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1.  ชื่อ –นามสกุล  สัมฤทธิ์ ศรธีํารงสวัสด์ิ 
2. ตําแหน่ง  รองเลขาธิการ สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 
3.  สถานที่ติดต่อ 

ที่ทํางาน : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 120 หมู่ 3 ช้ัน 4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ 
“ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 โทร.ที่ทํางาน:  02-141-5059    โทรสาร: 02-143-9730 
 โทร. บ้าน  02-965-5610   มือถือ:   084-875-3967   

4.วุฒิการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปีที่

สําเร็จ 
ปริญญาตร ี วทม วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 
 พบ แพทย์ศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526 
ปริญญาโท สม บริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 2532 
 MSC Health Services 

Management 
London School of Hygiene 
& Tropical Medicine, 
University of London 

2538 

ปริญญาเอก PHD  Health Policy and 
Financing 

London School of Hygiene 
& Tropical Medicine, 
University of London 

2548 

อ่ืน ๆ   อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภา 2536 
 

5. ประวัติการทํางาน 
2527 – 2530 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 
2531 – 2533 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 
2533- 2535 รักษาการในตําแหน่งผู้ชํานาญการพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
2535 – 2537 นักวิชาการควบคุมโรค 7 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

2537 – 2540 นักวิชาการควบคุมโรค 8 ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต 

2539 – 2540 ช่วยราชการเป็นบางเวลาที่สํานักงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
2541 – 2548 นักวิชาการสาธารณสุข 9 ช.ช. (ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข) ปฏิบัติงาน

ในตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานประกันสุขภาพ ด้านแผนงานและ
วิชาการ 

2548 – 2549     ผู้เช่ียวชาญพิเศษ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 2549 – 2556     ผู้อํานวยการสํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 
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 พ.ค. 2556- ปัจจุบัน รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
งานอ่ืนๆ – อาจารย์พิเศษสอนเรื่อง การคลังระบบสุขภาพสําหรับนักศึกษาปริญญาโท/เอก 

หลักสูตรไทยและต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาในการ
ทําวิทยานิพนธ์ 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,  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 
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7. ผลงานทางวิชาการ (งานแต่ง เรียบเรียง แปล วิจัย บทความ) 
7.1 งานตํารา 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2557) หน่วยที่ 5 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการคลังระบบ
สุขภาพ ในเอกสารการสอนชุดวิชา “นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา แนวคิด
ทฤษฎีทางการพยาบาล และบทบาทของพยาบาบาลเวชปฏิบัติชุมชน” 89701    
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2555) หน่วยที่ 7 หลักเศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารงานสาธารณสุข 
ในเอกสารการสอนชุดวิชา “การบริหารงานสาธารณสุข” 53407   
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2555) หน่วยที่ 14 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ในประมวลสาระ
วิชา “เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน” 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2555) ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย. ใน สรุจิต สุนทรธรรม, 
บุณยวีร์ เอ้ือศิริวรรณ, สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสด์ิ และคณะ (บรรณาธิการ) 
“หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย” กรุงเทพมหานคร, สํานักงาน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ. 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2555) การจ่ายค่าบริการสาธารณสุขตามรายบริการ ใน สุรจิต สุนทร
ธรรม, บุณยวีร์ เอ้ือศิริวรรณ, สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ และคณะ (บรรณาธิการ) 
“หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย” กรุงเทพมหานคร, สํานักงาน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ. 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2554) หน่วยที่ 11 การบริหารจัดการการคลังระบบบริการ
สาธารณสุข ประมวลสาระชุดวิชา “ระบบสุขภาพและการจัดการ” 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2554) หน่วยที่ 8 การบริหารจัดการการคลังระบบสาธารณสุขและ
การพัสดุ ในประมวลสาระวิชา “การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพ” 
53710 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2545) การคลังสาธารณสุข: แนวคิดและการบริหารจัดการ ใน โก
มาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ สุมาภรณ ์ แซล่ิ่ม (บรรณาธิการ) 30 ประเด็นสู่
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 โครงการตําราสํานักนโยบายและแผน 
กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 

สัมฤทธ์ิ ศรธํีารงสวัสด์ิ (2544) โครงการบัตรสุขภาพ: ระบบประกันสุขภาพที่ได้รับ
การสนันสนุนจากรัฐ ใน จเด็จ ธรรมธัชอารี บรรณาธิการ “ระบบประกันสุขภาพใน
ประเทศไทย” นนทบุรี, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
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Pussayapibul, N., Srithamrongsawat, S., and Bundhamcharoen, K. (2009). 
Ageing in Thailand: challenges and policy responses. In T. Fu and 
Hughes, R. (eds.) “Aging in East Asia: Challenges and policies for the 
twenty-first century”. Oxon, Routledge  

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.  

 

7.2 บทความทางวิชาการ 
ภาษาไทย 
สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ และ ถาวร สกุลพาณชิย์ (2556). "การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทาง

การแพทย์: ประเด็นข้อขัดแย้ง." วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7(1): 2-8. 
สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ, นพคุณ ธรรมธัชอารี, พัชนี ธรรมวันนา, และ สธีุรดา ฉิมน้อย (2556). 

"ศักยภาพระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการกํากับโรงพยาบาลเอกชน
คู่สัญญา." วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7(ๅ): 45-55. 

พัฒนาวิไล อินไหม และ สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2556). "ผลกระทบของนโยบายการใช้บริการผ่าตัด
แบบนัดหมายล่วงหน้าภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต่อระบบสุขภาพ." 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7(1): 67-79. 

สุธีรดา ฉิมน้อย, พัฒนาวิไล อินไหม, สิรินาฏ นภาพร และ สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2556). 
"ประสบการณ์ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการรับบริการผ่าตัดแบบนัด
หมายล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน." วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7(1): 56-66. 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ, บุณยวีร์ เอ้ือศิริวรรณ และพินธุสร เหมพิสุทธ์ิ (2556). สถานการณ์ความ
เหลื่อมล้าในระบบบริการสุขภาพ. นนทบุรี, สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย. 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ, บุณยวีร์ เอ้ือศิริวรรณ, และ วรรณภา บํารุงเขต (2556). รายงานการทบทวน
ประสบการณ์ต่างประเทศในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและบทเรียนสําหรับ
ประเทศไทย นนทบุรี, สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย. 

ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ, พินทุสร เหมพิสุทธ์ฎ, บุณยวีร์ เอ้ือศิริวรรณ และ
คณะ. (2556). รายงานผลการศึกษาโครงการรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ
การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพ้ืนที่. นนทบุรี, สํานักงานวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย. 

ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ, ยาใจ อภิบุญโยภาส, สิรินาฏ นิภาพร,และคณะ. 
(2555). การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย 
เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที ่ทั่วถึงทุกค. นนทบุรี, สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 
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อังสุมาลี ผลภาค, ยงยุทธ พงษ์สุภาพ, ยงยุทธ พงษ์สุภาพ, วิชัย เอกพลากร, สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ, 
และรัชนี สรรเสริญ (2555). "การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและ
สถานบริการทีแ่ตกต่างกัน." วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6(2): 207-218. 

วิโรจน์ ต้ังเจริญเสถียร, พงษ์พิสุทธ์ิ จงอุดมสุข, สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ และ ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 
และคณะ (2555). การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 
2544-2553. นนทบุรี, สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย. 

อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, หน่ึงฤทัย สุกใส, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, และ 
สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2555). "ความรู้เก่ียวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรค
เรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล." วารสารวิจัย
ระบบสาธารณสุข 6(4): 446 - 454. 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ, พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ, ภัทระ แสนไชยสุริยา, สงครามชัย ลีทองดี และคณะ 
(2554). การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลต่อการเสริมพลังอํานาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน. นนทบุร,ี สํานัก
งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย. 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, 
และคณะ. (2554). การวิจัยประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพ่ือพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขกรณี: กองทุนตามเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูม ิ(On Top) กองทุนโรค
เรื้อรัง และกองทุนแพทย์แผนไทย. นนทบุรี, สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย. 

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, นพคุณ ธรรมธัชอารี, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, พัชนี ธรรมวันนา, สุพล ลิม
วัฒนานนท์, และสัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2554). "ค่าใช้จา่ยของสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ." วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5(2): 
149-159. 

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, นพคุณ ธรรมธัชอารี, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, พรพิศ ศิลขวุธท์,สุพล ลิม
วัฒนานนท์, และสัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2554) "ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการ
กําหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสําหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553." 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5(2): 160-169. 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ (2553) การสังเคราะห์ระบบการดูแลระยะยาว
สําหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย นนทบุร ีมลูนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสู้งอายุไทย.  

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ และคณะ (2553) การประเมินผลการบริหารจัดการเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
(CUP) และการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการการคลังสถานพยาบาลปฐมภูมิ 
นนทบุร สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบประกันสุขภาพไทย 

ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ, วิทยา ชาติบัญชาชัย, อนุชา เศรษฐเสถียร, และ
คณะ (2553) การวิจัยเพ่ือการประเมินและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน นนทบุร สาํนัก
งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 
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จเร วิชาไทย, สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ, วัชรา ริ้วไพบูลย์, สุกัลยา คงสวัสด์ิ, และคณะ (2553) การ
จัดบริการและต้นทุนบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง 
(Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ นนทบุรี สํานักงานวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย  

สัทฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ กนิษฐา บุญธรรมเจริญ ศิริพันธ์ุ สาสัตย์ และ ขวัญใจ อํานาจซือ่สัตย์ (2552) 
รูปแบบการดูแลสุขภาพสําหรบัผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน วารสารระบบบริการปฐม
ภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว; 1(2) 22-31 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2552) ข้อเสนอการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาตลาดนัดระบบสุขภาพชุมชนและระบบบริการปฐมภูมิ 
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 นนทบุรี, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ, วีระศักด์ิ พุทธาศรี, เพ็ญแข ลาภย่ิง, แพร จิตตินันท์ และคณะ (2551) การ
ประเมินการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิช้ันสูงภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
นนทบุรี สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสิด์ และสินชัย ต่อวัฒนกิจกุล (2550) ผลกระทบของโครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าต่อระบบบริการสุขภาพไทย วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 
1; 47-62  

สัทฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ กนิษฐา บุญธรรมเจริญ ศิริพันธ์ุ สาสัตย์ และ ขวัญใจ อํานาจซือ่สัตย์ (2550) 
รูปแบบการดูแลสุขภาพสําหรบัผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน นนทบุรี; มูลนิธิเพ่ือการ
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ ลัดดา ดําริการเลิศ ภูษิต ประคองสาย วีระศักด์ิ พุทธาศรี สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ 
พินิจ พ้าอํานวยผล และ กนิษฐา บุญธรรมเจริญ (2550) รูปแบบทางเลือกการบริหาร
จัดการงบประมาณเพ่ืองานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า กรุงเทพฯ: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2549) ความเป็นธรรมการใช้บริการสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของผู้สูงอายุภายใต้
หลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 15 
ฉบับที่ 5; 685-96 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ และ เพ็ญแข ลาภยิง่ (2546) การบริหารจัดการโครงการหลักประกันสุขภาพ
ในระยะหน่ึงปีแรก: กรณีศึกษาจังหวัด สมุทรสาคร ภูเก็ต สุโขทัย และอุบลราชธานี 
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที ่5; 729 – 745 
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สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ และ เพ็ญแข ลาภยิ่ง (2546) การบริหารจัดการระบบการคลังโครงการ
หลักประกันสขุภาพถ้วนหน้าในปีแรกของการดําเนินงาน: กรณีศึกษาสี่จังหวัด 
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที ่6; 889 – 906 

เพ็ญแข ลาภยิ่ง และ สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2546) การดําเนินงานศูนย์สุขภาพชุมชนในหน่ึงปีแรก
ของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: กรณีศึกษาสี่จงัหวัด วารสารวิชาการสาธารณสุข 
ปีที่ 12 ฉบับที ่6; 923 – 936 

ศุภสิทธ์ิ พรรณารุโณทัย, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2545) งบประมาณในการ
ดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: จุดอ่อนของที่มา 1,202 บาทต่อคนต่อปี 
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที ่1; 123 – 128 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ  สุกัลยา คงสวัสด์ิ และ นทีรัตน์ ไกรลาศ (2543) การวิจัยและพัฒนาระบบ
การคลังสาธารณสุขของสถานพยาบาลของรัฐในระดับจังหวัด ระบบการคลังสาธารณสุข 
สถานพยาบาลรัฐในระดับจังหวัด สํานักงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ และ ศุภสิทธ์ิ พรรณารุโณทัย (2543) รายงานการศึกษา ชุดเคร่ืองมือวัด
ความเป็นธรรมเพ่ือประเมินผลการปฏิรูประบบสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

สถิรกร พงศ์พานิช, วัฒนา สุวรรณแสง จัน่เจริญ, สมัฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ และ คณะ (2543) บัญชี
รายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2539 และ 2541 วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2543) สถานะสุขภาพและทิศทางนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพของ
ผู้สูงอายุไทย ตอน 1 วารสารพฤตาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1; 32 – 41 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2543) สถานะสุขภาพและทิศทางนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพของ
ผู้สูงอายุไทย ตอน 1 การจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุในประเทศไทย 
วารสารพฤตาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2; 44 – 52 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ, ภัทรา จุลนานนท,์ พัชนี ธรรมวันนา (2541) การพัฒนานโยบายประกัน
สุขภาพนักเรียนในประเทศไทย สํานักงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ (2541) ทางเลือกเชิงนโยบายสําหรับการปฏิรูประบบการเงินการคลัง : 
โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อยและผู้ทีส่ังคมควรช่วยเหลือเก้ือกูล วารสาร
นโยบายและแผนสาธารณสุข ปีที1่ ฉบับที่ 1 มีนาคม; 27-42  

ศุภสิทธ์ิ พรรณารุโณทัย, สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ, มานิต คงแป้น. พัชนี ธรรรมวันนา (2540) การ
ปฏิรูประบบการคลังโครงการบัตรประกันสุขภาพ สํานักงานประกันสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิและประนอม หลิมสมบูรณ์ (2537) ประสิทธิผลของการจัดบริการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยวัณโรค และการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข 
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สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ และคณะ (2536) อัตราการติดเช้ือโรคเอดส์ในชายไทยวัย 21 ปีที่มารับการ
คัดเลือกทหาร จังหวัดภูเก็ต เสนอในที่ประชุมวิชาการประจําปีระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสุข 

สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสด์ิ และคณะ (2536) บทบาทชมรมผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข 
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