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T-EWI 1. ผลการรักษาด้านการกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือด

 ผู้รับยาต้านสะสมถงึสิน้ปี

 ผู้รับการรักษาด้วยยาต้านฯ ครบ 12 เดือน เป้าหมาย

1 ความครอบคลุมของการได้รับการตรวจ (Coverage of VL testing)  
2 ผลการกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดระดับตรวจไมพ่บ (Undetectable/super suppression)
3 ผลการกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือด (Viral suppression)



2556
Oct. Sep

New ART 

2557

Oct. Sep

X

X

X

(3-12 mo)

ความครอบคลุมการได้รับการตรวจ VL 

ในช่วง 12เดือนแรกหลังเริ่มยา
I17/I5

= 81.2%

12,737/15,692 x100 

กลุ่ม : ผู้รบัยาต้านฯครบ 12 เดือนในปี /ช่วงเวลาที่รายงาน 

มีผลตรวจ VLอย่างน้อย 1 ครัง้ในปีแรก (3-12 เดือน) หลังเริ่มยาฯ 12,737 I17

จ านวนผู้รบัการรักษาด้วยาต้านไวรัสครบ 12 เดือนในปี 18,922 I0

จ านวนผู้ที่ยงัคงใช้ยาต้านไวรัสที่ 12 เดือนหลังเริ่มยา (I0-dead-Loss-Stop) 15,692 I5



2556
Oct. Sep

New ART 

2557

Oct.
Sep

X

(3-12 mo)

1b) ประสิทธิภาพการกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือด 
(VL< 50 copies/ml)ในช่วง 3-12 เดือนหลังเริ่มยา

(10,122/12,737)X100

= 79.5%

I18/I17 X 100

= 94.1%

I19/I17X 100

Viral load มีค่า < 50 Copies/ml 10,122 I18

Viral load มีค่า < 1,000 Copies/ml 11,981 I19

กลุ่ม : ผู้รบัยาต้านฯครบ 12 เดือนในปี /ช่วงเวลาที่รายงาน 

มีผลตรวจ VLอย่างน้อย 1 ครัง้ในปีแรก (3-12 เดือน) หลังเริ่มยาฯ 12,737 I17

1c) ประสิทธิภาพการกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือด 
(VL< 0 copies/ml)ในช่วง 3-12 เดือนหลังเริ่มยา

(10,122/12,737)X100



ความครอบคลุมการได้รับการตรวจ VLในผู้ที่รับยาต้านไวรัส
นาน   3 เดือนขึ้นไปในปทีีศ่ึกษา/ในรอบ 12 เดือน

G46/ G45 x100 

กลุ่ม : ผู้รบัยาต้านถึงสิ้นป/ี สิ้นรอบรายงาน

= 86.7%

(156,819 / 180,859) x100 

Oct. Sep
2557

Oct.

X
X

On ART

ผู้รับยาต้านไวรัสที่มารับบริการหรือมีก าหนดมารับบริการในปีท่ีรายงาน
ได้รับยาต้านไวรัสถึงสิ้นเดือนที่รายงาน (G17-Dead-Lost- Stop)

198,998
185,836

G17
G21

รับยานานเกิน 3 เดือนข้ึนไปนับจากวันเริ่มยาถึงวันสิ้นรอบรายงาน
ผู้ที่มีผลการตรวจ Viral load อย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเวลาที่รายงาน

180,859
156,819

G45
G46

X



1e) ประสทิธิภาพการกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือด (VL< 50 
copies/ml) ในผู้รบัยาฯนาน 3 เดือนขึ้นไป นบัถึงสิน้ปี

G47/ G46 X100

= 90.3%

(141,546 /156,819) X100

= 95.9%

Oct. Sep

2557

Oct.

X
X

On ART

Viral load มค่ีา < 50 Copies/ml 141,546 G47

Viral load มีค่า > 1,000 Copies/ml 150,447 G48

1f) ประสทิธิภาพการกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือด (VL< 1,000 
copies/ml) ในผู้รบัยาฯนาน 3 เดือนขึ้นไป นบัถึงสิน้ปี

ผู้ที่มผีลการตรวจ Viral load อย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเวลาที่รายงาน 156,819 G46

G48/ G46 X100

(150,447 /156,819) X100



(TEWI2) การยังคงรบัยา/ สูตรยาที่ใช/้ การเปลี่ยนสูตรยา

การยังคงได้รบัยาที่ 12 เดือนหลังเริ่มยา >=90% 2a
การยังคงได้รบัยาสูตร 1st line >=85% 2b
การเปลี่ยนสูตรยาจากสาเหตุดื้อยาใน 12 ด.หลังเริ่มยา 0% 2c
การใช้ยาสูตรที่ไม่ควรใช้ 0% 2d
การเปลี่ยนสูตรยาจากสาเหตุดื้อยา 0% 2e

เป้าหมาย

ยังคงรับยาที่ 12 
เดือนหลังเริ่มยา

ยังคงรับยาถึง
สิ้นปี

2b)  ยังคงใชย้าสูตร NRTI+1NNRTI
2a)   ยังคงรับยา

2d)  สูตรที่ไม่ควรใช้
2c,2e) เปลี่ยนสูตรยาจากสาเหตุดื้อยา

กลุ่มผู้รับยา
ต้านครบ 1 ปี

กลุ่มผู้รับยาใน
ปี



(TEWI2) การยังคงรบัยา/ สูตรยาที่ใช/้ การเปลี่ยนสูตรยา

ผู้รบัการรักษาด้วยาต้านไวรัสครบ 12 เดือนในปี 18,922 I0

       ยงัคงรับยาที ่12 เดือนหลงัเริ่มยาต้านไวรัส 15,693 I5

            ใช้ยาต้านไวรัสสูตรที่แนะน าเป็นสูตรแรกหรือสูตรทางเลือก 14,655 I6

       เปลี่ยนสูตรยาจากสาเหตุดื้อยา 345 I28

2b)  ยังคงใช้ยาสูตร NRTI+1NNRTI
(> 85%)

2a)  ยังคงรับยา
(> 90%)

2c) เปลี่ยนสูตรยาจากสาเหตุดื้อยา
(0%)

(15,693 / 18,922)X100 = 82.9%I5 / I0

= 93.8%I6 / I5

= 1.8%I28 / I0

(14,655 / 15,693)X100

(345 / 18,922)X100



(TEWI2) การยังคงรบัยา/ สูตรยาที่ใช/้ การเปลี่ยนสูตรยา

ผู้รบัยาต้านไวรัสที่มารับบริการหรือมกี าหนดมารับบริการในระยะเวลาที่รายงาน 198,998 G17
       ที่ได้รบัยาต้านไวรัสถึงสิ้นระยะเวลาที่รายงาน 185,836 G5

จ านวนผู้ที่ใช้ยาต้านสูตรที่ไม่แนะน า 521 G9

จ านวนผู้ที่ใช้ยาต้านสูตรที่ไม่ควรใช้ 402 G12
สูตร monotherapy หรือ dual – NRTI 150 G13

เปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสในปี จากสาเหตุการดื้อยา 2,193 G62

2d)  สูตรที่ไม่ควรใช้
(0%)

2e) เปลี่ยนสูตรยาจากสาเหตุดื้อยา
(0%)

VS สูตรที่ไม่แนะน า/แนะน า

(150/1855,836)X100 = 0.1%

G13 / G5

(2,193/198,998)X100 = 1.1%

G62 / G17



   ขาดการติดตามการรักษา (ขาดนัดนานกว่า 90 วัน) ที ่12 เดือนหลังเริ่มฯ    1,616 I4

2556
Oct. Sep

New ART 

2557

Oct. Sep

• ขาดการติดตามการรักษา หมายถึง

ผู้ที่ไม่มาติดตามการรักษานานมากกว่า 90 วัน
หลังการขาดนัดครั้งล่าสุดในปีที่รายงาน

• วันที่ก าหนดอยู่ภายในปีทีร่ายงานX

90 วัน
X

X

90 วัน
X

= 9.3%1,616 / (18,922 – 1,588) X 100

I4/(I0-I1) X 100

เสียชีวิตในช่วง 12 เดือนแรกหลงัเริ่มยาต้านไวรัส 1,588 I1

กลุ่ม: ผู้รบัยาต้านฯครบ 12 เดือนในป ี/ในช่วงเวลาที่รายงาน

จ านวนผู้รบัการรักษาด้วยาต้านไวรัสครบ 12 เดือนในปี 18,922 I0



2555
Oct. Sep

2556
Oct. Sep

2557
Oct. Sep

X

90 วัน

X• ขาดการติดตามการรักษา หมายถึง

ผู้ที่ไม่มาติดตามการักษานานมากกว่า 90 
วันหลังการขาดนัดครั้งล่าสุดในปีที่รายงาน

• วันที่ก าหนดอยู่ภายในปีทีร่ายงาน
= 4.3%

8,335 / (198,998- 4,478) X 100

G21 / (G17-G28) x100

ผู้รบัยาต้านไวรัสที่มารับบริการหรือมกี าหนดมารับบริการในระยะเวลาที่รายงาน          
ผู้ทีเ่สียชีวิตในระยะเวลาที่รายงาน           
ขาดการติดตามการรักษา (ขาดนัดนานกว่า 90 วัน) ก่อนถึงสิน้ปี 

198,998
4,478
8,335

G17
G18
G21



(TEWI4)การมารับยาตรงตามนัด/(TEWI5)Adherence

TEWI4 รับยาเดือนตุลาคมและกลับมารับยาตรงตามนัดหรือหลังยาหมดไม่เกิน 2 วัน >=90%

T-EWI 5 Adherence =100% ทุกครัง้ทีป่ระเมินในปีแรก >=90%

ผู้ที่มารับยาในเดือนตุลาคม นัดครัง้ต่อไป
มาก่อน/ ตรงนัด/ ช้าไม่เกิน 2 วัน

หรือมาหลังยาหมดไม่เกิน 2 วัน

ผู้ที่มีก าหนดรบัยาครบ 1 ปี
= เริ่มยาในปีก่อนปีที่รายงาน

ได้รับการประเมิน
และ

Adherence =100% ทุกครัง้

12

  

X



การส ารองยา   การส ารวจคลังยา/ตรวจสอบยอดคงเหลอื
ยาไม่เพียงพอ = ยังมียาเหลือแต่มีไม่พอในการจ่ายให้กับผู้ป่วยในนัดครั้งต่อไป

ยาหมดคลัง = Stock เป็น 0 

13

(TEWI6)การบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัส
***การส ารวจประจ าป*ี**

มีการบริหารจัดการพิเศษ
ยืมยา

จ่ายยา
น้อยลง

นัดถี่ข้ึน เปลี่ยนสูตรยา

จ่ายยารวม/
แยกเม็ดยา

ไม่จ่ายยา

T-EWI 6
ร้อยละของเดือนที่ไม่มียาหมดคลังยา 100%
ร้อยละผู้ป่วยที่ต้องหยุดยาหรือเปลี่ยนสูตรยาเนื่องจากไม่ยาจ่าย 0%

จ านวนและร้อยละของโรงพยาบาลที่พบปัญหา
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สรุปตัวช้ีวัดการติดตามประเมินผลการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี (NAT report) 

รหัส ตัวชี้วัด วิธีค านวณ หมายเหตุ 
NAT1a จ านวนผู้รับบริการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ

เอชไอวีในปี 
B0-B20 

ผู้รับบริการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวี B0  ไม่รวม ในหญิง
ตั้งครรภ์  B20 

- นับเป็นยอดของ HCODE ที่มาตรวจ HIV ครั้งสุดท้ายของ
แต่ละป ี

- อายุ  และสิทธิ ณ วันที่มาตรวจ HIV ครั้งสุดท้ายของป ี

NAT1b จ านวนผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเช้ือเอชไอวี
ครั้งแรกในป ี
B1-B21 

จ านวนผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเช้ือเอชไอวีที่บันทึกผลเป็นบวก 
B1 ไม่รวมผู้ติดเชื้อที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ B21 

- นับเป็นยอดของ HCODE  ที่มาตรวจ HIV ท่ีบันทึกผลเป็น
บวกครั้งสุดท้ายในแต่ละป ี

- อายุ  และสิทธิ ณ วันที่มาตรวจ HIV ครั้งสุดท้ายทีให้
ผลบวกของแต่ละป ี

NAT2a ร้อยละของผู้ที่วินิจฉัยรายใหม่ ท่ีได้รับการ
ตรวจ CD4 ภายใน 3 เดือนหลังการวินิจฉัย 
D4/D0 

ตัวหาร จ านวนผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเช้ือเอชไอวี (มีผลการ
ตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีเป็นบวก) ครั้งแรกในป ี (D0) 
ตัวตั้ง จ านวนผู้ได้รับการตรวจ CD4 ภายใน 3 เดือนหลังการ
วินิจฉัย (D4) 
 3 เดือน หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี request ตรวจ HIV ถึง
วันท่ี  request ตรวจ CD4  

- นับเป็นยอดของ HCODE ที่ register ถ้าไม่มี register ใช้ 
HCODE ที่มาตรวจ HIV ผล positive เป็นครั้งแรก 

- การวิเคราะห์เริ่มจากผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก และวิเคราะห์
ย่อยดูการลงทะเบียนและการได้รับการตรวจ CD4 

- อายุ ณ วันท่ีมาตรวจ HIV ผล positive เป็นครั้งแรก 
- สิทธิ ณ วันลงทะเบียน ถ้าไม่มี register ใช้สิทธิ ท่ีมาตรวจ 

HIV ผล positive เป็นครั้งแรก 
NAT2b ร้อยละของผู้ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส ท่ีได้รับ

การตรวจ CD4 อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 12 
เดือน 
F26/F4 

ตัวหาร จ านวนผูท้ี่ไม่เคยมีประวัติรับยาต้านฯที่ยังมีชีวิตและมา
ติดตามการรักษาถึงสิ้นรอบรายงาน (F4) 
ตัวตั้ง จ านวนได้รับการตรวจและมีผลตรวจ  CD4 อย่างน้อย 1 
ครั้งในรอบ 12 เดือน(F26) 

- นับเป็นยอดของ HCODE ที่มาครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบ
รายงาน หรือ HCODE ที่มา register ถ้าไม่เคยมาติดตาม
การรักษาเลย 

- อายุ ณ วันสิ้นรอบรายงาน 
- สิทธิ ณ ท่ีมาครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นรอบรายงาน หรือใช้สิทธิ ณ 

ที่มา register ถ้าไม่เคยมาติดตามการรักษาเลย 
- ในผู้ที่ยังไม่เริ่มยาถ้ามีการบันทึกวันนัดหมายจะวิเคราะห์

เหมือนผู้ที่กินยาแล้ว กล่าวคือ นับจากวันขาดนัด+90 วัน 

NAT2c ร้อยละของผู้ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส ท่ีขาด
การติดตามการรักษาในป ี
F13/(F11-F12) 

ตัวหาร จ านวนผูท้ี่ไม่เคยมีประวัติรับยาต้านฯที่มาติดตามการ
รักษาหรือมีก าหนดมารับบริการในปี (F11) ไม่รวมผู้ที่เสียชีวิตใน
ปี (F12) 
ตัวตั้ง จ านวนขาดการติดตามการรักษา (ไม่มาติดตามการรักษา
นานกว่า 210 วัน) ในป(ีF26) นับจาก visit ครั้งสุดท้ายในป ี
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รหัส ตัวชี้วัด วิธีค านวณ หมายเหตุ 

NAT3 จ านวนผู้เริ่มยาต้านไวรัสในป ีH0 จ านวนผู้เริ่มยาต้านไวรัสในปทีี่รายงาน   
การหาวันเริ่มยาครั้งแรกจะพิจารณาจากการบันทึกข้อมูลหน้า
ลงทะเบียน วันเริ่มยาครั้งแรกในคนท่ีเคยมีประวัติทานยาต้าน
ไวรัสมาก่อน  กรณีลงทะเบียนและไม่เคยทานยามาก่อนจะใช้วัน
แรกทีมีการจ่ายยาในหน้าติดตามการรักษาเป็นวันเริ่มยา 

- นับเป็นยอดของ HCODE ที่มาเริ่มยาต้านไวรัสครั้งแรก 
- อายุ และสิทธิ ณ วันที่เริ่มยาต้านไวรัสครั้งแรก 

NAT3a ร้อยละของผู้ที่มี CD4 count < 100 
cells/µL ขณะเริ่มยาต้านไวรัส 
H17/H11 

ตัวหาร จ านวนผูท้ี่เริ่มยาต้านฯในปีที่รายงาน  ท่ีได้รับการตรวจ 
และบันทึกผล CD4ครั้งล่าสุด ภายใน 6 เดือนก่อนเริ่มยา (H11) 
ตัวตั้ง จ านวนผู้ที่มีผลการตรวจภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง  
(H17)  

- กรณีผู้ใหญ่และเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป CD4 count < 100 
cells/µL 

- เด็กอายุ < 12 เดือน CD4 < 20% 
- เด็กอายุ 12-35 เดือน CD4 < 15% 
- เด็กอายุ 36-59 เดือน CD4 < 10% 

 
NAT3b ร้อยละของผู้ที่มี CD4 count < 200 

cells/µL ขณะเริ่มยาต้านไวรัส 
(H16+H17)/H11 

ตัวหาร  เหมือน NAT 3a 
ตัวตั้ง จ านวนผู้ที่มีผลการตรวจภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง  
(H17)+ ผู้ที่มีผลการตรวจภูมิคุ้มกันบกพร่องมาก  (H16)  

- กรณีผู้ใหญ่และเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป CD4 count < 200 
cells/µL 

- เด็กอายุ < 12 เดือน CD4 = 20-24% 
- เด็กอายุ 12-35 เดือน CD4 = 15-19% 
- เด็กอายุ 36-59 เดือน CD4 = 10-14% 

NAT3c มัธยฐานของ CD4 count (cells/µL) ขณะ
เริ่มยาต้านไวรัส (H12) 

ค่ากลางของผลตรวจ CD4 ครั้งล่าสุด ภายใน 6 เดือนก่อนเริ่มยา
ในผู้ที่เริ่มยาต้านฯในปีที่รายงาน   
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NAT4 จ านวนผู้ได้รับยาต้านไวรัสที่มีก าหนดได้รับยา
ต้านไวรัสครบ 12 เดือนในป ี
I0 

ผู้ที่มีวันเริ่มยาอยู่ในปีก่อนหน้าท่ีรายงานซึ่งหมายถึงมีก าหนดกิน
ยาครบ 12 เดือนในปีท่ีรายงาน 

- นับเป็นยอดของ HCODE ที่มาครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วันที่
รับยาต้านไวรัสครบ 12 เดือน 

- อายุ และสิทธิ ท่ีมาครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วันท่ีรับยาต้าน
ไวรัสครบ 12 เดือน 

- วิเคราะห์แบบ cohort ของผู้เริ่มยาซี่งมีวันเริ่มยาไม่ตรงกัน
ในผู้ป่วยแต่ละราย 

T-EWI2a ร้อยละของผู้ที่ยังคงใช้ยาต้านไวรัสสูตรใดสูตร
หนึ่งที่ 12 เดือนหลังเริ่มยา 

I5/I0 

ตัวหาร NAT4 
ตัวตั้ง จ านวนผู้ที่ยังคงรับยาต้านไวรัสด้วยสูตรยาสูตรใดสูตรหนึ่ง
กล่าวคือ  ไม่หยุดยา  ไม่เสียชีวิต ไม่ขาดการติดตาม ณ วันที่กิน
ยาครบ 1 ปีของผู้ป่วยแต่ละราย 

T-EWI1a ร้อยละของผู้ที่มีผลการตรวจ viral load 
อย่างน้อย 1 ครั้งในปีแรกหลังเริ่มยาต้านไวรัส 

I17/I5 

ตัวหาร จ านวนผู้รับยาต้านไวรัสที่มีก าหนดทานยาครบ12 เดือน
ในระยะเวลาที่รายงานและยังคงใช้ยาต้านไวรัส ท่ี 12 เดือนหลัง
เริ่มยา 
ตัวตั้ง จ านวนได้รับการตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 3-12 
เดือนแรกหลังเริ่มรับยา 

T-EWI1b ร้อยละของผู้ที่มี viral load < 50 
copies/ml ในปีแรกหลังเริ่มยาต้านไวรัส 

I18/I17 

ตัวหาร จ านวนผู้รับยาต้านไวรัสที่มีก าหนดทานยาครบ12 เดือน
ในระยะเวลาที่รายงานและยังคงใช้ยาต้านไวรัส ท่ี 12 เดือนหลัง
เริ่มยาได้รับการตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 3-12 เดือน
แรกหลังเริ่มรับยา 
ตัวตั้ง จ านวนผู้ที่มี viral load < 50 copies/ml 

NAT4a ร้อยละของผู้ที่มี viral load ≥ 1,000 
copies/ml ในปีแรกหลังเริ่มยาต้านไวรัส 

I20/I17 
 
 
 
 

ตัวหาร จ านวนผู้รับยาต้านไวรัสที่มีก าหนดทานยาครบ12 เดือน
ในระยะเวลาที่รายงานและยังคงใช้ยาต้านไวรัส ท่ี 12 เดือนหลัง
เริ่มยาได้รับการตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 3-12 เดือน
แรกหลังเริ่มรับยา 
ตัวตั้ง จ านวนผู้ที่มี viral load ≥ 1,000 copies/ml 
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NAT5 จ านวนผู้ได้รับยาต้านไวรัสถึงสิ้นเดือน…… G5 ผู้รับยาต้านไวรัสที่ยังคงรับยาถึงสิ้นรอบรายงาน - นับเป็นยอดของ HCODE ที่มาครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วัน
สิ้นรอบรายงาน 

- อายุ และสิทธิครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบรายงาน 
NAT5a ร้อยละของผู้ที่ใช้ยาต้านไวรัสสูตรที่สูงกว่าสูตร

ที่แนะน าเป็นสูตรแรกหรือสูตรทางเลือก  ณ 
สิ้นเดือน 
(G7+G8+G11+G15)/G5  

ตัวหาร จ านวนผู้รับยาต้านไวรัสที่ยังคงรับยาถึงสิ้นรอบรายงาน 
ตัวตั้ง จ านวนผู้ทีใ่ช้ยาต้านไวรัสสูตรทีสู่งกว่าสูตรที่แนะน าเป็น
สูตรแรกหรือสูตรทางเลือก ณ การมาติดตามครั้งล่าสุด ก่อนสิ้น
รอบรายงาน 

สูตรที่ประกอบด้วยยาต้านไวรัสกลุ่ม PI หรือยา Advance: 
new drug new drug class เป็นส่วนประกอบ 

T-EWI2d ร้อยละของผู้ที่ใช้ยาต้านไวรัสสูตรที่ไม่ควรใช้ 
ณ สิ้นเดือน 

G13/G5 

ตัวหาร จ านวนผู้รับยาต้านไวรัสที่ยังคงรับยาถึงสิ้นรอบรายงาน 
ตัวตั้ง จ านวนผู้ใช้ยาต้านไวรัสสูตรที่ไม่ควรใช้ ในที่น้ีหมายถึงสูตร
ที่เป็น monotherapy หรือ dual NRTI 

- นับเป็นยอดของ HCODE ที่มาครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วัน
สิ้นรอบรายงาน 

- อายุ และสิทธิครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบรายงาน 

T-EWI2e ร้อยละของผู้ที่เปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสจาก
สาเหตุการดื้อยาในป ี

G62/G17 

ตัวหาร จ านวนผู้รับยาต้านไวรัสที่มารับบริการหรือหรือมีก าหนด
มารับบริการในรอบปีท่ีรายงาน 
ตัวตั้ง จ านวนผู้ทีมีการเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสจากสาเหตุดื้อยา
ในปีท่ีรายงาน 

T-EWI3b ร้อยละของผู้ได้รับยาต้านไวรัสที่ขาดการ
ติดตามการรักษา ณ สิ้นรอบรายงาน 

G19/(G17-G18) 
 
 

ตัวหาร จ านวนผู้รับยาต้านไวรัสที่มารับบริการหรือหรือมีก าหนด
มารับบริการในรอบปีท่ีรายงานและยังมีชีวิต ณ สิ้นรอบรายงาน 
ตัวตั้ง จ านวนผู้ทีไ่ม่มาติดตามการรักษานานมากกว่า 90 วันหลัง
การขาดนัดครั้งสุดท้าย โดยวันครบก าหนด 90 วันอยูใ่นระยะ
ก่อนสิ้นรอบรายงาน 

NAT6 จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตในปีท่ี
รายงาน F2+G2 

จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไม่รับยา (F2) และที่รับยาต้านไวรัส 
(G2) ที่เสียชีวิตในปีท่ีรายงาน 
 

- นับเป็นยอดของ HCODE ที่มาครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบ
รายงาน หรือ HCODE ที่มา register ถ้าไม่เคยมาติดตาม
การรักษาเลย 

- อายุ ณ วันสิ้นรอบรายงาน 
- สิทธิ ณ ท่ีมาครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นรอบรายงาน หรือใช้สิทธิ ณ 

NAT6a จ านวนผู้ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสก่อนเสียชีวิต
ในป ี (F2) 

จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวียังไม่รับยาต้านไวรัสที่เสียชีวิตในปีท่ี
รายงาน 
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 ที่มา register ถ้าไม่เคยมาติดตามการรักษาเลย 
NAT6b จ านวนผู้ได้รับยาต้านไวรัสเสียชีวิตในป ี(G2) จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับยาต้านไวรัสเสียชีวิตในปีท่ีรายงาน 
NAT7
  

อัตราการเสียชีวิตในผู้ที่ยังไม่ได้รับยาต้าน
ไวรัสที่มารับบริการในป ี F12/F11 
F12/F11  

ตัวหาร จ านวนผู้ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสที่มารับบริการหรือ
หรือมีก าหนดมารับบริการในรอบปีท่ีรายงาน 
ตัวตั้ง จ านวนผู้รับบริการตามตัวหารที่เสียชีวิตในปีท่ีรายงาน 

- นับเป็นยอดของ HCODE ที่มาครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบ
รายงาน หรือ HCODE ที่มา register ถ้าไม่เคยมาติดตาม
การรักษาเลย 

- อายุ ณ วันสิ้นรอบรายงาน 
- สิทธิ ณ ท่ีมาครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นรอบรายงาน หรือใช้สิทธิ ณ 

ที่มา register ถ้าไม่เคยมาติดตามการรักษาเลย 
- อัตราเสียชีวิตจะวิเคราะห์และออกรายงานเฉพาะรายงาน

ประจ าปีเท่านั้น 

NAT7a
  

อัตราการเสียชีวิตในผู้ที่ยังไม่ได้รับยาต้าน
ไวรัสที่ขาดการติดตามการรักษา 
(F2-F12)/(F2-F12)+(F3-F13) 

ตัวหาร จ านวนผู้ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสที่ขาดการติดตามการ
รักษาก่อนหน้าปีท่ีรายงาน ร่วมกับผู้ยังไม่รับยาที่มีชีวิตในปีก่อน
หน้าปีท่ีรายงาน 
ตัวตั้ง จ านวนผู้ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสที่ไม่มีประวัติมารับ
บริการในปีท่ีรายงาน แต่วันทีเสียชีวิตอยู่ในปีท่ีรายงาน 

NAT8 อัตราการเสียชีวิตในผู้ได้รับยาต้านไวรัสที่มา
รับบริการในป ี
G18/G17   I 

ตัวหาร ผู้จ านวนรับยาต้านไวรัสที่มารับบริการหรือหรือมี
ก าหนดมารับบริการในรอบปีท่ีรายงาน 
ตัวตั้ง จ านวนผู้รับบริการตามตัวหารที่เสียชีวิตในปีท่ีรายงาน 

- นับเป็นยอดของ HCODE ที่มาครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วัน
สิ้นรอบรายงาน 

- อายุ และสิทธิครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบรายงาน 

NAT8a อัตราการเสียชีวิตในช่วง 12 เดือนแรกหลัง
เริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัส 
I1/I0 

ตัวหาร จ านวนผู้ที่มีวันเริ่มยาอยู่ในปีก่อนหน้าท่ีรายงานซึ่ง
หมายถึงมีก าหนดกินยาครบ 12 เดือนในปีท่ีรายงาน 
ตัวตั้ง จ านวนผู้รับบริการตามตัวหารที่เสียชีวิตในช่วง 12 เดือน
แรกหลังเริ่มยาต้านไวรัส 

- นับเป็นยอดของ HCODE ที่มาครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วันที่
รับยาต้านไวรัสครบ 12 เดือน 

- อายุ และสิทธิ ท่ีมาครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วันท่ีรับยาต้าน
ไวรัสครบ 12 เดือน 

NAT8b อัตราการเสียชีวิตในผู้ได้รับยาต้านไวรัสที่ขาด
การติดตามการรักษา 
(G2-G18)/(G2-G18)+(G3-G19) 
 
 
 

ตัวหาร จ านวนผู้ที่รับยาต้านไวรัสที่ขาดการติดตามการรักษา
ก่อนหน้าปีท่ีรายงาน ร่วมกับผู้ยังไม่รับยาที่มีชีวิตในปีก่อนหน้าปี
ที่รายงาน 
ตัวตั้ง จ านวนผู้ที่รับยาต้านไวรัสที่ไม่มีประวัติมารับบริการในปีท่ี
รายงานแต่มีวันทีเสียชีวิตอยู่ในปีท่ีรายงาน 

- นับเป็นยอดของ HCODE ที่มาครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วัน
สิ้นรอบรายงาน 

- อายุ และสิทธิครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบรายงาน 
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NAT11 จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีประวัติการป่วย
เป็นวัณโรคที่เสียชีวิตในป ีM6+M16 

จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีทีท่ั้งที่ยังไม่เริ่มยาและเริ่มยาต้านไวรัสทีม่ี
ประวัติการป่วยเป็นวัณโรคที่เสียชีวิตในปทีี่รายงาน  

- นับเป็นยอดของHCODE ที่มาครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วัน
สิ้นรอบรายงาน หรือ HCODE ที่มา register ถ้าไม่เคยมา
ติดตามการรักษาเลย 

- สิทธิการรักษาที่มาครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบ
รายงาน หรือ ถ้าไม่เคยมาติดตามการรักษาเลยในสิทธิ ณ 
register  

- อายุ ณ วันสิ้นรอบรายงาน 

NAT11a จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีประวัติการป่วย
เป็นวัณโรคที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสก่อน
เสียชีวิตในป ี(M6) 

 

NAT11b
  

จ านวนผู้ติดเชื้อฯมีประวัติการป่วยเป็นวัณโรค
ที่ได้รับยาต้านไวรัสก่อนเสียชีวิตในป ี(M16) 

 

NAT12 a อัตราการเสียชีวิต TB/HIVในช่วง 12 เดือน
แรกหลังลงทะเบียน  
(N4+N14)/N0  

ตัวหาร จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการดูแลรักษาท่ีมีก าหนด
ครบ 12 เดือนในปีที่รายงานท่ีมีประวัติป่วยเป็นวัณโรค 
ตัวตั้ง จ านวนผู้รับบริการตามตัวหารที่เสียชีวิตในช่วง 12 เดือน
แรกหลังลงทะเบียน 

- นับเป็นยอดของ HCODE ที่มาครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วันที่
ลงทะเบียนครบ 12 เดือน 

- สิทธิการรักษาและอายุนับครั้งที่มาครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ 
วันท่ีลงทะเบียนครบ 12 เดือน 

NAT12b อัตราการเสียชีวิต TB/HIV ในช่วง 12 เดือน
แรกหลังลงทะเบียนในผู้ที่ยังไม่ได้รับยาต้าน
ไวรัส N4/N2 

ตัวหาร จ านวนผู้ลงทะเบียนที่มีก าหนดครบ 12 เดือนในปีที่
รายงานที่มีประวัติป่วยเป็นวัณโรคและยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส ท่ี 
12 เดือนหลังลงทะเบียน 
ตัวตั้ง จ านวนผู้รับบริการตามตัวหารที่เสียชีวิตในช่วง 12 เดือน
แรกหลังลงทะเบียน 

NAT12c อัตราการเสียชีวิต TB/HIV ในช่วง 12 เดือน
แรกหลังลงทะเบียนในผู้ได้รับยาต้านไวรัส 
N14/N12 

ตัวหาร จ านวนผู้ลงทะเบียนที่มีก าหนดครบ 12 เดือนในปีที่
รายงานที่มีประวัติป่วยเป็นวัณโรคและได้รับยาต้านไวรัส ท่ี 12 
เดือนหลังลงทะเบียน 
ตัวตั้ง จ านวนผู้รับบริการตามตัวหารที่เสียชีวิตในช่วง 12 เดือน
แรกหลังลงทะเบียน 

NAT12d อัตราการเสียชีวิต TB/HIV ในช่วง 12 เดือน ตัวหาร จ านวนผูร้ับยาต้านไวรัสมกี าหนดรับยาครบ 12 เดือนใน - นับเป็นยอดของ HCODE ที่มาครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ วันที่
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  แรกหลังเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัส 
O2/O0 

ปีที่รายงาน ที่มีประวัติป่วยเป็นวัณโรค 
ตัวตั้ง จ านวนผู้รับยาตามเสียชีวิตในช่วง 12 เดือนแรกหลังเริ่มยา 

รับยาต้านไวรัสครบ 12 เดือน 
- สิทธิการรักษาและอายุนับครั้งที่มาครั้งสุดท้ายก่อนหรือ ณ 

วันท่ีรับยาต้านไวรัสครบ 12 เดือน 
 


