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คานา
คูม่ อื ต้นแบบการแก้ปญั หาขาดสารไอโอดีน เล่มนี้เป็น
ผลลัพธ์จากการสังเคราะห์ความรูจ้ ากผลงานวิจยั เรือ่ ง แนวทางการ
การแก้ปญั าหาขาดสารไอโอดีน กรณีศกึ ษาภาคกลาง และเรือ่ ง แนว
ทางการแก้ปญั หาขาดสารไอโอดีน กรณีศกึ ษา จังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกับ การถอดประสบการณ์ ตกผลึกความรูจ้ ากการบริการ
วิชาการเรือ่ ง การ พัฒนาศักยภาพ อสม . และเจ้าหน้ าทีส่ าธารณสุข
ในการแก้ปญั หา ขาดสารไอโอดีนและร่วมแลกเปลีย่ นความรู้
ประสบการณ์ในการแก้ปญั หาขาดสารไอโอดีนระหว่าง นักวิจยั และ
ผูเ้ กีย่ วข้อง
สาระสาคัญข องคูม่ อื ประกอบด้วย การวางรากฐานความ
เข้าใจเกีย่ วกับปญั หาขาดสารไอโอดีน ของพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร
ตลอดจนแนวปฏิบตั ใิ นการแก้ปญั หาขาดสารไอโอดีน
อย่างไรก็ตามแนวปฏิบตั ใิ นการแก้ไขปญั หาขาดสาร
ไอโอดีนจะประสบผลสาเร็จในการแก้ปญั หามากขึน้ ถ้าได้รบั ความ
ร่วมมือจากหลายฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกับความต่อเนื่องของนโยบาย
จากภาครัฐและการเสริมแรงจากผูบ้ งั คับบัญชา
คณะผูจ้ ดั ทา
เมษายน 2554

สารไอโอดีนคืออะไร
ทาไมจึงมีความสาคัญ
สารไอโอดีน เป็ นธาตุทเ่ี กิดขึน้ ตามธรรมชาติ อยูใ่ นรูป
ของเกลือไอโอไดด์/ไอโอเดตร่างกายสร้างเองไม่ได้ เป็ น
ส่วนประกอบของฮอร์โมนไทรอยด์
ความสาคัญของสารไอโอดีน
ช่วยในการเผาผลาญอาหารทาให้เกิดพลังงาน ช่วย
การเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง ช่วยการทางาน
ของหัวใจ ตับ และกล้ามเนื้อ
ทารกในครรภ์มารดาระหว่าง 0-12 สัปดาห์แรก ต่อม
ไทรอยด์ในตัวทารกยังไม่ทางาน ทารกจะรับฮอร์โมน
ไทรอยด์โดยตรงจากมารดาผ่านรก มาควบคุมการเจริญ
พัฒนาการของสมอง ถ้าแม่ขาดสารไอโอดีนอย่างรุนแรง
จนเกิดฮอร์โมนไทรอยด์ไม่พอ ทารกจะขาดฮอร์โมน ทา
ให้พฒ
ั นาการทางสมองของทารกผิดปกติ ทารกอาจตาย
ตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ แท้ง พิการแต่กาเนิด หรือเกิดมา
ปญั ญาอ่อน เป็ นใบ้ ปญั ญาอ่อนอย่างถาวร(โรคเอ๋อ)

วัยทารกจนถึง วัยเรียน ต้องการปริมาณไอโอดีนที่
เพียงพอ หากได้รบั ไอโอดีนไม่เพียงพอ ทาให้ เป็ น โรคคอพอก
และจะมีฮอร์โมนไทรอยด์ต่า ทาให้พฒ
ั นาการ สมองช้าลง เชาว์
ปญั ญาลดลง สติปญั ญาด้อย สูญเสียการได้ยนิ และมีความ
ผิดปกติทางระบบประสาทและการเคลื่อนไหว มีงานวิจยั พบว่า
เด็กทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณทีม่ กี ารขาดสารไอโอดีน มีระดับสติปญั ญา
ต่ากว่าเด็กทีอ่ าศัย อยูบ่ ริเวณทีไ่ ด้รบั สารไอโ อดีนเพียงพอ ถึง
13.5 จุดไอคิว
วัย ผูใ้ หญ่ ยังต้องการไอโอดีนเช่นกัน ถ้า
ได้รบั
ไม่เพียงพอจะเกิดโรคคอพอก ฮอร์โมนไทรอยด์ต่าและมี
ภาวะแทรกซ้อน เช่น มีอาการเกียจคร้าน เชื่องช้า ง่วงซึม
ผิวหนังแห้ง ทนความหนาวเย็นไม่คอ่ ยได้ เสียงแหบ ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ และท้องผูก

คนไทยแต่ละช่วงวัย ต้องการสารไอโอดีน
ในแต่ละวันเท่ากันหรือไม่
ความต้องการสารไอโอดีนในหนึ่ งวัน
ข้อกาหนดการได้รบั สารอาหารสาหรับคนไทย
รับประทานไอโอดีนให้ได้วนั ละ 150 ไมโครกรัมต่อวัน

ควร

หญิงตัง้ ครรภ์ หญิงให้นมบุตร ต้องการประมาณวันละ
220-270 ไมโครกรัม เนื่องจากมีการขับออกทางปสั สาวะ
เพิม่ ขึน้ และลูกใช้ในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์
เด็กอายุต่ากว่า 6 เดือนควรรับประทานไอโอดีน วันละ
40-90 ไมโครกรัม เพราะในนมแม่ของคนไทย มีไอโอดีน
ประมาณ 55 ไมโครกรัมต่อ 100 ซีซี (ระดับทีเ่ หมาะสม
ควรจะมีปริมาณมากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อ100 ซีซ)ี
เด็กเล็ก อายุ 1-8 ปี ควรรับประทานไอโอดี นวันละ 90
ไมโครกรัม
เด็กโต อายุ 9-13 ปี ควรรับประทานไอโอดีนวันละ 120
ไมโครกรัม
วัยอื่นๆ ควรรับประทานไอโอดีนวันละ 150 ไมโครกรัม

ทราบได้อย่างไรว่าขาดสารไอโอดีน
ความรุนแรงของอาการที่เกิ ดจากการขาดสาร
ไอโอดีน ขึน้ กับ เพศ วัย และ ระยะเวลาในการขาดสาร
ไอโอดีน
ถ้าขาดเล็กน้อย ก็แทบจะไม่พบอาการผิดปกติใดๆ แต่
หากปล่อยให้ขาดไอโอดีนมากขึน้ หรือขาดเป็ นเวลานาน จะทา
ให้รา่ งกายมีการปรับตัวเอง โดยการหลังฮอร์
่ โมนทีเ่ รียกว่า TSH
เพือ่ กระตุน้ ให้ต่อมไทรอยด์ทางานมากขึน้
แต่ ถา้ ไม่สามารถ
ปรับตัวให้อยูใ่ นภาวะสมดุลได้ ร่างกาย จะแสดงอาการออกมา
เช่น
หากขาดในขณะตัง้ ครรภ์ มีผลต่อ ตัวอ่อนในครรภ์ อาจ
ทาให้ แท้ง ปัญญาอ่อน (โรคเอ๋อ ) เชาว์ปญั ญาลดลง
สูญเสียการได้ยนิ และมีความผิดปกติทางระบบประสาท
และการเคลื่อนไหว
ความฉลาดจะลดลง
บางราย อาจมีอาการผิวแห้ง หยาบ ผมแห้งเสีย เสียง
แหบ ขี้ลืม น้ าหนักเพิ ม่ ขี้หนาว เบื่ออาหาร เป็ นต้น

ระดับความรุนแรงของการขาดสาร
ไอโอดีนวัดได้อย่างไร
ดัชนี ชี้วดั ความรุนแรงของการขาดสารไอโอดีน
จากเกณฑ์กาหนดขององค์การอนามัยโลก ปี 2007
แบ่งระดับความรุนแรงของการขาดสารไอโอดีน ดังนี้
ระดับรุนแรง หมายถึง ร้อยละของจานวนทารกทีม่ คี า่
TSH มากกว่า 11.25 ตัง้ แต่รอ้ ยละ 40 ขึน้ ไป
ระดับปานกลาง หมายถึง ร้อยละของจานวนทารกที่
มีคา่ TSH มากกว่า 11.25 ระหว่างร้อยละ 20-39
ระดับเล็กน้อย หมายถึง ร้อยละของจานวนทารกที่
มีคา่ TSH มากกว่า 11.25 ระหว่างร้อยละ 3-19.9
ไม่ขาดสารไอโอดีน หมายถึง ร้อยละของจานวน
ทารกทีม่ คี า่ TSH มากกว่า 11.25 น้อยกว่าร้อยละ 3

การขาดสารไอโอดีนในระดับพืน้ ที่คืออะไร
ตัวชี้วดั การขาดสารไอโอดีนระดับพืน้ ที่ ดังนี้
จากเกณฑ์กาหนดขององค์การอนามัยโลก ปี 2007
กาหนดตัวชีว้ ดั การขาดสารไอโอดีนในระดับพืน้ ที่ 2 ตัวชีว้ ดั
1. ระดับไอโอดีนในปสั สาวะของหญิงตัง้ ครรภ์
พืน้ ทีท่ ม่ี สี ดั ส่วนของหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี คี า่ ไอโอดีนใน
ปสั สาวะน้อยกว่า 150 g/L เกินร้อยละ 50 ถือว่าเป็ นพืน้ ทีข่ าด
สารไอโอดีน
2. ครัวเรือนทีม่ กี ารใช้เกลือเสริมไอโอดีนทีม่ คี ุณภาพ
ความครอบคลุมของครัวเรือนทีม่ กี ารใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนทีม่ คี ุณภาพ ( 30 ppm) อย่างน้อย ร้อยละ 90 เป็ น
ระดับทีม่ คี วามเชื่อมันว่
่ าประชาชน จะได้รบั สารไอโอดีนอย่าง
ทัวถึ
่ งและเพียงพอ
จังหวัดสมุทรสาครขาดสารไอโอดีนหรือไม่
สถานการณ์ การขาดสารไอโอดีน จังหวัดสมุทรสาคร
ในปี พ.ศ. 2552 จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ภี าวะ
ขาดสารไอโอดีนอยูใ่ นระดับเล็กน้อย รายละเอียดดังตารางที่ 1
และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ร้อยละของผลตรวจเลือดเด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึน้ ไป ที่
มีค่าTSH >11.25 mU/L พ.ศ. 2548-2552 จาแนกรายอาเภอและ
ภาพรวมของแต่ละจังหวัด
จังหวัด
2548 2549 2550 2551 2552
สมุทรสาคร
อ. เมือง
25.85 26.90 16.68 20.83 16.51
อ.กระทุ่มแบน
15.74 17.05 10.15 10.30 10.53
อ. บ้านแพ้ว
24.40 20.19 13.27 16.22 12.34
สมุทรสาคร
21.96 22.51 13.98 16.34 14.00
แหล่งทีม่ า: ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม, 2553

ตารางที่ 2 ผลตรวจ Urine Iodine เดือน พ.ย. 53 กับ TSH
in New Born ก.ย. 52 - ส.ค. 53
ปริมาณสารไอโอดีนทีพ่ บใน
ปริมาณไทรอยด์ฮอร์โมนในทารก
ปสั สาวะของหญิงตัง้ ครรภ์
แรกเกิด 2 วัน
TSH >11.25 mU/L
น้อยกว่า 150 g/L
ร้อยละ 51.71
ร้อยละ 12.2
แหล่งที่มา
Urine Iodine จากห องปฏิบตั กิ าร โรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพ ศูนย
อนามัยที่ 4 ค า TSH in New Born จากศูนย วิทยาศาสตร การแพทย
สมุทรสงคราม

ทาไมพืน้ ที่ที่มีการผลิ ตเกลือทะเล จึงขาดสารไอโอดีน
ผลจากการวิเคราะห์เอกสารและผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
พบว่าจังหวัดสมุทรสาคร เป็ นพืน้ ทีข่ าดสารไอโอดีน ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็ น
แหล่งเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลก็ตาม
จากการสุม่ ตรวจเกลือทะเล พบสารไอโอดีนน้อยกว่า
1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
กล่าวคือ
เกลือทะเลทีไ่ ด้ตาม
ธรรมชาติ มีปริมาณไอโอดีนน้อยมากไม่ถงึ 1 ไมโครกรัมต่อ
เกลือ 1 กรัมเท่านัน้ ซึง่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
(1 มิลลิกรัม เท่ากับ 1,000 ไมโครกรัม)
เกลือทะเล 1 ช้อนชา มีไอโอดีน 10-25 ไมโครกรัม ต้อง
รับประทานถึง 15 ช้อนชา จึงจะได้รบั ไอโอดีนเพียงพอ แต่จะทา
ให้ไตวายไปก่อน เพราะไตต้องทางานหนักเพือ่ ขับโซเดียม
(ความเค็มจากเกลือ)ทีเ่ กินออกจากร่างกาย
ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องเสริ มไอโอดีน
ในเกลือทะเลหรือเกลือสมุทร

ตารางที่ 3 ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคจากแหล่งต่างๆ
ชนิด
แหล่งผลิต
ชนิดของเกลือ
ปริมาณ
ไอโอดีน
เกลือ เกลือ
(mg/kg)
เม็ด
ปน่
เกลือทะเล สมุทรสงคราม
/
0.44
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เพชรบุร ี

/
/
/
/

0.36
0.37
0.25
0.32

แหล่งทีม่ า : Wannaratana L.Natural Salt in Thailand. Nutrition Division,
Department of Health, Ministry of Public Health. March 1994. (อ้างถึงใน
มหาวิทยาลัยมหิดล. (มปป.) รอบรูเ้ รื่องไอโอดีน: บทที่ 3 เกลือเสริมไอโอดีน. ค้น
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2553, จาก http://mulinet6.li .mahidol .ac.th/cd-rom/CDROM0315T/chapter1/qs011_1.htm )

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกลือบริ โภค
(ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553) สาระสาคัญคือ เกลือบริโภคเป็ น
อาหารทีก่ าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ทัง้ นี้ เกลือบริโภค
หมายความว่า เกลือแกงทีใ่ ช้เป็ นอาหารหรือใช้เป็ นส่วนผสม
หรือเป็ นส่วนประกอบของอาหาร และกาหนดว่า เกลือบริโภค
ต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า
30 มิลลิกรัมต่อเกลือ
บริโภค 1 กิโลกรัม

จากการสุม่ ตัวอย่างเกลือเสริมไอโอดีนทีจ่ าหน่ายใน
ท้องตลาดและจากกระบวนการผลิตของภาคกลางระหว่างเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2553 จานวน 71 ตัวอย่าง พบว่า มี 27
ตัวอย่างที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ และช่วงค่าปริมาณสารไอโอดีนที่
ตรวจพบอยูใ่ นช่วง 1.58-285 ppm. (นิพทั ธา ชาติสุวรรณและว
ริพสั ย์ อารีกุล, 2553) สาหรับในอาหารทัวๆไป
่
มีไอโอดีนอยูใ่ น
ปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ใน
ผักสด ไข่ไก่ ไข่เป็ ด ไก่ หมู วัว น้ าหนัก 1 ขีด มีไอโอดีนไม่ถงึ
60 ไมโครกรัม ทาให้ตอ้ งกินในปริมาณมากต่อวันจึงจะได้รบั สาร
ไอโอดีนเพียงพอ
ทาอย่างไรจึงไม่ขาดสารไอโอดีน
อันดับแรกต้องเปลีย่ นความเชือ่ ความคิ ด หรือ
ทัศนคติ ต่อสารไอโอดีน ให้เข้าใจถูกต้องเห็นความสาคัญ และ
ตระหนักถึงภาวะอันตรายต่อสุขภาพถ้าขาดไอโอดีน
1. รับประทานอาหารที่มีไอโอดีนให้เพียงพอ
อาหารทีม่ ไี อโอดีนสูงได้แก่ อาหารทะเล เช่น ปลาทะเล
ปู หอย สาหร่ายทะเล หรือพืชทีอ่ ยูร่ มิ ทะเล ปลาทะเล 100 กรัม

(1 ขีด ) มีสารไอโอดีนประมาณ 50-90 ไมโครกรัม ต้อง
รับประทานตัง้ 10-15 ช้อนโต๊ะจึงจะพอ สาหร่ายทะเล 100 กรัม
(1 ขีด) มีสารไอโอดีนประมาณ 200 ไมโครกรัม แต่ไม่แนะนาให้
กินเพราะปริมาณไอโอดีนในสาหร่ายไม่คงตัว และ
เราไม่
สามารถรับประทานอาหารเหล่านี้เป็ น ประจาทุกวัน ได้ เพราะ
อาจทาให้ได้รบั สารอาหารตัวอื่นที่ส่งผลต่อสุขภาพตามมา
เช่น โคเลสเ ตอรอลที่เกิ นความต้องการของร่างกาย ห รือ
โซเดียมที่ไตต้องขับออก จึงต้องเลือกรับประทานให้
หลากหลายในอาหารแต่ละมือ้ แต่ละวัน ไม่ซา้ ซาก สลับ
ประเภทอาหารและกระจายออกไป
2. ปรุงอาหารด้วยเกลือเสริ มไอโอดีน
เกลือ เสริม ไอโอดีน 5 กรัม (1 ช้อนชา) มีไอโอดีน
150 - 250 ไมโครกรัม ปกติคน เรากินเกลือประมาณวันละ
5 กรัม หรือ 1 ช้อนชา(เท่ากับข้อแนะนาการกินเกลือตาม
ธงโภชนาการ) หรือถ้ากินเกลือเสริมไอโอดีนเฉลีย่ 2 กรัมจะ
ได้รบั ไอโอดีนวันละ 60 ไมโครกรัม ซึง่ พอเพียงทีจ่ ะป้องกัน
การเกิดโรคจากการขาดไอโอดีนหรือโรคคอพอกได้

การเลือกซื้ อเกลือต้องมี ฉลาก ระบุวา่ เกลือบริ โภค
เสริ มไอโอดีน และมี อย.กากับ จากประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง “เกลือบริโภค” ผูผ้ ลิตแสดงข้อความไว้บน
ฉลาก เช่นในกรณีใช้ “ “เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ….%”, “ใช้
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ”, “ผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ”
ในกรณีทเ่ี ติมในผลิตผลสุดท้าย ใช้ขอ้ ความ “ไอโอดีน ….
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ” หรือ “ใช้ไอโอดีนเป็ นส่วนผสม ” หรือ
“ผสมไอโอดีน”
ตัวอย่างฉลากเกลือเสริมไอโอดีน

3. เลือกบริ โภคอาหารที่มีการใช้เกลือเสริ มไอโอดีน
เลือกอาหารทีม่ สี ว่ นประกอบของเกลือไอโอดีน หรือ
ใช้เกลือไอโอดีนเป็ นส่วนประกอบของอาหาร ซึง่ จะมีการระบุท่ี
ฉลากโภชนาการข้างกล่อง หีบห่อ หรือบรรจุภณ
ั ฑ์
4. เลือกบริ โภคอาหารที่เสริ มไอโอดีน
เลือกอาหารทีม่ กี ารเสริมไอโอดีนมารับประทาน โดย
อ่านฉลากโภชนาการที่มีการระบุว่าเป็ นอาหารที่มีการ
เสริ มไอโอดีน
น้าปลา ซอสปรุงรสเสริ มไอโอดีน ควรเลือกซือ้
น้ าปลา หรือซอสปรุงรสทีม่ กี ารระบุวา่ มีการเสริมไอโอดีน ซึง่ ใน
ปริมาณ 1 ช้อนชามีไอโอดีน 40 ไมโครกรัม ให้รบั ประทานได้
แค่วนั ละไม่เกิน 2-3 ช้อนชา เพียงพอต่อความต้องการไอโอดีน
ในแต่ละวัน
น้าดื่มเสริ มไอโอดีน 1 ลิตร จะมีไอโอดีน 150-250
ไมโครกรัม
.
บะหมี่เสริ มไอโอดีน บะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูปมีการเติม
ไอโอดีนในซองเครื่องปรุงในปริมาณ 50 ไมโครกรัม

ไข่สดเสริ มไอโอดีน ในไข่ไอโอดีน 1 ฟอง จะมี
ไอโอดีนประมาณ 150-250 ไมโครกรัม รับประทานวันละฟอง
เท่านัน้ และต้องระวังในผูท้ ม่ี ภี าวะไขมันในเลือดสูง ถ้า
รับประทานไข่แล้วต้องลดหรือจากัดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ใน
มือ้ อื่นของวันนัน้ ด้วย
กล้วยตากเสริ มไอโอดีน ใน 1 หน่วยบริโภค
หรือ 3-4 ผล มีไอโอดีน 100 ไมโครกรัม รับประทานวันละ 1
หน่วยบริโภคก็เพียงพอ
5. สารวจการกิ น ว่าได้รบั สารไอโอดีนพอหรือยัง
หมันส
่ ารวจการกินว่าแต่ละวันเลือกกินอาหารทีเ่ ป็ น
แหล่งไอโอดีนเท่าไรแล้วเพียงพอหรือไม่
6. เลี่ยงการรับประทานผักกลา่ แบบดิ บบ่อยเกิ นไป
การรับประทานผักตระกูลกะหล่าแบบดิบๆ จะได้สารที่
ขัดขวางการใช้ไอโอดีน ไม่ควรรับประทานแบบดิบบ่อยๆ ควร
ทาให้สุกก่อนรับประทาน

7. หญิ งตัง้ ครรภ์และให้นมบุตรควรได้รบั ยาเม็ด
บารุงเลือดผสมไอโอดีน
หญิงตัง้ ครรภ์และให้นมบุตร ต้องการไอโอดีนมากเป็ น
พิเศษ จากอาหารจะไม่เพียงพอ ต้องได้จากยาเม็ดบารุงเลือดที่
มีสว่ นผสมไอโอดีน ตัง้ แต่ในระยะตัง้ ครรภ์จนถึงหลังคลอดอย่าง
น้อย 6 เดือน เพือ่ ให้น้ านมซึง่ เป็ นอาหารทารกมีไอโอดีน
เพียงพอด้วย เน้นหญิงตัง้ ครรภ์และให้นมบุตรตระหนักถึง
ความสาคัญเพือ่ ความใส่ใจต่อการรับประทานเสริม
ถ้ารับประทานสารไอโอดีนมากเกิ นความต้องการ
จะเกิ ดพิ ษหรือไม่
อันตรายจากการได้รบั สารไอโอดีนมากเกิ นความต้องการ
จากการศึกษาวิจยั พบว่าถ้ารับประทานไอโอดีน หรือ
ไอโอไดด์ในอาหารถึงวันละ 2-3 มิลลิกรัม ซึ่งมากกว่าข้อกาหนด
ถึงเกือบ 20 เท่าก็ยงั ไม่เป็ นอันตรายแต่อย่างใด

ปัจจัยอะไรบ้างที่สมั พันธ์กบั การเลือก
ซื้อเกลือเสริ มไอโอดีน
จากผลการวิจยั พบว่ามีปจั จัยบางอย่างทีเ่ กีย่ วกับการ
เลือกซือ้ เกลือเสริมไอโอดีนของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสงครามและเพชรบุรี เช่น
เพศ
เพศหญิงเลือกซือ้ เกลือทัง้ สองชนิด ส่วนเพศชายจะ
เลือกซือ้ เกลือเสริมไอโอดีนมากกว่า
อายุ
อายุ 31ปี ขึน้ ไป เลือกซือ้ เกลือเสริมไอโอดีนมากกว่า
เกลือธรรมดาหรือเกลือทัง้ สองชนิด แต่อายุ ต่ากว่า 30 ปี จะซือ้
เกลือทัง้ สองชนิดมากกว่าเกลือเสริมไอโอดีนหรือเกลือธรรมดา
จานวนสมาชิ กในครอบครัว
จานวนสมาชิก 3-4 คน จะเลือกซือ้ เกลือเสริมไอโอดีน
มากกว่าเกลือธรรมดา

ปัจจัยอะไรบ้างที่สมั พันธ์กบั การใช้
เกลือเสริ มไอโอดีน
ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษากับมัธยมศึกษา มีพฤติกรรมการใช้
เกลือเสริมไอโอดีนเป็ นบางครัง้ มากทีส่ ุด ส่วนระดับปริญญาตรี
มีพฤติกรรมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนเป็ นประจา
ฐานะครอบครัว
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้เกลือเสริม
ไอโอดีน ฐานะยากจนมาก ยากจน และฐานะปานกลางใช้เกลือ
เสริมไอโอดีนเป็ นบางครัง้ มากทีส่ ุด ส่วนฐานะดีใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนเป็ นประจา

ผูบ้ ริ โภคชาวสมุทรสาครมีความรู้ ความเข้าใจ
และความเชื่อเกี่ยวกับเกลือทะเลและ
เกลือเสริ มไอโอดีนอย่างไร
ผูบ้ ริโภคเชื่อว่าเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรมีสารไอโอดีน
โดยเฉพาะเกลือแม่กลอง เป็ นเกลือคุณภาพ ขาว สะอาด
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ทราบว่าการขาดไอโอดีนทาให้เป็ น
โรคคอพอก รองลงมาคือปญั ญาอ่อน (โรคเอ๋อ)
ทาไมไม่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีนถนอมอาหาร
แหล่งทีม่ าของความเค็ม ทีผ่ บู้ ริโภคนิยมใช้มากทีส่ ุดคือ
ซอส ซีอว้ิ เต้าเจี้ ยว ร้อยละ 81.8 รองลงมาได้แก่น้ าปลา ร้อยละ
11.8 และเกลือ ร้อยละ 5
ผูบ้ ริโภคบางคนเชื่อว่า การใช้เกลือเสริมไอโอดีน
ถนอมอาหารทาให้อาหารเน่าเสีย และต้องใช้ในปริมาณมากขึน้
ทาให้เพิม่ ต้นทุนการผลิต

ความคิ ดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องต่อสถานการณ์ และ
การแก้ปัญหาขาดสารไอโอดีนของ
จังหวัดสมุทรสาครเป็ นอย่างไร
ผูบ้ ริหารทัง้ ส่วนของสาธารณสุขและส่วนท้องถิน่
มีความคิดเห็น ดังนี้
ด้านทัศนคติ /ความเชื่อ/ความตระหนัก
เชื่อว่าเกลือสมุทร/ อาหารทะเลมีไอโอดีน
ไม่มนใจกระบวนการตรวจสอบสารไอโอดี
ั่
น
ข้อมูลเกีย่ วกับไอโอดีนทีม่ อี ยูข่ ดั แย้ง ไม่ชดั เจน
ด้านการส่งเสริ ม /สนับสนุน
ทุกระดับ/ภาคส่วนควรร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปญั หาไอโอดีนตามบทบาท และพันธกิจของตน
กระบวนการดาเนินงาน เน้นแก้ปญั หาสอดคล้องกับ
บริบทของพืน้ ที่ และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
สร้างความรู้ ความเข้าใจทีช่ ดั เจน โดยเฉพาะผลการ
ตรวจคุณภาพเกลือ ให้ความรูผ้ า่ นสื่อต่างๆ เชิงรุก เช่น
ผ่านทางโทรทัศน์
การเสริมไอโอดีนในเกลือรวมทัง้ ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ต้องควบคุมให้ได้มาตรฐานและผ่านกระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพทีเ่ ชื่อถือได้ รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ผล
การตรวจสอบให้ผเู้ กีย่ วข้องได้ทราบอย่างทัวถึ
่ ง
ด้านกากับดูแล
ผูเ้ กีย่ วข้องร่วมมือกากับดูแลให้ผบู้ ริโภคได้รบั เกลือเสริม
ไอโอดีนอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
กากับให้ปริมาณไอโอดีนมาตรฐาน
ผูป้ ระกอบการ
ด้านทัศนคติ /ความเชื่อ/ความตระหนัก
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่เชื่อและตระหนักว่าไอโอดีนมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย
ด้านส่งเสริ ม /สนับสนุน
ผูป้ ระกอบการเต็มใจสนับสนุ นการเติมสารไอโอดีนใน
เกลือเพราะตระหนักและเห็นความสาคัญ
ด้านความกังวล/คับข้องใจ
เชื่อว่าเกลือสมุทรมีไอโอดีน แต่ผลวิจยั บอกว่ามีน้อย
ค่าใช้จา่ ยสาหรับเครื่องมือผสมสารไอโอดีนมีราคาแพง
ไอโอดีนหายาก ชุดทุดสอบหาซือ้ ยาก
ไม่รกู้ ระบวนการเติมไอโอดีนในเกลือเม็ดทีท่ าให้คงอยู่
นานและไม่สญ
ู เปล่า
การได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้า

7 ขัน้ ตอนในการแก้ปัญหาขาดสารไอโอดีน
แนวปฏิ บตั ิ ในการแก้ไขปัญหาขาดสารไอโอดีน
การแก้ไขปญั หาขาดสารไอโอดีนของจังหวัดสมุทรสาคร
ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้มกี ารตกผลึกจาก
ประสบการณ์ในการดาเนินงาน จากข้อเสนอแนะ มาตรการและ
แนวทางทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั รวมทัง้ การแลกเปลี่ ยนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างนักวิจยั และนักปฏิบตั ริ วมทัง้ ผูบ้ ริหารที่
เกีย่ วข้อง สรุปออกมาเป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการแก้ไขปญั หาขาด
สารไอโอดีนได้ดงั นี้
ขัน้ ตอนที่ 1
กาหนดหรือทบทวนนโยบายการแก้ไขปญั หาขาดสาร
ไอโอดีนโดยผูบ้ ริหารสูงสุด และถ่ายทอดตามลาดับสายการ
บังคับบัญชา
ขัน้ ตอนที่ 2
ประชุมระดมสมอง เพือ่ สร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักเกีย่ วกับปญั หาขาดสารไอโอดีน โดยเปิดเวทีรว่ ม
ระหว่างผูบ้ ริหารสูงสุดของแต่ละพืน้ ที/่ จังหวัด คณะผูบ้ ริหารที่
เกีย่ วข้อง ตัวแทนระดับปฏิบตั กิ าร ตัวแทนภาคประชาสังคม
ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

เวทีประชุมระดมสมอง

ขัน้ ตอนที่ 3
ศึกษาสถานการณ์ปญั หา ค้นหาสาเหตุของปญั หา
และค้นหาศักยภาพในการแก้ไขปญั หา โดยคณะผูบ้ ริหาร
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตัวแทนระดับปฏิบตั กิ าร ตัวแทนภาคประชาสังคม
ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ขัน้ ตอนที่ 4
คืนข้อมูลแก่ผเู้ กีย่ วข้อง เติมเต็มส่วนทีข่ าด และ
ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูล ทาให้ ผูเ้ กีย่ วข้อง เข้าใจปญั หา
ตรงกัน ทุกแง่ทุกมุม นาไปสูก่ าร วางแผนแก้ไขปญั หาตาม
บทบาท หน้าที่
ทัง้ นี้จะต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารผลการดาเนินงานเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ดาเนินการ
โดยคณะกรรมการทีม่ าจากตัวแทนคณะผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง

ตัวแทนระดับปฏิบตั กิ าร ตัวแทนภาคประชาสังคม ภาครัฐและ
เอกชน ตัวแทนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย นักประชาสัมพันธ์
/
สื่อสารมวลชน

ขัน้ ตอนที่ 5
ดาเนินการแก้ไขปญั หาอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนและ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการดาเนินงาน

การแก้ไขปญั หายึดหลักคิดว่าบูรณาการงานหรือพันธกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน ยึดพืน้ ที่เป็ นหลัก ใช้ปัญหาเป็ นตัวตัง้
ทัง้ นี้ผปู้ ฏิบตั ิ ตัวแทนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย นักประชาสัมพันธ์/
สื่อสารมวลชน จะต้องร่วมเป็ นทีมเดียวกันเพือ่ ขับเคลื่อนการ
แก้ไขปญั หาด้วยกัน ไม่ผลักภาระความรับผิดชอบไปให้ฝา่ ย
หนึ่งฝา่ ยใด
สาคัญที่สดุ คณะผูบ้ ริ หาร ต้องให้กาลังใจและ
เสริ มสร้างศักยภาพรวมทัง้ เสริ มแรงจูงใจแก่ผป้ ู ฏิ บตั ิ งาน
อย่างต่อเนื่ อง รวมทัง้ สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ

นพ.สสจ. สมุทรสาคร ร่วม
ประชุม/ อบรม ด้วยทุกครัง้

ประชุมวางแผนแก้ไขปญั หา

คุณศิรลิ กั ษณ์ มณีประเสริฐ
ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการ
แก้ไขปญั หา

นพ. สสจ. สมุทรสาคร
(นพ. ชัยรัตน์ เวชพานิช)
จนท. สธ. และคณะวิทยากร

คุณสมจิตต จันทร์อมั พร
ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการ
แก้ปญั หาแก่ อสม.

นพ. สสจ. สมุทรสาคร
(นพ. ชัยรัตน์ เวชพานิช)
ให้นโยบายและมาตรการแก้ไข
ปญั หาขาดสารไอโอดีนแก่ อสม.

อ.วิรดา อรรถเมธากุล
ให้ความรูแ้ ละข้อมูลสาคัญ
เกีย่ วกับสารไอโอดีน

ทีมวิทยากรจาก
วิทยาลัยพยาบาลฯ ราชบุร ี

นพ. สสจ. สมุทรสาคร
อสม. และคณะวิทยากร

พวกเราอยาก
ได้ ไวนิลที่ต้งั
โชว์น่ันครับ
จัดให้ เลยครับ
สอ. ละ 1 ชุด
อยากได้ อะไรอีก
บอกเลยครับ

ขัน้ ตอนที่ 6
กากับ ติดตาม ประเมินผล การแก้ปญั หาและให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับแก่ผเู้ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เผยแพร่ผลการติดตาม
ขัน้ ตอนนี้ คณะกรรมการทีม่ าจากตัวแทนคณะผูบ้ ริหารที่
เกีย่ วข้อง ตัวแทนระดับปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้อง ตัวแทนภาค
ประชาสังคม ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง ตัวแทนผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย นักประชาสัมพันธ์/ สื่อสารมวลชนจะต้องให้การกากับ
ติดตาม ประเมินผลอย่างสม่าเสมอ และที่สาคัญต้องสะท้อน
ข้อมูลกลับไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง
ขัน้ ตอนที่ 7
พัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงานและถอดบทเรียนสรุป
องค์ความรูเ้ พือ่ เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์
กล่าวโดยสรุป ขัน้ ตอนการปฏิบตั แิ ต่ละขัน้ ตอนจะต้องมี
การถอดบทเรียนและนาผลทีไ่ ด้มาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โดยคณะกรรมการทีม่ าจากตัวแทนคณะผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัวแทนผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย นักประชาสัมพันธ์ / สื่อสารมวลชน
รวมทัง้ ต้องถ่ายทอดหรือเผยแพร่ไปยังผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ประโยชน์
ต่อกลุม่ เป้าหมาย/พืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ด้วย
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