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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
“ฟื้นฟูสขุภาพแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” 

………………………………………………… 
 

ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดใบสมัคร 
กรุณาตอบคําถามดังต่อไปนี ้ก่อนกรอกรายละเอียดอื่นๆหมายเหตุ : หากท่านไม่ได้อา่นและทําความเข้าใจเอกสาร
แนบ 1 (แนวเวชปฏิบัติฯ) และ 2 (แนวทางการเขา้ร่วมโครงการ) สปสช. ไม่รับพิจารณาใบสมัครของท่าน 

1) ท่านได้อ่านและทําความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางเวชปฏิบัติฟ้ืนฟูสุขภาพแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย 
(ตามเอกสารแนบ 1) เรียบรอ้ยแล้วใช่หรือไม ่    ใช ่   ไมใ่ช่  

2) หน่วยบริการของท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถให้บริการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผน
ไทย ตามแนวทางการเข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูสุขภาพแม่หลังคลอดฯ (ตามเอกสารแนบ 2) 
 ใช่หรือไม่     ใช่     ไมใ่ช่     

**************************************** 
1. ข้อมูลทั่วไป 
1) ช่ือหน่วยบริการ..................................................................รหัสหน่วยบริการ.............................. 

ที่อยู่เลขที่.........................  หมู่..........ซอย...........................................ถนน.............................. 
ตําบล.................................... อําเภอ................................ จังหวัด.................................... 
เบอร์โทรศัพท์......................................................เบอร์ Fax………..………………………… 

2)    สถานะของหน่วยบริการของท่าน  สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ 
 หน่วยบริการประจํา 
 หน่วยบริการปฐมภูมิ โดยสังกัดหน่วยบริการประจํา (CUP) คือ........................................... 

     รหสัหน่วยบริการประจํา (CUP)...............………….……… 
 หน่วยบริการอ่ืน...........................เช่น ทุติยภูมิ/รับส่งต่อ  

3) หน่วยบริการของท่านได้ผ่านการตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยร่วมให้บริการแพทย์แผนไทย/แพทย์
แผนไทยประยกุต์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 ผ่านการตรวจประเมินฯ   
 ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินฯ 
 อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฯ  

 

4) รายชื่อผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล/ประสานงาน ...........................................................................  
หน่วยงาน....................................................โทรศัพท์.................................................... 
เบอร์มือถือ..................................................เบอร์ Fax………………………………… 
E-mail  address ( กรุณาใหข้้อมูล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน) 
.................................................................................................................................... 
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2. ข้อมูลบริการ(ฟื้นฟสูุขภาพแม่หลังคลอด)  
( หน่วยบริการต้องผ่านการประเมนิการขึน้ทะเบียนหนว่ยบริการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า โดยมีสถานที่และอปุกรณ์พร้อมสําหรบัการใหบ้ริการฟื้นฟูแม่หลังคลอดตามแนวเวช
ปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย สําหรับฟืน้ฟสูุขภาพแม่หลังคลอดฯ ถึงจะสามารถให้บริการฟื้นฟสูุขภาพ
แม่หลังคลอดได้) 

  เป็นหน่วยบริการที่ 
 ไม่เคย จัดบริการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย ด้วยวิธี ทับ/นาบ หม้อ 
เกลือ ในหน่วยบริการ/ในชุมชน แต่มีความสนใจทีจ่ะขอเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ 

 เคย จัดบรกิารฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย ด้วยวิธี ทับ/นาบ หม้อเกลือ  
ในหน่วยบริการ/ ในชุมชน โดยเริ่มดําเนินการ ต้ังแต่ พ.ศ. ..................... 

 
ข้อมูลหลัก (หากไม่มีข้อนี้ ไม่สามารถจัดบริการฟืน้ฟูสขุภาพแม่หลังคลอดฯ ได้)  
 (หน่วยบริการ ต้องมีผู้ประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทผดุงครรภ์ไทย หรือประเภท
การนวดไทย หรือผู้ประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ประจําหนว่ยบริการเท่านั้น ถึงจะ
สามารถให้บรกิารฟื้นฟูมารดาหลังคลอดได้) 

3. หน่วยบริการมีผู้ประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย์แผนไทย/แพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ดังนี ้
       ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทผดุงครรภ์ไทย (พท.ผ.) หรือ  
          ประเภทการนวดไทย (พท.น.) ดังรายชื่อต่อไปนี้ (กรณมีีมากกว่า 2 คนให้ระบุแนบท้ายใบสมัคร) 

1) ช่ือ.................................................................... 
จบจากสถาบัน..............................................เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ....................................... 

2) ช่ือ.................................................................... 
จบจากสถาบัน............................................ เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ...................................... 

 

 ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ (พท.ป.)   ดังรายชื่อต่อไปนี้  
     (กรณีมีมากกว่า 2 คนใหร้ะบุแนบท้ายใบสมัคร)  
1) ช่ือ.................................................................... 

จบจากสถาบัน....................................................เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ....................................... 
2) ช่ือ.................................................................... 

จบจากสถาบัน..................................................เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ..................................... 
 
ข้อมูลอื่นๆ  

4. ข้อมูลผูช้่วยแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ ของทา่น ที่สามารถให้บริการฟืน้ฟูหญงิหลังคลอด 
 ไม่มี  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้มาตรฐาน ตามหลักสูตร ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 

โดยต้องผ่านหลักสูตรอยา่งนอ้ย 330 ชั่วโมงจากสถาบนัฝึกอบรมที่ได้รบัการรับรองจากคณะกรรมการ
วิชาชีพฯ 
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 มี  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้มาตรฐาน ตามหลักสูตร ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 
โดยต้องผ่านหลักสูตร อยา่งน้อย 330 ชั่วโมงจากสถาบนัฝึกอบรมที่ได้รับการรบัรองจากคณะกรรมการ
วิชาชีพฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้ (กรณีมีมากกว่า 2 คนให้ระบุแนบท้ายใบสมัคร)  

1) ช่ือ............................................................................. 
จบจากสถาบัน................................................................. 
หลักสูตร.........................................................................( จํานวน.............ช่ัวโมง) 

2) ช่ือ............................................................................. 
จบจากสถาบัน................................................................. 
หลักสูตร..........................................................................( จํานวน.............ช่ัวโมง) 
 

5. หากหน่วยบรกิารได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ  
  หน่วยบรกิารสามารถให้บริการตามแนวเวชปฏิบัติการฟื้นฟสูุขภาพแม่หลังคลอด ด้วย 

     การแพทย์แผนไทยได้อย่างเคร่งครัด 
 หน่วยบริการ บันทึกข้อมูลบริการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด ดังนี้ 

1. จังหวัดในความรับผิดชอบของ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา และ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
บันทึกผ่านระบบโปรแกรมแพทย์แผน ภายใน 30 วันหลงัจากให้บริการ 

2. จังหวัดนอกเหนือจากข้อ 1 ข้อมูลบริการต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปให้ส่งข้อมูลผ่านระบบ 
OP/PP individual Data โดยต้องให้บริการแม่หลังคลอดให้ครบ 5 กิจกรรมตามแนวเวชปฏิบัติ และลงรหัส
หัตถการแพทย์แผนไทยให้ครบทั้ง 5 กิจกรรมในการให้บรกิารแต่ละครั้ง  

  หน่วยบรกิาร ต้องจัดเก็บเอกสารบันทึกการให้บริการเพื่อ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
 
            ลงชื่อ ......................................................................... 

                      (..........................................................................) 
    ผู้อํานวยการโรงพยาบาล / หัวหน้าสถานีอนามัย 
            ลงวันที่.............................................. 

 
 
 
หน่วยบริการแนบเอกสารเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร ดังนี ้
1. สําเนาบัตรประชาชน ผู้ให้บริการ (ตามรายชื่อข้อมูลผูใ้ห้บริการ) 
2. สําเนาปริญญาบัตร / วุฒิบัตร ที่จบการศึกษา (ตามรายชื่อข้อมูลผู้ใหบ้ริการ) 
3. สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ (ตามรายชื่อข้อมูลผูใ้ห้บริการ) 
4. สําเนาผลการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยร่วมให้บริการการแพทยแ์ผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในระบบ

หลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า   
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ขั้นตอนการสมัครและระยะเวลาการพิจารณาและแจ้งผลตอบรับเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยบริการรับ/Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที ่
1. เจ้าหน้าที่ สปสช. เขตที่รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย  
2. www.nhso.go.th/กองทุนต่างๆ /กองทุนแพทย์แผนไทย  
3. โปรแกรมแพทย์แผนไทย  
 

ส่งใบสมัครเข้าร่วมไปยัง สปสช.เขตที่หน่วยบริการสังกัด 

สปสช.เขตตรวจสอบคุณสมบัติตามแนวทาง
ที่กําหนด และส่งรายชือ่หน่วยบริการที่ผ่าน
การตรวจสอบมาที่สปสช.ส่วนกลาง ภายใน

วันที ่15 ตค./มค./เมย./กค. 

สปสช.ส่วนกลาง (กองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย) 
 จัดทําหนังสือประกาศผลการรับสมัครเข้ารว่มโครงการฯ  แจ้ง
ผ่าน สปสช.เขต และผ่านโปรแกรมแพทย์แผนไทย ภายในสิ้น

เดือน ตค./มค./เมย./กค. 
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หน่วยบริการสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
1. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ 

- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย สปสช. เขต  
2. กองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

- นางสุวภรณ์ มาสุข        เบอร์โทร 02-141-4062   โทรศพัท์มือถือ 081-170-4003 
    หรือติดต่อทาง e-mail address  suwaporn.m@nhso.go.th 
- นางสาวเรวดี ไตรวรรณ์  เบอร์โทร 02-141-4192  โทรศัพท์มือถือ  084-387-8038 
     หรือติดต่อทาง e-mail address  rewadee.t@nhso.go.th 
- นางสาวอรสุดา  ดุสิตรัตนกุล   เบอร์โทร  02-141-4343 
     หรือติดต่อทาง e-mail address  ornsuda.d@nhso.go.th 


