
 

 



วัวที่หายไป 
คนไข้ COPD 

กับปัญหา Re-admission 
ที่โรงพยาบาลชุมชนแม่แตง 



• พฤติกรรมอาจไม่จ าเป็นต้องเกิดจากความไม่รู้ 
• ปัญหาที่เกิดซ  าๆ มีที่มาจากระบบ 
• ระบบบริการแยกไม่ออกจาก (ระบบ)ชีวิตในชุมชน 
• ปัญหาที่เกิดจากระบบแก้ไขได้ด้วยการจัดการเชิงระบบ 
• การมองเชิงระบบคือเห็นภาพรวมเชื่อมโยงกัน 
• การแก้เชงิระบบคือการจัดการใหค้รบวงจร 
• การจัดการเชิงระบบต้องการ “ความรู้เชิงระบบ” 

 



พรรณนา (Description) ให้คนอื่นร่วมรับรู ้
วิเคราะห์ (Analysis) จ าแนกหมวดหมู่ ดูความสัมพันธ์ 
ตีความ (Interpretive) ท านัยยะที่ซ่อนเร้นให้ปรากฏ 

ประเมินค่า (Evaluative) เทียบเคียงคุณค่า หาข้อด-ีเสีย 
สังเคราะห์ (Synthesis) เชื่อมโยงต่อยอด เสริมเป็นความรู้ใหม่ 

ประยุกต์ (Applicative) ดัดแปลง ปรับใช้ให้เหมาะสม 



•พรรณนา พจิารณาขอบเขตของระบบ 
• วิเคราะห์ พจิารณาองค์ประกอบของระบบ 
•ตีความ พิจารณาความสัมพันธ์กับระบบใหญ่ 
•ประเมินค่า พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างระบบ 
• สังเคราะห์ พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างระบบ 

•ประยุกต ์พิจารณาข้ามระบบ 
 



คิดเชิงระบบไม่เหมือนกับคิดเป็นระบบ 
Systems Thinking is not Systematic Thinking 

Systematic 
Thinking 

คิดเป็นระบบ:  
คิดให้ครบ  
ตามล าดับ  
เป็นขั้นตอน 

Systems Thinking vs. Systematic Thinking 
Systems  
Thinking 

คิดเชิงระบบ:  
คิดสัมพันธ์ 
เชื่อมโยง  

เป็นองค์รวม 
 



Systems Thinking vs.  
Event-Oriented Thinking 

• คิดเป็นรายเหตุการณ์ 
• ระบบงานไมต่้องเซ็ต   
•ท าเสร็จแต่งานเฉพาะหน้า    
• แก้ปัญหาแบบเฉพาะกิจ 
•ทั้งชีวิตมีแต่การรณรงค ์
• ความส าเร็จถ้าจะมี ก็เป็นเพราะโชคดีหรือเป็นความบังเอิญ 



สังคม 
รณรงค์ 
รณรงค์ลดอุบัตเิหตุ เมาไมข่ับ วัยรุ่นไม่ท้อง งดเหล้าเขา้พรรษา วันเอดส์โลก 
รณรงค์ฝากบ้านกับต ารวจ รณรงค์ภัยแล้ง-น้ าท่วม-ภัยหนาว รณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัด รณรงค์ไข้เลือดออก รณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านม รณรงค์มะเร็งปาก
มดลูก รณรงค์บหุรี่ รณรงค์โลกร้อน รณรงค์ยุตคิวามรุนแรงตอ่เด็กและสตรี 
รณรงค์ออกก าลังกาย รณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร สวมหมวกกันน็อก ใสเ่ข็ม
ขัดนิรภัย ไม่โทรศัพท์เวลาขับรถ รณรงค์เลอืกตั้ง เมืองไทยใสสะอาด โตไปไม่โกง 
ปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่า ปลูกปะการัง ปลูกฝงัคุณธรรม รณรงค์ใช้จักรยาน ใช้ไบ
โอดีเซล แยกขยะ รณรงค์พกถุงผ้า รณรงค์พกถงุยาง รณรงค์ไม่เผาเศษไม้เศษ
หญ้าเพื่อลดควนัพิษจากไฟป่า รณรงค์งดใหอ้าหารลิงบนเขาใหญ่ รณรงค์การใช้
ภาษาไทย รณรงค์ให้นศ. ปี 2 ไปช่วยกันรณรงค์ให้น้องปี 1 ใสชุ่ดนักศกึษา 



ระบบวิธีคิดการจัดการแบบกลไก 
• รวมศูนย์การจัดการ 

• แยกส่วน แต่ละปัญหาไม่เกี่ยวกัน 
• ลดทอน ตัวก าหนดเป็นกลไกตายตัว  

• แบ่งช่วงชั้น ก ากับแบบบนลงล่าง 
• กฎเกณฑ์เดียว-มาตรฐานเดียว  
• คิดส าเร็จรูป-กิจกรรมส าเร็จรูป 

• ก ากับด้วยตัวชี้วัด-ประเมินเชิงปริมาณ 
• ควบคุมและสั่งการแบบทิศทางเดียว 

วิธีคิดระบบจักรกลไม่สามารถแก้ปัญหาระบบซับซ้อนได้  





• องค์ประกอบหลากหลาย 
• ปฏิสัมพันธ์ซับซ้อน 
• ไม่มศีูนย์กลางสั่งการ 
• ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ 
• มีแบบแผนที่สังเกตได้ 
• พยากรณ์ล่วงหน้าได้ยาก 
• ควบคุมบังคับได้อย่างจ ากัด 

ระบบซับซ้อนปรับตัวได้ดีต้องมีกลไกป้อนกลับ Feedback 



จากมุมมองเชิงระบบซับซ้อน งานบริการสุขภาพคือการสื่อสาร 

ระบบบริการสุขภาพ 
ระบบชุมชน 

ปัญหาการบริการอยู่ที่จุดบรรจบกันของสองระบบที่ซับซ้อน 

พฤติกรรมองค์กร  
สิ่งแวดล้อม  

แรงบนัดาลใจ 
ประสบการณ ์
ความคาดหวัง 
ความสัมพันธ ์
คุณค่าของงาน 

ความหมายของชีวิต 

สถานที่ สิ่งแวดล้อม 
ครอบครัว เครีอญาติ 
เวลา ปฏิทินชุมชน 

วัฒนธรรม ประเพณี 
ประสบการณ์ชีวิต 

ระบบการแพทย์ในท้องถิ่น 
ระบบความคิด ความเชื่อ 

ประวัติศาสตร์ ความทรงจ า  
จุดเชี่อมต่อ 
Interface 

ระบบองค์กร 





Cybernetics - Complexity • Informatics          
เป็นระบบข้อมูล 

• Connectivity    
เชื่อมโยงกัน 

• Nested, Multi-level
ระบบซ้อน-หลายระดับ 

• Opened ระบบเปิด 
• Feedback  
 กลไกป้อนกลับ  
• Self-organized 

criticality   วิกฤติเกิดได้
จากภายใน 

• Emergence      
คุณสมบัติใหม่ผุดบังเกิด 

พยากรณ์อย่างเฉพาะเจาะจงไม่ได้ แต่ก็มีแบบแผนทั่วไปท่ีเข้าใจได้ 



Complex  
Adaptive  
System  
and Its Environment 



Systems Thinking การคิดเชิงระบบ 

► เป็นวิธีการมองโลก (โลกทัศน)์ ที่... 
► ตระหนักถึงความเป็นจริงของ “ระบบ” ที.่.. 
► ส่วนย่อยและระบบแยกจากกันไม่ได ้
► การคิดเชิงระบบจึงใช้ทั้งการวิเคราะห์และการ  

สังเคราะห์ (Analysis + Synthesis)  
► ในวิธีคิดเชิงระบบ “ส่วนยอ่ย” กับ “องค์รวม” 

แยกกันไม่ออก เราจึงเรียกหน่วยต่างๆ ในระบบวา่ “Node” 



     

การขาดวิธีคิดเชิงระบบท าให้กรอบการท า
ความเข้าใจปรากฏการณ์จ ากัดอยู่แค่สิ่งที่เห็น 
ไม่เข้าใจถึงความเชื่อมโยงกันเป็นระบบของ
ปรากฏการณ์  
Lack of systems thinking produces a 
mental model based mostly on what 
you can physically see. This tends to 
give a shallow understanding of         
the way system works.  

Event-Oriented Thinking 

การมองเชิงระบบเปลี่ยนความเข้าใจ ท าให้
เห็นพฤติกรรมของระบบที่เป็นผลจากกลไก
การสะท้อนกลับ ซ่ึงมีอยู่ในทุกปรากฏการณ์ 
Once you graduate to true systems 
thinking, you see system behavior as 
the result of its feedback loops. 
Feedback loops are everywhere. 

Systems Thinking 



Event Oriented vs. Systems Thinking 

• เห็นปรากฏการณ์เป็นเหตุการณ์ 
• คิดเชิงเส้น Linear Thinking 
• เหตุการณ์มีตัวก าหนดชัดเจน

ตรงไปตรงมา Simple deterministic 
• เหตุและผลสัมพันธ์กันในระยะประชิด 
• แก้ปัญหาด้วยการแก้ไขเป็นรายปัจจัย 
• เกิดปญัหาแบบเดิมซ  าๆ 

• เห็นปรากฏการณ์เป็นผลของระบบ 
• คิดเชิงซ้อน Dynamic Thinking 
• ระบบมีตัวก าหนดที่หลากหลาย ไม่

ตรงไปตรงมา Complex dynamic  
• เหตุและผลอาจไม่อยู่ใกล้กัน 
• แก้ปัญหาด้วยการปรับระบบ 
• แก้ปัญหาเดิม ยกระดับสู่ปญัหาใหม่ 



สิ่งที่เห็น 

เหตุการณ์ 
Events 

แบบแผน 
พฤติกรรม 

Patterns of Behavior สิ่งที่มักไม ่
ปรากฏให้เห็น 

แบบจ าลองความคิด 
Mental Model  ฐานคติ ความเชื่อ คุณค่า วิธีคดิ  

สิ่งที่มีอิทธิพลต่อแบบแผน 
นโยบาย กฎหมาย สภาพแวดล้อม 

ระบบความสัมพันธ์ 
ของส่วนต่างๆ 

โครงสรา้งของระบบ 
Systems structure 

ปรากฎการณ์ 



Systems Thinking:  
Event, Patterns, Structures & Mental Model 

• Events คือส่ิงที่สังเกตเห็น: คนไข้โรคปอด COPD มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาล 
• Patterns: เห็นพฤติกรรมเกิดซ้ าๆ จนเป็นแบบแผน คนไข้ป่วยด้วยอาการหอบซ้ าๆ 

มานอนรับการรักษา Discharge แล้วกลับมา Admit ใหม่ซ้ าๆ 
• Systems structure: โครงสร้างความสัมพันธ์ของระบบ ระบบการดูแลคนไข้ที่

โรงพยาบาลแยกขาดจากการดูแลในระดับครอบครัวและชุมชน หมอไม่รู้ข้อมูลและ
การตัดสินใจของชาวบ้าน 

• Mental Model: คุณค่าและกรอบวิธีคิดที่เป็นรากฐานของปรากฎการณ์ทั้งหมด 
“ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคนไข้มาโรงพยาบาล คนไข้ขาดความรู้ ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า” 













Fishbone Diagram 

ผล 

สาเหต ุ

สาเหตุหลัก 

สาเหตุรอง 

ปัญหา 

หัวข้อ 

หัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ 
ผังก้างปลา 

หัวข้อ หัวข้อ 



Mind Map 





 

ข้อดี-ข้อเสียของ  
mind map 



Multiple Cause Diagram 
• สางความคิดเห็น 
หรือประเด็นปัญหา  

Untangle thinking 
• เห็นความเป็นเหตุและผล 

Causal relationship 
• สื่อความซับซ้อนให้เข้าใจ  

Communicate 
understanding 

• แสวงหาจุดปฏิบัติการ  
Identify points of 

intervention 
 



Balancing Loop Reinforcing Loop 

 
จ านวนกวาง 

+ 

 
จ านวนเสือ 

- 

+ 

- 

 
การปรุงแต่ง 

กระท า
รุนแรง
ตอบ 

- 

รับรู้ขอ้มูล
รอบด้าน 

กระท า
รุนแรง 

+ กระท า
รุนแรง
ตอบ 

รับข้อมูลด้านเดียว 

การปรุง
แต่ง 

กระท า
รุนแรง 

+ 

+ 



หน่วยงาน  
ไม่มีผลงาน 

เน้นท าข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

มีโครงการ
ระยะสั้นที่
ได้ผล 

คนพูดมากมี
บทบาทมาก 

มีผลงาน  
และมีการ 

ประชาสัมพันธ์ 

+ 

+ 

+ 

+ 

_ 
_ 

+ 

+ 

วงจร 
แก้ไข 
อาการ 

วงจร  
แก้ไข 
ปัญหา 

Loops and Links:  
Causal Loop Diagram  
 

ที่ปรึกษา 

มีแต่คนพูดมาก
มาท างานด้วย 

+ 



สะท้อน การรับฟังเสียง...   

• ต่างคนต่างความคาดหวังกัน 
• วิธีคิดและความเข้าใจต่างกัน 
• ประเมินผลต่างกัน 
• การแพทย์ซับซ้อนมากขึ้น 
• ความขัดแย้งเกิดง่ายและรุนแรง 
• เสียงสะท้อนช่วยปรับระบบได้ 



• คิดว่าชาวบ้านไม่รู้ 
• คิดว่าเสียงสะท้อนมีแต่ด้านลบ 
• ถือดี ใช้อ านาจ 
• ไม่มีเวลา (ไม่จัดการให้มีเวลา) 
• ไม่มีผลต่อความดีความชอบ 
• ไม่ยอมรับว่าระบบอาจมีปัญหา 
• ไม่รู้ว่าจะฟังเสียงประชาชนอย่างไร 



เลือกใช้วิธีสะท้อนคุณภาพที่เหมาะสม 
เป้าหมาย: สิ่งทีต้องการรู ้ วิธีการ 
ล าดับความส าคัญและปัญหา ส ารวจประชากร (เชิงปริมาณ) 
ประเมินความพึงพอใจ & คุณภาพ ส ารวจประสบการณ์ผู้ป่วย (เชิงปริมาณ) 
ติดตามความคิดเห็นต่อเนื่อง ตัวแทนผู้ป่วย (Patient panel, Patient 

Reference Group PRG, Advisory panel) 
ระบุปัญหาและผู้มีส่วนได้เสีย ประชุมกลุ่ม วิเคราะห์ข้อร้องเรียน ข่าว 
ความเห็นเชิงลึก Dialogue สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ตัวต่อตัว 
ทดสอบคุณภาพ สังเกตการณ์ในสถานการณ์จริงหรือทดลองใช้

บริการโดยไม่ให้รู้ตัว 
ปรึกษาหารือ/หาฉันทามติ เวทีถกแถลง (สมัชชาพลเมือง ลูกขุนพลเมือง) 
สร้างแรงบันดาลใจ ใช้เรื่องเล่าสื่อสารประสบการณ ์
น าประสบการณ์มาปรับปรุงงาน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ท าต่อเนื่อง สือ่สู่สาธารณะ  



ตัวอย่างการ์ดสะท้อนความเห็น 





耳 
= หู 

王   
= กษัตริย์ 

一 = หน่ึง 

十  = สิบ 

心 = ใจ 

目  = ตา 

การฟัง 



ระบบคือแบบจ าลองทางความคิด 
• ฝืนแผ่นดินย่อมกว้างใหญไ่พศาลกว่าแผนที่เสมอ 
• ระบบคือแบบจ าลอง ท าหน้าที่จ าลองความจริงให้เข้าใจง่ายขึ้น 
• ระบบที่ดีช่วยให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์แสดงออกได้ง่ายขึ้น 
 

*** REMEMBER *** 
All models are false. 
All systems are wrong 
But some are useful. 



ฝึกคิดเชิงระบบ 
• เรื่องราวที่เกิดขึ้นซ้ าๆ เป็นผลจาก “ระบบ” 
• เรื่องเล่าช่วยกันมองหาขอบเขต องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ 
• จาก Events สู่ Patterns, Systems Structure, Mental Model 
• ฝึกใช้ Systems tools: ผังก้างปลา mind map, multiple cause 

diagram และ Causal Loop Diagram 
• มองหาระบบ Feedback 



จุดคานงัดปรับระบบ: มาตรการจากเบาไปหาหนัก 
Systems Leverages 

Donella Meadows (1999) Leverage Points, Places to Intervene in a System, Sustainability Institute 

1. ปรับเปา้ ตัวเลขหรือเกณฑ์ค่ามาตรฐาน (Numbers & Parameters) 
2. ปรับปริมาณของส ารองในระบบ (Buffer and Stocks)  
3. ปรับวงจรการไหลเวียนทรัพยากร (Material Flow & Block) 
4. ปรับช่วงระยะเวลาของการหน่วง (Length of Delay) 
5. ลดผลสะท้อนเชิงลบ (Negative Feedback Loop) 
6. เร่งผลสะท้อนเชิงบวก (Positive Feedback Loop)  
7. ปรับการไหลเวียนและรับรู้ข้อมูล (Information Access) 
8. ปรับระเบียบและแรงจูงใจ (Incentive, Punishment & Constraints) 
9. ปรับโครงสร้างองค์กรและระบบงาน (System Self-Organizing) 
10. ปรับเป้าหมายร่วมของระบบ (Goal of the System) 
11.ปรับกระบวนทัศน์ (Change paradigm or mindset)  
12.อิสระจากกรอบกระบวนทัศน์ (Power to Transcend Paradigms)  
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Complex  
Adaptive  
System  
and Its Environment 



• พรรณนา เห็นภาพรวมของระบบร่วมกัน 
• วิเคราะห์ เห็นหมวดหมู-่ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 

• ตีความ เห็นนัยยะหรือความหมายที่ซ่อนเร้น 
• ประเมินค่า เห็นจุดแข็งจุดอ่อน-เปรียบเทียบระหว่างระบบ 
• สังเคราะห์ เห็นวิธีคิด-วิธีท าใหม-่ออกแบบระบบใหม ่

• ประยุกต์ ปรับปรุง-เปลี่ยนแปลงระบบ-กลไก-กระบวนการ 



ถาม “ท าไม” 5 ครั้ง 
มองต้นไม้ให้เห็นป่า 

หาความเชื่อมโยง 
คิดแบบองค์รวม 
สังเกตแบบแผน 

มองจากหลายมุม 
หลีกเลี่ยง Quick fix 

 
 


