
1.  ชือ –นามสกุล _ สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสด ิ

2. ตําแหน่ง  ผู ้ อํานวยการสํานักงานวิจัยเพือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

3.  สถานทีติดต่อ 

ทีทํางาน : สํานักงานวิจัยเพือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ชั น 5 อาคารวิทยาลัย

พยาบาลบําราศนราดูร โรงพยาบาลบําราศนราดูร ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัด 

นนทบุรี 11000 

 โทร.ทีทํางาน:  0-2965-9667    โทรสาร: 0-2965-9617 

 โทร. บ้าน  02-965-5610   มือถือ:   089-892-5309   

4.วุฒิการศึกษา 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปีที

สําเร็จ 

ปริญญาตรี วทม วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

 พบ แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526 

ปริญญาโท สม บริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 2532 

 MSC Health Services 

Management 

London School of Hygiene 

& Tropical Medicine, 

University of London 

2538 

ปริญญา

เอก 

PHD  Health Policy and 

Financing 

London School of Hygiene 

& Tropical Medicine, 

University of London 

2548 

อืน ๆ   อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภา 2536 

 

5. ประวัติการทํางาน 

2527 – 2530 ผู ้ อํานวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 

2531 – 2533 ผู ้ อํานวยการโรงพยาบาลท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 

2533- 2535 รักษาการในตําแหน่งผู ้ชํานาญการพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

2535 – 2537 นักวิชาการควบคุมโรค 7 ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดภูเก็ต 



2537 – 2540 นักวิชาการควบคุมโรค 8 ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดภูเก็ต 

2539 – 2540 ช่วยราชการเป็นบางเวลาทีสํานักงานประกันสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข 

2541 – 2548 นักวิชาการสาธารณสุข 9 ช.ช. (ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข) 

ปฏิบัติงานในตําแหน่งรองผู ้ อํานวยการสํานักงานประกันสุขภาพ ด้าน

แผนงานและวิชาการ 

2548 – เมษายน 2549  ผู ้ เชียวชาญพิเศษ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

 พ.ค. 2549 – ปัจจุบัน ผู ้ อํานวยการสํานักงานวิจัยเพือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

งานอืนๆ – อาจารย์พิเศษสอนเรือง การคลังระบบสุขภาพสําหรับนักศึกษาปริญญาโท/เอก 

หลักสูตรไทยและต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยต่าง  ๆรวมถึงอาจารย์ทีปรึกษาสําหรับนักศึกษาใน

การทําวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

 

6. ประวัติการอบรม/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,   Nov.-   Dec. 1996 

 International Health Policy Program th Meeting at Arusha The Republic of 

Tanzania   –  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  Sep. -  

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 (งานแต่ง เรียบเรียง แปล วิจัย บทความ) 

7.1 งานตํารา 

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  ( ) การคลังสาธารณสุข: แนวคิดและการบริหารจัดการ ใน โก

มาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ สุมาภรณ์ แซ่ลิม (บรรณาธิการ)  ประเด็นสู่

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที  โครงการตําราสํานักนโยบายและแผน 

กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  (2544) โครงการบัตรสุขภาพ: ระบบประกันสุขภาพทีได้รับ

การสนันสนุนจากรัฐ ใน จเด็จ ธรรมธัชอารี บรรณาธิการ “ระบบประกันสุขภาพใน

ประเทศไทย” นนทบุรี, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

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.  

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  หน่วยที 11 การบริหารจัดการการคลังระบบสุขภาพ ประมวลสาระ

ชุดวิชา ระบบสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ 

 

 

 



7.2 บทความทางวิชาการ 

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  และคณะ (2536) อัตราการติดเชื อโรคเอดส์ในชายไทยวัย 21 ปี

ทีมารับการคัดเลือกทหาร จังหวัดภูเก็ต เสนอในทีประชุมวิชาการประจําปีระบาด

วิทยา กระทรวงสาธารณสุข 

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  และคณะ (2536) บทบาทชมรมผู ้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเอง

ของผูสู้งอายุ จังหวัดภูเก็ต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กระทรวง

สาธารณสุข 

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ และประนอม หลิมสมบูรณ์ (2537) ประสิทธิผลของการจัดบริการ

รักษาพยาบาลผู ้ป่วยวัณโรค และการเยียมบ้านผู ้ป่วยวัณโรค จังหวัดภูเก็ต 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข 

ศุภสิทธิ  พรรณารุโณทัย, สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ, มานิต คงแป้น. พัชนี ธรรรมวันนา 

(2540) การปฏิรูประบบการคลังโครงการบัตรประกันสุขภาพ สํานักงานประกัน

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ, ภัทรา จุลนานนท์, พัชนี ธรรมวันนา (2541) การพัฒนานโยบาย

ประกันสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย สํานักงานประกันสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข 

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  (2541) ทางเลือกเชิงนโยบายสําหรับการปฏิรูประบบการเงินการ

คลัง : โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลผู ้มีรายได้น้อยและผู ้ทีสังคมควร

ช่วยเหลือเกื อกูล วารสารนโยบายและแผนสาธารณสุข ปีที1 ฉบับที 1 มีนาคม; 

27-42  

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ   สุกัลยา คงสวัสดิ  และ นทีรัตน์ ไกรลาศ (2543) การวิจัยและ

พัฒนาระบบการคลังสาธารณสุขของสถานพยาบาลของรัฐในระดับจังหวัด ระบบ

การคลังสาธารณสุข สถานพยาบาลรัฐในระดับจังหวัด สํานักงานประกันสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  และ ศุภสิทธิ  พรรณารุโณทัย (2543) รายงานการศึกษา ชุด

เครืองมือวัดความเป็นธรรมเพือประเมินผลการปฏิรูประบบสุขภาพไทย 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 



สถิรกร พงศ์พานิช, วัฒนา สุวรรณแสง จันเจริญ, สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  และ คณะ 

(2543) บญัชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2539 และ 2541 วิทยาลัยการ

สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  ( ) สถานะสุขภาพและทิศทางนโยบายด้านหลักประกัน

สุขภาพของผู ้สูงอายุไทย ตอน  วารสารพฤตาวิทยาและเวชศาสตร์ผู ้สูงอายุ ปีที 

 ฉบับที ; 32 – 41 

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  ( ) สถานะสุขภาพและทิศทางนโยบายด้านหลักประกัน

สุขภาพของผู ้สูงอายุไทย ตอน  การจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

ผู ้สูงอายุในประเทศไทย วารสารพฤตาวิทยาและเวชศาสตร์ผู ้สูงอายุ ปีที  ฉบับที 

; 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.  

ศุภสิทธิ  พรรณารุโณทัย, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  ( ) งบประมาณ

ในการดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: จดุอ่อนของทีมา ,  บาท

ต่อคนต่อปี วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที  ฉบับที ; 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 

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  และ เพ็ญแข ลาภยิง ( ) การบริหารจัดการโครงการ

หลักประกันสุขภาพในระยะหนึงปีแรก: กรณีศึกษาจังหวัด สมุทรสาคร ภูเก็ต 

สุโขทัย และอุบลราชธานี วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที  ฉบับที ; 729 – 

745 



สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  และ เพ็ญแข ลาภยิง ( ) การบริหารจัดการระบบการคลัง

โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปีแรกของการดําเนินงาน: กรณีศึกษาสี

จังหวัด วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที  ฉบับที ; 889 – 906 

เพ็ญแข ลาภยิง และ สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  ( ) การดําเนินงานศูนย์สุขภาพชุมชนใน

หนึงปีแรกของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: กรณีศึกษาสีจังหวัด 

วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที  ฉบับที ; 923 – 936 

Pannarunothai, S., Patmasiriwat, D., and Srithamrongsawat, S., (2004) Universal 

health coverage in Thailand: ideas for reform and policy struggling. 

Health Policy ( ): p. -  

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  (2549) ความเป็นธรรมการใช้บริการสุขภาพเมือเจ็บป่วยของ

ผู ้สูงอายุภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) 

วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที 15 ฉบับที 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. 

สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสิด์ และสินชัย ต่อวัฒนกิจกุล (2550) ผลกระทบของโครงการ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อระบบบริการสุขภาพไทย วารสารวิจัยระบบ

สาธารณสุข ปีที 1 ฉบับที 1; 47-62  

สัทฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ  กนิษฐา บุญธรรมเจริญ ศิริพันธุ ์ สาสัตย์ และ ขวัญใจ อํานาจ

ซือสัตย์ (2550) รูปแบบการดูแลสุขภาพสําหรับผู ้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน 

นนทบุรี; มูลนิธิเพือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

สมศักดิ  ชุณหรัศม์ ลัดดา ดําริการเลิศ ภูษิต ประคองสาย วีระศักดิ  พุทธาศรี สัมฤทธิ  ศรี

ธํารงสวัสดิ  พินิจ พ้าอํานวยผล และ กนิษฐา บุญธรรมเจริญ (2550) รูปแบบ

ทางเลือกการบริหารจัดการงบประมาณเพืองานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพฯ: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาต ิ



สัมฤทธิ  ศรีธํารงสวัสดิ , วีระศักดิ  พุทธาศรี, เพ็ญแข ลาภยิง, แพร จิตตินันท์ และคณะ 

(2551) การประเมินการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั นสูงภายใต้ระบบประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า นนทบุรี สํานักงานวิจัยเพือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 Pussayapibul, N., Srithamrongsawat.S., and Bundhamcharoen, K. (2009) 

Ageing in Thailand: challenges and policy responses. In Fu, T. and 
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