
Pediatric Nursing Quality Indicators : 

QSNICH Experiences  

พว. เสริมศรี  บุญมั่น 
ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 



   ดูแลผู้ป่วยเด็ก      
       0-15ปี 

ตัวชี้วัดหลากหลาย 
ไม่ครบถ้วน 

ขาดความ
เชื่อมโยง 

การรายงานล่าช้า 

ดูแลผู้ป่วย-NB/NBS 
Med/Surg/Eye/ENT/ 
Ortho/Dental ฯลฯ 

ระบบรายงาน
ไม่ทันสมัย 



ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล 



    จ านวนครั้งที่ผู้ป่วยกลับเข้ารับการรักษาซ้ าหลังจ าหน่าย /ย้ายออก ด้วยโรค/อาการเดิมโดยไม่ได้วางแผนภายใน 72  ชั่วโมง       
                                               เฉพาะ PICU , SICU , NICU,NSICU  

อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ าในโรงพยาบาลด้วยโรค/ อาการเดิม ภายใน 7 วัน  โดยไม่ได้วางแผน  
(เฉพาะ NICU, Newborn ใช้เกณฑ์ PCT กุมารฯ )  

อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ าในโรงพยาบาลด้วยโรค/ อาการเดิม จากปัญหาการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องภายใน 28 วัน  
 โดยไม่ได้วางแผน   

ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล 



จ านวนผู้ป่วยรับใหม่+รับย้าย  ที่มีการประเมินความปวดแรกรับ 

จ านวนผู้ป่วยหลังผ่าตัด /หัตถการที่ประเมินความปวด ทุก4 ชม. จนครบ 48 ชั่วโมง หรือจนกลับบ้าน 

การจัดการความปวด 

ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล (ต่อ) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินความปวดแรกรับ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินความปวดหลังผ่าตัด/หัตถการ 



จ านวนครั้งของผู้ป่วยที่คะแนนความปวดมากกว่าหรือเท่ากับ cut off point ได้รับการจัดการ 
 ความปวดลดลงน้อยกว่า cut off point 

 

ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล (ต่อ) 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดการความปวด 

การจัดการความปวด(ต่อ) 



- อัตราการเกิด phlebitis  
- อัตราการเกิด infiltration  

- อัตราการเกิด extravasation 

ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล (ต่อ) 

 IV. Complication 



ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล (ต่อ) 

 ผู้ป่วยอายุ แรกเกิด - 60 เดือน 29 วันที่มารับบริการได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้วย DSPM 

 ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ด้วย DAIM       
กลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็กที่มีประวัติ Birth asphyxia,เด็กที่น้ าหนักแรกคลอด ≤ 2,500 กรัม ที่มีอายุ 0 - 23 เดือน 29 วัน) 

ผู้ป่วยอายุ 9 เดือน 29วัน, 18 เดือน 29วัน , 30 เดือน 29วัน และ 42 เดือน 29 วัน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วย DSPM 

พัฒนาการเด็กป่วย 



อัตราการเกิดแผลกดทับ  

อัตราการหายของแผล  

อัตราการเกิด Medical Adhesive-Related Skin Injury (MARSI) 

อัตราการเกิดIADใหม่ในโรงพยาบาล 

อัตราการหายและ/หรือดีขึ้นของแผลภายใน 3 วัน 

Skin Integrity 

ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล (ต่อ) 

PI 

IAD 



อัตราการติดเชื้อ /1,000 วันนอน 

การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

อัตราการติดเชื้อ /1,000 วันนอน จ าแนกตามกลุ่มงาน 

อัตราการติดเชื้อ/1,000วันนอนในหอผู้ป่วยวิกฤตและหอผู้ป่วยทั่วไปสูงสุดใน 5อันดับแรก 

ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล (ต่อ) 



การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ต่อ) 

Ventilator - associated pneumonia rate & Ventilator Utilization Ratios 

Central line - associated  Bloodstream infection rate  &  Central line Utilization  Ratios 

Urinary catheter - associated  Urinary Tract Infection rate & Urinary catheter Utilization  Ratios  

อัตราการติดเชื้อเฉพาะต าแหน่ง/1,000 Device Day 

ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล (ต่อ) 



ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล (ต่อ) 

 อัตราการเกิด Blood Stream Infection 

การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ต่อ) 

 อัตราการเกิด SSI (Surgical Site Infection) 
 อัตราการเกิด SSI (Clean Wound) 



จ านวนครั้งที่ผู้ป่วยเกิดการพลัดตกหกล้ม Level 0-1   

อัตราผู้ป่วยที่เกิดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม  Level 0-1 

จ านวนครั้งที่ผู้ป่วยเกิดการพลัดตกหกล้ม Level 2-8 

อัตราผู้ป่วยที่เกิดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม  Level 2-8 

Fall 

ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล (ต่อ) 



ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล (ต่อ) 

ร้อยละของผู้ป่วยและครอบครัวที่ได้รับค าแนะน าการดูแลสุขภาพและเข้าใจดี 

จ านวนผู้ป่วยและครอบครัว (รายใหม่) ที่ได้รับการสอนและฝึกทักษะการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในเดือนนั้น 

จ านวนผู้ป่วยและครอบครัว (รายใหม่) ที่ได้รับการสอนและฝึกทักษะการดแูลต่อเน่ืองที่บ้านที่จ าหน่ายในเดือนน้ัน 

ร้อยละของผู้ป่วยและครอบครัว (รายใหม่) ที่ได้รับการสอนและฝึกทักษะการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

Teaching & Learning 



ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการพยาบาล 

ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล (ต่อ) 

 ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนทางการพยาบาล   (ปีละ 2 ครั้ง )     



ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล (ต่อ) 

อัตราผู้ป่วยที่ได้รับนมแม ่

ทารกแรกเกิด 

- จ านวนผู้ป่วย Rooming-in 
- ความพึงพอใจมารดาที่ Rooming-in 



รูปแบบการรายงาน 



** Key Success Factors ** 
- ความร่วมมือของหอผู้ป่วยในการรวบรวมและส่งขอ้มูลที่ตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

- การออกแบบระบบการจัดเก็บขอ้มูลที่งา่ยและเป็นมิตรกับผูใ้ช้ระบบ 

- การติดตามและนิเทศจากทีมบรหิารการพยาบาล 

- การปรับปรุงระบบให้เหมาะสมตามตัวชี้วัดที่มีการเปลีย่นแปลง 

 



ปัญหาและอุปสรรค 

- ผู้ใช้ขาดทักษะลงขอ้มูลในระบบExcel ท าให้ข้อมูลที่ได้รับขาดความสมบูรณ์ 

- ความล่าช้าในการส่งขอ้มูลในบางช่วงเวลา : ผู้รวบรวมข้อมูลเจ็บป่วย ติดราชการ  ฯลฯ 

 

 






