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คุณค่าความรู้ กับ เส้นทางการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Excellence Center
ภัคนพิน กิตติรักษนนท์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
การพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช ซึ่งหมายถึง การพัฒนาหน่วยงานบริการ เช่น สถาบัน /โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มี
ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ในหลายๆ ด้าน
ภายใต้มุมมองของการเป็นนักบริหารจัดการความรู้ ผู้เขียนขอแบ่งการพัฒนาองค์กรให้เป็น
ศูนย์ความเป็นเลิศ ออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้คือ
ประเภทแรก การพัฒนาองค์กรให้เป็น ศูนย์ค วามเป็นเลิศเฉพาะทาง จากสิ่งที่ องค์กรมี
ศักยภาพหรือมีต้นทุน ความรู้ที่มีเดิมอยู่แล้ว การพัฒนาองค์กรในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยาก เพียงองค์กร
ทบทวน ค้นหา รวบรวมสิ่งที่ องค์กรมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การทางานมาเป็นเวลานาน ซึ่งก็คือ
ต้นทุนทางปัญญา หรือ ความรู้ที่มีอยู่แล้วภายในองค์กรนั่นเอง
ประเภทที่สอง การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง จากสิ่งที่มีโอกาสจะเป็นไปได้หรือ
วางแผนจะเป็นในอนาคต เป็นการพัฒนาองค์กรเพื่อไปสู่เป้าหมายที่องค์กรกาหนดไว้ว่า ต้องการมีความเด่น
ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือ มีโอกาสที่จะเป็นเลิศได้ในอนาคต (Perspective Specialist) เป็นการพัฒนาองค์กร
ให้มีความเป็นเลิศตามเข็มมุ่งของวิสัยทัศน์ขององค์กร การพัฒนาองค์กรในลักษณะนี้อาจต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนานกว่าการพัฒนาองค์กรประเภทแรก
สิ่งที่ผู้เขียนจะเชิญชวนให้ผู้อ่านทุกท่านติดตามอ่านเรื่องราวต่อไปนี้ เป็น ความรู้ที่ผู้เขียน
ประมวลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการเข้า ไปมีส่ ว นร่ ว ม บนเส้ น ทางการขั บเคลื่ อนหน่ วยงานในสั งกั ด กรม
สุขภาพจิตไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการนาเสนอจะมุ่งเน้น
ทีก่ ารพัฒนาองค์กรประเภทแรกเป็นหลัก โดยขอนาเสนอมุมมองความเชือ่ มโยงระหว่างความรู้เดิมที่ตนเอง
มีอยู่ คือ ความรู้ด้านการบริหารจัดการความรู้ กับ เส้นทางการพัฒนาองค์กรสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ หรือ การ
เป็น Excellence Center เพื่อให้ผู้อ่านได้พิเคราะห์พิจารณาและนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการทางาน
ของผู้อ่านต่อไป ขอเชิญผู้อ่านทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวดังต่อไปนี้
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ถอดบทเรียนประสบการณ์เส้นทางสู่ความสาเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะ
ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
บทเรียนที่ 1 การมีเข็มมุ่งทีช่ ัดเจน
เริ่มจากต้องมีความชัดเจนว่าองค์กรของท่านต้องการพัฒนาองค์กรให้มีความเด่นหรือเป็นเลิศ
ในด้านใด เฉกเช่นเดียวกับสิ่งแรกที่ท่านต้องดาเนินการในการบริหารจัดการความรู้ คือ การวิเคราะห์ขอบเขต
ของความรู้ที่จะจัดการ และ ระบุความรู้สาคัญที่จะบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้องค์กรของท่านบรรลุ
เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือ ที่เรียกกันในภาษาของนักจัดการความรู้ว่ามี Knowledge Area และ
Knowledge Vision ที่ชัดเจน
บทเรียนที่สอง เปิดกรุสมบัติความรู้ในองค์กร
ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งของความสาเร็จในการขับเคลื่อนให้องค์กรพัฒนาสู่ ศูนย์เป็นเลิศเฉพาะ
ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้ นั้น คือ การมีความรู้ ทั้งในเชิงกว้างและลึก เป็นความรู้ที่ก้าวหน้า ทันสมัย
อยู่ ตลอดเวลา ดัง นั้ น การทบทวน ประมวลว่ า องค์ก รของท่ านมีค วามรู้ ที่ ส าคั ญ และจาเป็ น ส าหรั บการ
ดาเนินงานเรื่องนั้นๆ อยู่มากน้อยเพียงไร จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง โดยท่านอาจใช้เครื่องมือ
“หน้าต่างความรู้ ประตูปัญญา” ดังรูปภาพที่แสดงไว้ด้านล่าง ในการทบทวนและสารวจความรู้สาคัญของ
องค์กรในเบื้องต้นได้ นอกจากความรู้ที่มีอยู่ในเอกสาร ตารา คู่มือการดาเนินงานต่างๆ ที่หาอ่านได้แล้วนั้น
ท่านควรสกัดและนาความรู้ที่สั่งสมอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติงาน จากทุกภาคส่วนขององค์กรไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กรด้วย

ในที่นี้ผู้เขียนขอหยิบยกตัวอย่างหนึ่งของเส้นทางการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้
มีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Excellence Center) จากสิ่งที่องค์กร
มีศักยภาพหรือมีต้นทุนเดิมอยู่แล้ว ผ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทีม่ ีการสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน จนกระทั่งสามารถนามาตั้งเป็นเข็มมุ่งความเป็นเลิศขององค์กรได้ คือ การพัฒนาสถาบันให้เป็น
สถาบันต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสังคมเมือง (Urban Mental Health and Psychiatry)
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ความเป็นมาของการสั่งสมประสบการณ์หรือก่อเกิดความเชี่ยวชาญ ในด้าน Urban Mental
Health and Psychiatry ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั้น มีจุดเริ่มต้นจาก เมื่อมีผู้ป่วยมา
รับการรักษาที่สถาบันฯ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันพบว่า แนวทางการวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยที่ใช้อยู่เดิม ซึง่
เริ่มต้นตั้งแต่การดูแลผู้ป่วย ณ จุดที่มารับบริการวันแรก จวบจนกระทั่งส่งผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้านนั้น ไม่เชื่อมโยง
กับบริบทของผู้ป่วยที่อยู่ในสังคมเมือง ดังนั้น จึงมีการบริหารจัดการความรู้ที่สาคัญและจาเป็นเพื่อนาไปใช้
ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งความรู้บางเรื่องนั้น ไม่ได้มีอยู่ในผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในชุมชนเท่านั้น แต่ต้องรวบรวม
ประมวลความรู้จากแหล่งอื่น เช่น ความรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ที่สั่งสมประสบการณ์ในการ
ดูแลผู้ป่วยประเภทนี้มาเป็นเวลานาน ยกตัวอย่างเช่น ความรู้จากนักสังคมสงเคราะห์ท่านหนึ่ง ที่ถือว่าเป็น
บุคลากรสาคัญ (Key person) ทีม่ ีเทคนิคทาให้ผู้ป่วยทีม่ ารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก มีอาการสงบลงและ
สามารถเข้ารับการดูแลรักษาจากเจ้าหน้าที่ได้
ยิ่งไปกว่านั้น สถาบันฯ ได้แสวงหาความรู้เรื่องปัญหาจิตเวชของสังคมเมืองเพิ่มเติม ด้วยการ
ทาวิจัย เป้าหมายเพื่อหาคาตอบของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในบริบทของสังคมเมือง ซึ่งย่อมมีความแตกต่างจาก
บริบทที่อื่นของประเทศไทย โดยดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัย
อีกด้วย
บทเรียนที่สาม ตามหาขุมทรัพย์ความรู้ตามเส้นทางลายแทงขององค์กร
จากการศึกษากรอบแนวคิดการพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ จิตแพทย์แห่งกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ริเริ่มพัฒนา
และนามาเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในกรมสุขภาพจิต ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้

4

 องค์ประกอบสาคัญลาดับแรกตามกรอบแนวคิดข้างต้นคือด้าน Service Development
ประกอบด้วยบทบาทสาคัญ 2 บทบาท บทบาทแรกคือ การพัฒนาการให้บริการหรือมาตรฐานการบริการ
สาหรับบทบาทที่สองคือ การจัดให้มีการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชและ
ในโรงพยาบาลเครือข่าย
ในกรณี ข องสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์ ส มเด็ จ เจ้ า พระยาที่ มี ต้ น ทุ น ความเชี่ ย วชาญด้ า น Urban
Mental Health and Psychiatry อยู่แต่เดิม ซึ่งดูได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูล สถิติ การมารับ
บริการของผู้ป่วย ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น สามารถพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence
Center) ในด้ า นนี้ ไ ด้ โดยผู้ บ ริ ห ารก าหนดเป็ น นโยบาย พั น ธกิ จ และพั ฒ นาทุ ก ๆกระบวนงานหลั ก ให้
ตอบสนองหรือสนับสนุนความสาเร็จของความเป็นเลิศด้าน Urban Mental Health and Psychiatry
ยกตัวอย่างเช่น การจัดบริการในโรงพยาบาลจิตเวช และในโรงพยาบาลเครือข่ายให้แก่ผู้ป่วยกลุ่ม Urban
Mental Health and Psychiatry ย่อมต้องมีรูปแบบ มีมาตรฐานบริการที่แตกต่างไป
Urban Mental Health คือ การจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลเครือข่ายให้แก่
ผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในบริบทสังคมเมือง โจทย์หรือความรู้ที่สาคัญ คือ ทาอย่างไรจึงจะทาให้โรงพยาบาล
เครือข่ายมีความสามารถในการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่เหมาะสมกับผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในบริบท
สังคมเมืองได้ เพื่อให้ผู้มารับบริการเหล่านี้ได้รับการบริการรักษาที่ดี และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในส่วนนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า สามารถนาเครื่องมือและเทคนิคต่างๆของกระบวนการบริหาร
จัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) เช่น การทาแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping)
การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น มาใช้เพื่อค้นหาประเด็นความรู้สาคัญที่ควรมี เรียนรู้
บริบท ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มารับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เครือข่าย แล้วนามาประมวลร้อยเรียงเป็นแนวทาง คู่มือการดาเนินงาน ขั้นตอนการทางาน ในการวางแผน
จาหน่ายผู้ป่วยที่เหมาะสมกับผู้ป่วยจิตเวชในบริบทสังคมเมือง ตลอดจนกาหนดเป็นมาตรฐานการให้บริการ
ที่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการกลุ่มนี้สาหรับโรงพยาบาลเครือข่ายได้ด้วย
Urban Psychiatry คือ การจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่อาศัยอยู่ในบริบท
สังคมเมือง ภายในสถาบั นจิ ตเวชศาสตร์ ส มเด็จเจ้าพระยา และภายในโรงพยาบาลจิตเวชอื่นๆ ซึ่งต้องมี
องค์ความรู้สาคัญเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยและรูปธรรมของจัดบริการที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
กลุ่มนี้ ยกตัวอย่างเช่น องค์ความรู้ในรูปของเอกสาร (Document) ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ได้พัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพต่างๆเช่น กระบวนการบริหารจัดการความรู้ KM) กระบวนการ
วิจัยและพัฒนา (Research & Delvelopement หรือ R & D) กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Quality Inprovement หรือ CQI) เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาศูนย์เป็นเลิศด้าน Urban
Mental Health and Psychiatry ที่เป็นต้นแบบการให้บริการที่ดี (Good Practice) เพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้โรงพยาบาลอื่นๆ ได้มาเรียนรู้ และนาไปประยุกต์ใช้
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ดังนั้น การทาแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) โดยวิเคราะห์กระบวนงานและองค์ความรู้
ที่สาคัญและจาเป็น จึงเป็นสิ่งสาคัญ ที่จะทาให้ได้โจทย์หรือประเด็นความรู้สาคัญ (Knowledge Vision หรือ
KV) ที่จะจัดการทั้งหมด ซึ่งต้องเป็นองค์ความรู้ที่ตอบสนองหรือผลักดันความสาเร็จของการเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช (Excellence Center) ด้าน Urban Mental Health and
Psychiatry ของสถาบันฯ นั่นเอง
 องค์ประกอบสาคัญที่สอง คือ ด้านการวิจัย (Research)
การตั้งหัวข้อการทาวิจัย (Research) ให้ชัด นั่นคือ การทาวิจัยต้องทาเพื่อตอบโจทย์การเป็น
เลิศด้าน Urban Mental Health and Psychiatry นั่นหมายถึง หัวข้อหรือโจทย์งานวิจัยที่ตอบปัญหา
เกี่ยวกับความเป็นเลิศด้าน Urban Mental Health and Psychiatry จะเป็นหัวข้อการวิจัยที่สาคัญ
ในลาดับต้นๆ ที่ต้องทาการศึกษาวิจัย คือ เป็นหัวข้องานวิจัยที่เป็น The Must not The Should ซึ่งอาจ
เป็นงานวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย การวิจัยจากงานประจา (Routine to Research หรือ R2R) จาก
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง (CQI) หรือ กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R & D) เป็นต้น
สิ่งสาคัญคือ ต้องมีแผนงานด้านการวิจัยรองรับ
 องค์ประกอบสาคัญที่สาม คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยการฝึกอบรม (Training)
บทบาทหน้าที่หลักที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ต้องดาเนินการในฐานะศูนย์
ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้าน Urban Mental Health and Psychiatry คือ การเอื้ออานวยหรือผลักดันให้
ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตและในเครือข่ายบริการสุขภาพในพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ใน
บริบทสังคมเมือง มีความสามารถหรือสมรรถนะ (competency) ที่จะทางานนี้ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐานบริการที่กาหนด
หากเรานาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้ามาใช้ จะพบว่า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่สถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ต้องพัฒนาหรือถ่ายทอดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในบริบทสังคมเมือง
ให้นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งสถานที่ทางานตั้งอยู่ในจังหวัดใหญ่อื่นๆ
ที่มีบริบทสังคมเมืองเช่นเดียวกัน ได้แก่ พยาบาลจิตเวชของโรงพยาบาลจิตเวชที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เพื่อให้สามารถจัดบริการ
ที่เหมาะสมกับผู้มารับบริการ กลุ่ม Urban Mental Health and Psychiatry ได้
2. ลูกค้าซึ่งเป็นกลุม่ เป้าหมายใหม่คือ พยาบาลจิตเวชของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการ
สุขภาพที่ต้องมาทางานดูแลผู้ป่วยประเภทนี้ในโรงพยาบาลในเขตเมือง
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เนื่องจากองค์ความรู้สาคัญที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในบริบทสังคมเมืองทั้งสองกลุ่ม
นี้ต้องมี ไม่ใช่องค์ความรู้ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรการอบรมพยาบาลจิตเวชทั่วไป จึงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้
หรือหลักสูตรการอบรมเรื่อง Urban Mental Health and Psychiatry ด้วยกระบวนการสร้างความรู้ต่างๆ
โดยอาจพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น ระยะยาวได้ตามความเหมาะสม
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการความรู้ทั้งในรูปแบบ
องค์ความรู้ที่เด่นชัด (Explicit Knowledge) และความรู้ที่อยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) จะเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้อง กับการกาหนดและการพัฒนาองค์ความรู้สาคัญที่จาเป็นต้องมี เช่น แนวทางการให้บริการ มาตรฐาน
การให้บริการ คู่มือการฝึกอบรม ตลอดจนผลงานวิจัยที่สนับสนุนงาน Urban Mental Health and
Psychiatry
บทเรียนทีส่ ่ี การสร้างแรงบันดาลใจบนเส้นทางการก้าวไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ
การขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่งนั้น สิ่งสาคัญที่ผู้ขับเคลื่อน
ไม่ควรละเลยคือ การคานึงถึงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าสาคัญในลาดับแรกๆ ที่ผู้
ขับเคลื่อนต้องดูแลเอาใจใส่ ช่วยให้คนในองค์กรเกิดแรงบันดาลใจบนเส้นทางไปสู่ความเป็นเลิศ รู้สึกว่าพวกเขา
สามารถไปถึงเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ได้ เพราะมีต้นทุนทางปัญญาในองค์กร หรือ แม้ไม่มีต้นทุนอยู่เลยก็มี
หนทาง และรู้ว่าจะเดินไปถึงจุดหมายได้อย่างไร
เครื่องมือชนิดหนึ่งที่องค์กรควรนามาใช้ คือ Knowledge Management Assessment หรือ
KMA ซึ่งเป็นเครื่องมือการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management Assessment หรือ
KM Assessment) รูปแบบหนึ่ง ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ Mr. Robert Osterhoff
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ จากประเทศสหรัฐ อเมริกา และองค์กรชั้นนาในภาครัฐ และภาคเอกชน
หลายแห่ง
การนาเครื่องมือ KMA มาประเมินองค์กร เปรียบเสมือน การนาเครื่อง X-ray มาตรวจความ
พร้อมด้านความรู้ขององค์กร การประเมินองค์กรด้วยเครื่องมือนี้ จะช่วยให้องค์กรมองเห็นจุดแข็ง และจุด
ที่เป็นโอกาสของการพัฒนาความรู้ขององค์กร ตลอดจนปัจจัยเอื้อ และปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ภายในองค์กร
ที่มีผลต่อการพัฒนาความรู้ในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรเกิดความรู้สึกมั่นใจ อบอุ่นใจ
สามารถวางจังหวะก้าวของเส้นทางการพัฒนาองค์กรสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้วยความรู้ ซึ่งจะกลายเป็นพลังใจ
ที่จะผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานก้าวเดินไปสู่จุดหมายที่องค์กรกาหนดไว้ได้
ดังที่ ดร. ซุนยัดเซ็นเชื่อว่า “ถ้าใจเชื่อว่าทาได้ ต่อให้ต้องย้ายภูเขา ถมทะเลก็ทาได้ แต่ถ้าใจเรา
คิดว่าทาไม่ได้ แม้ง่ายแค่พลิกฝ่ามือ ก็ยังไม่มีวันประสบความสาเร็จ”
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ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้ จะเป็นเสมือนเพื่อนร่วมเดินทาง และ แสงเทียนส่อง
แสงสว่างทางใจ ให้กับทุกท่านที่กาลังอยู่บนเส้นทางการพัฒนาองค์กรสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ “ไม่หยุดนิ่งที่จะใช้ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ การเติบโต ตลอดจนนา
ท่านและองค์กรไปสู่ความสาเร็จ”
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