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Client Exit Survey



สรปุบทเรยีน

• การจัดโครงสรา้ง การจัดแบง่งาน และทมีงาน

1.1 กระบวนงาน/ความเชือ่มโยง : ระบบการสง่ตอ่

1.2 โครงสรา้ง และหน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
โครงสรา้งหน่วยงานตอ้งชดัเจน ตอ้งพยายามให ้
หวัหนา้พยาบาลไดรั้บรูปั้ญหา

1.3  บคุลากร / ทมีงาน



เสยีงสะทอ้นจากคนท างาน

“ ท างาน csg เป็นงานประจ า แตส่ามารถวัดผลงาน
ทีท่ าอยูไ่ด ้วา่คณุภาพมากนอ้ยแคไ่หน   ครอบคลมุ
ในกลุม่ผูรั้บบรกิารแคไ่หน และภายใตค้วาม
ครอบคลมุ  ผูรั้บบรกิารไดรั้บคณุภาพแคไ่หน  
เพราะเรามกี าลังคนนอ้ย  สมมตุมิันออกมาแลว้
ไดผ้ลงานไมด่ ีเราจะไดส้ะทอ้นวา่ก าลังคนเรามอียู่
แคน่ี ้”



สรปุบทเรยีน (2)

• กจิกรรม : โปรแกรม และ ขอ้มลูสารสนเทศ

• การใชข้อ้มลู

เสยีงสะทอ้นจากคนท างาน

“ การคยีข์อ้มลูในภาพของรพ.ขนาดใหญ ่(รพ.มหาราช) 
คอ่นขา้งจะเป็นเรือ่งยาก เพราะวา่สิง่ทีบ่อกวา่ 8 พันกวา่คนที่
ตรวจเลอืด...มทีมีงานทัง้หมด 4 คน  หอ้ง lab 1 คน มาชว่ยดงึ
ขอ้มลู มาคยีโ์ปรแกรม......ใชเ้วลาวา่งจากการท างาน สว่นใหญ่
จะลง 2 ทุม่ทกุวัน เพราะหัวหนา้จะไมอ่ยูแ่ลว้  ฉะนัน้หวัหนา้จะไม่
เห็นวา่เราท ากนัตอนนัน้ หรอืไมก่จ็ะเป็นเสารอ์าทติยก์็จะมาน่ังท า 
ถา้ท ากนัทกุวันแบบตอ่เนือ่งกค็ดิวา่คงไมเ่กนิเดอืนก็เสร็จ 100 
กวา่ราย”



สรปุบทเรยีน (3)

• การจัดบรกิารใหก้ารปรกึษา 
เสยีงสะทอ้นจากคนท างาน
“สถานการณง์านบรกิารดา้นเอดส ์พบวา่ กอ่นด าเนนิ
โครงการ VCTQUAL 

– คนไขท้ีม่า OPD ไมรู่เ้ลยวา่ผลเลอืดของตนเองเป็น
อยา่งไร

– ไมม่กีารบนัทกึบรกิาร Csg.  ไมเ่ห็นความส าคญัของงาน
– หลกัฐานไมม่วีา่ท า Csg.  เราบอกคนอืน่ไมไ่ดว้า่ท างาน
จรงิ 

– ผูป่้วยใน เจาะ HIV มากมาย แตไ่มม่หีลกัฐาน ในการท า 
pre-test และ post test Csg”



สรปุบทเรยีนการพัฒนาคณุภาพ

การพฒันาคณุภาพของขอ้มลูการใหบ้รกิารปรกึษา
• พฒันาแบบฟอรม์และแนวทางการบนัทกึขอ้มลูการใหก้ารปรกึษา 

“ เพราะเดมิเรามแีลว้แตใ่ครจะเขยีนวา่ใหค้ าปรกึษาอะไร ไดอ้ะไร 
ไมม่หีลกัเกณฑว์า่จะเขยีนอะไร  แนวไหนอะไร ท าเป็นเลม่ขึน้มา..ท า
ทะเบยีนเกีย่วกบัรายละเอยีด..ใหใ้ชท้ะเบยีนเดยีวกนัแบบฟอรม์
เดยีวกนั  ตดิตามด ูเหลอืชอ่งวา่งชอ่งไหนของงานทีเ่ราท า ถามวา่ทกุ
คนรูไ้หม ปญัหาอาจเป็นแบบนี ้ แตพ่อเอางานนีไ้ปจบั..เพือ่ทีส่ามารถ
บอกได ้เห็นรปูธรรม ใชค้ยุกนั  ชว่ยกนัท า  มนัชีใ้หเ้ห็นได”้

“เป็นการพฒันางานพยาบาล
 ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของงานQA
มเีครือ่งมอืทีจ่ะสามารถประเมนิตวัวดัผล
สามารถเอาหวัขอ้ QA 
จากงานนีม้าใชไ้ดเ้ลย ไมต่อ้งไปหาจากงานอืน่”
 



สรปุบทเรยีนการพัฒนาคณุภาพ (2)

การพฒันาคณุภาพของขอ้มลูการใหบ้รกิารปรกึษา

• บรูณาการรายงานขอ้มลูงานใหก้ารปรกึษากบัรายงานระบบ
คณุภาพโรงพยาบาล

“ รพ.ใหญ ่ มโีครงสรา้งของงาน counseling อยูท่ ีง่าน OPD ซึง่
เวลา QA มาประเมนิ  จะใหง้าน counseling เป็นผูท้ าแบบ
รายงานการวดัการประเมนิ ซึง่เราสามารถทีจ่ะเอาผลการ
ด าเนนิงาน  เขา้มาบรูณาการหรอืมาน าเสนอ เป็นผลการวดัการ
ด าเนนิงานและมคีวามตอ่เนือ่ง  ระบไุดว้า่จะพฒันาอะไร  อยา่งไร 
เชือ่มกบัการประเมนิของ QA ได้

 และอกีชอ่งทางหนึง่คอื  การประชุมการตดิตามผลงาน 
QA CQI ประจ าปีของรพ. ..สามารถน าเสนอใหเ้ห็นงานทีท่ า 
รวมท ัง้ชอ่งทางของในการประชุมวชิาการของคนอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง  
สามารถทีจ่ะเอาเขา้ไปน าเสนอได ้และเมือ่ไหรท่ ีน่ าเสนอออกไป   
ทมีไดร้บัรูห้รอืยอมรบัวา่ตรงนีท้ าคณุภาพ” 



สรปุบทเรยีนการพัฒนาคณุภาพ (3)

การพฒันาคณุภาพของขอ้มลูการใหบ้รกิาร
ปรกึษา

• การปรับระบบงานเพือ่การบรกิาร

“สามารถท างานใหค้รอบคลมุมากยิง่ขึน้ ประโยชนค์อื การ
พัฒนางานของเรา  ผลลัพธเ์กดิกบัคนไข.้....การพัฒนา
งานใหส้มบรูณ์..อนัไหนทีห่ลน่ไป  ก็เพิม่เตมิใหเ้ต็ม 
ใหเ้ขา้ที่

..Client exit survey เป็นจดุสะทอ้นใหเ้ห็นวา่สิง่
ทีท่ า  คดิวา่ดแีลว้ แตใ่นความคดิของเขา (คนไข)้ ยัง  ก็
สะทอ้นไดว้า่ควรจะไปปรับวธิกีารของเราอยา่งไร” 



สรปุบทเรยีนการพัฒนาคณุภาพ (4)

การพฒันาคณุภาพของขอ้มลูการใหบ้รกิารปรกึษา

• การพฒันารปูแบบ แนวทางการท างานระหวา่งหนว่ยงาน
ภายใน

“ตอ้งมแีนวทางใหว้า่หอ้งlab  ไดใ้หอ้ะไร  คนไขม้าจาก 
lab จะสง่ใหเ้ซน็เตอรก์ลาง lab ประสาน หากไมอ่อกเป็น 
check list จะไมต่รวจ ( เจา้หนา้ที ่Lab เซ็นยนิยอมไดท้กุ
ราย) มกีารปรับแบบฟอรม์ไปเรือ่ยๆ”



คณุคา่ของงาน  ความภาคภมูใิจ
ของคนท างานใหก้ารปรกึษาเอชไอวี

• อยากใหค้นไขไ้ดร้บัส ิง่ท ีด่ที ีส่ดุ ใหค้ณุคา่ดา้นจติใจของตนเอง รูส้กึ
วา่ตนเองไดช้ว่ยใหค้นป่วยอยูใ่นสงัคมปกต ิ

• งานชดัเจน  จดุเดน่ของงานเอดส ์เรามโีปรแกรมหมดครบทกุอยา่ง
• ไดเ้ป็นสว่นหนึง่มากขึน้ งานมรีปูธรรมมากขึน้ งานอืน่เห็นวา่เราท า
ขอ้มลูด ีจะเขา้มาถามการเก็บขอ้มลู  เป็นแบบอยา่งใหเ้ขาน าไปใช้

• รูส้กึวา่ตนเองมคีณุคา่ และ หวัหนา้งานเห็นคณุคา่ มคีวามส าคญั
• เราสามารถท าใหค้รอบคลมุไดไ้มซ่ า้ซอ้น ท าใหโ้ดดเดน่ สามารถ
พฒันาคนไขท้ีด่ขี ึน้ ทมีงานมแีนวทางเดยีวกนั 

• เกดิความม ัน่ใจ ทศันคตผิูบ้รหิาร นเิทศมองเขามองเห็นอะไร จะได้
น าไปปรบัน าเสนอผูบ้รหิารได ้เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนเมือ่เกดิปญัหา 

• งานของเราดเูท ่มโีปรแกรม งา่ยตอ่การลงขอ้มลู  ตวัชีว้ดัจาก
โปรแกรม  มตีวัชีว้ดัแนน่อน ท าใหรู้ส้กึเป็นสว่นหนึง่ของงาน
คณุภาพ

• วดัคณุภาพของตวัเองจากโปรแกรม ไดพ้ฒันาตวัเอง และขอ้มลู
ครอบคลุมมากขึน้ดขี ึน้



ขอ้เสนอแนะ 

1. ท าอยา่งไรใหง้าน Counseling เกดิ มโีครงสรา้งและหนว่ยงาน
ชดัเจน

2. ผลกัดนัเป็นนโบาย มกีารตดิตามนเิทศ รวมอยูใ่นงานงานผูต้รวจ
ราชการเขต รวมงานTB NCD 

3. การชีใ้หเ้ห็นความส าคญั  เพือ่ใหผู้บ้รหิารเห็นชอบ และจดัสรร
งบประมาณในการด าเนนิงานตอ่ไป ขอ้จ ากดัในการตดิตามงาน 
เป็นไปตามตวัชีว้ดั แต ่VCTQUAL ไมไ่ดเ้ป็นตวัชีว้ดัแตต่ดิตามงานไป
ในตวัดว้ย

4. บทบาทของสสจ. ตอ้งเนน้เป็น “นกัขาย” ขายอยา่งไรใหเ้ขาสนใจ
ซือ้ แลว้ขอความรว่มมอืจากคนท างานใหค้ยีข์อ้มลู และชีใ้หเ้ห็นวา่ถา้
มขีอ้มลู จงัหวดัจะไดม้ผีลงานในเรือ่งน ัน้เร ือ่งนี ้ไดผ้ลงาน ท ัง้รพ. 
และสสจ. และคนไขท้ีด่แูล  ซึง่ถา้จะซือ้งานนี ้ตอ้งดคูวามเขม้แข็ง
ของทมีงาน ดเูร ือ่งความเป็นไปได ้ ดจูากทา่ทขีองผูข้ายดว้ย ท ัง้
ความสนทิสนม การพดูคยุ บคุลกิภาพ



ขอ้เสนอแนะ (2)

5. หากรพ.ตอ้งการการสนบัสนนุ สสจ. ก็ตอ้งดวูา่จะสามารถ
สนบัสนนุเรือ่งใดไดบ้า้ง ซึง่อาจจะไมใ่ชท่กุเร ือ่ง  ดคูวามเป็นไป
ได้

6. ถา้ VCTQUAL รว่มมอืกบัสปสช. อาจจะมคีนท างานไดท้ า
โปรแกรมมากขึน้ อาจมงีบประมาณการคยีข์อ้มลู หรอืมรีางวลั

7. การนเิทศตดิตามจากส านกั  สคร  สสจ

8. การประสานงานกบัส านกัการพยาบาล

9. ก าหนดนโยบายในการตดิตามตวัชีว้ดั



การจัดโครงสรา้งบรกิารปรกึษาเอชไอวี

เชญิตดิตามรบัฟงัจาก หนึง่เสยีง ของเชญิตดิตามรบัฟงัจาก หนึง่เสยีง ของ
คนท างาน คนท างาน ( Counselor)( Counselor)    


