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ผูอ ำนวยการว�จยั ดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการเกษตร
สถาบันว�จยั เพ�อ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ที่อยู

มูลนิธิสถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310

โทรศัพท: (668) 1382-7846
โทรสาร: (662) 718-5461-2
E-mail: viroj@tdri.or.th,
virojtdri@yahoo.com,
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การศึกษา:
2526 ปร�ญญาตร� เภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
2529 ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
2538 ปร�ญญาเอก เศรษฐศาสตร Vanderbilt University
2538-2540 Postdoctoral Fellowship,
Economic Growth Center, Yale University

-รางวัลนักว�จัยดีเดนแหงชาติ สาขาเศรษฐศาสตร ประจำป 2558
รางวัลสภาว�จัยแหงชาติ (ธันวาคม 2558)
-รางวัลผลงานว�จัยดีเดนสาขาเศรษฐศาสตร ประจำป 2557
รางวัลสภาว�จัยแหงชาติ จากโครงการว�จัย “การศึกษาเพ�่อปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ำตาลของไทย” (หัวหนาโครงการ).
(ธันวาคม 2557)
-รางวัลผลงานว�จัยเดน กลุมงานว�จัยและพัฒนา ประจำป 2554
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย (สกว.) จากโครงการว�จัย
“การปฏิรูปเศรษฐกิจเพ�่อความเปนธรรมในสังคม”
(รวมกับ นิพนธ พัวพงศกร และคณะ). (กรกฎาคม 2555)
-รางวัลผลงานว�จัยดีเดนสาขาเศรษฐศาสตร ประจำป 2552
รางวัลสภาว�จัยแหงชาติ จากชุดโครงการว�จัย “การใชขอมูล
การสำรวจมาวัดผลกระทบของโครงการ 30 บาทฯ และหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาที่มีตอภาระคาใชจายดานสุขภาพของประชาชนและ
การลดความยากจน และการสรางดัชนีช�้วัดความเปนธรรม
ดานสุขภาพ” (หัวหนาโครงการ). (2553)
-รางวัลผลงานว�จัยดีสาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
ประจำป 2552 รางวัลสภาว�จัยแหงชาติ จาก “โครงการศึกษาว�จัย
แนวทางการพัฒนาศูนยกลางสุขภาพของประเทศไทย
(Thailand Medical Hub)” (รวมกับ อัญชนา ณ ระนอง และ
ศิรชัย จ�นดารักษ�). (2553)
-รางวัลผลงานว�จยั สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประจำป 2551
รางวัลสภาว�จัยแหงชาติ จากชุดโครงการว�จัย “โครงการติดตาม
ประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระยะที่ 2 (2547-2548)”
(หัวหนาโครงการ). (2552)
-รางวัลผลงานว�จัยดีเยี่ยมสาขาเศรษฐศาสตร ประจำป 2538
รางวัลสภาว�จัยแหงชาติ จากหนังสือ “ประมวลความรูเร�่องขาว”
(รวมกับ อัมมาร สยามวาลา). (2538)
-รางวัลภูมพ
ิ ลจากเร�ยงความเร�อ่ ง “นักศึกษากับการสรางสรรคสงั คมไทย
: บทบาทที่พ�งปรารถนา” จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย. (2526)

การศึกษาดูงานและการฝกอบรม (และแหลงทุน)
-การอบรมหลักสูตรผูบ ร�หารการสือ่ สารมวลชนระดับกลาง (บสก.)
รุน ที่ 2 สถาบันอิศรา มูลนิธพ
ิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ.2553.
(สถาบันอิศรา/สสส.)
-Health and Social Insurance and Health Promotion
in Canada, 2004. (Funded by CIDA).

ประสบการณ
2546-51 ผูเช�่ยวชาญอาวุโส ฝายว�จัยเศรษฐกิจรายสาขา
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
2540-46 ผูเช�่ยวชาญดานการว�จัย ฝายว�จัยเศรษฐกิจรายสาขา
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
2538-40 Rockefeller Postdoctoral Fellow ที่ Economic
Growth Center คณะเศรษฐศาสตร Yale University
2532-38 ผูชวยสอน(ว�ชาระดับปร�ญญาเอก-โท-ตร�)
และที่ปร�กษานักศึกษาในการทำว�ทยานิพนธปร�ญญาโท
คณะเศรษฐศาสตร Vanderbilt University (2532-38)
2535-35 ผูชวยว�จัย Vanderbilt Institute of Public Policy
Studies (VIPPS) (2535-38)
2529-32

ผูชว ยว�จยั สถาบันว�จยั เพ�อ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

2526-28

ผูช ว ยว�จยั โครงการว�จยั เอกสารสิทธิท์ ด่ี นิ ของธนาคารโลก

ตำแหนงอืน่ ๆและตำแหนงอืน่ ๆ ในอดีต (บางสวน)
-คณะอนุกรรมการดานการเตร�ยมสารสนเทศเพ�่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(2558-ปจจุบัน)
-ที่ปร�กษา คณะทำงานจัดทำแผนว�สาหกิจการยางแหงประเทศไทย พศ.
2559-2563 การยางแหงประเทศไทย (2558)
-คณะกรรมการการจัดสรรทรัพยากรเพ�่อความเปนธรรม
ภายใตคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (2553-2556)
-ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานประจำป 2552
(การประเมินภายนอก)องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย. (2552-2553)
-อาจารยพเ� ศษ Advanced Microeconomic Theory I and III
(Ph.D. level courses) ที่ Sasin Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University, (2549-2552)
-อาจารยพเ� ศษ Quantitative Research II (Ph.D. level course)
และกรรมการสอบว�ทยานิพนธปร�ญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร (2550)
-คณะอนุกรรมการประเมินผล ภายใตคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (2550-54)
-กองบรรณาธิการ วารสารระบบสาธารณสุข
สถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข (2549-50)

-คณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย
สาธารณสุข (คณะ 3), กระทรวงสาธารณสุข (2549-50)
-คณะอนุกรรมการเพ�อ่ พัฒนาการเง�นการคลังโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ภายใตคณะกรรม การหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(2549-50)
-คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ของกระทรวงสาธารณสุขในปงบประมาณ 2549 คณะทำงาน
เพ�อ่ ปฏิรปู ระบบยาสำหรับโครงการสวัสดิการขาราชการ (2547-2548)
-คณะทำงานปฏิรปู การผลิตดานการเกษตร สำนักนายกรัฐมนตร�
(ภายใตรองนายกฯ จาตุรนต ฉายแสง) (2547)
-คณะอนุกรรมการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2546
(สำนักงานสถิติแหงชาติ) (2545-46)
-ที่ปร�กษา กรมปศุสตั ว โครงการว�จยั Area-Wide Integration of
specialized crop and livestock activities in Thailand. ระยะที่ 2
(2545)
-คณะทำงานเพ�่อพัฒนาการเง�นการคลังโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา กระทรวงสาธารณสุข (2544)
-คณะอนุกรรมการติดตามการแทรกแซงตลาดขาวของ อคส. และ อตก.
(ภายใตคณะกรรมการ นโยบายขาว กนข.) (2543-44)
-คณะทำงานว�ชาการภายใตคณะกรรมการปฏิรปู สาธารณสุข
แหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตร� (2543-47)
-คณะอนุกรรมการวางระบบและปรับโครงสรางการคาขาวเช�อ่ มโยงภายใน
และตางประเทศภายใตคณะกรรมการนโยบายขาว กนข.) (2542-43)
-คณะทำงานการศึกษาผลกระทบเช�งสังคมเศรษฐศาสตรของงานว�จยั ทา
งดานเทคโนโลยีช�วภาพ ศูนยพันธุว�ศวกรรมและเทคโนโลยี ช�วภาพ
(BIOTEC) (2543-45)
-คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการทดสอบความปลอดภัยของฝาย
B.t. (NuCOTN33B) ในแปลงใหญ (2543-44)
-คณะกรรมการยางพาราแหงประเทศไทย (2542-44)
-คณะกรรมการเพ�่อติดตามประเมินผลและแนะนำการเพ��มประสิทธิภา
พตาม โครงการแทรกแซงตลาดยาง สำนักนายกรัฐมนตร� (2542-43)
-คณะทำงานพ�จารณาแนวทางการคาน้ำตาลทรายของประเทศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (2541-42)
-อาจารยพเ� ศษ ในโครงการปร�ญญาโทของ คณะเศรษฐศาสตร
ม.เกษตรศาสตร คณะพัฒนาเศรษฐกิจและคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
ม.ธรรมศาสตร และ International Service Center ม.รังสิต
ประธานการสอบว�ทยานิพนธ/อาจารยทป่ี ร�กษารวม/
กรรมการว�ทยานิพนธปร�ญญาเอก ม.สงขลานคร�นทร
และคณะพัฒนาเศรษฐกิจและคณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร
และว�ทยากรฝกอบรมสำหรับกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช).
สถาบันอาเซ�ยน ม.มหิดล สถาบันอิศรา ฯลฯ)

ผลงานวจิยั/ตพ
ี มิพ (บางสวน)
ก. ผลงานวจิยัทเีปน็ภาษาไทย
“โครงการศกึษาและประเมนิเพอืกาำหนดทศิทางการดาำเนนิงานของ สวก. ใน
ทศวรรษหนา” รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ มลูนธิสิถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นา
ประเทศไทย. กรกฎาคม 2558. (เปน็หวัหนาโครงการ)
“โครงการประเมนิผลการดำาเนนิงานของสาำนกังานพฒ
ั นาการวจิยัการเกษตร
(องคการมหาชน) รอบ 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557)” รายงานวจิยัฉบบั
ั นาประเทศไทย. กรกฎาคม 2558.
สมบรูณ มลูนธิสิถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
(เปน็หวัหนาโครงการ)
“การประเมนิโครงการวจิยัของ สวก. ในทศวรรษทผีานมาจากโครงการวจิยัที
เลอืกมา 40 โครงการ” รายงานสนบัสนนุ (Supplementary Report) ของ
“โครงการศกึษาและประเมนิเพอืกาำหนดทศิทางการดาำเนนิงานของ สวก.
ในทศวรรษหนา” และ “โครงการประเมนิผลการดาำเนนิงานของสาำนกังาน
พฒ
ั นาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน) รอบ 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)”
มลูนธิสิถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. กรกฎาคม 2558. (รวมกบั
นทัธชนนัท เกยีรตริงุวไิลกลุ)
โครงการวจิยั การศกึษาเพอืปรบัโครงสรางอตุสาหกรรมออยและนาตาล
ำ
ของไทย. รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ มลูนธิสิถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นา
ประเทศไทย เสนอกองทนุออยและนาำตาลทราย. กนัยายน 2555. แกไข
ปรบัปรงุครงัทสีอง 2558 (รวมกบั ศริกิญ
ั ญา ตนัสกลุ) http://tdri.or.th/
research/structural-change-sugar-cane-industry/
โครงการศกึษามาตรการแทรกแซงตลาดออยและนาำตาลทรายเพอืปองกนั
การทจุรติ (The Political Economy of the Sugarcane Market Intervention Measures) รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ มลูนธิสิถาบนัวจิยัเพอืการ
พฒ
ั นาประเทศไทย เสนอสาำนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม
การทจุรติแหงชาต.ิ มกราคม 2557.
“บทที 9 สขุภาพคนไทย” ใน มงิสรรพ ขาวสอาด และ ณฏัฐาภรณ เลยีม
จรสักลุ (บรรณาธกิาร). ชวีติคนไทยในสองทศวรรษของการพฒ
ั นา.
เชยีงใหม. แผนงานสรางเสรมินโยบายสาธารณะทดีี (นสธ.) มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม. 2556. (รวมกบั วรรณวภิางค มานะโชตพ
ิ งศ) http://tdri.or.th/
publications/khonthai/ (รายงานฉบบัเตม็อยใูน นพ
ิ นธ พวัพงศกร และ
คณะ. โครงการชวีติคนไทยในสองทศวรรษของการพฒ
ั นา. สถาบนัวจิยัเพอื
การพฒ
ั นาประเทศไทย. 2554.)
โครงการประเมนิผลการบรหิารจดัการและการดาำเนนิงานของสาำนกังาน
พฒ
ั นาการวจิยัการเกษตร (สวก.) ในรอบ 3 ปี พ.ศ.2552-2554.
สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. มนีาคม 2555. (รวมกบั วศิาล
บปุผเวส และคณะ)
“บทที 13 การวเิคราะหการกระจายผลประโยชน (Benefit Incidence
Analysis) จากโครงการที สาำคญ
ั ของภาครฐัทมีตีอประชาชนกลมุเศรษฐานะ
ตางๆ” ใน นพ
ิ นธ พวัพงศกร และคณะ. การปฏริปูเศรษฐกจิเพอืความเป็น
ธรรมในสงัคม รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณเสนอสาำนกังานกองทนุสนบัสนนุการ
วจิยั. 2554. (รวมกบั สเุมธ องกติตกิลุ) (ปรบัปรงุจากบทความประกอบการ
สมัมนาวชิาการประจาำปี 2552 ของสถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย)

แนวทางการขยายโครงการประกนัสงัคมไปสแูรงงานนอกระบบตามมาตรา
40 แหงพระราชบญ
ั ญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533. กรงุเทพ: สถาบนัวจิยั
เพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. มถินุายน 2554. (รวมกบั อญ
ั ชนา ณ ระนอง)
(แกไขปรบัปรงุจาก รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ โครงการวจิยั แนวทางการ
ขยายความคมุครองโดยรฐับาลรวมจายในการประกนัสงัคมตามมาตรา 40
แหงพระราชบญ
ั ญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533. สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นา
ประเทศไทย เสนอสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.).
31 มกราคม 2554. รวมกบั อญ
ั ชนา ณ ระนอง)
“ความเปน็อสิระของทวีสีาธารณะและการถายทอดวาทกรรมและปฏบิตัิ
การจติวทิยาของรฐั: กรณศีกึษาการชมุชมุทางการเมอืงในเดอืนมนีาคมพฤษภาคม 2553” เอกสารวชิาการสวนบคุคล การอบรมหลกัสตูรผบูรหิาร
การสอืสารมวลชนระดบักลาง (บสก.) รนุที 2 สถาบนัอศิรา มลูนธิพ
ิ ฒ
ั นา
สอืมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ.2553. http://prachatai.com/sites/
default/files/d2012001.pdf
โครงการประเมนิผลการดาำเนนิงานประจาำปี 2552 (การประเมนิภายนอก)
องคการกระจายเสยีงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย. รายงานฉบบั
สมบรูณ กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. 2553. (รวม
กบั อญ
ั ชนา ณ ระนอง นนัทยิา ตงัวสิทุธจิติ สฤณี อาชวานนัทกลุ และ
ปกปอง จนัวทิย)
“สขุภาพกบัทนุมนษุย” เอกสารประกอบการสมัมนาวชิาการประจำาปี 2551
ของสถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. 29-30 พฤศจกิายน 2551.
โครงการประเมนิผลการบรหิารจดัการและการดาำเนนิงานของสาำนกังาน
พฒ
ั นาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน) ในรอบ 5 ปี (ม.ีค.2546-ม.ีค.
2551). สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. กนัยายน 2551. (รวมกบั
อดศิร อศิรางกรู ณ อยธุยา และคณะ)
การวเิคราะหดชันชีวีดัความเปน็ธรรมดานการคลงัสขุภาพจากฐานขอมลูการ
สำารวจของสำานกังานสถติแิหงชาติ ปี 2549–2550. รายงานวจิยัเสนอคณะ
อนกุรรมการประเมนิผลภายใตคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต.ิ
2551. (รวมกบั อรรถกฤต เลก็ศวิไิล).
“การวดัภาวะวกิฤตการเงนิดานสขุภาพจากผลกระทบตอความยากจน.”
วารสารวจิยัระบบสาธารณสขุ ปทีี 2 ฉบบัที 3 (กค-กย) 2551. (รวมกบั อญ
ั
ชนา ณ ระนอง และ อรรถกฤต เลก็ศวิไิล).
“โครงการศกึษาวจิยั แนวทางการพฒ
ั นาศนูยกลางสขุภาพของประเทศไทย
(Thailand Medical Hub)” รายงานวจิยัเสนอสภาทปีรกึษาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหงชาต.ิ สงิหาคม 2551 (แกไขปรบัปรงุ มนีาคม 2552). (รวมกบั
อญ
ั ชนา ณ ระนอง และ ศริชยั จนิดารกัษ).
“หลกัประกนัสขุภาพของคนไทย: เสนทางสหูลกัประกันสขุภาพถวนหนา”
เอกสารประกอบการสมัมนาวชิาการประจาำปี 2549 ของสถาบนัวจิยัเพอื
การพฒ
ั นาประเทศไทย “สหูนงึทศวรรษหลงัวกิฤตเศรษฐกจิ: ไดเรยีนรแูละ
ปรบัปรงุอะไรบาง” (Toward a Decade after the Economic Crisis:
Lessons and Reforms) 9-10 ธนัวาคม 2549 ทโีรงแรมแอมบาสซาเดอร
ซติี จอมเทยีน จงัหวดัชลบรุี

โครงการประเมนิผลแผนงานสงเสรมิสขุภาพผานระบบบรกิาร (แผน 11) ของ
สสส. (ปี 2547-50) (รวมกบั ไพบลูย สรุยิะวงศ ไพศาล และ อญ
ั ชนา ณ
ระนอง). กรกฎาคม 2551.
“บทบาทของรฐัในดานการศกึษา: โจทยหลกัและบทวเิคราะหเชงิ
เศรษฐศาสตรการเมอืง” ฟาเดยีวกนั 6:1 (มค-มคี 2551). (ปรบัปรงุจาก
เอกสารประกอบการสมัมนาประจาำปี 2550 ของสถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นา
ประเทศไทย http://www.tdri.or.th/ye_07/g2_viroj.pdf)
“ผลกระทบของหลกัประกนัสขุภาพถวนหนาทมีตีอคาใชจายดานสขุภาพ
ของประชาชนและการลดความยากจน.” รายงานเลมที 1 โครงการวจิยัการ
ใชขอมลูการสาำรวจมาวดัผลกระทบของโครงการ 30 บาทฯ และหลกัประกนั
สขุภาพถวนหนาทมีตีอภาระคาใชจายดานสขุภาพของประชาชนและการลด
ความยากจน และการสรางดชันชีวีดัความเปน็ธรรมดานสขุภาพ กรงุเทพฯ:
สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. 2550. (รวมกบั อญ
ั ชนา ณ ระนอง).

กบั อญ
ั ชนา ณ ระนอง และอรรถกฤต เลก็ศวิไิล) (ตอมาตพ
ี มิพใน “บทที
5 ผลกระทบของคาใชจายดานการศกึษาตอการศกึษาตอของเยาวชนไทย”
ใน สมเกยีรติ ตงักจิวานชิย (บรรณาธกิาร). 2550. การประเมนินโยบาย
สาธารณะดานสงัคมดวยวธิกีารทางเศรษฐมติ.ิ กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัเพอื
การพฒ
ั นาประเทศไทย).
“โครงการศกึษาการจดัสรรงบลงทนุสาำหรบัการสรางหลกัประกนัสขุภาพ
ั นา
ถวนหนา” รายงานฉบบัสมบรูณ กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ประเทศไทย. 2548. (รวมกบั อญ
ั ชนา ณ ระนอง และคณะ)
“หลกัประกนัสขุภาพถวนหนา ปี 2545-2546.” รายงานฉบบัสมบรูณเลม
ที 1 โครงการตดิตามประเมนิผลการจดัหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา ระยะที
สอง (2546-2457). สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. 2548. (รวม
กบั อญ
ั ชนา ณ ระนอง และคณะ).

“ผลกระทบของโครงการ 30 บาท ทมีตีอคาใชจายดานสขุภาพของประชาชน
“ดชันชีวีดัความเปน็ธรรมดานสขุภาพ.” รายงานเลมที 2 โครงการวจิยัการ
กลมุรายไดตางๆ.” รายงานฉบบัสมบรูณเลมที 2 โครงการตดิตาม
ใชขอมลูการสาำรวจมาวดัผลกระทบของโครงการ 30 บาทฯ และหลกัประกนั
ประเมนิผลการจดัหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา ระยะทสีอง (2546-2457).
สขุภาพถวนหนาทมีตีอภาระคาใชจายดานสขุภาพของประชาชนและการลดความ สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. 2548. (รวมกบั อญ
ั ชนา ณ ระนอง
ยากจน และการสรางดชันชีวีดัความเปน็ธรรมดานสขุภาพ กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยั และศศวิทุฒิ วงศมณฑา).
เพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. 2550. (รวมกบั อญ
ั ชนา ณ ระนอง).
“กลไกและกระบวนการจดัการกบัเรอืงรองเรยีนของโครงการประกนัสขุภาพ
“แนวทางและทางเลอืกในการสรางตวัแบบสาำหรบัการวเิคราะหผลประโยชน
ตางๆ.” รายงานฉบบัสมบรูณเลมที 4 โครงการตดิตามประเมนิผลการจดั
ทปีระชาชนไดรบั (Benefit Incidence Analysis) จากเงนิอดุหนนุของภาค หลกัประกนัสขุภาพถวนหนา ระยะทสีอง (2546-2457). สถาบนัวจิยัเพอืการ
รฐัในโครงการหลกัประกนัสขุภาพ.” รายงานเลมที 3 โครงการวจิยัการใช
พฒ
ั นาประเทศไทย. 2548. (รวมกบั อญ
ั ชนา ณ ระนอง และนภิา ศรอีนนัต).
ขอมลูการสาำรวจมาวดัผลกระทบของโครงการ 30 บาทฯ และหลกัประกนั
สขุภาพถวนหนาทมีตีอภาระคาใชจายดานสขุภาพของประชาชนและการลด
“การหมนุเวยีนของบคุลากรทใีหบรกิารในสถานพยาบาลภาครฐั.” รายงาน
ความยากจน และการสรางดชันชีวีดัความเปน็ธรรมดานสขุภาพ กรงุเทพฯ: ฉบบัสมบรูณเลมที 5 โครงการตดิตามประเมนิผลการจดัหลกัประกนั
สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. 2550. (รวมกบั อญ
ั ชนา ณ
สขุภาพถวนหนา ระยะทสีอง (2546-2457). สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นา
ระนอง และ อรรถกฤต เลก็ศวิไิล).
ประเทศไทย. 2548. (รวมกบั อญ
ั ชนา ณ ระนอง).
“ขอพจิารณาในการยกราง พรบ. สขุภาพแหงชาติ เพอืมาควบคมุการ
แสวงหากำาไรดานการรกัษาพยาบาล: มมุมองเศรษฐศาสตร” วารสารการ
จดัการภาครฐัและเอกชน 13:2 กนัยายน-ตลุาคม 2549. Journal of Public
and Private Management - Year 2006 / Volume 13 / No. 2
“โครงการประเมนิผลการบรหิารจดัการและการดาำเนนิงานของสาำนกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) ปี 2547” รายงานฉบบั
สมบรูณ สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. 2548. (รวมกบั ฉลองภพ
สสุงักรกาญจน และคณะ).
“บทที 2 ทางเลอืกดานการเงนิของการจดัหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา” ใน
วรวรรณ ชาญดวยวทิย และคณะ. 2548. โครงการวจิยั วเิคราะหการหา
แหลงเงนิเพมิเตมิสาำหรบัหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา (Extra Funding
for Universal Healthcare Coverage)” กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัเพอื
การพฒ
ั นาประเทศไทย (โครงการนไีดรบัทนุสนบัสนนุจากสถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสขุ (สวรส.)
“ผลกระทบของคาใชจายดานการศกึษาตอการศกึษาตอของเยาวชนไทย
(โครงการ “วจิยัการประเมนินโยบายสาธารณะดานสงัคมทมีคีวามสาำคญ
ั ”)
รายงานฉบบัสมบรูณ สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. 2549. (รวม

“หนงึปแีรกของการจดัหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา” โครงการตดิตาม
ประเมนิผลการจดัหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา ระยะทสีอง (2646-2457)
สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. 2547. (รวมกบั อญ
ั ชนา ณ ระนอง
และ ศรชยั เตรยีมวรกลุ).
“กรอบเปาหมายการใหบรกิารสาธารณะ กระทรวงสาธารณสขุ” รายงาน
ฉบบัสมบรูณ สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. 2547.
“กรอบเปาหมายการใหบรกิารสาธารณะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ”
รายงานฉบบัสมบรูณ สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นาประเทศไทย. 2547.
“การบรกิารสาธารณสขุกบัการแสวงหากาำไร” ใน ปติพ
ิ ร จนัทรทตั และ
วณี ปนิประทปี (บก.). การบรกิารสาธารณสขุกบัการแสวงหากาำไรเชงิธรุกจิ.
กรงุเทพฯ: สาำนกังานปฏริปูระบบสาธารณสขุ (สปรส.). 2546. http://www.
gspa.nida.ac.th/nida/journalfiles/JournalMPPM_Year13_Vol2.pdf
“รายงานการตดิตามประเมนิผลการจดัหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา ปทีี
หนงึ 2544-45” (รายงานหลกั) โครงการตดิตามประเมนิผลการจดัหลกั
ประกนัสขุภาพถวนหนา ปทีหีนงึ (2544-45). สถาบนัวจิยัเพอืการพฒ
ั นา
ประเทศไทย. 2545. (รวมกบั อญ
ั ชนา ณ ระนอง).
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¬ÓÓÒÐáàÜÓÚÒÑÖÐÎÙáÜâßÖàÚ¡»ÕÎÖÙÎÛÑàÒåÝÒßÖÒÛÐÒ ©âÙ
ÙÒáÖÛÜÓáÕÒ¾ÜßÙÑ¯ÒÎÙáÕ¶ßÔÎÛÖçÎáÖÜÛ´ÎæäÖáÕ
¨ÛÐÕÎÛÎµÎ¹ÎÛÜÛÔÕááÝ¡ääääÕÜÖÛáÏâÙÙÒáÖÛãÜÙ
âÚÒà   ÒÛÖÛÑÒåÕáÚÙÜßääääÕÜÖÛáÏâÙÙÒáÖÛ
ãÜÙâÚÒà   ÝÑÓ

¹ÜÙÒàÜÓ¨ÔßÖÐâÙáâßÎÙªÜÜÝÒßÎáÖãÒàÎÛÑ½ÖÙÙÎÔÒªßÒÑÖá¼ÛÖÜÛà
ÖÛ¹âßÎÙÖÛÎÛÐÖÎÙ´ÎßØÒáàÖÛ»ÕÎÖÙÎÛÑ ·ÎÝÒßÝßÒàÒÛáÒÑÎááÕÒ
¨¶à¹ÒÔÖÜÛÎÙ¾ÜßØàÕÜÝÜÛ«ÒÐÒÛáßÎÙÖçÎáÖÜÛÎÛÑºÒÙÓ¯ÒÙÝ
¶ßÔÎÛÖçÎáÖÜÛªÕÖÎÛÔÚÎÖ»ÕÎÖÙÎÛÑµÜãÒÚÏÒß äÖáÕ
·ÎßÎÑÜßÛ·ßÒÒÑÎàÎØ¹ÒãÖàÒÑãÒßàÖÜÛ ¨ÙàÜÎãÎÖÙÎÏÙÒÎá
ÕááÝ¡äääÓÎÜÜßÔÑÜÐßÒÝÎÐÒÎÐÒÕáÚÏÚ
ÎÛÑÓáÝ¡ÓáÝÓÎÜÜßÔÑÜÐßÒÝÓÎÜ¨ªÒÝÑÓãÒßàÖÜÛ

®ÒÛÑÒßªßÒÑÖáªÜÛàáßÎÖÛáàÎÛÑ¬ÑâÐÎáÖÜÛÖÛ¹âßÎÙ»ÕÎÖÙÎÛÑ 
ªÖãÖÙºÜÐÖÒáæ¬ÛÔÎÔÒÚÒÛáäÖáÕ·ÎßÙÖÎÚÒÛáÎßÖÎÛàÖÛ»ÕÎÖÙÎÛÑ  ¬ÐÜÛÜÚÖÐ®ßÜäáÕªÒÛáÒß«ÖàÐâààÖÜÛ·ÎÝÒßµÜ ÀÎÙÒ
¼ÛÖãÒßàÖáæ 
¹ÒàÒÎßÐÕÐÜÚÚÖààÖÜÛÒÑÏæ¶ãÒßàÒÎà«ÒãÒÙÜÝÚÒÛá°ÛàáÖáâáÒ
¶«°³ÜÛÑÜÛ±ÎÛâÎßæ
ªÕÜÖÐÒ«ÒÐÖàÖÜÛÖÛ³ÎÛÑ¹ÖÔÕáà ¾ÜßØÖÛÔ·ÎÝÒßÝßÒàÒÛáÒÑÎá
áÕÒ¾ÜßÙÑ©ÎÛØ¶ÐáÜÏÒß äÖáÕ®ÒßàÕÜÛÒÑÒßÎÛÑªÕÖßÎ
ºáßâÐáâßÎÙªÕÎÛÔÒàÖÛ»ÕÎÖÙÎÛÑà·ÜâÙáßæºÒÐáÜßÎÛÑÖáà
¯ÜÛÔÙÎÑÎßÜÚ
ºÜÐÖÎÙ°ÚÝÙÖÐÎáÖÜÛà ÖÛÜÜÑÎÛÑ¨ÔßÖÐâÙáâßÒ¶ßÔÎÛÖçÎáÖÜÛÜÓ
áÕÒ¼ÛÖáÒÑµÎáÖÜÛà¨¶·ÜâÙáßæÖÛáÕÒàáÐÒÛáâßæ¡¨ãÖÎÛ
ÖÛÓÙâÒÛçÎÎÛÑÏÒæÜÛÑ·ßÜÐÒÒÑÖÛÔàÜÓáÕÒ°ÛáÒßÛÎáÖÜÛÎÙ·ÜâÙáßæ
ªÜÛÓÒßÒÛÐÒÕÒÙÑ µÜãÒÚÏÒß©ÎÛÔØÜØ»ÕÎÖÙÎÛÑ¬ÑÖáÒÑ
Ïæ¶»ÕÖÒÚÒÎÛÑ«·ÖÙÙÖÛÔ¨¶¨ÛÖÚÎÙ·ßÜÑâÐáÖÜÛÎÛÑ¯ÒÎÙáÕ
(1>%3è=.9CQ%#AQ!A*ô-*ĢI'ĥ%,>5>!Ğ>'/<I#4
·ßÜÐÒÒÑÖÛÔàµÜ ¹ÜÚÒÎÙàÜÎãÎÖÙÎÏÙÒÎáäääÓÎÜÜßÔ
ÎÔÎÖÛÓÜßÒàÜâßÐÒàÒÛÝâÏàÆÎÝßÜÑÕáÚÙÎÛÑÕááÝ¡äääÓÎÜÜßÔ
·ßÜÝÜàÒÑ¹ÒÓÜßÚàÖÛáÕÒºáßâÐáâßÒÜÓ»ÕÎÖÙÎÛÑàºâÔÎßÎÛÑ
¨®ÎÔÎÖÛÓÜÕÜÚÒÒãÒÛáàÏÎÛÔØÜØÑÜÐàÝÎßáÆÝÑÓ
ªÎÛÒ°ÛÑâàáßæ »«¹°¸âÎßáÒßÙæ¹ÒãÖÒä´ÎßÐÕÕááÝ¡
áÑßÖÜßáÕÝâÏÙÖÐÎáÖÜÛàáÑßÖÞâÎßáÒßÙæßÒãÖÒäÚÎßÐÕ
«ÒáÒßÚÖÛÎÛáàÎÛÑ°ÚÝÙÖÐÎáÖÜÛàÜÓáÕÒ®ßÜäÖÛÔºÐÎÙÒÜÓ
ºáßâÐáâßÎÙªÕÎÛÔÒàÖÛ»ÕÎÖÙÎÛÑà·ÜâÙáßæºÒÐáÜß¡¨ãÖÎÛ°ÛÓÙâ
³ÖãÒàáÜÐØÎßÚàÖÛÜâßÎàá ®ßÜäÖÛÔ«ÒãÒÙÜÝÖÛÔªÜâÛáßÖÒà
ÒÛçÎÎÛÑÖáà¨ÓáÒßÚÎáÕ »«¹°¸âÎßáÒßÙæ¹ÒãÖÒäºÒÝáÒÚÏÒß
¾ÎàÕÖÛÔáÜÛ«ª¡°ÛáÒßÛÎáÖÜÛÎÙÜÜÑ·ÜÙÖÐæ¹ÒàÒÎßÐÕ°ÛàáÖáâáÒ
ÕááÝ¡áÑßÖÜßáÕÝâÏÙÖÐÎáÖÜÛàáÑßÖÞâÎßáÒßÙæßÒãÖÒäàÒÝ
°·¹°äÖáÕªÕßÖàáÜÝÕÒß³«ÒÙÔÎÑÜªÙÎßÒ¨µÎßßÜÑ
áÒÚÏÒß
´ÎßÖáÒà´»ÖÜÛÔÐÜÎÛÑÜáÕÒßà
¼ÛÖãÒßàÎÙ¯ÒÎÙáÕªÜãÒßÎÔÒ¡°ÚÝÎÐáàÜÓáÕÒ©ÎÕá¯ÒÎÙáÕ
ªÎßÒºÐÕÒÚÒÜÛáÕÒ·ÜÜßÖÛ»ÕÎÖÙÎÛÑ »«¹°¸âÎßáÒßÙæ¹ÒãÖÒä
ºÒÝáÒÚÏÒßäÖáÕ¨ÛÐÕÎÛÎµÎßÎÛÜÛÔÕááÝ¡áÑßÖÜßáÕ
ÝâÏÙÖÐÎáÖÜÛàáÑßÖÞâÎßáÒßÙæßÒãÖÒäàÒÝáÒÚÏÒß
°ÚÝÎÐáÜÓáÕÒ©ÎÕá¯ÒÎÙáÕªÎßÒºÐÕÒÚÒÜÛáÕÒ·ÜÜßÖÛ
»ÕÎÖÙÎÛÑ »ÕÎÖ±ÜâßÛÎÙÜÓ«ÒãÒÙÜÝÚÒÛá¨ÑÚÖÛÖàáßÎáÖÜÛ
ÝÝäÖáÕ¨ÛÐÕÎÛÎµÎßÎÛÜÛÔ
·ÜÙÖÐæ»ÒÐÕÛÖÐÎÙÎÛÑ¬ÛãÖßÜÛÚÒÛáÎÙ«ÒáÒßÚÖÛÎÛáàÎÛÑ°Ú

ÝÙÖÐÎáÖÜÛàÜÓáÕÒºÐÎÙÖÛÔâÝÜÓºäÖÛÒ©ßÜÖÙÒß³ÎæÒßÎÛÑ´ÖÙØ
³ÖãÒàáÜÐØ°ÛÑâàáßÖÎÙÖçÎáÖÜÛ»ßÎÑÒÎÛÑºÜÐÖÎÙ¯ÒÎÙáÕ¬ÛãÖßÜÛ
·ßÜÑâÐáÖÜÛÖÛ»ÕÎÖÙÎÛÑ ÚÜÛÜÔßÎÝÕÓÜß·ÕÎàÒ°°ÜÓÎÛ°
ÚÒÛá°ààâÒàÓÜßáÕÒ»ÕÎÖ·ÜâÙáßæ«ÎÖßæÎÛÑàäÖÛÒºÒÐáÜßà
·¹°¨¶ÝßÜ×ÒÐáÒÛáÖáÙÒÑ³ÖãÒàáÜÐØ°ÛÑâàáßÖÎÙÖçÎáÖÜÛ»ßÎÑÒÎÛÑ
ÚÜÛÜÔßÎÝÕÓÜßÎÛ°·¹°¨¶ÝßÜ×ÒÐáÒÛáÖáÙÒÑ³ÖãÒàáÜÐØ°Û
ºÜÐÖÎÙ¯ÒÎÙáÕ¬ÛãÖßÜÛÚÒÛá°ÚÝÎÐáàÖÛ«ÒãÒÙÜÝÖÛÔªÜâÛáßÖÒà 
ÑâàáßÖÎÙÖçÎáÖÜÛ»ßÎÑÒÎÛÑºÜÐÖÎÙ¯ÒÎÙáÕ¬ÛãÖßÜÛÚÒÛá°ÚÝÎÐáà
ÓâÛÑÒÑÏæáÕÒ«ÒÝÎßáÚÒÛáÓÜß°ÛáÒßÛÎáÖÜÛÎÙ«ÒãÒÙÜÝÚÒÛá
ÖÛ«ÒãÒÙÜÝÖÛÔªÜâÛáßÖÒà ÓâÛÑÒÑÏæáÕÒ«ÒÝÎßáÚÒÛáÓÜß°ÛáÒß
«°«¼²áÕßÜâÔÕáÕÒ³ÖãÒàáÜÐØ¬ÛãÖßÜÛÚÒÛáÎÛÑ«ÒãÒÙÜÝ
ÛÎáÖÜÛÎÙ«ÒãÒÙÜÝÚÒÛá«°«áÕßÜâÔÕ¨¶´ÎæäÖáÕ
ÚÒÛá³¬¨«ÖÛÖáÖÎáÖãÒÎá¨¶±âÙæäÖáÕµÖÝÜÛ·ÜÎÝÜÛÔ
µÖÝÜÛ·ÜÎÝÜÛÔàÎØÜßÛ¼áÕÎÖ²ÎÛáÜÎÛÑ¨ÑÖà°àßÎÛÔØâßÎ
àÎØÜßÛªÕßÖàáÜÝÕÒß³«ÒÙÔÎÑÜÎÛÑªÙÎßÒ¨µÎßßÜÑ
ÖÛÎÛÐÖÎÙªßÖàÖàÎÛÑ·ßÜÑâÐáÖãÖáæÜÓ¨ÔßÖÐâÙáâßÒÖÛ»ÕÎÖÙÎÛÑ 
ÖÛ»¶ÛÐÕÎÛÒÑÖáÜß»ÕÒÖÛÎÛÐÖÎÙªßÖàÖàÎÛÑ¨ÔßÖÐâÙáâßÎÙ·ßÜ
ÑâÐáÖãÖáæÖÛ¨àÖÎÎÛÑáÕÒ·ÎÐÖÓÖÐ¨àÖÎÛ·ßÜÑâÐáÖãÖáæ¶ßÔÎÛÖçÎ
áÖÜÛ»ÜØæÜ±ÎÝÎÛÕááÝ¡äääÎÝÜáÜØæÜÜßÔÒÏÜÜØà
¨®ÆÖÛÎÛÐÖÎÙªßÖàÖàÕáÚ

»ÕÒÖÛÎÛÐÖÎÙªßÖàÖàÎÛÑáÕÒ³ÖãÒàáÜÐØºÒÐáÜßÖÛ»ÕÎÖÙÎÛÑ ÖÛ
¨¶·ßÜÐÒÒÑÖÛÔàÜÓáÕÒ¾ÜßØàÕÜÝÜÛáÕÒ°ÚÝÙÖÐÎáÖÜÛàÜÓáÕÒ
¨àÖÎÛ¬ÐÜÛÜÚÖÐªßÖàÖàÓÜßáÕÒ³ÖãÒàáÜÐØ°ÛÑâàáßæ¹¨··âÏÙÖ
ÐÎáÖÜÛ   ¨ÙàÜÎãÎÖÙÎÏÙÒÎáÕááÝ¡äääÎÝÕÐÎÜßÔ
ÝâÏÙÖÐÎáÖÜÛàÓÖÙÒà Æ ÆäÒÏÝÑÓ

»ÕÒ·ßÜÐÒààÜÓÜßÚâÙÎáÖÛÔ·ÜãÒßáæ¹ÒÑâÐáÖÜÛºáßÎáÒÔÖÒàÖÛ
»ÕÎÖÙÎÛÑ©ÎÛÔØÜØ¡»ÕÎÖÙÎÛÑ«ÒãÒÙÜÝÚÒÛá¹ÒàÒÎßÐÕ°ÛàáÖáâáÒ
äÖáÕµÖÝÜÛ·ÜÎÝÜÛàÎØÜßÛÎÛÑ¶áÕÒßà
»ÕÒ»ÕÎÖºâÔÎß°ÛÑâàáßæ¡ªßÖàÖàÎÛÑ¶ÝÝÜßáâÛÖáÖÒà »«¹°
¸âÎßáÒßÙæ¹ÒãÖÒäºÒÝáÒÚÏÒßÕááÝ¡áÑßÖÜßáÕÝâÏÙÖÐÎ
áÖÜÛàáÑßÖÞâÎßáÒßÙæßÒãÖÒäàÒÝáÒÚÏÒß

¬ÐÜÛÜÚÖÐ«ÒãÒÙÜÝÚÒÛáÎÛÑ·ÜãÒßáæ¨ÙÙÒãÖÎáÖÜÛ¡»ÕÒ»ÕÎÖ
ÙÎÛÑ¬åÝÒßÖÒÛÐÒ ¬åÝÒßá¨ÑãÖàÜßæ®ßÜâÝ´ÒÒáÖÛÔÜÛ¬ÐÜÛÜÚÖÐ
«ÒãÒÙÜÝÚÒÛáÎÛÑ·ÜãÒßáæ¨ÙÙÒãÖÎáÖÜÛ¡»ÕÒ¨àÖÎÛ«ÖÙÒÚÚÎ
¬Îàá¾ÒàáªÒÛáÒß¯ÜÛÜÙâÙâ¶ÐáÜÏÒß äÖáÕ¨ÛÐÕÎÛÎ
µÎ¹ÎÛÜÛÔ
¨«ÖàÒÞâÖÙÖÏßÖâÚ´ÜÑÒÙÜÓ¹âßÎÙªßÒÑÖá´ÎßØÒáàÎÛÑáÕÒ
¬ÓÓÒÐáàÜÓªßÒÑÖáªÜÛàáßÎÖÛáàÜÛáÕÒ¼áÖÙÖçÎáÖÜÛÜÓ½ÎßÖÎÏÙÒÎßÚ
°ÛÝâáàÖÛµÎØÜßÛßÎáÐÕÎàÖÚÎ»ÕÎÖÙÎÛÑ ·Õ««ÖààÒßáÎáÖÜÛÖÛ
¬ÐÜÛÜÚÖÐà½ÎÛÑÒßÏÖÙá¼ÛÖãÒßàÖáæ«ÖààÒßáÎáÖÜÛ¨ÑãÖàÜß¡ªÙÖãÒ
³®©ÒÙÙ

»ÕÒ»ÕÎÖºâÔÎß°ÛÑâàáßæ¡ªßÖàÖàÎÛÑ¶ÝÝÜßáâÛÖáÖÒà »«¹°
¸âÎßáÒßÙæ¹ÒãÖÒäºÒÝáÒÚÏÒßÕááÝ¡áÑßÖÜßáÕÝâÏÙÖÐÎ
áÖÜÛàáÑßÖÞâÎßáÒßÙæßÒãÖÒäàÒÝáÒÚÏÒß9ğ>K .«ÜÛÒß
¹ÎÛÑ¹ÎÚàÎæ¨®ßÜäÖÛÔÖÛáÜ»ßÜâÏÙÒ¡°ÛàáÖáâáÖÜÛàÎÛÑ
·ÜÙÖáÖÐàÖÛáÕÒ»ÕÎÖºâÔÎß°ÛÑâàáßæ ±¶¼¹µ¨³¶¬¨º»¨º°¨µ
º»¼«°¬º©¶¼³«¬¹½¶³¢µ¼´©ÝÎÔÒà 
ÖÛÎÛÐÖÎÙªßÖàÖàÎÛÑ·ßÜÑâÐáÖãÖáæÜÓ¨ÔßÖÐâÙáâßÒÖÛ»ÕÎÖÙÎÛÑ 
»ÕÒºáâÑæ´ÒÒáÖÛÔÜÛ¬ÓÓÒÐáàÜÓÖÛÎÛÐÖÎÙªßÖàÖàÜÛ·ßÜÑâÐáÖãÖáæ
ÜÓ¨ÔßÖÐâÙáâßÒ¨àÖÎÛ·ßÜÑâÐáÖãÖáæ¶ßÔÎÛÖçÎáÖÜÛ»ÜØæÜ±ÎÝÎÛ
«ÒÐÒÚÏÒß

»ÕÒÖÛÎÛÐÖÎÙªßÖàÖàÎÛÑáÕÒ³ÖãÒàáÜÐØºÒÐáÜßÖÛ»ÕÎÖÙÎÛÑ ÖÛ
³ÎÛÑ»ÖáÙÒ¨ÐÞâÖàÖáÖÜÛ¡¨ªÎàÒºáâÑæÜÓ»ÕÎÖÙÎÛÑ ´¨»ÕÒàÖà ¨¶·ßÜÐÒÒÑÖÛÔàÜÓáÕÒ¾ÜßØàÕÜÝÜÛáÕÒ°ÚÝÙÖÐÎáÖÜÛàÜÓáÕÒ
¨àÖÎÛ¬ÐÜÛÜÚÖÐªßÖàÖàÓÜßáÕÒ³ÖãÒàáÜÐØ°ÛÑâàáßæ¹¨··âÏÙÖ
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