การใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก NAP เพื่อการติดตามการรักษา
NAP Web Report ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
NAP (Plus)
ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ

ลีซ่า กันธมาลา
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค

วิธีการเข้า NAP (หน้าเหลือง)
สปสช. + online

เลื่อนไปที่
การบริหารจัดการ
รายโรค

หัวข้อ 2

วิธีการเข้า NAP Web Report (หน้าม่วง)
http://napdl.nhso.go.th/NAPWebReport/home.jsp

สปสช. + online

เลื่อนไปที่
การบริหารจัดการ
รายโรค

หัวข้อ 6

ประเด็นติดตามข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดูแลรักษา
ทบทวนประเด็นที่ไม่เป็นไปตามแผนการรักษา 6 ข้อ ได้แก่
หัวข้อที่ 1 การให้บริการ VCT และได้รับการตรวจ Anti HIV
หัวข้อที่ 2 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ยังไม่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
หัวข้อที่ 3 ผู้ที่ลงทะเบียน NAP ที่ยังไม่เสียชีวิต แต่ยังไม่ได้กินยา
หัวข้อที่ 4 การติดตามผู้ที่รักษาด้วยยา ARV แล้วมีผล VL > 1,000
หัวข้อที่ 5 การติดตามผู้กินยารายใหม่ และการพิจารณากลุ่ม MSM
หัวข้อที่ 6 การติดตามผู้ที่ไม่มาตรงตามนัดมากกว่า 90 วัน

การใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก NAP
(1) การติดตามการรักษา และใช้พัฒนาคุณภาพงานบริการ ให้เป็นไปตาม
แผนการดูแลรักษา
1. VCT and linkage to Test (ได้รับ VCT แล้วตรวจ HIV หรือไม่)
2. No ARV
(ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้กินยา)
3. No VL
- (ได้ตรวจ VL ตามกาหนดหรือไม่)
- (VL สูงเกิน 1,000 ได้ส่งตรวจ DR หรือไม่)
4. Loss FU
(การติดตามผู้ป่วย Loss FU เกิน 90 วัน)
5. MSM data
(ข้อมูลผู้รับบริการรายใหม่และ MSM)
ความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล

(2) ข้ อมูลรายงาน ตัวชี้วดั บริการการรักษา
ประเด็น
1. ลงข้ อมูลให้ ทันเวลาก่ อน
ตัดไปขึน้ indicator
2. ลงข้ อมูลให้ ถูกต้ อง
3. HIV co ต้ องตรวจสอบ
ว่ าผลข้ อมูลเป็ นอย่ างไร

http://napdl.nhso.go.th/NAPWebReport/main_rep.jsp

การลงข้อมูล NAP ยังต้องการการพัฒนาคุณภาพ
VCT

จานวนคน
สงสัยว่าอาจติดเชื้อ/มีอาการของเอชไอวี
VCT MSM
Anti HIV (คน)
ไม่ตรวจ/ไม่ลงผล (คน)
ขาดทุนไป (ค่าตรวจ 140 บาท/ราย)

Anti HIV positive

2560

2561

2560

2561

987,665

529,192

29,143

14,312

740,942
(75%)
28,367 (3%)

405,566
20,792 (2.8%)
(77%)
18,047 (3%) 5,029 (17.7%)

950,719
36,946
5,172,440

สาเหตุหลักที่มีผล VCT แตกต่างกับ Anti HIV คือ ไม่ได้ลงผล

9,839 (2.4%)
2,702 (15%)

466,619
62,573
8,760,220
ข้อมูล ณ เม.ย. 61

รายงานผล การตรวจ VCT และ Anti-HIV ปี 2557-2560
ปี
ให้บริ การ

2557

2557

2558

2558

2559

VCT Anti-HIV VCT Anti-HIV VCT

1,599
รพ.Aก็แปลว่
ประเด็นคือ ไม่ ลงผล anti HIV
า
• คนตรวจ HIV น้ อย ไม่ มรพ.B
ีผลงาน 2,400
• ไม่ ได้ เงินชดเชยค่ าตรวจ รพ.C 18,337
• ผลงานระดับประเทศไม่ สรพ.D
ะท้ อนความจริ
627 ง
รพ.E
18
รพ. F
23
749
รพ. G
รพ. H 1,345

1,551
2,243
18,220
625
1
11
748
1,318

1,306 1,267
3,048 2,324
18,707 18,474
594
588
956
837
249
9
749
734
1,169 1,040

19,164
2,786
25,996
496
1,307
424
699
1,369

2559

2560

2560

Anti-HIV VCT Anti-HIV
18,652
1,984
20,415
484
1,223
404
656
1,297

8,599 7,823
2,198 1,430
13,923 13,470
259
5
268
30
488
323
431
318
932
886

โหลดข้ อมูล ณ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2560

ถ้ าไม่ ลงข้ อมูล ไม่ ได้ ค่าชดเชย และมีผลต่ อตัวชี้วดั

• ไม่ ลงข้ อมูล
• ตามข้ อมูลมาลงกันบ้ างนะ

พิจารณาการลงข้อมูลที่อาจไม่สมบูรณ์
ผู้ที่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
• ผู้ที่มีอาการหรืออาการแสดงที่เข้าได้กับการติด
เชื้อเอชไอวีหรือเอดส์
• ผู้ที่มี หรือเคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน

• ผู้ป่วยวัณโรค
• ผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
• ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดและใช้เข็มร่วมกัน

• หญิงตั้งครรภ์และสามี
• ทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี
• บุคลากรทางการแพทย์ที่เกิดอุบัติเหตุที่เสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอชไอวี
• ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ถูกละเมิดทางเพศ
• ผู้ที่ต้องการตรวจเลือดก่อนแต่งงาน หรือผู้ที่
วางแผนมีบุตร

แบบฟอร์ ม VCT ใน NAP มีการปรั บเพิ่ม

Download ได้ที่
http://prepthai.net

มึน เครียด
.....ไปไม่ ถูก......

คีย์กันอย่ างไร ให้
MSM เป็ น เพศหญิง
(เพศหญิงมีพฤติกรรมชาย
มีเพศสัมพันธ์ กับชาย)

ข้ อมูล MSM ของประเทศทีเ่ ข้ าสู่ การรักษา ผูกมาจากข้ อมูล VCT
ถ้ าลง VCT ผิดกลุ่มประชากร ก็จะมีข้อมูลการรักษาของแต่ ละกลุ่มประชากรผิดพลาด
ทัง้ หมด

ทัง้ หมด 422,177
8,981
MSM
476
SW
2,569
IDU

ขาด
กินยา เสียชีวติ หยุดยา การ
รั กษา
304,645 56,144 330 61,058
7,577 221
1 1,182
362
39
0 75
1,499 808
1 261

คนไข้ สะสม
% MSM/PLHIV ทังหมด
้
= 2%

ทัง้ หมด กินยา เสียชีวติ หยุดยา

ทัง้ หมด
MSM
SW
IDU

5,266
833
24
21

5,163
830
23
21

102
3
1
0

คนไข้ ใหม่
% MSM/PLHIV ทังหมด
้
= 16%

1
0
0
0

ขาด
การ
รักษา
0
0
0
0

ปั ญหาการไม่ ได้ เข้ าสู่การดูแลรักษา
หลุดไปตัง้ แต่ ตรวจเลือดพบว่ า positive
1 ปี มีก่ ีคนที่หลุดไป

จานวนผู้ท่ มี ีผล Anti-HIV Positive แต่ ยังไม่ ลงทะเบียน
เข้ าสู่ระบบ

ประเทศไทย

จานวนคน
(สะสม)

จานวนคน
(ช่ วงเวลา)

HIV
Positive

2561 (ถึง 30 เม.ย.)
2560

25,190

1,342

25,487

2,917

2559

25,147

3,255

2558

24,017

3,831

เราเคยรู้ ไหม

ผู้รับผิดชอบใน
การติดตาม

-ข้ อมูลสารสนเทศการให้ บริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื ้อเอชไอวี สปสช. NAP Web report
http://napdl.nhso.go.th/NAPPWebReport/report/new_report_Tab_case.jsp#

Standing order Lab
ประเมินพร้ อมรั บยาเลย
ไม่ ต้องรอ CD4

ทาอย่ างไรถึงจะเริ่มยาต้ านได้ เร็วกว่ านี้
 หาสาเหตุว่า รพ. เราล่ าช้ าเพราะเหตุใด
 ปรั บบริ การใหม่
ตรวจ Lab
พืน้ ฐาน ไว้ รอหมอ

หมอรี บให้ ยา ไม่ รอ

Lab + HIV co ตามคน

ที่บวกให้ มารั บยา

ไม่ รอ refer ไปตามสิทธิ
จ่ ายยาก่ อนค่ อยว่ ากัน

ประเด็นคุณภาพ การไม่ เข้ าสู่ บริการ: รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
มี VCT 4 จุดใหญ่ , แต่ มี 20+ wards, 20+ OPD

HIV +

2558

659

ตัวอย่ าง

Not entry to care

108

16.4%

เจาะเลือดแล้ วเจอบวก 108 รายที่ไม่ เข้ าสู่บริการ
ว่ าส่ งตัวไปฟั งผล ส่ งไปรั บยาต้ านที่ รพช. แต่ หายไปเลย

RRT

T

R

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
• Lab รายงานผลติดเชือ้ ทุกราย - ทุกเดือน
ให้ กับพยาบาล HIV co (ชื่อ นามสกุล HN
วันที่เจาะ ผลตรวจ และ ward ที่เจาะ)
• พยาบาลติดตามให้ มาขึน้ ทะเบียนรั บยา
• ฝึ กอบรม counseling nurse เพิ่ม 68
คน กระจายทุกจุดใน รพ.

ประเด็นคุณภาพ การไม่ เข้ าสู่ บริการ: รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
มี VCT 4 จุดใหญ่ , 20 wards, 20 OPD
พัฒนาระบบรายงานผลเลือด
68 counseling nurses
ผู้ท่ มี ีผลเลือดบวก ได้ เข้ าสู่การรั กษาเพิ่มขึน้
HIV +

2558
2559
2560 (March)

RRT

Not entry to care

659
642
371

108
23
2

T

R

16.4 %
3.7 %
0.54 %

คาถาม: รพ. ของท่ าน สถานการณ์ เป็ นอย่ างไร

สามารถวิเคราะห์ ผลของ รพ. ท่ านเองได้ จาก
โปรแกรม NAP Web report

ประเด็น Anti HIV positive แล้ ว
แต่ ยงั ไม่ ลงทะเบียน D4 NAP number

ควรตรวจสอบว่ าทาไมยังไม่ ลงทะเบียน
เหตุผลที่พบบ่ อยคือ
• สิทธิอยู่ท่ อี ่ ืน ต่ าง รพ. นอกเขต
• คนไข้ ไม่ กลับมาติดตาม โดยเฉพาะ
ในพืน้ ที่มีการทา mobile VCT
• ไม่ พร้ อมในการเข้ ามารั กษา

ระวัง!
ไม่ ได้ ตดิ เชือ้ เจ้ าหน้ าที่กแ็ จ้ งผลแล้ วว่ า
Negative แต่ ในระบบ ขณะ key เกิด
ความผิดพลาด กดผิดตอนลงผล จาก
Negative เป็ น positive

• ลงผลผิด
• ไม่ ลงผล

ตัวอย่ าง
รพ. A: Review พบ Anti HIV positive แล้ วไม่ ได้ ลงทะเบียน
รวมทัง้ หมด 21 ราย
 ลงผลผิด 7 ราย ได้ รับการแก้ ไขผลเลือดถูกต้ องแล้ วทัง้ 7 ราย
 สิทธิประกันสังคม ไปรั กษาตามสิทธิ 6 ราย ไม่ คีย์ NAP
 สิทธิเบิกได้ 2 ราย รั กษาที่คลินิก/ รพ.เอกชน
 เสียชีวติ แล้ ว โดยไม่ ได้ ลงทะเบียน 5 ราย
 Refer ไม่ ทราบว่ าไปรั กษาต่ อที่ไหน ติดต่ อไม่ ได้ 1 ราย

ประเด็นตรวจแล้ วไม่ ลงทะเบียน พบว่ า
รพ.ใหญ่ มีการลงผลผิดพลาด
• รพ. A. 40 คนในช่ วง 10 ปี ที่ผ่านมา
• รพ. B. 60 คนในช่ วง 10 ปี ที่ผ่านมา
• รพช. C. 4 คน แก้ ไขแล้ ว
เดือนต่ อมาพบอีก เป็ นคนใหม่ ลงผิดอีก

หัวข้อที่ 3 ผู้ที่ลงทะเบียน NAP ที่ยังไม่เสียชีวิต และยังไม่ได้กินยา

ยั
ง
ไม่
เ
สี
ย
ชี
ว
ต
ิ
แต่
ย
ง
ั
ไม่
ไ
ด้
ก
น
ิ
ยา
Download รายชื่อจาก Web ด้วยรหัสโรงพยาบาล
ทบทวน ติดตาม หาสาเหตุ

25

ตัวอย่ าง

สาเหตุไม่ เริ่มยา คนไข้ 60 ราย
ปี 2560 (รีววิ ได้ 56 ราย)
• Loss to FU
18 ราย
• ส่ งตัวไปที่อ่ ืนตามสิทธิ์
14 ราย
• ไม่ ผ่านห้ องให้ การปรึกษา 8 ราย
• ค้ างตรวจที่นอกเวลาไม่ ได้ ยา 2 ราย
• แพทย์ ยังไม่ พจิ ารณา
2 ราย
• กินยา TB ยังไม่ เริ่มยาต้ าน 3 ราย
• เริ่มยาแล้ ว ในปี 2561
9 ราย

กิจกรรมคือ
พยาบาลโทรตาม
(1 คนไม่ ใช่ ทาเป็ นทีม)

ตาม 25 ราย กลับมาได้ 9 ราย
(36%)

รพ. ติดตาม
วัดญาณ ผู้ป่วยที่กนิ ยา
ต้ านไวรั ส
และยังไม่ ได้
ตรวจ VL

กลับไปรี ววิ เพิ่มเติม
ได้ จานวน 6 คน ดังนี ้

1. ได้ ส่งตรวจ VL แล้ ว 1 คน
2. สามีของหญิงตัง้ ครรภ์
ไม่ สามารถติดต่ อได้ 2 คน
3. ผู้ป่วยจาคุก 1 คน
4. เสียชีวติ แล้ ว 1 คน
5. ไม่ มีข้อมูลในระบบ 1 คน

การวัด Performance
measurement

สาเหตุทที่ าไมไม่ ได้ ตรวจ VL
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอะไรที่จะทาให้ ส่ งิ นี ้
ไม่ เกิดขึน้ อีก
จะรู้ ได้ อย่ างไรว่ า กิจกรรมที่ทาได้ ผล

NAP

หน้ าม่ วง

ดูวา่ ใครไม่มาตรงตามนัดมากกว่า 90 วัน
ดูวา่ ใครยังไม่ได้ตรวจ VL ตามกาหนด
หาผูท้ ม่ี ผี ล VL > 1,000 และต้องการส่งตรวจ DR

ตัวอย่ าง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัย 1. ตรวจสอบข้ อมูล
1. จานวน 2 ราย ที่มีค่า VL > 1,000
บูรพา
ผู้ท่ ีมีค่า VL >
(ผู้หญิง 1 คน และ MSM 1 คน) ได้ รับการ
1,000 copies/ml เปลี่ยนสูตรยาเป็ นที่เรี ยบร้ อย
และส่ งตรวจ DR
2. ติดตามผู้ป่วยที่มา
ไม่ ตามนัด

2. จานวน 27 คน ดังนี ้
- เสียชีวติ แล้ ว 2 คน
- ติดตามได้ และกลับมารั บยา 3 คน
- ติดต่ อไม่ ได้ 8 คน
- ส่ งไปรั บการรั กษาตามสิทธิ 12 ราย
- ยังไม่ พร้ อมรั บยา 2 คน

รพ.วัดญาณ ติดตามผู้ป่วย กลับไปรี ววิ เพิ่มเติมได้ จานวน 6 คน
ที่กินยาต้ าน ดังนี ้
ไวรั ส และยัง
2.1 ได้ ส่งตรวจ VL แล้ ว 1 คน
ไม่ ได้ ตรวจ
2.2 สามีของหญิงตัง้ ครรภ์ ไม่ สามารถ
ติดต่ อได้ 2 คน
VL
2.3 ผู้ป่วยจาคุก 1 คน
2.4 เสียชีวติ แล้ ว 1 คน
2.5 ไม่ มีข้อมูลในระบบ 1 คน

รพ. สัตหีบ: Review Anti HIV positive แล้วไม่ได้ลงทะเบียน
 รวมทั้งหมด 21 ราย
 ลงผลผิด 7 ราย ได้รับการแก้ไขผลเลือดถูกต้องแล้วทั้ง 7 ราย
 สิทธิประกันสังคม ไปรักษาตามสิทธิ 6 ราย ไม่คีย์ NAP
 สิทธิเบิกได้ 2 ราย รักษาที่คลินิก/ รพ.เอกชน
 เสียชีวิตแล้ว โดยไม่ได้ลงทะเบียน 5 ราย
 Refer ไม่ทราบ ไปรักษาต่อที่ไหน ติดต่อไม่ได้ 1 ราย

ตัวอย่าง การทบทวนสาเหตุการ Loss FU รพ. XXXX ในปี 2560
จานวน 84 ราย

•
•
•
•

สาเหตุการ Loss FU
Total
ARV Loss
Loss FU before starting ARV
น่าจะรับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP
• (สิทธิเดิม : ปกส. 12, UC 7,
ข้าราชการ 1)
no data

N
71
35
14

ข้อค้นพบ
ไม่ได้ Loss จริง เพราะว่ายังมี visit มา
ตรวจ VL หรือมาตรวจรับยา ข้อมูลตอน
ที่ตัดมาว่า Loss ยังไม่มีการคีย์ข้อมูล

13

• not loss

9

20

• not loss แต่ delayed NAP

1

2

3
• not loss ไม่ลง NAP (สิทธิข้าราชการ)
รี วิวข้ อมูลโดย สสจ.
อบรม NAP web report training ก.พ. 2561

17 สัปดาห์ 1 วัน

30/05 และ 08/12/2560ไปตรวจ CD4 และ VL ที่ รพ. ป. แพทย์ VL< 40 ทั้ง 2 ครั้ง

L

14 สัปดาห์ 2 วัน
4 สัปดาห์ 2 วัน
สิ ทธิ ณ วันที่เข้ ารับบริการ
14 สัปสิทดาห์
วันวนหน้า
ธิประกันสุ2
ขภาพถ้

ไปตรวจ CD4 และ VL ที่ รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา วันที่ 22/08/2560
ไปตรวจ CD4 และ VL ที่ รพ. ป. แพทย์ 2 ครั้ง วันที่ 21/6/2560 และ วันที่ 17/01/2561
โรงพยาบาลต้นสั งกัด วันที่รับบริการ วันที่นดั ครั้งต่อไป จานวนเวลาที่จ่ายยา
เหตุผลที่ไม่ มาติดตาม
24/10/2560
ไปตรวจ
CD424ทีสัป่ ดาห์รพ.สมเด็
จพระบรมราชเทวี
ณ ศรี ราชา
รพ. ครบุ
รี
19/08/2559
10/02/2560
ไปตรวจ
CD4 ที่ รพ. ราชธานีโรจนะ เมื่อวันที่ 27/08/2560

L
L

ความจริงคือไม่ Loss FU และรับยาแล้ว แต่ไม่มีข้อมูลใน NAP
Loss

Category

LOSS

น่าจะรับยาแล้ว ไม่ลง NAP

ไปตรวจ CD4 & VL
ที่ รพ.24 สัป.ปดาห์แพทย์ไปตรวจ
วันCD4ที่ และVL
19/09/2560
03/04/2560
ที่ รพ. ป. แพทย์ 2 ครั้ง เมื่อ 27/4/2560 และ 31/10/2560

LOSS

รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP

LOSS

รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP

07/04/2560
ยังไม่ได้เริ่ มยา มาตรวจ CD4 ตลอด ล่าสุดเมื่อวันที่ 11/9/2560
ไปตรวจ
CD4
&
VL
ที
่
รพ.
ป.
แพทย์
เมื่อวันที่ 06/09/2560
09/11/2559 24/04/2560
24 สัปดาห์
วันที่ 05/02/2561 ไปตรวจ CD4 และ 12/02/2561 รับยาที่ รพ. บุรีรัมย์

LOSS

น่าจะรับยาแล้ว ไม่ลง NAP ปกส.

LOSS

น่าจะรับยาแล้ว ไม่ลง NAP ปกส.

LOSS

รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP

ไปตรวจ CD4 และ VL ที่ รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา วันที่ 22/08/2560
ไปตรวจ CD4 และ VL ที่ รพ. ป. แพทย์ 2 ครั้ง วันที่ 21/6/2560 และ วันที่ 17/01/2561
24/10/2560 ไปตรวจ CD4 ที่ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา

LOSS
LOSS

รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP
รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP

LOSS

รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP

ไปตรวจ CD4 & VL ที่ รพ. ป. แพทย์ เมื่อวันที่ 06/09/2560

LOSS

รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP

LOSS

รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP

ไปตรวจ CD4
& VL ที่ รพ.12 สัป.ปดาห์แพทย์
วันที่ 19/09/2560
17/03/2560 08/06/2560
6 วัน หายไปหลังมาเจาะเลือดตรวจ Blood chem CD4 และส่ง VL ที่ รพ. เทพรัตน์ฯ เมื่อวันที่ 6/9/2560
รพ.เกษมราษฎร์
บางแค 28/03/2560
20/06/2560
สัปดาห์ 6มหาราชฯ
วัน 19/07/2560 ไปตรวจ
ที่ รพ. มกุฏวัฒนะ VL< 20 VL<20
หายไปหลั
งมาตรวจ
VL ที12่ รพ.
เมื่อCD4วันและทีVL่ 26/06/2560
รพ. ป. แพทย์
03/04/2560 05/04/2560
4 วัน
ไปตรวจ CD4 & VL ที่ รพ. ป. แพทย์ วันที่ 19/09/2560
ไปตรวจ
CD4
ที่ รพ.12 สัป.ปดาห์แพทย์
วันทีงมาตรวจ
่ 25/07/2560
40 VL<20
05/04/2560& VL
27/06/2560
6 วัน หายไปหลั
VL ที่ รพ. มหาราชฯ เมื่อVL<
วันที่ 26/06/2560

LOSS

รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP

LOSS

รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP

LOSS

รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP

LOSS
LOSS

รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP
รับยาแล้วแต่ไม่ลงNAP ข้าราชการ

รพ.ป.แพทย์

LOSS

รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP

LOSS

รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP

LOSS

รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP

รพ.มหาวิทยาลัย
05/10/2559
สุรลนารี
บุเทคโนโลยี
คคลที่ยงั ไม่
งทะเบียน
สิ ทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
17/10/2559
ตามมาตรา 6
สิ ทธิประกันสังคม
รพ.มหาราชนครราชสี มา 28/10/2559
สิ ทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4 สัปดาห์ 2 วัน
สิ ทธิประกันสังคม

ธิประกันสุ6
ขภาพถ้
12 สัปสิทดาห์
วันวนหน้า
สิ ทธิประกันสังคม
สิ ทธิประกันสังคม
สิ ทธิประกันสังคม

12 สัปดาห์ 6 วัน
ธิประกันสั6
งคมวัน
12 สัปสิทดาห์
สิ ทธิประกันสังคม

12 สัปสิทดาห์
ธิประกันสั6
งคมวัน

สิ ทธิประกันสังคม

4 วัน สิทธิประกันสังคม
สิ ทธิประกันสังคม

24 สัปดาห์

ไปตรวจ CD4 และ VL ที่ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา เมื่อ 1/8/2560 แต่ไม่มขี อ้ มูลว่าได้รับยา

17 สัปดาห์VL
1 วัน ที่ 30/05
08/12/2560ไปตรวจ
และ VL40
ที่ รพ. ป. แพทย์ VL< 40 ทั้ง 2 ครั้ง
13/9/2560ไปตรวจ28/04/2560
CD4 และ
รพ.และป.
แพทย์ CD4
VL<

รพ.มหาราชนครราชสี มา 13/01/2560
รพ.สุวรรณคูหา
รพ.พญาไทศรี ราชา

17/01/2560
18/01/2560
24/01/2560

25/04/2560
15/02/2560
18/04/2560

04/02/2560

10/02/2560

14 สัปดาห์ 2 วัน
4 สัปดาห์ 2 วัน
14 สัปดาห์ 2 วัน

23/08/2560 ไปตรวจ CD4 และ VL ที่ รพ. ป. แพทย์ VL< 40

15/02/2560อดตรวจ
4 สัปดาห์ 2Blood
วัน ไปตรวจ
CD4 & VL
ที่ รพ. ป. และส่
แพทย์ วันที่ 19/09/2560
รับยาแล้วแต่ไม่ลง NAP
หายไปหลั25/01/2560
งมาเจาะเลื
chem
CD4
ง VL ที่ รพ. เทพรัตน์ฯ เมื่อวันทีLOSS
่ 6/9/2560

รพ.ปทุมเวช

รพ.ป.แพทย์

19/07/2560 ไปตรวจ
CD412และ
่ รพ. มกุCD4ฏและวัฒVLนะ
02/06/2560
สัปดาห์ 6 VL
วัน ที
13/9/2560ไปตรวจ
ที่ รพ. ป.VL<
แพทย์ VL<20
40

รพ.มหาราชนครราชสี มา 10/03/2560

สิ ทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.สต.บ้านพระ

4 วัน สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ธิประกันสุ6
ขภาพถ้
12 สัปสิทดาห์
วันวนหน้า
สิ ทธิประกันสังคม
4 สัปดาห์
4 วัทนธิ
สิ ทธิขา้ ราชการ/สิ

22/03/2560

17/03/2560

23/06/2560

12 สัปดาห์ 6 วัน

23/08/2560 ไปตรวจ CD4 และ VL ที่ รพ. ป. แพทย์ VL< 40

รพ.ค่ายสุรนารี

12/04/2560

16/05/2560

4 สัปดาห์ 4 วัน

ไปตรวจ CD4 & VL ที่ รพ. ป. แพทย์ วันที่ 25/07/2560 VL< 40

ไปตรวจ CD4
ที่ รพ.4 วันป. แพทย์ไปตรวจ
วันCD4ที่ &31/10/2560
VL<VL<4040
18/05/2560& VL
20/06/2560
VL ที่ รพ. ป. แพทย์ วันที่ 31/10/2560

รพ.ป.แพทย์
รพ.ป.แพทย์

23/05/2560

14/06/2560

ไปตรวจ CD4 & VL ที่ รพ. ป. แพทย์ วันที่ 22/11/2560 VL< 40

ไปตรวจ CD4 & VL ที่ รพ. ป. แพทย์ วันที่ 22/11/2560 VL< 40

L

L

L

L

L

L

L

L
L

L

L

L

ความถูกต้ องของข้ อมูลเป็ นเรื่องสาคัญ
งานใดทีร่ ่ วมมือกันทาได้ งานนั้นจะส่ งผล คุณอนันต์
เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบัตกิ าร ควร
1. ส่ งรายชื่อผู้ท่ มี ี Anti HIV positive ให้
พยาบาลผู้รับผิดชอบติดตามว่ าได้ รับยาหรื อยัง
ทุกสัปดาห์ - ทุกเดือน
2. ควรรี ววิ NAP anti HIV positive ที่ยังไม่
ลงทะเบียนอย่ างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันความ
ผิดพลาด
3. ควรรี ววิ NAP no VL สม่าเสมอ หรื อปรั บ
ระบบ VL alert ช่ วยเตือนว่ าใครควรตรวจ
VL แล้ วบ้ าง

ฝากประเด็นที่ควรกลับไปดาเนินงานใช้ประโยชน์จาก NAP Web Report
ระดับโรงพยาบาล
1 ทบทวนการใช้ NAP หน้าม่วง และเหลือง (โดยทีม)
2 ทบทวนประเด็นที่ไม่เป็นไปตามแผนการรักษา 6 ข้อ ได้แก่
หัวข้อที่ 1 การให้บริการ VCT และได้รับการตรวจ Anti HIV
หัวข้อที่ 2 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ยังไม่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

หัวข้อที่ 3 ผู้ที่ลงทะเบียน NAP ที่ยังไม่เสียชีวิต แต่ยังไม่ได้กินยา
หัวข้อที่ 4 การติดตามผู้ที่รักษาด้วยยา ARV แล้วมีผล VL > 1,000
หัวข้อที่ 5 การติดตามผู้กินยารายใหม่
หัวข้อที่ 6 การติดตามผู้ที่ไม่มาตรงตามนัดมากกว่า 90 วัน

3 เมื่อพบข้อมูลที่น่าสนใจให้วิเคราะห์หาขนาดของปัญหา และสาเหตุ เช่น ระบบบริการไม่เอื้อ การลงผลล่าช้า การลง
ข้อมูลผิด การที่ไม่ได้ติดตาม ระบบส่งต่อ การเก็บหลักฐาน/ข้อมูลการทางานเพื่อตรวจสอบ การพิจารณารายได้ที่ขาดไป
4 นามาปรึกษาพูดคุยกันในทีมงานดูแลรักษา HIV Co , แพทย์, เจ้าหน้าที่ Lab, ฝ่ายการพยาบาล ฯลฯ เพื่อพิจารณา
หาแนวทางการแก้ไข และปรับระบบบริการของหน่วยงาน รวมทั้งติดตามการพัฒนาคุณภาพบริการเป็นระยะๆ

ฝากประเด็นที่ควรกลับไปดาเนินงานใช้ ประโยชน์ จาก NAP Web Report
ระดับจังหวัดและเขต
1 วิเคราะห์ข้อมูลจาก NAP ระดับจังหวัดและเขตในการติดตาม และสนับสนุนการดาเนินงานของ
โรงพยาบาลในจังหวัด/เขต
2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สสจ. สคร. สปสช.เขต) เพื่อถ่ายทอดความสาคัญ ทักษะการลงข้อมูล
และการใช้ประโยชน์จาก NAP และหลักการวิเคราะห์ข้อมูลบริการดูแลรักษา และข้อมูลตัวชี้วัดสาคัญ
ให้หน่วยงานได้เรียนรู้ผา่ นเวทีต่างๆ หรือ จัดการอบรมเป็นการเฉพาะ
(ควรมีช่วงเวลาฝึกทักษะการใช้ NAP)
3 ติดตามผลการดาเนินงานระดับจังหงัก / เขต ปรับปรุงคุณภาพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก NAP

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาคุณภาพข้อมูลบริการโดยการใช้ประโยชน์จาก NAP
ท่านสามารถประสานติดต่อขอคาแนะนาได้
คุณ สิริกร ทินราช
HIV Co นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลสีคิ้ว
เขต 9 นครราชสีมา

คุณ สุภา ผาสุก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลขุขันธ์
เขต 10 อุบลราชธานี

