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รายงานสรุป 
เร่ืองการขจัดโรคขาดสารไอโอดีน ผ่านการด าเนินงานในท้องถิ่น ปี 2552-2553 

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 

หลกัการและเหตุผล 
ภาวะขาดสารไอโอดีนเป็นภาวะทุพโภชนาการท่ีเกิดข้ึนกบัประชากรทัว่โลก และเป็นสาเหตุท่ีพบ

บ่อยท่ีสุดของภาวะปัญญาอ่อนและความเสียหายต่อสมอง การไดรั้บสารไอโอดีนไม่พอของหญิงตั้งครรภจ์ะ
ส่งผลใหเ้กิดความดอ้ยของสมองในทารกและเด็ก รวมทั้งสภาพร่างกายแคระแกร็น และมีความเส่ียงต่อการ
แทง้บุตรสูง ส่วนเด็กท่ีไม่ไดรั้บสารไอโอดีนเพียงพอ    จะมีสมองและร่างกายของท่ีเติบโตชา้กว่าปกติ ซ่ึง
อาจส่งผลใหท้าํให้หยุดการเจริญเติบโต และมีส่วนทาํให้ไอคิวของเด็กตํ่าลง อาการผิดปกติเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
สามารถป้องกนัได ้
 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยจึงให้ความสําคญักบัการส่งเสริมให้เด็ก และประชาชนทุกคนไดรั้บ
สารไอโอดีนอยา่งเพียงพอ โดยการผลกัดนันโยบายให้ผูผ้ลิตเกลือเติมสารไอโอดีนในเกลือทุกประเภท ซ่ึง
จะเป็นวธีิท่ีสามารถรับประกนัไดว้า่ประชาชนจะไดรั้บสารไอโอดีนไดท้ัว่ถึง  

อย่างไรก็ดี ขอ้มูลจากการสํารวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทยโดยการใช้พหุดชันีแบบจดักลุ่ม 
(MICS) ในปีพ.ศ. 2549 แสดงให้เห็นวา่ เพียงร้อยละ 55 ของครอบครัวคนไทยท่ีบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
ท่ีไดคุ้ณภาพ  ทางภาคใตแ้ละภาคกลางของประเทศ อตัราการบริโภคเกลือท่ีมีสารไอโอดีนมีสูงกวา่เล็กนอ้ย
อยูท่ี่ร้อยละ 60  แต่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กลบัลดตํ่าลงไปถึงร้อยละ 23 เท่านั้น การสํารวจยงัเสดงให้
เห็นวา่ ครัวเรือนในเมืองมกัจะบริโภคเกลือท่ีมีสารไอโอดีนมากกวา่ครัวเรือนท่ีอยูใ่นชนบท และครัวเรือนท่ี
มีฐานะดี จะบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนมากกวา่ครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจน (ร้อยละ 75 กบัร้อยละ 42) 

ผลการสาํรวจน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ ปัญหาเร่ืองการขาดสารไอโอดีนน้ี มีสาเหตุมาจากขอ้มูลและความรู้ท่ีไม่
ทัว่ถึง และการไม่ครอบคลุมของเกลือเสริมไอโอดีน เน่ืองจากในหลายพื้นท่ีไม่มีการจาํหน่ายเกลือไอโอดีน
ท่ีไดม้าตรฐาน และขาดการควบคุมคุณภาพเกลืออยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะในกลุ่มผูผ้ลิตเกลือรายยอ่ยซ่ึงมีอยู่
เป็นจาํนวนมาก  
 ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งมีการรณรงค์ในกลุ่มผูบ้ริโภค เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความสําคญัของการ
ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน และเลือกซ้ือเกลือเสริมไอโอดีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนตอ้งรณรงคใ์ห้เกิด
การควบคุมคุณภาพเกลือท่ีจุดขายในพื้นท่ี  ซ่ึงองคก์ารยนิูเซฟ ประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
และกรมอนามยั เล็งเห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถมีบทบาทในส่วนน้ีไดม้าก  
 องคก์ารยนิูเซฟและกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจึงมีแผนความร่วมมือท่ีจะการส่งเสริมการใช้
เกลือไอโอดีนในทอ้งถ่ินในปี 2552-53 โดยเน้นการทาํงานทั้งในดา้นการควบคุมคุณภาพ และการส่งเสริม
พฤติกรรมและกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัและกระแสผลกัดนัในชุมชน ซ่ึงจะ
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นาํไปสู่ความตอ้งการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนท่ีเพิ่มข้ึน โดยมีกองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุขเป็นฝ่ายสนบัสนุนทางวชิาการดว้ย  
 
เป้าหมาย 
เพื่อขจดัโรคขาดสารไอโอดีนท่ีส่งผลต่อการพฒันาสติปัญญาของเด็กไทย ดว้ยการส่งเสริมการบริโภคเกลือ
ไอโอดีนในระดบัตาํบล ใหทุ้กครัวเรือนไดบ้ริโภคเกลือไอโอดีนท่ีมีคุณภาพอยา่งเพียงพอ 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหอ้ปท.และชุมชนมีการวางแผนโครงการ หรือแผนท่ียทุธศาสตร์ เร่ืองการส่งเสริมการบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีนร่วมกนั และมีการสนบัสนุนการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

2. เพื่อใชแ้นวทางการส่ือสารเพื่อการพฒันา (Communication for Development) ในการส่งเสริมการ
บริโภคเกลือไอโอดีนในระดบัตาํบล และเพิ่มส่งเสริมใหก้ารส่ือสารเร่ืองการป้องกนัโรคขาดสาร
ไอโอดีนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3. เพื่อสร้างชุมชนตน้แบบในเร่ืองการสนบัสนุนการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน (ชุมชนไอโอดีน)โดย
มีการมีส่วนร่วมของชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสามารถขยายต่อไดไ้ปยงัชุมชน
อ่ืนๆในอนาคต 

 
พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 จงัหวดัเป้าหมายไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และภาคกลาง รวม 11 จงัหวดัดงัน้ี 

 ภาคเหนือ ไดแ้ก่จงัหวดั เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่จงัหวดั นครราชสีมา ขอนแก่น ศรีสะเกษ  มหาสารคาม 
 ภาคกลาง ไดแ้ก่จงัหวดั ปทุมธานี 
 
การคดัเลือกอปท.เป้าหมาย มีการคดัเลือกร่วมกนัระหวา่งกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน องคก์าร

ยนิูเซฟ และกองโภชนาการ โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกดงัน้ี  
1. อยูใ่นจงัหวดัท่ีมีปัญหาเร่ืองการไม่บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน หรือมีผูมี้ภาวะขาดสารไอโอดีน

จาํนวนมาก 
2. เป็นพื้นท่ีท่ีมีแหล่งผลิตเกลือ 
3. มีองคก์รปกครองส่วนทอังถ่ินท่ีพร้อมร่วมงานในโครงการ 
4. ไดเ้ขา้ร่วมงานกบัโครงการเสริมสร้างศกัยภาพการส่ือสารชุมชนเพื่อการพฒันาเด็ก ในปี 2551 

เพื่อความต่อเน่ืองในการส่งเสริมศกัยภาพของชุมชน 
 ซ่ึงอปท.ท่ีไดรั้บคดัเลือก 33 แห่งมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  
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- จงัหวดัเชียงใหม่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่คะ      อ.ฝาง 
               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่งอน   อ.ฝาง 
   เทศบาลตาํบลอมก๋อย   อ.อมก๋อย 
- จงัหวดัเชียงราย  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ไร่  อ.แม่จนั 
   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าตึง  อ.แม่จนั 
- จงัหวดัแม่ฮ่องสอน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลถํ้าลอด     อ.ปางมะผา้ 
   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปางมะผา้ อ.ปางมะผา้ 
   เทศบาลตาํบลหว้ยผา   อ.เมือง 
- จงัหวดัน่าน  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองจงั  อ.ภูเพียง 
   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าเก๋ียน  อ.ภูเพียง 
   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อเกลือใต ้ อ.บ่อเกลือ 
   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลภูฟ้า  อ.บ่อเกลือ 
- จงัหวดัพะเยา  เทศบาลตาํบลปง    อ.ปง 
   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลผาชา้งนอ้ย อ.ปง 
   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาปรัง  อ.ปง 
- จงัหวดัตาก  เทศบาลตาํบลสามเงา   อ.สามเงา 
   เทศบาลตาํบลแม่กุ   อ.แม่สอด 
   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมหาวนั  อ.แม่สอด 
- จงัหวดันครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต 2  อ.เมือง 

    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนทองหลาง อ.บวัใหญ่ 
    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอรพิมพ ์ อ.ครบุรี 
 - จงัหวดัขอนแก่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนดู่  อ.หนองสองห้อง 
    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคึมชาติ  อ.หนองสองห้อง 
    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเหล่า อ.บา้นฝาง 
 - จงัหวดัศรีสะเกษ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลต๊ิกชู  อ.ภูสิงห์ 
    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัดง อ.ศิลาลาด 
    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั  อ.กนัทรารมย ์
 - จงัหวดัมหาสารคาม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่ืนชม  อ.ช่ืนชม 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเหล่าดอกไม ้ อ.ช่ืนชม 
    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบอน อ.โกสุมพิสัย 
    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไฮ อ.วาปีปทุม  

- จงัหวดัปทุมธานี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเด่ือ  อ.เมือง 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางขะแยก อ.เมือง 
เทศบาลตาํบลระแหง   อ.ลาดหลุมแกว้ 

 
กจิกรรมหลกัของโครงการ (ภาพรวม) 
 

1. การประชุมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่จัดตั้งชุมชนไอโอดีน 
จุดประสงค:์  1. เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ภาคีเครือข่าย ในการควบคุมและ

ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อผลกัดนัและสร้างความตระหนกัแก่ภาคีเครือข่ายในการดาํเนินงาน 

3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแกนนาํสุขภาพในชุมชนในการป้องกนัและควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

 

วธีิดาํเนินการ  กองโภชนาการ กรมอนามยัจดัประชุมจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ 2 รุ่น ๆละ 2 วนั 
- รุ่นท่ี 1 ภาคเหนือ จดัท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ยจงัหวดั เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 

แม่ฮ่องสอน น่าน และตาก 
- รุ่นท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง จดัท่ีจงัหวดันครราชสีมา ประกอบดว้ย

จงัหวดันครราชสีมา ขอนแก่น ศรีสะเกษ มหาสารคาม และปทุมธานี 
 

วนัท่ี   รุ่นท่ี 1 ภาคเหนือ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 
รุ่นท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 26-27 พฤษภาคม 2552 

 

กลุ่มเป้าหมาย 23 คน ต่อ จงัหวดั และ 25 คนจากส่วนกลาง รวมทั้งส้ินเป็น 278 คน 
ระดบัจงัหวดั ทอ้งถ่ินจงัหวดัหรือผูแ้ทน    

 นกัวชิาการท่ีรับผดิชอบงานป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีนระดบัจงัหวดั 
ระดบัอาํเภอ  ผูแ้ทนคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอาํเภอ 
ระดบัทอ้งถ่ิน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล / รองนายก อบต.     

    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือผูแ้ทน 
นกัวชิาการท่ีรับผดิชอบงานป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีนระดบัตาํบล 

   ผูบ้ริหารโรงเรียนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล/เทศบาล 
    อสม. /แกนนาํ / พี่เล้ียงเด็ก 2 คน 
 
การประชุมน้ีดาํเนินการโดยกองโภชนาการ กรมอนามยัโดยใชง้บประมาณท่ีองคก์ารยนิูเซฟสนบัสนุนให้
กองโภชนาการ กรมอนามยั ในปี 2551 แต่ไดมี้การเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรมน้ี และกิจกรรมอ่ืนๆท่ี
ดาํเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินดว้ย 
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ผลทีไ่ด้รับจากการประชุม  

 การสนบัสนุนใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้ความตระหนกัถึงปัญหาและให้ดาํเนินงานเร่ือง
การส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเร่ิมจาก การประชุมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในวนัท่ี 30 
เมษายน-1 พฤษภาคม ในจงัหวดัเชียงใหม่ และ 26-27 พฤษภาคม ในจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ร่วมทั้งหมด 33 แห่ง จาก 11 จงัหวดั (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน 
ตาก นครราชสีมา ขอนแก่น ศรีสะเกษ  มหาสารคาม ปทุมธานี) ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมดงัน้ี 

จากระดบัจงัหวดัและอาํเภอ (11 จงัหวดั) 

- ทอ้งถ่ินจงัหวดัหรือผูแ้ทน  
- เจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
- เจา้หนา้ท่ีจากสถานีอนามยั 
- ประธานCUP.หรือผูแ้ทน 

จากอปท. (33 อปท.) 

- นายกเทศมนตรี หรือ นายกอบต. หรือผูแ้ทน 
- ปลดัอบต. หรือปลดัเทศบาลผูแ้ทน 
- ครูผูดู้แลเด็ก 
- ครู 
- อสม./แกนนาํ 

การประชุมคร้ังนั้น ดาํเนินการโดยกองโภชนาการ กรมอนามยั มีจุดประสงคใ์ห ้

- เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ภาคีเครือข่าย ในการควบคุมและป้องกนั
โรคขาดสารไอโอดีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อผลกัดนัและสร้างความตระหนกัแก่ภาคีเครือข่ายในการดาํเนินงาน 
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแกนนาํสุขภาพในชุมชนในการป้องกนัและควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

ในการประชุมน้ี มีกิจกรรมหลกัๆไดแ้ก่ 

1. ผูเ้ช่ียวชาญจากกรมอนามยั บรรยายเร่ือง ปัญหาและสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนใน
ประเทศไทย และผูเ้ช่ียวชาญจากองค์การอาหารและยา บรรยายเร่ือง บทบาทของ อย. กบัการ
ควบคุมป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน  
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2. อาจารย์สุทธิพงษ์   วสุโสภาผล บรรยายเร่ือง แผนท่ียุทธศาสตร์ฉบบัปฏิบติัการ  เร่ือง การ
ควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน และผูเ้ขา้ประชุมไดร่้วมกนัทาํแผนท่ียุทธศาสตร์ฉบบั
ปฏิบติัการเร่ือง การควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน สาํหรับจงัหวดัของตน 

3. เจ้าหน้าท่ีจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย บรรยายถึงการให้การสนับสนุนงบประมาณแก่
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อดาํเนินการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีนในระดบั
ทอ้งถ่ิน 

 
2. สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมเกลอืไอโอดีนในระดับท้องถิ่น  

จุดประสงค ์ 1.  เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมตามแผนท่ียทุธศาสตร์เร่ืองการส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริม 
     ไอโอดีนของชุมชน 
2. เพื่อสร้างความมุ่งมัน่แก่อปท.ในการดาํเนินการส่งเสริมการใชเ้กลือเสริมไอโอดีน และ

เกิดชุมชนตน้แบบในเร่ืองการสนบัสนุนการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 
 

วธีิดาํเนินการ  -  สนับสนุนงบประมาณให้อปท.ละ 15,000 บาท เพื่อใช้ดาํเนินโครงการส่งเสริมการใช้
เกลือเสริมไอโอดีนตามแผนโครงการท่ีแต่ละอปท.ไดก้าํหนด ในระหวา่งเดือน มิถุนายน - 
พฤศจิกายน 2552    
-  อปท.ท่ีเขา้ร่วมสมทบงบประมาณมาอีกในจาํนวนท่ีเท่ากนั (15,000 บาท) หรือมากกว่า
เพื่อการดาํเนินการในโครงการขจดัโรคขาดสารไอโอดีน โดยจะระบุไวใ้นแผนปี 2553 
ของอปท. (มอบให้ในวนัไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน 2552 โดยผา่นสํานกังานส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ินของแต่ละจงัหวดั) 

 

กลุ่มเป้าหมาย  อปท. 33 แห่ง จาก 11 จงัหวดั 
 

 
3. การติดตามผล 
จุดประสงค ์ เพื่อติดตามผลการดาํเนินงานและรวมรวมบทเรียนท่ีเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างชุมชน 

ตน้แบบในเร่ืองการสนบัสนุนการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 
 

วธีิดาํเนินการ  องคก์ารยนิูเซฟ ติดตามผลของในปฏิบติักิจกรรมต่างๆของอปท. และรวบรวม
ประสบการณ์ของอปท.ท่ีมีการปฏิบติัดีเด่นเพื่อเผยแพร่ 

 
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการขจัดโรคขาดสารไอโอดีน ผ่านการด าเนินงานในท้องถิ่น ปี 

2552 
จุดประสงค ์ 1. เพื่อสรุปบทเรียนท่ีเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างชุมชนตน้แบบในเร่ืองการสนบัสนุนการ 

บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน และตกลงแนวทางขยายผลร่วมกนั 
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 2. อบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพแกนนาํในชุมชนเพื่อเป็นแกนหลกัในการส่ือสารเร่ืองเกลือเสริม
ไอโอดีนท่ีดาํเนินการในระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและนาํไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมมากท่ีสุด 
 

วนัท่ี   22-23 มีนาคม 2553 
วธีิดาํเนินการ  จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ 2 วนัใหแ้กนนาํจากอปท.ต่างๆ ในจงัหวดัเป้าหมาย 11 จงัหวดั 

ตามคู่มือการส่ือสารเพื่อการพฒันาท่ีจะพฒันาข้ึนโดยมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อติดตามความคืบหนา้ และผลสาํเร็จของโครงการในระดบัตาํบลท่ี

ไดด้าํเนินการไปแลว้  
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

ไดชุ้มชนตน้แบบ (ชุมชนไอโอดีน) 33 แห่ง ท่ีมีการดาํเนินงานเร่ืองการป้องกนัโรคขาดสาร
ไอโอดีนอยา่งต่อเน่ือง มีการวางแผนท่ียทุธศาสตร์เร่ืองการส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนร่วมกนั
ระหวา่งอปท.และชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในระดบัตาํบล ดาํเนินงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยใชห้ลกัการส่ือสารเพื่อการพฒันา (Communication for Development) เพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายท่ีใหทุ้กครัวเรือนไดบ้ริโภคเกลือไอโอดีนท่ีมีคุณภาพอยา่งเพียงพอ 
 

ตัวช้ีวดั 

1. อปท.33 แห่งมีความตระหนกัเร่ืองการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน มีแผนท่ียทุธศาสตร์เร่ืองการ
ส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน และ สนบัสนุนงบประมาณตามแผนท่ียทุธศาสตร์ 

2. แกนนาํดา้นไอโอดีน 132 คน ไดรั้บการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการส่ือสารเพื่อการพฒันา ท่ีนาํมาใช้
กบัการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 

3. จาํนวนครัวเรือนในเขตพื้นท่ี 33 อปท. ท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีน มีจาํนวนเพิ่มข้ึน  
4. โรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุกแห่งในเขตพื้นท่ี 33 อปท. มีการใชเ้กลือเสริมไอโอดีน 
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 กจิกรรมในระดับท้องถิ่น โดยอปท.ทีเ่ข้าร่วม 

 การสนบัสนุนงบประมาณแก่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีเป้าประสงคท่ี์จะให้เกิดชุมชนตน้แบบ
(ชุมชนไอโอดีน) 33 แห่ง ท่ีมีการดาํเนินงานเร่ืองการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเน่ือง มีการ
วางแผนโครงการหรือแผนท่ียุทธศาสตร์เร่ืองการส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนร่วมกนัระหว่าง
อปท.และชุมชน มีกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในระดับตําบล ท่ีดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้หลกัการส่ือสารเพื่อการพฒันาพฤติกรรม เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีให้ทุกครัวเรือนได้
บริโภคเกลือไอโอดีนท่ีมีคุณภาพอยา่งเพียงพอ  

องค์การยูนิเซฟ ให้สนับสนุนงบประมาณให้อปท.ละ 15,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบติังานใน
ระหวา่งเดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน 2552 และขอให้อปท.ท่ีเขา้ร่วมสมทบงบประมาณมาอีกในจาํนวนท่ี
เท่ากนั (15,000 บาท) หรือมากกวา่ เพื่อการดาํเนินการในโครงการขจดัโรคขาดสารไอโอดีน โดยจะระบุไว้
ในแผนปี 2553 ของอปท. 

ถึงแมว้า่องคก์ารยนิูเซฟจะไม่ไดก้าํหนดกิจกรรมในโครงการของอปท. แต่ก็ไดเ้นน้วา่โครงการของ
อปท.ควรอา้งอิงแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์เร่ืองการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีนของจงัหวดั และมีการ
ดาํเนินการไปในแนวทางเดียวกนั ใหใ้ชค้วามตอ้งการในการแกปั้ญหาเป็นตวัตั้งในการเขียนโครงการ ไม่ใช่
งบประมาณ ถา้คิดวา่การดาํเนินการให้ครอบคลุมทั้งตาํบลตอ้งใชง้บมากกวา่ท่ียนิูเซฟและอปท.จะให้ก็ควร
เขียนออกมาดว้ย เพื่อจะหาแหล่งทุนอ่ืนๆมาสนบัสนุน ถ้ามีแผนดาํเนินการเร่ืองโรคขาดสารไอโอดีนอยู่
ก่อนแลว้ในตาํบลนั้น ก็อาจเสนอกิจกรรมเพื่อเพิ่มเติมจากแผนนั้นก็ได ้

นอกจากน้ี ยงัได้เน้นย ํ้าว่า ควรคาํนึงถึงความย ัง่ยืน เช่นการให้ความรู้แก่นักเรียนและผูป้กครอง
เก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีน อีกทั้งยงัเน้นท่ีบทบาทท่ีอปท.สามารถทาํได้ นอกเหนือจากการสนับสนุน
งบประมาณ เช่น มีมาตรการท่ีจะช่วยให้มีเกลือไอโอดีนท่ีมีคุณภาพขายในพื้นท่ี  ป้องกนัไม่ให้เกลือท่ีไม่มี
ไอโอดีนเขา้มาขายในพื้นท่ี  และสุ่มตรวจเกลือในครัวเรือนอยา่งสมํ่าเสมอ   

การของบประมาณจะให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัของแต่ละจงัหวดั เป็นผู ้
รวบรวมโครงการของ 3 ตาํบลส่งมาให้องค์การยูนิเซฟ โดยโครงการท่ีส่งมาถึงองค์การยูนิเซฟ ควรไดรั้บ
การพิจารณาจากทั้งสํานกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั และสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั (หรือ
อาํเภอ) แลว้วา่ เป็นโครงการท่ีมีการวางแผนท่ีดี สามารถแกปั้ญหาโรคขาดสารไอโอดีนไดต้รงจุด และมีการ
วางแผนการติดตามและประเมินผลอยา่งรัดกุม 

เมื่อแต่ละอปท.ได้รับงบประมาณไปแล้ว ก็ได้ด าเนินกิจกรรมตามที่ได้วางไว้ ซ่ึงหลายอปท.มี
กจิกรรมทีไ่ด้ด าเนินการคล้ายคลงึกนั ดังนี ้ 
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1. ผลักดันเชิงนโยบายของท้องถิ่น – กิจกรรมเหล่าน้ีเน้นในการสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจแก่
ผูบ้ริหารหน่วยงานต่างๆและผูน้าํชุมชน ช่วยสะทอ้นปัญหาละวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อผลกัดนัให้เกิด
นโยบายของชุมชนท่ีย ัง่ยืนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และให้เกิดการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดแผนการดาํเนินงานร่วมกนั 

 ประชุมช้ีแจงสถานการณ์เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีนกบัผูบ้ริหารอปท.  

 ประชาคมเพื่อหามาตรการป้องกนัและแกไ้ขในหมู่บา้น 

 ประชุมวางแผนการดาํเนินงาน 

2. ควบคุมคุณภาพเกลือที่แหล่งผลิตและจุดจ าหน่าย – ในการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน วิธีท่ีจะ
สามารถช่วยใหทุ้กคนในชุมชนไดรั้บสารไอโอดีนอยา่งเพียงพอ คือการควบคุมคุณภาพของเกลือเสริม
ไอโอดีนท่ีมีจาํหน่ายในชุมชนให้มีสารไอโอดีนในระดบัท่ีไดม้าตรฐาน และไม่มีเกลืออ่ืนจาํหน่ายเลย 
ถา้ร้านคา้มีความรู้ความเขา้ใจกบัประโยชน์ของไอโอดีนก็จะสามารถให้คาํแนะนาํแก่ชุมชนไดด้ว้ย ใน
ชุมชนท่ีมีแหล่งผลิตเกลือ ควรมีการควบคุมคุณภาพของสินค้า ซ่ึงอปท.ควรร่วมมือกบัสํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั ฝ่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค เพื่อร่วมกนัส่งเสริมและช่วยเหลือผูผ้ลิตในพื้นท่ี ให้สามารถ
ผลิตเกลือท่ีมีมาตรฐานได ้และอาจจะตอ้งมีมาตรการลงโทษถา้ผลิตเกลือท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 

เจา้หนา้ท่ีแจกชุดไอคิทให้ผูผ้ลิตเกลือ เพ่ือใชต้รวจวดัปริมาณสารไอโอดีนในเกลือท่ีผลิต อบต.บ่อเกลือใต ้อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

 

 สาํรวจคุณภาพเกลือในร้านคา้และแหล่งผลิต 

 อบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการเสริมไอโอดีนในเกลือแก่ผูผ้ลิต  
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 ตั้งกองทุนเกลือเสริมไอโอดีน ซ่ึงชุมชนสามารถซ้ือเกลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพไดใ้น
ราคายอ่มเยา 

 มอบประกาศนียบัตร สต๊ิกเกอร์ ผา้กันเป้ือนแก่ร้านค้าและร้านอาหารท่ีใช้เกลือเสริม
ไอโอดีน 

3. เฝ้าระวงัโรคขาดสารไอโอดีนในท้องถิ่น –การตรวจสอบคุณภาพเกลือในชุมชนดว้ยชุดตรวจ I-Kit มี

ประโยชน์หลายอยา่ง เพราะนอกจากจะช่วยในการเฝ้าระวงัโรคขาดสารไอโอดีน ระบุกลุ่มเป้าหมาย

ท่ียงัไมไดใ้ชเ้กลือเสริมไอโอดีนแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี  

 สาํรวจคุณภาพของเกลือในครัวเรือน  

 ตรวจปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ ์

 อบรมอสม. เด็ก และเยาวชน ในการใชไ้อคิทเพื่อตรวจคุณภาพเกลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอนเด็กและเยาวชนให้ตรวจหาสารไอโอดีนในเกลือ โดยใชไ้อคิท อบต. เหล่าดอกไม ้อ.ช่ืนชม จ.มหาสารคาม 
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4. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนและการป้องกัน – การส่ือสารแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนในเร่ือง
โรคขาดสารไอโอดีนจาํเป็นตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ือง ผา่นส่ือหลายๆช่องทาง เช่น ส่ือส่ิงพิมพข์นาดเล็ก ส่ือ
กระจายเสียง และส่ือบุคคลจะช่วยให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด และช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความเขา้ใจและมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมมากท่ีสุด 

 อบรม อสม. และ อ.ย.นอ้ย เพื่อใหส้ามารถใหค้วามรู้แก่ประชาชนได ้

 อบรมใหค้วามรู้แก่กลุ่มเป้าหมายฉพาะกลุ่ม เช่น หญิงตั้งครรภ ์หญิงให้นมบุตร และเด็ก
ก่อนวยัเรียน 

 จดักิจกรรมใหค้วามรู้ในโรงเรียน 

 การเยีย่มบา้นเพื่อให้ความรู้และติดตามผล 

 จดังานมหกรรมต่างๆ เช่น วนัไอโอดีนแห่งชาติ มหกรรมไอโอดีน 

 ผลิตเอกสาร แผน่พบั บอร์ดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

 จดัซ้ือเกลือเพื่อแจกจ่ายคนในชุมชน 

 ประกาศเสียงตามสาย และผา่นวทิยชุุมชน 

 เดินรณรงคใ์นหมู่บา้น 

ในการอบรม การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อติดตามผลการขจดัโรคขาดสารไอโอดีน ผ่านการ
ดาํเนินงานในทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดผ้นวกเน้ือหาการอบรมเร่ืองการส่ือสารเพื่อพฒันาพฤติกรรมไปดว้ยนั้น ไดเ้นน้
ย ํ้าถึงความสําคญัของการใชก้ารบวนการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม ผา่นกิจกรรม PLA (Participatory Learning 
and Action) เพื่อกระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ มีการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง แต่จากรายงานของอปท.
ต่างๆท่ีไดรั้บ ยงัพบวา่มีการใชกิ้จกรรรม PLA เป็นเคร่ืองมือนอ้ย  
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ตรวจสอบหาสารไอโอดีนในเกลือ เทศบาลตาํบลแม่ก ุอ.แม่สอด จ.ตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอนอสม.ใชชุ้ดตรวจสอบสารไอโอดีน (ไอคิท) อบต. ผาชา้งนอ้ย  อ.ปง จ.พะเยา 
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ผลการด าเนินการ (ภาพรวม) 

โครงการของอปท.ท่ีเขา้ร่วมโครงการมีการประเมินผลโครงการโดยการเก็บขอ้มูลจาํนวนครัวเรือน
ท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีนในการประกอบอาหาร ซ่ึงควรมีการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนดว้ยชุด I-
Kit เม่ือก่อนเร่ิมกิจกรรมในโครงการและหลงัจากส้ินสุดการดาํเนินกิจกรรมต่างๆแลว้ และนาํขอ้มูลทั้งสอง
มาเปรียบเทียบกนั เพื่อหาความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  

แต่เม่ือส้ินสุดโครงการแล้ว พบว่าหลายอปท.ไม่ได้วดัหรือให้ข้อมูลพื้นฐานก่อนเร่ิมกิจกรรม 
(baseline data) จึงไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้ว่า กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการบริดภคเกกลือเสริม
ไอโอดีนท่ีดีข้ึนหรือไม่  

ในตาํบลท่ีมีการเก็บขอ้มูลทั้งก่อนและหลงักิจกรรม จาํนวนร้อยละของครัวเรือนท่ีใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนในการปรุงอาหารมีเพิ่มข้ึน เช่น อบต.หนองบวัดง (ก่อน 23.63% หลงั 64.89%) อบต.หนองไฮ 
(ก่อน 82.59%  หลงั 96.91%) แสดงให้เห็นวา่กิจกรรมท่ีดาํเนินการไปนั้นประสบความสําเร็จในการเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนของชุมชน ซ่ึงจะส่งผลให้เด็กและประชาชนไดรั้บสารไอโอดีน
อยา่งเพียงพอมากข้ึน  

เม่ือพิจารณาการประเมินผลโครงการต่างๆอยา่งละเอียดพบวา่ การประเมินผลของบางทอ้งถ่ินอาจมี
ความคลาดเคล่ือน เช่น บางอปท.มีขอ้มูลท่ีแสดงวา่จาํนวนร้อยละของครัวเรือนท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีนใน
การปรุงอาหารก่อนกิจกรรม มีมากกว่าจาํนวนร้อยละหลงัดาํเนินกิจกรรม อาจเป็นเพราะจาํนวนตวัอยา่งท่ี
เก็บมีไม่เท่ากนัและเป็นกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่ม จึงไม่สามารถสรุปไดอ้ยา่งแน่ชดัวา่กิจกรรมทาํให้ครัวเรือน
ใชเ้กลือเสริมไอโอดีนนอ้ยลง นอกจากน้ี บางอปท.วดัตรวจเกลือก่อนและหลงัการทาํกิจกรรมในช่วงเวลาท่ี
ใกลเ้คียงกนัมากเกินไป ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายอาจจะไม่เปล่ียนพฤติกรรมในทนัที 

อปท.ส่วนใหญ่ได้ประเมินความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายหลงัจบกิจกรรมใน
โครงการเท่านั้น ดงันั้น ถึงแมว้า่ขอ้มูลจากอปท.ส่วนใหญ่จะแสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจใน
กิจกรรม จาํนวนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความรู้ และใชเ้กลือเสริมไอโอดีน แต่ไม่สามารถบอกไดว้า่กิจกรรมท่ีได้
ดาํเนินการไปนั้นมีส่วนช่วยทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรั้บความรู้ในเร่ืองโรคขาดสารโอดีนมากข้ึนเพียงใด ทาํให้
เสียโอกาสในการใชข้อ้มูลเหล่าน้ีมาปรับปรุงแกไ้ขกลยทุธ์การทาํงานในอนาคต   

แต่เม่ือพิจารณาถึงการดาํเนินงานในภาพรวม โดยเฉพาะในดา้นความเขา้ใจและความสามารถของ
อปท.ในการจดักิจกรรมป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน พบว่า จากจาํนวน 20 อปท. ท่ีส่งรายงานเขา้มา มี 5 
อปท. ท่ีมีการดําเนินโครงการในระดับดีมาก ซ่ึงหมายถึงอปท.นั้ นมีการใช้กิจกรรมรูปแบบต่างๆมา
ผสมผสานกนัเพื่อผลกัดนัในทุกระดบัเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีดี ทั้งในระดบันโยบาย ระดบัชุมชน และระดบั
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บุคคล/ครัวเรือน ดาํเนินการควบคู่หรือส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั มีการวางแผนงานร่วมกนั และมีการติดตาม
และประเมินผลท่ีดี ส่วนโครงการอ่ืนๆ จาก 15 อปท. มีการจดักิจกรรมในระดบัดีหรือน่าพอใจ แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมัน่และตั้งใจทาํงาน มีการประสานงานร่วมกบักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แต่อาจสามารถพฒันา
กระบวนการในทอ้งถ่ินใหมี้ความย ัง่ยนืมากยิง่ข้ึน  

เม่ือวิเคราะห์กิจกรรมและผลของโครงการท่ีส่งมาแลว้ สามารถสรุปแนวทางท่ีนาํไปสู่ความสําเร็จ
ในการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนได ้ซ่ึงสามารถนาํไปเผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบติัสําหรับพื้นท่ีอ่ืนๆได ้
ดงัน้ี 

 

แนวทางทีป่ระสบความส าเร็จในการส่งเสริมการใช้เกลอืเสริมไอโอดีนในระดับท้องถิ่น 

 เน้นทั้งการสร้างอุปสงค์และอุปทาน (Supply & Demand) ควบคู่กัน – การส่งเสริมการใช้เกลือเสริม
ไอโอดีน จะตอ้งทาํทั้งในส่วนของผูบ้ริโภค และผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่าย เป้าหมายจะไม่ประสบความสําเร็จ
ได้หากเน้นกิจกรรมส่วนใดส่วนหน่ึงเพียงอย่างเดียว  หากประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีน แต่ไม่สามารถหาซ้ือเกลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพได ้ความรู้นั้นก็ไม่
สามารถแปลงเป็นการปฏิบติัได ้ในขณะเดียวกนั หากร้านคา้นาํเกลือเสริมไอโอดีนมาขาย แต่ประชาชน
ไม่ทราบวา่เกลือชนิดน้ีมีประโยชน์อยา่งไร ทาํไมตอ้งกินทุกวนั ก็จะไม่ซ้ือมาใช ้ 

 ใช้ทั้งมาตรการทางสังคม เพื่อควบคุมคุณภาพเกลือ และการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบที่ท าดี – สําหรับกล

ยุทธ์ท่ีใชก้บัผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายเกลือ ควรตอ้งมีทั้งไมแ้ข็งและไมอ่้อน  คือมีมาตรการทางสังคม หรือ

การบงัคบัใชก้ฏหมายอยา่งเขม้งวดและเอาจริงเอาจงั ในขณะเดียวกนัก็มีการยกย่องผูป้ระกอบการท่ีทาํ

ไดดี้ ใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่ผูป้ระกอบการคนอ่ืน และเป็นการเชิญชวนให้ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์จากแหล่งท่ี

ไดรั้บการรับรองคุณภาพ นอกจากน้ี ยงัช้ีใหผู้ป้ระกอบการเห็นถึงความสําคญัของการผลิตหรือจาํหน่าย

เกลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้ผูป้ระกอบการรู้สึกภาคภูมิใจในบทบาทของตนต่อการพฒันา

สุขภาพกายและสมองของเด็กไทย 

 ใช้การส่ือสารหลายช่องทาง ทั้งกิจกรรมใหญ่และเล็กผสมกัน – การจดักิจกรรมขนาดใหญ่ เช่น วนั
ไอโอดีนแห่งชาติ มีขอ้ดีคือ สามารถสร้างกระแสและดึงดูดความสนใจของคนท่ีมาร่วมงานไดดี้ แต่ก็มี
ขอ้เสียคือ คนในชุมชนบางกลุ่มอาจไม่ไดรั้บขอ้มูล เน่ืองจากไม่ไดม้าร่วมงาน เช่น พ่อแม่ผูป้กครองท่ี
ทาํงานนอกบา้น นอกจากน้ี การส่ือสารท่ีจะทาํให้คนจดจาํได ้จะตอ้งส่ือสารย ํ้าหลายคร้ังจากหลายๆ
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แหล่งข่าว จึงควรใช้การส่ือสารบุคคลและส่ือขนาดเล็กเสริมด้วย เช่น การเยี่ยมบา้น หอกระจายข่าว 
เอกสารแผน่พบั ป้ายประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ เพื่อเป็นการกระตุน้เตือนผูรั้บสารอยา่งสมํ่าเสมอ 

 ผนวกการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เข้ากบักจิกรรมอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกนั – สามารถบูรณาการเร่ืองโรคขาดสาร
ไอโอดีน และการใช้เกลือเสริมไอโอดีนเขา้ไปไดใ้นหลายโอกาส เช่น พูดถึงในการประชุมผูป้กครอง
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หรือประชาสัมพนัธ์ผา่นโรงเรียน เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมองและการ
เรียนรู้ของเด็ก ไม่จาํเป็นตอ้งรอใหจ้ดักิจกรรมใหญ่เร่ืองไอโอดีนโดยเฉพาะ  

 ออกแบบกจิกรรมทีช่่วยแก้ไขอุปสรรคทีเ่กดิจากทศันคติหรือความเช่ือดั้งเดิม – อุปสรรคใหญ่ท่ีพบบ่อย
ในโครงการส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนของอปท.ต่างๆ คือ ชาวบา้นมีความเห็นว่า เกลือเสริม
ไอโอดีนไม่อร่อย หรือนาํมาใช้หมกัดองไม่ได้ ซ่ึงผูด้าํเนินโครงการจาํเป็นต้องใช้กิจกรรมและการ
ส่ือสารมาช่วยลดอุปสรรคเหล่าน้ี เช่น จดัให้มีการสาธิตหรือประกวดทาํอาหารท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีน 
เพื่อแสดงให้เห็นวา่เกลือเสริมไอโอดีนไม่ไดท้าํให้รสชาติของอาหารนั้นดอ้ยลง หรือส่ือสารให้แม่บา้น
เขา้ใจวา่อาจจะมีเกลือทั้งสองแบบไวใ้นครัว เกลือเม็ดใช้เม่ือตอ้งการหมกัดองเท่านั้น ส่วนในการปรุง
อาหารปกติก็เลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีน  ถ้าไม่มีการส่ือสารหรือกิจกรรมท่ีเจาะจงไปท่ีทศันคติและ
ความเช่ือเหล่าน้ี กลุ่มเป้าหมายก็จะยงัไม่เช่ือสนิทใจและไม่ปฏิบติัพฤติกรรมตามท่ีไดรั้บคาํแนะนาํ 

 มีการระบบการเฝ้าระวังอย่างสม ่าเสมอ เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน – 
การตรวจวดัคุณภาพของเกลือเสริมไอโอดีนท่ีแหล่งผลิต ร้านคา้ และครัวเรือนอยา่งสมํ่าเสมอจะช่วยให้
มีขอ้มูลในการทาํโครงการ สามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุดมากข้ึน และช่วยให้เห็นความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากการทาํกิจกรรม   

 บูรณาการความร่วมมือ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน – ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน มีหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ภาคเอกชน (ร้านคา้ และผูผ้ลิต) โรงเรียน และชุมชนเอง ดงันั้น การวางแผนโครงการจึงจาํเป็นตอ้งให้
ทุกฝ่ายได้เข่ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ตลอดจนระบุปัญหาอุปสรรคต่อการดาํเนินการจาก
มุมมองของตนเอง จึงเขา้ใจถึงตน้ตอของปัญหา และช่วยกนัคิดแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นได ้ 
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ (ภาพรวม) 

 เห็นไดช้ดัว่าในจงัหวดัท่ีมีสํานกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัมี
การประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ดในระดบัจงัหวดั เพื่อให้คาํแนะนาํแก่อปท.ในการเขียนโครงการและ
ตรวจสอบแผนโครงการ จะช่วยใหเ้กิดโครงการท่ีมีความครอบคลุมและสามารถวางแผนกิจกรรมท่ีตรง
ประเด็น มากกวา่ในจงัหวดัท่ีไม่ไดป้ระสานความร่วมมือกนั หากสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
และสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั ไม่ไดป้ระสานความร่วมมือกนัในการพฒันาและตรวจรูปแบบของ
โครงการ จะทาํใหโ้ครงการบางโครงการไม่มีการวเิคราะห์ถึงปัญหาและการแกไ้ขท่ีตรงจุดและย ัง่ยนื 

 ในบางอปท. ความครอบคลุมและความย ัง่ยืนของกิจกรรมท่ีเสนอมามีไม่มากเท่าท่ีควร  ประเด็นท่ีพบ
บ่อยคร้ัง เช่น เน้นการแจกเกลือเสริมไอโอดีน หรือการจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ใหญ่เพียงคร้ังเดียว 
การแจกเกลืออาจจะเป็นมาตรการหน่ึงเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ แต่ไม่ควรเป็นกลยุทธ์หลกัใน
การดาํเนินงาน เพราะไม่ใช่กลยุทธ์ท่ีย ัง่ยืน ส่วนกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ใหญ่ๆ เช่น งานวนัไอโอดีน
แห่งชาติ ซ่ึงจดัเพียงแค่ปีละ 1 คร้ัง จะไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควรในการสนบัสนุนให้กลุ่มเป้าหมาย
เปล่ียนพฤติกรรม ถา้หากไม่มีกิจกรรมอ่ืนๆเสริม 

 การติดตามและประเมินผลไม่ละเอียด ทาํให้ไม่สามารถวดัผลการดาํเนินการได ้และไม่สามารถบอกได้
วา่กิจกรรมท่ีดาํเนินการไปนั้น ประสบความสาํเร็จหรือไม่เพราะอะไร ควรปรับปรุงอยา่งไรบา้ง 

 โครงการของหลายอปท. ยงัเป็นการเขียนโดยเอางบประมาณเป็นตวัตั้ ง กล่าวคือ เป็นร่างกิจกรรม
สําหรับการใช้งบประมาณท่ีไดจ้ากองค์การยูนิเซฟ ซ่ึงอาจจะทาํให้การแกไ้ขปัญหาเป็นไปอย่างแยก
ส่วน ไม่ต่อเน่ือง หรือซํ้ าซ้อน ซ่ึงจะดีกว่าถา้แต่ละตาํบลมีแผนกิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาไอโอดีนของ
ตาํบล โดยใชส้ภาพปัญหาและการแกปั้ญหาเป็นตวัตั้ง และงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ไม่วา่จะเป็น
จากแหล่งทุนใด จะเขา้มาสนบัสนุนกิจกรรมท่ีไดว้างแผนไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
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ตัวอย่างโครงการขจัดโรคขาดสารไอโอดนี ผ่านการด าเนินงานใน

ท้องถิ่น ปี 2552 
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ตัวอย่างที ่1: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอบ้านฝาง  จังหวดัขอนแก่น 
 

ส่วนที ่ 1: กรอบการด าเนินงานและข้อมูลทัว่ไป 
 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อใหทุ้กครัวเรือนมีและใชเ้กลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ 
2. เพื่อกระตุน้และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนกัถึงความสําคญัของโรคขาด

สารไอโอดีนและสามารถเลือกซ้ือเกลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ 
3. เพื่อพฒันาและส่งเสริมบทบาทของเยาวชนไทย, ผูน้าํชุมชน และผูดู้แลเด็ก

เล็กให้เป็นผูน้าํในการควบคุมคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในโรงเรียนและ
ระดบัชุมชน/หมู่บา้น 

4. เพื่อควบคุมและกาํกบัการกระจายเกลือและตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริม
ไอโอดีนทุกระดบั 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 

- จาํนวน  7  หมู่บา้น  ไดแ้ก่   บา้นหนองชาด   บา้นกระพี้    บา้นเข่ือน   บา้น
หนองแวง   บา้นเหล่า  บา้นหนองสวรรค์   บา้นหนองสุขเจริญ    จาํนวน   
1,345    หลงั       

- โรงเรียนประถมศึกษาในเขตรับผดิชอบ   จาํนวน   3  โรงเรียน 
- ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ   จาํนวน  1  แห่ง  
- จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม  จาํนวน  5,553   คน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

 

มิถุนายน 2552 – มิถุนายน  2553 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเหล่า 
สถานีอนามยับา้นหนองชาด 

 
ขอ้มูลทัว่ไปของตาํบล 

 -  จาํนวนหมู่บา้นในตาํบล  14  หมู่บา้น  

 -  จาํนวนหลงัคาเรือนในตาํบล จาํนวน  2,616  หลงั 
 -  จาํนวนประชากรในตาํบล  ชาย  จาํนวน  5,066  คน/หญิง  จาํนวน  5,137  คน 

  -  จาํนวนประชากรเด็กในตาํบล (0-18 ปี) จาํนวนประชากร 0-17 ปี จาํนวน  1,722  คน / จาํนวน
ประชากร 18-25 ปี  จาํนวน 863 คน 
 -  โรงเรียน จาํนวน 7 แห่ง, ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 2  แห่ง, สถานีอนามยั จาํนวน 2  แห่ง 
  

ส่วนที ่ 2 : ข้อมูลพืน้ฐาน ก่อนการด าเนินงาน (baseline)    
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ขอ้มูลพื้นฐาน (baseline)  -  ความครอบคลุมของเกลือไอโอดีนก่อนเร่ิมโครงการ 
  

ตวัช้ีวดัก่อนเร่ิมโครงการ จาํนวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,345 100 
ครัวเรือนท่ีไดส้าํรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 1,209 89.89 
ครัวเรือนท่ีมีเกลือเสริมไอโอดีนไดคุ้ณภาพ 897 74.19 
โรงเรียนและศพด.ในเขตพื้นท่ีอปท.ท่ีใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน 

0 0.00 

ร้านคา้ในเขตพื้นท่ี อปท. ท่ีขายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีได้
มาตรฐาน 

3 9.09 

หมายเหตุ : เก็บขอ้มูลทุกหมู่บา้น โดยเดินสาํรวจทุกหลงัคาเรือนในเขตรับผดิชอบ จาํนวนหลงัเรือนทั้งหมด 
1,345 หลงัคาเรือน  เดินสาํรวจได ้ 1,209 หลงัเรือน  ขาดการสํารวจ 136 หลงัคาเรือน  เน่ืองจากช่วงวนัเวลา
ท่ีสํารวจเจา้ของบา้นไม่อยู่บา้น เก้บขอ้มูลเม่ือเดือนมิถุนายน 2552 โดยอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) / 
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
 

ขอ้มูลทุติยภูมิอ่ืนๆ   
หน่วยงาน ผลการตรวจ TSH ในทารกแรกเกิดอาย ุ2 วนั ข้ึนไป 

มีปริมาณ TSH ในซีร่ัมมากกวา่ 11.25 มล.ยนิูต/ลิตร) 
อาํเภอบา้นฝาง 29.14 % 
สอ.หนองชาด ตาํบลบา้นเหล่า 40.00 % 
 
ส่วนที ่ 3 : กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
 

1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้เกลอืไอโอดีนในท้องถิ่น   
ดาํเนินการแลว้เม่ือ 20  ต.ต. 2552  โดย อบต.บา้นเหล่า/สถานีอนามยับา้นหนองชาด 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบไปด้วย เจา้หน้าท่ีจากองค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเหล่า เจา้หน้าท่ีสถานีอนามยั
บา้นหนองชาด  ตวัแทนอาจารยจ์ากโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ตวัแทนผูดู้แลศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูน้าํชุมชน /  
อสม. จาํนวน 30 คน  
 
2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ  โครงการส่งเสริมการใช้เกลือ
ไอโอดีนในท้องถิ่น   
ดาํเนินการแลว้เม่ือ 21  ต.ต. 2552  โดย อบต.บา้นเหล่า/สถานีอนามยับา้นหนองชาด 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบไปด้วย เจา้หน้าท่ีจากองค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเหล่า เจา้หน้าท่ีสถานีอนามยั
บา้นหนองชาด ตวัแทนอาจารยจ์ากโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ตวัแทนผูดู้แลศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูน้าํชุมชน /  
อสม. จาํนวน 30 คน  
 
3. จัดซ้ือเกลอือนามัยเสริมไอโอดีนให้กองทุนเกลอืเสริมไอโอดีน 
ดาํเนินการแลว้เม่ือ  18  ก.ย. 2552  โดย อบต.บา้นเหล่า 
ดาํเนินการจดัซ้ือเกลือเสริมไอโอดีนจากคุณประสิทธ์ิ นวกาลญัํู ยีห่อ้ “เกลือบา้นผอื”  ท่ีอยู่ 234 หมู่ ท่ี 7 
ตาํบลโนนทอง อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี เพื่อเป็นกองทุนเกลือเสริมไอโอดีน มีทุกหมู่บา้น 
 
4.  ส ารวจและตรวจคุณภาพเกลอืทีใ่ช้ในการปรุงอาหารและประกอบอาหาร  ส าหรับร้านค้าที ่ 
 จ าหน่ายในชุมชน 
( 1 )  มิถุนายน 2552 โดย อบต.บา้นเหล่า/สถานีอนามยับา้นหนองชาด/อสม. 
( 2 )  18 กุมภาพนัธ์ 2553 โดย อบต.บา้นเหล่า/สถานีอนามยับา้นหนองชาด/อสม. 
( 3 )  มิถุนายน 2553 โดย อบต.บา้นเหล่า/สถานีอนามยับา้นหนองชาด/อสม. 
  
5. ถ่ายเอกสารแผ่นพบัให้ความรู้เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน 
ดาํเนินการแลว้เม่ือ 24  พ.ย. 2552  โดย  อบต.บา้นเหล่า 
ดาํเนินการถ่ายเอกสารแผ่นพบัให้ความรู้เก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีน จาํนวน 1,800 แผ่น  เพื่อแจกให้
ประชาชนทัว่ไปและผูม้ารับบริการท่ีสถานบริการ 
 
6.  ประกวดหมู่บ้านทีม่ีและใช้เกลอืเสริมไอโอดีน 
ดาํเนินการแลว้เม่ือ  มิถุนายน 2553 โดย อบต.บา้นเหล่า/สถานีอนามยับา้นหนองชาด/แกน นาํชุมชน 
ผลการดาํเนินกิจกรรมพบวา่ทุกหมู่บา้นมีและใชเ้กลือเสริมไอโอดีนมากกวา่ร้อยละ 90 ดงัน้ี 
 

ช่ือบา้น จาํนวนหลงัคาเรือนท่ีสาํรวจ จาํนวนหลงัคาเรือน 
ท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีน 

ร้อยละ 

บา้นหนองชาด 216 216 100 
บา้นเหล่า 169 169 100 
บา้นเข่ือน 192 180 93.75 
บา้นหนองสวรรค ์ 124 124 100 
บา้นหนองแวง 195 192 98.46 
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บา้นกระพี้ 121 120 99.41 
บา้นหนองสุขเจริญ 116 113 97.41 

รวม 1,133 1,114 98.32 
 
7.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ 
กาํลงัดาํเนินการ สรุปผลการดาํเนินงานตามโครงการ 
 
8.  จัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการส่งเสริมการใช้เกลอืไอโอดีนในท้องถิ่น 
ดาํเนินการแลว้เม่ือ  11  ธ.ค. 2552  โดย อบต.บา้นเหล่า/สถานีอนามยับา้นหนองชาด 
จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการใชเ้กลือเสริมไอโอดีน จาํนวน 8 ป้ายๆละ 500 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
 

การมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆในชุมชน  
- อปท. มีส่วนร่วมในการศึกษา คน้หาปัญหา วางแผนแกไ้ข ดาํเนินการแกไ้ขปัญหา ประเมินผลโครงการ

ในชุมชน 
- เจ้าหน้าที่อนามัย มีส่วนร่วมในการศึกษา ค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไข ดําเนินการแก้ไขปัญหา 

ประเมินผลโครงการในโรงเรียน ในศูนยเ์ด็กเล็ก ในชุมชน 
- ครู มีส่วนร่วมในการศึกษา คน้หาปัญหา วางแผนแกไ้ข ดาํเนินการแกไ้ขปัญหา ประเมินผลโครงการใน

โรงเรียน 
- เด็ก (นักเรียน, ผู้น านักเรียน) มีส่วนร่วมในการศึกษา คน้หาปัญหา วางแผนแก้ไข ดาํเนินการแก้ไข

ปัญหา ประเมินผลโครงการ ในโรงเรียน เสริมไอโอดีนในชุมชน 
- ผู้ปกครอง เขา้ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน มีส่วนร่วมในการจดัหาเกลือ

เสริมไอโอดีนมาใชใ้นการประกอบอาหาร 
- ผู้น าชุมชน (เช่น ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล อสม.) มีส่วนร่วมในการศึกษา 

คน้หาปัญหา วางแผนแกไ้ข ดาํเนินการแกไ้ขปัญหา ประเมินผลโครงการ 
- ผู้สูงอายุ เขา้ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน มีส่วนร่วมในการจดัหาเกลือ

เสริมไอโอดีนมาใชใ้นการประกอบอาหาร 
- ศูนย์เด็กเล็ก (ครูศูนยเ์ด็กเล็ก) มีส่วนร่วมในการศึกษา คน้หาปัญหา วางแผนแกไ้ข ดาํเนินการแก้ไข

ปัญหา ประเมินผลโครงการ ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 

ส่วนที ่4 : ผลทีไ่ด้รับ  

การประเมินผลความครอบคลุมของเกลือเสริมไอโอดีนหลงัเร่ิมโครงการ 
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ตวัช้ีวดัหลงัเร่ิมโครงการ จาํนวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,345 100 
ครัวเรือนท่ีไดส้าํรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 1,133 84.24 
ครัวเรือนท่ีมีเกลือเสริมไอโอดีนไดคุ้ณภาพ 1,114 98.32 
โรงเรียนและศพด.ในเขตพื้นท่ีอปท.ท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีน
ท่ีไดม้าตรฐาน 

3/1 100 

ร้านคา้ในเขตพื้นท่ี อปท. ท่ีขายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีได้
มาตรฐาน 

14 42.42 

หมายเหตุ : เก็บขอ้มูลทุกหมู่บา้น โดยเดินสาํรวจทุกหลงัคาเรือนในเขตรับผดิชอบ จาํนวนหลงัเรือนทั้งหมด 
1,345 หลงัคาเรือน  เดินสาํรวจได ้ 1,133 หลงัเรือน  ขาดการสํารวจ 212 หลงัคาเรือน  เน่ืองจากช่วงวนัเวลา
ท่ีสํารวจเจา้ของบา้นไม่อยู่บา้น เก้บขอ้มูลเม่ือเดือนมิถุนายน 2553 โดยอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) / 
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 

 

หน่วยงาน ผลการตรวจ TSH ในทารกแรกเกิดอาย ุ2 วนั ข้ึนไป 
มีปริมาณ TSH ในซีร่ัมมากกวา่ 11.25 มล.ยนิูต/ลิตร) 

อาํเภอบา้นฝาง 10.81 % 
สอ.หนองชาด ตาํบลบา้นเหล่า 10.00 % 
 

ในข้อบัญญัติฯ มีงบประมาณสนับสนุน  โครงการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 15,000  บาท และขอสนบัสนุนจากสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น PP 
Area based จาํนวน 30,000 บาท 
 
ส่วนที ่5 : ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ 
5.1 ปัจจยัความสาํเร็จ 

- ความร่วมมือจากผูบ้ริหารทุกระดบั 
- ความร่วมมือจากชาวบา้น/แกนนาํชุมชน/ผูน้าํชุมชน/ครูศูนยเ์ด็กเล็ก/เจา้หนา้ท่ีทุกคน 
- ความร่วมมือจากร้านคา้ 

5.2 อุปสรรค  และแนวทางแกไ้ข 
- ในพื้นท่ียงัพบเด็กท่ีมีวา่ภาวะขาดสารไอโอดีน 
- ร้านคา้ยงัมีการจาํหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนไม่ถึง 100 % 

5.3 ส่ิงท่ีคิดวา่ตอ้งทาํเพิ่มเติมอีก  เพื่อใหทุ้กครัวเรือนในตาํบลใชเ้กลือเสริมไอโอดีนท่ีไดคุ้ณภาพ 
- จดัทาํประชาคมทุกหมู่บา้น 
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- กระตุน้ ส่งเสริมใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการมีและใชเ้กลือเสริมไอโอดีนในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
5.4 โครงการหรือกิจกรรมท่ีทาํต่อเน่ือง 

- ส่งเสริมการใชเ้กลือเสริมไอโอดีนในชุมชน 
- การตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชนโดยอาสาสมคัรสาธารณสุข 

 
ผู้เขียนรายงานและรับผดิชอบโครงการ 
นายเจษฎา   สุราวรรณ์   081-3201543    jesada.surawan@hotmail.com 
นางสาวดวงรัตน์  มุงคุณคาํชาว  084-7916959  dr_2521@hotmail.com 
 

 

 

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 “ ทุกวนัน้ีรู้สึกพอใจมาก ไม่ทาํงานยากเหมือนเดิม เน่ืองจากชาวบา้นจะเป็นคนบอกเองวา่เกลือหมดแลว้ ให้
เอาเกลือมาขายใหห้น่อย” 
      -  นางวเิชียร   รวยบุญส่ง  อสม.  อาย ุ61 ปี 
 
“ ทุกวนัน้ีชาวบา้นกินเกลือตลาดนอ้ยลง เน่ืองจากมีเกลือเสริมไอโอดีนมาจาํหน่าย” 
      -  นายมีชยั   โพธ์ินาง  อสม. อาย ุ53 ปี 
 
 “ ถา้รู้วา่เกลือเสริมไอโอดีนมีประโยชน์มากขนาดน้ี คงตอ้งใหลู้กหลานกินทุกวนั” 
      -  นางหนูพลอย   ถากง  แม่บา้น. อาย ุ53 ปี 
 
“ ท่ีบา้นก็กินเกลือเสริมไอโอดีนเหมือนกนั  เพราะรู้วา่มีประโยชน์ต่อร่างกาย” 
      -  นางอุมาพร  เพรงมา  ผูดู้แลเด็ก  อาย ุ 30  ปี 

 

mailto:jesada.surawan@hotmail.com
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ติดตามเยีย่มร้านคา้ท่ีมีการจาํหน่ายเกลือเสริมไอโอดีน 
อบต. บา้นเหล่า อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 

 
 
 
                
 

 

 

 

 

 

 
 
 

จดัทาํประชาคมในหมู่บา้น อบต. บา้นเหล่า อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 
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ตัวอย่างที ่2: องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

ส่วนที ่ 1: กรอบการด าเนินงานและข้อมูลทัว่ไป 
 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 

- เพื่อใหส้ถานีอนามยัต าบล ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ และประชาชนในต าบล
หนองไฮ มีส่วนร่วมในการวางแผนท่ียทุธศาสตร์เร่ืองการส่งเสริมการ
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนร่วมกนัและมีการสนบัสนุนการด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

- เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการป้องกนัโรคขาดสาร
ไอโอดีนมากยิง่ข้ึน 

- เพื่อส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ใหทุ้กครัวเรือน
ไดบ้ริโภคเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐานและเพียงพอ 

- เพื่อสร้างชุมชนตน้แบบในเร่ืองการสนบัสนุนการบริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

- เพื่อป้องกนัและลดอตัราการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนในเขตพื้นท่ีต าบล
หนองไฮ 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย พื้นท่ีในต าบลหนองไฮ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 
 

 

ส่วนที ่ 2 : ข้อมูลพืน้ฐาน ก่อนการด าเนินงาน (baseline)    
-  สุ่มตวัอยา่งประเมินความรู้และทศันคติ ก่อนเร่ิมโครงการ   ณ  วนัท่ี 14  เดือนมกราคม  2553 โดย

ใชแ้บบประเมินความรู้และพฤติกรรมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน  จาํนวน 340 ครัวเรือน คิดเป็น 18.72 
%  ครอบคลุม  17  หมู่บา้น  สรุปไดด้งัน้ี  

1. ดา้นความรู้เก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีน และเกลือเสริมไอโอดีน 
-  ประชาชนร้อยละ  60  ของกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีน เช่น  สาเหตุของ

การเกิดโรค  โทษ  ประโยชน์ และวธีิป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน   
2. ดา้นทศันคติหรือความเช่ือ 
-  ประชาชนร้อยละ 97.06  ของกลุ่มตวัอยา่งมีความเช่ือวา่เกลือเสริมไอโอดีน  ปรุงอาหารไม่อร่อย   

รสชาติ  กล่ิน  สีเปล่ียนแปลงไป   และร้อยละ  88.24  เช่ือวา่ทาํปลาร้าไม่เป็น 
3. ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ โรคขาดสารไอโอดีน 
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-  ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัโรคขาดสาร
ไอโอดีนจาก อสม. รองลงมาคือหอกระจายข่าว  และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  

4. ดา้นพฤติกรรมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 
-  ประชาชนร้อยละ  88.24  ของกลุ่มตวัอยา่ง   มีเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน  และมีพฤติกรรม

การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ดงัน้ี 
ร้อยละ 91.67   บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนทุกวนั  
ร้อยละ 86.67    ไดเ้กลือจากการกระจายเกลือ(โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย

กองทุนสุขภาพตาํบลหนองไฮ)  รองลงมาคือซ้ือจากกองทุนเกลือ คิดเป็น 
13.33 %   

ร้อยละ  93.67    มีการเก็บรักษาเกลือท่ีไม่ถูกตอ้ง  โดยเก็บไวใ้นภาชนะทัว่ไป ถูกกบั 
แสงแดดหรือความช้ืนได ้    

 

2.3 ขอ้มูลพื้นฐาน (baseline) – ความครอบคลุมของเกลือเสริมไอโอดีนก่อนเร่ิมโครงการ 
-  สาํรวจ และสุ่มตรวจวดัเกลือเสริมไอโอดีน โดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและ อสม.   จาํนวน  340

ครัวเรือน  ครอบคลุมทั้ง  17  หมู่บา้น    สาํรวจ  ณ  วนัท่ี  30  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2552  รายละเอียดดงัน้ี 
 

ตวัช้ีวดั ก่อนเร่ิมโครงการ 
จาํนวน

ครัวเรือน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,816  
ครัวเรือนท่ีไดส้าํรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 1,816 100 
ครัวเรือนท่ีมีเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดคุ้ณภาพ 1,500 82.59 
โรงเรียนและศพด.ในเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน(6แห่ง) 6 แห่ง 100 
ร้านคา้ในเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีขายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน(ร้านทั้งหมด 37 แห่ง) 6  แห่ง 16.21 
 
 

 

ส่วนที ่ 3 : กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
3.1 กิจกรรมท่ีไดด้าํเนินงาน มีดงัน้ี 
กจิกรรมที่ 1 - จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง    

-  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคือ เจา้หนา้ท่ีจาก สถานีอนามยัตาํบล  ครูอนามยัโรงเรียน     ผูป้ระกอบการ
ร้านชาํ   ผูน้าํชุมชน   นกัจดัรายการวทิยชุุมชน   และ อสม.  

-  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม รวม  100   คน 
 - วนัท่ีดาํเนินการ 30  ตุลาคม  2552 
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-  รับผดิชอบโดย อบต.หนองไฮ  สถานีอนามยั  และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตาํบล
หนองไฮ  

 

กจิกรรมที ่2 - จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัเกลือเสริมไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน และฝึกปฏิบัติตรวจวดั
ปริมาณไอโอดีนในเกลอื     

- ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคือ ครูอนามยัโรงเรียน  อย.นอ้ย  ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ผูป้ระกอบการร้านชาํ   ผูน้าํชุมชน   นกัจดัรายการวทิยชุุมชน   และ อสม. 

-  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม รวม   60 คน 
-  วนัท่ีดาํเนินการ 17  มีนาคม  2553 
-  รับผดิชอบโดย อบต.หนองไฮ  สถานีอนามยั  และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตาํบล

หนองไฮ  
 

กจิกรรมที่ 3 - จัดกจิกรรมประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคขาดสารไอโอดีนอย่างสม ่าเสมอ   ดงัน้ี 
 บ้าน  ,วดั 

1. จดัประชาสัมพนัธ์ทางหอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้น   
2. จดัประชาสัมพนัธ์ทางวทิยชุุมชน  คล่ืน 104.25  วทิยชุุมชนคนนาเลา 

-  วนัท่ีดาํเนินการ เดือนเมษายน – กนัยายน   2553 
-  รับผดิชอบโดย ผูน้าํชุมชน , นกัจดัรายการวิทยชุุมชน คล่ืน 104.25  MHz. 

โรงเรียน 
1. จดัเสียงตามสายในโรงเรียน  รับผดิชอบโดยครูอนามยัโรงเรียนและ อย.นอ้ย 
2. จดักิจกรรม พี่สอนนอ้ง ( ฝึกปฏิบติัตรวจวดัปริมาณสารไอโอดีนในเกลือ)   
3. สุ่มตรวจวดัเกลือเสริมไอโอดีนดว้ยชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในโรงอาหาร และร้านจ าหน่าย
อาหารในโรงเรียน 

-  วนัท่ีดาํเนินการ เดือนเมษายน – กนัยายน   2553 
-  รับผดิชอบโดยครูอนามยัโรงเรียนและ อย.นอ้ย  4 โรงเรียน   
 

กจิกรรมที ่4 - ออกเยีย่มบ้าน เพือ่ส ารวจการใช้เกลอืและสุ่มตรวจวดัเกลอืเสริมไอโอดีนด้วยชุดทดสอบ
ปริมาณไอโอดีนในเกลอื (I-Kit)   
ในการติดตามการใชแ้ละตรวจวดัเกลือไอโอดีนในครัวเรือน   วดั  โรงเรียน  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ตาม
แผนการดาํเนินงาน   

-  วนัท่ีดาํเนินการ เดือนพฤษภาคม  2553 
-  รับผดิชอบโดย เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัทั้ง 2 แห่ง   อย.นอ้ย 4 โรงเรียน  ผดด.   และ อสม. 
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กจิกรรมที ่5 - จัดกจิกรรมเดินรณรงค์ เพือ่ส่งเสริม และสร้างกระแสให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของ
เกลอืเสริมไอโอดีน  และผลกระทบต่อพฒันาการทางสมองและทางร่างกายของเด็กเมื่อขาดสารไอโอดีน    

- ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคือ ครูอนามยัโรงเรียน  นกัเรียน ป.4- 6    ผดด.    ผูน้าํชุมชน   และ อสม. 
-  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม รวม   417   คน 
-  วนัท่ีดาํเนินการ 25  มิถุนายน  2553 
-  รับผดิชอบโดย อบต.หนองไฮ  สถานีอนามยั  และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตาํบล

หนองไฮ  
 

กจิกรรมที ่6 - ออกติดตาม  ตรวจเยีย่มการด าเนินงานเยีย่มบ้าน  เพือ่ค้นหาปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั   

-  วนัท่ีดาํเนินการ 28  กรกฎาคม  2553 
-  รับผดิชอบโดย อบต.หนองไฮ  สถานีอนามยั  และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตาํบล

หนองไฮ  
 

กจิกรรมที ่7 - สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  และ
องคก์ารยนิูเซฟ  ประเทศไทย  ผูส้นบัสนุนงบประมาณ 

-  วนัท่ีดาํเนินการ 30  กรกฎาคม  2553 
-  รับผดิชอบโดย อบต.หนองไฮ  และสถานีอนามยั   

 

 
3.2 การมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆในชุมชน  
-  อปท.  

- เป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนินงาน  
- สนบัสนุนงบประมาณดาํเนินการ    
- จดัทาํแผนการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วม  โดยร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง(ส่วนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม อบต.หนองไฮ   สถานีอนามยั    โรงเรียน   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กผูป้ระกอบการร้านชาํ   
ผูน้าํชุมชน   นกัจดัรายการวิทยุ   และ อสม.) 

- เป็นศูนยก์ลางประสานงาน 
- จดัหาพสัดุดาํเนินการ 

 

-  เจา้หนา้ท่ีอนามยั/สถานบริการสาธารณสุข   
- สนบัสนุนงานดา้นวิชาการ   
- ออกเยีย่มบา้น ร่วมกบั อสม.  เพื่อสาํรวจและสุ่มตรวจวดัปริมาณสารไอโอดีนในเกลือ  อาหาร  และ

เคร่ืองปรุงอาหารอ่ืนๆ  ในครัวเรือน และร้านชาํ  
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- จาํหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน ในสถานบริการ     
- ติดตามรายงานผลการตรวจ TSH ในทารกแรกเกิดอาย ุ2 วนัข้ึนไปในระดบัตาํบล 

 

-  ครู/โรงเรียน    
- ควบคุมกาํกบั อย.นอ้ย ในการจดักิจกรรม ดงัน้ี 
o ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเกลือไอโอดีน  และโรคขาดสารไอโอดีน ผา่นเสียงตาม

สาย   
o จดัมุมพี่สอนนอ้ง (ฝึกปฏิบติัการตรวจปริมาณสารไอโอดีน ดว้ยชุดตรวจ  I kit)  
o ตรวจวดัปริมาณสารไอโอดีนในเกลือ  อาหาร  และเคร่ืองปรุงอาหารอ่ืนๆ  ในโรงอาหาร 

และร้านจาํหน่ายอาหารในโรงเรียน   
 

-  เด็ก  
- เขา้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค ์   
-  ฝึกปฏิบติัการตรวจปริมาณสารไอโอดีน ดว้ยชุดตรวจ  I kit    
- รับขอ้มูลความรู้ข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ   เพ่ือเป็นแรงผลกัดนั  และโนม้นา้วให ้ผูป้กครองหรือ

สมาชิกในครอบครัวใหค้วามสาํคญัในการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน   
-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 
 

 - ร้านคา้  
- เขา้รับอบรมใหค้วามรู้ เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติการจาํหน่ายเกลือ 
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- เป็นเครือข่ายจาํหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน    จาํนวน  21  แห่ง 
 

-  ผูป้กครอง  
- จดัเป็นผูบ้ริโภค และเป็นเป้าหมายสาํคญั  ทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรคขาดสาร

ไอโอดีน เกลือเสริมไอโอดีน ผา่นส่ือต่างๆ  เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมสมาชิกในครอบครัวใน
การเลือกซ้ือ และบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน 

 

-  ผูน้าํชุมชน 
- เป็นแกนนาํในการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีน  และเกลือเสริม

ไอโอดีน  ทางหอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้น   
 

 
ส่วนที ่4 : ผลทีไ่ด้รับ  
4.1 การประเมินผล  ความรู้ และทศันคติ หลงัจบโครงการ 

-  สุ่มตวัอยา่งประเมินความรู้และทศันคติ หลงัดาํเนินโครงการ   ณ  วนัท่ี 14  เดือนกรกฎาคม  2553 
โดยใชแ้บบประเมินความรู้และพฤติกรรมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน (ชุดเดิม)  จาํนวน 340 ครัวเรือน 
คิดเป็น 18.72 %  ครอบคลุม  17  หมู่บา้น  สรุปไดด้งัน้ี  

1. ดา้นความรู้เก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีน และเกลือเสริมไอโอดีน 
-  ประชาชนร้อยละ  82.06  มีความรู้เก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีนเพิ่มข้ึน (เพิ่ม  22.06 %) 
2. ดา้นทศันคติหรือความเช่ือ 
-  ประชาชนร้อยละ 67.65   มีความเช่ือวา่เกลือเสริมไอโอดีน  สามารถใช้ปรุง ประกอบอาหารแลว้

มีความอร่อย   รสชาติ กล่ิน  สี ไม่เปล่ียนแปลงไป  และสามารถทาํปลาร้าได ้ 
3. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ โรคขาดสารไอโอดีน 
-  ประชาชนกลุ่มตวัอย่าง  ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีน

จากส่ือต่างๆเพิ่มข้ึน เรียงตามลาํดบัดงัน้ี  อสม.  หอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้น  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  
 เพื่อนบา้น  ป้ายประชาสัมพนัธ์  โรงเรียน/ศูนยเ์ด็กเล็ก   การอบรม  ร้านคา้/ร้านจาํหน่ายเกลือ  ผูป้ระกอบ
อาหาร และวทิยชุุมชน    

 

4. ดา้นพฤติกรรมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 
-  ประชาชนร้อยละ  98.82   มีเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน และมีการบริโภคเกลือทุกวนั  คิด

เป็น  89.29  %   นอกจากการไดรั้บเกลือจากการกระจายเกลือตามโครงการแลว้   ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมี
แหล่งเลือกซ้ือเกลือเสริมไอโอดีนจากร้านคา้ในชุมชน ซ่ึงเป็นเครือข่ายจาํหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน  จาํนวน  21 แห่ง โดยดูฉลากท่ีถุงบรรจุเกลือก่อนซ้ือ คิดเป็น 79.46 %  และจากการ
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ผา่นการทดสอบของกองทุนเกลือ  20.54 %  ส่วนใหญ่มีการเก็บรักษาเกลือท่ีถูกตอ้ง โดยเก็บไวใ้นภาชนะท่ี
ปิดสนิท ไม่ใหถู้กแสงแดดหรือความช้ืน    คิดเป็น  93.67  %  
 

4.2 การประเมินผลความครอบคลุมของเกลือเสริมไอโอดีนหลงัเร่ิมโครงการ 
- สํารวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน ทั้ง  17  หมู่บา้น ทุกครัวเรือน  รวม  1,816  ครัวเรือน  โดย

เจา้หนา้ท่ีอนามยัและ อสม. เก็บขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  14  กรกฎาคม  2553  รายละเอียดดงัน้ี 
 

ตวัช้ีวดั หลงัเร่ิมโครงการ 
จาํนวน

ครัวเรือน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,816  
ครัวเรือนท่ีไดส้าํรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 1,816 100 
ครัวเรือนท่ีมีเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดคุ้ณภาพ 1,760 96.91 
โรงเรียนและศพด.ในเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน(6แห่ง) 6 แห่ง 100 
ร้านคา้ในเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีขายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน (ร้านทั้งหมด 37 แห่ง) 21  แห่ง 56.76 
 
 

4.3  ขอ้มูลทุติยภูมิ 
รายงายผลการตรวจ TSH   ในทารกแรกเกิดอาย ุ 2 วนัข้ึนไป   ในเขตพื้นท่ีตาํบลหนองไฮ    รายงาน

โดยโรงพยาบาลวาปีปทุม  มีรายละเอียดดงัน้ี 
ปี พ.ศ. 2551 
-  ผลการตรวจ TSH ในทารกแรกเกิดอายุ  2 วนัข้ึนไปในตาํบลทั้งหมด  จาํนวน  82 คน  พบวา่เด็ก

แรกเกิดอายุ 2 วนัข้ึนไปมีปริมาณ TSH  ในซีร่ัมมากกว่า 11.25  มล.ยูนิต/ลิตร  จาํนวน 2  คน  คิดเป็น  
2.43% 

ปี พ.ศ. 2552 
-  ผลการตรวจ TSH ในทารกแรกเกิดอายุ  2 วนัข้ึนไปในตาํบลทั้งหมด  จาํนวน  67 คน  พบวา่เด็ก

แรกเกิดอาย ุ2 วนัข้ึนไปมีปริมาณ TSH  ในซีร่ัมมากกวา่ 11.25  มล.ยนิูต/ลิตร จาํนวน 2 คน คิดเป็น  2.98% 

ปี พ.ศ. 2553 
-  ผลการตรวจ TSH ในทารกแรกเกิดอายุ  2 วนัข้ึนไปในตาํบลทั้งหมด  จาํนวน  33 คน  พบวา่มี

ปริมาณ TSH  ในซีร่ัมไม่เกิน 11.25  มล.ยนิูต/ลิตร  ทุกคน 

รวบรวมและรายงานผลโดย สอ.บูรพาสามคัคี   ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  1  กรกฎาคม  2553 
 

4.4 ในแผนประจาํปี  2553  
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อบต.หนองไฮ ร่วมกับกองทุนสุขภาพตาํบลหนองไฮ   จดัทาํแผนปฏิบติังานด้านสาธารณสุข  
ประจาํปี 2553 โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ตั้งงบประมาณสมทบไว ้จาํนวน 49,475  
บาท 
 

 
ส่วนที ่5 : ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ 
5.1  ปัจจยัความสาํเร็จ 

- การทาํงานเป็นทีม เป็นเครือข่ายร่วมกนัหลายๆหน่วยงานร่วมกนั 
5.2  อุปสรรค  และแนวทางแกไ้ข  
อุปสรรค 

- ความเช่ือ  วิถีชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน     เช่นบางครอบครัวใช้นํ้ าปลาร้า
ปรุงอาหาร แทนเกลือ และนํ้าปลา  

- ประชาชนส่วนหน่ึงยงัรอใหห้น่วยงานราชการจดัซ้ือเกลือให ้
แนวทางแกไ้ข 

- ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้  และรณรงค์สร้างกระแสให้เกิดความตระหนัก  เพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

- ใชม้าตรการทางสังคมประกอบกบันโยบายระดบัชาติผลกัดนัให้ร้านคา้ ทุกแห่งจาํหน่ายเกลือ
เสริมไอโอดีนท่ีไดคุ้ณภาพ  มาตรฐาน 

- อสม.ทุกหมู่บา้น  จดัตั้งกองทุนและจาํหน่ายเกลือเกลือเสริมไอโอดีนท่ีได้คุณภาพ เพื่อให้มี
ความครอบคลุม 

 

5.3  ส่ิงท่ีคิดวา่ตอ้งทาํเพิ่มเติมอีก  เพื่อใหทุ้กครัวเรือนในตาํบลใชเ้กลือเสริมไอโอดีนท่ีไดคุ้ณภาพ 
- ผลกัดนัใหร้้านคา้ทุกแห่งจาํหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดคุ้ณภาพ  มาตรฐาน 
- จดัตั้งกองทุนจาํหน่ายเกลือใหค้รอบคลุมทุกหมู่บา้น 
- เกาะติดกน้ครัว  เป็นการประชาสัมพนัธ์ เชิงลึก เพื่อการเขา้ถึงประชาชนทุกครัวเรือน 

5.4  โครงการหรือกิจกรรมท่ีทาํต่อเน่ือง 
อบต.หนองไฮ  ร่วมกบั  สถานีอนามยั  และ  กองทุนสุขภาพตาํบลหนองไฮ  ดาํเนินงานโครงการ

ส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน  ประจาํปี  2554 เพื่อผลกัดนัใหบ้รรลุเป้าหมาย  ตามกิจกรรมต่อไปน้ี 
- ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้  และรณรงค์สร้างกระแสให้เกิดความตระหนัก  เพื่อปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการบริโภค  เป็นการประชาสัมพนัธ์ เชิงลึก เพื่อการเขา้ถึงประชาชนทุกครัวเรือน 
- ร้านคา้จาํหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดคุ้ณภาพ  มาตรฐาน  100% 
- จดัตั้งกองทุนจาํหน่ายเกลือในชุมชน  ครอบคลุม  17  หมู่บา้น 
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ความคิดเห็นของชุมชน  ต่อผลทีไ่ด้รับจากโครงการ   
“ฉนัรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีน จากผูใ้หญ่บา้นพูดทางหอกระจายข่าว  ฉนัจึงรู้ว่าคนเป็นโรคคอ
พอก  มนัเก่ียวขอ้งกบัการกินเกลือไอโอดีน  เด็กกินเกลือไอโอดีนแลว้จะฉลาด  รู้อย่างน้ี  ฉันก็ซ้ือเกลือท่ี
เสริมไอโอดีนมาใหห้ลานกินตั้งนานแลว้” 

                                                                            นางจนัทรี  แม่บา้น   พลมาศ  อาย ุ 53  ปี 
 

“ฉนัพาหลานไปหาหมอท่ีอนามยั  พอหมอจะตรวจมนัก็หนัไปดูทีวี  ไม่ใส่ใจให้หมอตรวจ  หมอจึงพูดว่า  
ถา้หนูอยากฉลาดเหมือนเด็กในทีวี  หนูตอ้งกินเกลือไอโอดีนทุกวนันะ  ท่ีอนามยัก็มีขาย  ฉันจึงซ้ือเกลือท่ี
เสริมไอโอดีนท่ีสถานีอนามยัมาใช ้ เพราะหลานจะไดฉ้ลาด   สมองดี  เหมือนเด็กในทีวไีง” 
                                                                            นางทอง  สกุลแกว้  แม่บา้น  อาย ุ 67  ปี 
 

“มีหมออนามยั และ อสม.มาตรวจเกลือท่ีร้าน  บอกวา่เกลือท่ีขายไม่ใช่เกลือเสริมไอโอดีน  ไม่ผา่น ฉนัตกใจ  
เขาบอกว่าเกลือท่ีมีประโยชน์ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีนได ้ คือเกลือเสริมไอโอดีน  ฉันจึงไปซ้ือเกลือ
เสริมไอโอดีน มาขาย  คนในชุมชนจะไดกิ้นเกลือเสริมไอโอดีน และไม่เป็นโรค” 
                                                                                      นางทองสี  ปะกิระเค เจา้ของร้านชาํ  อาย ุ 71 ปี 
 

“ ผมเป็นผูบ้ริหาร ก็พึ่งรู้ว่าเกลือเสริมไอโอดีน  มนัมีประโยชน์และสําคญัต่อชีวิตของคนเรามาก  ยิ่งพวก
เด็กๆควรจะไดกิ้นอยา่งสมํ่าเสมอ  เขาจะไดฉ้ลาด   สมองดี   โครงการน้ีชุมชนเขาใหค้วามสนใจมากนะ เห็น
ร้านคา้หลายแห่งเขาเร่ิมนาํเกลือพวกน้ีมาขาย  ผูค้นต่ืนตวัซ้ือกินกนัเยอะ  อยา่งน้ีจะตอ้งต่อยอดโครงการไป
เร่ือยๆ  เพื่อใหโ้รคขาดสารไอโอดีนหมดไปจริงๆ  ” 

                                                                            นายจรัส  ประพนัธ์  นายก อบต.  อาย ุ 55  ปี 
 

“แต่ก่อนเคยเห็นหมออนามยัเอานํ้าไอโอดีนมาหยอดตามตุ่มใหค้นด่ืมกิน  ช่วงหลงัมาน้ีเป็นเกลือมาแทน ผม
ประกาศประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเกือบไอโอดีนทุกสัปดาห์  คนสนใจนะ เขามกัมาถามหาวา่ซ้ือไดท่ี้ไหน ร้าน
ไหนมีขาย  ร้านคา้ชุมชนเราขายไหม   ทุกวนัน้ีร้านคา้ชุมชนก็มีขาย คนก็ซ้ือกินเยอะนะ  โครงการอยา่งน้ีดี
ควรจะทาํทุกปี” 
       นายสมร  ปาปะขาํ  ผูใ้หญ่บา้น  อาย ุ52 ปี 
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ตัวอย่างที ่3: องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 

ส่วนที ่1 : กรอบการด าเนินงาน และข้อมูลทัว่ไป 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อสนบัสนุนใหป้ระชาชนในตาํบลหนองบวัดงมีการบริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ โดยมีความครอบคลุมการใชเ้กลือเสริมไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพในครัวเรือนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

2. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุกแห่งมีการใชเ้กลือเสริม
ไอโอดีนในอาหารกลางวนัท่ีจดัใหเ้ด็กรับประทาน 

3. เพื่อใหป้ระชาชนในตาํบลหนองบวัดงมีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกั
ถึงความสาํคญัของการไดรั้บสารไอโอดีนท่ีเพียงพอ และมีการบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ 

4. เพื่อผลกัดนัใหชุ้มชนมีส่วนร่วม ในการรณรงคใ์หค้รัวเรือนมีการบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ  

พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 

 9 หมู่บา้น  912 หลงัคาเรือน 
 4 โรงเรียน  โรงเรียนบา้นหนองบวัดง โรงเรียนบา้นทพัส่วยหนองพอก 

โรงเรียนบา้นหลกัด่านหนองจอก โรงเรียนดงเคง็ตู ้
 1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัดง 
 21 ร้านขายของชาํ/กองทุนร้านคา้หมู่บา้น 
 9  ร้านผูป้รุงอาหาร 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 

ตุลาคม 2552 – กนัยายน 2553 
 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ   เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัดง 
 

 
ขอ้มูลทัว่ไปของตาํบล 
 -จาํนวนหมู่บา้น/หลงัคาเรือนในตาํบล 
               9      หมู่บา้น  912     หลงัคาเรือน       
 -จาํนวนประชากรในตาํบล(ชาย/หญิง) 

   มีประชากรทั้งส้ิน         4,441  คน 
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  ชาย  2,236  คน   
 หญิง  2,205  คน   

 -จาํนวนประชากรเด็กในตาํบล(0-18ปี)     1,179 คน 
 -สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข 

มีโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสสังกดั     1 แห่ง    
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก       1 แห่ง    
วดั        7  แห่ง    
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล     1  แห่ง     
สถานีอนามยั      1 แห่ง   

 
ส่วนที ่ 2 : ข้อมูลพืน้ฐาน ก่อนการด าเนินงาน (baseline)    
ผลของการวดัความรู้เกีย่วกบัโรคขาดสารไอโอดีนก่อนกจิกรรม  
(ขอ้มูลจากแบบสาํรวจการใชเ้กลือเสริมไอโอดีน ในหญิงตั้งครรภ ์ผูป้รุงอาหาร ประชาชนทัว่ไป และแบบ
สาํรวจเกลือไอโอดีนในร้านคา้ เดือนมกราคม 2553) พบวา่ 
 ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เรืองโรคขาดสารไอโอดีน แต่เคยชินกบัการบริโภคเกลือกระสอบ
เพราะหาซ้ือไดง่้ายจากรถเร่ ในขณะท่ีเกลือไอโอดีนหาซ้ือยากและมีราคาแพง  
 ร้านคา้บางร้านเท่านั้นท่ีจาํหน่ายเกลือไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ บางร้านไม่นาํมาจาํหน่ายเพราะผูบ้ริโภค
ไม่ซ้ือรับประทาน 
 
ข้อมูลพืน้ฐาน(baseline)ความครอบคลุมของเกลอืเสริมไอโอดีนก่อนเร่ิมโครงการ  
ขอ้มูลจากสถานีอนามยัหนองบวัดง เดือน มกราคม 2552 

ตวัช้ีวดัก่อนเร่ิมโครงการ จาํนวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 902 100 
ครัวเรือนท่ีไดรั้บการสาํรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 656 68.91 
ครัวเรือนท่ีมีเกลือเสริมไอโอดีนไดคุ้ณภาพ 155 23.63 
โรงเรียน/ ศพด.ในเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีนท่ีได้
มาตรฐาน 
โรงเรียน 
ศพด. 

4/1 
 

4 
1 

100 
 

100 
100 

ร้านคา้ในเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีขายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน 
ร้านคา้ 
ผูป้รุงอาหาร 

21/9 
12 
5 

100 
57.14 
55.55 
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ขอ้มูลจากสถานีอนามยัหนองบวัดง เดือน กรกฎาคม 2552 
 

ตวัช้ีวดัก่อนเร่ิมโครงการ จาํนวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 902 100 
ครัวเรือนท่ีไดรั้บการสาํรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 732 81.15 
ครัวเรือนท่ีมีเกลือเสริมไอโอดีนไดคุ้ณภาพ 306 41.80 
โรงเรียน/ ศพด.ในเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีนท่ีได้
มาตรฐาน 
โรงเรียน 
ศพด. 

4/1 
 

4 
1 

100 
 

100 
100 

ร้านคา้ในเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีขายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน 
ร้านคา้ 
ผูป้รุงอาหาร 

21/9 
14 
5 

100 
66.66 
55.55 

 
ขอ้มูลจากสถานีอนามยัหนองบวัดง เดือน มกราคม 2553 
 

ตวัช้ีวดัก่อนเร่ิมโครงการ จาํนวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 912 100 
ครัวเรือนท่ีไดรั้บการสาํรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 749 82.13 
ครัวเรือนท่ีมีเกลือเสริมไอโอดีนไดคุ้ณภาพ 486 64.89 
โรงเรียน/ ศพด.ในเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีนท่ีได้
มาตรฐาน 
โรงเรียน 
ศพด. 

4/1 
 

4 
1 

100 
 

100 
100 

ร้านคา้ในเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีขายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน 
ร้านคา้ 
ผูป้รุงอาหาร 

21/9 
15 
6 

100 
71.42 
66.66 

 
หมายเหตุ เก็บขอ้มูลครอบคลุม 9 หมู่บา้น ตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนทุกหลงัคาเรือนท่ีเจา้บา้นอยูจ่ริง
ตามหว้งเวลาท่ีกาํหนดตรวจทุก 6 เดือน (มกราคม กรกฎาคม) โดย อสม. และ อย.นอ้ย 
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 ตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในโรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุก 6 เดือน โดยเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขและ อย.นอ้ย 
  
ส่วนที ่ 3 : กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
3.1 กองทุนเกลอืเสริมไอโอดีนในชุมชน 
 -เน้ือหาของกิจกรรม 
  รณรงคใ์หบ้ริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 
  จดัหา/จาํหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพสู่ชุมชน 
  รณรงคใ์หค้วามรู้เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน 
 -ผูร่้วมกิจกรรม 
  ชมรมผูสู้งอาย ุ จาํนวน 403 คน  
  ชมรม อสม     จาํนวน   79 คน 
 -วนัท่ีดาํเนินการ 
  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550- ปัจจุบนั 
 -ผูรั้บผิดชอบ หรือผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 
  ชมรมผูสู้งอายุ 
  ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
  สถานีอนามยัหนองบวัดง 
3.2 สาส์นวนัเสาร์สร้างสุขสู่สุขภาวะ 
 -เน้ือหาของกิจกรรม 
  รณรงคใ์หค้วามรู้ดา้นสาธารณสุขผา่นหอกระจายข่าวในหมู่บา้น 
 -ผูร่้วมกิจกรรม  ชมรม อย.นอ้ย 4 โรงเรียน จาํนวน  70  คน 
  ชมรม อสม.     จาํนวน   79  คน 
  ผูน้าํชุมชน     จาํนวน   27  คน 
  สมาชิก อบต.     จาํนวน   18  คน 
 -วนัท่ีดาํเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2550-ปัจจุบนั 
 -ผูรั้บผิดชอบ หรือผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 
  ชมรม อย.นอ้ย 
  ชมรม อสม.   
  ชมรมกาํนนัผูใ้หญ่บา้น 
  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัดง   
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3.3 เครือข่าย อย.น้อย ต าบลหนองบัวดง 
 -เน้ือหาของกิจกรรม 
  ใหค้วามรู้เร่ืองเกลือเสริมไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน 

การตรวจหาสารไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีนโดยใชชุ้ดทดสอบ ไอ-คิท 
รณรงคต์รวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในโรงเรียน/ชุมชน 

 -ผูร่้วมกิจกรรม 
  แกนนาํชมรม อย.นอ้ย 4 โรงเรียน จาํนวน 70 คน 
  ครูอนามยัโรงเรียน  4  คน 
  ผูป้รุงอาหารในโรงเรียน  4  คน 
  เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัหนองบวัดง  5 คน 
 -วนัท่ีดาํเนินการ 
  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551- ปัจจุบนั 
 -ผูรั้บผิดชอบ หรือผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 
  ชมรม อย.นอ้ย 
  ชมรม อสม. 
  ชมรมผูสู้งอายุ 
  สถานีอนามยัหนองบวัดง   
3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
 -เน้ือหาของกิจกรรม 
  การเลือกซ้ือเกลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
  การตรวจร้านคา้ขายของชาํในชุมชน/การตรวจร้านอาหารในชุมชน 
  พรบ.เกลือบริโภค 
  สนบัสนุนผา้กนัเป้ือนใหก้บัผูป้รุงอาหารท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีน 
  ประกาศเกียรติคุณร้านคา้ท่ีจาํหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
 -ผูร่้วมกิจกรรม 
  ผูป้ระกอบการร้านขายของชาํ/กองทุนร้านคา้หมู่บา้น/ร้านอาหาร/อสม./ 

อย.นอ้ย จาํนวน  65 คน 
 -วนัท่ีดาํเนินการ 
  เดือนมีนาคม 2553 
 -ผูรั้บผิดชอบ หรือผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 
  ชมรมคุม้ครองผูบ้ริโภคตาํบลหนองบวัดง 
  ชมรม อสม. 
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  ชมรม อย.นอ้ย 
  สถานีอนามยัหนองบวัดง 
3.5 สานฝันบัณฑิตน้อย 
 -เน้ือหาของกิจกรรม  
  ใหค้วามรู้เร่ืองเกลือเสริมไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน 
  สนบัสนุนตวัอยา่งเกลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในวนัจบการศึกษา 
 -ผูร่้วมกิจกรรม 
  เด็กก่อนวยัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัดง 
  ผูป้กครอง/ผูดู้แลเด็ก 
  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัดง 
  ชมรมผูสู้งอายุ 
  สถานีอนามยัหนองบวัดง 
 -วนัท่ีดาํเนินการ 
  เดือนมีนาคม 2553 
 -ผูรั้บผิดชอบ หรือผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 
  ชมรม อสม.   
  ชมรมผูสู้งอายุ 
  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัดง  
  สถานีอนามยัหนองบวัดง  

ผูป้กครอง/ผูดู้แลเด็ก 
3.6 สายใยรักแห่งครอบครัว 
 -เน้ือหาของกิจกรรม 
  รณรงคใ์หบ้ริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 
  รณรงคใ์หค้วามรู้เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน 
  สนบัสนุนเกลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
 -ผูร่้วมกิจกรรม 
  หญิงตั้งครรภใ์นเขตบริการสถานีอนามยัหนองบวัดง 
 -วนัท่ีดาํเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2550-ปัจจุบนั 
 -ผูรั้บผิดชอบ หรือผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 
  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ 
  เครือข่ายบริการสุขภาพราศีไศล-ศิลาลาด 
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  สถานีอนามยัหนองบวัดง 
  ชมรมผูสู้งอายุ 
  ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว 
3.1.7 ประชาคมหมู่บ้านการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 -เน้ือหาของกิจกรรม 
  สถานการณ์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน 
  สถานการณ์การจาํหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน 

ใหค้วามรู้เร่ืองเกลือเสริมไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน 
  รณรงคใ์หบ้ริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 
  ประชาคมหาขอ้ตกลงการบริโภค/จาํหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน 
  ประชาคมหาขอ้ตกลงมาตรการควบคุมรถเร่ขายเกลือสินเธาวใ์นชุมชน 
 -ผูร่้วมกิจกรรม 
  ประชาชน  9 หมู่บา้น 
 -วนัท่ีดาํเนินการ 
  วนัท่ี 14-24 มิถุนายน 2553 
 -ผูรั้บผิดชอบ หรือผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 
  ประชาชน 9 หมู่บา้น   

ชมรม อสม.   
  ชมรมผูสู้งอายุ 
  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัดง  
  สถานีอนามยัหนองบวัดง   
  ผูน้าํชุมชน 
3.1.8 วนัไอโอดีนแห่งชาติ 
 -เน้ือหาของกิจกรรม 
  สถานการณ์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน 
  สถานการณ์การจาํหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน 

ใหค้วามรู้เร่ืองเกลือเสริมไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน 
  รณรงคใ์หบ้ริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 

จดักิจกรรมการนาํเสนอผลการประชาคมทั้ง 9 หมู่บา้นโดยผูน้าํชุมชน/อบต./ 
ประชาชน 

กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณใหก้บัร้านคา้ท่ีจาํหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนท่ี 
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มีคุณภาพมาตรฐาน ผูป้รุงอาหารท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีนตลอดจนโรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีใชเ้กลือ
เสริมไอโอดีนปรุงอาหารกลางวนั 
  กิจกรรมมอบผา้กนัเป้ือนให้กบัผูป้รุงอาหารท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารโดยชมรม
คุม้ครองผูบ้ริโภคสถานีอนามยัหนองบวัดง 

กิจกรรมการแสดงส่ือสารให้ขอ้มูล/ความรู้เร่ืองไอโอดีนโดยโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง  
1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไดแ้ก่ การแสดงละครของโรงเรียนบา้นหนองบวัดง โรงเรียนบา้นดงเคง็ตู ้การกล่าว
สุนทรพจน์โรงเรียนบา้นหลกัด่านหนองจอก จินตลีลาประกอบเพลงโรงเรียนบา้นทพัส่วยหนองพอกและ
ชมรมทูบีนมัเบอร์วนัตาํบลหนองบวัดง 
  กิจกรรมการแจกตวัอยา่งเกลือเสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพโดยกองทุนเกลือเสริมไอโอดีน
ชมรมผูสู้งอายตุาํบลหนองบวัดงร่วมกบัสถานีอนามยัหนองบวัดง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัดง 
  กิจกรรมสาธิตการตรวจหาสารไอโอดีนในเกลือ โดยขมรม อย.นอ้ยโรงเรียนบา้นหนองบวั
ดง 
  กิจกรรมนาํผูป้รุงอาหารท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร ออกร้านใหบ้ริการ
อาหารกลางวนัแก่ผูร่้วมงาน ไดแ้ก่ ขา้วมนัไก่เสริมไอโอดีน  ขนมจีนเสริมไอโอดีน  
ขนมตม้เสริมไอโอดีน  
  จดับริการนํ้าด่ืมเสริมไอโอดีนใหก้บัผูร่้วมงานไดบ้ริโภค 
  จดันิทรรศการใหค้วามรู้เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีนและการเลือกซ้ือเกลือเสริมไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพ 
 
 -ผูร่้วมกิจกรรมคือ 
  นกัเรียนจากโรงเรียน    4  แห่ง 
  เด็กก่อนวยัเรียนจากศูนยเ์ด็กเล็ก   1  แห่ง 
  ผูน้าํชุมชน/ประชาชน    9  หมู่บา้น 
  ชมรมคุม้ครองผูบ้ริโภค 
  ชมรม อย.นอ้ย 

ชมรม อสม. 
  ชมรมผูสู้งอายุ 
  สถานีอนามยัหนองบวัดง 
  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัดง 
    รวมทั้งส้ิน  310 คน 
 -วนัท่ีดาํเนินการ 
  25  มิถุนายน  2553 
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 -ผูรั้บผิดชอบ หรือผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 
  นกัเรียนจากโรงเรียน    4  แห่ง 
  เด็กก่อนวยัเรียนจากศูนยเ์ด็กเล็ก    1  แห่ง 
  ผูน้าํชุมชน/ประชาชน    9  หมู่บา้น 
  ชมรมคุม้ครองผูบ้ริโภค 
  ชมรม อย.นอ้ย 

ชมรม อสม. 
  ชมรมผูสู้งอายุ 
  สถานีอนามยัหนองบวัดง 
  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัดง 
 
3.2 การมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆในชุมชน 
 -องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวัดง 
 -เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัหนองบวัดง  -  พฒันาระบบการกระจายเกลือไอโอดีนในชุมชนโดยผา่น
กองทุนเกลือเสริมไอโอดีน สรุปบทเรียนการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองทาํให้เห็นปัญหาและความตอ้งการของ
ชุมชน และกระตุน้ใหชุ้มชนเกิดการเรียนรู้การป้องกนัและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน รวมถึง
การเช่ือมประสานในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆทั้งในส่วนของการประชุมช้ีแจง การประชาคม การตรวจ
คุณภาพเกลือ การจดังานวนัไอโอดีนแห่งชาติ ประสานความร่วมมือของภาคีท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ส่วนร่วมในการ
ดาํเนินกิจกรรม และยงัใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมในชุมชน สนบัสนุนขอ้มูลวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งต่อเน่ือง 
 -ครู/โรงเรียน/ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 -นกัเรียน/อย.นอ้ย 
 -ร้านคา้/ผูป้รุงอาหาร 
 -ผูป้กครอง 
 -ผูน้าํชุมชน/ประชาชน  - รับรู้ปัญหาและหาทางออกร่วมกนั ร่วมคน้หาแนวทางมาตรการในการ
ส่งเสริมการใชเ้กลือเสริมไอโอดีนและการแกไ้ขปัญหารถเร่ขายเกลือท่ีไม่มีไอโอดีน โดยผา่นเวทีประชาคม
และนาํเสนอผลการประชาคม เพื่อผลกัดนัเป็นนโยบาย/มาตรการ/ขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงในระดบัตาํบล ให้
ความร่วมมือในการรณรงคก์ระจายเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน แจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งใหชุ้มชน
ทราบอยา่งต่อเน่ือง  
 
ส่วนที ่4 : ผลทีไ่ด้รับ  
4.1 การประเมินผล ความรู้และทศันคติหลงัจบโครงการ 
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 -ผลของการวดัความรู้เก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีนหลงักิจกรรม(เช่น สาเหตุและวธีิป้องกนัโรค
ขาดสารไอโอดีน โดยใชแ้บบสาํรวจการใชเ้กลือเสริมไอโอดีน ในหญิงตั้งครรภ ์ผูป้รุงอาหาร ประชาชน
ทัว่ไป และแบบสาํรวจเกลือไอโอดีนในร้านคา้ เดือนกรกฎาคม 2553 

o หญิงตั้งครรภแ์ละผูป้รุงอาหารส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีน ในขณะท่ี
ประชาชนมีความรู้เก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

o ร้านคา้มีความรู้เก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีนและใหค้วามร่วมมือในการจาํหน่ายเกลือ
ไอโอดีนท่ีมีคุณภาพจากการสนบัสนุนของกองทุนเกลือ 

   
4.2 การประเมินผลความครอบคลุมของเกลือเสริมไอโอดีน หลงัโครงการ 
ขอ้มูลจากสถานีอนามยัหนองบวัดง เดือน กรกฎาคม 2553 
 

ตวัช้ีวดัก่อนเร่ิมโครงการ จาํนวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 912 100 
ครัวเรือนท่ีไดรั้บการสาํรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 852 93.42 
ครัวเรือนท่ีมีเกลือเสริมไอโอดีนไดคุ้ณภาพ 848 92.98 
โรงเรียน/ ศพด.ในเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีนท่ีได้
มาตรฐาน 
โรงเรียน 
ศพด. 

4/1 
 

4 
1 

100 
 

100 
100 

ร้านคา้ในเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีขายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน 
ร้านคา้ 
ผูป้รุงอาหาร 

21/9 
21 
9 

100 
100 
100 

หมายเหตุ เก็บขอ้มูลครอบคลุม 9 หมู่บา้น ตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนทุกหลงัคาเรือนท่ีเจา้บา้นอยูจ่ริง
ตามหว้งเวลาท่ีกาํหนดตรวจทุก 6 เดือน (มกราคม กรกฎาคม) โดย อสม. และ อย.นอ้ย 
ตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในโรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุก 6 เดือน โดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
และ อย.นอ้ย 
 
ส่วนที ่5 : ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ 
5.1 ปัจจัยความส าเร็จ 

- การใช้ปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง – การเก็บขอ้มูลการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
ในชุมขนโดย อสม. และ อย.นอ้ย ทาํให้ชุมชนรู้ถึงสถานการณ์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนวา่อยู่
ในระดบัท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข และชุมชนไดน้าํปัญหาท่ีพบมาเป็นตวัตั้ง เพื่อทางทางแกไ้ขปัญหา
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ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการตามบริบท เป็นการเรียนรู้ปัญหาดว้ยตนเอง โดยมีองคก์าร
ท่ีเก่ียวขอ้งใหข้อ้มูลและสนบัสนุนทรัพยากรท่ีจาํเป็น 

- การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหา - ปัญหาการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนมีความ
ครอบคลุมอยูใ่นระดบัตํ่า เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ขององคก์ารอนามยัโลกท่ีกาํหนดให้ครัวเรือนมีการใช้
เกลือเสริมไอโอดีนครอบคลุมท่ีร้อยละ 90 เป็นปัญหาในชุมชนท่ีพบมาอย่างต่อเน่ือง และการ
กระจายเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชนเป็นบทบาทของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคน เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวคนในชุมชนซ่ึงเป็นเจา้ของปัญหาและเป็นผูท่ี้อยูก่บัปัญหาไดเ้กิดการเรียนรู้ และร่วมกนัหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยการประชาคม โดยมีองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุน 

- การสร้างและพฒันาความเข้มแข็งของเครือข่าย -  การพฒันาศกัยภาพของเครือข่ายเป็นอีกหน่ึง
ปัจจยั ท่ีทาํให้การเขา้ถึงปัญหาและการแกไ้ขปัญหาเป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยการสร้างและพฒันา
เครือข่าย อสม. อย.น้อย และผู ้เก่ียวข้อง ในการตรวจหาสารไอโอดีนในเกลือได้ครอบคลุม 
สนบัสนุนนํ้ ายาไอ-คิท อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งการให้ความรู้ทางวิชาการ สถานการณ์การบริโภค
เกลือไอโอดีนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ชุมชนเกิดการต่ืนตวั และมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเครือข่าย 
รวมถึงความเขม้แข็งของการกระจายเกลือไอโอดีนในชุมชนโดยบริการถึงหลงัคาเรือน การให้
ความรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม ทาํใหป้ระชาชนในชุมชนรับความรู้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและความสําคญั
ของการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 

- การเช่ือมประสานการท างานร่วมกนัขององค์กรและภาคี -  การประสานงานในชุมชนและองค์กร
ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการสร้างความต่อเน่ือง ลดขั้นตอน ตลอดจนปัญหาในการทาํงาน เน่ืองจากความ
ใกล้ชิด ความสัมพนัธ์ท่ีดีขององค์การในท้องถ่ินเป็นปัจจยัของการทาํงานร่วมกันในชุมชน ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความตระหนกัรู้ในปัญหาร่วมกนั ส่งผลให้การเช่ือมประสานกิจกรรมต่างๆเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นหน่ึงเดียวในการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตรงกบัความตอ้งการของชุมชน 

 
5.2 อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 อุปสรรค-ความเคยชินในการใชเ้กลือกระสอบ เพราะมีราคาถูกและหมกัปลาร้าได ้
 แนวทางแกไ้ข-บงัคบัใชก้ฎหมาย/พรบ.ท่ีเก่ียวขอ้งในการห้ามจาํหน่ายเกลือท่ีไม่มีไอโอดีน และให้
ความรู้กระตุน้ใหเ้กิดความตระหนกัถึงความสาํคญัของไอโอดีนอยา่งต่อเน่ือง 

แนวทางแกไ้ข-ปรับปริมาณหรือรูปแบบของไอโอดีนใหใ้ชท้าํปลาร้าไดใ้นราคาถูก 
 
อุปสรรค-ร้านคา้ในหมู่บา้นจาํหน่ายเกลือไอโอดีนไม่ต่อเน่ือง 
แนวทางแกไ้ข-สนบัสนุนใหร้้านคา้จาํหน่ายเกลือไอโอดีน โดยผา่นการสนบัสนุนของกองทุนเกลือ

ไอโอดีน กระจายและส่งเกลือไอโอดีนให้ร้านคา้ดว้ยการตรวจเกลือไอโอดีนคงเหลือทุกเดือน และนาํส่ง
หากพบวา่หมด 
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5.3 ส่ิงทีค่ิดว่าต้องท าเพิม่เติมอกี เพือ่ให้ทุกครัวเรือนในต าบลใช้เกลอืเสริมไอโอดีนทีม่ีคุณภาพ 
 การตั้งทีมตรวจคุณภาพเกลือไอโอดีนในชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 
 การกระจายเกลือไอโอดีนใหป้ระชาชนเขา้ถึงง่ายเพื่อส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน 
 การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการควบคุมผูจ้าํหน่ายเกลือท่ีไม่มีไอโอดีน 
 การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาในชุมชนในการบริโภคเกลือไอโอดีน 
 
5.4 โครงการหรือกจิกรรมทีท่ าต่อเน่ือง 
 โครงการส่งเสริมการใชเ้กลือไอโอดีนในการบริโภคและการถนอมอาหาร(ทาํปลาร้า) 
 กองทุนเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน 
 พฒันาศกัยภาพเครือข่ายในการรณรงคใ์หป้ระชาชนบริโภคเกลือไอโอดีน 
 
 
 
 

ความคิดเห็นของชุมชน  
 
“ผมไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆว่าสารไอโอดีนในเกลือจาํเป็นต่อความฉลาดของคนทุกวยั คนงานท่ีท่าทรายของ
ผมไม่ใชเ้กลือไอโอดีนเลย ต่อไปตอ้งบอกใหรู้้วา่มีความสาํคญัและตอ้งกินเกลือไอโอดีนเท่านั้น” 
                                                                            นายจรูณ   สาลีวนั นายกอบต.หนองบวัดง อาย ุ56 ปี 
 
“ทาํไมเกลือไอโอดีนมีประโยชน์มากมายขนาดน้ี ถา้ยายรู้แต่แรก ยายจะไม่ซ้ือเลยเกลือกระสอบ ให้เขาเอา
เกลือไอโอดีนมาส่งใหย้ายซกั 100 บาทนะ ขอบคุณหมอมากจะ๊” 
                                                                            นางแถว   ทองสาย แม่คา้ขายซ่ีโครงไก่ยา่ง อาย ุ62 ปี 
 
“ท่ีร้านซ้ือเกลือมาจากร้านคา้ส่ง เป็นยีห่อ้ท่ีขายมานาน อสม.มาตรวจสอบก็พบวา่มีมาตรฐานตามกาํหนด  ก็
ดีใจนะค่ะท่ีมีส่วนร่วมในการขายเกลือท่ีมีไอโอดีนและมีคุณภาพใหชุ้มชนเรา” 
                                                                            นนัทวนั วรรณวงษ ์แม่คา้ร้านขายของชาํ ม.6 อาย ุ35 ปี  
 
“เป็น อสม.ก็ตอ้งใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการทาํขนมซิค่ะ เป็นตวัอยา่งให้เขาเห็นว่าเราใส่ใจสุขภาพ และ
เกลือไอโอดีนก็มีสีขาวสะอาด อยูใ่นซองอยา่งดี หยบิใชง่้ายค่ะ” 
                                                                            นางกุหลาบ   หมวกคาํ  อสม.หมู่ 1/แม่คา้ขนมตม้ อาย ุ40 ปี 
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“ถา้เราให้ความรู้คนในชุมชนให้ทราบถึงประโยชน์ของเกลือเสริมไอโอดีน เขาก็มาซ้ือเกลือเสริมไอโอดีน
ไปกินทั้งนั้นแหละ คนท่ียงัไม่กินคือคนท่ียงัไม่รู้” 
                                              คาํภี   เพชรรักษา ประธานชมรมผูสู้งอาย/ุกองทุนเกลือเสริมไอโอดีน อาย ุ68 ปี 
 
“อาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนก็ใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุง เพราะ อย.น้อยได้รับความรู้เร่ืองน้ีจากเจา้หน้าท่ี
สถานีอนามยั และนาํมาดาํเนินการในโรงเรียนค่ะ” 
                                          นางทองพนู   ศรีมีเทียน ครูอนามยัโรงเรียนบา้นหลกัด่านหนองจอก อาย ุ51 ปี 
 
“คร้ังแรกไดรั้บการสนบัสนุนเกลือเสริมไอโอดีนจากสถานีอนามยัไปใชใ้นการปรุงอาหารสําหรับเด็ก และ
ไดรั้บรู้ถึงความสําคญัในการพฒันาสมอง พฒันาร่างกาย ท่ีศูนยฯ์เลยใช้เกลือเสริมไอโอดีนมาตลอด เพื่อ
ลูกหลานบา้นเราจะไดฉ้ลาดไม่แพใ้คร” 
                                        นางเวฬุวรรณ   ชะบา ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัดง อาย ุ39 ปี 
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ตัวอย่างที ่4 : องค์การบริหารส่วนต าบลน า้เกีย๋น อ.ภูเพยีง จ.น่าน 

ส่วนที ่ 1: กรอบการด าเนินงาน 
 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 

เพื่อใหค้รัวเรือนในชุมชนใชเ้กลือท่ีผสมสารไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน อยา่งเพียงพอ 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 

หมู่บา้นในตาํบลนํ้าเก๋ียน  ทั้ง 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นนํ้าเก๋ียนใต ้ บา้นนํ้าเก๋ียน
เหนือ บา้นตน้กอก บา้นใหม่พฒันา บา้นใหม่สันติสุข  จาํนวน 715  หลงัคา
เรือน   

ระยะเวลาด าเนินงาน 

 

กรกฎาคม 2552 – กนัยายน 2553 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  อบต. น ้าเก๋ียน 

 
อบต.นํ้าเก๋ียนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5 หมู่บา้น 715 หลงัคาเรือน 
จาํนวนประชากร 2,841 คน เป็นชาย 1,412 คน หญิง 1,429 คน 
จาํนวนประชากรเด็กในตาํบล (0-18 ปี)  จาํนวน 563 คน 
 
ส่วนที ่ 2 : ข้อมูลพืน้ฐาน ก่อนการด าเนินงาน (baseline)    
ผลของการวดัความรู้และทศันคติ เก่ียวกบัโรคขาดสารไอโอดีนก่อนกิจกรรม  
ประเมินโดยให้แบบสอบถามความรู้เร่ืองไอโอดีนของผูป้กครองท่ีมาร่วมงานมหกรรมอาหารไอโอดีนและ
ฟันดีของลูกรัก วนัท่ี 25 กนัยายน 2552 พบวา่  

 กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 100 มีความรู้ในเร่ืองประโยชน์ของไอโอดีน แหล่งอาหารท่ีไอโอดีน ผล
ของการขาดสารไอโอดีน 

 กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ17 คิดวา่เม่ือปรุงอาหารให้ลูกรับประทานควรใช้นํ้ าปลาดีกวา่ใช้เกลือท่ีมี
ไอโอดีน 

 กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 100 เห็นดว้ยกบัการใหร้้านคา้ตอ้งจาํหน่ายเกลือมีไอโอดีนเท่านั้น 
 กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 100 เห็นดว้ยกบัการจดัตั้งกองทุนเกลือไอโอดีนข้ึนท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   

ขอ้มูลพื้นฐาน (baseline) ความครอบคลุมของเกลือไอโอดีนก่อนเร่ิมโครงการ 
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ตวัช้ีวดัก่อนเร่ิมตน้ จาํนวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 715 100 

ครัวเรือนท่ีไดส้าํรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 455 63.6 

ครัวเรือนท่ีมีเกลือเสริมไอโอดีนไดคุ้ณภาพ 227 49.8 

โรงเรียนและศพด. ในเขตพื้นท่ี อปท. ท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีน
ท่ีไดม้าตรฐาน 

2 2 

ร้านคา้นเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีขายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน 24 24 

 
เก็บขอ้มูลทั้ง 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นนํ้ าเก๋ียนใต ้บา้นนํ้ าเก๋ียนเหนือ บา้นตน้กอก  บา้นใหม่พฒันา 

บา้นใหม่สันติสุขเป็นการเก็บขอ้มูลจาก ครัวเรือนทั้งหมดในตาํบลนํ้ าเก๋ียน โดยอาสาสมคัรสาธารณสุขแต่
ละหมู่บา้น สาํรวจเกลือตน้เดือนกนัยายน 2552  
 
ส่วนที ่ 3 : กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
1. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ การใชเ้กลือไอโอดีนในครัวเรือนแก่อสม.ทุกเพื่อสํารวจการใชเ้กลือไอโอดีนใน
ครัวเรือน และจดัทาํแผนปฏิบติัการลงสํารวจในแต่ละหมู่บา้น พร้อมทั้งฝึกการใช้ชุดทดสอบสารไอโอดีน
ผลการสุ่มสาํรวจ คร้ังท่ี1 

หมู่บา้น ผา่นเกณฑม์าตรฐาน(หลงัคาเรือน) ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน(หลงัคาเรือน) 

นํ้าเก๋ียนใต ้ 58 70 
นํ้าเก๋ียนเหนือ 12 19 
ตน้กอก 46 44 
ใหม่พฒันา 65 56 
ใหม่สันติสุข 46 39 
รวม 227 228 

 
2. จดังานมหกรรมส่งเสริมไอโอดีน เพื่อนาํเสนอขอ้มูล ผลสํารวจการใชไ้อโอดีนในครัวเรือนของ

ตาํบลนํ้าเก๋ียนและประชาสัมพนัธ์ รณรงคใ์หชุ้มชนเห็นความสาํคญัของสารไอโอดีนในทุกกลุ่มเป้าหมายใน
ตาํบล  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองไอโอดีนกบัการพฒันาสติปัญญาของคนนํ้ าเก๋ียนไดแ้ก่คืนขอ้มูลการสํารวจ
ไอโอดีนให้ชุมชนโดยเจา้หน้าท่ีสถานีอนามยัตาํบลนํ้ าเก๋ียนการให้ความรู้เร่ืองสารไอโอดีนโดยเจา้หน้าท่ี
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จากสํานกังาน สาธารณสุขจงัหวดัน่าน  การให้ความรู้เร่ืองฟัน การดูแลฟัน โดยเจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัม่วง
ต๊ึด ฝายแกว้ และนํ้าแก่น มีเน้ือหาของกิจกรรม ดงัน้ี 
 -การจัดตั้ งกองทุนเกลือไอโอดีนระดับตาํบล มีแนวทางในการจดัตั้ งกองทุนเกลือไอโอดีน 2 
รูปแบบไดแ้ก่ กองทุนเกลือไอโอดีนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และกองทุนเกลือของอาสาสมคัรสาธารณสุขในทุก
หมู่บา้นขยายความรู้ให้แก่ร้านคา้ในชุมชนและผูบ้ริโภคให้ทราบวิธีการใชเ้ลือกไดแ้ก่ เก็บไวใ้นท่ีมิดชิด ใช้
ภายใน1ปีและไม่ใส่เกลือในขณะกาํลงัปรุงอาหาร ให้ร้านคา้ในชุมชนมีจุดทดสอบเกลือให้ผูบ้ริโภคไดเ้ห็น
ชัดเจน มีป้ายข้อความ ร้านน้ีขายเกลือไอโอดีน ติดแสดงหน้าร้านค้าท่ีขายเกลือไอโอดีน  กาํหนดให้มี
ประชาสัมพนัธ์เสียงตามและท่ีประชุมหมู่บา้น โดยมีผูน้าํช่วยกนัใหข้อ้มูลเกลือไอโอดีนแก่ชาวบา้น  
        3. ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตร ผูป้กครองเด็กก่อนวยัเรียนเด็กวยัเรียนมีเน้ือหาของ
กิจกรรม 
ประกอบดว้ยการใหค้วามรู้เร่ืองการเจริญเติบโตของเด็กโดยการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตั้งครรภจ์นถึงอายุ6
ปีรวมทั้งโภชนาการท่ีสาํคญัสาํหรับเด็ก 
        4. ประชาสัมพนัธ์เร่ืองไอโอดีนผา่นเวทีประชาคมหรือการประชุมในหมู่บา้นโดยผูน้าํชุมชน และอสม. 
 
3.2 การมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆในชุมชน  

- อปท. มีส่วนร่วมในการจดัทาํโครงการ จดัประชุมระดมความคิดเห็นในแนวทางดาํเนินงาน
โครงการ เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยั มีส่วนร่วมในการจดัประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน กลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ หญิง
ตั้งครรภ์  ผูป้กครองเด็กอายุ 0-6 ปีและสํารวจความรู้ผูป้กครองในการจดักิจกรรมมหกรรมไอโอดีน ฟันดี
ของลูกรัก 

- ครูและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมไอโอดีนให้ความรู้และให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
จดันิทรรศการประกวดในงานมหกรรมส่งเสริมไอโอดีน 

-ร้านคา้ผูป้กครองผูน้าํชุมชนร่วมเสวนาและสร้างขอ้ตกลงร่วมในการขบัเคล่ือนงานส่งเสริม
ไอโอดีนในตาํบลนํ้าเก๋ียน  

- ชมรมอสม.ตาํบลนํ้าเก๋ียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาํบลนํ้ าเก๋ียนจดัตั้งกองทุนเกลือไอโอดีนเพื่อ
รณรงคใ์หค้วามรู้และจาํหน่ายเกลือไอโอดีนให้แก่ผูป้กครองและประชาชนในตาํบลนํ้าเก๋ียน 
 
ส่วนที ่4 : ผลทีไ่ด้รับ  
การประเมินผล ความรู้และทศันคติ หลงัจบโครงการ 

-  ไม่มี 
4.2 การประเมินผลความครอบคลุมของเกลือเสริมไอโอดีนหลงัเร่ิมโครงการ 
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ตวัช้ีวดัก่อนเร่ิมตน้ จาํนวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 715 100 

ครัวเรือนท่ีไดส้าํรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 662 93 

ครัวเรือนท่ีมีเกลือเสริมไอโอดีนไดคุ้ณภาพ 325 49 

โรงเรียนและศพด. ในเขตพื้นท่ี อปท. ท่ีใชเ้กลือเสริมไอโอดีน
ท่ีไดม้าตรฐาน 

2 2 

ร้านคา้นเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีขายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน 24 2 

 
- เก็บขอ้มูลทั้ง 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นนํ้าเก๋ียนใต ้บา้นนํ้าเก๋ียนเหนือ บา้นตน้กอก  บา้นใหม่พฒันา 

บา้นใหม่สันติสุข  เป็นการเก็บขอ้มูลจาก ครัวเรือนทั้งหมดในตาํบลนํ้าเก๋ียน โดยอาสาสมคัรสาธารณสุขแต่
ละหมู่บา้น สาํรวจเกลือ เดือนมิถุนายน 2553  
 
4.3 ในแผนประจาํปี 2553 ของ อปท.มีโครงการเร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน 

- องค์การบริหารส่วนตาํบลนํ้ าเก๋ียนตั้งงบประมาณในขอ้บญัญติังบประมาณองค์การบริหารส่วน
ตาํบลนํ้ าเก๋ียน ประจาํปีงบประมาณ 2553 จาํนวน 15,000 บาท สําหรับโครงการส่งเสริมไอโอดีน ประจาํปี 
2553 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมสาํรวจเกลือไอโอดีนโดยอาสาสมคัรสาธารณสุข   
-กิจกรรมจดันิทรรศการรณรงคเ์กลือไอโอดีน ณ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาํบลนํ้าเก๋ียน และประชุมติดตาม
ประเมินการดาํเนินโครงการส่งเสริมไอโอดีน 
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ส่วนที ่5 : ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ 
5.1 ปัจจยัความสาํเร็จ 
o ผูน้าํชุมชน สถานีอนามยั โรงเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและอสม. เห็นถึงความสาํคญัของโครงการได้

ร่วมประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูล ร่วมกนัจดักิจกรรมของโครงการใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 
o องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าเก๋ียนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานสนบัสนุนงบประมาณและ

บุคคลากร อาํนวยความสะดวกในการทาํงาน 
o ผูป้กครองร่วมสนบัสนุนจดัตั้งกองทุนเกลือไอโอดีนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
o ร้านคา้ใหค้วามร่วมมือในการนาํเกลือคุณภาพมาจาํหน่าย 

 
5.2 อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 
o อุปสรรคสาํคญัในการใชแ้ละบริโภคเกลือไอโอดีนคุณภาพคือวธีิการเก็บเกลือไอโอดีนของ

ชาวบา้น จากการสาํรวจของ อสม.ประจาํหมู่บา้นพบวา่เกลือท่ีชาวบา้นใชบ้ริโภคเป็นเกลือไอโอดีน 
แต่เม่ือมีการสาํรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือกลบัพบวา่ ค่าการวดัปริมาณไอโอดีนตํ่ากวา่ 30ppm  
ซ่ึงทาํใหช้าวบา้นไม่ไดรั้บสารไอโอดีนเม่ือนาํมาบริโภค  

o แนวทางแกไ้ข ไดแ้ก่การใหค้วามรู้และแนะนาํวธีิการเก็บท่ีถูกตอ้งไม่ทาํใหส้ารไอโอดีนเส่ือมสภาพ 
เช่น การเก็บไวใ้นภาชนะทึบแสง ไม่วางไวใ้นท่ีร้อนหรือช้ืนเกินไป และหลงัจากนาํมาปรุงอาหาร
แลว้ควรปิดฝาภาชนะใส่เกลือใหส้นิทและเก็บไวเ้รียบร้อย เป็นตน้ 

 
5.3 ส่ิงท่ีคิดวา่ตอ้งทาํเพิ่มเติมอีก เพื่อใหทุ้กครัวเรือนในตาํบลใชเ้กลือเสริมไอโอดีนท่ีไดคุ้ณภาพ  
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o สาํรวจและใหค้วามรู้แก่ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในเร่ืองการเก็บรักษาเกลือใหมี้คุณภาพ
ในระยะยาวประชาสัมพนัธ์ใหช้าวบา้นซ้ือเกลือเสริมไอโอดีนจากกองทุนเกลือไอโอดีนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กและกองทุนเกลือของอสม.แต่ละหมู่บา้น 

5.4  โครงการหรือกิจกรรมท่ีทาํต่อเน่ือง 
o โครงการส่งสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน ปี 2553 อบต.นํ้ าเก๋ียนสนบัสนุนงบประมาณกิจกรรม 

15,000 บาท จดักิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ไอโอดีนท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จดัประชุมติดตามผลการ
ดาํเนินงานโครงการไอโอดีน ปี 2552-2553 ของอสม.ตาํบลนํ้าเก๋ียน 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการและผู้เขียนรายงาน 
นาย ศาสตรา สินนัตา ตาํแหน่ง นกัวชิาการศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าเก๋ียน 
โทร 054 684 111  
 

ความคิดเห็นของชุมชน 
“โครงการเป็นประโยชน์มากสาํหรับผูเ้ขา้อบรมโดยเฉพาะการเก็บเกลือไอโอดนัและการนาํไปใชใ้นการการ
บริโภค และประโยชน์ของเกลือไอโอดีน มีหลายคนใชเ้กลือไม่ถูกวธีิ เช่น ใส่เกลือในขณะท่ีนํ้าเกกาํลงัเดือด
ซ่ึงจะไม่ไดรั้บสารไอโอดีน” 
                                                                            นายสมพงษ ์กนัทะ อาย ุ50 ปี 
 
“เกลือไอโอดีนรับประทานแลว้มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในตาํบลและหมู่บา้นเป็นอยา่งมาก เอามาปรุง
อาหารแลว้ดีต่อสุขภาพไม่เกิดโรคคอพอก โรคเอ๋อและร่างกายแขง็แรง เด็กจะฉลาด” 
                                                                            นางสุภาพ ใจจนัทร์  อาย ุ58 ปี  
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ตัวอย่างที ่5 : เทศบาลต าบลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
 

ส่วนที ่ 1: กรอบการด าเนินงานและข้อมูลทัว่ไป 
 

วตัถุประสงคข์องโครงการ 
 

 เพื่อเป็นการป้องกนัและแกไ้ขภาวะขาดสารไอโอดีนในชุมชน 

 เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนแทนเกลือธรรมดา 
 เพื่อควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนใหพ้น้ไป 

 

พื้นท่ีเป้าหมาย 
 

จ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลสามเงา จงัหวดัตาก 

 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

 

ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2552- 30 กนัยายน 2553  
 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลสามเงา 
 

จ านวนหมู่บา้นในต าบล  แบ่งเป็น 4 หมู่บา้น คือ  
  หมู่ท่ี 2 ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นสามเงา 
  หมู่ท่ี 3 ไดแ้ก่ ชุมชนร่วมใจพฒันา ชุมชนใตค้ลอง และชุมชนใตห้ว้ย 
  หมู่ท่ี 4 ไดแ้ก่ ชุมชนท่าพิมาน ชุมชนบา้นหว้ย และชุมชนท่าโป่ง 
  หมู่ท่ี 5 ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นใตร่้วมใจสามคัคี ชุมชนสันประปาและชุมชนบา้นเหนือพฒันา  
 จ านวนหลงัคาเรือนในต าบล  
  จ านวนหลงัคาเรือนในเขตเทศบาลต าบลสามเงา ประจ าปี 2552 จ านวน 1,736 ครัวเรือน 

  จ านวนประชาการในต าบล (ชาย/หญิง) 
   จ านวนประชากร ชาย  จ านวน 2,473 คน 

   จ านวนประชากร หญิง จ านวน 2,653 คน 

    รวมทั้งส้ิน จ านวน 5,126 คน  
   ท่ีมา : ส านกับริหารการทะเบียน อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก  
   จ  านวนประชากรเด็กในต าบล (0-18 ปี) จ านวน 896 คน  
 สถานศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นท่าปุย โรงเรียนสามเงาวิทยาคม และโรงเรียนชุมชนชลประทาน
รังสรรค ์ 
 สถานบริการสาธารณสุข ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสามเงา และศูนยอ์าสาสมคัรสาธารณสุข (สศมช.)  
   

ส่วนที ่ 2 : ข้อมูลพืน้ฐาน ก่อนการด าเนินงาน (baseline)    
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ตัวช้ีวดั ก่อน เร่ิมโครงการ จ านวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,660 100 
ครัวเรือนท่ีไดส้ ารวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 377 22.7 
ครัวเรือนท่ีมีการเสริมไอโอดีนไดคุ้ณภาพ 196 52 
โรงเรียนและ ศพด.ในเขตพื้นท่ี อปท. ม่ีใชเ้กลือ
เสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน 

3 โรงเรียน 

2 ศพด. 
100 

ร้านคา้ในเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีขายเกลือเสริมไอโอดีน
ท่ีไดม้าตราฐาน 

64 ร้าน 52 

หมายเหตุ: ขอ้มูลไดจ้ากการส ารวจของ อสม.ในพื้นท่ีหมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 5 โดยสุ่ม เลือก 20% ของ
ครัวเรือนในหมู่บา้น เก็บเม่ือ เดือนมิถุนายน 2552 โดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลสาม
เงา  
 
ส่วนที ่ 3 : กจิกรรทีด่ าเนินการ 

ส่วนที ่4 : ผลทีไ่ด้รับ  
4.1 การประเมินผลดา้นความรู้ 

กจิกรรม/โครงการ วนัที่ ผู้ร่วมกจิกรรม ผู้ด าเนินการ งบประมาณ 

1. โครงการอบรม อสม.เชิง
ปฏิบติัการฯ 

ก.พ.2552 

อปท. 
ครูศูนยเ์ด็กเล็ก 
เจา้หนา้ท่ี
อนามยั 
ครู 
เด็ก 

ร้านคา้ 
ผูป้กครอง 
ผูสู้งอาย ุ

ส านกังานสาธารณสุข-
อ าเภอสามเงา 
และรพ.สามเงา 

15,000.- 

2. สุ่มตรวจปริมาณไอโอดีน 
ในเกลือบริโภค 

มิ.ย.2552 อสม.และ 
จนท.เทศบาล 

3,900.- 

3. ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้
เร่ืองไอโอดีน 

เดือนละ 1 
คร้ัง 

โดยเสียงตามสาย 
ชุมชน และทต.สามเงา 

2,000.- 

4. มหกรรมรณรงคป้์องกนั
การขาดสารไอโอดีนฯ 

21 มิ.ย.2552 ส านกังานสาธารณสุข- 
อ าเภอสามเงา อสม.  
กลุ่มแม่บา้น และ รร. 

35,000.- 

5. จดัตั้งกองทุนเกลือ
ไอโอดีน 

มี.ค.2553 ทต.สามเงา และ อสม. 5,000.- 

6. อบรมใหค้วามรู้เร่ืองโรค
ขาดสารไอโอดีน 

21 มิ.ย.2553  ทต.สามเงา 10,000.- 

 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 70,900.- 
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การประเมินผลจากการซกัถามสังเกตพฤติกรรม ผูป้ระกอบการร้านคา้ แม่บา้น ประชาชน พบวา่มี
ความตระหนกัและต่ืนตวัในการใชเ้กลือไอโอดีน หลงัท ากิจกรรมทราบผลกระทบการขาดสารไอโอดีน 
   

4.2 การประเมินผลความครอบคลุมของเกลือเสริมไอโอดีน หลงั เร่ิมโครงการ  
   

ตัวช้ีวดัหลงั เร่ิมโครงการ จ านวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,736 100 
ครัวเรือนท่ีไดส้ ารวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 1,500 90 
ครัวเรือนท่ีมีการเสริมไอโอดีนไดคุ้ณภาพ 196 52 
โรงเรียนและ ศพด.ในเขตพื้นท่ี อปท. ม่ีใชเ้กลือ
เสริมไอโอดีนท่ีไดม้าตรฐาน 

3 โรงเรียน 

2 ศพด. 
100 

ร้านคา้ในเขตพื้นท่ี อปท.ท่ีขายเกลือเสริมไอโอดีน
ท่ีไดม้าตราฐาน 

64 ร้าน 80 

หมายเหตุ: ขอ้มูลไดจ้ากการส ารวจของ อสม.ในพื้นท่ีหมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 5 เก็บเม่ือ 24 มิถุนายน 2553 โดย
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลสามเงา และรพ.สามเงา 
 

ส่วนที ่5 : ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ 
 5.1 ปัจจยัความส าเร็จ  
  1. ความชดัเจนของปัญหา  

2. การก าหนดนโยบาย 
3. ร่วมมือของชุมชน พลงัทางสังคม 

 5.2 อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข 

  1. การก าหนดงบประมาณ   
2. ความเช่ือและทศันคติ  
3. บุคลาการหลกั 

 5.3 ส่ิงท่ีคาดวา่ตอ้งท าเพิ่มเติมอีก เพื่อใหทุ้กครัวเรือนในต าบลใชเ้กลือเสริมไอโอดีนท่ีไดคุ้ณภาพ 

  1. ชุมชนตน้แบบบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 100% 1 ชุมชน 
  2. มีการตรวจสอบคุณภาพเกลือทุก 6 เดือน  
 5.4 โครงการหรือกิจกรรมท่ีท าต่อเน่ือง 
  1. ประชาสัมพนัธ์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอยา่งต่อเน่ือง 
  2. การตรวจคุณภาพเกลืออยา่งสม ่าเสมอปีละ 2 คร้ัง (พ.ค.-มิ.ย.) และ (ธ.ค.-ม.ค.) 
  3. เพิ่มจ านวนชุมชนตน้แบบ 
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ผู้เขียนรายงานและรับผดิชอบโครงการ 
ส านกังานเทศบาลต าบลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก โดย 
1. นางทววีรรณ  สนคง    ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุข ระดบั 7  
2. นางศรีพนัธ์  คาํสุวรรณ์    ตาํแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
3. นางรุ้งดารา  มูลงาม    ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีธุรการ  
4. นางสาวนุชสุภา  พดัทอง   ตาํแหน่ง พนกังานจา้งทัว่ไป 
โทรสาร 055-800606  หมายเลขโทรศพัท ์ 055-800627 

 


