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* ทีป่รึกษาโครงการสงัเคราะห์ขอ้มูลกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ดา้นสขุภาพ (Health Literacy)  สสส. 
* ทีป่รึกษาและนกัวิจยัโครงการสร้างเสริมการเป็นองค์กรสขุภาวะตน้แบบ (Happy Workplace) 
  ของมูลนิธิพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย ภายใตก้ารสนบัสนนุของ สสส. (2558-2560) 
* โครงการพฒันานกัสร้างสขุองค์กร สสส. (2555-2557) 
* โครงการพฒันาดชันีสขุภาวะองค์กร สสส. (2554-2556) 
* โครงการวิจยัผลของกระบวนการสร้างสขุในองค์กรภาคเอกชน สสส. (2558-2559) 
* หนงัสือ“รวมผลงานนกัสร้างสขุองค์กร: กระบวนการสร้างสขุตามโมเดล MapHR” (2558) 
* หนงัสือ“กา้วไปสู่องค์กรสขุภาวะ กา้วไปเป็น Happy Workplace” (2556) 
* คู่มือตรวจสอบสขุภาวะระดบัองค์กร Happy Workplace Index (2556) 

 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

 (Health Literacy) 

 องคก์รสุขภาวะ  

 (Happy workplace) 

 องคก์รรอบรู้ด้านสุขภาพ  

 (Health Literate Organization) 

Email :  kmkaeo@gmail.com     Tel: 081 6840109  



นโยบายและการปกครองทีเ่ข้มแข็ง    
ในการสร้างทางเลือกฯทีป่ระชาชนเข้าถงึและรับได้  

 

การสร้างสรรค์เมืองสะอาด 
ปราศจากมลพิษ 

สามารถใช้ชีวิต ท างาน และ 
เลน่ร่วมกนัอย่างปรองดอง 

และมีสขุภาพดี 

 

การเพ่ิมทกัษะทางสงัคม 
และความรู้ 

เพ่ือช่วยให้ประชาชน 
ตดัสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สดุ 

ตอ่สขุภาพ 

               2016  

Sustainable  Development Goals: SDGs  

Shanghai Declaration  
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สามารถใช้ชีวิต ท างาน และ 
เลน่ร่วมกนัอย่างปรองดอง 

และมีสขุภาพดี 

 

การเพ่ิมทกัษะทางสงัคม 
และความรู้ 

เพ่ือช่วยให้ประชาชน 
ตดัสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สดุ 

ตอ่สขุภาพ 





            “a happier people will be more productive”       
                                         [Oswald, J.A. Proto, E. & Sgroi, D., 2014; Zelenski, M. et al., 2008] 
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Concept 

     “Health Literacy is a key outcome from health education”   
[Nutbeam, D., 2000; Rootman, I.; WHO, 2009] 

             “การจดัการทีท่ าใหเ้กิดการเข้าถึง การสร้างความเข้าใจ การตรวจสอบ และใช้ข้อมูล 
  ทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพและโรคภยัง่ายข้ึนส าหรบัทกุคนทัง้ผูป่้วย บคุลากร และประชาชนทัว่ไป” 

                                                                                                                                 (HLHCO, Sorensen, 2012)  

”measures of happiness could predict long-term productivity”   
                                                                                                                                                             [Fredrickson 2001] 

HL 

HLO 

HWP 



World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean (2012) 

HL HLO 
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Geboers, B.; Reijneveld, S.A.; Koot, J.A.R. & F. deWinter, A. (2018) 

Health literacy interventions 

Health literacy 
outcomes 
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Eating 

Shopping 

Driving 

Cooking 

Learning 

Questioning 
Understand 

Access 

Apply 

Decision 

making 

ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น 
ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร 
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องค์ประกอบของ 
Health Literacy 

 

ความสามารถ 
(abilities) 

1. เข้าถึง  
   (access) 

-การค้นหาข้อมูล  
-การกลั่นกรอง ตรวจสอบ  

2. เข้าใจ  
   (understand) 

-การจดจ า และ 
 ท าความเข้าใจ 

3. ไต่ถาม  
    (questioning) 

-การใช้ค าถาม 
 และสื่อสารเจรจา 

4. ตัดสินใจ  
    (make decision) 

-การตัดสินใจ 

5. น าไปใช้  
    (apply)  

-การเตือนตนเอง 
-การจัดการตนเอง 

 

ทักษะ  
(skills) 

-ความช านาญในการค้นหาข้อมูล  
 กลั่นกรอง และตรวจสอบ  
-ความช านาญในการจดจ า  
 และท าความเข้าใจ 
-ความช านาญในการใช้ค าถาม 
 และสื่อสารเจรจา   
-ความช านาญในการตัดสินใจ 

-ความช านาญในการเตือนตนเอง 
-ความช านาญในการจัดการตนเอง 

 

ท าได้ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว 

ว่องไว 
อัตโนมัต ิ

พลิกแพลงได ้
 

(ช านาญ-เชี่ยวชาญ) 
 

มุ่งเน้นการพัฒนาทกัษะ (skills) > ความรู้ (knowledge) 
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HL HLO 

  L 

วิ ธี ก า ร ท่ี เ ลื อ ก ใ ช้ 
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