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หนังสือเล่มนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
อาจารย์และผูใ้ หญ่ทเี่ คารพหลายท่าน ผมอยากขอบพระคุณอาจารย์
สาธิต ถัดทะพงษ์ (แม้อาจารย์จะย�้ำว่าไม่ต้องยกเครดิตอะไรให้ท่าน
แล้วมาหลายต่ อ หลายรอบ) อาจารย์ได้จุดประกายให้ผมเข้าใจและ
เข้าสูเ่ ส้นทางของหัวใจการตลาดส�ำหรับสถานพยาบาล หากปราศจาก
อาจารย์ทเี่ ป็นเสมือนแสงเทียนน�ำทาง ผมก็อาจจะยังคงคล�ำหาทางออก
อย่างยากล�ำบากและคงไม่มีหนังสือเล่มนี้
ผมขอบพระคุณคุณพรชัย ฐาปนพงศ์พันธุ์ ผู้ซึ่งเป็นทั้งที่ปรึกษา
พี่ชายที่แสนดี เป็นอาจารย์ที่สนับสนุนและให้ค�ำชี้แนะตั้งแต่ผม
ยังเป็นทันตแพทย์จบใหม่จนถึงวันที่ผมสามารถเขียนหนังสือเล่มนี้
รวมถึงผู้ใหญ่อีกหลายท่านที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึง
และที่ลืมไม่ได้คือ แฟนเพจธุรกิจทันตกรรมทุก ๆ ท่าน
ทันตแพทย์อภิชาติ ลีนานุรักษ์
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ถึง นักเรียนทันตแพทย์และทันตแพทย์จบใหม่
การเรียนรูท้ จี่ ะเป็นลูกน้องทีด่ ี เป็นพืน้ ฐานสูก่ ารเป็นเจ้านายหรือเจ้าของ
กิจการที่เก่งและเฉียบคม การเก็บเกี่ยวความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความรู้ในฐานะมือปืนจึงเป็นสิ่งส�ำคัญมาก เพราะถือเป็นโรงเรียนอีกแห่ง
ที่สอนอะไรหลายอย่างนอกเหนือจากในรั้วมหาวิทยาลัย
ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จะช่วยท�ำให้คุณเห็นภาพและเข้าใจธุรกิจคลินิก
ทันตกรรมมากยิ่งขึ้น คุณสามารถลงลึกถึงการท�ำความเข้าใจลูกค้า
(Understanding Customer) แล้วน�ำไปใช้พฒ
ั นาการบริการในห้องท�ำฟัน
ได้ทันที และจะเป็นคู่มือส�ำหรับการท�ำธุรกิจทันตกรรมในภายภาคหน้า
(ถ้าคุณมีแผนจะมีคลินิกเป็นของคุณเอง)
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ถึง มือใหม่หัดเปิดคลินิกและผู้ที่มีคลินิกอยู่แล้ว
หนังสือเล่มนีไ้ ม่ได้มที กุ อย่าง แต่เน้นเลือกสิง่ ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการเริม่ ต้น
ธุรกิจคลินิกทันตกรรม รวมถึงหลักการที่ส�ำคัญของธุรกิจทันตกรรม
ถ้าคุณเปิดกิจการมาสักระยะหนึง่ แล้ว จะสามารถน�ำความรูไ้ ปพัฒนาธุรกิจ
ของคุณให้เข้มแข็งขึ้นไปอีก โดยมีรายรับเพิ่มขึ้น ลูกค้ามากขึ้น และธุรกิจ
มีภูมิต้านทาน สามารถยืนหยัดได้ในสมรภูมิของการแข่งขันกันลดราคา
การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งที่เป็นคลินิกเปิดใหม่ รวมถึงปัจจัยลบจากภายนอก
เช่น เศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ถึง ทุกท่านที่ไม่ได้เป็นทันตแพทย์และไม่ได้อยู่ในธุรกิจทันตกรรม
ถ้าคุณสามารถเป็นลูกน้องที่ดีได้ เป็นคนที่
องค์กรรักและอยากได้คุณไว้คู่กับเขา ในวันที่
คุณเป็นเจ้านาย คุณก็จะสร้างคนแบบคุณขึ้นมา
ได้ไม่ยาก

Marketing for Dental Business การตลาดส�ำหรับธุรกิจทันตกรรม

แทบทุกธุรกิจจะมีสว่ นผสมของการบริการอยูท่ งั้ สิน้ ไม่มากก็นอ้ ย การ
พัฒนาการบริการจะเป็นอีกเส้นทางในการพัฒนาธุรกิจ โดยใช้งบประมาณ
น้อย แต่ได้ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงและจะท�ำให้ธุรกิจยั่งยืนได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ทันตแพทย์อภิชาติ ลีนานุรักษ์
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ค�ำนิยม
แม้การค้นคว้าหาข้อมูลในยุคนี้จะง่าย แต่การหาสูตรส�ำเร็จ
ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างเช่น “การบริหารคลินิกทันตกรรม” นั้น
คุณหมอมดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพียรค้นคว้าหาความรู้จนพบ
สูตรส�ำเร็จ และใจกว้างที่จะแบ่งปัน
หนังสือ “Marketing for Dental Business การตลาดส�ำหรับ
ธุรกิจทันตกรรม” ของคุณหมอมด ทพ.อภิชาติ ลีนานุรักษ์ เล่มนี้
จึงถือเป็นปรากฏการณ์ในวงการทันตกรรมบ้านเรา ไม่เพียงเหมาะ
ส�ำหรับพี่น้องทันตแพทย์เท่านั้น แต่ยังเหมาะส�ำหรับคนที่มุ่งมั่น
ท�ำธุรกิจทั่วไป ตลอดจนผู้ที่สนใจด้านการตลาดอีกด้วย
ผมอ่านจบแล้ว คุณหมอท่านนี้ไม่ธรรมดาครับ
ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ (หมอหนึ่ง)
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั แอลดีซี เด็นทัล จ�ำกัด (มหาชน)

ค�ำนิยม
ผมรูจ้ กั หมอมดจาก Facebook
เมือ่ 2-3 ปีกอ่ น หมอมดส่งข้อความมาหาผม ชวนให้ไปเป็น
วิทยากรในงานสัมมนาการตลาดส�ำหรับคลินกิ ท�ำฟัน
พอได้คยุ กันแล้วพบว่าหมอมดเป็นทันตแพทย์ทมี่ คี วามรูท้ างธุรกิจ
อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านออนไลน์ ซึง่ หมอมดได้สร้างเว็บไซต์
ทีเ่ ป็นเสมือนชุมชนหนึง่ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมขึน้ ด้วย
ผมยังคิดอยูเ่ ลยว่าเขาน่าจะเขียนหนังสือขึน้ มาสักเล่มหนึง่
วันหนึ่งหมอมดไลน์มาหาให้ช่วยเขียนค�ำนิยมให้ ผมตอบว่า
“ด้วยความยินดีอย่างยิง่ ” เพราะผมคิดว่าถ้าจะมีใครสักคนทีจ่ ะเขียน
หนังสือเกีย่ วกับการท�ำธุรกิจทันตกรรมยุค 4.0 นัน้ ก็มหี มอมดนีแ่ หละ
เหมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะท�ำ
เนือ้ หาของ “Marketing for Dental Business การตลาด
ส�ำหรับธุรกิจทันตกรรม” เขียนขึน้ ส�ำหรับผูท้ อี่ ยูใ่ นธุรกิจนีโ้ ดยตรง
เริม่ จากปูพนื้ ฐานเพือ่ ท�ำความเข้าใจธุรกิจ เข้าใจลูกค้า การสร้างคุณค่า
และกลยุทธ์การตลาด
ผมชอบตรงทีห่ มอมดเน้นเรือ่ งการสร้างคุณค่า ซึง่ คนท�ำธุรกิจ
มักไม่ค่อยสนใจเรื่อง Value ทั้ง ๆ ที่หากจะท�ำธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนแล้ว เรื่องนี้มีความส�ำคัญมาก ๆ
ในหนังสือเล่มนีม้ ที งั้ หลักการและกรณีศกึ ษา ใช้ภาษาง่าย ๆ ยก

ตัวอย่างให้เห็นภาพ ผูเ้ ขียนก็อยูใ่ นวิชาชีพนี้ เขาจึงเข้าใจว่าผูอ้ า่ น
ต้องการอะไร
อ่านจบแล้วอยากจะบอกเลยว่า “หนังสือเล่มนีไ้ ด้สร้างคุณปู การ
ให้วงการโดยแท้”
เพราะถ้าหมอมดไม่เขียน ก็คงไม่มคี นอืน่ เขียน เพราะถ้าดูชอื่
หนังสือก็จะเห็นว่าโฟกัสมาก
แต่ผมคิดว่าหมอมดคงไม่ได้หวังยอดขายแบบถล่มทลาย น่าจะ
เขียนเพื่อวงการมากกว่า ซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่ายกย่องมาก

				

อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด
กรรมการรายการ SME ตีแตก

ค�ำนิยม
ผมรูจ้ กั คุณหมอมดเมือ่ ประมาณ 3 ปีกอ่ น แต่เราไม่เคยท�ำงาน
ร่วมกันในฐานะทันตแพทย์ คุณหมอมาสัมภาษณ์ผมลงนิตยสารเล่ม
หนึง่ หลังจากพูดคุยกันผมรูส้ กึ ได้ทนั ทีวา่ เด็กคนนีแ้ นวคิดไม่ธรรมดา
วันหนึง่ ผมก็อา่ น Facebook ตามปกติ ปรากฏว่ามีโพสต์หนึง่ สะดุด
ตาผมจึงไม่ลงั เลทีจ่ ะเข้าไปอ่าน เนือ้ หาเป็นบทวิเคราะห์ทางธุรกิจ
ทันตกรรม ซึง่ เป็นมุมมองทีแ่ ตกต่างจากทีเ่ คยพบมาทัง้ หมด ผมรูส้ กึ
ว่ามันไม่ธรรมดา (อีกแล้ว) พอดีหมอมดก�ำลังจะจัดงานอบรมเกีย่ วกับ
การตลาด ผมจึงตัดสินใจลงทะเบียนไปเข้าอบรมสักหน่อย
คอร์สทีห่ มอมดจัดทีโ่ รงแรม SC ค�ำถามแรกทีห่ มอมดถามผมคือ
พีพ่ รศักดิย์ งั ต้องมาเรียนอยูอ่ กี เหรอ ผมก็ตอบไปกว้าง ๆ การเรียนไม่มี
วันสิน้ สุดน้อง แต่แท้ทจ่ี ริงคือผมอ่านบทความในเพจธุรกิจทันตกรรม
ของหมอเขาหมดแล้ว ผมอยากจะมาดูวา่ หมอยังมีแนวคิดอะไรใหม่ ๆ
อีกไหม อยากมาดูมาฟังวิธกี ารน�ำเสนอเนือ้ หาว่าน่าสนใจแค่ไหน ซึง่
ต้องบอกว่าไม่ผดิ หวังครับ
ผมได้มโี อกาสอ่านต้นฉบับของหนังสือเล่มนีก้ อ่ นท่านอืน่ ๆ ตอน
แรกผมว่าจะดูสารบัญแล้วเลือกอ่านเฉพาะหัวข้อทีส่ นใจ (ผมมักจะ
บอกตัวเองว่า ผมมันงานยุง่ คงไม่มเี วลาอ่านทัง้ หมด) แต่พอผมเริม่
อ่านแล้ววางไม่ลงครับ อ่านมันหมดทุกหน้าจนจบ หายากจริง ๆ ครับ
หนังสือทีส่ งั เคราะห์ธรุ กิจทันตกรรมได้หมดเปลือก น้อง ๆ ทีอ่ ยากเปิด

คลินกิ ห้ามพลาด เจ้าของคลินกิ ทีน่ ำ�้ ยังไม่เต็มแก้วต้องอ่าน เพือ่ ให้รู้
ถึงแก่นและกลยุทธ์ในการท�ำธุรกิจทันตกรรม
ส�ำหรับผม หนังสือทุกเล่มมีคณ
ุ ค่าในตัวมันเอง เราใช้เวลาในการ
อ่านมัน 2 ชัว่ โมงก็จบ แต่สำ� หรับผูเ้ ขียนต้องศึกษา วิเคราะห์ และใช้
เวลาไปเยอะมาก ๆ กว่าทีจ่ ะรังสรรค์บทความออกมาเป็นหนังสือเล่ม
สมบูรณ์ได้ อยากให้หมอฟันหรือผูท้ อี่ ยูใ่ นแวดวงทันตกรรมได้อา่ นครับ
และผมหวังว่าคุณหมอมดจะได้เขียนหนังสือดี ๆ ออกมาให้พวกเรา
ได้อา่ นกันต่อเนือ่ งนะครับ
ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั เดนทัล คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)

ค�ำนิยม
ผมรู้จักคุณหมอมดครั้งแรกจากเพจ Facebook ชื่อ “ธุรกิจ
ทันตกรรม” ผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร และ
น่าติดตาม เป็นการน�ำเสนอเรื่องราวของทันตกรรมโดยเน้นศาสตร์
การท�ำธุรกิจ แตกต่างไปจากคนอืน่ ๆ ในวงการทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งศาสตร์
ของการรักษา
เราจะถูกปลูกฝังมาว่าหมอฟันเป็นผู้ให้การรักษา ผู้ช่วยเหลือ
คนในสังคม แต่มอี กี มุมหนึง่ ทีเ่ รามักจะไม่ยอมรับตัวเองว่าทันตแพทย์
ก็เป็นอาชีพอย่างหนึง่ และเป็นการขายประเภทหนึง่ ทีม่ สี นิ ค้าเป็นการ
บริการทันตกรรม ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะรับเงินจากคนไข้หรือลูกค้า
สิง่ นีค้ อื ธุรกิจ เป็นความจริงทีม่ กั ไม่คอ่ ยถูกพูดถึงหรือยอมรับกัน ท�ำให้
โฟกัสแต่เพียงการรักษา
ตั ว ผมเองจบมาจากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าจึ ง ได้ พ บเจอกั บ
มุมมองในโลกอีกใบที่เปิดกว้าง พบว่าการตลาดเป็นศาสตร์หนึ่งที่
ทันตแพทย์ทุกคนล้วนให้ความส�ำคัญ เพราะการแข่งขันของคลินิก
ทางนัน้ สูงมาก แม้การแข่งขันในประเทศไทยยังไม่หนักหน่วงแต่กเ็ ริม่
ตืน่ ตัว เพราะจ�ำนวนทันตแพทย์และคลินิกที่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดการ
แข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผมยินดีมากที่มีหนังสือ “Marketing for Dental Business
การตลาดส�ำหรับธุรกิจทันตกรรม” เกิดขึน้ เพราะหนังสือทีส่ อนด้าน

การท�ำฟันมีเยอะแล้ว แต่หนังสือที่จะสอนให้หมอฟันท�ำธุรกิจเป็น
นั้นยังไม่มี ถือเป็นหนังสือเล่มแรกส�ำหรับวงการธุรกิจทันตกรรมใน
ประเทศไทย คุณหมอมดได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ออกมาเป็นภาษา
ที่สวยงาม อ่านแล้วรู้สึกสบาย คิดตามได้ง่าย ในความเห็นของผม
หนังสือเล่มนีน้ า่ จะขอต�ำแหน่งทางวิชาการได้ไม่นอ้ ยกว่าหนังสือเล่ม
อื่น ๆ ที่สอนเกี่ยวกับวิชาฟัน
ผมเชือ่ ว่าหนังสือ “Marketing for Dental Business การตลาด
ส�ำหรับธุรกิจทันตกรรม” จะมีประโยชน์กบั หมอฟันทุกคนทีอ่ ยากจะ
มีคลินิกโดยไม่ต้องล้มลุกคลุกคลาน ท�ำธุรกิจได้อย่างถูกต้องและ
ประสบความส�ำเร็จ
ทพ.ธนวัต ฤทธิ์ขจร (หมออั้ม)
Admin Facebook page :
Tanawat Dental Academy

ค�ำนิยม
“ธุรกิจทันตกรรม” อาจเป็นวลีทฟี่ งั ดูแสลงใจส�ำหรับคนทีม่ อี าชีพ
ทางการแพทย์หลายท่าน ในฐานะที่ผมท�ำงานด้านการบริหารและ
การตลาดให้แก่สถานพยาบาลใหญ่น้อยมามากมาย ทั้งระดับคลินิก
โรงพยาบาลเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์เอกชน ตลอด 20 ปี
ของการท�ำงานในสายงานนี้ สิ่งที่อยากสื่อสารสู่สังคมมากที่สุดคือ
ค�ำว่า “ธุรกิจ” มิใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด
เพราะการด�ำเนินงานทางการแพทย์เอกชนทุกแขนงนัน้ แทบจะ
หาเหตุผลมาหักล้างไม่ได้ว่า หากกระบวนการคิดของผู้บริหารและ
ทีมงานขององค์กรไม่สามารถท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับค�ำว่า “ธุรกิจ”
เพื่อแสวงหา “ก�ำไร” และน�ำผลประกอบการที่เป็น “ก�ำไร” มาใช้
ในการพัฒนา “คุณภาพการบริการทางวิชาการ” เพื่อ “สุขภาพที่ดี
ของลูกค้า” ได้แล้วนั้น ในการประกอบธุรกิจที่ต้อง “พัฒนา” อย่าง
สม�่ำเสมอ ก็อาจส่งผลลัพธ์ที่สวนทางกับความตั้งใจอันดีของแพทย์
ผู้ประกอบการโดยไม่ตั้งใจ
คุณหมออภิชาติ ลีนานุรักษ์ หรือคุณหมอมด ผู้เขียนหนังสือ
เล่มนี้ เป็นทันตแพทย์ที่ “เข้าใจ” การพัฒนากระบวนการธุรกิจ เพือ่ น�ำ
ผลประกอบการทีด่ ไี ปต่อยอดสูก่ ารพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ
เพือ่ คุณภาพการรักษาพยาบาลสูค่ นไข้ ผ่านการประกอบธุรกิจทันตกรรมภาคเอกชน ซึง่ ผมยกย่องและศรัทธาในแนวคิดทีน่ า่ นับถือนี้

ทันทีที่ผมได้อ่านต้นฉบับของหนังสือ “Marketing for Dental
Business การตลาดส�ำหรับธุรกิจทันตกรรม” เล่มนี้ ผมรู้สึกขอบคุณ
ในความพยายามถ่ายทอดความคิดและความเข้าใจด้านการบริหารธุรกิจ
ของคุณหมออภิชาติสู่สังคมวิชาชีพ ยิ่งเห็นชัดเจนในเจตนารมณ์อันดี
ของผู้เขียนว่า แท้จริงแล้วยังมีคุณหมออีกท่านที่เข้าใจค�ำว่า Value >
Price ซึ่งผมพยายามสื่อสารมาตลอด 20 ปี ทั้งที่มิได้มีอาชีพแพทย์
แต่อย่างใด
ขอแสดงความชืน่ ชมในความมุง่ มัน่ และมานะพยายามของผูเ้ ขียน
แม้จะมีหน้าทีก่ ารงานมากมาย แต่กย็ งั สามารถรวบรวมเนือ้ หาทีด่ ไี ด้
อย่างครบครันในหนังสือ “Marketing for Dental Business การ
ตลาดส�ำหรับธุรกิจทันตกรรม” เล่มนี้ เพือ่ ถ่ายทอดแนวทางในการร่วม
พัฒนาศักยภาพธุรกิจทางทันตกรรมเอกชนให้มกี ารพัฒนาประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และสามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการทาง
ทันตกรรมทีด่ ตี อ่ ผูป้ ว่ ยได้อย่างดียงิ่ ๆ ขึน้ ไปครับ
สาธิต ถัดทะพงษ์
อาจารย์ทปี่ รึกษาด้านการบริหารและ
การตลาดสถานพยาบาลเอกชน
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั Idea Line จ�ำกัด
ผูก้ อ่ ตัง้ ส�ำนักการตลาดและการบริหาร
สถานพยาบาล Solutier
ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตร Healthcare Business School

ค�ำนิยม
ผมติดตามผลงานในเพจ Facebook “ธุรกิจทันตกรรม” ของ
คุณหมอมดมาสักระยะหนึง่ แล้ว และจากทีร่ จู้ กั กันโดยส่วนตัวทราบ
ว่า คุณหมอมดเป็นนักอ่านนักคิดที่สามารถวิเคราะห์แล้วถ่ายทอด
ออกมาได้อย่างน่าสนใจ มีแง่มุมที่น่าติดตาม เป็นเอกลักษณ์ และ
มีแนวทางเป็นของตัวเองชัดเจน เมือ่ ผมได้เห็นต้นฉบับของหนังสือ
เล่มนี้ จึงยินดีมากที่สังคมหมอฟันไทยจะมีโอกาสได้อ่านผลงานที่
สั่งสมมาจากความรู้และแนวคิดที่กลั่นกรองมาจากการอ่าน จาก
บทเรียนชีวิต และประสบการณ์ที่คุณหมอมดได้รับรู้มาตลอดช่วง
ชีวิตการท�ำงานเป็นหมอฟันกว่า 10 ปี
สิง่ ทีผ่ มประทับใจมากในหนังสือเล่มนีค้ อื คุณหมอมดกล้าเขียน
ความจริงในเรื่องธุรกิจทันตกรรมออกมาในภาษาและประเด็นที่
เข้าใจง่าย ย่อยง่าย ได้เปิดมุมมองหมอฟันให้เห็นภาพกว้างของ
การบริหารและจัดการคลินิกทันตกรรม โยงกับเรื่องจรรยาบรรณ
รวมถึงการตลาด อันเป็นสิง่ ละเอียดอ่อนทีห่ ลายคนสับสนและเข้าใจ
ผิด จนท�ำผิดพลาดถึงขนาดก้าวล่วงล�้ำเขตความเหมาะสม ซึ่งโดย
เนือ้ แท้แล้วผูท้ ปี่ ระกอบกิจการคลินกิ ทันตกรรมนัน้ สามารถด�ำรงไว้
ซึ่งจรรยาบรรณโดยยังรักษาธุรกิจของตนเองได้ หากเข้าใจแก่น
อย่างถ่องแท้
ผมชอบภาษาและแนวทางการเขียนของหนังสือ “Marketing

for Dental Business การตลาดส�ำหรับธุรกิจทันตกรรม” เล่มนี้
ที่มีการอ้างแนวคิดทฤษฎี ไม่ใช่ยกเมฆ กล่าวอ้างเลื่อนลอย แต่ก็
ยังคงอ่านง่าย และไม่ลืมที่จะกล่าวถึงตัวอย่างแบบติดดินใกล้ตัว
เพื่อให้น�ำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
คุณค่าของหนังสือเล่มนีจ้ งึ มิได้อยูท่ คี่ วามหนาหรือหมึกทีอ่ ยูบ่ น
หน้ากระดาษ แต่เป็นคุณค่าของเคล็ดลับอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง
เมื่อคุณได้มีโอกาสอ่านและน�ำเคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ คุณ
จะมี “โอกาส” เป็นนักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ โดยยังคงด�ำรง
จรรยาบรรณที่ดีไว้ได้ด้วย
ผศ. ดร. ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค�ำนิยม
ผมตื่นเต้นมากในวันที่ได้รับต้นฉบับหนังสือ “Marketing for Dental
Business การตลาดส�ำหรับธุรกิจทันตกรรม” เล่มนี้ ด้วยความที่ตัวผมได้เป็น
ส่วนหนึง่ ในวงการทันตกรรม แม้จะอยูใ่ นส่วนฝัง่ ผูค้ า้ แต่กเ็ ฝ้ามองการเปลีย่ นแปลง
อะไร ๆ ในวงการทันตกรรมอยู่ตลอด และเคยคิดว่าส�ำหรับบ้านเราคงเป็น
ไปได้ยากที่จะมีใครลุกขึ้นมาพูดถึงธุรกิจทันตกรรมอย่างจริงจังในมุมของการ
บริหาร การตลาด และการจัดการ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีวิชาเหล่านี้สอดแทรกใน
การเรียนหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์หรือไม่
ทั้งนี้เพราะการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์กับการท�ำธุรกิจดูเหมือน
จะไม่สอดคล้องกันในบริบทหนึ่ง เพราะการประกอบวิชาชีพถูกก�ำหนดด้วย
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในขณะที่การท�ำธุรกิจย่อมต้องค�ำนึงถึงผลก�ำไร
ขาดทุน และถูกกั้นด้วยเส้นบาง ๆ เส้นหนึ่ง เหมือนเราถูกออกแบบมาให้รักษา
สมดุลระหว่างสองข้าง ท�ำให้เราไม่อาจพูดได้เต็มปากทุกครั้งถ้าจะพูดถึงเรื่อง
การตลาดและการบริหารจัดการในแวดวงวิชาชีพทางด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะถ้าทันตแพทย์จบออกมาใหม่ ๆ ผมเชื่อว่าถ้าคุณหมอคิดอยาก
จะเปิดคลินิกทันทีจะเสี่ยงมาก เพราะเงินไม่ใช่ปัญหาหลักแน่ ๆ แต่มันยังมี
องค์ประกอบอีกมากที่ต้องรู้ นั่นท�ำให้ต้องเรียนรู้หลาย ๆ อย่างตามกลไก โดย
เป็นหมอมือปืนเก็บเกีย่ วประสบการณ์ เรียนรูแ้ ละจดจ�ำจากงานทีไ่ ด้ทำ� แล้วน�ำ
มาปรับใช้ แต่เมื่อถึงคราวที่ต้องท� ำกิจการของตัวเองบ้างก็ไม่ได้ รับประกัน
ความส�ำเร็จ เพราะในการท�ำธุรกิจจริงมีหลุมพราง ความเสี่ยง และความผิด
พลาดรออยู่ข้างหน้าอีกมาก ใคร...จะมาบอกมาเตือนเรา ไม่เหมือนขับรถซึ่ง

เดี๋ยวนี้มี GPS น�ำทาง ไม่มีหลงอีกต่อไป
เมื่อผมอ่านต้นฉบับจบ ต้องอุทานดัง ๆ กับตัวเองว่า “เฮ้ย ! นี่มันสุดยอด
มาก” มันเป็นการเขียนและเรียบเรียงเนื้อหาได้ในแบบ Dental Business for
Dummies มาก ๆ แบบอ่านจบนี่ถ้าผมเป็นหมอมือปืนแทบจะอยากลุกมาเปิด
คลินกิ เดีย๋ วนัน้ เลย เพราะด้วยเนือ้ หาทีค่ รบครันสมบูรณ์แบบ A-Z และเรียบเรียง
โดยทันตแพทย์ที่เข้าใจเนื้อธุรกิจ มันย่อมเลิศล�้ำกว่าไปลงเรียนคอร์ส Mini MBA
เป็นไหน ๆ
แม้หมอมดผูเ้ ขียนจะออกตัวว่าไม่ได้จบ MBA มาก็ตาม แต่ผมอ่านแล้วรูส้ กึ
ได้เลยว่านี่มันเป็นการตกผลึกของวิชาการบริหาร การจัดการแบบ MBA ใน
มุมมองของทันตแพทย์โดยแท้ และผมเชือ่ ว่าในชัว่ โมงนี้ หนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยเปิด
มุมมองทางการตลาดทันตกรรมในแบบที่คุณไม่เคยได้เห็นหรือได้อ่านจากแหล่ง
ใด ๆ มาก่อนเลย
ดังนัน้ ไม่วา่ คุณหมอจะเป็นหมอมือปืนหรือเป็นเจ้าของคลินกิ แล้วก็ตาม ถ้า
คุณอยู่ในธุรกิจทันตกรรม คุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือ “Marketing for Dental Business การตลาดส�ำหรับธุรกิจทันตกรรม”
ไม่ใช่แค่หนังสือที่ควรค่าแก่การอ่าน แต่เป็นหนังสือที่คุณต้องมีเป็นคัมภีร์เลย
ทีเดียว

พรชัย ฐาปนพงศ์พันธุ์
บรรณาธิการ Dental Direct

ค�ำนิยม
น้องมด หรือ ทพ.อภิชาติ ลีนานุรักษ์ เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่จบ
ไปจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กว่า 10 ปี แต่เรายังติดต่อและพูดคุย
กันอย่างสม�่ำเสมอ อาจด้วยเรามีความคิดและสไตล์อะไรบางอย่าง
คล้ายกัน จึงสนิทสนมกันราวเพื่อนต่างวัย
น้องมดมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างไปจากลูกศิษย์คนอื่น ๆ
ไม่ว่าจะบินไปใช้ทุนถึงภูเก็ต ท�ำงานที่บริษัท 3M และ Accord
ผมติดตามอ่านเพจ “ธุรกิจทันตกรรม” ของน้องมด ก็รู้สึก
ตื่นเต้นกับความกล้าที่จะท้าทายความคิดและกระแสยุคเก่าของ
วงการทันตกรรมบ้านเรา ซึ่งหลายอย่างสอดคล้องกับความคิด
ของผม
ผมเป็นอาจารย์ จะต้องตามยุคตามสมัยและตามเทคโนโลยี
ให้ตลอดไม่ให้น้อยหน้านักเรียน ต้อง open mind เพื่อรับองค์
ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อกลั่นกรองและถ่ายทอดแก่ผู้อื่นอย่าง
ไม่สิ้นสุด
พอได้อ่านต้นฉบับของน้องมด ผมรู้สึกทันทีว่าหนังสือเล่มนี้จะ
มีประโยชน์แก่หมอฟันหลาย ๆ คน ทีจ่ ะช่วยให้พวกเขาสามารถเปิด
คลินกิ ได้อย่างมัน่ ใจและไม่ลม้ เหลว น้องมดเขามีศลิ ปะในการสือ่ สาร
ที่สนุก อ่านง่าย และเปี่ยมไปด้วยเกร็ดความรู้ที่กว้างขวางมาก ๆ
กว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มนีเ้ ชือ่ ว่าน้องมดคงผ่านการอ่านหนังสือต่าง ๆ

นับร้อยเล่ม หนังสือเล่มนีจ้ งึ ล�ำ้ ค่ามากในความคิดของผม และดีใจ
ที่มีหนังสือดี ๆ เช่นนี้ให้แก่วงการทันตกรรม
รศ. ทพ.มนตรี จันทรมังกร
อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากใจบรรณาธิการ
เมื่อเรื่องในช่องปากไม่ใช่แค่มาหาทันตแพทย์แล้วจบ ๆ กันไป แต่เป็นความ
ประทับใจตั้งแต่หน้าร้าน การบริการทั้งก่อนและหลังการขาย คุณภาพที่ได้รับ
และราคาที่ต้องจ่ายไป ผู้บริโภคมีทางเลือกจากคลินิกทันตกรรมมากมาย ไม่ว่าจะ
ง่าย ๆ ใกล้บ้าน เดินทางไกลออกไปแต่บริการดีเยี่ยม ไปจนถึงระดับหรูหราซึ่ง
มาตรฐานเหมาะสมส�ำหรับผู้ที่จ่ายไหว
เพราะแม้กระทัง่ ตัวผูบ้ ริโภคเองก็มหี ลากหลายระดับ ตัวทันตแพทย์เองจึงต้อง
ตีโจทย์ความต้องการของตนเองและตลาดให้ถกู ต้อง เหมาะสม ตรงประเด็น และไม่
เสีย่ งทีจ่ ะหลงทางขาดทุนซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า เนือ่ งจากในโลกของธุรกิจมีขนึ้ ลงตลอดเวลา
และคูแ่ ข่งมากหน้าหลายตาก็พร้อมจะชูจดุ แข็งของตนเองมาสูก้ นั
ฉะนั้นทันตแพทย์ทั้งหลายไม่จ�ำเป็นต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงลองผิดลองถูกกับ
เกมธุรกิจซึ่งมีเงินเป็นเดิมพัน ขอเพียงหยิบหนังสือ “Marketing for Dental
Business การตลาดส�ำหรับธุรกิจทันตกรรม” ขึ้นมาอ่าน ก็เปรียบเสมือนมีผู้ช่วย
มาขบคิดแผนการตลาดให้แล้วเสร็จสรรพ ด้วยภาษาที่อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ได้
ใช้ศัพท์แสงเฉพาะทางธุรกิจให้วุ่นวายมากนัก ทั้งยังยกตัวอย่างได้น่าสนใจ ใกล้ตัว
และเห็นภาพได้ง่าย
รวมถึงการชูประเด็นการตลาดส�ำหรับธุรกิจทันตกรรมฉบับภาษาไทยโดย
เฉพาะนั้นไม่ได้หาอ่านกันได้ง่ายนัก จึงเรียกได้ว่าหนังสือเล่มนี้ถือเป็น “คัมภีร์”
ของทันตแพทย์ในประเทศไทยอย่างแท้จริง
กชกร เตชะศิริธนะกุล
บรรณาธิการเล่ม
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