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Highlight 

  Home care เป็นธุรกจิดูแลผูส้งูอายุทีบ่า้น ทีต่อบโจทย์ความต้องการของผูส้งูอายุใน
สงัคมไทยที่นิยมอยู่บ้าน โดยที่ธุรกิจยังมีแนวโน้มพัฒนารูปแบบการให้บริการที่
ครอบคลุมมากขึน้ ทัง้การบรกิารพืน้ฐานทีดู่แลด้านสุขภาพไปสู่การบรกิารที่ครบวงจร 
ซึง่รปูแบบธุรกจิแบบแฟรนไชสเ์ป็นการขยายธุรกจิทีน่่าสนใจ เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนต ่า 
ใหผ้ลตอบแทนสงู และยงัมโีอกาสเตบิโตอย่างต่อเนื่องจากจ านวนผูส้งูอายุทีจ่ะเพิม่ขึน้
ในอนาคต ตลอดจนมกีารจดัการทีเ่ป็นระบบ ตัง้แต่การคดักรองผูดู้แลและมโีรงเรยีนจดั
อบรมผูด้แูลใหม้มีาตรฐานในการบรกิารทีเ่หมอืนกนั  

 การสรา้งมาตรฐานของบุคลากรและการมรีะบบการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นปจัจยั
ส าคญัทีจ่ะช่วยใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิ home care ประสบความส าเรจ็ในการประกอบ
ธุรกจิ โดยสามารถจดัอบรมผู้ดูแลให้มคีวามเชี่ยวชาญในการให้บริการที่มมีาตรฐาน 
ทัง้นี้ กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลจะมคีวามได้เปรยีบในการลงทุนมากกว่าผู้ประกอบการ
กลุ่มอื่น เนื่องจากมีผู้ดูแลที่มีทกัษะพยาบาลและมีความรู้ทางการแพทย์ในการดูแล
ผูป้ว่ยอยู่แลว้ นอกจากนี้ ควรจะมกีารพฒันาระบบการใหบ้รกิาร โดยน าระบบ IT มาใช้
ในการจดัหาผูด้แูลและวางแผนการดแูลใหเ้หมาะกบัผูส้งูอายุแต่ละคน รวมถงึใชบ้นัทกึ
ขอ้มลูเพื่อพฒันาธุรกจิต่อไปในอนาคต 

 

 

Home care เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการการดูแลผู้สูงอายุไทยที่มีแนวโน้มอยู่ล าพังมากข้ึน 
ปจัจุบนัไทยมีจ านวนผู้สูงอายุราว 11 ล้านคน หรือประมาณ 16% ของประชากรทัง้ประเทศ และคาดว่าภายในปี 2031 จะ
เพิม่ขึน้เป็น 19 ลา้นคน หรอืประมาณ 28% ของประชากรทัง้ประเทศ ซึง่จะเขา้สู่สงัคมสูงวยัอย่างเตม็รูปแบบ ทัง้นี้ จากผล
ส ารวจของอไีอซ ีพบว่าผูสู้งอายุกว่า 90% ต้องการอาศยัอยู่ในบา้นของตนเองหลงัจากทีเ่กษียณอายุ และดว้ยรูปแบบสงัคมที่
เปลี่ยนไป ปจัจุบนัขนาดครวัเรอืนมขีนาดเลก็ลงเหลอืเพยีง 3 คน เมื่อลูกหลานต้องออกไปท างานไม่มเีวลาดูแลผูสู้งอายุทีอ่ยู่
บา้นเพยีงล าพงั โดยเฉพาะผู้สงูอายุตดิบ้านและตดิเตียงซึง่เป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลมากทีสุ่ด ซึง่ด้วยแนวโน้มอายุขยัเฉลี่ย
ของคนทีจ่ะเพิม่ขึน้เป็น 80 ปี ในปี 2020 จะยิง่ท าใหส้ดัส่วนผูสู้งอายุตดิบา้นและตดิเตยีงมคีวามต้องการการดูแลเพิม่ขึน้เป็น 
36% (รปูที1่) นอกจากนี้ การดแูลรกัษาตวัทีบ่า้นมคี่าใชจ้่ายต ่ากว่าการรกัษาตวัอยู่ทีโ่รงพยาบาลเฉลีย่ราว 3 เท่า จงึเป็นโอกาส
ของธุรกจิ home care ในการตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายุไทยทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต 

ธุรกิจ home care มีแนวโน้มพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมมากกว่าแค่การดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอาย ุตวัอย่างทีน่่าสนใจคอื ธุรกจิ home care ของสหรฐัฯ ซึง่นอกจากการใหบ้รกิารพืน้ฐานหลกัในการใหค้วามช่วยเหลอื
ในกจิวตัรประจ าวนั (daily assistance) เช่น การช่วยเหลอืดา้นการเคลื่อนไหว การนดัพบแพทย ์การจดัเตรยีมยา แลว้ ยงัมกีาร

17 พฤษภาคม 2017 
 ธุรกิจ home care ดีต่อใจวัยเกษียณ 
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พฒันารปูแบบมาสูก่ารดแูลแบบผสมผสาน (comprehensive care) คอื การดแูลดา้นสขุภาพในทุกดา้น ทัง้การบรกิารทีใ่ชท้กัษะ
พยาบาลและการท ากายภาพบ าบดั เพื่อป้องกนั รกัษา และฟ้ืนฟูสุขภาพของผูส้งูอายุ นอกจากนี้ ยงัต่อยอดมาสู่การใหบ้รกิาร
แบบครบวงจร โดยมกีารบรกิารดแูลบา้น (homemaking) ไม่ว่าจะเป็น การท างานบา้น การเตรยีมอาหาร รวมถงึการใหบ้รกิารที่
ดแูลในดา้นจติใจดว้ย โดยจะเป็นในลกัษณะของการเป็นเพื่อนผูส้งูอายุ (companionship) ผ่านการท ากจิกรรมต่างๆ เพื่อคลาย
ความเหงา ทัง้นี้ จะพบว่า ผูส้งูอายุ 65 ปีขึน้ไปทีใ่ชบ้รกิาร home care ในสหรฐัฯ มคีวามตอ้งการการบรกิารทีใ่ชท้กัษะพยาบาล
มากทีสุ่ดถงึ 84% ของความต้องการการบรกิาร (รูปที ่2) ซึง่การพฒันาธุรกจิ home care ในลกัษณะดงักล่าวน่าจะตอบโจทย์
ความตอ้งการของผูส้งูอายุไทยในอนาคตไดเ้ป็นอย่างด ี

แม้ว่าตลาด home care ในไทยจะยังมีขนาดเล็กแต่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยมีข้อดีคือใช้เงินลงทุนน้อย
และมีการบริหารจัดการไม่ซับซ้อน แต่มีความท้าทายที่ส าคัญในการจัดหาผู้ดูแลที่มีคุณภาพและมีทักษะ
พยาบาล ถงึแมว้่า home care จะมสีว่นแบ่งตลาดเพยีงราว 20% ของธุรกจิดแูลผูส้งูอายุ รองจากสถานดแูลผูส้งูอายุ (nursing 
home) แต่ปจัจุบนัธุรกจิ home care เริม่เป็นทีน่ิยมมากขึน้และมแีนวโน้มเตบิโต สะทอ้นไดจ้ากการเตบิโตของรายไดร้าว 7% 
ต่อปี ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา นอกจากนี้ หากเทยีบอตัราก าไรของธุรกจิ home care กบั nursing home ทีม่รีะยะเวลาในการ
ประกอบธุรกจิใกลเ้คยีงกนั ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา พบว่า home care มอีตัราก าไรเพิม่ขึน้ราว 2 เท่า ในขณะที ่nursing home มี
อตัราก าไรทีล่ดลง โดยจุดเด่นของ home care คอืสามารถท าธุรกจิไดง้่ายกว่าและมตี้นทุนต ่า เพยีงแค่มบีุคลากรที่ไดร้บัการ
ฝึกอบรมให้สามารถดูแลผู้สูงอายุ กส็ามารถเริ่มท าธุรกิจได้ ซึ่งถ้าหากมีทกัษะพยาบาลและมีความรู้ทางด้านการแพทย์จะ
สามารถตอบโจทย์ความต้องการการดูแลผูสู้งอายุได้มากขึน้ ที่ส าคญั home care สามารถตอบโจทย์ผู้สงูอายุส่วนใหญ่ได้
มากกว่า โดยผู้สูงอายุจะได้รบัการดูแลอย่างใกล้ชิด อกีทัง้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย ไม่ต้องปรบัตวัมากเมื่อเทยีบกบั 
nursing home นอกจากนี้ เมื่อเปรยีบเทยีบค่าบรกิารรายเดอืนในลกัษณะการดแูลผูส้งูอายุทีส่่วนตวัเหมอืนกนันัน้ พบว่า home 
care มคี่าบรกิารต ่ากว่า nursing home ราว 10%  

การขยายธุรกิจ home care ในรูปแบบแฟรนไชส์เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ จากตวัอย่างในต่างประเทศ 
ธุรกจิ home care ในสหรฐัฯ ไดร้บัความนิยมสงู มีอตัราการเตบิโตของรายไดถ้งึ 5% ต่อปี (รูปที ่3) และมกีารขยายธุรกจิใน
ลกัษณะแฟรนไชสอ์ย่างต่อเนื่อง ซึง่ธุรกจิ home care 3 แห่งในสหรฐัฯ ไดแ้ก่ Right at Home, BrightStar Care และ Synergy 
HomeCare ตดิอนัดบัธุรกจิแฟรนไชสย์อดนิยมทีใ่ชเ้งนิลงทุนต ่าทีส่ดุ ซึง่ปจัจุบนัมจี านวนแฟรนไชสร์วมกนัถงึ 1,162 แฟรนไชส ์ 
บางรายมรีายได้จากการเปิดแฟรนไชสแ์ห่งแรกถงึ 1.6 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ ภายใน 1 ปี และมกีารขยายสาขาในต่างประเทศ
ดว้ย อาท ิสหราชอาณาจกัร เยอรมนี จนี แคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลยี เป็นต้น ซึง่ธุรกจิในรูปแบบแฟรนไชสจ์ะช่วยสร้าง
ความมัน่ใจในการบริการใหแ้ก่ทัง้ผูซ้ื้อแฟรนไชสแ์ละผู้ใช้บรกิาร เนื่องจากมกีารจดัการทีเ่ป็นระบบ ตัง้แต่การคดัเลอืกผู้ดูแล 
ตรวจสอบประวตัิพื้นฐานและทกัษะของผู้ดูแล มีโรงเรียนจดัอบรมผู้ดูแลเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการที่
เหมอืนกนั ไปจนถงึการเลอืกผูดู้แลและจดัแผนการดูแลที่เหมาะกบัผู้สงูอายุแต่ละคน อกีทัง้มกีารใหเ้ช่าเครื่องมอือุปกรณ์ทาง
การแพทยเ์พื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูส้งูอายุอกีดว้ย 

นอกจากตลาดมีแนวโน้มขยายตัวแล้ว พัฒนาการทางเทคโนโลยีก าลังมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าของธุรกิจ ใน
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน เหน็ไดจ้าก home care หลายแห่งเริม่น าเอาระบบ IT มาใชใ้นการใหบ้รกิาร อาท ิ
CareLinx บรษิัท home care ที่เป็นที่นิยมในสหรฐัฯ ได้รบัการยอมรบัจากสมาคมผู้เกษียณอายุของอเมรกิา (American 
Association of Retired Persons) ซึง่การน าระบบ IT มาใชใ้นการใหบ้รกิารช่วยเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกจิ ท า
ใหม้ผีูร้บับรกิารเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง จนสามารถขยายธุรกจิ ซึง่ปจัจุบนัมจี านวนผูด้แูลกว่า 150,000 คน เพิม่ขึน้ราว 7 เท่าภายใน
ระยะเวลา 5 ปี โดยไดใ้ชร้ะบบ IT ในการจบัคู่ผูด้แูลใหเ้หมาะกบัผูส้งูอายุแต่ละคน ผ่าน mobile application ทัง้ในระบบ ios และ 
android ซึง่จะมขีอ้มูลทัง้ประวตัิและประสบการณ์ทีผ่่านมาของผูดู้แล ท าใหผู้สู้งอายุสามารถเลอืกผูดู้แลทีต่้องการและมคีวาม

http://www.forbes.com/sites/caroltice/2014/05/27/house-calls
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น่าเชื่อถอืในราคาค่าบรกิารทีเ่หมาะสมไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็มากขึน้ อกีทัง้ยงัมกีารบนัทกึขอ้มูลการดูแลประจ าวนั เพื่อให้
ครอบครวัสามารถดขูอ้มลูในการดแูลได ้ง่ายต่อการสง่ต่อผูส้งูอายุท าใหม้กีารดูแลอย่างต่อเนื่อง และยงัเป็นประโยชน์ในการพบ
แพทยอ์กีดว้ย ซึง่ในส่วนของไทย ผูป้ระกอบการบางราย เช่น Health at Home เริม่น าระบบ IT มาใชใ้นการใหบ้รกิารแลว้ ซึง่
จะช่วยพฒันาคุณภาพของการใหบ้รกิารและคาดว่าจะช่วยใหธุ้รกจิขยายตวัไดม้ากขึน้ 

Implication   

 

 

 

กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลจะมีความได้เปรียบในการลงทุนมากกว่าผู้ประกอบการ
กลุ่มอื่น เนื่องจากโรงพยาบาลมบีุคลากรทางการแพทยท์ีม่ชีื่อเสยีง มคีวามรูแ้ละประสบการณ์
ในการดูแลรกัษาผู้ป่วยอยู่แล้ว อาจต่อยอดมาท าธุรกจิ home care ด้วย โดยน าความรู้และ
ประสบการณ์ทีม่มีาจดัอบรมผูด้แูลใหม้คีวามเขา้ใจและมมีาตรฐานในการบรกิารดูแลผูส้งูอายุใหม้ี
ประสทิธภิาพ ท าให้เกดิความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้สูงอายุ อกีทัง้ยงัสามารถพฒันา
ระบบในการเชื่อมโยงขอ้มลูผูส้งูอายุทีร่บับรกิารดูแลทีบ่า้น เชื่อมโยงมาสู่การรกัษาทีโ่รงพยาบาล 
ซึง่จะท าใหก้ารใหบ้รกิารมคีวามครบวงจรมากขึน้ 

   ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจปรับปรุงที่อยู่อาศัย
เพื่อผู้สูงอายุ และธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จะไดร้ับประโยชน์จากการขยายตัวของธุรกิจ 
home care โดยธุรกจิอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีใ่ช้ในบา้นมแีนวโน้มเตบิโตตามความต้องการการ
ดูแลของผู้สงูอายุในชวีติประจ าวนัทีเ่พิม่ขึน้ เช่น เครื่องวดัความดนั เครื่องวดัน ้าตาลในเลอืด เตยีง 
รถเข็น เป็นต้น อีกทัง้ยังสามารถพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพในระดับ
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้สูงอายุมากขึน้ นอกจากนี้ ธุรกจิปรบัปรุงที่อยู่อาศยั
เพื่อผูสู้งอายุและธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง สามารถตอบสนองความต้องการของผูสู้งอายุที่นิยมอยู่บา้นได ้
โดยการออกแบบผลติภณัฑ ์ปรบัปรุงรปูแบบบา้นใหส้อดคลอ้งกบักายภาพและชวีติความเป็นอยู่ของ
ผูส้งูอายุ ซึง่จะช่วยอ านวยความสะดวกดา้นการเคลื่อนไหวและใหผู้ส้งูอายุมคีวามปลอดภยัมากขึน้ 

 
รปูที ่1: ความสามารถของผูส้งูอายุในการท ากจิวตัรประจ าวนัในแต่ละชว่งวยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ ส านกัสง่เสรมิสุขภาพ กรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข 

 
 

หน่วย: % 



 

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us 
and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 

รปูที ่2: ความตอ้งการการบรกิารของผูส้งูอายุ 65 ปีขึน้ไป ในธุรกจิ home care 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ National health statistics reports 

 
รปูที ่3: รายไดข้องธุรกจิ nursing home และ home care ในสหรฐัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ IBISWorld 

 
 
 
โดย :    ธนัยาพร เลา้โสภาภริมย ์(tanyaporn.laosopapirom@scb.co.th) 

Economic Intelligence Center (EIC) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
EIC Online: www.scbeic.com  

 

หน่วย: % ของความตอ้งการการบรกิาร 

หน่วย: พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
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