมหมุนเวียนเปลี่ยนถายจนยากที่จะควบคุมคุณภาพของพนักงาน นอกจากนั้นการอบรมแบบไมเสียคาใชจาย หรือ

ในลักษณะ Co-payment อาจเปนแรงหนุนเสริมกลไกการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อยางไรก็ตามชวงเวลาในการอบรมยังคงเปนสิ่งที่สําคัญ หากการอบรมสามารถเกิดขึ้นผานการเรียนรูนอกหองเรียน
การอบรมออนไลน หรือ การเก็บชั่วโมงปฏิบัติจากงานประจําที่ไมใหพนักงานสูญเสียโอกาสและรายได
จะชวยเกื้อใหเกิดการพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
กรณีพนักงานดูแลผูสูงอายุ พบประเด็นละเลยตอการฝกอบรมใหมีคุณสมบัติตรงตามกฎหมายกําหนด
และไมมีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยจะมีการตรวจสุขภาพเฉพาะกรณีที่นายจางรองขอ
ซึ่งประเด็นเหลานี้เกิดจากการขาดเจาภาพหลักในขึ้นทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบัติ
เอกสารหลักฐานของพนักงานดูแลผูสูงอายุ
นอกจากนั้นยังพบวาพนักงานสังกัดศูนยดูแลรับงานโดยไดรับขอมูลสุขภาพของผูสูงอายุที่ไมครบถวน
ซึ่งอาจเกินศักยภาพหรือความสามารถของพนักงาน จนเกิดเหตุที่ไมคาดคิดได และ พบพนักงานฯ
ไมไดเขารับการอบรมทบทวนซํา้ เนือ่ งจากผูป ระกอบการไมจดั การอบรมให
และจุดออนของพนักงานดูแลผูส งู อายุทเ่ี ปนอิสระ (Freelance)
คือขาดทีป่ รึกษาใหคาํ แนะนํากรณีประสบปญหาจากการดูแล
ซึ่งปญหาเหลานี้ขาดหนวยงานตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
และขาดกลไกสนับสนุนชวยเหลือพนักงานฯดานการใหคําปรึกษาการดูแลผูสูงอายุที่ทันทวงที ขณะที่ปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะอื่นๆ พนักงานฯ ที่ผานการอบรมตามหลักสูตร
แตไมสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ดจริงเนือ่ งจากเนือ้ หาหลักสูตรเปนภาคทฤษฎีมากกวาปฏิบตั ิ
และการเปดอบรมยังไมเพียงพอและทัว่ ถึง
และเสนอใหมกี ารเพิม่ เติมเนือ้ หาหลักสูตรเกีย่ วกับพัฒนาสภาพจิตใจพนักงานฯ
ซึง่ บางครัง้ ตองเจอกับผูส งู อายุทม่ี อี าการทางจิตและตองการใหมที ป่ี รึกษาเพือ่ ระบายความเครียดจาการทํางาน
นอกจากนีพ้ บปญหานายจางไมออกหนังสือรับรองประสบการณให ซึง่ ภาครัฐควรจัดใหมรี ะบบฐานขอมูล
การขึน้ ทะเบียน ทีน่ ายจางสามารถเขามาตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด และพนักงานฯ
ควรไดรบั การอบรมกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ เชน การคุม ครองความปลอดภัยจากการทํางาน และการประกันสุขภาพ
สําหรับผูรับบริการ สวนใหญใชบริการพนักงานดูแลผูส งู อายุจากคําแนะนําและการบอกตอ ๆ กัน
ซึ่งภาครัฐควรมีฐานขอมูลผูประกอบการและพนักงานดูแลผูสูงอายุที่ประชาชนเขาถึงได
และพบวาไมมีมีการทําสัญญาจางระหวางผูประกอบการและผูรับบริการ
ซึ่งควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูรับบริการทําสัญญาจางทั้งนี้เพื่อประโยชนตอผูรับบริการเองและทุกฝายที่เกี่ยวข
อง นอกจากนี้พบวาครอบครัวและผูสูงอายุใหความสําคัญกับประสบการณ
บุคลิกและหนาตาที่จะสรางความสบายใจและพึงพอใจใหกับผูสูงอายุ
มากกวาประกาศนียบัตรและผลการตรวจสุขภาพ

ซึ่งสวนหนึ่งอาจเกิดจากความไมรูกฎหมายของผูรับบริการถึงมาตรฐานคุณสมบัติของพนักงานดูแลผูสูงอายุ
จึงควรเผยแพรประชาสัมพันธใหผูรับบริการมีการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ
หนวยงานระดับโครงสรางที่เกี่ยวของ ควรมีการบูรณาการในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรเดียว
โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลางในการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
สวนระบบการขออนุญาตและจดทะเบียนของผูประกอบการที่มีอยูในปจจุบันเปนเชิงพาณิชยเทานั้น
เสนอแนะใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําหนังสือขอความรวมมือใหการขอจดทะเบียนธุรกิจตองผานความเห็นชอบหรือ
ตรวจสอบคุณสมบัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอน
และที่สําคัญผลักดันใหมีการประกาศและบังคับใชขอกําหนดทองถิ่น เพื่อควบคุมการอนุญาต
การประกอบกิจการใหไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้หนวยงานที่จัดทําและรับรองมาตรฐานอาชีพพนักงานดูแลผูสูงอายุ
เสนอใหมีการผนวกสมรรถนะวิชาชีพอาชีพพนักงานดูแลผูสูงอายุในหลักสูตรการอบรม
และบรรจุเรื่องสมรรถนะวิชาชีพ เพิ่มในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจะทําใหผูผานการอบรมมีสมรรถนะมากยิ่งขึ้น
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