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แนวทางการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด�วยวิธี HPV DNA Test 

 

 

ตรวจสอบสิทธิ์ 

สตรีอายุ 30 – 60 ป. 

เก็บตัวอย/าง 

ลงทะเบียน 

ตรวจด�วยวิธี HPV DNA Test 

ผลทดสอบเป1นบวก 
(+) HPV Positive 

ผลทดสอบเป1นลบ 
(-) HPV Negative 

ตรวจซํ้าทุก 5 ป. HPV 16+, 18+ HPV 16+, 18+ 

Colposcopy Liquid based 
Cytology (LBC) 

ผลปกติ  

< ASCUS 

ผลผิดปกติ  

≥≥≥≥ ASCUS 

ตรวจ Pap smear  

ซํ้าใน 1 ป. 
Colposcopy/ 

Biopsies 
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ระบบบริการการคัดกรองมะเร็งปากมดลกู ด�วยวธิี HPV DNA Test 

 
1. โรงพยาบาลศูนย� โรงพยาบาลท่ัวไป หรือหน�วยงานอ่ืนท่ีรับเป�นหน�วยตรวจ HPV DNA Test จัดซ้ือชุด

ตรวจ HPV DNA Test และส�งชุดตรวจไปยังโรงพยาบาลแม�ข�าย 
2. โรงพยาบาลแม�ข�าย กระจายชุดตรวจไปยัง รพ.สต. ในเครือข�าย  
3. รพ.สต.หรือหน�วยปฐมภูมิของโรงพยาบาลตรวจสอบประวัติการตรวจคัดกรองซํ้า ลงทะเบียน และบันทึก

รายละเอียดต�างๆ ของผู?รับบริการ เช�น วันท่ีมีประจําเดือนครั้งสุดท?าย ประวัติการต้ังครรภ� วันท่ีเก็บ
ตัวอย�าง เป�นต?น ในโปรแกรม HPVCXS2020 ผ�านทางเว็บไซต�http://hpv.nci.go.th:8081/hpv/login.jsp 
จากนั้นเก็บตัวอย�างสิ่งส�งตรวจแล?วรวบรวมเพ่ือนําส�งกลับไปยังโรงพยาบาลแม�ข�าย พร?อมใบนําส�งตัวอย�าง 

4. โรงพยาบาลแม�ข�ายตรวจสอบสิ่งส�งตรวจ และกดรับข?อมูลผู?รับบริการในโปรแกรม HPVCXS2020 จากนั้น
รวบรวมสิ่งส�งตรวจพร?อมใบนําส�งตัวอย�างส�งไปยังโรงพยาบาลหรือหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการตรวจ
ทดสอบ HPV DNA Test  

5. โรงพยาบาลศูนย� โรงพยาบาลท่ัวไป หรือหน�วยงานอ่ืนท่ีรับเป�นหน�วยตรวจ HPV DNA Test ตรวจสอบสิ่ง
ส�งตรวจ กดรับข?อมูลผู?รับบริการในโปรแกรม HPVCXS2020 และทําการตรวจตามวิธีของห?องปฏิบัติการ  
(HPV DNA Test และ Liquid Based Cytology) จากนั้นบันทึกผลการตรวจในโปรแกรม HPVCXS2020 

6. รพ.สต.หรือหน�วยปฐมภูมิของโรงพยาบาล หน�วยรวบรวมหรือรพ.แม�ข�าย สามารถตรวจสอบและพิมพ�ผล
การตรวจเพ่ือนําไปแจ?งให?ผู?รับบริการทราบผ�านทางโปรแกรม HPVCXS2020 

7. รพ.สต.หรือหน�วยปฐมภูมิของโรงพยาบาล รวมถึงรพ.แม�ข�ายติดตามผู?ท่ีมีผลการคัดกรองผิดปกติ ทําการส�ง
ต�อ (refer) ไปยังโรงพยาบาลเพ่ือการตรวจวินิจฉัยโรคด?วยการส�องกล?อง (Colposcopy) ตามระบบของ
เขตสุขภาพ 

หมายเหตุ การดําเนินงานนี้ เป�นกระบวนการทํางานตามมติจากท่ีประชุมของกระทรวงสาธารณสุข (สถาบัน
มะเร็งแห�งชาติ กรมการแพทย� กองบริหารการสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร�การแพทย�) เพ่ือใช?
เป�นแนวทางเท�านั้น โดยเขตสุขภาพแต�ละแห�งสามารถจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานได?ตามความ
เหมาะสม 
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วิธีการเก็บตัวอย/างจากเซลลUบริเวณปากมดลูกด�วยวิธี HPV DNA Test 

 HPV DNA Test เป�นเทคนิคทางด?านชีวโมเลกุล เพ่ือตรวจหาตัวเชื้อเอชพีวี สายพันธุ�ก�อมะเร็งบริเวณ
ปากมดลูกและผนังช�องคลอด จึงช�วยค?นหาและปfองกันโรคมะเร็งปากมดลูกได?ต้ังแต�ในระยะก�อนการเป�น
มะเร็ง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนการเก็บตัวอย/างจากเซลลUบริเวณปากมดลูกด�วยวิธี HPV DNA Test 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

1. ตรวจสอบประวัติการตรวจคัดกรองซํ้า ลงทะเบียน และ
บันทึกรายละเอียดต�างๆ ของผู? รับบริการ เช�น วัน ท่ี มี
ประจําเดือนครั้ งสุดท?าย ประวั ติการต้ังครรภ� วันท่ีเก็บ
ตัวอย�าง เป�นต?น ในโปรแกรม HPVCXS2020 ผ�านทาง
เว็บไซต� http://hpv.nci.go.th:8081/hpv/login.jsp  

2. ติดชื่อ-สกุลของผู?ท่ีได?รับการตรวจคักรองมะเร็งปากมดลูก
ท่ีขวดน้ํายา HPV DNA Test ให?เรียบร?อย 
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3. การเก็บเซลล�บริเวณปากมดลูก จะต?องเก็บตัวอย�าง
เซลล�เยื่อบุผิวจากบริเวณปากมดลูก และช�องคลอด
ด?านใน (Endocervix)  
 3.1 ในกรณีท่ีเก็บตัวอย�างเซลล�ด?วย cervical 
broom ต?องหมุนแปรงอย�างน?อย 10 รอบ ในทิศทาง
ตามเข็มนาฬิกา โดยห�ามหมุนกลับในทิศทวนเข็ม
นาฬิกา หลังจากนั้นจุ�มไม? broom ลงในกระปmองน้ํายา 
HPV DNA Test ทันที โดยแกว�ง 10 ครั้งให?เซลล�หลุด
อยู�ในน้ํายา หลังจากนั้นทําการสะบัดไม? broom อีก
ครั้งข?างกระปmองน้ํายาด?านในเพ่ือให?เซลล�หลุดออกให?
หมดก�อนนําไม? broom ออกจากกระปmองน้ํายา แล?ว
ปnดฝาขวดน้ํายาให?สนิทโดยสังเกตจากขีดสีดําท่ีฝา
จะต?องตรงกับขีดสีดําท่ีขวด 
 

3.2 ในกรณีท่ีเก็บเซลล�บริเวณปากมดลูกด?วย spatula 
จะต?องใช� Cytobrush ร�วมด?วย  เพ่ือให?ได?เซลล�ท่ีมาก
พอในการทํา Liquid base cytology โดยเก็บเซลล�
จากผนังด?านนอกปากมดลูกด?วย spatula (หมุน 1 
รอบ) แล?วนํา spatula มาแกว�งไปมาในกระปmองน้ํายา 
HPV DNA Test เพ่ือให?เซลล�หลุดออกมา แล?วใช?
Cytobrush เก็บเซลล�จากผนังด?านในปากมดลูก (หมุน 
ครึ่งรอบ) แล?วนํา Cytobrush มาแกว�งไปมาในน้ํายา 
กระปmองน้ํายา HPV DNA Test ปnดฝาขวดน้ํายาให?
สนิท โดยขีดสีดําท่ีฝาตรงกับขีดสีดําท่ีขวด 
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 ภาพตัวอย�างการเก็บเซลล�ปากมดลูกด?วยวิธีต�างๆ:  

ก. การเก็บตัวอย�างเซลล�ปากมดลูกด?วย spatula;  
ข. การเก็บตัวอย�างเซลล�ปากมดลูกด?วย cytobrush   
ค. การเก็บตัวอย�างเซลล�ปากมดลูกด?วย cervical broom 
 
หมายเหตุ ข้ันตอนการเก็บตัวอย�างเซลล�ปากมดลูกของแต�ละแห�งอาจจะมีความแตกต�างกัน เนื่องจากชุดน้ํายา
อาจจะเป�นคนละชนิดนั้น ดังนั้นควรดูวิธีใช?ชุดน้ํายาควบคู�กันไปด?วย 

ข�อจํากัดและข�อควรระวัง 
1. ต?องไม�มีการตรวจภายในมาก�อน (ในช�วง 24 ชั่วโมง) เพราะอาจมีสารหรือยาปนเปqrอนอยู� 
2. ต?องไม�มีการใช?ผ?าอนามัยชนิดสอด ครีมหรือยาท่ีใช?ทางช�องคลอดอ่ืนๆ อย�างน?อย 48 ชั่วโมง 
3. ห?ามล?างหรือทําความสะอาดในช�องคลอดภายใน 48 ชั่วโมงก�อนมาตรวจเพราะอาจไม�มีเซลล�เหลือให?ตรวจ 
4. งดการมีเพศสัมพันธ� ก�อนมารับการตรวจ 48 ชั่วโมง 
5. ไม�ควรตรวจหากกําลังมีประจําเดือน 
 
ข้ันตอนการส/งตัวอย/าง 
 เก็บกระปmองน้ํายาไว?ในอุณหภูมิห?องท่ี 15-30 องศาเซลเซียส โดยเก็บให?พ?นแสงและในท่ีท่ีไม�ร?อน
เกินไปจากนั้นให?นําส�งผู?ประสานงานเพ่ือนําไปส�งตรวจด?วนเครื่องตรวจอัตโนมัติ HPV DNA Test โรงพยาบาล
ศูนย� โรงพยาบาลท่ัวไป หรือหน�วยงานอ่ืนท่ีรับเป�นหน�วยตรวจ HPV DNA Test ซ่ึงโดยปกติเก็บไว?ได?เป�นเวลา
ไม�เกิน 4 สัปดาห�  

ก ข ค 
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ข้ันตอนการตรวจ HPV DNA Test และ Liquid based cytology (LBC) 
1. นําเซลล�ท่ีได?ใส�ในหลุมของถาดพลาสติก 1 หลุมต�อการตรวจ 1 คน จากนั้นนําเข?าเครื่องตรวจ ซ่ึงใช?เวลา
ประมาณสองชั่วโมงครึ่ง เครื่องจะแปลผลการตรวจอัตโนมัติ 

หมายเหตุ วิธีการทําจะแตกต�างกันไปข้ึนอยู�กับชุดน้ํายาและเครื่องมือของแต�ละบริษัท 

2. การรายงานผลการตรวจ 
 2.1 ผลลบ (Negative) หมายความว�า ตรวจไม�พบเชื้อไวรัส HPV จากตัวอย�างสิ่งส�งตรวจ แนะนําให?
เข?ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด?วยวิธี HPV DNA Test ครั้งต�อไปในอีก 5 ปt   

 2.2 ผลบวก (Positive Type 16, 18) หมายความว�า ตรวจพบเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ� 16 และ/หรือ 
18 นัดผู?รับบริการไปตรวจวินิจฉัยโรคด?วยการส�องกล?อง (colposcopy) 

 2.3 ผลบวก (Positive Type non 16, 18) หมายความว�า ตรวจพบเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ� 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68 เป�นต?น จะต?องนําตัวอย�างท่ีเหลือมาตรวจ Liquid based 
cytology (LBC) ต�อ ถ?าให?ผลเป�นบวกท่ีมีความผิดปกติ ≥ ASCUS จึงจะส�งตรวจ colposcopy ถ?าผลปกติ 
แนะนําให?ตรวจ Pap Smear ซํ้าทุกปt 

3. การตรวจด?วยคอลโปสโคป (Colposcopy) หมายถึง การตรวจเยื่อบุผิวภายในบริเวณปากมดลูก ช�องคลอด 
ปากช�องคลอด และทวารหนักด?วยการส�องกล?องขยาย เพ่ือการค?นหารอยโรคก�อนมะเร็งและมะเร็ง เพ่ือท่ีจะ
ได?รับการรักษาอย�างรวดเร็วท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. หลังจากได?ผลการตรวจจากการทํา colposcopy ให?บันทึกข?อมูลผ�านโปรแกรมของสถานพยาบาล เช�น HIS 
เป�นต?น
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การตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
 หน�วยบริการสามารถดูสถิติผลการดําเนินงานในภาพรวมของประเทศ ผลการดําเนินงานรายเขต
สุขภาพ รายจังหวัด จนถึงรายหน�วยงาน ได?ท่ี  
1) โปรแกรม HPVCXS2020 ผ�านทางเว็บไซต� http://hpv.nci.go.th:8081/hpv/login.jsp   

 

 

2) เว็บไซต� HDC ของกระทรวงสาธารณสุข https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php 
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เงื่อนไขการเบิกจ/ายค/าบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด�วยวิธี HPV DNA Test 

1. กลุ/มเปaาหมาย : หญิงไทยทุกสิทธิ อายุ 30 - <60 ปt (59 ปt 11 เดือน 29 วัน)  

2. หน/วยบริการท่ีมีสิทธิขอรับค/าใช�จ/าย : เป�นหน�วยบริการปฐมภูมิ หน�วยบริการประจํา หน�วยบริการรับ-ส�ง
ต�อท่ัวไป และหน�วยบริการร�วมให?บริการสร?างเสริมสุขภาพและปfองกันโรค  
 (กรณีหน�วยบริการปฐมภูมิท่ีเป�นเครือข�ายของหน�วยบริการประจํา สปสช.จะจ�ายให?กับหน�วยบริการ
ประจําท่ีเป�นแม�ข�าย) 

3. อัตราค/าบริการ 

รายการ อัตราจ/าย / ทุก 5 ป. 
1. ค/าตรวจ Pap smear / VIA เหมาจ/าย 250 บาท 
2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด�วยวิธี HPV DNA Test  
  2.1 หน�วยบริการท่ีให?บริการเก็บตัวอย�าง เหมาจ/าย 50 บาท 
  2.2 หน�วยบริการท่ีมีศักยภาพให?บริการตรวจ เหมายจ/าย 370 บาท 
  2.3 หน�วยบริการท่ีมีศักยภาพให?บริการตรวจและเก็บตัวอย�าง เหมายจ/าย 420 บาท 
3. บริการตรวจทางเซลลUวิทยาด�วย วิธี Liquid based cytology (LBC) เหมายจ/าย 250 บาท 
4. การทํา Colposcopy / LEEP รวมค/าทํา biopsy/ค/าอ/านผล เหมายจ/าย 900 บาท 

4. การเบิกจ/ายเงิน : ในปtงบประมาณ 2565 สปสช. จะตัดรอบข?อมูลและประมวลผลจ�ายเงินทุกสิ้นเดือน ตาม
ระบบข?อมูลท่ีได?รับจากโปรแกรม HPVcxs2020 ซ่ึงจะประกอบด?วยผลการคัดกรอง HPV DNA Test และผล 
Liquid Based Cytology (LBC) ในกรณีท่ีผลการคัดกรองผิดปกติ (HR HPV type non 16/18) 

*หมายเหตุ : กรณีท่ีมีการเก็บตัวอย�างซํ้าซ?อนจากหน�วยบริการหลายแห�งในผู?รับบริการ 1 ราย ทาง สปสช. 
จะพิจารณาจ�ายเงินให?กับหน�วยบริการท่ีส�งตัวอย�างให?กับหน�วยบริการท่ีรับผิดชอบตรวจ LAB ตามท่ี สปสช.
กําหนด โดยจะต?องมีการบันทึกผลการตรวจสมบูรณ�ลงในระบบก�อนเพียงแห�งเดียวเท�านั้น 



แนวทางการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด�วยวิธี HPV DNA Test : หน�าท่ี 9 

 

 


