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DATA  FLOW 

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



การตรวจและการรายงานผลของชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ประเภทของชุดตรวจ การตรวจ* การายงานผลในโปรแกรม 
HPVcxs2020** 

1. HPV full genotyping         เป็นการตรวจหาเช้ือ high-risk 
HPV ในภาพรวม โดยระบุสายพนัธ์ุ
จ  าเพาะ ไดแ้ก่ HPV 16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 
และ 68 

    รายงานผลตาม Guideline ของราช
วทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยแยกประเภทดงัน้ี 
1. HPV Type 16 
2. HPV Type 18 
3. HPV Type non 16, 18 
 

       หมายเหตุ : ผลการตรวจที่ระบุ 
genotype อ่ืนๆ ให้เกบ็ผลการตรวจไว้ที่
หน่วยตรวจ (Central Lab) เอง เพ่ือป้องกนั
การสับสนของหน่วยบริการเม่ือได้รับการ
แจ้งผล 

2. HPV partial 
genotyping 

        เป็นการตรวจหาและระบุสาย
พันธุ์จ  าเพาะของเช้ือ HPV ซ่ึงจะ
รายงานแยกชนิดของเช้ือ เป็น HPV 
16,  HPV 18 และ HPV Type non 
16,18 

* อา้งอิงจาก ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทย ์แห่งประเทศไทย 
** อา้งอิงจากมติท่ีประชุม สปสช. คร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 



การบันทึกข้อมูลในปีงบประมาณ 2565 (ภาพรวม) 



  โปรแกรม HPVcxs2020 เป็น
ระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงข้อมูล
ในหน่วยบริการทุกแห่งที่ เข้า
ร่วมโครงการ เพื่อใช้ฐานข้อมูล
ร่วมกันในการตรวจเช็คประวัติ
การคัดกรอง (เช็คซ้ า) การส่ง
ข้อมูลเพื่อตรวจคัดกรอง การรับ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
และใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน โดยไม่ต้องดาวน์
โหลดโปรแกรมมาติดตั้ งบน
เครื่อง สามารถเข้าใช้งานผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

การเข้าใช้งานโปรแกรม HPVcxs2020 

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

1 

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

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


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

2. เขา้สู่ระบบ โดยใชช่ื้อผูใ้ชง้าน 
(Username) และรหสัผา่น (Password) เป็น
รหสัหน่วยบริการ 5 หลกั  เช่น 
หน่วยบริการ คือ รพ.สต. กกกกก (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  มขีั้นตอนดงันี ้
(1) ไปท่ีเมนู ตั้งค่า  >> เลือก “ปรับปรุง

ข้อมูล เปลีย่นรหัสผ่าน” 
(2) กรอกขอ้มูลรายละเอียดตามท่ี

ก าหนดใหค้รบทุกช่อง 
(3) คลิก “ปรับปรุงข้อมูล” 

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

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


รพ.สต. การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง 

1. เม่ือ Login เขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ หนา้เวบ็จะแสดงผลใน
เมนู “หน้าหลกั” ดงัน้ี 
  1.1 ข้อมูลลงทะเบียน : แสดงจ านวนผูรั้บบริการท่ีหน่วยบริการแห่งนั้นไดล้งทะเบียนบนัทึก

ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 
  1.2 ข้อมูล Lab : แสดงขอ้มูลสถานะ การตรวจ  Lab ทั้ง HPV และ Cytology จากหน่วยตรวจ 
  1.3 ข้อมูล E-Claim ทีส่่งออกจากระบบ : แสดงจ านวนขอ้มูลท่ีหน่วยตรวจไดท้ าการ Export 

ขอ้มูลของหน่วยเกบ็ตวัอยา่งแห่งน้ีออกจากระบบ เพื่อน าไปส่งเบิกในโปรแกรม e-Claim 
ของ สปสช. 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง 

2. เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน”  ใชส้ าหรับ 
2.1 ตรวจสอบสิทธ์ิของผูรั้บบริการ วา่อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถเขา้ร่วมโครงการไดห้รือไม่ เช่น เป็นเพศหญิง   
      มีสัญชาติไทย และอายอุยูร่ะหวา่ง 30 -60 ปี (59 ปี 11 เดือน 29 วนั) 
2.2 ตรวจสอบประวตัิการคดักรอง (วธีิ HPV DNA Test) ซ ้ าในรอบ 5 ปี 
2.3 สามารถพมิพ์ (Print) ผลการตรวจคดักรองรายบุคคล ได้ ในกรณีท่ีผูรั้บบริการในเขตรับผดิชอบของเรา

ไดรั้บการตรวจยนืยนัผลจากหน่วยตรวจแลว้  

 รายละเอยีดอยู่ในหน้าถัดไป  

รพ.สต. 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง 

กรณีเป็นเคสใหม่ ไม่เคยคดักรองท่ีไหนมาก่อนในรอบ 5 ปี และ
ผา่นเกณฑท่ี์สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้ จะแสดงขอ้มูลดงัหวัขอ้ 

“ผลการตรวจสอบข้อมูล” 

2. เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน” (ต่อ)  

รพ.สต. 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง 

กรณเีป็นเคสทีเ่คยคดักรองแล้ว 
1. เป็นเคสทีเ่คยคดักรองแล้ว : ระบบ

จะแสดงขอ้มูลใหว้า่ “ผู้รับบริการรายนีเ้คยลงทะเบียน
แล้วทีห่น่วยบริการไหน พร้อมระบุวนัทีเ่กบ็ตัวอย่าง” 

2. กรณีทีเ่คสน้ันอยู่ในเขต
รับผดิชอบของหน่วยบริการอยู่
แล้ว หน่วยบริการแห่งนั้นจะสามารถพมิพ์ (Print) 

ผลการตรวจ Lab รายบุคคลได ้

3. กรณีทีเ่คสน้ันไม่ได้อยู่ในเขต
รับผดิชอบของหน่วยบริการ : จะ
ไม่สามารถพมิพ์ (Print) ผลการตรวจ Lab รายบุคคล

ได้ ระบบจะท าการจ ากดัสิทธิใหเ้ขา้ถึงรายละเอียดของ
ขอ้มูลเฉพาะในเขตพื้นท่ีของตนเองเท่านั้น  

2. เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน” (ต่อ)  

รพ.สต. 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง 

3. เมนู “ลงทะเบียนผู้รับบริการ” 
     เม่ือตรวจสอบขอ้มูลในขอ้ 2. เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน” 
พบวา่เป็นเคสใหม่และผา่นเกณฑท่ี์สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้  ใหเ้ร่ิม
ลงทะเบียนบนัทึกขอ้มูลดงัน้ี 
3.1  พมิพ์ข้อมูลเลขบัตรประชาชนของผู้รับบริการ 
* หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2565 ยกเลกิการใส่รหัส Token key สปสช.  

 รายละเอยีดอยู่ในหน้าถัดไป  

3.1 

รพ.สต. 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง 

3.2 

3.3 

3.4 

3. เมนู “ลงทะเบียนผู้รับบริการ” (ต่อ) 
3.2  ระบุวนัทีเ่กบ็ตัวอย่างแล้วระบบจะค านวณอายุให้อตัโนมตัิ 
3.3  ระบุเบอร์โทรศัพท์ทีต่ิดต่อได้ (ถ้าม)ี  
3.4  ช่องหมายเหตุ : ใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลของผูรั้บบริการกรณีท่ี 
ช่ือ/นามสกลุ ไม่เป็นปัจจุบนัหรือไม่ตรงกบับตัรประชาชน 

ในปีงบประมาณ 2565 ระบบจะบนัทึกขอ้มูลในส่วนน้ีใหอ้ตัโนมติั โดยเป็น
ขอ้มูลการ mapping ท่ีไดรั้บแจง้จากผูป้ระสานงาน/ สสจ. แต่ละจงัหวดั 

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการในเครือข่าย ขอความกรุณาแจ้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วย  

รพ.สต. 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง 

3. เมนู “ลงทะเบียนผู้รับบริการ” (ต่อ) 
3.5 กรอกข้อมูลส าคญัทางเซลล์วทิยา 
     1. PaRa = GPAL 
 G = จ านวนการตั้งครรภ ์
 P = จ านวนการคลอด 
 A = จ านวนคร้ังการแทง้ 
 L = จ านวนบุตรท่ีมีชีวติอยู ่
     2. Last = อายปัุจจุบนัของบุตรคนสุดทา้ย 
     3. LMP = ประจ าเดือนล่าสุด 
     4. Hormonal = วธีิคุมก าเนิด 
      
3.6  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วกด
บันทกึข้อมูล 

3.5 

3.6 

รพ.สต. 



4. การ Print ใบน าส่งตัวอย่าง 
          เม่ือท าการลงทะเบียน
ผูรั้บบริการและเกบ็ตวัอยา่งเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีของ
หน่วยเกบ็เขา้ไปท่ีเมนู “รายงาน 03 
(รายงานการบนัทึกขอ้มูล)” โดย
เลือกช่วงวนัท่ีบนัทึกขอ้มูล 
โปรแกรมกจ็ะแสดงผลการ
ลงทะเบียน จากนั้นเลือก “Save to 
Excel” เพื่อ print ใบน าส่ง   

รายงาน 03 (รายงานการบนัทึก
ขอ้มูล) : ใบน าส่งตัวอย่าง 

เลือกช่วงวนัที่
ทีบ่ันทกึข้อมูล 

 Save to Excel 
 เพ่ือส่ัง print ใบน าส่ง 

5. ส่งส่ิงส่งตรวจพร้อมใบน าส่งท่ี 
print จากระบบ ใหห้น่วยรวบรวม 

การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง รพ.สต. 



ตัวอย่างใบน าส่ง ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง 

ตัวอย่างใบน าส่งที่ print 
จากระบบ HPVcxs2020 

รพ.สต. 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง 

การดูรายงานผลการตรวจ 
HPV : 
           เ ม่ือหน่วยตรวจได้รับ
ขอ้มูลจากหน่วยรวบรวม จะท า
การตรวจวิเคราะห์ และเม่ือ
ทราบผล HPV แลว้ จะบนัทึก
ข้อ มูลผลตรวจ  HPV ลงใน
ระบบเช่นเดียวกนั ดงันั้นหน่วย
เก็บสามารถเช็คผลการตรวจ 
HPV ได้ท่ี  เมนู “รายงาน 02 
(ส าหรับ รพ.สต.)” โดยกรอก
ข้อมูลรหัสหน่วยบริการของ
หน่วยเกบ็และช่วงวนัเดือนปี ท่ี
เก็บตัวอย่าง  /  ว ัน ท่ีออกผล 
HPV แลว้เลือก “แสดงขอ้มูล” 
จะแสดงขอ้มูลของผูรั้บบริการ
และผลการตรวจ  HPVโดย
สามารถ Export ขอ้มูลชุดน้ีไป
ยงัโปรแกรม Microsoft Office 
: Excel  เพื่อส่ัง  print ได ้

รายงาน 02  
(ส าหรับ รพ.สต.) 

1. กรอกรหสัหน่วยบริการ 
2. กรอกขอ้มูลช่วงวนัท่ี
เกบ็ตวัอยา่ง 
3. กรอกขอ้มูลช่วงวนัท่ี
ออกผล HPV 
4. เลือก “แสดงขอ้มูล” 

 Save to Excel 
 เพ่ือส่ัง print ผล Lab 

       ส าหรับการพมิพ์ (Print) ผลการตรวจคดักรองรายบุคคล ในกรณีท่ี
ผูรั้บบริการอยูใ่นเขตรับผดิชอบและไดรั้บการตรวจยนืยนัผลจากหน่วย
ตรวจแลว้  สามารถสัง่ print ไดท่ี้ เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบยีน” 

รพ.สต. 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง 

วิธีการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม HPVcxs2020 

1. กรณขี้อมูลในโปรแกรม HPVcxs2020 ไม่ตรง
กับข้อมูลในบัตรประชาชน เช่น ค าน าหน้าชื่อ/
ช่ือ/นามสกุล  เป็นต้น 

วิธีแก้ไขเบื้องต้น : ให้บันทึกในช่องหมายเหตุ เช่น

นาง…….….นามสกุล…....… 
        มีประวัติเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ปัจจุบัน ชื่อ………นามสกุล …..…… 

วิธีแก้ไขระยะยาว : มี 2 วิธี 
  1.1 ให้นายทะเบียนของหน่วยบริการแห่งนั้น เข้าไปอัพเดตและแก้ไข

ข้อมูลทีโ่ปรแกรม สนบท. ของ สปสช. (ดังภาพ) แล้วข้อมูลท่ีถูก
แก้ไขจะลิงค์มาท่ีโปรแกรม HPVcxs โดยอัตโนมัติ 

 

   1.2 ติดต่อ สปสช. โทร 1330 
        เพื่อแจ้งอัพเดตและแก้ไขข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล วันที่เก็บตัวอย่าง / เบอร์
โทรศัพท์/ข้อมูลส าคัญทางเซลล์วิทยา  

วิธีแก้ไข :  
1. ไปท่ีเมนู “ผู้รับบริการ”  
2. เลือกเคสท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล (ข้อมูลจะต้องอยู่ในสถานะ “รอลงผล” 

เท่านั้น) 
3. เลือก “แสดงข้อมูล” 
4. ท าการแก้ไขข้อมูลท่ีต้องการ 
5. คลิก “บันทึกข้อมูล” 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รพ.สต. 



วิธีการลบข้อมูลในโปรแกรม HPVcxs2020 

1. ไปที่เมนู “ผู้รับบริการ”  
2. เลือกเคสที่ต้องการลบข้อมูล(ข้อมูลจะต้องอยู่ในสถานะ 

“รอลงผล” เท่านั้น) 
3. คลิก “แสดงข้อมูล” 
4. คลิก “ลบข้อมูล” 
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การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยรวบรวม 

การปฏิบัติ:    
1. เขา้ใชง้านโปรแกรม http://hpv.nci.go.th/ เพื่อยนืยนั
ความถูกตอ้งของส่ิงส่งตรวจ โดยการกดรับขอ้มูลท่ีมา
จากหน่วยเก็บ (รพ.สต.) 
 
2. เลือกเมนู “ขอ้มูลรอรับจากหน่วยเก็บ(ส าหรับหน่วย
รวบรวม)” และตรวจเช็คสภาพส่ิงส่งตรวจ 
 
3. กดรับขอ้มูล เม่ือขอ้มูลในระบบกบัขอ้มูลขา้งกระป๋อง
ส่ิงส่งตรวจตรงกนั (*เม่ือกดรับขอ้มูลแลว้ ขอ้มูลเหล่าน้ี
จะหายไปจากหนา้จอของหน่วยรวบรวม แลว้จะไป
แสดงท่ีส่วนของหน่วยตรวจ Lab ของหน่วยบริการท่ี
เป็น Center Lab ตามเครือข่ายท่ีก าหนด   
 
4. รวบรวมส่ิงส่งตรวจพร้อมใบน าส่ง ส่งใหก้บัหน่วย
ตรวจตามเครือข่ายท่ีก าหนด ผา่นระบบการขนส่งท่ีตก
ลงกนัไว ้  
 
หมายเหตุ : เขา้สู่ระบบ โดยใชช่ื้อผูใ้ชง้าน (Username) 
และรหสัผา่น (Password) เป็นรหสัหน่วยบริการ 5 หลกั 
* เม่ือเขา้ใชง้านคร้ังแรก ใหท้  าการเปล่ียนรหสัผา่นทนัที 
เพื่อความปลอดภยัในการใชง้าน 

รพ.แม่ข่าย / 
CUP 

ขอ้มูลรอรับจากหน่วยเก็บ 
(ส าหรับหน่วยรวบรวม)  

สามารถคน้หาตาม ช่ือ / นามสกลุ/ เลขบตัร ปชช.ได ้
เพื่อความสะดวกในการกดรับขอ้มูล  

กรณีหน่วยรวบรวมเป็นหนว่ยเก็บตัวอย่างด้วย 
 ให้ด าเนินการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลเหมอืนหนว่ยเก็บตัวอย่าง 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยรวบรวม 

การดูรายงานผลการตรวจ HPV : 
           เ ม่ื อห น่ ว ยตรวจได้ รั บ
ข้อมูลจากหน่วยรวบรวม จะท า
การตรวจวิเคราะห์ และเม่ือทราบ
ผล HPV แลว้ จะบนัทึกขอ้มูลผล
ต ร ว จ  HPV ล ง ใ น ร ะ บ บ
เช่นเดียวกนั ดงันั้นหน่วยรวบรวม
สามารถเช็คผลการตรวจ HPV ได้
ท่ี เมนู “รายงาน 01 (ผล LAB)” 
โดยกรอกรายละเอียดรหัสหน่วย
บริการของหน่วยเก็บท่ีเป็นลูก
ข่าย และช่วงวันเดือนปี ท่ีเก็บ
ตวัอยา่ง / วนัท่ีออกผล HPV แลว้
เลือก “แสดงข้อมูล” จะแสดง
ขอ้มูลของผูรั้บบริการและผลการ
ตรวจ HPVโดยหน่วยรวบรวม
สามารถ Export  ขอ้มูลชุดน้ีไปยงั
โปรแกรม Microsoft Office : 
Excel เพื่อสั่ง print ได ้  

รายงาน 01 (ผล LAB) 

1. กรอกรหสัหน่วยเก็บท่ีตอ้งการทราบผล Lab 
2. กรอกขอ้มูลช่วงวนัท่ีเก็บตวัอยา่ง 
3. กรอกขอ้มูลช่วงวนัท่ีออกผล HPV 
4. เลือก “แสดงขอ้มูล” 

 Save to Excel 
 เพ่ือส่ัง print ผล Lab 

ส าหรับการพมิพ์ (Print) ผลการตรวจคดักรองรายบุคคล  ในกรณีท่ีผูรั้บบริการอยู่
ในเขตรับผดิชอบและไดรั้บการตรวจยนืยนัผลจากหน่วยตรวจแลว้  สามารถ
สัง่ print ไดท่ี้ เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบยีน” 

รพ.แม่ข่าย / 
CUP 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ 

การปฏิบัติ:    
1. เขา้ใชง้านโปรแกรม http://hpv.nci.go.th/ เพื่อกดรับ
ขอ้มูลท่ีมาจากหน่วยรวบรวม และลงผล Lab 
HPV/Cytology 
 
2. เลือกเมนู “ขอ้มูลรอรับจากหน่วยรวบรวม (ส าหรับ
หน่วยตรวจ)” และท าการตรวจเช็คสภาพส่ิงส่งตรวจ 
 
3. กดรับขอ้มูล เม่ือขอ้มูลในระบบกบัขอ้มูลขา้งกระป๋อง
ส่ิงส่งตรวจตรงกนั (เม่ือกดรับขอ้มูลแลว้ ขอ้มูลเหล่าน้ี
จะหายไปจากหนา้เมนูน้ี แลว้จะไปแสดงผลท่ีเมนู “ลง
ผล (HPV Test)” เพื่อรอรับการบนัทึกผล Lab  
 
4. ท าการตรวจ Lab  
 
หมายเหตุ : เขา้สู่ระบบ โดยใชช่ื้อผูใ้ชง้าน (Username) 
และรหสัผา่น (Password) เป็นรหสัหน่วยบริการ 5 หลกั 
* เม่ือเขา้ใชง้านคร้ังแรก ใหท้  าการเปล่ียนรหสัผา่นทนัที 
เพื่อความปลอดภยัในการใชง้าน โดยระบบจะใหก้รอก
ขอ้มูลของบุคคลท่ีท าการเปล่ียนรหสัผา่นดว้ย 

ขอ้มูลรอรับจากหน่วยรวบรวม 
(ส าหรับหน่วยตรวจ)  

สามารถคน้หาตาม ช่ือ / นามสกลุ/ เลขบตัร ปชช.ได ้
เพื่อความสะดวกในการกดรับขอ้มูล  

รพ.มะเร็ง /  
รพ.ที่มีศักยภาพ 



วิธีการตั้งค่าผู้ใช้งานระบบ ในโปรแกรม HPVcxs2020 

       ห น่วยบริการทุกแห่งจะไ ด้ รับ 
Username และ Password จ านวน 1 
Account / รพ. ซ่ึงถือเป็นรหสั Admin 
ของหน่วยบริการนั้น หากตอ้งการเพ่ิม
ผูรั้บผิดชอบในหน่วยบริการ สามารถ
เพิม่ user ย่อยได้ โดยมีวธีิดงัน้ี 

(1) ไปท่ีเมนู ตั้งค่า  >> เลือก 
“ผู้ใช้งานระบบ” 

(2) ก าหนด username, password 
และช่ือ-นามสกลุ 

(3) เลือกสิทธ์ิการใชง้าน  
(4) คลิก “บันทกึข้อมูล” 

รพ.มะเร็ง /  
รพ.ที่มีศักยภาพ 



การตั้งค่าผู้ลงผล Lab ส าหรับหน่วยตรวจ 

       ห น่ วยตรวจสามารถ เพิ่ ม
ข้อมูลรายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ลงผล Lab 
ได้ เพ่ือเป็นการสร้างรายการข้อมูล
ที่เช่ือมโยงกบัเมนูลงผล Lab และ
ยืนยนัผล Lab  

รพ.มะเร็ง /  
รพ.ที่มีศักยภาพ 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ 

5. การบันทกึผล Lab ในระบบ  
      5 .1  เ ม่ือได้ข้อ มูลผล LAB 
จากเคร่ืองตรวจวิเคราะห์แลว้ ให้
เจา้หน้าท่ีหน่วยตรวจ บนัทึกผล 
Lab ในเมนู “ผล LAB (HPV 
Test)” โดยฝ่ังดา้นขวาจะแสดง
ขอ้มูลรายช่ือผูรั้บบริการท่ีรอลง
ผล LAB โดยสามารถค้นหา
ข้อมูลเลขบัตรประชาชน หรือ
ช่ือ-นามสกุล ของผูรั้บบริการได ้
หลงัจากนั้นเลือก “แสดงขอ้มูล”  

ลงผล LAB (HPV Test) 

รพ.มะเร็ง /  
รพ.ที่มีศักยภาพ 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ 

5. การบันทกึผล Lab ในระบบ  
        5 . 2   เ ม่ื อ ก ด  “แ ส ด ง
ขอ้มูล” ในรายท่ีตอ้งการลงผล 
Lab จะแสดงข้อมูลของ
ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร ร า ย นั้ น  ใ ห้
เจ้าหน้า ท่ีกรอกข้อ มูล  Lab 
Number วนั เดือน ปีท่ีทดสอบ 
วนั เดือน ปีท่ีออกผล ผล HPV 
และผู ้อ อกผล  จ า กนั้ น กด
บนัทึกขอ้มูล 

  

เจ้าหน้าทีห้่อง LAB 
ของหน่วยตรวจฯ 

บันทกึข้อมูลในส่วนนี ้

รพ.มะเร็ง /  
รพ.ที่มีศักยภาพ 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ 

6. เม่ือลงผล Lab เรียบร้อย
แลว้ ใหห้วัหนา้งานหรือ
ผูรั้บผดิชอบ ตรวจสอบผล 
Lab ความถูกตอ้งของขอ้มูล 
ท่ีเมนู “ยนืยนัผล LAB 
(HPV Test)” เม่ือขอ้มูลมี
ความถูกตอ้งให ้กดยนืยนั
ผล  

  ยืนยนัผล 

*หมายเหตุ เม่ือกดยืนยนัผล Lab 
HPV แล้วจะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ เน่ืองจากข้อมูลท่ีผ่าน
การยืนยนัผลจะถูกส่งไปเบิกเงิน
ต่อในระบบ e-Claim ดังนั้ นควร
ตรวจสอบให้รายละเอียดก่อนกด
ยนืยนัผล Lab 

รพ.มะเร็ง /  
รพ.ที่มีศักยภาพ 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ 

7. กรณีท่ีผลตรวจ HPV เป็น 
HPV Type non 16,18
เจา้หนา้ท่ีหอ้ง Lab จะท าการ
ตรวจยนืยนัผลดว้ยวธีิ Liquid 
Based Cytology (LBC) ต่อ 
เม่ือทราบผล Cytology แลว้ 
ใหบ้นัทึกขอ้มูลลงใน เมนู 
“ลงผล LAB Cyto”   

  

บันทกึข้อมูล 

รพ.มะเร็ง /  
รพ.ที่มีศักยภาพ 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ 

8.  เม่ือลงผล Lab Cytology 
เรียบร้อยแลว้ ใหห้วัหนา้งาน
หรือผูรั้บผดิชอบ ตรวจสอบ
ผล Lab และความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล ท่ีเมนู “ยนืยนัผล LAB 
Cyto” 
     เม่ือข้อมูลมีความถูกต้อง
ให ้กดยนืยนัผล  

ยืนยนัผล LAB Cyto 

ยืนยนัผล 

รพ.มะเร็ง /  
รพ.ที่มีศักยภาพ 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ 

9. สามารถตรวจสอบผล LAB 
ได้ทีเ่มนู “รายงาน 01 (ผล 
LAB)” 
 
*หมายเหตุ  ข้อมูลผล LAB น้ี
สามารถดูได้ทั้ งหน่วยเก็บ หน่วย
รวบรวม และหน่วยตรวจ ดังนั้ น
เม่ือหน่วยตรวจลงผล LAB และ
ไดรั้บการยนืยนัขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 
จะแสดงผลท่ีหน่วยเก็บและหน่วย
รวบรวมดว้ย 

รายงาน 01 (ผล LAB) 

รพ.มะเร็ง /  
รพ.ที่มีศักยภาพ 



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-

นามสกุล บนกระป๋อง
กบั sticker 

- Mix sample ใหเ้ขา้กนั 
- ตรวจสอบคุณภาพ

ของ sample ไม่ใหมี้
ตะกอนหรือเมือกปน 

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 

บนัทึกในระบบ HPVcxs2020 
การตรวจยืนยันกรณีผลผิดปกติ:  

Liquid Based Cytology 

   บนัทึกในระบบของ รพ. เช่น HIS, HOSxP เป็นตน้      
แลว้ส่งขอ้มูลเบิกเงินตามระบบของสถานพยาบาลนั้น ๆ 

การวินิจฉัยยืนยันผล 
ด้วยการท า Colposcopy / ตัดชิ้นเนื้อ 

การลงผล / ยืนยันผล Lab HPV DNA test 

รพ.มะเร็ง /  
รพ.ที่มีศักยภาพ 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ 

การส่งออกข้อมูลให้แผนกการเงนิ 
น าเข้าระบบ e-Claim เพ่ือท าเร่ืองเบิกจ่าย 

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

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

เจา้หนา้ท่ีแผนกจดัเกบ็รายไดข้อง รพ. น า
ไฟลเ์ขา้ระบบ e-Claim ของ สปสช. เพื่อ
ส่งเบิกเงิน 

ไฟล์ Cytology 
         ด าเนินการตามขั้นตอนเหมือนไฟล ์HPV แต่มี
ขอ้แนะน า คือ ใหส่้งเบิกไฟล ์HPV  เรียบร้อยก่อน 
แลว้ค่อยส่งไฟล ์Cytology ตาม เพื่อใหร้ะบบ e-Claim 
ประมวลผลไดถู้กตอ้ง เพราะมีขอ้มูล HPV Type non 
16/18 แลว้  1 

2 

3 

4 

รพ.มะเร็ง /  
รพ.ที่มีศักยภาพ 



การด าเนินงาน ส าหรับหน่วยตรวจ 

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

รหสัรายการ 
คือ 1B005 
ตรวจยืนยนั
มะเร็งปาก
มดลูก 

(Colposcopy) 
ราคา 900 บาท 

เลือก บริการอ่ืนๆ
ทีย่งัไม่ได้จัด

หมวด 

1 

2 

รพ.มะเร็ง /  
รพ.ที่มีศักยภาพ 
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รายการ อัตราจ่าย / ทุก 5 ปี 

1. ค่าตรวจ Pap smear/VIA เหมาจ่าย 250 บาท 

2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV 
DNA Test 
   2.1 หน่วยบริการที่ให้บริการเก็บตัวอย่าง 
   2.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วย
บริการที่มีศักยภาพ   ให้บริการตรวจ 
   2.3 หน่วยบริการที่มีศักยภาพให้บริการตรวจ
และเก็บตัวอย่าง 

 
2.1  เหมาจ่าย   50    บาท 
2.2  เหมาจ่าย  370   บาท 
 
2.3  เหมาจ่าย  420   บาท 

3. บริการตรวจทางเซลล์วิทยา ด้วยวิธี Liquid 
based cytology  

เหมาจ่าย   250  บาท 

4. การท า Colposcopy / Leep รวมค่าท า 
biopsy/ค่าอ่านผล 

เหมาจ่าย   900  บาท 

ค่าบริการตรวจคัดกรองและการตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก 

รพ.แม่ข่าย (Cup) 

รพ.ที่เป็นหน่วยตรวจ 
- ค่าบริหารจัดการ  50 บาท 
- ค่าชุดเก็บ+ชุดตรวจ  320 บาท 

รพ.ที่เป็นหน่วยตรวจ 



กระบวนการในการขอรับค่าใช้จ่าย (ตรวจยืนยัน) 

Liquid Base Cytology 
รพ.ที่มีศักยภาพ 

หน่วยตรวจ
วินิจฉัย 

900 B 

250 B 

Type 16/18 

Type Non 16/18 

HPV DNA Test   

Colposcopy 
รพท./รพศ. /รพ.อื่นๆ 



รายงานผลการด าเนินงาน 

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

10. รายงานผลการคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก 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 าเนินงานได้ที ่
1. ระบบ HPVcxs2020 (http://hpv.nci.go.th/) 
2. Website HDC : http://gg.gg/mmo77 

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


Thanks you 


