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5. ประวัติการทํางาน
2527 – 2530 ผู ้ อํานวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
2531 – 2533 ผู ้ อํานวยการโรงพยาบาลท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
2533- 2535 รักษาการในตําแหน่งผู ้ชํานาญการพิเศษด้ านเวชกรรมป้องกัน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภู เก็ต
2535 – 2537 นักวิชาการควบคุมโรค 7 ฝ่ ายควบคุมโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต

2537 – 2540 นักวิชาการควบคุมโรค 8 ฝ่ ายควบคุมโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต
2539 – 2540 ช่วยราชการเป็ นบางเวลาทีสํานักงานประกันสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
2541 – 2548 นักวิชาการสาธารณสุข 9 ช.ช. (ด้ านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข)
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7. ผลงานทางวิชาการ (งานแต่ ง เรียบเรียง แปล วิจัย บทความ)
7.1 งานตํารา
สัมฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ ( ) การคลังสาธารณสุ: ขแนวคิดและการบริหารจัดการ ใน โก
มาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ สุมาภรณ์ แซ่ลิม (บรรณาธิการ)
ประเด็นสู่
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที
โครงการตําราสํานักนโยบายและแผน
กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
สัมฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ (2544) โครงการบัตรสุขภาพ: ระบบประกันสุขภาพทีได้ รับ
การสนันสนุนจากรัฐ ใน จเด็จ ธรรมธัชอารี บรรณาธิการ “ระบบประกันสุขภาพใน
ประเทศไทย” นนทบุร,ี 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 หน่วยที11 การบริหารจัดการการคลังระบบสุขภาพ ประมวลสาระ
ชุดวิชา
ระบบสุขภาพและการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์

7.2 บทความทางวิชาการ
สัมฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ และคณะ(2536) อัตราการติดเชื อโรคเอดส์ในชายไทยวัย21 ปี
ทีมารับการคัดเลือกทหาร จังหวัดภู เก็ต เสนอในทีประชุมวิชาการประจําปี ระบาด
วิทยา กระทรวงสาธารณสุข
สัมฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ และคณะ(2536) บทบาทชมรมผู ้ สู งอายุในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูสู้ งอายุ จังหวัดภูเก็ต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภู เก็ต กระทรวง
สาธารณสุข
สัมฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ และประนอม หลิมสมบูรณ์(2537) ประสิทธิผลของการจัดบริการ
รักษาพยาบาลผู ้ ป่วยวั ณโรค และการเยียมบ้ านผู ้ ป่วยวัณโรค จังหวัดภูเก็ต
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภู เก็ต กระทรวงสาธารณสุข
ศุภสิทธิ พรรณารุโณทัย, สัมฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ, มานิต คงแป้น. พัชนี ธรรรมวั นนา
(2540) การปฏิรูประบบการคลังโครงการบัตรประกันสุขภาพ สํานักงานประกัน
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
สัมฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ, ภัทรา จุลนานนท์, พัชนี ธรรมวันนา (2541) การพัฒนานโยบาย
ประกันสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย สํานักงานประกันสุ ขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
สัมฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ(2541) ทางเลือกเชิงนโยบายสําหรับการปฏิรูประบบการเงินการ
คลัง : โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลผู ้ มีรายได้ น้อยและผู ้ ทีสังคมควร
ช่วยเหลือเกื อกูล วารสารนโยบายและแผนสาธารณสุข ปี ท1ี ฉบับที 1 มีนาคม;
27-42
สัมฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ สุกัลยา คงสวัสดิ และ นทีรัตน์ ไกรลาศ(2543) การวิจัยและ
พัฒนาระบบการคลั งสาธารณสุขของสถานพยาบาลของรัฐในระดับจังหวัด ระบบ
การคลังสาธารณสุข สถานพยาบาลรัฐในระดับจังหวัด สํานักงานประกันสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
สัมฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ และ ศุภสิทธิ พรรณารุโณทัย(2543) รายงานการศึกษา ชุด
เครืองมือวัดความเป็ นธรรมเพือประเมินผลการปฏิรูประบบสุขภาพไทย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถิรกร พงศ์พานิช, วัฒนา สุวรรณแสง จันเจริญ, สั มฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ และ คณะ
(2543) บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2539 และ 2541 วิทยาลัยการ
สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
สัมฤทธิ

ศรีธํารงสวัสดิ ( ) สถานะสุขภาพและทิศทางนโยบายด้ านหลักประกัน
สุขภาพของผู ้ สูงอายุไทย ตอน วารสารพฤตาวิทยาและเวชศาสตร์ผู ้ สูงอายุ ปี ที
ฉบับที ; 32 – 41

สัมฤทธิ

ศรีธํารงสวัสดิ ( ) สถานะสุขภาพและทิศทางนโยบายด้ านหลักประกัน
สุขภาพของผู ้ สูงอายุไทย ตอน
การจัดสวัสดิการด้ านการรักษาพยาบาล
ผู ้ สูงอายุในประเทศไทย วารสารพฤตาวิทยาและเวชศาสตร์ผู ้ สูงอายุ ปี ที 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 ปั ทมสิริวัฒน์, สัมฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ ( ) งบประมาณ
ในการดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า: จุดอ่อนของทีมา , บาท
ต่อคนต่อปี วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี ที 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
หลักประกันสุขภาพในระยะหนึงปี แรก: กรณีศึกษาจังหวั ด สมุทรสาคร ภูเก็ต
สุโขทัย และอุบลราชธานี วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี ที ฉบับที ; 729 –
745

สัมฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ และ เพ็ญแข ลาภยิง ( ) การบริหารจัดการระบบการคลัง
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าในปี แรกของการดําเนินงาน: กรณีศึกษาสี
จังหวัด วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี ที ฉบับที ; 889 – 906
เพ็ญแข ลาภยิง และ สัมฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ ( ) การดําเนินงานศูนย์สุขภาพชุมชนใน
หนึงปี แรกของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า:
กรณีศึกษาสีจังหวัด
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี ที 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) ความเป็ นธรรมการใช้ บริการสุขภาพเมือเจ็บป่ วยของ
ผู ้ สูงอายุภายใต้ หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
30
(
บาทรักษาทุกโรค)
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี ที 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
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าต่อระบบบริการสุขภาพไทย
วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข ปี ที 1 ฉบับที 1; 47-62
สัทฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ กนิษฐา บุญธรรมเจริญ ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และ ขวัญใจ อํานาจ
ซือสัตย์ (2550) รูปแบบการดูแลสุขภาพสําหรับผู ้ สู งอายุในระยะยาวโดยชุมชน
นนทบุร;ี มูลนิธิเพือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สมศักดิ ชุณหรัศม์ ลัดดา ดําริการเลิศ ภูษิต ประคองสาย วีระศักดิ พุทธาศรี สัมฤทธิ ศรี
ธํารงสวัสดิ พินิจ พ้ าอํานวยผล และ กนิษฐา บุญธรรมเจริญ (2550) รูปแบบ
ทางเลือกการบริหารจัดการงบประมาณเพืองานส่งเสริมสุ ขภาพป้องกันโรค
ภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ ากรุงเทพฯ: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

สัมฤทธิ ศรีธํารงสวัสดิ , วีระศั กดิ พุทธาศรี, เพ็ญแข ลาภยิง, แพร จิตตินันท์ และคณะ
(2551) การประเมินการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั นสูงภายใต้ ระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้ า นนทบุรี สํานักงานวิจัยเพือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Pussayapibul, N., Srithamrongsawat.S., and Bundhamcharoen, K. (2009)
Ageing in Thailand: challenges and policy responses. In Fu, T. and
Hughes, R. (eds) Ageing in East Asia: Challenges and Policies for the
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