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2. ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
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ที่ทาํ งาน : สํานักงานวิจยั เพือ่ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ชัน้ 5 อาคารวิทยาลัย
พยาบาลบําราศนราดูร โรงพยาบาลบําราศนราดูร ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัด
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5. ประวัตกิ ารทํางาน
2527 – 2530 ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี
2531 – 2533 ผูอ ํานวยการโรงพยาบาลทาชนะ จ.สุราษฎรธานี
2533- 2535 รักษาการในตําแหนงผูชํานาญการพิเศษดานเวชกรรมปองกัน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
2535 – 2537

นักวิชาการควบคุมโรค 7 ฝายควบคุมโรคติดตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

2537 – 2540 นักวิชาการควบคุมโรค 8 ฝายควบคุมโรคติดตอ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต

2539 – 2540 ชวยราชการเปนบางเวลาที่สาํ นักงานประกันสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
2541 – 2548 นักวิชาการสาธารณสุข 9 ช.ช. (ดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข)
ปฏิบัติงานในตําแหนงรองผูอ ํานวยการสํานักงานประกันสุขภาพ ดาน
แผนงานและวิชาการ
2548 – เมษายน 2549 ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ค. 2549 – ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
งานอื่นๆ – อาจารยพิเศษสอนเรื่อง การคลังระบบสุขภาพสําหรับนักศึกษาปริญญาโท/เอก
หลักสูตรไทยและตางประเทศ ของมหาวิทยาลัยตางๆ รวมถึงอาจารยทปี่ รึกษาสําหรับนักศึกษาใน
การทําวิทยานิพนธ กรรมการสอบวิทยานิพนธ
6. ประวัตกิ ารอบรม/สัมมนา/ ดูงาน
• International Seminar on Health Care Reform : At the Frontier of Research
and Policy Decision 22-24 Jan 1996 Nakornrachasrima, Thailand.
• International Seminar on Health Insurance Development and Implementation
at Berlin Germany, 25 Nov.- 4 Dec. 1996
• International Health Policy Program 7th Meeting at Arusha The Republic of
Tanzania 8 – 11 Oct 1997.
• International seminar on Health Care Financing Reform: Path to achieve
universal coverage for health care through health insurance. 15-17 March
1998 Bangkok. Thailand
• The 8th Study Program for the Asian Social Insurance Administrators 1998
Course A: for medical insurance administrators. Tokyo, Japan 29 Sep. - 13
Oct. 1998
• Asian Seminar on Social Health Insurance Development and Implementation
in Manila, Philippine1998.
• World Bank Flagship for Senior Policy workshop in Singapore 17- 20 April
2000.
• International Conference on Social Health Insurance in Developing
Countries, Berlin, 5-7 December 2005

• Community Health Financing best practice workshop, Dar les Salaam, 31
Jan – 2 Feb 2007
• Perspectives and Challenges in Healthcare Financing Workshop, February
28 – March 1, 2007, Training Room, the World Bank Office, Bangkok
• WHO/EMRO, Cairo, 13-17 November 2007; Consultative meeting on Health
Care Financing for Senior Policy Makers
7. ผลงานทางวิชาการ (งานแตง เรียบเรียง แปล วิจยั บทความ)
7.1 งานตํารา
สัมฤทธิ์ ศรีธาํ รงสวัสดิ์ (2545) การคลังสาธารณสุข: แนวคิดและการบริหารจัดการ ใน โก
มาตร จึงเสถียรทรัพย และ สุมาภรณ แซลิ่ม (บรรณาธิการ) 30 ประเด็นสู
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 9 โครงการตําราสํานักนโยบายและแผน
กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ (2544) โครงการบัตรสุขภาพ: ระบบประกันสุขภาพที่ไดรับ
การสนันสนุนจากรัฐ ใน จเด็จ ธรรมธัชอารี บรรณาธิการ “ระบบประกันสุขภาพใน
ประเทศไทย” นนทบุร,ี สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
Srithamrongsawat, S. (2002) The Health Card Scheme: A Public Subsidized Voluntary
Health Insurance Scheme. in P. Pramualratana and S. Wibulpolprasert (eds).
Health Insurance System in Thailand. Nonthaburi: Health System Research
Institute.

สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ หนวยที่ 11 การบริหารจัดการการคลังระบบสุขภาพ ประมวลสาระ
ชุดวิชา
ระบบสุขภาพและการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร
7.2 บทความทางวิชาการ
สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ และคณะ (2536) อัตราการติดเชื้อโรคเอดสในชายไทยวัย 21 ป
ที่มารับการคัดเลือกทหาร จังหวัดภูเก็ต เสนอในที่ประชุมวิชาการประจําประบาด
วิทยา กระทรวงสาธารณสุข

สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ และคณะ (2536) บทบาทชมรมผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูสูงอายุ จังหวัดภูเก็ต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กระทรวง
สาธารณสุข
สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์และประนอม หลิมสมบูรณ (2537) ประสิทธิผลของการจัดบริการ
รักษาพยาบาลผูปวยวัณโรค และการเยีย่ มบานผูป วยวัณโรค จังหวัดภูเก็ต
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ,์ มานิต คงแปน. พัชนี ธรรรมวันนา
(2540) การปฏิรูประบบการคลังโครงการบัตรประกันสุขภาพ สํานักงานประกัน
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ,์ ภัทรา จุลนานนท, พัชนี ธรรมวันนา (2541) การพัฒนานโยบาย
ประกันสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย สํานักงานประกันสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ (2541) ทางเลือกเชิงนโยบายสําหรับการปฏิรูประบบการเงินการ
คลัง : โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลผูม ีรายไดนอยและผูที่สังคมควร
ชวยเหลือเกื้อกูล วารสารนโยบายและแผนสาธารณสุข ปท1ี่ ฉบับที่ 1 มีนาคม;
27-42
สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ สุกลั ยา คงสวัสดิ์ และ นทีรัตน ไกรลาศ (2543) การวิจยั และ
พัฒนาระบบการคลังสาธารณสุขของสถานพยาบาลของรัฐในระดับจังหวัด ระบบ
การคลังสาธารณสุข สถานพยาบาลรัฐในระดับจังหวัด สํานักงานประกันสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ และ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (2543) รายงานการศึกษา ชุด
เครื่องมือวัดความเปนธรรมเพื่อประเมินผลการปฏิรูประบบสุขภาพไทย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถิรกร พงศพานิช, วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ, สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ และ คณะ
(2543) บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2539 และ 2541 วิทยาลัยการ
สาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ (2543) สถานะสุขภาพและทิศทางนโยบายดานหลักประกัน
สุขภาพของผูส ูงอายุไทย ตอน 1 วารสารพฤตาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุ ปที่
1 ฉบับที่ 1; 32 – 41

สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ (2543) สถานะสุขภาพและทิศทางนโยบายดานหลักประกัน
สุขภาพของผูส ูงอายุไทย ตอน 1 การจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
ผูสูงอายุในประเทศไทย วารสารพฤตาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุ ปที่ 1 ฉบับที่
2; 44 – 52
Pannarunothai, S., Srithamrongsawat, S., Kongpan, M., and Tamwanna, P.
(2000) Financing Reforms for the Thai Health Card Scheme. Health
Policy and Planning 15(3); 303-311.
Pannarunothai, S. and Srithamrongsawat, S (2000) The Benchmarks of Fairness
for Health System Reform: A Tool for National and Provincial Health
Development in Thailand. Human Resource Development for Health
Journal (HRDJ) 4(1); 13 – 26.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, ดิเรก ปทมสิรวิ ฒ
ั น, สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ (2545) งบประมาณ
ในการดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา: จุดออนของที่มา 1,202 บาท
ตอคนตอป วารสารวิชาการสาธารณสุข ปที่ 11 ฉบับที่ 1; 123 – 128
Pannarunothai, S., Patmasiriwat, D., Kongsawat, S., and Srithamrongsawat, S.
(2002) Sustainable Universal Health Coverage: household met need.
Center for Equity Monitoring, Naresauan University, Pitsanulok
สัมฤทธิ์ ศรีธาํ รงสวัสดิ์ และ เพ็ญแข ลาภยิง่ (2546) การบริหารจัดการโครงการ
หลักประกันสุขภาพในระยะหนึง่ ปแรก: กรณีศึกษาจังหวัด สมุทรสาคร ภูเก็ต
สุโขทัย และอุบลราชธานี วารสารวิชาการสาธารณสุข ปที่ 12 ฉบับที่ 5; 729 –
745
สัมฤทธิ์ ศรีธาํ รงสวัสดิ์ และ เพ็ญแข ลาภยิ่ง (2546) การบริหารจัดการระบบการคลัง
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในปแรกของการดําเนินงาน: กรณีศึกษาสี่
จังหวัด วารสารวิชาการสาธารณสุข ปที่ 12 ฉบับที่ 6; 889 – 906
เพ็ญแข ลาภยิ่ง และ สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ (2546) การดําเนินงานศูนยสุขภาพชุมชนใน
หนึง่ ปแรกของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา:
กรณีศึกษาสี่จงั หวัด
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปที่ 12 ฉบับที่ 6; 923 – 936

Pannarunothai, S., Patmasiriwat, D., and Srithamrongsawat, S., (2004) Universal
health coverage in Thailand: ideas for reform and policy struggling.
Health Policy 68(1): p. 17-30
สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ (2549) ความเปนธรรมการใชบริการสุขภาพเมื่อเจ็บปวยของ
ผูสูงอายุภายใตหลักประกันสุขภาพถวนหนา
(30
บาทรักษาทุกโรค)
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปที่ 15 ฉบับที่ 5; 685-96
Srithamrongsawat, S. and Torwatanakitkul, S. (2004) Implications of the
Universal Coverage Scheme on health service delivery system in
Thailand. In Tangcharoensathien and Jongudomsuk (eds.) From Policy
to Implementation: historical events during 2001-2004 of universal
coverage in Thailand. Nonthaburi, National Health Security Office.
สัมฤทธิ์ ศรีธาํ รงสวัสิด และสินชัย ตอวัฒนกิจกุล (2550) ผลกระทบของโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาตอระบบบริการสุขภาพไทย
วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข ปที่ 1 ฉบับที่ 1; 47-62
สัทฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ กนิษฐา บุญธรรมเจริญ ศิริพนั ธุ สาสัตย และ ขวัญใจ อํานาจ
ซื่อสัตย (2550) รูปแบบการดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน
นนทบุร;ี มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สมศักดิ์ ชุณหรัศม ลัดดา ดําริการเลิศ ภูษิต ประคองสาย วีระศักดิ์ พุทธาศรี สัมฤทธิ์ ศรี
ธํารงสวัสดิ์ พินิจ พาอํานวยผล และ กนิษฐา บุญธรรมเจริญ (2550) รูปแบบ
ทางเลือกการบริหารจัดการงบประมาณเพื่องานสงเสริมสุขภาพปองกันโรค
ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา กรุงเทพฯ: มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ

