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คูมือการใชงาน 
โปรแกรมเบกิคารถสงตอผูปวยผานระบบเบิกจายตรง 

โปรแกรมเบิกคารถสงตอผูปวย เปนโปรแกรมที่ใชบันทกึเบิกคารถสงตอ ผูที่ขอเบิกจะตองเปน
สถานพยาบาลตนทาง หรือปลายทางเทานัน้ ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมใน “แนวทางปฏิบัติในการเบกิคารถสงตอผูปวย
ผานระบบเบิกจายตรง” และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค.0422.2/ว32 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555 
และกค.0422.2/ว76 ลงวันที ่29 กุมภาพนัธ 2555 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. บันทึกขอมูลการสง/รับผูปวย ในเมนู “แจง สง/รับ ผูปวย” 
2. ทบทวนตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจากเมนู “รายการ สง/รับ ผูปวย” 
3. สงแฟมขอมูลเบิก ให สกส. ที่ e-mail : ambtrcs@uc.chi.or.th  
โปรแกรมนี้ไดพัฒนาเปน Web page เพือ่ใหผูใชสามารถเขาใชงานไดงายสะดวกในการบันทึกขอมูลทั้งผูสง

และผูรับ  url สําหรับใชงาน http://cs1.chi.or.th/ambtrcs  

 
ในการเขาใชงานทานตองทราบรหัสผูใชงาน และ รหัสผาน ซ่ึง สกส.ไดจัดสงใหทานทาง mailbox ของ

ระบบผูปวยนอกแลว เติมขอมูลดังนี้ 
ชองรหัส ร.พ. เติมรหัสสถานพยาบาล 5 หลัก 
ชอง รหัส ผูใชงาน เติมรหัสผูใชงานที่ สกส. กําหนดให 
ชองรหัสผาน เติมรหัสผานที่ สกส. กําหนดให 

หลังจากเติมขอมูลครบถวนแลว คลิกปุม “เขาสูระบบ” จะไดหนาตางดงัรูป 
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ในหนาตางนี้จะมีเมนกูารทํางาน 2 เมนูคือ 
1. แจง สง/รับ ผูปวย ใชบันทึกรายละเอียดในการสงตอ และรับเขารักษา 
2. รายการ สง/รับ ผูปวย ใชทบทวนรายการเบิกคารถสงตอผูปวย และเก็บขอมูลสงเบิก 
3. รายการออกงวดบัญชีแลว แสดงรายการที่ไดออก Statement แลว 

1. แจง รับ/สง ผูปวย 

1) เติมเลขประจําตัวประชาชนผูปวยที่สงตอ ในชองเลขประจําตวั ปชช.  แลวคลิกปุม “คนหา” จะไดช่ือ 
เพศ อายุ และการมีสิทธิ ตัวอยางดังรูป 

เมนูการทํางาน 
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2)  เติมขอมูลการสงตอ 
- เติมรหัส หรือเลือกสถานพยาบาลผูสงตอ ในชอง รหัส รพ. 
ช่ือ 
- เติม วนัที่ และเวลาที่สงตัวผูปวย 
- เติม HN ผูปวย และ AN (ถาไมเปนผูปวยในใหเวนวางไว) 
- คลิกตัวเลือก “เปนกรณี อุบัติเหตุหรือฉกุเฉินในภาวะ
วิกฤต”ิ (กรณผูีปวยเขามาดวยกรณีอุบัติเหตุหรือฉุกเฉนิ) 
- เติมเหตุผลที่สงตอ และขอมูลทางดานคลินิกที่สําคัญ  
- ระบุ วัตถุประสงคของการสงตอผูปวย ในหัวขอ 
วัตถุประสงค/เพื่อ ซ่ึงมี 3 ตัวเลือก 

 รักษาแลวใหสงกลับ 
 โอนยาย 
 ปรึกษา/วินิจฉัย (เบิกไมไดตามระเบียบกรมบัญชีกลาง) 

3)  เติมขอมูลการรับสงตอ 
‐ เติมรหัส หรือเลือกสถานพยาบาลผูรับ ในชอง 
รหัส รพ. ช่ือ 
‐ เติม วันทีแ่ละเวลาที่รับผูปวย 
- เติม HN และ AN (กรณียังไมมีขอมูลใหเวนวางไว) 
- ระบุการรับผูปวยไวรักษา ซ่ึงมี 4 ตัวเลือก 

 เปนผูปวยใน 
 สังเกตอาการ 
 รักษาแลวใหกลับ (เบิกไมไดตามระเบียบ
กรมบัญชีกลาง) 
 สงไปรักษาตอที่อื่น (เบิกไมไดตามระเบียบ
กรมบัญชีกลาง) 

- กรณีผูปวยเสยีชีวิตใหเลือกตัวเลือก ระหวางการสง
ตัว หรือหลังจากรับรักษาดวย  

ตัวอยางดงัรูป 
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4) Click ปุม คํานวณ เพื่อคํานวณระยะทาง และ อัตราการเบิก จะไดผลการคํานวณ ตวัอยางดังรูป 

 

 *** หลังจากทาํการคํานวณอตัราคาพาหนะสงตอผูปวยจาก ร.พ. ผูสงตัว ถึง ร.พ. ผูรับตัว แลว โปรแกรมจะ
ไมใหทําการแกไข ขอมูลผูปวย, หรือ เปลี่ยน ร.พ. ตนทาง, ปลายทาง หากตองการแกไข ใหทําการ Click ปุม [ยกเลิก] 
แลวทําการใสขอมูลใหมอีกครั้งตามขั้นตอนขางตน 
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5) เติมจํานวนเงนิคาพาหนะของสถานพยาบาล หากเกนิอัตราที่กําหนดไว โปรแกรมจะทําการคํานวณ และ

คํานวณสวนเกินที่เบิกไมไดใหอัตโนมัต ิ(กรณีสถานพยาบาลมีความประสงคจะเบิกต่ํากวาอัตราที่เบิกไดก็สามารถ
แกไขในชองเบิกตามสิทธิฯ ได) ตวัอยางดงัรูป 

 
6) เติมเลขที่สําคัญการสงตอ เปนเลขที่ ที่สถานพยาบาลกําหนดขึ้นเองไวอางอิงการเบิกคารถสงตอ และ

วันที่ เวลาในการออกเลขสําคัญ 

 

7) เติมขอมูลยานพาหนะที่ใชในการสงตอ เลขทะเบียน  จังหวัด (ตามปายทะเบียน) และระบุเจาของ
ยานพาหนะ 
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8) ระบุหนวยเบิก (หนวยเบิกตองเปน สถานพยาบาลผูสง หรือ สถานพยาบาลผูรับเทานั้น) และเติมชื่อสกุล
ผูบันทึก/เบิก  และ คลิกปุม “สงขอมูล” 

 

9) คลิกปุม “พิมพแบบ” เพื่อพิมพแบบขอเบกิคารถสงตอผูปวยไวอางอิงการเบิก หากตองการบันทึก
รายการเบิกเพิม่เติมอีกสามารถคลิกปุม “ทํารายการใหม” 

ในการพิมพแบบโปรแกรมจะใหทําการบนัทึกไฟลแบบตอบรับที่เปน .HTML เก็บไวที่เครื่องของทานกอนเสมอ
จากนั้นใหเปดไฟลดังกลาวเพื่อพิมพอีกครัง้  
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--- ตัวอยางแบบบันทึกคารถสงตอผูปวย --- 
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2. รายการ สง/รับ ผูปวย 

เปนหนาตางทีใ่ชทบทวนตรวจสอบขอมูลสง/รับ ผูปวย กอนที่จะสงเบกิ สกส. โดยจะแสดงรายการเฉพาะที่
สถานพยาบาลทานเปนหนวยเบิกเทานั้น  คลิกเมนู “รายการ สง/รับ ผูปวย”   

 
ในหนาตางนี้จะแสดงรายการสง/รับผูปวย โดยมีคําอธิบายแตละคอลัมนของตารางดงันี้ 

 วันท่ี แสดงวนัที่คร้ังสุดทายที่มีการบันทึก/ปรับปรุง/แกไขขอมูล 
 เลขสําคัญ แสดงเลขสําคัญสงตอตามแบบสงตอผูปวย ที่ สถานพยาบาลกําหนดหรือใชตามเลข

หนังสือสงตัว (ใบสีชมพู) ซ่ึงไมซํ้ากัน 
 ชื่อ-สกุล ผูปวย  แสดงชื่อ-สกุล ของผูปวยที่สงตอ 
 สงตอจาก  แสดงชื่อของสถานพยาบาลที่สงตอผูปวย 
 วันท่ีสง  แสดงวนัที่สงตอ 
 เวลา  แสดงเวลาที่สงตอผูปวย 
 รับตอท่ี  แสดงชื่อของสถานพยาบาลที่รับตัวผูปวย 
 วันท่ีรับ  แสดงวนัที่รับตัวผูปวย 
 เวลา  แสดงเวลาที่รับตัวผูปวย 
 ยอดเบิก แสดงยอดเบิกตามสิทธิฯ 
 โหลด  แสดง Icon เพื่อ Click download HTML file ของแบบบันทึกการสงตอผูปวยรายนี ้
 สถานะ  แสดง สถานะของรายการ ซ่ึงสถานะของรายการ จะมี 5 สถานะ ดังนี ้

รอเพิ่ม รายการนี้ขอมลูยังไมครบตามที่กําหนด ใหแกไข/ปรับปรงุขอมูลแลวสงใหม 
รอสง รายการนี้มีขอมูลครบแลว แตยังไมไดสงเบิก (วิธีการสงเบิกใหดูในหวัขอการ

สงขอมูลเบิก) 
ติด C รายการนี้สงเบกิแลว แตขอมลูมีขอผิดพลาดตองแกไข ใหแกไข/ปรับปรุงขอมูล

แลวสงใหม 
ผาน A รายการนี้สงเบกิแลว ตรวจผานแลว รอออกใน Statement 
ยกเลิก รายการนี้ถูกยกเลิกโดย ร.พ. ผูเบิก 
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การแกไข/ปรับปรุงขอมูล สง/รับผูปวย 

 
1) คลิกสถานะ ของรายการในคอลัมนสถานะจะปรากฏหนาจอแบบขอเบิกคารถสงตอผูปวย 
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2) ใหตรวจสอบขอมูลใหเรียบรอย ถาพบวาไมถูกตอง หรือ ไมครบ ใหเตมิขอมูลใหครบถวน 
3) หากมีการแกไข รหัส สถานพยาบาล ผูสง/รับตัวผูปวย ใหคลิกปุม “คํานวณ” เพื่อคํานวณอัตราเบิกไดอีกครั้ง 
4) หลังจากปรับปรุง/แกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “สงแกไข” 

3. การสงขอมูลเบิก 

การสงขอมูลเบิกเปนการสงแฟมขอมูลที่ไดจากการบันทกึขอมูลสงตอผูปวย เพื่อยืนยันการเบกิกับ สกส. 
โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 

1) คลิกปุม “บันทึกไปทําเบิก” จะมีขอความแจงใหบันทกึแฟมขอมูลเพือ่สงให สกส.  

 
2) คลิกปุม “OK”  จะมีขอความแจงใหบันทกึแฟมขอมูลตัวอยางดังรูป 

 
3) คลิกปุม “Save” เพื่อบันทึกแฟมขอมูลการเบิก เลือกโฟลเดอรที่ตองการเก็บแฟมขอมลู (ใหทานกําหนด

เอง เชนสรางโฟลเดอร CarRefer ไวบนไดรฟ C:\ ) และคลิกปุม “Save”  
รูปแบบแฟมขอมูล : Hcode_AMBTR_Sid_YYYYMMDDHHmmss.zip 

Hcode คือ รหัสสถานพยาบาลผูเบิก 5 หลัก 
Sid คือ เลขที่งวดสงม ี5 หลัก เริ่มดวย 00001 สกส. เปนผูกําหนดให 
YYYY คือ ปคริสตศักราช 0000-9999 
MM คือ เดือน, 01-12 
DD คือ วันที่, 1-28|29|30|31 
HH คือ ช่ัวโมง, 00-23 
mm คือ นาที, 00-59 
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ss คือ วินาที, 00-59 
เชน 11232_AMBTR_00005_20120529111828.zip 

ในการเปดแฟมขอมูล XML ใน zip ทานตอง Download เอกสารแมแบบขอมูลเบิกคารถสงตอจาก (XSL) 

http://cs1.chi.or.th/ambtrcs/   
4) สงแฟมขอมูล Zip ที่ไดจากขอ 3  สงมาที่ e-mail : ambtrcs@uc.chi.or.th โดยสามารถแนบ

แฟมขอมูลไดหลายแฟมใน e-mail ฉบับเดยีวกันได 

กรณีที่ตองการยกเลิกขอมูลที่มีการบันทึกไว ใหคลิกปุม “ยกเลิกเบกิ” 

 

จะมีขอความแจงเพื่อใหยนืยนัการยกเลิก ใหคลิกปุม “OK”  เพื่อยกเลิก 

การตรวจขอมูลเบิกคารถสงตอผูปวย 
หลังจากสถานพยาบาลสงแฟมขอมูล Zip ให สกส. แลว  สกส. จะมีการตรวจสอบขอมูลทันที พรอมแจงผล

การตรวจสอบใหสถานพยาบาลทราบทาง e-mail ของระบบผูปวยนอกของสถานพยาบาล ซ่ึงรูปแบบแฟมขอมูลที่ 
สกส. สงใหมีรูปแบบดังนี ้

Hcode_Rid_TIMESTAMP.txt  
Hcode คือ รหัสสถานพยาบาลผูเบิก 5 หลัก 
Rid คือ เลขที่เอกสารตอบรับม ี5 หลัก เริ่มดวย 00001 สกส. เปนผูกําหนดให 
TIMESTAMP คือ วันที่และเวลาในการสรางแฟมตอบกลับ โดยมีรูปแบบ YYYYMMDDHHmmss 

YYYY คือ ปคริสตศักราช 0000-9999 
MM คือ เดือน, 01-12 
DD คือ วันที่, 1-28|29|30|31 
HH คือ ช่ัวโมง, 00-23 
mm คือ นาที, 00-59 
ss คือ วินาที, 00-59 

เชน 10660_00001_20111215143020.TXT 

ขณะเดียวกนั สกส. ก็จะปรบัสถานะของรายการเบิกนั้น ๆ บน web ในเมนู “รายการ รับ/สง ผูปวย” เปน 
“ติด C” หรือ “ผาน A” เมื่อสถานพยาบาลไดรับผลการตรวจสอบขอมูลก็ใหดําเนนิการแกไขดังนี ้

- ผล “ติด C”  ใหแกโดยดูขอผิดพลาดที่ตองแกไขจากเอกสารที่ตอบกลับทาง e-mail 
- ผล “ผาน A” รายการเบิกคารถสงตอจะแสดงในบัญชีรายการเบิกของผูปวยระบบการเบิกจายเงิน

สวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาลผูปวยนอกรักษาตอเนื่องในรอบบญัชีนั้น ๆ  
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รายการที่ถูกออกบัญชีรายการเบิกแลว สามารถดูไดจากเมนู รายการออกงวดบัญชีแลว ตัวอยางดังรูป 

 
ในตารางรายการออกงวดบญัชีแลว จะแสดงรายการที่ผานการตรวจสอบและออกบัญชีรายการเบิกในบัญชี

รายการเบิกของผูปวยระบบการเบิกจายเงนิสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาลผูปวยนอกรักษาตอเนื่องแลว ซ่ีงจะ
แสดงในคอลมัน “งวดบัญช”ี  ทานสามารถตรวจสอบไดจากรอบบัญชีนั้น ๆ ในหัวขอ “รายการเบิก - ประเภทคา
พาหนะสงตอผูปวย” ตัวอยางดังรูป 

 


