สรุปผลการประชุม APO Board meeting ครั้งที่ ๑๖
วันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยดุก คุนซาน (Duke Kunshan University)
มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
.......................................................
นายแพทย=ศุภกิจ ศิริลักษณ= รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขCารDวมการประชุมคณะกรรมการใหCคําปรึกษาเชิง
ยุทธศาสตร=แกDคณะกรรมการบริหารของ Asia Pacific Observatory (APO) on Health Systems and Policies ครั้ง
ที่ ๙ (Strategic Advisory Committee : 9th STAC Meeting) และการประชุมคณะกรรมการบริหารของ APO on
Health Systems and Policies ครั้งที่ ๑๖ (16th APO Board Meeting ) วันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ
มหาวิทยาลัยดุก คุนซาน (Duke Kunshan University) มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผูCแทนประเทศ
ฟdลิปปdนส=ทําหนCาที่ประธานการประชุมฯ มีผูCเขCารDวมการประชุมทั้งสิ้น ๒๐ คน จากประเทศออสเตรเลีย ฟdจิ เกาหลีใตC
ฟdลิปปdนส= สิงคโปร= ศรีลังกา ไทย เขตการปกครองพิเศษฮDองกง ผูCแทนธนาคารโลก และผูCแทนองค=การอนามัยโลก
สรุปผลการประชุมที่สําคัญไดC ดังนี้
๑. STAC Report
ฝkายเลขานุการในนามประธาน STAC ( Professor Gabriel ลาปkวย) นําเสนอผลการประชุม 9th
STAC Meeting โดยมีขCอเสนอแนะ (Recommendation) ตDอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
APO ดังนี้
๑.๑ ควรปรับปรุง (Update) Health in Transition review (HiT) ของประเทศเวียดนาม เมียน
มา มาเลเซียนและฟdจิ
๑.๒ สนับสนุนการศึกษาเรื่อง China-India comparative study on health insurance โดย
ฝkายเลขานุการอาจพิจารณาระดมทุนจากแหลDงทุนตDางๆ อาทิ BMGF India and China
๑.๓ พิจารณาใหCมีการทบทวนเรื่อง Evolution of mid-level health providers in the Asia
Pacific Region (หากมีงบประมาณ)
๑.๔ สDงผูCแทนจาก APO เปuน panelist ใน Final Plenary Session ของการประชุม PMAC
2020
๑.๕ จัดการประชุม Side event on experiences on shifting evidence to policyระหวDาง
การประชุม PMAC 2020
๑.๖ ขอใหC APO สนับสนุนการทําวิจัยเรื่อง Health financing for UHC ที่ PMAC ธนาคารโลก
และองค=การอนามัยโลกรDวมกันศึกษา
มติที่ประชุม
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- เห็นชอบตDอขCอเสนอของ STAC
- มอบฝkายเลขานุการดําเนินการตามขCอ ๑.๑-๑.๖
๒. Role of consortia and institutions in APO’s future work
ฝkายเลขานุการนําเสนอบทบาทของกลุDมสถาบันการศึกษา (Consortia) หรือสถาบันการศึกษาเดี่ยว
(Individual institution) ในการทํางานรDวมกับ APO ใหCที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร APO
พิจารณาใหCความเห็นชอบ ดังนี้
๒.๑ บทบาทของ Consortia จะเหมือนสิ่ง research hub ทําในอดีตที่ผDานมาคือ นําเสนอ
proposal ตDอคณะกรรมการบริหาร APO ผDานคณะกรรมการใหCคําปรึกษาเชิงยุทธศาสตร= (STAC)
โดย proposal ตCองสอดคลCอง ๔ ประเด็นหลัก (theme) ของยุทธศาสตร=ของแผนระยะกลางของ
APO และผนวกประเด็นสรCางศักยภาพและการมีสDวนรDวมของผูCกําหนดนโยบายดCวย แตDอยDางไรก็ดี
คณะกรรมการบริหารฯอาจมอบใหC consortia ทําโครงการการศึกษาเฉพาะที่นอกเหนือจากประเด็น
หลักขCางตCนไดC
๒.๒ จํานวน Consortia ที่จะมาทํางานรDวมกับ APO คือ ๓-๕ Consortia โดยกําหนดใหCแตDละ
Consortia มีสมาชิกอยDางนCอย ๓ สถาบัน
๒.๓ สถาบันการศึกษาที่ไมDไดCรับการคัดเลือกสามารถไปรDวมงานกับ Consortia ที่ไดCรับการคัดเลือกไดC
และหากมีงบประมาณเพิ่มเติม APO อาจพิจารณาใหCทุนสถาบันการศึกษาเดี่ยวจัดทํา Policy brief
หรือโครงการวิจัยเฉพาะไดC ทั้งนี้ฝkายเลขานุการจะทําเพิ่มรายนามของสถาบันการศึกษาที่ไมDไดCรับการ
คัดเลือกในฐานขCอมูลของ APO
๒.๔ แผนงบประมาณ คาดวDาในอีก ๒ ป{ขCางหนCาจะมีเงินสนับสนุนการทําวิจัย จํานวน ๔๐๐,๐๐๐
ดอลลาร=สหรัฐตDอป{ ทั้งนี้ฝkายเลขานุการจะจัดทําแผนเสนอของบประมาณจาก Funding agencies
หลังที่ทราบ Consortia ใหมDที่จะมาทํางานรDวมกับ APO
มติที่ประชุม
o เห็นชอบตามที่ฝkายเลขานุการเสนอ
๓. Discussion and approval of new research consortia / institutions
ฝkายเลขานุการแจCงที่ประชุมทราบวDามีจํานวน ๑๐ Consortia ( ๕๐ สถาบัน) และ สถาบัน
วิชาการเดี่ยวจํานวน ๕ สถาบันสมัครมารับการคัดเลือก โดย STAC ไดCทําการคัดเลือกโดยใชC
Scoring sheet (80 points for technical merit, 10 points for strengths and 10 points
for policy relevance, good record of work delivery) โดยมี Consortia จํานวน ๓
Consortia และสถาบันการศึกษาเดี่ยวจํานวน ๓ แหDง ไดCรับการคัดเลือกมาทํางานรDวมกับ APO
ในป{ ค.ศ. ๒๐๑๙- ๒๐๒๑ ดังนี้
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(๑) IHPP Consortia (Thailand)
(๒) Institute of Chinese Studies Consortia (Delhi, India)
(๓) National University of Singapore Consortia
(๔) Peking University
(๕) University of New South Wales, Australia
(๖) Victoria University, Wellington, New Zealand
ฝkายเลขานุการแจCงที่ประชุมฯวDามหาวิทยาลัย (๕) และ (๖) ยินดีที่จะทํางานรDวมกัน ฝkายเลขานุการจะ
ประสานไปที่มหาวิทยาลัยทั้งสองแหDงวDาจะรวมกันเปuน Consortia หรือไมD
มติที่ประชุม
o เห็นชอบผลการคัดเลือก Consortia และสถาบันการศึกษาตามที่ STAC เสนอ
๔. Rationalizing and updating APO governance documents
ฝkายเลขานุการเสนอใหCที่ประชุมพิจารณาเอกสารการอภิบาลระบบของ APO (Updating APO
governance document) ที่ฝkายเลขานุการและสมาชิกของ Internal Review Panel (IRP)
ไดCปรับ/เพิ่มสารัตถะตามมติของการประชุมคณะกรรมการบริหาร APO ครั้งที่แลCว เพื่อยกระดับ
ทํางานของ APO ใหCมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับสาระที่สําคัญ ๒ สDวน คือ
(๑) ประเภทของสมาชิกคณะกรรมการบริหาร APO และ บทบาทของ consortia and IRP
(โดยมีการปรับแกC TOR ของ STAC, IRP, research consortia, APO Director’s
performance review panel)
(๒) เพิ่มหนCาที่ของ STAC ในการติดตามความกCาวหนCาของการทําวิจัยและอนุญาตใหC
ประธานของ STAC มีอํานาจในการใหCสถาบันวิชาการถอนตัว (recuse) จากการทําวิจัย
ไดC
มติที่ประชุม
o เห็นชอบตามที่ฝkายเลขานุการเสนอ
o APO หารือกับผูCกําหนดนโยบายสุขภาพ (Policy dialogue) ของประเทศสมาชิกใหCมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตผลขององค=กร (ซึ่งสDวนใหญDเปuนรายงานผลการวิจัย) ใหCตอบสนอง
ตDอความตCองการของผูCกําหนดนโยบาย
๕. Appointment of new IRP members
เนื่องจากสมาชิกของ Internal Review Panel (IRP) จํานวน ๒ คนไดCหมดวาระ และการประชุม
คณะกรรมการบริหาร APO ครั้งที่ผDานมาเห็นชอบใหCเพิ่มจํานวน IRP จาก ๕ คน เปuน ๖ คน
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ฝkายเลขานุการไดCเปdดใหCผูCสนใจสมัครเปuน IRP ของ APO ประจําป{ ค.ศ. ๒๐๒๐ -๒๐๒๒ และไดC
ทําคัดเลือก Shortlist จํานวน ๔ คน (จากผูCสมัครทั้งหมดจํานวน ๓๔ คน) โดย STAC เสนอใหCที่
ประชุมเลือก ๒ คนที่คัดไวCแลCวและเสนอใหCที่ประชุมฯพิจารณาผูCสมัครจํานวน ๒ คน (ผูCสมัครจาก
เกาหลีใตC และ อินเดีย) โดยใหCเลือก ๑ คน
มติที่ประชุม
o เห็นชอบตามที่ STAC เสนอ
o เลือกผูCสมัครจากอินเดียเปuน IRP
๖. Date & venue of next APO Board meeting
มติที่ประชุม
o เห็นชอบใหCจัดการประชุมครั้งตDอไปในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ประเทศสิงคโปร=
o มอบฝkายเลขานุการประสานคณะกรรมการบริหารฯเรื่องกําหนดวันประชุมฯ ที่แนDนอน
…………………………………………………..
กองการตDางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มิถุนายน ๒๕๖๒
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