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กั�รได้ืพบัแพที่ย์ท่ี่�ม่ฝี่มือด่ื เป็นเรื�องท่ี่�ผ้้ป่วยทุี่กัคนปร�รถน� 

เพื�อท่ี่�จำะได้ืรักัษ�ได้ือย่�งถ้กัต้้อง และม่คว�มมั�นใจำว่�จำะห�ยจำ�กั

กั�รป่วยไข้ได้ือย่�งแน่นอน แต่้อย่�งไรก็ัต้�มแพที่ย์ท่ี่�ม่ฝี่มือด่ืหรือ

สถ�นพย�บั�ลท่ี่�ด่ืๆ นั�นจำะต้้องที่ำ�ง�นหนักัอย่�งม�กั ดัืงนั�นกั�รม่

ธุุรกิัจำระบับัน่� น่�จำะเป็นระบับัท่ี่�ช่ิวยได้ืทัี่�งผ้้ปว่ย และแพที่ย์ แนวที่�ง

คือกั�รค้นห� “แพที่ย์ืท่ี่�ม่ีชื้�อเส่่ยืง” ท่ี่�ม่ผลง�นท่ี่�ด่ื และ Word of 

Mouth เป็นระบับัท่ี่�ให้บัริกั�รค้นห�ที่�งอินเที่อร์เน็ต้ด้ื�นข่�วส�ร

น�ยแพที่ย์

โดืยทัี่�วไปผ้้ป่วยมักัจำะคุ้นเคยกัับักั�รเลอืกัโรงพย�บั�ลดืว้ย

วิธุ่กั�รง่�ยๆ คือ อย่้ใกัล้บ้ั�น และม่ป้�ยโฆษณ์�เท่ี่�นั�นเอง แต่้เมื�อ

เข้�ไปรักัษ�หรือต้้องนอนบันเต่้ยงเต้ร่ยมต้รวจำรักัษ� ก็ัเริ�มคิดืว่� 

“หมอคนน่�เชืิ�อได้ืหรือเปล่�นะ”

ดัืงนั�นจ้ำงได้ืม่กั�รบัริกั�รท่ี่�กัำ�จัำดืคว�มไมส่บั�ยใจำของคนไข้ 

นั�นคือบัริษัที่ท่ี่�ชืิ�อว่� Clintal เกัิดืข้�นในโต้เก่ัยว ม่เป้�หม�ยคนไข้

ในเขต้เมืองหลวง และใกัล้เค่ยง นั�นคือกั�รบัริกั�รค้นห�แพที่ย์ท่ี่�

ม่ชืิ�อเส่ยง CEO ของบัริษัที่กัล่�วว่� “กั�รบัริกั�รน่�ตั้�งเป้�หม�ยเป็น 

Hospital version  Michelin Guide” เรื�องร�วท่ี่�ข้�นอย่้ใน Website 

ไม่เพ่ยงแต่้เป็นโรงพย�บั�ลเท่ี่�นั�น แต่้ยังนำ�เสนอข่�วส�รข้อม้ล 

“แพที่ย์ท่ี่�ม่ชืิ�อเส่ยง” เป็นร�ยๆ ไป คว�มร้้เก่ั�ยวกัับักั�รรักัษ�ที่�งกั�ร

แพที่ย์ ไม่เพ่ยงแต่้ต้้องม่คว�มชิำ�น�ญท่ี่�ซับัซ้อนม�กัเท่ี่�นั�น และ

ยังไม่ร้้ว่�จำะเลือกัแพที่ย์คนไหนจ้ำงจำะเหม�ะสม เป็นเรื�องท่ี่�เข้�ใจำ

ค่อนข้�งย�กั CEO ของบัริษัที่นั�น ม่ใบัอนุญ�ต้ที่�งกั�รแพที่ย์ ม่

ประสบักั�รณ์์กั�รที่ำ�ง�นเปน็จัำกัษุแพที่ยใ์นโรงพย�บั�ลขน�ดืใหญ่

ม�ก่ัอน ระบับักั�รบัริกั�รจ้ำงเป็นกั�รคัดืเลือกั และนำ�เสนอแพที่ย์ท่ี่�

ม่ระดัืบัคว�มส�ม�รถในกั�รรักัษ�ท่ี่�ส้ง แล้วให้ผ้้ป่วยที่ำ�กั�รเลือกั

จำ�กัข้อม้ลท่ี่�เสนอให้

กั�รบัริกั�รของ Clintal ม่ 2 ประเภที่ดื้วยกััน ไดื้แก่ั “กั�ร

ค้นห�แพที่ย์ท่ี่�ม่ชืิ�อเส่ยงต้�มลักัษณ์ะของโรค” “ค้นห�แพที่ย์ท่ี่�ม่ชืิ�อ

เส่ยงในเขต้ท่ี่�อย่้ใกัล้” ผ้้ป่วยประเภที่แรกั เป็นกั�รให้บัริกั�รโดืยม่

เป้�หม�ยคนท่ี่�ม่ “กั�รต้รวจำสุขภ�พเป็นประจำำ�ในโรงพย�บั�ลท่ี่�ม่

คว�มคุ้นเคย เมื�อผ้้ป่วยเลือกัชืิ�อลักัษณ์ะของโรค และส�ข�ต้รวจำ

รักัษ�แล้ว ก็ัส�ม�รถห� “แพที่ย์ท่ี่�ม่ชืิ�อเส่ยง” ท่ี่�เหม�ะสมกัับัตั้วเอง

จำ�กัจำำ�นวนร�ยชืิ�อแพที่ย์ 1,580 คน โดืยค�ดืว�่ผ้้ป่วยไม่ได้ืต้้องกั�ร

ไปพบัเพื�อรักัษ�อ�กั�รป่วยเล็กัๆ น้อยๆ เช่ิน เป็นไข้หวัดื แต่้ต้้องกั�ร

กั�รต้รวจำรักัษ�หรือกั�รผ่�ตั้ดืท่ี่�ม่คว�มชิำ�น�ญส้ง

ตั้วอย่�งเชิ่น ในกัรณ่์ท่ี่�ผ้้ป่วยต้้องกั�รท่ี่�จำะที่ำ�กั�รผ่�ตั้ดื

มะเร็งหลอดือ�ห�ร เมื�อเลือกั “ส�ข�ระบับัย่อยอ�ห�ร” จำ�กัส�ข�

กั�รต้รวจำรักัษ� หรือเลือกั “กั�รผ่�ตั้ดืมะเร็งหลอดือ�ห�ร” จำ�กั

ลักัษณ์ะของโรคบันจำอของ Website ก็ัจำะปร�กัฏิ 3 หัวข้อได้ืแก่ั 

“เที่คนิค” “ประวัติ้กั�รศ้กัษ�” “คว�มง่�ยในกั�รรับักั�รต้รวจำรักัษ�” 

โดืยจำะม่กั�รประเมินเป็น 5 ขั�นด้ืวยกััน แล้วจำะปร�กัฏิเป็นต้�ร�ง

ร�ยชืิ�อ “แพที่ย์ท่ี่�ม่ชืิ�อเส่ยง” ม�ให้เลือกั 

นอกัจำ�กัชืิ�อ และสถ�นท่ี่�สังกััดืของแพที่ย์แล้ว ยังม่ประวัติ้ 

กั�รให้กั�รรักัษ�ในฐ�นะแพที่ย์ผ้้ชิำ�น�ญหรือจำำ�นวนครั�งกั�รผ่�ตั้ดื

มะเร็งหลอดือ�ห�รแต่้ละปี รวมทัี่�งยังม่ข้อม้ลร�ยละเอ่ยดื เช่ิน 

ธุุรกิิจแนะนำ�แพทย์์ในญ่ี่�ปุุ่�น
เล็็กิๆ แต่่ม่ี

นวััต่กิรรมี Clintal
ผศุ.รังสรรค์ เลิศุในสัตีย์

คณะบัริึหารึธุรึกิจั สถาบัันเที่คโนโลย่ไที่ย-ญ่�ปุ ่น

orbusiness@hotmail.com



May 2021 | No. 293 |

TPA
news

18 TPA news

J-Business Focus

เพร�ะกั�รเพิ�มข้�นสังคมอ�วุโส และได้ืพบัว่� แพที่ย์หรือพย�บั�ลจำะ

ต้้องที่ำ�ง�นหนักัเพิ�มข้�นอ่กัด้ืวย จ้ำงได้ืม่คว�มคิดืท่ี่�จำะเปล่�ยนแปลง

หน้�ง�นกั�รรักัษ�พย�บั�ล จ้ำงได้ืล�ออกัจำ�กัโรงพย�บั�ล และเข้�

ที่ำ�ง�นท่ี่�บัริษัที่ให้คำ�ปร้กัษ� (Consulting) และเข้�เร่ยน MBA ของ

มห�วิที่ย�ลัยในสหรัฐอเมริกั� จ้ำงได้ืพบัวิธุ่กั�ร “กั�รคัดืเลือกั และ

รวมศ้นย์โรงพย�บั�ล (Select and Concentrate) 

ในสหรัฐอเมริกั� ม่โรงพย�บั�ลท่ี่�เปิดืได้ืในพื�นท่ี่�เล็กัๆ 

เท่ี่�นั�น เป็นจำำ�นวนม�กั แพที่ย์ก็ัจำะเน้นกั�รรักัษ�เฉพ�ะส่วนท่ี่�

ต้นเองม่คว�มเช่ิ�ยวชิ�ญเท่ี่�นั�น แต่้ในญ่�ปุ่นเอง ม่กั�รแบ่ังเป็น 

“ส�ข�ศัลยกัรรม” “ส�ข�อ�ยุรกัรรม” แบับักัว้�งๆ อย่้  ดัืงนั�นแพที่ย์

จ้ำงต้้องที่ำ�กั�รต้รวจำรักัษ�นอกัเหนือจำ�กัคว�มชิำ�น�ญของต้นเอง

ม�กั ต้้องสนองต้อบักั�รเจำ็บัป่วยท่ี่�หล�กัหล�ย จ้ำงเป็นส�เหตุ้ให้

แพที่ย์ต้้องที่ำ�ง�นหนักัใช้ิเวล�ระยะย�ว และยิ�งที่ำ�ให้คนไข้ต้้อง

ใช้ิเวล�ในกั�รรอน�นจำนเกิันไป กั�รบัริกั�รของโรงพย�บั�ลก็ัจำะ

ด้ือยถอยลง

แต่้ญ่�ปุ่นคงจำะไปปรบััระบับัใหเ้หมือนสหรฐัอเมรกิั�กัค็งจำะ 

เป็นไปไม่ได้ื จ้ำงม่ไอเด่ืยท่ี่�สร้�งระบับัโรงพย�บั�ลท่ี่�ชิำ�น�ญเฉพ�ะ

ที่�ง และผ้้ป่วยส�ม�รถเลือกัสรรได้ื แพที่ย์ก็ัจำะโฟักััสท่ี่�กั�รต้รวจำ

รักัษ�ท่ี่�เป็นกั�รพิเศษสอดืคล้องกัับัคว�มชิำ�น�ญของต้นเอง 

ในขณ์ะเด่ืยวกัันผ้้ป่วยก็ัส�ม�รถได้ืรับักั�รต้รวจำรักัษ�จำ�กัแพที่ย์ท่ี่�

ม่ฝี่มือ จ้ำงเป็นคว�มสัมพันธ์ุแบับั Win-Win ทัี่�งสองฝ่่�ยในระยะย�ว

บัริษัที่ได้ืรับัคว�มสนใจำในกั�รเข้�ร่วมลงทุี่นจำ�กับัริษัที่

ธุุรกิัจำขนดืใหญ่ และจำะตั้�งใจำขย�ยไปทัี่�วทัี่�งประเที่ศ เพื�อสร้�ง

คว�มมั�นคงของกั�รม่กัำ�ไร ซ้�งคือกั�รเข้�ร่วมมือกัับับัริษัที่ประกััน

ช่ิวิต้อ่กัด้ืวย

จำ�กัข้อม้ลกั�รประเมินของบุัคคลท่ี่� 3 พบัว่� ม่ผลลัพธ์ุท่ี่�ด่ื

ท่ี่�ว่� เมื�อได้ืรับักั�รต้รวจำรักัษ�จำ�กัแพที่ย์ท่ี่�ม่ฝี่มือ จำำ�นวนวันในกั�ร

อย่้ในโรงพย�บั�ลก็ัจำะสั�นลง” และเมื�อได้ืพบัแพที่ย์ท่ี่�ม่ชืิ�อเส่ยงจำะ

จ่ำ�ยค่�เบ่ั�ยประกัันน้อยลง เป็นประโยชิน์อ่กัที่�งหน้�ง ซ้�งนั�นคือผ้้ท่ี่�

ได้ืเข้�อย่้ในกั�รประกัันช่ิวิต้ ส�ม�รถใช้ิบัริกั�รของ Clintal ได้ืโดืย

อัต้โนมัติ้อ่กัด้ืวย  

กั�รบัริกั�รของ Clintal น่�เป็นกั�รเปล่�ยนแนวคิดืเดิืมๆ ม�

เป็น “คนไข้ส�ม�รถเลือกัแพที่ย์” ได้ื ในอน�คต้น่�จำะที่ำ�ให้วงกั�ร

แพที่ย์เปล่�ยนแปลงไปได้ือย่�งม�กั

บัริษัที่ Clintal ก่ัอตั้�งเมื�อปี 2015 ด้ืวยเงินทุี่น 45 ล้�นเยน ม่

ร�ยได้ืปีละ 4 ล้�นเยน ม่พนักัง�น 8 คน จำำ�นวนแพที่ย์ท่ี่�อย่้ในร�ย

ชืิ�อม่ประม�ณ์ 3,500 คน (ข้อม้ลปี 2018)   

  

จำำ�นวนผลง�นที่�งวิชิ�กั�รหรือระยะเวล�กั�รต้้องรอจำนกัว่�จำะได้ื

รับักั�รผ่�ตั้ดื ดัืงนั�น จำะส�ม�รถค้นห�แพที่ย์ด้ืวยคว�มร้้ส้กัเหมือน

กัับักั�รเลือกัร้�นอ�ห�รจำ�กัข้อม้ลแบับั Word of Mouth ก็ัว่�ได้ื  

ส่วนกั�รรักัษ�ไข้หวัดืธุรรมดื�นั�น ก็ัยังม่กั�รให้บัริกั�ร “กั�ร

ค้นห�แพที่ย์ท่ี่�ม่ชืิ�อในบัริเวณ์ใกัล้เค่ยง” ท่ี่�ส�ม�รถจำะใชิ้บัริกั�รไดื้

ง่�ยๆ ด้ืวย นอกัจำ�กัน่�ยังส�ม�รถเลอืกัต้ำ�แหนง่ท่ี่�เกิัดืคว�มผิดืปรกัต้ิ 

เช่ิน “ต้�” หรือ “ศ่รษะ คอ” หรือ “หน้�อกั”  ต่้�งๆ แล้วเลือกัแพที่ย์

ท่ี่�เหม�ะกัับัลักัษณ์ะของกั�รเจ็ำบัป่วยได้ืจำ�กัแพที่ย์จำำ�นวน 12,000 

คนอ่กัด้ืวย แต่้ในกัรณ่์น่�อ�จำจำะไม่ม่ข้อม้ลกั�รประเมิน 5 ระดัืบั แต่้ก็ั

ส�ม�รถท่ี่�จำะค้นห� “แพที่ย์ท่ี่�ม่ชืิ�อเส่ยงของเมือง” ท่ี่� Clintal คัดืเลือกั

ม� ซ้�งจำะเป็นสถ�นพย�บั�ลท่ี่�อย่้ใกัล้บ้ั�นของต้นเองได้ื

โดืยทัี่�วไป กั�รบัรกิั�รค้นห�ข้อม้ลน่� จำะไม่เส่ยค่�ใช้ิจ่ำ�ย แต่้

จำะม่ร�ยได้ืหลักัจำ�กักั�รบัริกั�รท่ี่�ต้้องเส่ยค่�ใช้ิจ่ำ�ยโดืยเริ�มต้้นจำ�กั

ครั�งละ 5,980 เยน โดืย Clintal จำะนำ�เสนอแพที่ยท่์ี่�เหม�ะสมท่ี่�สุดืกัับั

ลักัษณ์ะของกั�รเจ็ำบัป่วยอย่�งละเอ่ยดื เช่ิน ลักัษณ์ะโรงพย�บั�ลท่ี่�

ไม่ได้ืบัันท้ี่กัอย่้ใน Website หรือแพที่ย์ท่ี่�อย่้นอกัเขต้เป้�หม�ย ผ้้ใช้ิ

บัริกั�รส่วนใหญ่จำะเป็นสต้ร่วัย 30-40 ปี ท่ี่�ค้นห�แพที่ย์สำ�หรับับิัดื�

ม�รดื�หรือบุัต้รของตั้วเอง

ในญ่�ปุ่นปัจำจุำบัันจำะม่แพที่ย์อย่้ประม�ณ์ 2 แสน 5 หมื�นคน 

แล้วจำะคัดืเลือกัแพที่ย์ท่ี่�ม่ชืิ�อเส่ยงได้ือย่�งไร CEO กัล่�วว่� บัริษัที่

จัำดืตั้�งม�ต้รฐ�นกั�รพิจำ�รณ์�ตั้ดืสินท่ี่�เป็นของตั้วเอง

เริ�มต้้น ข้อม้ลท่ี่�ใช้ิในกั�รอ้�งอิงคือ ข้อม้ลเก่ั�ยวกัับัคุณ์สมบััติ้

คว�มเป็นแพที่ย์ท่ี่�เช่ิ�ยวชิ�ญเฉพ�ะที่�ง หรือ ต้ำ�แหน่งวิชิ�กั�รท่ี่�ได้ื

รับัจำ�กัองค์กัรที่�งวิชิ�กั�ร ที่ำ�กั�รค้นห�แพที่ย์ท่ี่�ม่คว�มเช่ิ�ยวชิ�ญ

โรคเฉพ�ะที่�งหรือวิธุ่กั�รรักัษ�เฉพ�ะที่�ง ต้�มแต่้ละคว�ม

เช่ิ�ยวชิ�ญต่้�งๆ หลังจำ�กันั�น ก็ัใช้ิคว�มสัมพันธ์ุส่วนตั้วในอด่ืต้ของ 

CEO แล้วที่ำ�กั�รต้รวจำสอบักั�รประเมิน จำ�กัวงกั�รแพที่ย์เก่ั�ยวกัับั

กัระบัวนกั�รรักัษ�ของแพที่ย์เฉพ�ะที่�งจำำ�นวนม�กั แต่้ก็ัม่คว�ม

เห็นว่�คุณ์สมบััติ้หรือต้ำ�แหน่งวิชิ�กั�ร นั�นไม่ค่อยเก่ั�ยวกัับัคว�มเก่ัง

ไม่เก่ังในกั�รผ่�ตั้ดื จ้ำงขอคว�มร่วมมือจำ�กัแพที่ย์จำำ�นวน 3-4 คน ให้

ช่ิวยรวบัรวมประเมินต้�มแต่้ส�ข�ของกั�รรักัษ�ต่้�งๆ  

สุดืท้ี่�ย กั�รรวบัรวมจำำ�นวนแพที่ย์จำ�กัข้อม้ลเชิิงปริม�ณ์ 

เชิิงภ�วะวิสัย เช่ิน จำำ�นวนครั�งในกั�รที่ำ�กั�รผ่�ตั้ดืหรือผลง�นใน

ระยะใกัล้ๆ ท่ี่�ผ่�นม� แล้วจัำดืที่ำ�เป็น “ร�ยชืิ�อแพที่ย์ม่ชืิ�อเส่ยง” ก็ั

เป็นอันเสร็จำสิ�น ส่วนข้อม้ลเกั่�ยวกัับัผลง�นวิชิ�กั�รหรือกั�รผ่�ตั้ดื

นั�น จำะต้้องเป็นข้อม้ลท่ี่�เปิดืเผยต่้อส�ธุ�รณ์ะ  

เป้�หม�ยคือ กั�รไคเซ็นกั�รบัริห�รของโรงพย�บั�ล CEO 

นั�น เริ�มม่คว�มสนใจำต้อ่กั�รบัรหิ�รของโรงพย�บั�ล  นั�นคือ เมื�อ 8 ปี

ท่ี่�แล้ว ต้อนท่ี่�เป็นแพที่ย์อย่้ ม่โรงพย�บั�ลท่ี่�ต้้องประสบักั�รข�ดืทุี่น 




