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1. ความเป็นมา 

ตามที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการ
ประชุมสามฝ่ายระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โครงการประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) และ 
องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) เพื่อหารือการเขียนโครงการวิจัยหัวข้อ 
Contribution of HDC-TTM to Health System of Thailand เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย 
WHO SEARO เห็นความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนา Health Data Center in Thai Traditional 
Medicine (HDC-TTM) ซึ่งเป็นระบบข้อมูลสุขภาพแบบ real time สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินการ
ใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานพยาบาลของรัฐ ดังนั้น WHO SEARO จึงมีข้อเสนอให้
ประเทศไทยทำการศึกษาวิจัยระบบ HDC-TTM โดยครอบคลุมสถานการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความ 
ท้าทาย และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบต่อไป เพ่ือใช้เป็นต้นแบบให้ประเทศอ่ืน ๆ ได้เรียนรู้และพัฒนา
ต่อไป โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 8 – 10 เดือน และใช้งบประมาณโดยประมาณ 13,000 USD  

HITAP มีความสนใจในการทำโครงการดังกล่าว จึงได้พัฒนาโครงการ Case study of the real-
time monitoring system of Thai Traditional and Alternative Medical (TTM) Services in Thailand 
ขึ้นมา และได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการจาก WHO SEARO เรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มดำเนิน



โครงการ โดยขอประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในวันที่ 27 
กรกฎาคม 2565 เพื่อนำเสนอโครงการและขอข้อเสนอแนะในการเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อไป 

2. จุดประสงค์  
2.1 แนะนำทีมวิจัยจาก HITAP และระบุผู้ประสานงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2.2 นำเสนอแผนกิจกรรมการวิจัย และขอบเขตการศึกษา 
2.3 ขอให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระบุผู้เกี่ยวข้อง (key informants) ที่

ร่วมพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก Real-Time Monitoring System (RTMS) 

3. สรุปผลการประชุม 

HITAP ได้นำเสนอกิจกรรม ระยะเวลา กระบวนการ framework และ ผลลัพธ์ของโครงการ โดยมี
กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้ 

1. พัฒนาและสรุปแนวคิด 
ระยะเวลา 1 เดือน (1 กรกฎาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565) 

2. ระบ ุframework และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระยะเวลา 2 เดือน (1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565) 

3. Desk-based review 
ระยะเวลา 4 เดือน (1 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565) 

4. Key informant interviews และ/หรือ focus-group discussions  
ระยะเวลา 4 เดือน (1 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565) 

5. การประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเผยแพร่ผลลัพธ์ 
ระยะเวลา 5 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 –31 มีนาคม 2566) 

ทั ้งนี้  HITAP ได้กำหนด framework ที ่เหมาะสมให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกด้วย HOT-fit framework (Human, Organization and Technology-fit factors) โดยสามารถ
เพิ่มเติมหัวข้อที่สนใจได้ และสรุปผลโครงการเป็นรายงานต้นฉบับพร้อมเผยแพร่ผ่านการสัมมนาออนไลน์หรือ
การประชุมอื ่น ๆ อีกทั ้งรวบรวมผลงานดังกล่าวลงในแพลตฟอร์มแบ่งปันความรู ้ระหว่างประเทศของ  
WHO SEARO เพ่ือเผยแพร่และพัฒนาต่อไป 

4. แนวทางการดำเนินการต่อไป 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะดำเนินการรวบรวมและนำส่งรายชื่อ  
Key Informants และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 10 – 15 คน ให้กับทาง HITAP เพื่อจัดทำหนังสือเชิญ 
ผู้มีรายชื่อดังกล่าวร่วมออกแบบเครื่องมือสำหรับประเมินผู้ให้บริการ ผู้บริหาร และพัฒนาคุณภาพของระบบ 
RTMS 
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