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เกณฑ์การจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรอง
และการตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test

สปสช. ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565



การนับช่วงอายุผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

สตรีไทย อายุระหว่าง 30 - 60 ปี (ทุกสิทธิการรักษา)
ณ วันที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test 

จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

**หมายเหตุ : ควรตรวจสอบอายุกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะช่วงอายุ 29 - 30 ปี โดยจะต้องมีอายุครบ 30 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป ณ วันที่เข้ารับบริการตรวจ
คดักรองฯ  และต้องมอีายุไม่เกนิ 60 ปี (59 ปี 11 เดือน 29 วนั) ณ วนัทีเ่ข้ารับบริการตรวจคดักรองฯ



ขั้นตอนและแนวทางการจัดระบบบริการ (Service Design) 

Phase IV : ปีงบประมาณ 2563 - 2567 กลุ่มเป้าหมาย : สตรีไทยทุกสิทธิการรักษา อายุ 30 – 60 ปี ระยะเวลา : คัดกรองทุก 5 ปี



DATA  FLOW
High-Risk HPV non 16/18 ประกอบดว้ย
สายพนัธ์ุต่างๆ ดงัน้ี
สายพนัธ์ุ 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58, 59, 66 และ 68



ตรวจโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV-self sampling)

4.6% 4.6%



การบันทึกข้อมูลในปีงบประมาณ 2566 (ภาพรวม)



โปรแกรม HPVcxs2020 เป็นระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยง
ข้อมูลในหน่วยบริการทุกแห่งท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือใช้ฐานข้อมูล
ร่วมกันในการตรวจเช็คประวัติการคัดกรอง (เช็คซ้ า) การส่ง
ข้อมูลเพ่ือตรวจคัดกรอง การรับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
และใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน โดยไม่ต้องดาวน์โหลด
โปรแกรมมาติดตั้งบนเครื่อง สามารถเข้าใช้งานผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

การเข้าใช้งานโปรแกรม HPVcxs2020

เขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์องสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ www.nci.go.th
1.คลิกเมนู “งานคดักรองโรคมะเร็ง”
2.คลิกท่ีโปรแกรมการคดักรองมะเร็งปากมดลูก ดว้ยวธีิ HPVcxs2020 (HPVcxs2020)

1

http://hpv.nci.go.th/login.jsp

2

3

http://www.nci.go.th/
http://hpv.nci.go.th/login.jsp


1. เขา้ไปท่ีเวบ็ไซต์ : http://hpv.nci.go.th/login.jsp

2. เขา้สู่ระบบ โดยใชช่ื้อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผา่น 
(Password) เป็นรหสัหน่วยบริการ 5 หลกั เช่น

หน่วยบริการ คือ รพ.สต. กกกกกกก (12345)
ช่ือผูใ้ชง้าน (Username) : 12345
รหสัผา่น (Password) : 12345

* เม่ือเขา้ใชง้านคร้ังแรก ใหท้  าการเปล่ียนรหสัผา่นทนัที เพื่อเป็นการ
รักษาความปลอดภยัในการใชง้านของหน่วยบริการ

http://hpv.nci.go.th/login.jsp
การเข้าใช้งานโปรแกรม HPVcxs2020

http://hpv.nci.go.th/login.jsp
http://hpv.nci.go.th/login.jsp


วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ในโปรแกรม HPVcxs2020

วธีิการเปลีย่นรหัสผ่าน  มีขั้นตอนดงันี้
(1) ไปท่ีเมนู ตั้งค่า >> เลือก “ปรับปรุง

ข้อมูล เปลีย่นรหัสผ่าน”
(2) กรอกขอ้มูลรายละเอียดตามท่ีก าหนดให้

ครบทุกช่อง
(3) คลิก “ปรับปรุงข้อมูล”

http://hpv.nci.go.th/login.jsp

http://hpv.nci.go.th/login.jsp


การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง
เม่ือ Login เขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ หนา้เวบ็จะแสดงผลในเมนู “หน้าหลกั” ดงัน้ี

1. ข้อมูลลงทะเบียน : แสดงจ านวนผูรั้บบริการท่ีหน่วยบริการแห่งนั้นไดล้งทะเบียนบนัทึกขอ้มูล
เรียบร้อยแลว้

2. ข้อมูล Lab : แสดงขอ้มูลสถานะ การตรวจ  Lab ทั้ง HPV และ Cytology จากหน่วยตรวจ
3. ข้อมูล E-Claim ทีส่่งออกจากระบบ : แสดงจ านวนขอ้มูลท่ีหน่วยตรวจไดท้  าการ Export ขอ้มูล

ของหน่วยเก็บตวัอยา่งแห่งน้ีออกจากระบบ เพื่อน าไปส่งเบิกในโปรแกรม e-Claim ของ สปสช.

รพ.สต. / 
หน่วยปฐมภูมิ



1. เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน”  ใช้ส าหรับ
1.1 ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้รับบริการ ว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ เช่น เป็นเพศหญิง  

มีสัญชาติไทย และอายุอยู่ระหว่าง 30 -60 ปี (59 ปี 11 เดือน 29 วัน)
1.2 ตรวจสอบประวัติการคัดกรอง (วิธี HPV DNA Test) ซ้ าในรอบ 5 ปี
1.3 สามารถพิมพ์ (Print) ผลการตรวจคัดกรองรายบุคคล ได้ ในกรณีที่ผู้รับบริการในเขตรับผิดชอบของเราได้รับการตรวจ

ยืนยันผลจากหน่วยตรวจแล้ว 

รพ.สต. / 
หน่วยปฐมภูมิ

การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง

กรณเีป็นเคสใหม่ ไม่เคยคดักรองท่ีไหนมาก่อนในรอบ 5 ปี และผา่นเกณฑท่ี์
สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้ จะแสดงขอ้มูลดงัหวัขอ้ “ผลการตรวจสอบข้อมูล”

1. เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน” (ต่อ)

รพ.สต. / 
หน่วยปฐมภูมิ



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง

กรณเีป็นเคสทีเ่คยคดักรองแล้ว
1. เป็นเคสทีเ่คยคดักรองแล้ว : ระบบจะแสดงขอ้มูลให้

วา่ “ผู้รับบริการรายนีเ้คยลงทะเบียนแล้วทีห่น่วยบริการ
ไหน พร้อมระบุวนัทีเ่กบ็ตัวอย่าง”

2. กรณทีีเ่คสน้ันอยู่ในเขตรับผดิชอบของหน่วย
บริการอยู่แล้ว หน่วยบริการแห่งนั้นจะสามารถพมิพ์ 
(Print) ผลการตรวจ Lab รายบุคคลได้

3. กรณทีีเ่คสน้ันไม่ได้อยู่ในเขตรับผดิชอบของหน่วย
บริการ : จะไม่สามารถพมิพ์ (Print) ผลการตรวจ Lab 
รายบุคคลได้ ระบบจะท าการจ ากดัสิทธิใหเ้ขา้ถึง
รายละเอียดของขอ้มูลเฉพาะในเขตพื้นท่ีของตนเอง
เท่านั้น 

1. เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน” (ต่อ) 

รพ.สต. / 
หน่วยปฐมภูมิ



2. เมนู “ลงทะเบียนผู้รับบริการ” 
(1)  ระบุวันที่เก็บตัวอยา่งแล้วระบบจะค านวณอายุให้อัตโนมัติ
(2) เลือกลักษณะการเก็บสิ่งส่งตรวจ (หากไม่ได้เลือกระบบจะ
ก าหนดเป็นเก็บสิ่งส่งตรวจโดยเจ้าหนา้ที่โดยอัตโนมัติ)
(3)  ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ถ้ามี) 

การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง รพ.สต. / 
หน่วยปฐมภูมิ



2. เมนู “ลงทะเบียนผู้รับบริการ” (ต่อ)
(4) ช่องหมายเหตุ : ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการ
กรณีที่ ชื่อ/นามสกุล ไม่เป็นปัจจบุันหรือไม่ตรงกับบตัร
ประชาชน
(5) กรอกข้อมูลส าคัญทางเซลล์วิทยา

1. PaRa = GPAL
G = จ านวนการตั้งครรภ์
P = จ านวนการคลอด
A = จ านวนคร้ังการแท้ง
L = จ านวนบตุรที่มีชีวิตอยู่

2. Last = อายุปัจจุบันของบตุรคนสุดท้าย
3. LMP = ประจ าเดือนล่าสุด
4. Hormonal = วิธีคุมก าเนิด

(6)  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วกดบนัทึก
ข้อมูล

การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง รพ.สต. / 
หน่วยปฐมภูมิ



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่างการลงทะเบียนเก็บตัวอย่าง ครั้งที่ 2
กรณีที่ลงทะเบียนครั้งที่ 1 เป็นการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self-sampling)

• ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียบครั้งที่ 2 ได้ในกรณีที่ เก็บตัวสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง 
(HPV Self-sampling) และมีผลตรวจเป็น HPV Type non 16, 18 เท่านั้น

• หน่วยงานที่สามารถลงทะเบียนเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 ได้ ต้องเป็นหน่วยที่
ลงทะเบียนครั้งแรก

• เป็นการลงทะเบียนเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งตรวจ LBC

รพ.สต. / 
หน่วยปฐมภูมิ



เมนู “ลงทะเบียนผู้รับบริการ” 
ท าการลงทะเบียนผู้รับบริการ โดยบันทึกข้อมลูดังนี้
(1) กรอกวันที่เก็บตัวอย่าง LBC 
(2) กรอกข้อมูลส าคัญทางเซลล์วิทยา 

(จ าเป็น)
1. PaRa = GPAL

G = จ านวนการตั้งครรภ์
P = จ านวนการคลอด
A = จ านวนครั้งการแทง้
L = จ านวนบุตรที่มีชวีิตอยู่

2. Last = อายุปัจจุบนัของบุตรคนสุดท้าย
3. LMP = ประจ าเดือนล่าสุด
4. Hormonal = วิธีคุมก าเนิด

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วกด
บันทึกข้อมูล

หมายเหตุ ระบบจะแสดงข้อมูลผลการตรวจ 
HPV Self-sampling ด้วย เพื่อป้องกันการเก็บ
สิ่งส่งตรวจผิดพลาด เนื่องจากการเก็บรอบนี้เป็น
การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจ LBC เท่านั้น

ด าเนินการ print ใบน าส่งตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจ (LBC) ให้กับหน่วยรวบรวม ตามระบบขนส่งเดิม 

แสดงข้อมูลผลการตรวจ HPV กรณีที่มีการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self-sampling)

วันที่เก็บตัวอย่าง LBC

การลงทะเบียนเก็บตัวอย่าง ครั้งที่ 2 (ต่อ)
ในกรณีที่ลงทะเบียนครั้งที่ 1 เป็นการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self-sampling)

รพ.สต. / 
หน่วยปฐมภูมิ



3. การ Print ใบน าส่งตัวอย่าง
เมื่อท าการลงทะเบียนผู้รับบริการ

และเก็บตัวอย่างเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ให้
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยเก็บเข้าไปที่เมนู “รายงาน 
03 (รายงานการบันทึกข้อมูล)” โดยเลือกช่วง
วันท่ีบันทึกข้อมูล โปรแกรมก็จะแสดงผลการ
ลงทะเบียน จากนั้นเลือก “Save to Excel”
เพื่อ print ใบน าส่ง รายงาน 03 (รายงาน

การบนัทึกขอ้มูล) : 
ใบน าส่งตัวอย่าง

เลือกช่วงวนัที่
ทีบ่ันทกึข้อมูล

Save to Excel
เพ่ือส่ัง print ใบน าส่ง

4. ส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบน าส่งที่ print จาก
ระบบ ให้หน่วยรวบรวม

การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง

Save to Excel
เพ่ือส่ัง print ใบน าส่ง

ตัวอย่าง

รพ.สต. / 
หน่วยปฐมภูมิ



ตัวอย่างใบน าส่ง ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง

ตัวอย่างใบน าส่งที่ 
print จากระบบ 
HPVcxs2020

รพ.สต. / 
หน่วยปฐมภูมิ



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง

การดูรายงานผลการตรวจ HPV :
เม่ือหน่วยตรวจได้รับขอ้มูลจาก

หน่วยรวบรวม จะท าการตรวจวิเคราะห์
และเม่ือทราบผล HPV แลว้ จะบนัทึก
ข้อมู ลผลต รวจ  HPV ล ง ในระบบ
เช่นเดียวกัน ดังนั้ นหน่วยเก็บสามารถ
เ ช็ ค ผ ลก า ร ต ร ว จ  HPV ได้ ท่ี  เ ม นู 
“รายงาน 02 (ส าหรับ รพ.สต.)” โดย
กรอกขอ้มูลรหสัหน่วยบริการของหน่วย
เก็บและช่วงวนัเดือนปี ท่ีเก็บตวัอย่าง / 
วนัท่ีออกผล HPV แล้วเลือก “แสดง
ขอ้มูล” จะแสดงขอ้มูลของผูรั้บบริการ
และผลการตรวจ HPVโดยสามารถ 
Export ข้อมูลชุดน้ีไปยงัโปรแกรม
Microsoft Office : Excel เพ่ือสั่ง print 
ได ้ 

รายงาน 02 
(ส าหรับ รพ.สต.)

1. กรอกรหสัหน่วยบริการ
2. กรอกขอ้มูลช่วงวนัท่ีเก็บ

ตวัอยา่ง
3. กรอกขอ้มูลช่วงวนัท่ี

ออกผล HPV
4. เลือก “แสดงขอ้มูล”

Save to Excel
เพ่ือส่ัง print ผล Lab

รพ.สต.

ส าหรับการพมิพ์ (Print) ผลการตรวจคดักรองรายบุคคล  ในกรณีท่ีผูรั้บบริการอยูใ่นเขตรับผดิชอบและไดรั้บ
การตรวจยนืยนัผลจากหน่วยตรวจแลว้  สามารถส่ัง print ไดท่ี้ เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน”



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง รพ.สต.
วิธีการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม HPVcxs2020

1. กรณขี้อมูลในโปรแกรม HPVcxs2020 ไม่ตรงกับข้อมูล
ในบัตรประชาชน เช่น ค าน าหน้าช่ือ/ชื่อ/นามสกุล/เพศ  เป็นต้น

วิธีแก้ไขเบื้องต้น : ให้บันทึกในช่องหมายเหตุ เช่น นาง…….….นามสกุล…....…
มีประวัติเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ปัจจุบัน ชื่อ…………… นามสกุล ……..………

วิธีแก้ไขระยะยาว : มี 2 วิธี
1.1 ให้นายทะเบียนของหน่วยบริการแห่งนั้น เข้าไปอัพเดตและแก้ไขข้อมูลที่

โปรแกรม สนบท. ของ สปสช. (ดังภาพ) แล้วข้อมูลที่ถูกแก้ไขจะลิงค์มา
ที่โปรแกรม HPVcxs โดยอัตโนมัติ

1.2 ติดต่อ สปสช. โทร 1330
เพ่ือแจ้งอัพเดตและแก้ไขข้อมูล

2. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล วันที่เก็บตัวอย่าง / เบอร์โทรศัพท/์
ข้อมูลส าคัญทางเซลล์วิทยา 

วิธีแก้ไข : 
1. ไปที่เมนู “ผู้รับบริการ” 
2. เลือกเคสที่ต้องการแก้ไขข้อมูล (ข้อมูลจะต้องอยู่ในสถานะ “รอลงผล” เท่านั้น)
3. เลือก “แสดงข้อมูล”
4. ท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
5. คลิก “บันทึกข้อมูล”



วิธีการลบข้อมูลในโปรแกรม HPVcxs2020

1. ไปที่เมนู “ผู้รับบริการ” 
2. เลือกเคสที่ต้องการลบข้อมูล

(ข้อมูลจะต้องอยู่ในสถานะ 
“รอลงผล” เท่านั้น)

3. คลิก “แสดงข้อมูล”
4. คลิก “ลบข้อมูล”



วิธีการ Print รายงานผลการตรวจเป็นรายบุคคล

1.  ไปที่เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน” 
2. พิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

ของผู้รับบริการ
3. คลิก “ตรวจสอบข้อมูล”
4. คลิก “พิมพ์หน้านี้”
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การปฏิบัติ:   
1. เข้าใช้งานโปรแกรม http://hpv.nci.go.th/ เพื่อยืนยันความถกูต้องของ
สิ่งส่งตรวจ โดยการกดรับข้อมูลที่มาจากหน่วยเก็บ (รพ.สต.)

2. เลือกเมนู “ข้อมูลรอรับจากหน่วยเก็บ(ส าหรับหน่วยรวบรวม)” และ
ตรวจเช็คสภาพสิ่งส่งตรวจ

3. กดรับข้อมูล เมื่อข้อมูลในระบบกับข้อมูลข้างกระปอ๋งส่ิงส่งตรวจตรงกัน (*
เมื่อกดรับข้อมูลแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะหายไปจากหนา้จอของหน่วยรวบรวม 
แล้วจะไปแสดงที่ส่วนของหน่วยตรวจ Lab ของหน่วยบริการที่เป็น Center 
Lab ตามเครือข่ายที่ก าหนด

4. รวบรวมสิ่งส่งตรวจพร้อมใบน าส่ง ส่งให้กับหน่วยตรวจตามเครือข่ายที่
ก าหนด ผ่านระบบการขนส่งที่ตกลงกันไว้  

หมายเหตุ : เข้าสู่ระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) เป็นรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก
* เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก ให้ท าการเปลี่ยนรหัสผ่านทันท ีเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้งาน

รพ.แม่ข่าย / 
CUP

ขอ้มูลรอรับจากหน่วยเก็บ
(ส าหรับหน่วยรวบรวม)

สามารถคน้หาตาม ช่ือ / นามสกุล/ เลขบตัร ปชช.
ได ้เพื่อความสะดวกในการกดรับขอ้มูล

กรณีหน่วยรวบรวมเป็นหน่วยเก็บตัวอย่างด้วย ให้ด าเนินการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลเหมือนหน่วยเก็บตัวอย่าง 
แต่ข้อมูลที่ลงทะเบียนจะถูกส่งไปที่หน่วยตรวจโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดรับข้อมูล ที่เมนู “ข้อมูลรอรับจากหน่วยเก็บ” แล้ว

การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยรวบรวม



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยรวบรวม

การดูรายงานผลการตรวจ HPV :
เมื่อหน่วยตรวจได้รับข้อมูลจาก

หน่วยรวบรวม จะท าการตรวจวิเคราะห์ 
และเมื่อทราบผลHPV แล้ว จะบันทึก
ข้ อ มู ล ผ ล ต ร ว จ HPV ล ง ใ น ร ะ บ บ
เ ช่น เดี ยวกัน  ดั งนั้ นหน่ วยรวบรวม
สามารถเช็คผลการตรวจ HPV ได้ท่ี เมนู 
“รายงาน 01 (ผล LAB)” โดยกรอก
รายละเอียดรหัสหน่วยบริการของหน่วย
เก็บที่เป็นลูกข่าย และช่วงวันเดือนปี ที่
เก็บตัวอย่าง / วันที่ออกผล HPV แล้ว
เลือก “แสดงข้อมูล” จะแสดงข้อมูลของ
ผู้รับบริการและผลการตรวจ HPVโดย
หน่วยรวบรวมสามารถ Export ข้อมูลชุด
นี้ไปยังโปรแกรม Microsoft Office : 
Excel เพื่อสั่ง print ได้  

รพ.แม่ข่าย / 
CUP

รายงาน 01 (ผล LAB)

1. กรอกรหสัหน่วยเก็บท่ี
ตอ้งการทราบผล Lab

2. กรอกขอ้มูลช่วงวนัท่ีเก็บ
ตวัอยา่ง

3. กรอกขอ้มูลช่วงวนัท่ี
ออกผล HPV

4. เลือก “แสดงขอ้มูล”

Save to Excel
เพื่อส่ัง print ผล Lab

ส าหรับการพิมพ์ (Print) ผลการตรวจคัดกรองรายบุคคล  ในกรณีท่ีผู้รับบริการอยู่ในเขตรับผิดชอบและได้รับ
การตรวจยืนยันผลจากหน่วยตรวจแล้ว  สามารถสั่ง print ได้ท่ี เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน”



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ

การปฏิบัติ:   
1. เขา้ใชง้านโปรแกรม http://hpv.nci.go.th/ เพื่อกดรับขอ้มูลท่ีมาจาก
หน่วยรวบรวม และลงผล Lab HPV/Cytology

2. เลือกเมนู “ขอ้มูลรอรับจากหน่วยรวบรวม (ส าหรับหน่วยตรวจ)” และท า
การตรวจเช็คสภาพส่ิงส่งตรวจ

3. กดรับขอ้มูล เม่ือขอ้มูลในระบบกบัขอ้มูลขา้งกระป๋องส่ิงส่งตรวจตรงกนั 
(เม่ือกดรับขอ้มูลแลว้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะหายไปจากหนา้เมนูน้ี แลว้จะไป
แสดงผลท่ีเมนู “ลงผล (HPV Test)” เพื่อรอรับการบนัทึกผล Lab

4. ท าการตรวจ Lab 

หมายเหตุ : เขา้สู่ระบบ โดยใชช่ื้อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผา่น 
(Password) เป็นรหสัหน่วยบริการ 5 หลกั
* เม่ือเขา้ใชง้านคร้ังแรก ให้ท  าการเปล่ียนรหสัผา่นทนัที เพ่ือความปลอดภยั
ในการใชง้าน โดยระบบจะให้กรอกขอ้มูลของบุคคลท่ีท าการเปล่ียน
รหสัผา่นดว้ย

ขอ้มูลรอรับจากหน่วยรวบรวม
(ส าหรับหน่วยตรวจ)

สามารถคน้หาตาม ช่ือ / นามสกุล/ เลขบตัร ปชช.ได้
เพื่อความสะดวกในการกดรับขอ้มูล

รพ.มะเร็ง / 
รพ.ทีม่ศัีกยภาพ



วิธีการตั้งค่าผู้ใช้งานระบบ ในโปรแกรม HPVcxs2020

หน่วยบริการทุกแห่งจะได้รับ Username และ 
Password จ านวน 1 Account / รพ. ซึ่งถือเป็นรหัส 
Admin ของหน่วยบริการนั้น หากต้องการเพิ่มผู้รับผิดชอบ
ในหน่วยบริการ สามารถเพิ่ม user ย่อยได้ โดยมีวิธีดังนี้

(1) ไปท่ีเมนู ตั้งค่า >> เลือก “ผู้ใช้งานระบบ”
(2) ก าหนด username, password และชื่อ-

นามสกุล
(3) เลือกสิทธิ์การใช้งาน
(4) คลิก “บันทึกข้อมูล”

รพ.มะเร็ง / 
รพ.ทีม่ศัีกยภาพ



การตั้งค่าผู้ลงผล Lab ส าหรับหน่วยตรวจ

หน่วยตรวจสามารถเพิ่ม
ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ลงผล
Lab ได้ เพื่อเป็นการสร้างรายการ
ข้อมูลที่ เชื่อมโยงกับเมนูลงผล 
Lab และยืนยันผล Lab 

รพ.มะเร็ง / 
รพ.ทีม่ศัีกยภาพ



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ

การบันทึกผล Lab ในระบบ (ต่อ)
1. เมื่อได้ข้อมูลผล LAB จาก

เครื่ องตรวจวิ เ คราะห์แล้ ว  ให้
เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจ บันทึกผล 
Lab ในเมนู “ผล LAB(HPV Test)”
โดยฝั่ งด้ านขวาจะแสดงข้อมูล
รายชื่อผู้รับบริการที่รอลงผล LAB
โดยสามารถค้นหาข้อมูลเลขบัตร
ประชาชน หรือชื่อ-นามสกุล ของ
ผู้รับบริการได้ หลังจากนั้นเลือก 
“แสดงข้อมูล”

รพ.มะเร็ง / 
รพ.ทีม่ศัีกยภาพ

ลงผล LAB (HPV Test)



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ

การบันทึกผล Lab ในระบบ (ต่อ)
จะต้องท าการบันทกึผลและยืนยนัผลด้วย 

ข้อมูลถึงจะมีความสมบูรณ์และแสดงผลที่หน่วยเก็บ
และหน่วยรวบรวม โดยจะแบ่งผลเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1. Negative
2. HPV Type 16
3. HPV Type 18
4. HPV Type non 16/18
4.1 กรณีเก็บสิ่งส่งตรวจโดยเจ้าหน้าที่ : สามารถ
ตรวจ LBC ต่อได้เลยโดยอัตโนมัติ
4.2 กรณีเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self-
sampling) : แจ้งให้หน่วยบริการ (หน่วยเก็บ
ตัวอย่าง) นัดหมายผู้รับบริการมาท าการเก็บตัวอย่าง
อีกครั้ง โดยเป็นการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยเจ้าหน้าที่
เพื่อใช้ส าหรับตรวจ LBC เท่านั้น
หมายเหตุ : หน่วยตรวจจะยังไมส่ามารถลงผล LBC 
ได้ จนกว่าหน่วยเกบ็ตัวอย่างจะลงทะเบยีนบนัทึก
ข้อมูลครั้งที่ 2 ส าหรับตรวจ LBC  

รพ.มะเร็ง / 
รพ.ทีม่ศัีกยภาพ

เจ้าหน้าทีห้่อง LAB 

ของหน่วยตรวจฯ 
บันทกึข้อมูลใน

ส่วนนี้



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ

เมื่อลงผล Lab เรียบร้อย
แล้ว ให้หัวหน้างานหรือ
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบผล Lab 
ความถูกต้องของข้อมูล ที่เมนู 
“ยืนยันผล LAB (HPV Test)”
เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องให้ กด
ยืนยันผล 

รพ.มะเร็ง / 
รพ.ทีม่ศัีกยภาพ

ยืนยนัผล

*หมายเหตุ เม่ือกดยืนยนัผล Lab HPV แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เน่ืองจากข้อมูลท่ีผ่านการยืนยนัผลจะถกูส่งไปเบิกเงินต่อในระบบ e-Claim ดังน้ันควรตรวจสอบให้รายละเอียดก่อนกดยืนยนัผล Lab

หากผล HPV = Positive Type non 16/18
4.1 กรณีเก็บส่ิงส่งตรวจโดยเจ้าหน้าที ่: สามารถ
ตรวจ LBC ต่อได้เลยโดยอัตโนมัติ
4.2 กรณีเก็บส่ิงส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self-
sampling) : แจ้งให้หน่วยบริการ (หน่วยเก็บ
ตัวอย่าง) นัดหมายผู้รับบริการมาท าการเก็บ
ตัวอย่างอีกคร้ัง โดยเป็นการเก็บสิ่งสง่ตรวจด้วย
เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ส าหรับตรวจ LBC เท่านั้น
หมายเหตุ : หน่วยตรวจจะยังไม่สามารถลงผล 
LBC ได้ จนกว่าหน่วยเก็บตัวอย่างจะลงทะเบียน
บันทึกข้อมูลคร้ังที่ 2 ส าหรับตรวจ LBC  



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ

กรณีที่ผลตรวจ HPV เป็น 
HPV Type non 16,18 
เจ้าหน้าที่ห้อง Lab จะท าการ
ตรวจยืนยันผลด้วยวิธี Liquid 
Based Cytology (LBC) ต่อ 
เมื่อทราบผล Cytology แล้ว ให้
บันทึกข้อมูลลงใน เมนู “ลงผล 
LAB Cyto” 

รพ.มะเร็ง / 
รพ.ทีม่ศัีกยภาพ

บันทกึข้อมูล



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ

เมื่อลงผล Lab 
Cytology เรียบร้อยแล้ว ให้
หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบผล Lab และ
ความถูกต้องของข้อมูล ที่เมนู 
“ยืนยันผล LAB Cyto”

เมื่อข้อมูลมีความถูกต้อง
ให้ กดยืนยันผล 

รพ.มะเร็ง / 
รพ.ทีม่ศัีกยภาพ

ยืนยนัผล LAB Cyto

ยืนยนัผล



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ

สามารถตรวจสอบผล LAB ได้
ที่เมนู “รายงาน 01 (ผล 
LAB)”

*หมายเหตุ ข้อมูลผล LAB นี้
สามารถดูได้ทั้งหน่วยเก็บ หน่วย
รวบรวม และหน่วยตรวจ ดังนั้นเมื่อ
หน่วยตรวจลงผล LAB และได้รับ
การยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะ
แสดงผลที่หน่วยเก็บและหน่วย
รวบรวมด้วย

รพ.มะเร็ง / 
รพ.ทีม่ศัีกยภาพ

รายงาน 01 (ผล LAB)



ตรวจรับ Sample
- เขา้ใชง้านระบบ  HPVcxs2020 

(http://hpv.nci.go.th/)
- ตรวจนบัจ านวน sample และตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของขอ้มูลจาก  CUP ใหต้รงกบัระบบ 
HPVcxs2020 กด “รับขอ้มูล”

1

Key order ในระบบ LIS และติด 
sticker บนกระป๋อง

2
เตรียม Sample ก่อนเข้า

เคร่ืองตรวจ
- ตรวจสอบช่ือ-นามสกลุ 

บนกระป๋องกบั sticker
- Mix sample ใหเ้ขา้กนั
- ตรวจสอบคุณภาพของ 

sample ไม่ใหมี้ตะกอน
หรือเมือกปน

3

โหลด Sample เข้าเคร่ือง 
อ่านผล และบนัทึกผล

lab รายงานผลส่งคืนพื้นท่ี
ผา่นระบบ HPVcxs2020

4

สรุปขั้นตอนการด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ 

อา้งอิง : ตวัอยา่งจาก รพ.มะเร็งลพบุรี

รพ.มะเร็ง / 
รพ.ที่มีศักยภาพ



การบันทึกข้อมูล ส าหรับหน่วยตรวจ รพ.มะเร็ง / 
รพ.ทีม่ศัีกยภาพ

บนัทึกในระบบ HPVcxs2020
การตรวจยืนยันกรณีผลผิดปกต:ิ 

Liquid Based Cytology

บนัทึกในระบบของ รพ. เช่น HIS, HOSxP เป็นตน้      
แลว้ส่งขอ้มูลเบิกเงินตามระบบของสถานพยาบาลนั้น ๆ

การวินิจฉัยยืนยันผล
ด้วยการท า Colposcopy / ตัดชิ้นเนื้อ

การลงผล / ยืนยันผล Lab HPV DNA test



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ

การส่งออกข้อมูลให้แผนกการเงนิ
น าเข้าระบบ e-Claim เพ่ือท าเร่ืองเบิกจ่าย

รพ.มะเร็ง / 
รพ.ทีม่ศัีกยภาพ

หน่วยตรวจ (Center Lab) สามารถ Export ไฟล์ข้อมูลจากโปรแกรม HPVcxs2020 เพ่ือ
น าเข้าระบบ e-Claim ส าหรับขอรับค่าชดเชยในการด าเนินงานได้ โดยมวีธิีการดังนี้

ไฟล์ HPV Test
1. เมนู e-claim  เลือก HPV
2. เลือก “สร้างไฟลส์ าหรับ HPV e-Claim
3. เลือก “Download”
4. น าไฟลท่ี์ไดจ้าการ Download ส่งใหก้บั

เจา้หนา้ท่ีแผนกจดัเก็บรายไดข้อง รพ. น าไฟล์
เขา้ระบบ e-Claim ของ สปสช. เพื่อส่งเบิกเงิน

ไฟล์ Cytology
ด าเนินการตามขั้นตอนเหมือนไฟล ์HPV แต่มีขอ้แนะน า 

คือ ใหส่้งเบิกไฟล ์HPV  เรียบร้อยก่อน แลว้ค่อยส่งไฟล ์
Cytology ตาม เพื่อใหร้ะบบ e-Claim ประมวลผลไดถู้กตอ้ง
เพราะมีขอ้มูล HPV Type non 16/18 แลว้ 

1

2

3

4



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ

การส่งออกข้อมูลให้แผนกการเงนิ
น าเข้าระบบ e-Claim เพ่ือท าเร่ืองเบิกจ่าย

รพ.มะเร็ง / 
รพ.ทีม่ศัีกยภาพ

หน่วยตรวจ (Center Lab) สามารถ Export ไฟล์ข้อมูลจากโปรแกรม HPVcxs2020 เพ่ือ
น าเข้าระบบ e-Claim ส าหรับขอรับค่าชดเชยในการด าเนินงานได้ โดยมวีธิีการดังนี้

5

6

กลุ่มงานประกนั หรืองาน
จดัเกบ็รายไดข้องหน่วยบริการท่ี
เป็นหน่วยตรวจ (Center Lab) จะ
เป็นผูรั้บผดิชอบในการน าส่ง
ขอ้มูลให ้สปสช.



หน่วยบริการที่ท าหัตถการ Colposcopy

ค าแนะน าส าหรับแผนกการเงนิหรือแผนกจัดเกบ็รายได้ของ รพ. ที่ท าหัตถการ Colposcopy
การคย์ีข้อมูล Colposcopy เพ่ือท าเร่ืองเบิกเงนิในระบบ e-Claim สปสช.

รพ.มะเร็ง / 
รพ.ทีม่ศัีกยภาพ

รหสัรายการ
คือ 1B005 
ตรวจยืนยนั
มะเร็งปาก
มดลูก 

(Colposcopy) 
ราคา 900 บาท

เลือก บริการอ่ืนๆที่
ยงัไม่ได้จดัหมวด

1

2
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เกณฑ์การจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรอง
และการตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test

รายการ อัตราจ่าย
(บาท/ครั้ง)

หน่วยบริการ
ที่จะได้รับการจ่ายเงินจาก สปสช.

1. ค่าบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูดว้ยวิธี HPV DNA Test     
1.1 หน่วยบริการท่ีให้บริการเก็บตัวอย่าง รวมถึงการเก็บสิ่งส่งตรวจจากช่อง

คลอดด้วยตนเอง (HPV self-sampling) 
1.2 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมค่าบริหารจัดการ

1.2.1 กรณีใช้น้ ายาตรวจชนิด 2 สายพันธ์ุ (HPV type 16, 18 other) 
1.2.2 กรณีใช้น้ ายาตรวจชนิดตั้งแต่ 14 สายพันธ์ุขึ้นไป (HPV 14 type 
fully)

50

280
370

รพ.แม่ข่าย (Cup)

รพ.ท่ีเป็นหน่วยตรวจ 
(กรณีหน่วยตรวจเป็นหน่วยที่ให้บริการเก็บตัวอย่าง
ด้วยก็จะได้รับค่าเก็บตัวอย่างเพิ่มอีก 50 บาท/ราย)

2. ค่าบริการตรวจทางเซลล์วิทยา ด้วยวิธี Liquid Based Cytology (LBC) 250  รพ.ท่ีเป็นหน่วยตรวจ 

3. ค่าบริการในการท า Colposcopy, LEEP รวมถึงค่าท า Biopsy และการอ่านผล 900 รพ.ท่ีมีศักยภาพ

สปสช. ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

* ค่าบริการตรวจติดตามซ้ าด้วยวิธี Pap smear ภายใน 1 ปีหลังผลตรวจ Liquid Based Cytology เป็นลบ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 250 บาทต่อคร้ัง



รายงานผลการด าเนินงาน
หน่วยบริการทุกแห่งสามารถดูสถิติผลการด าเนินงานไดท่ี้
1. โปรแกรม HPVcxs2020 (http://hpv.nci.go.th/)
2. Website HDC : http://gg.gg/mmo77

10. รายงานผลการคดักรองมะเร็งปากมดลูก ดว้ยวธีิ HPV DNA Test

1. โปรแกรม HPVcxs2020 (http://hpv.nci.go.th/)

2. Website HDC : http://gg.gg/mmo77

http://hpv.nci.go.th/
http://hpv.nci.go.th/


รายงานผลการด าเนินงาน

สามารถดูรายงานผลการด าเนินงานไดท่ี้
1. ระบบ HPVcxs2020 (http://hpv.nci.go.th/)
2. Website HDC : http://gg.gg/mmo77

http://hpv.nci.go.th/
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คู่มือ เอกสารประกอบการด าเนินงาน

คู่มือ ความรู้ทั่วไป 
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ด้วยวิธี HPV DNA Test
คู่มือ แนวทางการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก 
ด้วยวิธี HPV DNA Test

คู่มือ แนวทางการบันทึกข้อมูลการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี 

HPV DNA Test

วิดีโอ แนะน าการเก็บสิ่งส่งตรวจ
(ส าหรับเจ้าหน้าที)่

วิดีโอ แนะน าการเก็บสิ่งส่งตรวจทางช่อง
คลอดด้วยตนเอง (HPV Self-sampling)

QR code แนะน าวิธกีารเก็บสิ่งส่งตรวจ
ทางช่องคลอดด้วยตนเอง 
(HPV Self-sampling)

QR code เอกสารทั้งหมด



ขั้นตอนการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นหนว่ยตรวจ 
(Center Lab)

ขั้นตอนที่ 1 : แจ้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• หน่วยบริการติดต่อ/ประสานงานไปท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ประเมินมาตรฐานห้อง Lab
• ส าหรับหน่วยบริการของรัฐที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัตกิาร (LA/MOPH/ISO) แล้ว และมีความพร้อมใน

การจัดบริการ สามารถใช้เอกสารดังกล่าวแนบส่ง สปสช. เขตพิจารณาได้เลย

ขั้นตอนที่ 2 : แจ้ง สปสช.เขต
• หน่วยบริการท าหนังสือถึง สปสช. เขต...... โดยแนบเอกสารผลการตรวจประเมนิจากข้อ 1 ด้วย

ขั้นตอนที่ 3 : แจ้ง สสจ.
• เมื่อได้รับการตอบกลับจาก สปสช. เขต ............ ให้น าเอกสารตอบกลับ แจ้งกับ สสจ............เพื่อให้พิจารณา mapping

เครือข่ายหน่วยบริการและแบ่งเขตรับผดิชอบในการตรวจของจังหวัดใหม่

ขั้นตอนที่ 4 : แจ้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
• สสจ........ จะส่งข้อมูล mapping หน่วยบริการ (ไฟล์ excel) ให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ set โปรแกรม HPVcxs2020

ต่อไป



1. หน่วยเก็บตัวอย่าง : 1.1) ท าการ Authen ผู้รับบริการในระบบของ สปสช. 
1.2) ตรวจสอบประวัติการคัดกรองซ้ า และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ฯ 

ท าการเก็บสิ่งส่งตรวจและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HPVcxs2020 ผ่านเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

2. หน่วยรวบรวม (รพ.แม่ข่าย) : กดรับและส่งต่อสิ่งส่งตรวจให้หน่วยตรวจ (Center Lab) ตามเครือข่ายที่ก าหนดร่วมกันภายในจังหวัด 

3. หน่วยตรวจ (Center lab) : 3.1) ท าการกดรับสิ่งส่งตรวจและท าการตรวจ LAB HPV รวมถึง LBC
3.2) Export file ผลตรวจ HPV และ LBC ส่งต่อให้แผนกจัดเก็บรายได้หรือศูนย์ประกันของ รพ.
3.3) แผนกจัดเก็บรายได้หรือศูนย์ประกันของ รพ. น าเข้า e-claim ในรูปแบบ 16 แฟ้ม 

สปสช.จะโอนเงินให้หน่วยบริการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ค่าเก็บตัวอย่าง : สปสช.จะโอนให้ รพ.แม่ข่าย (cup) จ านวน 50 บาท 
2. ค่าตรวจ HPV : สปสช.จะโอนให้ หน่วยตรวจ Lab HPV จ านวน 370 บาท ถ้าตรวจ LBC ด้วย ก็จะได้รับอีก 250 บาท
หมายเหตุ : หากหน่วยบริการนั้นสามารถเก็บตัวอย่างและตรวจ Lab HPV ได้เอง จะได้รับเงิน 50+370 = 420 บาท

ปล.หากต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายในโปรแกรม e-Claim สามารถติดต่อได้ที่ 02-554-0505 , E-mail : providercenter@nhso.go.th 

สรุป ขั้นตอนการท างานปีงบ 2566

การรับเงินโอนจาก สปสช.  



สอบถามเกี่ยวกับโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test
และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HPVcxs2020

สามารถติดต่อได้ที่

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร. 02-2026800 ต่อ 1405
น.ส.ชลธิชา  ทิพย์เมศ (เบลล์) โทร. 086-4932980
น.ส.กานดา  สีดา (ยุ้ย) โทร. 080-9881016
E-mail : hpvscreening.nci@gmail.com

ช่องทาง ติดต่อประสานงาน



Thanks you


