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การบันทึกข้อมูลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ด้วยวิธี HPV DNA Testในโปรแกรม HPVcxs2020 

ปีงบประมาณ 2565 
 

 โปรแกรม HPVcxs2020 เป็นระบบออนไลน์ที ่เชื ่อมโยงข้อมูลในหน่วยบริการทุกแห่งที ่เข้าร่วม
โครงการ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบประวัติการคัดกรอง (เช็คซ้ำ) การส่งข้อมูลเพ่ือตรวจคัด
กรอง การรับผลการคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ และใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน โดยไม่ต้องดาวน์โหลด
โปรแกรมมาติดตั้งบนเครื่อง สามารถเข้าใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม HPVcxs2020 
1. เข้าเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ www.nci.go.th 
2. คลิกเมนู “งานคัดกรองโรคมะเร็ง” 
3. คลิกท่ีโปรแกรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test (HPVcxs2020) 

 

 
 

 

http://www.nci.go.th/


หน้า 4 จาก 26 
 

 
 

4. การ Login เข้าสู่ระบบ 

เข้าสู่ระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก 
เช่น หน่วยบริการ คือ รพ.สต.กกกกกกก (12345) 
    ชื่อผู้ใช้งาน (Username) : 12345 
    รหัสผ่าน (Password) : 12345 

*เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทันทีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 
โดยในระบบจะมีให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ทำการเปลี่ยนรหัส (Password) ด้วย โดยไปท่ีเมนู “ปรับปรุง
ข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน” แล้วทำการบันทึกข้อมูล 
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วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
 มีขั้นตอนดังนี้ 

(1) ไปที่เมนู ตั้งค่า >>เลือก “ปรับปรุงข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน” 
(2) กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่กำหนดให้ครบทุกช่อง 
(3) คลิก “ปรับปรุงข้อมูล” 

 

การดำเนินงานสำหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง  

1. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บจะแสดงผลในเมนู “หน้าหลัก” ดังนี้ 
 1.1 ข้อมูลลงทะเบียน: แสดงจำนวนผู้รับบริการที่หน่วยบริการแห่งนั้นได้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
 1.2 ข้อมูล Lab: แสดงข้อมูลสถานะ การตรวจ Lab ทั้ง HPV และ Cytology จากหน่วยตรวจ 
 1.3 ข้อมูล E-Claim ที่ส่งออกจากระบบ: แสดงจำนวนข้อมูลที่หน่วยตรวจได้ทำการ Export ข้อมูล
ของหน่วยเก็บตัวอย่างแห่งนี้ออกจากระบบ เพ่ือนำไปส่งเบิกในโปรแกรม e-Claim ของ สปสช. 
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2. เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน” ใช้สำหรับ 
 2.1 ตรวจสอบสิทธิของผู้รับบริการ ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ เช่น เป็นเพศ
หญิง มีสัญชาติไทย และอายุอยู่ระหว่าง 30 - 60 ปี (59 ปี 11 เดือน 29 วัน)  
 2.2 ตรวจสอบประวัติการคัดกรอง (วิธี HPV DNA Test) ซ้ำในรอบ 5 ปี 
 2.3 สามารถพิมพ์ (Print) ผลการตรวจคัดกรองรายบุคคลได้ในกรณีที่ผู้รับบริการเป็นผู้ที่เข้ารับการ
ตรวจจากหน่วยของท่านและ/หรือ เป็นหน่วยบริการลูกข่าย และได้รับการตรวจยืนยันผลจากหน่วยตรวจแล้ว  

 
 

กรณีเป็นผู้รับบริการรายใหม่ ที่ยังไม่เคยได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในรอบ 5 ปี ด้วยวิธี HPV DNA 
Test ข้อมูลของผู้รับบริการรายนั้นจะแสดงที่หน้าจอดังภาพ  
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กรณีเป็นผู้รับบริการรายเดิม 
1. เป็นเคสที่เคยคัดกรองแล้ว: ระบบจะแสดงข้อมูลให้ว่า “ผู้รับบริการรายนี้เคยลงทะเบียนแล้วที่หน่วย

บริการไหน พร้อมระบุวันที่เก็บตัวอย่าง”  
2. กรณีที่ผู้รับบริการเคยเข้ารับการตรวจที่หน่วยบริการของท่าน หน่วยบริการแห่งนั้นจะสามารถพิมพ์ 

(Print) ผลการตรวจ Lab รายบุคคลได้ โดยสามารถพิมพ์ (Print) ได้ที่เมนู “ตรวจสอบข้อมูลผลการ
ลงทะเบียน” 

3. กรณีที่ผู้รับบริการเคยเข้ารับการตรวจที่หน่วยบริการอื่น  ท่านจะไม่สามารถพิมพ์ (Print) ผลการ
ตรวจ Lab รายบุคคลได้ ระบบจะทำการจำกัดสิทธิให้เข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลเฉพาะผู้รับบริการที่
ท่านให้บริการเท่านั้น  

 



หน้า 8 จาก 26 
 

3. เมนู “ลงทะเบียนผู้รับบริการ”  
     เมื่อตรวจสอบข้อมูลในข้อ 2. เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน”พบว่าเป็นเคสใหม่และผ่านเกณฑ์ที่
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ให้เริ่มลงทะเบียนบันทึกข้อมูลดังนี้ 
 3.1 พิมพ์ข้อมูลเลขบัตรประชาชนของผู้รับบริการ  

 
 

3.2 ระบุวันที่เก็บตัวอย่างแล้วระบบจะคำนวณอายุให้อัตโนมัติ 
3.3 ระบุลักษณะการเก็บสิ่งส่งตรวจ : เก็บโดยเจ้าหน้าที่ (HPV DNA Test) หรือ เก็บสิ่งส่งตรวจด้วย

ตนเอง (HPV Self-sampling) หากไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้เป็นเก็บสิ่งส่งตรวจโดยเจ้าหน้าที่  
 3.4 ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ถ้ามี)  
 3.5 ช่องหมายเหตุ: ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการกรณีที่ ชื่อ/นามสกุล ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่
ตรงกับบัตรประชาชน 

 

3.4 

3.5 

3.2 

3.3 
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หมายเหตุ ระบบจะบันทึกข้อมูลหน่วยเก็บ หน่วยรวบรวม และหน่วยตรวจให้โดยอัตโนมัติ โดยอ้างอิงข้อมูล
จากการ mapping ที่ได้รับการประสานงานจาก สสจ. ของแต่ละจังหวัด หากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ
ในเครือข่าย ขอความกรุณาแจ้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วย  
  
 3.6 กรอกข้อมูลสำคัญทางเซลล์วิทยา 
   1. PaRa = GPAL 
    G = จำนวนการตั้งครรภ์ 
    P = จำนวนการคลอด 
    A = จำนวนครั้งการแท้ง 
    L = จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ 
  2. Last = อายุปัจจุบันของบุตรคนสุดท้าย 
  3. LMP = ประจำเดือนล่าสุด 
  4. Hormonal = วิธีคุมกำเนิด 
 
 3.7 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วกดบันทึกข้อมูล 

 
 

 
  

  

3.6 

3.7 
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4. เมื่อทำการลงทะเบียนผู้รับบริการและเก็บตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยเก็บเข้าไปที่
เมนู “รายงาน 03 (รายงานการบันทึกข้อมูล)” โดยเลือกช่วงวันที่บันทึกข้อมูล โปรแกรมก็จะแสดงผลการ
ลงทะเบียน จากนั้นให้เลือก “Save to Excel” เพ่ือ print ใบนำส่ง 

 
 

5. ข้อมูลในระบบจะถูกส่งต่อไปที่หน่วยรวบรวม เพื่อให้หน่วยรวบรวมกดรับข้อมูลต่อไป 
 
6. การดูรายงานผล LAB: เมื่อหน่วยตรวจได้ทำการลงผล LAB และยืนยันผลแล้วประมาณ 15 วันทำการ ทาง
หน่วยเก็บสามารถเข้าดูรายงานผล LAB ได้ที่ เมนู “รายงาน 02 (สำหรับ รพ.สต.)” 
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วิธีการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม HPVcxs2020 

1. กรณีข้อมูลในโปรแกรม HPVcxs2020 ไม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อหรือ
นามสกุล เป็นต้น 

วิธีแก้ไขเบื้องต้น: ให้บันทึกในช่องหมายเหตุ เช่น นาง…….….นามสกุล…....…มีประวัติเปลี่ยนชื่อนามสกุล 
ปัจจุบัน ชื่อ…………….… นามสกุล ……………...……… 

วิธีแก้ไขระยะยาว: มี 2 วิธี 
 1.1 ให้นายทะเบียนของหน่วยบริการแห่งนั้น เข้าไปอัพเดตและแก้ไขข้อมูลที่โปรแกรมสนบท. ของ 
สปสช. (ดังภาพ) แล้วข้อมูลที่ถูกแก้ไขจะลิงค์มาท่ีโปรแกรม HPVcxs2020โดยอัตโนมัติ 
 1.2 ติดต่อ สปสช. โทร 1330 เพ่ือแจ้งอัพเดตและแก้ไขข้อมูล 

 
 
2. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล วันที่เก็บตัวอย่าง / เบอร์โทรศัพท์/ข้อมูลสำคัญทางเซลล์วิทยา  
วิธีแก้ไข : 
 1. ไปที่เมนู “ผู้รับบริการ”  
 2. เลือกเคสที่ต้องการแก้ไขข้อมูล (ข้อมูลจะต้องอยู่ในสถานะ “รอลงผล” เท่านั้น) 
 3. เลือก “แสดงข้อมูล” 
 4. ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ 
 5. คลิก “บันทึกข้อมูล”  
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วิธีการลบข้อมูลในโปรแกรม HPVcxs2020 

 1. ไปที่เมนู “ผู้รับบริการ”  
 2. เลือกเคสที่ต้องการลบข้อมูล (ข้อมูลจะต้องอยู่ในสถานะ “รอลงผล” เท่านั้น) 
 3. คลิก “แสดงข้อมูล” 
 4. คลิก “ลบข้อมูล” 
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การดำเนินงานสำหรับหน่วยรวบรวมตัวอย่าง : รพ.แม่ข่าย / CUP 

หน่วยรวบรวมตัวอย่าง คือ รพ.แม่ข่าย หรือ CUP จะทำหน้าที่ในการตรวจรับสิ่งส่งตรวจและกด
ยืนยันข้อมูลสิ่งส่งตรวจที่หน่วยเก็บตัวอย่างได้ทำการเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูลผู้รับบริการในระบบ
เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับหน่วยรวบรวม มีดังนี้ 

 1. เข้าโปรแกรม HPVcxs2020 ที ่Website: http://hpv.nci.go.th/login.jsp 
 2. เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก เช่น 

 หน่วยบริการ คือ รพ.ดำเนินสะดวก (12345) 
 ชื่อผู้ใช้งาน (Username) : 12345 
 รหัสผ่าน (Password) : 12345 
* เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทันทีเพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน 

โดยในระบบจะมีให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ทำการเปลี่ยนรหัส (Password) ด้วย โดยไปท่ีเมนู 
“ปรับปรุงข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน” แล้วทำการบันทึกข้อมูล 

 

 
  

รหัสหน่วยบริการ 5 หลัก 

รหัสหน่วยบริการ 5 หลัก 

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

 

http://hpv.nci.go.th/login.jsp
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3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว หน้าจอจะแสดงดังภาพด้านล่าง ให้เลือกที่เมนูด้านซ้ายมือ “ข้อมูลรอรับจากหน่วยเก็บ 
(สำหรับหน่วยรวบรวม)” 

 
 

4. เมื่อเลือกที่เมนู “ข้อมูลรอรับจากหน่วยเก็บ (สำหรับหน่วยรวบรวม)” แล้ว ฝั่งด้านขวาจะแสดงข้อมูล
ผู้รับบริการที่หน่วยเก็บตัวอย่างได้บันทึกข้อมูลเข้ามาให้หน่วยรวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ติด
ข้างกระป๋องน้ำยากับข้อมูลในใบนำส่ง เมื่อข้อมูลถูกต้องให้กด “รับข้อมูล” 

 

ข้อมูลรอรับจากหน่วยเก็บ 
(สำหรับหน่วยรวบรวม) 
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*หมายเหตุ เมื่อกดรับข้อมูลแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะหายไปจากหน้าจอของหน่วยรวบรวม แล้วจะไปแสดงที่ส่วน
ของหน่วยตรวจหรือหน่วยบริการที่ทำการตรวจวิเคราะห์ 
 
5. การดูรายงานการตรวจ HPV: เมื่อหน่วยตรวจได้รับข้อมูลจากหน่วยรวบรวม จะทำการตรวจวิเคราะห์ผล 
และเมื่อทราบผล HPV แล้ว จะบันทึกข้อมูลผลตรวจ HPV ลงในระบบเช่นเดียวกัน ดังนั้นหน่วยรวบรวม
สามารถเช็คผลการตรวจ HPV ได้ที่ เมนู “รายงาน 01 (ผล LAB)” โดยกรอกรายละเอียดรหัสหน่วยบริการ
ของหน่วยเก็บที่เป็นลูกข่าย และช่วงวันเดือนปี ที่เก็บตัวอย่าง / วันที่ออกผล HPV แล้ว  กด “แสดงข้อมูล” จะ
แสดงข้อมูลของผู ้รับบริการและผลการตรวจ HPV โดยหน่วยรวบรวมสามารถ Export ข้อมูลชุดนี ้ไปยัง
โปรแกรม Microsoft Office : Excel เพ่ือสั่ง print ได้  

 
 
  

รายงาน 01 
(ผล LAB) 

Export ข้อมูลไป excel 
เพื่อสั่ง print  
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การดำเนินงานสำหรับหน่วยตรวจ LAB HPV : รพท. / รพศ. / หน่วยบริการที่มีศักยภาพ 

 หน่วยตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจะได้รับชุดสิ่งส่งตรวจและใบนำส่งตัวอย่างที่ผ่านกา ร
ตรวจสอบจากหน่วยรวบรวมแล้ว ในส่วนของข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรม HPVcxs2020 หน่วยรวบรวมก็จะกดส่ง
ข้อมูลมาให้ เพ่ือให้หน่วยตรวจสามารถทำการตรวจวิเคราะห์และลงผลได้ โดยขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสำหรับ
หน่วยตรวจมีดังนี้ 

 1. เข้าโปรแกรม HPVcxs2020 ที ่Website: http://hpv.nci.go.th/login.jsp 
 2. เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เป็นรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก เช่น 

 หน่วยบริการ คือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (01234) 
 ชื่อผู้ใช้งาน (Username) : 01234 
 รหัสผ่าน (Password) : 01234 
* เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทันทีเพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน 

โดยในระบบจะมีให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ทำการเปลี่ยนรหัส (Password) ด้วย โดยไปท่ีเมนู 
“ปรับปรุงข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน” แล้วทำการบันทึกข้อมูล 

 

 

รหัสหน่วยบริการ 5 หลัก 

รหัสหน่วยบริการ 5 หลัก 

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

 

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

 หน่วยบริการทุกแห่งจะได้รับ Username และ Password จำนวน 1 Account ต่อรพ. ซึ่งถือเป็นรหัส 
Admin ของหน่วยบริการนั้น หากต้องการเพ่ิมผู้รับผิดชอบในหน่วยบริการ สามารถเพ่ิม user ย่อยได้ โดยมีวิธี
ดังนี้ 

(1) ไปที่เมนู ตั้งค่า >>เลือก “ผู้ใช้งานระบบ” 
(2) กำหนด username, password และชื่อ-นามสกุล 
(3) เลือกสิทธิการใช้งาน 
(4) คลิก “บันทึกข้อมูล” 

 

3. เมื่อเข้าสู่ระบบ  http://hpv.nci.go.th/login.jsp ได้แล้ว หน้าจอจะแสดงดังภาพด้านล่าง ให้เลือกที่เมนู
ด้านซ้ายมือ “ข้อมูลรอรับจากหน่วยรวบรวม (สำหรับหน่วยหน่วยตรวจ)” 

 

ข้อมูลรอรับจากหน่วยรวบรวม
(สำหรับหน่วยตรวจ) 
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4. เมื่อเลือกที่เมนู “ข้อมูลรอรับจากหน่วยรวบรวม (สำหรับหน่วยตรวจ)” แล้ว ฝั่งด้านขวาจะแสดงข้อมูล
ผู้รับบริการที่หน่วยเก็บตัวอย่างได้บันทึกข้อมูลเข้ามาให้หน่วยรวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ติด
ข้างกระป๋องน้ำยากับข้อมูลในใบนำส่ง เมื่อข้อมูลถูกต้องให้กด “รับข้อมูล”  

 
*หมายเหตุ เมื่อกดรับข้อมูลแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะหายไปจากหน้าจอของหน่วยตรวจ แล้วจะไปแสดงที่ในเมนู 
“ลงผลLAB (HPV Test)” เพ่ือรอรับการบันทึกผล LAB 
 
5. เมื่อได้ข้อมูลผล LAB จากเครื่องตรวจวิเคราะห์แล้ว ให้เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจบันทึกผล LAB ในเมนู “ผล 
LAB (HPV Test)” โดยฝั่งด้านขวาจะแสดงข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการที่รอลงผล LAB โดยสามารถค้นหาข้อมูล
เลขบัตรประชาชน หรือชื่อ-นามสกุล ของผู้รับบริการได้ หลังจากนั้นก็เลือก “แสดงข้อมูล” 
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6. เมื่อกด “แสดงข้อมูล” ในรายที่ต้องการลงผล LAB จะแสดงข้อมูลของผู้รับบริการรายนั้น แล้วให้เจ้าหนา้ที่ 
กรอกข้อมูล Lab Number วัน เดือน ปีที่ทดสอบ วัน เดือน ปีที่ออกผล ผล HPV และผู้ออกผล จากนั้นกด
บันทึกข้อมูล 

 
 

7. เมื่อลงผล LAB เรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบผล LAB ความถูกต้องของข้อมูล ที่
เมนู “ยืนยันผล LAB (HPV Test)”เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องให้กด “ยืนยันผล” 

 

เจ้าหน้าที่ห้อง LAB 
ของหน่วยตรวจฯ 

บันทึกข้อมูลในส่วนน้ี 

 

ยืนยันผล 
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*หมายเหตุ เมื่อกดยืนยันผล LAB HPV แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลที่ผ่านการยืนยันผลจะ
ถูกส่งไปเบิกเงินต่อในระบบ e-Claim ดังนั้นควรตรวจสอบให้รายละเอียดก่อนกดยืนยันผล LAB 
 
8. กรณีที ่ผลตรวจ HPV เป็น HPV Type non 16, 18 เจ้าหน้าที ่ห้อง Lab จะทำการตรวจยืนยันผลด้วย
วิธีLiquid Based Cytology (LBC) ต่อ เมื่อทราบผล Cytology แล้ว ให้บันทึกข้อมูลลงใน เมนู “ลงผล LAB 
Cyto” 
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9. เมื่อลงผล LAB เรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบผล LAB ความถูกต้องของข้อมูล ที่
เมนู “ยืนยันผล LAB Cyto” เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องให้ กดยืนยันผล  

 
*หมายเหตุ เมื่อกดยืนยันผล LAB Cyto แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลที่ผ่านการยืนยันผล
จะถูกส่งไปเบิกเงินต่อในระบบ e-Claim ดังนั้นควรตรวจสอบให้รายละเอียดก่อนกดยืนยันผล LAB 
 
10. สามารถตรวจสอบผล LAB ได้ที่เมนู “รายงาน 01 ผล LAB” 

 
*หมายเหตุข้อมูลผล LAB นี้สามารถดูได้ทั้งหน่วยเก็บ หน่วยรวบรวม และหน่วยตรวจ ดังนั้นเมื่อหน่วยตรวจ
ลงผล LAB และได้รับการยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงผลที่หน่วยเก็บและหน่วยรวบรวมด้วย 

ยืนยันผล 

ยืนยัน
ผล LAB 

Cyto 

รายงาน 01 (ผล LAB) 
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การลงทะเบียนเก็บสิ่งสง่ตรวจด้วยตนเอง (HPV Self-sampling) 

1. การดำเนินงานสำหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง 

 หน่วยบริการที่ให้บริการแจกชุดเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self-sampling) แก่ผู้รับบริการ ให้
ทำการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลโดยเลือกลักษณะการเก็บสิ่งส่งตรวจเป็น “เก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV 
Self-sampling)” ดังภาพด้านล่าง สำหรับส่วนอื่นๆให้บันทึกข้อมูลตามเดิม หากหน่วยบริการไม่ได้เลือก
ลักษณะการเก็บสิ่งส่งตรวจ ระบบจะกำหนดค่าไว้ที่ “เก็บสิ่งส่งตรวจโดยเจ้าหน้าที่ (HPV DNA Test)” โดย
อัตโนมัติ 
 

 

ขั้นตอนการดำเนินการงานหลังทราบผลการตรวจ HPV 
1. กรณีผลการตรวจ HPV เป็น Type Negative หรือ Positive type 16/18 ให้ดำเนินการตามแนวทาง

เดิม เหมือนกับที่เก็บสิ่งส่งตรวจโดยเจ้าหน้าที่ 
2. กรณีผลการตรวจ HPV เป็น Type non 16 /18 ให้ทำการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลครั้งที่ 2 เพื่อเก็บสิ่ง

ส่งตรวจโดยเจ้าหน้าที่ในการส่งตรวจ Liquid base Cytology (LBC) โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน
ครั้งที่ 2 ได้ในกรณีที่ เก็บตัวสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self-sampling) และมีผลตรวจเป็น HPV 
Type non 16, 18 เท่านั้น 
2.1 หน่วยงานที่สามารถลงทะเบียนเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 ได้ ต้องเป็นหน่วยที่ลงทะเบียนครั้งแรก 
2.2 เป็นการลงทะเบียนเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งตรวจ LBC ดังนั้นเมื่อทำการเก็บสิ่งส่ง

ตรวจแล้วให้ทำการเขียนติดบนฉลากกระป๋องสิ่งส่งตรวจให้ชัดเจนว่าส่งตรวจเฉพาะ LBC เท่านั้น 
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2. การดำเนินงานสำหรับหน่วยรวบรวมตัวอย่าง  

ทำการตรวจรับสิ่งส่งตรวจและกดยืนยันข้อมูลสิ่งส่งตรวจที่หน่วยเก็บตัวอย่างได้ทำการเก็บตัวอย่าง
และบันทึกข้อมูลผู้รับบริการในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะแสดงข้อมูลประเภทการเก็บสิ่งส่งตรวจเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและสภาพสิ่งส่งตรวจได้สะดวกมากขึ้น จากนั้นรวบรวมสิ่งส่งตรวจส่งต่อไปยังหน่วย
ตรวจต่อไป 

 
 
 
3. การดำเนินงานสำหรับหน่วยตรวจ LAB 

หน่วยตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจะได้รับชุดสิ่งส่งตรวจและใบนำส่งตัวอย่างที่ผ่านกา ร
ตรวจสอบจากหน่วยรวบรวมแล้ว ในส่วนของข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรม HPVcxs2020 หน่วยรวบรวมก็จะกดส่ง
ข้อมูลมาให้ เพ่ือให้หน่วยตรวจสามารถทำการตรวจวิเคราะห์และลงผลได้ โดยขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสำหรับ
หน่วยตรวจหำดำเนินการแนวทางเดิมเหมือนที่เก็บสิ่งส่งตรวจโดยเจ้าหน้าที่ แต่จะเพิ่มเติมเรื่องการยืนยันผล 
LAB ดังนี้ 

3.1) กรณียืนยันผลการตรวจ HPV เป็น Type Negative หรือ Positive type 16/18 ให้ดำเนินการ
ตามแนวทางเดิม เหมือนกับที่เก็บสิ่งส่งตรวจโดยเจ้าหน้าที่ 

3.2) กรณียืนยันผลการตรวจ HPV เป็น Type non 16 /18 ข้อมูลของผู้รับบริการที่มีผล Lab ดังกล่าว
จะยังไม่แสดงที่แถบเมนู “ลงผล LAB (CYTO)” จนกว่าหน่วยเก็บตัวอย่างจะทำการลงทะเบียนบันทึกข้อมูล
ครั้งที่ 2 เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจโดยเจ้าหน้าที่ในการส่งตรวจ Liquid base Cytology (LBC) เข้ามาอีกครั้ง 

 เมื่อมีการลงทะเบียนครั้งที่ 2 เข้ามาเรียบร้อยแล้ว และมีการกดรับข้อมูลเพ่ือทำ Lab ข้อมูลจะแสดงที่
เมนู “ลงผล LAB (CYTO)” และมีผล HPV ที่ลงทะเบียนครั้งที่ 1 มาแสดงโดยอัตโนมัติ  ส่วนกระบวนการอ่ืนๆ 
ให้ดำเนินการตามแนวทางเดิม 
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การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

 หน่วยบริการสามารถดูสถิติผลการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศ  ผลการดำเนินงานรายเขต
สุขภาพ รายจังหวัด จนถึงรายหน่วยงาน ได้ที่  
1) โปรแกรม HPVCXS2020 ผ่านทางเว็บไซต์ http://hpv.nci.go.th:8081/hpv/login.jsp   

 
 

2) เว็บไซต์ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php 

ข้อที่ 10. รายงานผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test 

 

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
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การส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม HPVcxs2020 เพ่ือนำเข้าโปรแกรม e-Claim แบบ 16 แฟ้ม 

 หน่วยตรวจ (Center Lab) สามารถ Export ไฟล์ข้อมูลจากโปรแกรม HPVcxs2020 เพื่อให้แผนก
การเงินหรือแผนกจัดเก็บรายได้ของรพ.นำไฟล์ข้อมูลนี้ไปนำเข้าโปรแกรม e-Claim ในรูปแบบ 16 แฟ้ม 
สำหรับขอรับค่าชดเชยในการดำเนินงานได้ โดยมีวิธีการดังนี้    

1. ไฟล์ HPV DNA Test 
1) ไปทีเ่มนู e-claim  เลือก HPV 
2) เลือก “สร้างไฟล์สำหรับ HPV e-Claim 
3) เลือก “Download” 
4) นำไฟล์ที่ได้จาการ Download ส่งให้กับเจ้าหน้าที่แผนกจัดเก็บรายได้ของ รพ. นำไฟล์เข้าระบบ e-

Claim ของ สปสช. เพื่อส่งเบิกเงินในรูปแบบ 16 แฟ้ม  
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2. ไฟล์ Cytology 
         ดำเนินการตามข้ันตอนเหมือนไฟล์ HPV แต่มีข้อแนะนำ คือ ให้ส่งเบิกไฟล์ HPV เรียบร้อยก่อน แล้ว
ค่อยส่งไฟล์ Cytology ตาม เพ่ือให้ระบบ e-Claim ประมวลผลได้ถูกต้อง เพราะมีข้อมูล HPV Type non 
16/18 แล้ว  
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