รายงานสรุป

การดาเนินโครงการเพือ่ ขจัดโรคขาดสารไอโอดีน
ในระดับท้ องถิ่น ปี 2552-2553

ภายใต้ แผนความร่ วมมือปี 2550-2554 ระหว่ าง
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กับ องค์ การทุนเพือ่ เด็กแห่ งสหประชาชาติ (UNICEF)
0

สารบัญ
หน้า
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล เป้ าหมาย วัตถุประสงค์
พื้นที่เป้ าหมาย

2
2
3

กิจกรรมหลักของโครงการ (ภาพรวม)

5

กิจกรรมในระดับท้ องถิ่น โดยอปท.ทีเ่ ข้ าร่ วม

9

ผลการดาเนินการ (ภาพรวม)

14

แนวทางทีป่ ระสบความสาเร็จในการส่ งเสริมการใช้ เกลือเสริมไอโอดีนในระดับท้ องถิ่น

15

ปัญหาอุปสรรค

17

ตัวอย่างโครงการ
1. อบต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
2. อบต.หนองไฮ อ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม
3. อบต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรี สะเกษ
4. อบต.นํ้าเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
5. เทศบาลตําบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

19
26
35
48
54

1

รายงานสรุ ป

เรื่องการขจัดโรคขาดสารไอโอดีน ผ่ านการดาเนินงานในท้ องถิ่น ปี 2552-2553
องค์ การยูนิเซฟ ประเทศไทย และกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล
ภาวะขาดสารไอโอดีนเป็ นภาวะทุพโภชนาการที่เกิ ดขึ้นกับประชากรทัว่ โลก และเป็ นสาเหตุที่พบ
บ่อยที่สุดของภาวะปั ญญาอ่อนและความเสี ยหายต่อสมอง การได้รับสารไอโอดีนไม่พอของหญิงตั้งครรภ์จะ
ส่ งผลให้เกิดความด้อยของสมองในทารกและเด็ก รวมทั้งสภาพร่ างกายแคระแกร็ น และมีความเสี่ ยงต่อการ
แท้งบุตรสู ง ส่ วนเด็กที่ไม่ได้รับสารไอโอดี นเพียงพอ จะมีสมองและร่ างกายของที่เติบโตช้ากว่าปกติ ซึ่ ง
อาจส่ งผลให้ทาํ ให้หยุดการเจริ ญเติบโต และมีส่วนทําให้ไอคิวของเด็กตํ่าลง อาการผิดปกติเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่
สามารถป้ องกันได้
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยจึงให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มให้เด็ก และประชาชนทุกคนได้รับ
สารไอโอดีนอย่างเพียงพอ โดยการผลักดันนโยบายให้ผผู้ ลิตเกลือเติมสารไอโอดีนในเกลือทุกประเภท ซึ่ ง
จะเป็ นวิธีที่สามารถรับประกันได้วา่ ประชาชนจะได้รับสารไอโอดีนได้ทวั่ ถึง
อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากการสํารวจสถานการณ์ เด็กในประเทศไทยโดยการใช้พหุ ดชั นี แบบจัดกลุ่ ม
(MICS) ในปี พ.ศ. 2549 แสดงให้เห็นว่า เพียงร้อยละ 55 ของครอบครัวคนไทยที่บริ โภคเกลือ เสริ มไอโอดีน
ที่ได้คุณภาพ ทางภาคใต้และภาคกลางของประเทศ อัตราการบริ โภคเกลือที่มีสารไอโอดีนมีสูงกว่าเล็กน้อย
อยูท่ ี่ร้อยละ 60 แต่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ กลับลดตํ่าลงไปถึงร้อยละ 23 เท่านั้น การสํารวจยังเสดงให้
เห็นว่า ครัวเรื อนในเมืองมักจะบริ โภคเกลือที่มีสารไอโอดีนมากกว่าครัวเรื อนที่อยูใ่ นชนบท และครัวเรื อนที่
มีฐานะดี จะบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีนมากกว่าครัวเรื อนที่มีฐานะยากจน (ร้อยละ 75 กับร้อยละ 42)
ผลการสํารวจนี้ช้ ีให้เห็นว่า ปั ญหาเรื่ องการขาดสารไอโอดีนนี้ มีสาเหตุมาจากข้อมูลและความรู ้ที่ไม่
ทัว่ ถึง และการไม่ครอบคลุมของเกลือเสริ มไอโอดีน เนื่องจากในหลายพื้นที่ไม่มีการจําหน่ายเกลือไอโอดีน
ที่ได้มาตรฐาน และขาดการควบคุมคุณภาพเกลืออย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะในกลุ่มผูผ้ ลิตเกลือรายย่อยซึ่ งมีอยู่
เป็ นจํานวนมาก
ดัง นั้น จึ งจําเป็ นต้องมี ก ารรณรงค์ใ นกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภค เพื่ อให้มี ความเข้าใจถึ ง ความสํา คัญของการ
ป้ องกันโรคขาดสารไอโอดี น และเลื อกซื้ อเกลื อเสริ มไอโอดีนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนต้องรณรงค์ให้เกิ ด
การควบคุมคุณภาพเกลือที่จุดขายในพื้นที่ ซึ่ งองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
และกรมอนามัย เล็งเห็นว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถมีบทบาทในส่ วนนี้ได้มาก
องค์การยูนิเซฟและกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจึงมีแผนความร่ วมมือที่จะการส่ งเสริ มการใช้
เกลื อไอโอดี นในท้องถิ่ นในปี 2552-53 โดยเน้นการทํางานทั้งในด้านการควบคุมคุณภาพ และการส่ งเสริ ม
พฤติกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิและกระแสผลักดันในชุ มชน ซึ่ งจะ
2

นําไปสู่ ค วามต้องการบริ โภคเกลื อเสริ มไอโอดี นที่ เพิ่มขึ้ น โดยมี กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ขเป็ นฝ่ ายสนับสนุนทางวิชาการด้วย
เป้าหมาย
เพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนที่ส่งผลต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็กไทย ด้วยการส่ งเสริ มการบริ โภคเกลือ
ไอโอดีนในระดับตําบล ให้ทุกครัวเรื อนได้บริ โภคเกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อปท.และชุมชนมีการวางแผนโครงการ หรื อแผนที่ยทุ ธศาสตร์ เรื่ องการส่ งเสริ มการบริ โภค
เกลือเสริ มไอโอดีนร่ วมกัน และมีการสนับสนุนการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อใช้แนวทางการสื่ อสารเพื่อการพัฒนา (Communication for Development) ในการส่ งเสริ มการ
บริ โภคเกลือไอโอดีนในระดับตําบล และเพิ่มส่ งเสริ มให้การสื่ อสารเรื่ องการป้ องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
3. เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในเรื่ องการสนับสนุนการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน (ชุมชนไอโอดีน)โดย
มีการมีส่วนร่ วมของชุมชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และสามารถขยายต่อได้ไปยังชุมชน
อื่นๆในอนาคต
พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
จังหวัดเป้ าหมายได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคกลาง รวม 11 จังหวัดดังนี้
ภาคเหนือ ได้แก่จงั หวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้แก่จงั หวัด นครราชสี มา ขอนแก่น ศรี สะเกษ มหาสารคาม
ภาคกลาง ได้แก่จงั หวัด ปทุมธานี
การคัดเลือกอปท.เป้ าหมาย มีการคัดเลือกร่ วมกันระหว่างกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น องค์การ
ยูนิเซฟ และกองโภชนาการ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
1. อยูใ่ นจังหวัดที่มีปัญหาเรื่ องการไม่บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน หรื อมีผมู ้ ีภาวะขาดสารไอโอดีน
จํานวนมาก
2. เป็ นพื้นที่ที่มีแหล่งผลิตเกลือ
3. มีองค์กรปกครองส่ วนทัองถิ่นที่พร้อมร่ วมงานในโครงการ
4. ได้เข้าร่ วมงานกับโครงการเสริ มสร้างศักยภาพการสื่ อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก ในปี 2551
เพื่อความต่อเนื่องในการส่ งเสริ มศักยภาพของชุมชน
ซึ่ งอปท.ที่ได้รับคัดเลือก 33 แห่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
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- จังหวัดเชียงใหม่

- จังหวัดเชียงราย
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- จังหวัดน่าน

- จังหวัดพะเยา

- จังหวัดตาก

- จังหวัดนครราชสี มา

- จังหวัดขอนแก่น

- จังหวัดศรี สะเกษ

- จังหวัดมหาสารคาม

- จังหวัดปทุมธานี

องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่คะ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่งอน
เทศบาลตําบลอมก๋ อย
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่ไร่
องค์การบริ หารส่ วนตําบลป่ าตึง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลถํ้าลอด
องค์การบริ หารส่ วนตําบลปางมะผ้า
เทศบาลตําบลห้วยผา
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองจัง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนํ้าเกี๋ยน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ่อเกลือใต้
องค์การบริ หารส่ วนตําบลภูฟ้า
เทศบาลตําบลปง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลผาช้างน้อย
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาปรัง
เทศบาลตําบลสามเงา
เทศบาลตําบลแม่กุ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลมหาวัน
เทศบาลนครนครราชสี มา เขต 2
องค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนทองหลาง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลอรพิมพ์
องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนดู่
องค์การบริ หารส่ วนตําบลคึมชาติ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเหล่า
องค์การบริ หารส่ วนตําบลติ๊กชู
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวดง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัว
องค์การบริ หารส่ วนตําบลชื่นชม
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเหล่าดอกไม้
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบอน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองไฮ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางเดื่อ
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อ.ฝาง
อ.ฝาง
อ.อมก๋ อย
อ.แม่จนั
อ.แม่จนั
อ.ปางมะผ้า
อ.ปางมะผ้า
อ.เมือง
อ.ภูเพียง
อ.ภูเพียง
อ.บ่อเกลือ
อ.บ่อเกลือ
อ.ปง
อ.ปง
อ.ปง
อ.สามเงา
อ.แม่สอด
อ.แม่สอด
อ.เมือง
อ.บัวใหญ่
อ.ครบุรี
อ.หนองสองห้อง
อ.หนองสองห้อง
อ.บ้านฝาง
อ.ภูสิงห์
อ.ศิลาลาด
อ.กันทรารมย์
อ.ชื่นชม
อ.ชื่นชม
อ.โกสุ มพิสัย
อ.วาปี ปทุม
อ.เมือง

องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางขะแยก
เทศบาลตําบลระแหง

อ.เมือง
อ.ลาดหลุมแก้ว

กิจกรรมหลักของโครงการ (ภาพรวม)
1.
การประชุ มกับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพือ่ จัดตั้งชุ มชนไอโอดีน
จุดประสงค์: 1. เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคีเครื อข่าย ในการควบคุมและ
ป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อผลักดันและสร้างความตระหนักแก่ภาคีเครื อข่ายในการดําเนินงาน
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแกนนําสุ ขภาพในชุมชนในการป้ องกันและควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน
วิธีดาํ เนินการ กองโภชนาการ กรมอนามัยจัดประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ 2 รุ่ น ๆละ 2 วัน
- รุ่ นที่ 1 ภาคเหนื อ จัดที่จงั หวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา
แม่ฮ่องสอน น่าน และตาก
- รุ่ นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคกลาง จัดที่จงั หวัดนครราชสี มา ประกอบด้วย
จังหวัดนครราชสี มา ขอนแก่น ศรี สะเกษ มหาสารคาม และปทุมธานี
วันที่

รุ่ นที่ 1 ภาคเหนือ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552
รุ่ นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 26-27 พฤษภาคม 2552

กลุ่มเป้ าหมาย 23 คน ต่อ จังหวัด และ 25 คนจากส่ วนกลาง รวมทั้งสิ้ นเป็ น 278 คน
ระดับจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดหรื อผูแ้ ทน
นักวิชาการที่รับผิดชอบงานป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีนระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ ผูแ้ ทนคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ขระดับอําเภอ
ระดับท้องถิ่น นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล / รองนายก อบต.
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลหรื อผูแ้ ทน
นักวิชาการที่รับผิดชอบงานป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีนระดับตําบล
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบล/เทศบาล
อสม. /แกนนํา / พี่เลี้ยงเด็ก 2 คน
การประชุมนี้ดาํ เนินการโดยกองโภชนาการ กรมอนามัยโดยใช้งบประมาณที่องค์การยูนิเซฟสนับสนุนให้
กองโภชนาการ กรมอนามัย ในปี 2551 แต่ได้มีการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมนี้ และกิจกรรมอื่นๆที่
ดําเนินการโดยกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นด้วย
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ผลทีไ่ ด้ รับจากการประชุ ม
การสนับสนุนให้องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นได้มีความตระหนักถึงปั ญหาและให้ดาํ เนิ นงานเรื่ อง
การส่ งเสริ มการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดี นเริ่ มจาก การประชุ มกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในวันที่ 30
เมษายน-1 พฤษภาคม ในจัง หวัดเชี ย งใหม่ และ 26-27 พฤษภาคม ในจังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งมี องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นเข้าร่ วมทั้งหมด 33 แห่ ง จาก 11 จังหวัด (เชี ยงใหม่ เชี ยงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน
ตาก นครราชสี มา ขอนแก่น ศรี สะเกษ มหาสารคาม ปทุมธานี) ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมดังนี้
จากระดับจังหวัดและอําเภอ (11 จังหวัด)
-

ท้องถิ่นจังหวัดหรื อผูแ้ ทน
เจ้าหน้าที่จากสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัย
ประธานCUP.หรื อผูแ้ ทน

จากอปท. (33 อปท.)
-

นายกเทศมนตรี หรื อ นายกอบต. หรื อผูแ้ ทน
ปลัดอบต. หรื อปลัดเทศบาลผูแ้ ทน
ครู ผดู้ ูแลเด็ก
ครู
อสม./แกนนํา

การประชุมครั้งนั้น ดําเนินการโดยกองโภชนาการ กรมอนามัย มีจุดประสงค์ให้
- เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคีเครื อข่าย ในการควบคุมและป้ องกัน
โรคขาดสารไอโอดีนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เพื่อผลักดันและสร้างความตระหนักแก่ภาคีเครื อข่ายในการดําเนินงาน
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแกนนําสุ ขภาพในชุ มชนในการป้ องกันและควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน
ในการประชุมนี้ มีกิจกรรมหลักๆได้แก่
1. ผูเ้ ชี่ ย วชาญจากกรมอนามัย บรรยายเรื่ อ ง ปั ญหาและสถานการณ์ โรคขาดสารไอโอดี นใน
ประเทศไทย และผูเ้ ชี่ ยวชาญจากองค์การอาหารและยา บรรยายเรื่ อง บทบาทของ อย. กับการ
ควบคุมป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีน
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2. อาจารย์สุทธิ พงษ์ วสุ โสภาผล บรรยายเรื่ อง แผนที่ ยุทธศาสตร์ ฉบับปฏิ บตั ิ การ เรื่ อง การ
ควบคุมและป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีน และผูเ้ ข้าประชุมได้ร่วมกันทําแผนที่ยุทธศาสตร์ ฉบับ
ปฏิบตั ิการเรื่ อง การควบคุมและป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีน สําหรับจังหวัดของตน
3. เจ้าหน้า ที่ จากองค์ก ารยูนิเซฟประเทศไทย บรรยายถึ งการให้การสนับ สนุ นงบประมาณแก่
องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อดําเนินการควบคุมและป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีนในระดับ
ท้องถิ่น
2.
สนับสนุนงบประมาณในการส่ งเสริมเกลือไอโอดีนในระดับท้องถิ่น
จุดประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนที่ยทุ ธศาสตร์ เรื่ องการส่ งเสริ มการบริ โภคเกลือเสริ ม
ไอโอดีนของชุมชน
2. เพื่อสร้างความมุ่งมัน่ แก่อปท.ในการดําเนินการส่ งเสริ มการใช้เกลือเสริ มไอโอดีน และ
เกิดชุมชนต้นแบบในเรื่ องการสนับสนุนการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน
วิธีดาํ เนินการ - สนับสนุ นงบประมาณให้อปท.ละ 15,000 บาท เพื่อใช้ ดาํ เนิ นโครงการส่ งเสริ มการใช้
เกลือเสริ มไอโอดีนตามแผนโครงการที่แต่ละอปท.ได้กาํ หนด ในระหว่างเดือน มิถุนายน พฤศจิกายน 2552
- อปท.ที่เข้าร่ วมสมทบงบประมาณมาอีกในจํานวนที่เท่ากัน (15,000 บาท) หรื อมากกว่า
เพื่อการดําเนิ นการในโครงการขจัดโรคขาดสารไอโอดี น โดยจะระบุไว้ในแผนปี 2553
ของอปท. (มอบให้ในวันไอโอดีนแห่ งชาติ 25 มิถุนายน 2552 โดยผ่านสํานักงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด)
กลุ่มเป้ าหมาย อปท. 33 แห่ง จาก 11 จังหวัด
3. การติดตามผล
จุดประสงค์ เพื่อติดตามผลการดําเนิ นงานและรวมรวมบทเรี ยนที่เป็ นส่ วนสําคัญในการสร้างชุมชน
ต้นแบบในเรื่ องการสนับสนุนการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน
วิธีดาํ เนินการ องค์การยูนิเซฟ ติดตามผลของในปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆของอปท. และรวบรวม
ประสบการณ์ของอปท.ที่มีการปฏิบตั ิดีเด่นเพื่อเผยแพร่
4. การประชุ มเชิ งปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการขจัดโรคขาดสารไอโอดีน ผ่ านการดาเนินงานในท้ องถิ่น ปี
2552
จุดประสงค์ 1. เพื่อสรุ ปบทเรี ยนที่เป็ นส่ วนสําคัญในการสร้างชุมชนต้นแบบในเรื่ องการสนับสนุนการ
บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน และตกลงแนวทางขยายผลร่ วมกัน
7

2. อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแกนนําในชุมชนเพื่อเป็ นแกนหลักในการสื่ อสารเรื่ องเกลือเสริ ม
ไอโอดีนที่ดาํ เนิ นการในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและนําไปสู่ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากที่สุด
วันที่
22-23 มีนาคม 2553
วิธีดาํ เนินการ จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ 2 วันให้แกนนําจากอปท.ต่างๆ ในจังหวัดเป้ าหมาย 11 จังหวัด
ตามคู่มือการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาที่จะพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อติดตามความคืบหน้า และผลสําเร็ จของโครงการในระดับตําบลที่
ได้ดาํ เนินการไปแล้ว
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ได้ชุมชนต้นแบบ (ชุมชนไอโอดีน) 33 แห่ง ที่มีการดําเนินงานเรื่ องการป้ องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างต่อเนื่ อง มีการวางแผนที่ยทุ ธศาสตร์ เรื่ องการส่ งเสริ มการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีนร่ วมกัน
ระหว่างอปท.และชุมชน กิจกรรมส่ งเสริ มการบริ โภคเกลือไอโอดีนในระดับตําบล ดําเนินงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพโดยใช้หลักการสื่ อสารเพื่อการพัฒนา (Communication for Development) เพื่อมุ่งไปสู่
เป้ าหมายที่ให้ทุกครัวเรื อนได้บริ โภคเกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ
ตัวชี้วดั
1. อปท.33 แห่งมีความตระหนักเรื่ องการป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีน มีแผนที่ยทุ ธศาสตร์ เรื่ องการ
ส่ งเสริ มการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน และ สนับสนุนงบประมาณตามแผนที่ยทุ ธศาสตร์
2. แกนนําด้านไอโอดีน 132 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการสื่ อสารเพื่อการพัฒนา ที่นาํ มาใช้
กับการป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีน
3. จํานวนครัวเรื อนในเขตพื้นที่ 33 อปท. ที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีน มีจาํ นวนเพิม่ ขึ้น
4. โรงเรี ยนและศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทุกแห่งในเขตพื้นที่ 33 อปท. มีการใช้เกลือเสริ มไอโอดีน
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กิจกรรมในระดับท้ องถิ่น โดยอปท.ทีเ่ ข้ าร่ วม
การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น มีเป้ าประสงค์ที่จะให้เกิดชุมชนต้นแบบ
(ชุ ม ชนไอโอดี น) 33 แห่ ง ที่ มี การดํา เนิ นงานเรื่ องการป้ องกันโรคขาดสารไอโอดี นอย่างต่อเนื่ อง มี การ
วางแผนโครงการหรื อแผนที่ยุทธศาสตร์ เรื่ องการส่ งเสริ มการบริ โภคเกลื อเสริ มไอโอดี นร่ วมกันระหว่าง
อปท.และชุ ม ชน มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ มการบริ โ ภคเกลื อ ไอโอดี น ในระดับ ตํา บล ที่ ด ํา เนิ น งานอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยใช้หลักการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาพฤติกรรม เพื่อมุ่งไปสู่ เป้ าหมายที่ให้ทุกครัวเรื อนได้
บริ โภคเกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ
องค์ก ารยูนิเซฟ ให้ส นับสนุ นงบประมาณให้อปท.ละ 15,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิ บตั ิงานใน
ระหว่างเดื อน มิถุนายน - พฤศจิกายน 2552 และขอให้อปท.ที่เข้าร่ วมสมทบงบประมาณมาอีกในจํานวนที่
เท่ากัน (15,000 บาท) หรื อมากกว่า เพื่อการดําเนิ นการในโครงการขจัดโรคขาดสารไอโอดีน โดยจะระบุไว้
ในแผนปี 2553 ของอปท.
ถึงแม้วา่ องค์การยูนิเซฟจะไม่ได้กาํ หนดกิจกรรมในโครงการของอปท. แต่ก็ได้เน้นว่าโครงการของ
อปท.ควรอ้างอิงแผนที่ทางเดิ นยุทธศาสตร์ เรื่ องการป้ องกันโรคขาดสารไอโอดี นของจังหวัด และมีการ
ดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน ให้ใช้ความต้องการในการแก้ปัญหาเป็ นตัวตั้งในการเขียนโครงการ ไม่ใช่
งบประมาณ ถ้าคิดว่าการดําเนิ นการให้ครอบคลุมทั้งตําบลต้องใช้งบมากกว่าที่ยนู ิ เซฟและอปท.จะให้ก็ควร
เขียนออกมาด้วย เพื่อจะหาแหล่ งทุ นอื่ นๆมาสนับสนุ น ถ้ามี แผนดําเนิ นการเรื่ องโรคขาดสารไอโอดี นอยู่
ก่อนแล้วในตําบลนั้น ก็อาจเสนอกิจกรรมเพื่อเพิ่มเติมจากแผนนั้นก็ได้
นอกจากนี้ ยังได้เน้นยํ้าว่า ควรคํานึ งถึ งความยัง่ ยืน เช่ นการให้ความรู ้ แก่ นักเรี ยนและผูป้ กครอง
เกี่ ยวกับโรคขาดสารไอโอดี น อี กทั้งยังเน้นที่ บทบาทที่อปท.สามารถทําได้ นอกเหนื อจากการสนับสนุ น
งบประมาณ เช่ น มีมาตรการที่จะช่ วยให้มีเกลือไอโอดี นที่มีคุณภาพขายในพื้นที่ ป้ องกันไม่ให้เกลือที่ไม่มี
ไอโอดีนเข้ามาขายในพื้นที่ และสุ่ มตรวจเกลือในครัวเรื อนอย่างสมํ่าเสมอ
การของบประมาณจะให้สํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นจังหวัดของแต่ละจังหวัด เป็ นผู ้
รวบรวมโครงการของ 3 ตําบลส่ งมาให้องค์การยูนิเซฟ โดยโครงการที่ส่งมาถึงองค์การยูนิเซฟ ควรได้รับ
การพิจารณาจากทั้งสํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด (หรื อ
อําเภอ) แล้วว่า เป็ นโครงการที่มีการวางแผนที่ดี สามารถแก้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนได้ตรงจุด และมีการ
วางแผนการติดตามและประเมินผลอย่างรัดกุม
เมื่ อ แต่ ล ะอปท.ได้ รับ งบประมาณไปแล้ ว ก็ไ ด้ ด าเนิ นกิจ กรรมตามที่ไ ด้ วางไว้ ซึ่ ง หลายอปท.มี
กิจกรรมทีไ่ ด้ ดาเนินการคล้ายคลึงกัน ดังนี้
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1.

ผลักดันเชิ งนโยบายของท้ องถิ่น – กิจกรรมเหล่านี้ เน้นในการสร้ างความตระหนักและความเข้าใจแก่
ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานต่างๆและผูน้ าํ ชุ มชน ช่ วยสะท้อนปั ญหาละวิธีแก้ไขปั ญหา เพื่อผลัก ดันให้เกิ ด
นโยบายของชุ ม ชนที่ ย งั่ ยื นในการป้ องกัน โรคขาดสารไอโอดี น และให้ เกิ ด การประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดแผนการดําเนิ นงานร่ วมกัน
 ประชุมชี้แจงสถานการณ์เรื่ องโรคขาดสารไอโอดีนกับผูบ้ ริ หารอปท.
 ประชาคมเพื่อหามาตรการป้ องกันและแก้ไขในหมู่บา้ น
 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน

2.

ควบคุ มคุ ณภาพเกลือที่แหล่ งผลิตและจุ ดจ าหน่ า ย – ในการป้ องกันโรคขาดสารไอโอดี น วิธี ที่ จะ
สามารถช่วยให้ทุกคนในชุมชนได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอ คือการควบคุมคุณภาพของเกลือเสริ ม
ไอโอดีนที่มีจาํ หน่ายในชุ มชนให้มีสารไอโอดีนในระดับที่ได้มาตรฐาน และไม่มีเกลืออื่นจําหน่ายเลย
ถ้าร้านค้ามีความรู ้ความเข้าใจกับประโยชน์ของไอโอดีนก็จะสามารถให้คาํ แนะนําแก่ชุมชนได้ดว้ ย ใน
ชุ มชนที่ มีแหล่ งผลิ ตเกลื อ ควรมีก ารควบคุ มคุ ณภาพของสิ นค้า ซึ่ ง อปท.ควรร่ วมมื อกับ สํา นัก งาน
สาธารณสุ ขจังหวัด ฝ่ ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เพื่อร่ วมกันส่ งเสริ มและช่วยเหลือผูผ้ ลิตในพื้นที่ ให้สามารถ
ผลิตเกลือที่มีมาตรฐานได้ และอาจจะต้องมีมาตรการลงโทษถ้าผลิตเกลือที่ไม่ได้คุณภาพ

เจ้าหน้าที่แจกชุดไอคิทให้ผผู้ ลิตเกลือ เพื่อใช้ตรวจวัดปริ มาณสารไอโอดีนในเกลือที่ผลิต อบต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

 สํารวจคุณภาพเกลือในร้านค้าและแหล่งผลิต
 อบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการเสริ มไอโอดีนในเกลือแก่ผผู ้ ลิต

10

 ตั้งกองทุนเกลื อเสริ มไอโอดี น ซึ่ งชุ มชนสามารถซื้ อเกลื อเสริ มไอโอดี นที่มีคุณภาพได้ใน
ราคาย่อมเยา
 มอบประกาศนี ย บัตร สติ๊ ก เกอร์ ผ้า กัน เปื้ อนแก่ ร้า นค้าและร้ านอาหารที่ ใ ช้เกลื อ เสริ ม
ไอโอดีน
3. เฝ้ าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในท้องถิ่น –การตรวจสอบคุณภาพเกลือในชุมชนด้วยชุดตรวจ I-Kit มี
ประโยชน์หลายอย่าง เพราะนอกจากจะช่วยในการเฝ้ าระวังโรคขาดสารไอโอดีน ระบุกลุ่มเป้ าหมาย
ที่ยงั ไมได้ใช้เกลือเสริ มไอโอดีนแล้ว ยังเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี
 สํารวจคุณภาพของเกลือในครัวเรื อน
 ตรวจปั สสาวะของหญิงตั้งครรภ์
 อบรมอสม. เด็ก และเยาวชน ในการใช้ไอคิทเพื่อตรวจคุณภาพเกลือ

สอนเด็กและเยาวชนให้ตรวจหาสารไอโอดีนในเกลือ โดยใช้ไอคิท อบต. เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
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4. ให้ ความรู้ เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนและการป้องกัน – การสื่ อสารแก่กลุ่มเป้ าหมายในชุ มชนในเรื่ อง
โรคขาดสารไอโอดีนจําเป็ นต้องทําอย่างต่อเนื่ อง ผ่านสื่ อหลายๆช่องทาง เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ขนาดเล็ก สื่ อ
กระจายเสี ยง และสื่ อ บุ คคลจะช่ วยให้เข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมายได้มากที่ สุด และช่ วยให้กลุ่มเป้ าหมายเกิ ด
ความเข้าใจและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมมากที่สุด
 อบรม อสม. และ อ.ย.น้อย เพื่อให้สามารถให้ความรู ้แก่ประชาชนได้
 อบรมให้ความรู ้แก่กลุ่มเป้ าหมายฉพาะกลุ่ม เช่น หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็ก
ก่อนวัยเรี ยน
 จัดกิจกรรมให้ความรู ้ในโรงเรี ยน
 การเยีย่ มบ้านเพื่อให้ความรู้และติดตามผล
 จัดงานมหกรรมต่างๆ เช่น วันไอโอดีนแห่งชาติ มหกรรมไอโอดีน
 ผลิตเอกสาร แผ่นพับ บอร์ ดนิทรรศการ ป้ ายประชาสัมพันธ์
 จัดซื้ อเกลือเพื่อแจกจ่ายคนในชุมชน
 ประกาศเสี ยงตามสาย และผ่านวิทยุชุมชน
 เดินรณรงค์ในหมู่บา้ น
ในการอบรม การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารเพื่ อ ติ ดตามผลการขจัด โรคขาดสารไอโอดี น ผ่า นการ
ดําเนิ นงานในท้องถิ่น ซึ่ งได้ผนวกเนื้ อหาการอบรมเรื่ องการสื่ อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมไปด้วยนั้น ได้เน้น
ยํ้าถึงความสําคัญของการใช้การบวนการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วม ผ่านกิจกรรม PLA (Participatory Learning
and Action) เพื่อกระตุน้ ให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดความสนใจ มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง แต่จากรายงานของอปท.
ต่างๆที่ได้รับ ยังพบว่ามีการใช้กิจกรรรม PLA เป็ นเครื่ องมือน้อย
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ตรวจสอบหาสารไอโอดีนในเกลือ เทศบาลตําบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

สอนอสม.ใช้ชุดตรวจสอบสารไอโอดีน (ไอคิท) อบต. ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
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ผลการดาเนินการ (ภาพรวม)
โครงการของอปท.ที่เข้าร่ วมโครงการมีการประเมินผลโครงการโดยการเก็บข้อมูลจํานวนครัวเรื อน
ที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีนในการประกอบอาหาร ซึ่ งควรมีการสุ่ มตรวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีนด้วยชุด IKit เมื่อก่อนเริ่ มกิจกรรมในโครงการและหลังจากสิ้ นสุ ดการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆแล้ว และนําข้อมูลทั้งสอง
มาเปรี ยบเทียบกัน เพื่อหาความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย
แต่ เมื่ อ สิ้ นสุ ด โครงการแล้ว พบว่า หลายอปท.ไม่ ไ ด้วดั หรื อ ให้ข ้อ มู ล พื้ นฐานก่ อ นเริ่ ม กิ จกรรม
(baseline data) จึ งไม่สามารถจะเปรี ยบเที ยบได้ว่า กลุ่ มเป้ าหมายมี พฤติ กรรมการบริ ดภคเกกลื อเสริ ม
ไอโอดีนที่ดีข้ ึนหรื อไม่
ในตําบลที่ มีการเก็บข้อมูลทั้งก่ อนและหลังกิ จกรรม จํานวนร้ อยละของครั วเรื อนที่ใช้เกลื อเสริ ม
ไอโอดีนในการปรุ งอาหารมีเพิ่มขึ้น เช่น อบต.หนองบัวดง (ก่อน 23.63% หลัง 64.89%) อบต.หนองไฮ
(ก่อน 82.59% หลัง 96.91%) แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ดาํ เนิ นการไปนั้นประสบความสําเร็ จในการเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริ โภคเกลื อเสริ มไอโอดีนของชุ มชน ซึ่ งจะส่ งผลให้เด็กและประชาชนได้รับสารไอโอดี น
อย่างเพียงพอมากขึ้น
เมื่อพิจารณาการประเมินผลโครงการต่างๆอย่างละเอียดพบว่า การประเมินผลของบางท้องถิ่นอาจมี
ความคลาดเคลื่ อน เช่น บางอปท.มีขอ้ มูลที่แสดงว่าจํานวนร้อยละของครัวเรื อนที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีนใน
การปรุ งอาหารก่อนกิ จกรรม มีมากกว่าจํานวนร้ อยละหลังดําเนิ นกิ จกรรม อาจเป็ นเพราะจํานวนตัวอย่างที่
เก็บมีไม่เท่ากันและเป็ นกลุ่มเป้ าหมายคนละกลุ่ม จึงไม่สามารถสรุ ปได้อย่างแน่ชดั ว่ากิจกรรมทําให้ครัวเรื อน
ใช้เกลือเสริ มไอโอดีนน้อยลง นอกจากนี้ บางอปท.วัดตรวจเกลือก่อนและหลังการทํากิจกรรมในช่วงเวลาที่
ใกล้เคียงกันมากเกินไป ทําให้กลุ่มเป้ าหมายอาจจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในทันที
อปท.ส่ วนใหญ่ได้ประเมินความรู ้ ทัศนคติและพฤติ กรรมของกลุ่ มเป้ าหมายหลังจบกิ จกรรมใน
โครงการเท่านั้น ดังนั้น ถึงแม้วา่ ข้อมูลจากอปท.ส่ วนใหญ่จะแสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้ าหมายให้ความสนใจใน
กิจกรรม จํานวนกลุ่มเป้ าหมายที่มีความรู ้ และใช้เกลื อเสริ มไอโอดีน แต่ไม่สามารถบอกได้วา่ กิ จกรรมที่ได้
ดําเนินการไปนั้นมีส่วนช่วยทําให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับความรู้ในเรื่ องโรคขาดสารโอดีนมากขึ้นเพียงใด ทําให้
เสี ยโอกาสในการใช้ขอ้ มูลเหล่านี้มาปรับปรุ งแก้ไขกลยุทธ์การทํางานในอนาคต
แต่เมื่อพิจารณาถึงการดําเนิ นงานในภาพรวม โดยเฉพาะในด้านความเข้าใจและความสามารถของ
อปท.ในการจัดกิ จกรรมป้ องกันโรคขาดสารไอโอดี น พบว่า จากจํานวน 20 อปท. ที่ส่งรายงานเข้ามา มี 5
อปท. ที่ มี ก ารดํา เนิ น โครงการในระดับ ดี ม าก ซึ่ งหมายถึ ง อปท.นั้น มี ก ารใช้กิ จ กรรมรู ป แบบต่ า งๆมา
ผสมผสานกันเพื่อผลักดันในทุกระดับเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดี ทั้งในระดับนโยบาย ระดับชุ มชน และระดับ
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บุคคล/ครัวเรื อน ดําเนิ นการควบคู่หรื อส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน มีการวางแผนงานร่ วมกัน และมีการติดตาม
และประเมินผลที่ดี ส่ วนโครงการอื่นๆ จาก 15 อปท. มีการจัดกิจกรรมในระดับดีหรื อน่าพอใจ แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมัน่ และตั้งใจทํางาน มีการประสานงานร่ วมกับกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง แต่อาจสามารถพัฒนา
กระบวนการในท้องถิ่นให้มีความยัง่ ยืนมากยิง่ ขึ้น
เมื่อวิเคราะห์กิจกรรมและผลของโครงการที่ส่งมาแล้ว สามารถสรุ ปแนวทางที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จ
ในการส่ งเสริ มการใช้เกลือไอโอดี นได้ ซึ่ งสามารถนําไปเผยแพร่ เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิสําหรับพื้นที่อื่นๆได้
ดังนี้

แนวทางทีป่ ระสบความสาเร็จในการส่ งเสริมการใช้ เกลือเสริมไอโอดีนในระดับท้ องถิ่น
 เน้ นทั้งการสร้ างอุปสงค์ และอุปทาน (Supply & Demand) ควบคู่กัน – การส่ งเสริ มการใช้เกลื อเสริ ม
ไอโอดีน จะต้องทําทั้งในส่ วนของผูบ้ ริ โภค และผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่าย เป้ าหมายจะไม่ประสบความสําเร็ จ
ได้หากเน้นกิ จกรรมส่ วนใดส่ วนหนึ่ งเพียงอย่า งเดี ยว หากประชาชนในชุ มชนมี ความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับโรคขาดสารไอโอดี น แต่ไม่สามารถหาซื้ อเกลื อเสริ มไอโอดี นที่มีคุณภาพได้ ความรู ้ น้ นั ก็ไม่
สามารถแปลงเป็ นการปฏิบตั ิได้ ในขณะเดียวกัน หากร้านค้านําเกลือเสริ มไอโอดีนมาขาย แต่ประชาชน
ไม่ทราบว่าเกลือชนิดนี้มีประโยชน์อย่างไร ทําไมต้องกินทุกวัน ก็จะไม่ซ้ื อมาใช้
 ใช้ ท้งั มาตรการทางสั งคม เพื่อควบคุมคุณภาพเกลือ และการเชิ ดชู เกียรติผ้ ูประกอบที่ทาดี – สําหรับกล
ยุทธ์ที่ใช้กบั ผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ าํ หน่ายเกลือ ควรต้องมีท้ งั ไม้แข็งและไม้อ่อน คือมีมาตรการทางสังคม หรื อ
การบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวดและเอาจริ งเอาจัง ในขณะเดียวกันก็มีการยกย่องผูป้ ระกอบการที่ทาํ
ได้ดี ให้เป็ นตัวอย่างแก่ผปู ้ ระกอบการคนอื่น และเป็ นการเชิ ญชวนให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ นอกจากนี้ ยังชี้ให้ผปู้ ระกอบการเห็นถึงความสําคัญของการผลิตหรื อจําหน่าย
เกลื อเสริ มไอโอดี นที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการรู ้ สึกภาคภูมิใจในบทบาทของตนต่อการพัฒนา
สุ ขภาพกายและสมองของเด็กไทย
 ใช้ การสื่ อสารหลายช่ องทาง ทั้งกิจกรรมใหญ่ และเล็กผสมกัน – การจัดกิ จกรรมขนาดใหญ่ เช่ น วัน
ไอโอดีนแห่ งชาติ มีขอ้ ดีคือ สามารถสร้างกระแสและดึงดูดความสนใจของคนที่มาร่ วมงานได้ดี แต่ก็มี
ข้อเสี ยคือ คนในชุ มชนบางกลุ่มอาจไม่ได้รับข้อมูล เนื่ องจากไม่ได้มาร่ วมงาน เช่ น พ่อแม่ผปู ้ กครองที่
ทํางานนอกบ้าน นอกจากนี้ การสื่ อสารที่จะทําให้คนจดจําได้ จะต้องสื่ อสารยํ้าหลายครั้งจากหลายๆ
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แหล่งข่าว จึงควรใช้การสื่ อสารบุคคลและสื่ อขนาดเล็ก เสริ มด้วย เช่ น การเยี่ยมบ้าน หอกระจายข่าว
เอกสารแผ่นพับ ป้ ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อเป็ นการกระตุน้ เตือนผูร้ ับสารอย่างสมํ่าเสมอ
 ผนวกการเผยแพร่ ข้อมูลความรู้ เข้ ากับกิจกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้ องกัน – สามารถบูรณาการเรื่ องโรคขาดสาร
ไอโอดีน และการใช้เกลื อเสริ มไอโอดีนเข้าไปได้ในหลายโอกาส เช่น พูดถึงในการประชุ มผูป้ กครอง
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก หรื อประชาสัมพันธ์ผา่ นโรงเรี ยน เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสมองและการ
เรี ยนรู ้ของเด็ก ไม่จาํ เป็ นต้องรอให้จดั กิจกรรมใหญ่เรื่ องไอโอดีนโดยเฉพาะ
 ออกแบบกิจกรรมทีช่ ่ วยแก้ ไขอุปสรรคทีเ่ กิดจากทัศนคติหรื อความเชื่ อดั้งเดิม – อุปสรรคใหญ่ที่พบบ่อย
ในโครงการส่ งเสริ มการใช้เกลื อเสริ มไอโอดี นของอปท.ต่างๆ คือ ชาวบ้านมีความเห็ นว่า เกลื อเสริ ม
ไอโอดี นไม่อร่ อย หรื อนํา มาใช้หมักดองไม่ ได้ ซึ่ งผูด้ าํ เนิ นโครงการจําเป็ นต้องใช้กิจกรรมและการ
สื่ อสารมาช่วยลดอุปสรรคเหล่านี้ เช่น จัดให้มีการสาธิ ตหรื อประกวดทําอาหารที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีน
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเกลือเสริ มไอโอดีนไม่ได้ทาํ ให้รสชาติของอาหารนั้นด้อยลง หรื อสื่ อสารให้แม่บา้ น
เข้าใจว่าอาจจะมีเกลือทั้งสองแบบไว้ในครัว เกลือเม็ดใช้เมื่อต้องการหมักดองเท่านั้น ส่ วนในการปรุ ง
อาหารปกติก็เลื อกใช้เกลื อเสริ มไอโอดี น ถ้าไม่มีการสื่ อสารหรื อกิ จกรรมที่เจาะจงไปที่ทศั นคติ และ
ความเชื่อเหล่านี้ กลุ่มเป้ าหมายก็จะยังไม่เชื่อสนิทใจและไม่ปฏิบตั ิพฤติกรรมตามที่ได้รับคําแนะนํา
 มีการระบบการเฝ้ าระวังอย่ างสม่าเสมอ เก็บข้ อมูลอย่ างเป็ นระบบเพื่อเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงาน –
การตรวจวัดคุณภาพของเกลือเสริ มไอโอดีนที่แหล่งผลิต ร้านค้า และครัวเรื อนอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยให้
มีขอ้ มูลในการทําโครงการ สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้ น และช่ วยให้เห็ นความเปลี่ ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม
 บูรณาการความร่ วมมือ และให้ ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการวางแผน – ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาโรค
ขาดสารไอโอดี น มีหลายหน่ วยงาน ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยงานสาธารณสุ ข องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ภาคเอกชน (ร้านค้า และผูผ้ ลิ ต) โรงเรี ยน และชุ มชนเอง ดังนั้น การวางแผนโครงการจึงจําเป็ นต้องให้
ทุ กฝ่ ายได้เข่ ามามี ส่วนร่ วม แสดงความคิ ดเห็ น ตลอดจนระบุ ปัญหาอุ ปสรรคต่ อการดํา เนิ นการจาก
มุมมองของตนเอง จึงเข้าใจถึงต้นตอของปั ญหา และช่วยกันคิดแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นได้
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ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ (ภาพรวม)
 เห็ นได้ชดั ว่าในจังหวัดที่มีสํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น และสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดมี
การประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในระดับจังหวัด เพื่อให้คาํ แนะนําแก่อปท.ในการเขียนโครงการและ
ตรวจสอบแผนโครงการ จะช่วยให้เกิดโครงการที่มีความครอบคลุมและสามารถวางแผนกิจกรรมที่ตรง
ประเด็น มากกว่าในจังหวัดที่ไม่ได้ประสานความร่ วมมือกัน หากสํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
และสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ไม่ได้ประสานความร่ วมมือกันในการพัฒนาและตรวจรู ปแบบของ
โครงการ จะทําให้โครงการบางโครงการไม่มีการวิเคราะห์ถึงปั ญหาและการแก้ไขที่ตรงจุดและยัง่ ยืน
 ในบางอปท. ความครอบคลุ มและความยัง่ ยืนของกิจกรรมที่เสนอมามีไม่มากเท่าที่ควร ประเด็นที่พบ
บ่อยครั้ง เช่ น เน้นการแจกเกลื อเสริ มไอโอดี น หรื อการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ใหญ่เพียงครั้งเดี ยว
การแจกเกลื ออาจจะเป็ นมาตรการหนึ่ งเพื่อส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์ แต่ไม่ควรเป็ นกลยุทธ์หลักใน
การดําเนิ นงาน เพราะไม่ใช่ กลยุทธ์ที่ยงั่ ยืน ส่ วนกิ จกรรมประชาสัมพันธ์ใหญ่ๆ เช่ น งานวันไอโอดี น
แห่งชาติ ซึ่ งจัดเพียงแค่ปีละ 1 ครั้ง จะไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควรในการสนับสนุ นให้กลุ่มเป้ าหมาย
เปลี่ยนพฤติกรรม ถ้าหากไม่มีกิจกรรมอื่นๆเสริ ม
 การติดตามและประเมินผลไม่ละเอียด ทําให้ไม่สามารถวัดผลการดําเนิ นการได้ และไม่สามารถบอกได้
ว่ากิจกรรมที่ดาํ เนินการไปนั้น ประสบความสําเร็ จหรื อไม่เพราะอะไร ควรปรับปรุ งอย่างไรบ้าง
 โครงการของหลายอปท. ยัง เป็ นการเขี ย นโดยเอางบประมาณเป็ นตัวตั้ง กล่ า วคื อ เป็ นร่ า งกิ จกรรม
สําหรับการใช้งบประมาณที่ได้จากองค์การยูนิเซฟ ซึ่ งอาจจะทําให้การแก้ไขปั ญหาเป็ นไปอย่างแยก
ส่ วน ไม่ต่อเนื่ อง หรื อซํ้าซ้อน ซึ่ งจะดี กว่าถ้าแต่ละตําบลมีแผนกิ จกรรมเพื่อแก้ไขปั ญหาไอโอดี นของ
ตําบล โดยใช้สภาพปั ญหาและการแก้ปัญหาเป็ นตัวตั้ง และงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
จากแหล่งทุนใด จะเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้อย่างเป็ นระบบ
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ตัวอย่ างโครงการขจัดโรคขาดสารไอโอดีน ผ่ านการดาเนินงานใน
ท้ องถิ่น ปี 2552
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ตัวอย่ างที่ 1: องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านเหล่า อาเภอบ้ านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ส่ วนที่ 1: กรอบการดาเนินงานและข้ อมูลทัว่ ไป
วัตถุประสงค์ ของโครงการ 1. เพื่อให้ทุกครัวเรื อนมีและใช้เกลือเสริ มไอโอดีนที่มีคุณภาพ
2. เพื่อกระตุ น้ และส่ งเสริ มให้ประชาชนตระหนักถึ งความสําคัญของโรคขาด
สารไอโอดีนและสามารถเลือกซื้ อเกลือเสริ มไอโอดีนที่มีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มบทบาทของเยาวชนไทย, ผูน้ าํ ชุ มชน และผูด้ ูแลเด็ก
เล็กให้เป็ นผูน้ าํ ในการควบคุมคุ ณภาพเกลือเสริ มไอโอดี นในโรงเรี ยนและ
ระดับชุมชน/หมู่บา้ น
4. เพื่อควบคุ มและกํากับการกระจายเกลื อและตรวจสอบคุ ณภาพเกลื อเสริ ม
ไอโอดีนทุกระดับ
- จํานวน 7 หมู่บา้ น ได้แก่ บ้านหนองชาด บ้านกระพี้ บ้านเขื่ อน บ้าน
พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
หนองแวง บ้านเหล่ า บ้านหนองสวรรค์ บ้านหนองสุ ขเจริ ญ จํานวน
1,345 หลัง
- โรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบ จํานวน 3 โรงเรี ยน
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ จํานวน 1 แห่ง
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม จํานวน 5,553 คน
มิถุนายน 2552 – มิถุนายน 2553
ระยะเวลาดาเนินงาน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเหล่า
สถานีอนามัยบ้านหนองชาด

ข้อมูลทัว่ ไปของตําบล
- จํานวนหมู่บา้ นในตําบล 14 หมู่บา้ น
- จํานวนหลังคาเรื อนในตําบล จํานวน 2,616 หลัง
- จํานวนประชากรในตําบล ชาย จํานวน 5,066 คน/หญิง จํานวน 5,137 คน
- จํานวนประชากรเด็กในตําบล (0-18 ปี ) จํานวนประชากร 0-17 ปี จํานวน 1,722 คน / จํานวน
ประชากร 18-25 ปี จํานวน 863 คน
- โรงเรี ยน จํานวน 7 แห่ง, ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง, สถานีอนามัย จํานวน 2 แห่ง
ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลพืน้ ฐาน ก่อนการดาเนินงาน (baseline)
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ข้อมูลพื้นฐาน (baseline) - ความครอบคลุมของเกลือไอโอดีนก่อนเริ่ มโครงการ
จํานวนครัวเรื อน
คิดเป็ นร้อยละ
ตัวชี้วดั ก่อนเริ่ มโครงการ
จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด
1,345
100
ครัวเรื อนที่ได้สาํ รวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีน
1,209
89.89
ครัวเรื อนที่มีเกลือเสริ มไอโอดีนได้คุณภาพ
897
74.19
โรงเรี ยนและศพด.ในเขตพื้ น ที่ อ ปท.ที่ ใ ช้ เ กลื อ เสริ ม 0
0.00
ไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน
ร้ านค้า ในเขตพื้นที่ อปท. ที่ ข ายเกลื อเสริ มไอโอดี นที่ ไ ด้ 3
9.09
มาตรฐาน
หมายเหตุ : เก็บข้อมูลทุกหมู่บา้ น โดยเดินสํารวจทุกหลังคาเรื อนในเขตรับผิดชอบ จํานวนหลังเรื อนทั้งหมด
1,345 หลังคาเรื อน เดินสํารวจได้ 1,209 หลังเรื อน ขาดการสํารวจ 136 หลังคาเรื อน เนื่ องจากช่วงวันเวลา
ที่สํารวจเจ้าของบ้านไม่อยู่บา้ น เก้บข้อมูลเมื่ อเดื อนมิถุนายน 2552 โดยอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) /
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
ข้อมูลทุติยภูมิอื่นๆ
หน่วยงาน
อําเภอบ้านฝาง
สอ.หนองชาด ตําบลบ้านเหล่า

ผลการตรวจ TSH ในทารกแรกเกิดอายุ 2 วัน ขึ้นไป
มีปริ มาณ TSH ในซี รั่มมากกว่า 11.25 มล.ยูนิต/ลิตร)
29.14 %
40.00 %

ส่ วนที่ 3 : กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. ประชุ มชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามโครงการส่ งเสริมการใช้ เกลือไอโอดีนในท้องถิ่น
ดําเนินการแล้วเมื่อ 20 ต.ต. 2552 โดย อบต.บ้านเหล่า/สถานีอนามัยบ้านหนองชาด
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเหล่า เจ้าหน้าที่ สถานี อนามัย
บ้านหนองชาด ตัวแทนอาจารย์จากโรงเรี ยนในเขตรับผิดชอบ ตัวแทนผูด้ ูแลศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูน้ าํ ชุมชน /
อสม. จํานวน 30 คน
2. ประชุ มวางแผนการดาเนิ นงานตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ฉบับปฏิบัติการ โครงการส่ งเสริ มการใช้ เกลือ
ไอโอดีนในท้องถิ่น
ดําเนินการแล้วเมื่อ 21 ต.ต. 2552 โดย อบต.บ้านเหล่า/สถานีอนามัยบ้านหนองชาด
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ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเหล่า เจ้าหน้าที่ สถานี อนามัย
บ้านหนองชาด ตัวแทนอาจารย์จากโรงเรี ยนในเขตรับผิดชอบ ตัวแทนผูด้ ูแลศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูน้ าํ ชุมชน /
อสม. จํานวน 30 คน
3. จัดซื้อเกลืออนามัยเสริมไอโอดีนให้ กองทุนเกลือเสริมไอโอดีน
ดําเนินการแล้วเมื่อ 18 ก.ย. 2552 โดย อบต.บ้านเหล่า
ดําเนินการจัดซื้ อเกลือเสริ มไอโอดีนจากคุณประสิ ทธิ์ นวกาลัญํู ยีห่ อ้ “เกลือบ้านผือ” ที่ อ ยู่ 234
ตําบลโนนทอง อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็ นกองทุนเกลือเสริ มไอโอดีน มีทุกหมู่บา้ น

หมู่ ที่ 7

4. สารวจและตรวจคุณภาพเกลือทีใ่ ช้ ในการปรุ งอาหารและประกอบอาหาร สาหรับร้ านค้ าที่
จาหน่ ายในชุ มชน
( 1 ) มิถุนายน 2552 โดย อบต.บ้านเหล่า/สถานีอนามัยบ้านหนองชาด/อสม.
( 2 ) 18 กุมภาพันธ์ 2553 โดย อบต.บ้านเหล่า/สถานีอนามัยบ้านหนองชาด/อสม.
( 3 ) มิถุนายน 2553 โดย อบต.บ้านเหล่า/สถานีอนามัยบ้านหนองชาด/อสม.
5. ถ่ ายเอกสารแผ่ นพับให้ ความรู้ เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน
ดําเนินการแล้วเมื่อ 24 พ.ย. 2552 โดย อบต.บ้านเหล่า
ดําเนิ นการถ่ ายเอกสารแผ่นพับให้ความรู ้ เกี่ ยวกับโรคขาดสารไอโอดี น จํานวน 1,800 แผ่น เพื่อแจกให้
ประชาชนทัว่ ไปและผูม้ ารับบริ การที่สถานบริ การ
6. ประกวดหมู่บ้านทีม่ ีและใช้ เกลือเสริมไอโอดีน
ดําเนินการแล้วเมื่อ มิถุนายน 2553 โดย อบต.บ้านเหล่า/สถานีอนามัยบ้านหนองชาด/แกน นําชุมชน
ผลการดําเนินกิจกรรมพบว่าทุกหมู่บา้ นมีและใช้เกลือเสริ มไอโอดีนมากกว่าร้อยละ 90 ดังนี้
ชื่อบ้าน

จํานวนหลังคาเรื อนที่สาํ รวจ

บ้านหนองชาด
บ้านเหล่า
บ้านเขื่อน
บ้านหนองสวรรค์
บ้านหนองแวง

216
169
192
124
195

จํานวนหลังคาเรื อน
ที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีน
216
169
180
124
192
21

ร้อยละ
100
100
93.75
100
98.46

บ้านกระพี้
บ้านหนองสุ ขเจริ ญ
รวม

121
116
1,133

120
113
1,114

99.41
97.41
98.32

7. จัดทาเอกสารเผยแพร่
กําลังดําเนินการ สรุ ปผลการดําเนินงานตามโครงการ
8. จัดทาป้ายประชาสั มพันธ์ โครงการส่ งเสริมการใช้ เกลือไอโอดีนในท้องถิ่น
ดําเนินการแล้วเมื่อ 11 ธ.ค. 2552 โดย อบต.บ้านเหล่า/สถานีอนามัยบ้านหนองชาด
จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการใช้เกลือเสริ มไอโอดีน จํานวน 8 ป้ ายๆละ 500 บาท เป็ นเงิน 4,000 บาท
การมีส่วนร่ วมของกลุ่มต่ างๆในชุ มชน
- อปท. มีส่วนร่ วมในการศึกษา ค้นหาปั ญหา วางแผนแก้ไข ดําเนิ นการแก้ไขปั ญหา ประเมินผลโครงการ
ในชุมชน
- เจ้ า หน้ า ที่ อ นามั ย มี ส่ ว นร่ ว มในการศึ ก ษา ค้น หาปั ญ หา วางแผนแก้ไ ข ดํา เนิ น การแก้ไ ขปั ญ หา
ประเมินผลโครงการในโรงเรี ยน ในศูนย์เด็กเล็ก ในชุมชน
- ครู มีส่วนร่ วมในการศึกษา ค้นหาปั ญหา วางแผนแก้ไข ดําเนิ นการแก้ไขปั ญหา ประเมินผลโครงการใน
โรงเรี ยน
- เด็ก (นั กเรี ยน, ผู้นานั กเรี ยน) มี ส่วนร่ วมในการศึกษา ค้นหาปั ญหา วางแผนแก้ไข ดําเนิ นการแก้ไข
ปัญหา ประเมินผลโครงการ ในโรงเรี ยน เสริ มไอโอดีนในชุมชน
- ผู้ปกครอง เข้าร่ วมรับฟั งการบรรยายให้ความรู ้เรื่ องโรคขาดสารไอโอดีน มีส่วนร่ วมในการจัดหาเกลื อ
เสริ มไอโอดีนมาใช้ในการประกอบอาหาร
- ผู้นาชุ มชน (เช่ น ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่ วย สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบล อสม.) มี ส่วนร่ วมในการศึกษา
ค้นหาปั ญหา วางแผนแก้ไข ดําเนินการแก้ไขปั ญหา ประเมินผลโครงการ
- ผู้สูงอายุ เข้าร่ วมรับฟั งการบรรยายให้ความรู ้ เรื่ องโรคขาดสารไอโอดี น มีส่วนร่ วมในการจัดหาเกลื อ
เสริ มไอโอดีนมาใช้ในการประกอบอาหาร
- ศู นย์ เด็กเล็ก (ครู ศูนย์เด็กเล็ก) มีส่วนร่ วมในการศึกษา ค้นหาปั ญหา วางแผนแก้ไข ดําเนิ นการแก้ไข
ปัญหา ประเมินผลโครงการ ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ส่ วนที่ 4 : ผลทีไ่ ด้ รับ
การประเมินผลความครอบคลุมของเกลือเสริ มไอโอดีนหลังเริ่ มโครงการ
22

จํานวนครัวเรื อน
คิดเป็ นร้อยละ
ตัวชี้วดั หลังเริ่ มโครงการ
จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด
1,345
100
ครัวเรื อนที่ได้สาํ รวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีน
1,133
84.24
ครัวเรื อนที่มีเกลือเสริ มไอโอดีนได้คุณภาพ
1,114
98.32
โรงเรี ยนและศพด.ในเขตพื้นที่อปท.ที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีน
3/1
100
ที่ได้มาตรฐาน
ร้านค้าในเขตพื้นที่ อปท. ที่ขายเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้
14
42.42
มาตรฐาน
หมายเหตุ : เก็บข้อมูลทุกหมู่บา้ น โดยเดินสํารวจทุกหลังคาเรื อนในเขตรับผิดชอบ จํานวนหลังเรื อนทั้งหมด
1,345 หลังคาเรื อน เดินสํารวจได้ 1,133 หลังเรื อน ขาดการสํารวจ 212 หลังคาเรื อน เนื่ องจากช่วงวันเวลา
ที่สํารวจเจ้าของบ้านไม่อยู่บา้ น เก้บข้อมูลเมื่ อเดื อนมิ ถุนายน 2553 โดยอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) /
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
หน่วยงาน
อําเภอบ้านฝาง
สอ.หนองชาด ตําบลบ้านเหล่า

ผลการตรวจ TSH ในทารกแรกเกิดอายุ 2 วัน ขึ้นไป
มีปริ มาณ TSH ในซี รั่มมากกว่า 11.25 มล.ยูนิต/ลิตร)
10.81 %
10.00 %

ในข้อบัญ ญัติฯ มี ง บประมาณสนับ สนุ น โครงการแก้ไ ขปั ญ หาการขาดสารไอโอดี น ในหญิ ง
ตั้งครรภ์และทารกแรกเกิ ด 15,000 บาท และขอสนับสนุ นจากสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดขอนแก่น PP
Area based จํานวน 30,000 บาท
ส่ วนที่ 5 : สิ่ งทีไ่ ด้ เรียนรู้
5.1 ปัจจัยความสําเร็ จ
- ความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารทุกระดับ
- ความร่ วมมือจากชาวบ้าน/แกนนําชุมชน/ผูน้ าํ ชุมชน/ครู ศูนย์เด็กเล็ก/เจ้าหน้าที่ทุกคน
- ความร่ วมมือจากร้านค้า
5.2 อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
- ในพื้นที่ยงั พบเด็กที่มีวา่ ภาวะขาดสารไอโอดีน
- ร้านค้ายังมีการจําหน่ายเกลือเสริ มไอโอดีนไม่ถึง 100 %
5.3 สิ่ งที่คิดว่าต้องทําเพิ่มเติมอีก เพื่อให้ทุกครัวเรื อนในตําบลใช้เกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้คุณภาพ
- จัดทําประชาคมทุกหมู่บา้ น
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- กระตุน้ ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มการมีและใช้เกลือเสริ มไอโอดีนในชุมชนอย่างต่อเนื่ อง
5.4 โครงการหรื อกิจกรรมที่ทาํ ต่อเนื่อง
- ส่ งเสริ มการใช้เกลือเสริ มไอโอดีนในชุมชน
- การตรวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีนในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ผู้เขียนรายงานและรับผิดชอบโครงการ
นายเจษฎา สุ ราวรรณ์ 081-3201543 jesada.surawan@hotmail.com
นางสาวดวงรัตน์ มุงคุณคําชาว 084-7916959 dr_2521@hotmail.com

ความคิดเห็นจากผู้เข้ าร่ วมโครงการ
“ ทุกวันนี้รู้สึกพอใจมาก ไม่ทาํ งานยากเหมือนเดิม เนื่องจากชาวบ้านจะเป็ นคนบอกเองว่าเกลือหมดแล้ว ให้
เอาเกลือมาขายให้หน่อย”
- นางวิเชียร รวยบุญส่ ง อสม. อายุ 61 ปี
“ ทุกวันนี้ชาวบ้านกินเกลือตลาดน้อยลง เนื่องจากมีเกลือเสริ มไอโอดีนมาจําหน่าย”
- นายมีชยั โพธิ์ นาง อสม. อายุ 53 ปี
“ ถ้ารู ้วา่ เกลือเสริ มไอโอดีนมีประโยชน์มากขนาดนี้ คงต้องให้ลูกหลานกินทุกวัน”
- นางหนูพลอย ถากง แม่บา้ น. อายุ 53 ปี
“ ที่บา้ นก็กินเกลือเสริ มไอโอดีนเหมือนกัน เพราะรู ้วา่ มีประโยชน์ต่อร่ างกาย”
- นางอุมาพร เพรงมา ผูด้ ูแลเด็ก อายุ 30 ปี
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ติดตามเยีย่ มร้านค้าที่มีการจําหน่ายเกลือเสริ มไอโอดีน
อบต. บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

จัดทําประชาคมในหมู่บา้ น อบต. บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
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ตัวอย่ างที่ 2: องค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองไฮ อ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม
ส่ วนที่ 1: กรอบการดาเนินงานและข้ อมูลทัว่ ไป
วัตถุประสงค์ ของโครงการ - เพื่อให้สถานีอนามัยตาบล ผูป้ ระกอบการ ร้านค้า และประชาชนในตาบล
หนองไฮ มีส่วนร่ วมในการวางแผนที่ยทุ ธศาสตร์ เรื่ องการส่ งเสริ มการ
บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีนร่ วมกันและมีการสนับสนุนการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่ อง
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการป้ องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนมากยิง่ ขึ้น
- เพื่อส่ งเสริ มการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีนในครัวเรื อน ให้ทุกครัวเรื อน
ได้บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
- เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในเรื่ องการสนับสนุนการบริ โภคเกลือเสริ ม
ไอโอดีน โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
- เพื่อป้ องกันและลดอัตราการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนในเขตพื้นที่ตาบล
หนองไฮ
พื้นที่ในตาบลหนองไฮ
พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินงาน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไฮ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลพืน้ ฐาน ก่ อนการดาเนินงาน (baseline)
- สุ่ มตัวอย่างประเมินความรู ้และทัศนคติ ก่อนเริ่ มโครงการ ณ วันที่ 14 เดือนมกราคม 2553 โดย
ใช้แบบประเมินความรู้และพฤติกรรมการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน จํานวน 340 ครัวเรื อน คิดเป็ น 18.72
% ครอบคลุม 17 หมู่บา้ น สรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน และเกลือเสริ มไอโอดีน
- ประชาชนร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่างมีความรู ้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน เช่น สาเหตุของ
การเกิดโรค โทษ ประโยชน์ และวิธีป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
2. ด้านทัศนคติหรื อความเชื่อ
- ประชาชนร้อยละ 97.06 ของกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อว่าเกลือเสริ มไอโอดีน ปรุ งอาหารไม่อร่ อย
รสชาติ กลิ่น สี เปลี่ยนแปลงไป และร้อยละ 88.24 เชื่อว่าทําปลาร้าไม่เป็ น
3. ด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ โรคขาดสารไอโอดีน
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- ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนจาก อสม. รองลงมาคือหอกระจายข่าว และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
4. ด้านพฤติกรรมการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน
- ประชาชนร้อยละ 88.24 ของกลุ่มตัวอย่าง มีเกลือเสริ มไอโอดีนในครัวเรื อน และมีพฤติกรรม
การบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน ดังนี้
ร้อยละ 91.67 บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีนทุกวัน
ร้อยละ 86.67 ได้เกลือจากการกระจายเกลือ(โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดย
กองทุนสุ ขภาพตําบลหนองไฮ) รองลงมาคือซื้ อจากกองทุนเกลือ คิดเป็ น
13.33 %
ร้อยละ 93.67 มีการเก็บรักษาเกลือที่ไม่ถูกต้อง โดยเก็บไว้ในภาชนะทัว่ ไป ถูกกับ
แสงแดดหรื อความชื้นได้
2.3 ข้อมูลพื้นฐาน (baseline) – ความครอบคลุมของเกลือเสริ มไอโอดีนก่อนเริ่ มโครงการ
- สํารวจ และสุ่ มตรวจวัดเกลือเสริ มไอโอดีน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขและ อสม. จํานวน 340
ครัวเรื อน ครอบคลุมทั้ง 17 หมู่บา้ น สํารวจ ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 รายละเอียดดังนี้
จํานวน
ครัวเรื อน
จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด
1,816
ครัวเรื อนที่ได้สาํ รวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีน
1,816
ครัวเรื อนที่มีเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้คุณภาพ
1,500
โรงเรี ยนและศพด.ในเขตพื้นที่ อปท.ที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน(6แห่ง) 6 แห่ง
ร้านค้าในเขตพื้นที่ อปท.ที่ขายเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน(ร้านทั้งหมด 37 แห่ง)
6 แห่ง
ตัวชี้วดั ก่อนเริ่ มโครงการ

คิดเป็ น
ร้อยละ
100
82.59
100
16.21

ส่ วนที่ 3 : กิจกรรมทีด่ าเนินการ
3.1 กิจกรรมที่ได้ดาํ เนิ นงาน มีดงั นี้
กิจกรรมที่ 1 - จัดประชุ มชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการแก่ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
- ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมคือ เจ้าหน้าที่จาก สถานีอนามัยตําบล ครู อนามัยโรงเรี ยน ผูป้ ระกอบการ
ร้านชํา ผูน้ าํ ชุมชน นักจัดรายการวิทยุชุมชน และ อสม.
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
รวม 100 คน
- วันที่ดาํ เนินการ
30 ตุลาคม 2552
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- รับผิดชอบโดย

อบต.หนองไฮ สถานีอนามัย และคณะกรรมการกองทุนสุ ขภาพตําบล
หนองไฮ

กิจกรรมที่ 2 - จัดอบรมให้ ความรู้ เกีย่ วกับเกลือเสริมไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน และฝึ กปฏิบัติตรวจวัด
ปริมาณไอโอดีนในเกลือ
- ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมคือ ครู อนามัยโรงเรี ยน อย.น้อย ครู ผดู้ ูแลเด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ผูป้ ระกอบการร้านชํา ผูน้ าํ ชุมชน นักจัดรายการวิทยุชุมชน และ อสม.
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
รวม 60 คน
- วันที่ดาํ เนินการ
17 มีนาคม 2553
- รับผิดชอบโดย
อบต.หนองไฮ สถานีอนามัย และคณะกรรมการกองทุนสุ ขภาพตําบล
หนองไฮ
กิจกรรมที่ 3 - จัดกิจกรรมประชาสั มพันธ์ ให้ ความรู้ เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนอย่างสม่าเสมอ ดังนี้
บ้ าน ,วัด
1. จัดประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจําหมู่บา้ น
2. จัดประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน คลื่น 104.25 วิทยุชุมชนคนนาเลา
- วันที่ดาํ เนินการ
เดือนเมษายน – กันยายน 2553
- รับผิดชอบโดย ผูน้ าํ ชุมชน , นักจัดรายการวิทยุชุมชน คลื่น 104.25 MHz.
โรงเรี ยน
1. จัดเสี ยงตามสายในโรงเรี ยน รับผิดชอบโดยครู อนามัยโรงเรี ยนและ อย.น้อย
2. จัดกิจกรรม พี่สอนน้อง ( ฝึ กปฏิบตั ิตรวจวัดปริ มาณสารไอโอดีนในเกลือ)
3. สุ่ มตรวจวัดเกลือเสริ มไอโอดีนด้วยชุดทดสอบปริ มาณไอโอดีนในโรงอาหาร และร้านจาหน่ าย
อาหารในโรงเรี ยน
- วันที่ดาํ เนินการ
เดือนเมษายน – กันยายน 2553
- รับผิดชอบโดยครู อนามัยโรงเรี ยนและ อย.น้อย 4 โรงเรี ยน
กิจกรรมที่ 4 - ออกเยีย่ มบ้ าน เพือ่ สารวจการใช้ เกลือและสุ่ มตรวจวัดเกลือเสริมไอโอดีนด้ วยชุ ดทดสอบ
ปริมาณไอโอดีนในเกลือ (I-Kit)
ในการติดตามการใช้และตรวจวัดเกลือไอโอดีนในครัวเรื อน วัด โรงเรี ยน และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ตาม
แผนการดําเนินงาน
- วันที่ดาํ เนินการ
เดือนพฤษภาคม 2553
- รับผิดชอบโดย
เจ้าหน้าที่สถานี อนามัยทั้ง 2 แห่ง อย.น้อย 4 โรงเรี ยน ผดด. และ อสม.
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กิจกรรมที่ 5 - จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เพือ่ ส่ งเสริม และสร้ างกระแสให้ ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ ของ
เกลือเสริมไอโอดีน และผลกระทบต่ อพัฒนาการทางสมองและทางร่ างกายของเด็กเมื่อขาดสารไอโอดีน
- ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมคือ ครู อนามัยโรงเรี ยน นักเรี ยน ป.4- 6 ผดด. ผูน้ าํ ชุมชน และ อสม.
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
รวม 417 คน
- วันที่ดาํ เนินการ
25 มิถุนายน 2553
- รับผิดชอบโดย
อบต.หนองไฮ สถานีอนามัย และคณะกรรมการกองทุนสุ ขภาพตําบล
หนองไฮ
กิจกรรมที่ 6 - ออกติดตาม ตรวจเยีย่ มการดาเนินงานเยีย่ มบ้ าน เพือ่ ค้ นหาปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหา
ร่ วมกัน
- วันที่ดาํ เนินการ
28 กรกฎาคม 2553
- รับผิดชอบโดย
อบต.หนองไฮ สถานีอนามัย และคณะกรรมการกองทุนสุ ขภาพตําบล
หนองไฮ
กิจกรรมที่ 7 - สรุ ปผลและรายงานผลการดาเนินงานต่ อหน่ วยงานองค์ การบริ หารส่ วนตาบลหนองไฮ และ
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ผูส้ นับสนุนงบประมาณ
- วันที่ดาํ เนินการ
30 กรกฎาคม 2553
- รับผิดชอบโดย
อบต.หนองไฮ และสถานีอนามัย
3.2 การมีส่วนร่ วมของกลุ่มต่ างๆในชุ มชน
- อปท.
- เป็ นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน
- สนับสนุนงบประมาณดําเนินการ
- จัดทําแผนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่ วม โดยร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ส่ วนสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม อบต.หนองไฮ สถานีอนามัย โรงเรี ยน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กผูป้ ระกอบการร้านชํา
ผูน้ าํ ชุมชน นักจัดรายการวิทยุ และ อสม.)
- เป็ นศูนย์กลางประสานงาน
- จัดหาพัสดุดาํ เนินการ
- เจ้าหน้าที่อนามัย/สถานบริ การสาธารณสุ ข
- สนับสนุนงานด้านวิชาการ
- ออกเยีย่ มบ้าน ร่ วมกับ อสม. เพื่อสํารวจและสุ่ มตรวจวัดปริ มาณสารไอโอดีนในเกลือ อาหาร และ
เครื่ องปรุ งอาหารอื่นๆ ในครัวเรื อน และร้านชํา
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- จําหน่ายเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน ในสถานบริ การ
- ติดตามรายงานผลการตรวจ TSH ในทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปในระดับตําบล
- ครู /โรงเรี ยน
- ควบคุมกํากับ อย.น้อย ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
o ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เกี่ยวกับเกลือไอโอดีน และโรคขาดสารไอโอดีน ผ่านเสี ยงตาม
สาย
o จัดมุมพี่สอนน้อง (ฝึ กปฏิบตั ิการตรวจปริ มาณสารไอโอดีน ด้วยชุดตรวจ I kit)
o ตรวจวัดปริ มาณสารไอโอดีนในเกลือ อาหาร และเครื่ องปรุ งอาหารอื่นๆ ในโรงอาหาร
และร้านจําหน่ายอาหารในโรงเรี ยน
- เด็ก
- เข้าร่ วมกิจกรรมเดินรณรงค์
- ฝึ กปฏิบตั ิการตรวจปริ มาณสารไอโอดีน ด้วยชุดตรวจ I kit
- รับข้อมูลความรู ้ข่าวสารผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อเป็ นแรงผลักดัน และโน้มน้าวให้ ผูป้ กครองหรื อ
สมาชิกในครอบครัวให้ความสําคัญในการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน
-

-

- ร้านค้า
- เข้ารับอบรมให้ความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติการจําหน่ายเกลือ
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- เป็ นเครื อข่ายจําหน่ายเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน จํานวน 21 แห่ง
- ผูป้ กครอง
- จัดเป็ นผูบ้ ริ โภค และเป็ นเป้ าหมายสําคัญ ทําหน้าที่เป็ นผูร้ ับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีน เกลือเสริ มไอโอดีน ผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสมาชิกในครอบครัวใน
การเลือกซื้ อ และบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน
- ผูน้ าํ ชุมชน
- เป็ นแกนนําในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน และเกลือเสริ ม
ไอโอดีน ทางหอกระจายข่าวประจําหมู่บา้ น
ส่ วนที่ 4 : ผลทีไ่ ด้ รับ
4.1 การประเมินผล ความรู้ และทัศนคติ หลังจบโครงการ
- สุ่ มตัวอย่างประเมินความรู้และทัศนคติ หลังดําเนินโครงการ ณ วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2553
โดยใช้แบบประเมินความรู้และพฤติกรรมการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน (ชุดเดิม) จํานวน 340 ครัวเรื อน
คิดเป็ น 18.72 % ครอบคลุม 17 หมู่บา้ น สรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน และเกลือเสริ มไอโอดีน
- ประชาชนร้อยละ 82.06 มีความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนเพิ่มขึ้น (เพิ่ม 22.06 %)
2. ด้านทัศนคติหรื อความเชื่อ
- ประชาชนร้อยละ 67.65 มีความเชื่ อว่าเกลือเสริ มไอโอดีน สามารถใช้ปรุ ง ประกอบอาหารแล้ว
มีความอร่ อย รสชาติ กลิ่น สี ไม่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถทําปลาร้าได้
3. ด้านข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ โรคขาดสารไอโอดีน
- ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ได้รับข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ เกี่ ยวกับโรคขาดสารไอโอดี น
จากสื่ อต่างๆเพิ่มขึ้น เรี ยงตามลําดับดังนี้ อสม. หอกระจายข่าวประจําหมู่บา้ น เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
เพื่อนบ้าน ป้ ายประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยน/ศูนย์เด็กเล็ก การอบรม ร้านค้า/ร้านจําหน่ายเกลือ ผูป้ ระกอบ
อาหาร และวิทยุชุมชน
4. ด้านพฤติกรรมการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน
- ประชาชนร้ อยละ 98.82 มีเกลือเสริ มไอโอดีน ในครัวเรื อน และมีการบริ โภคเกลือ ทุกวัน คิด
เป็ น 89.29 % นอกจากการได้รับเกลือจากการกระจายเกลือตามโครงการแล้ว ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั มี
แหล่ ง เลื อกซื้ อเกลื อเสริ มไอโอดี น จากร้ านค้าในชุ มชน ซึ่ งเป็ นเครื อข่า ยจํา หน่ า ยเกลื อเสริ มไอโอดี นที่ มี
คุณภาพได้มาตรฐาน จํานวน 21 แห่ ง โดยดูฉลากที่ถุงบรรจุเกลือก่อนซื้ อ คิดเป็ น 79.46 % และจากการ
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ผ่านการทดสอบของกองทุนเกลือ 20.54 % ส่ วนใหญ่มีการเก็บรักษาเกลือที่ถูกต้อง โดยเก็บไว้ในภาชนะที่
ปิ ดสนิท ไม่ให้ถูกแสงแดดหรื อความชื้น คิดเป็ น 93.67 %
4.2 การประเมินผลความครอบคลุมของเกลือเสริ มไอโอดีนหลังเริ่ มโครงการ
- สํารวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีน ทั้ง 17 หมู่บา้ น ทุกครัวเรื อน รวม 1,816 ครัวเรื อน โดย
เจ้าหน้าที่อนามัยและ อสม. เก็บข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 รายละเอียดดังนี้
จํานวน
ครัวเรื อน
จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด
1,816
ครัวเรื อนที่ได้สาํ รวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีน
1,816
ครัวเรื อนที่มีเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้คุณภาพ
1,760
โรงเรี ยนและศพด.ในเขตพื้นที่ อปท.ที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน(6แห่ง) 6 แห่ง
ร้านค้าในเขตพื้นที่ อปท.ที่ขายเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน (ร้านทั้งหมด 37 แห่ง) 21 แห่ง
ตัวชี้วดั หลังเริ่ มโครงการ

คิดเป็ น
ร้อยละ
100
96.91
100
56.76

4.3 ข้อมูลทุติยภูมิ
รายงายผลการตรวจ TSH ในทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป ในเขตพื้นที่ตาํ บลหนองไฮ รายงาน
โดยโรงพยาบาลวาปี ปทุม มีรายละเอียดดังนี้
ปี พ.ศ. 2551
- ผลการตรวจ TSH ในทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปในตําบลทั้งหมด จํานวน 82 คน พบว่าเด็ก
แรกเกิ ดอายุ 2 วันขึ้นไปมีปริ มาณ TSH ในซี รั่มมากกว่า 11.25 มล.ยูนิต/ลิ ตร จํานวน 2 คน คิดเป็ น
2.43%
ปี พ.ศ. 2552
- ผลการตรวจ TSH ในทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปในตําบลทั้งหมด จํานวน 67 คน พบว่าเด็ก
แรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปมีปริ มาณ TSH ในซี รั่มมากกว่า 11.25 มล.ยูนิต/ลิตร จํานวน 2 คน คิดเป็ น 2.98%
ปี พ.ศ. 2553
- ผลการตรวจ TSH ในทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปในตําบลทั้งหมด จํานวน 33 คน พบว่ามี
ปริ มาณ TSH ในซี รั่มไม่เกิน 11.25 มล.ยูนิต/ลิตร ทุกคน
รวบรวมและรายงานผลโดย สอ.บูรพาสามัคคี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
4.4 ในแผนประจําปี 2553
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อบต.หนองไฮ ร่ วมกับ กองทุ น สุ ข ภาพตํา บลหนองไฮ จัดทําแผนปฏิ บตั ิ งานด้านสาธารณสุ ข
ประจําปี 2553 โครงการส่ งเสริ มการบริ โภคเกลื อเสริ มไอโอดี น ตั้งงบประมาณสมทบไว้ จํานวน 49,475
บาท
ส่ วนที่ 5 : สิ่ งทีไ่ ด้ เรี ยนรู้
5.1 ปัจจัยความสําเร็ จ
- การทํางานเป็ นทีม เป็ นเครื อข่ายร่ วมกันหลายๆหน่วยงานร่ วมกัน
5.2 อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
อุปสรรค
- ความเชื่ อ วิถีชีวิต และพฤติกรรมการบริ โภคของประชาชน เช่นบางครอบครัวใช้น้ าํ ปลาร้ า
ปรุ งอาหาร แทนเกลือ และนํ้าปลา
- ประชาชนส่ วนหนึ่งยังรอให้หน่วยงานราชการจัดซื้ อเกลือให้
แนวทางแก้ไข
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และรณรงค์สร้ างกระแสให้เกิ ดความตระหนัก เพื่ อปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรม
- ใช้มาตรการทางสังคมประกอบกับนโยบายระดับชาติผลักดันให้ร้านค้า ทุกแห่ งจําหน่ ายเกลื อ
เสริ มไอโอดีนที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน
- อสม.ทุกหมู่บา้ น จัดตั้งกองทุ นและจําหน่ ายเกลื อเกลื อเสริ มไอโอดี นที่ ได้คุณภาพ เพื่อให้มี
ความครอบคลุม
5.3 สิ่ งที่คิดว่าต้องทําเพิ่มเติมอีก เพื่อให้ทุกครัวเรื อนในตําบลใช้เกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้คุณภาพ
- ผลักดันให้ร้านค้าทุกแห่งจําหน่ายเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน
- จัดตั้งกองทุนจําหน่ายเกลือให้ครอบคลุมทุกหมู่บา้ น
- เกาะติดก้นครัว เป็ นการประชาสัมพันธ์ เชิงลึก เพื่อการเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรื อน
5.4 โครงการหรื อกิจกรรมที่ทาํ ต่อเนื่อง
อบต.หนองไฮ ร่ วมกับ สถานี อนามัย และ กองทุนสุ ขภาพตําบลหนองไฮ ดําเนิ นงานโครงการ
ส่ งเสริ มการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน ประจําปี 2554 เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้ าหมาย ตามกิจกรรมต่อไปนี้
- ประชาสั มพันธ์ ให้ความรู ้ และรณรงค์สร้ างกระแสให้เกิ ดความตระหนัก เพื่ อปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมการบริ โภค เป็ นการประชาสัมพันธ์ เชิงลึก เพื่อการเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรื อน
- ร้านค้าจําหน่ายเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน 100%
- จัดตั้งกองทุนจําหน่ายเกลือในชุมชน ครอบคลุม 17 หมู่บา้ น
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ความคิดเห็นของชุ มชน ต่ อผลทีไ่ ด้ รับจากโครงการ
“ฉันรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน จากผูใ้ หญ่บา้ นพูดทางหอกระจายข่าว ฉันจึงรู ้ว่าคนเป็ นโรคคอ
พอก มันเกี่ ยวข้องกับการกิ นเกลื อไอโอดี น เด็กกิ นเกลื อไอโอดี นแล้วจะฉลาด รู ้ อย่างนี้ ฉันก็ซ้ื อเกลื อที่
เสริ มไอโอดีนมาให้หลานกินตั้งนานแล้ว”
นางจันทรี แม่บา้ น พลมาศ อายุ 53 ปี
“ฉันพาหลานไปหาหมอที่อนามัย พอหมอจะตรวจมันก็หนั ไปดูทีวี ไม่ใส่ ใจให้หมอตรวจ หมอจึงพูดว่า
ถ้าหนู อยากฉลาดเหมือนเด็กในทีวี หนู ตอ้ งกินเกลือไอโอดี นทุกวันนะ ที่อนามัยก็มีขาย ฉันจึงซื้ อเกลื อที่
เสริ มไอโอดีนที่สถานีอนามัยมาใช้ เพราะหลานจะได้ฉลาด สมองดี เหมือนเด็กในทีวไี ง”
นางทอง สกุลแก้ว แม่บา้ น อายุ 67 ปี
“มีหมออนามัย และ อสม.มาตรวจเกลือที่ร้าน บอกว่าเกลือที่ขายไม่ใช่เกลือเสริ มไอโอดีน ไม่ผา่ น ฉันตกใจ
เขาบอกว่าเกลื อที่มีประโยชน์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดี นได้ คือเกลื อเสริ มไอโอดี น ฉันจึงไปซื้ อเกลื อ
เสริ มไอโอดีน มาขาย คนในชุมชนจะได้กินเกลือเสริ มไอโอดีน และไม่เป็ นโรค”
นางทองสี ปะกิระเค เจ้าของร้านชํา อายุ 71 ปี
“ ผมเป็ นผูบ้ ริ หาร ก็พ่ ึงรู ้ ว่าเกลื อเสริ มไอโอดี น มันมีประโยชน์และสําคัญต่อชี วิตของคนเรามาก ยิ่งพวก
เด็กๆควรจะได้กินอย่างสมํ่าเสมอ เขาจะได้ฉลาด สมองดี โครงการนี้ชุมชนเขาให้ความสนใจมากนะ เห็น
ร้านค้าหลายแห่งเขาเริ่ มนําเกลือพวกนี้ มาขาย ผูค้ นตื่นตัวซื้ อกินกันเยอะ อย่างนี้ จะต้องต่อยอดโครงการไป
เรื่ อยๆ เพื่อให้โรคขาดสารไอโอดีนหมดไปจริ งๆ ”
นายจรัส ประพันธ์ นายก อบต. อายุ 55 ปี
“แต่ก่อนเคยเห็นหมออนามัยเอานํ้าไอโอดีนมาหยอดตามตุ่มให้คนดื่มกิน ช่วงหลังมานี้ เป็ นเกลือมาแทน ผม
ประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกือบไอโอดีนทุกสัปดาห์ คนสนใจนะ เขามักมาถามหาว่าซื้ อได้ที่ไหน ร้าน
ไหนมีขาย ร้านค้าชุ มชนเราขายไหม ทุกวันนี้ ร้านค้าชุ มชนก็มีขาย คนก็ซ้ื อกินเยอะนะ โครงการอย่างนี้ ดี
ควรจะทําทุกปี ”
นายสมร ปาปะขํา ผูใ้ หญ่บา้ น อายุ 52 ปี

34

ตัวอย่ างที่ 3: องค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ส่ วนที่ 1 : กรอบการดาเนินงาน และข้ อมูลทัว่ ไป
วัตถุประสงค์ ของโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในตําบลหนองบัวดงมีการบริ โภคเกลือเสริ ม
ไอโอดีนที่มีคุณภาพ โดยมีความครอบคลุมการใช้เกลือเสริ มไอโอดีนที่มี
คุณภาพในครัวเรื อนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
2. เพื่อส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนและศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทุกแห่งมีการใช้เกลือเสริ ม
ไอโอดีนในอาหารกลางวันที่จดั ให้เด็กรับประทาน
3. เพื่อให้ประชาชนในตําบลหนองบัวดงมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ถึงความสําคัญของการได้รับสารไอโอดีนที่เพียงพอ และมีการบริ โภค
เกลือเสริ มไอโอดีนที่มีคุณภาพ
4. เพื่อผลักดันให้ชุมชนมีส่วนร่ วม ในการรณรงค์ให้ครัวเรื อนมีการบริ โภค
เกลือเสริ มไอโอดีนที่มีคุณภาพ
พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
 9 หมู่บา้ น 912 หลังคาเรื อน
 4 โรงเรี ยน โรงเรี ยนบ้านหนองบัวดง โรงเรี ยนบ้านทัพส่ วยหนองพอก
โรงเรี ยนบ้านหลักด่านหนองจอก โรงเรี ยนดงเค็งตู้
 1 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวดง
 21 ร้านขายของชํา/กองทุนร้านค้าหมู่บา้ น
 9 ร้านผูป้ รุ งอาหาร
ระยะเวลาดาเนินงาน

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
 องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวดง

ข้อมูลทัว่ ไปของตําบล
-จํานวนหมู่บา้ น/หลังคาเรื อนในตําบล
9 หมู่บา้ น 912 หลังคาเรื อน
-จํานวนประชากรในตําบล(ชาย/หญิง)
มีประชากรทั้งสิ้ น 4,441 คน
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ชาย 2,236 คน
หญิง 2,205 คน
-จํานวนประชากรเด็กในตําบล(0-18ปี )
-สถานศึกษา สถานบริ การสาธารณสุ ข
มีโรงเรี ยนประถมศึกษาขยายโอกาสสังกัด
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
วัด
องค์การบริ หารส่ วนตําบล
สถานีอนามัย

1,179 คน
1 แห่ง
1 แห่ง
7 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลพืน้ ฐาน ก่ อนการดาเนินงาน (baseline)
ผลของการวัดความรู้ เกีย่ วกับโรคขาดสารไอโอดีนก่ อนกิจกรรม
(ข้อมูลจากแบบสํารวจการใช้เกลือเสริ มไอโอดีน ในหญิงตั้งครรภ์ ผูป้ รุ งอาหาร ประชาชนทัว่ ไป และแบบ
สํารวจเกลือไอโอดีนในร้านค้า เดือนมกราคม 2553) พบว่า
ประชาชนส่ วนใหญ่มีความรู ้เรื องโรคขาดสารไอโอดีน แต่เคยชินกับการบริ โภคเกลือกระสอบ
เพราะหาซื้ อได้ง่ายจากรถเร่ ในขณะที่เกลือไอโอดีนหาซื้ อยากและมีราคาแพง
ร้านค้าบางร้านเท่านั้นที่จาํ หน่ายเกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพ บางร้านไม่นาํ มาจําหน่ายเพราะผูบ้ ริ โภค
ไม่ซ้ื อรับประทาน
ข้ อมูลพืน้ ฐาน(baseline)ความครอบคลุมของเกลือเสริมไอโอดีนก่อนเริ่มโครงการ
ข้อมูลจากสถานีอนามัยหนองบัวดง เดือน มกราคม 2552
ตัวชี้วดั ก่อนเริ่ มโครงการ
จํานวนครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ
จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด
902
100
ครัวเรื อนที่ได้รับการสํารวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีน
656
68.91
ครัวเรื อนที่มีเกลือเสริ มไอโอดีนได้คุณภาพ
155
23.63
โรงเรี ยน/ ศพด.ในเขตพื้นที่ อปท.ที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้
4/1
100
มาตรฐาน
โรงเรี ยน
4
100
ศพด.
1
100
ร้านค้าในเขตพื้นที่ อปท.ที่ขายเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน
21/9
100
ร้านค้า
12
57.14
ผูป้ รุ งอาหาร
5
55.55
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ข้อมูลจากสถานีอนามัยหนองบัวดง เดือน กรกฎาคม 2552
ตัวชี้วดั ก่อนเริ่ มโครงการ
จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด
ครัวเรื อนที่ได้รับการสํารวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีน
ครัวเรื อนที่มีเกลือเสริ มไอโอดีนได้คุณภาพ
โรงเรี ยน/ ศพด.ในเขตพื้นที่ อปท.ที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้
มาตรฐาน
โรงเรี ยน
ศพด.
ร้านค้าในเขตพื้นที่ อปท.ที่ขายเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน
ร้านค้า
ผูป้ รุ งอาหาร

จํานวนครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ
902
100
732
81.15
306
41.80
4/1
100
4
1
21/9
14
5

100
100
100
66.66
55.55

ข้อมูลจากสถานีอนามัยหนองบัวดง เดือน มกราคม 2553
ตัวชี้วดั ก่อนเริ่ มโครงการ
จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด
ครัวเรื อนที่ได้รับการสํารวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีน
ครัวเรื อนที่มีเกลือเสริ มไอโอดีนได้คุณภาพ
โรงเรี ยน/ ศพด.ในเขตพื้นที่ อปท.ที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้
มาตรฐาน
โรงเรี ยน
ศพด.
ร้านค้าในเขตพื้นที่ อปท.ที่ขายเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน
ร้านค้า
ผูป้ รุ งอาหาร

จํานวนครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ
912
100
749
82.13
486
64.89
4/1
100
4
1
21/9
15
6

100
100
100
71.42
66.66

หมายเหตุ เก็บข้อมูลครอบคลุม 9 หมู่บา้ น ตรวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีนทุกหลังคาเรื อนที่เจ้าบ้านอยูจ่ ริ ง
ตามห้วงเวลาที่กาํ หนดตรวจทุก 6 เดือน (มกราคม กรกฎาคม) โดย อสม. และ อย.น้อย
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ตรวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีนในโรงเรี ยนและศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทุก 6 เดือน โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขและ อย.น้อย
ส่ วนที่ 3 : กิจกรรมทีด่ าเนินการ
3.1 กองทุนเกลือเสริมไอโอดีนในชุ มชน
-เนื้ อหาของกิจกรรม
รณรงค์ให้บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน
จัดหา/จําหน่ายเกลือเสริ มไอโอดีนที่มีคุณภาพสู่ ชุมชน
รณรงค์ให้ความรู้เรื่ องโรคขาดสารไอโอดีน
-ผูร้ ่ วมกิจกรรม
ชมรมผูส้ ู งอายุ จํานวน 403 คน
ชมรม อสม จํานวน 79 คน
-วันที่ดาํ เนินการ
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550- ปัจจุบนั
-ผูร้ ับผิดชอบ หรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรม
ชมรมผูส้ ู งอายุ
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
สถานีอนามัยหนองบัวดง
3.2 สาส์ นวันเสาร์ สร้ างสุ ขสู่ สุขภาวะ
-เนื้ อหาของกิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ขผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บา้ น
-ผูร้ ่ วมกิจกรรม
ชมรม อย.น้อย 4 โรงเรี ยน จํานวน 70 คน
ชมรม อสม.
จํานวน 79 คน
ผูน้ าํ ชุมชน
จํานวน 27 คน
สมาชิก อบต.
จํานวน 18 คน
-วันที่ดาํ เนินการ
ปี งบประมาณ 2550-ปัจจุบนั
-ผูร้ ับผิดชอบ หรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรม
ชมรม อย.น้อย
ชมรม อสม.
ชมรมกํานันผูใ้ หญ่บา้ น
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวดง
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3.3 เครือข่ าย อย.น้ อย ตาบลหนองบัวดง
-เนื้ อหาของกิจกรรม
ให้ความรู้เรื่ องเกลือเสริ มไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน
การตรวจหาสารไอโอเดทในเกลือเสริ มไอโอดีนโดยใช้ชุดทดสอบ ไอ-คิท
รณรงค์ตรวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีนในโรงเรี ยน/ชุมชน
-ผูร้ ่ วมกิจกรรม
แกนนําชมรม อย.น้อย 4 โรงเรี ยน จํานวน 70 คน
ครู อนามัยโรงเรี ยน 4 คน
ผูป้ รุ งอาหารในโรงเรี ยน 4 คน
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหนองบัวดง 5 คน
-วันที่ดาํ เนินการ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551- ปัจจุบนั
-ผูร้ ับผิดชอบ หรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรม
ชมรม อย.น้อย
ชมรม อสม.
ชมรมผูส้ ู งอายุ
สถานีอนามัยหนองบัวดง
3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคในชุ มชน
-เนื้ อหาของกิจกรรม
การเลือกซื้ อเกลือเสริ มไอโอดีนที่มีคุณภาพมาตรฐาน
การตรวจร้านค้าขายของชําในชุมชน/การตรวจร้านอาหารในชุมชน
พรบ.เกลือบริ โภค
สนับสนุนผ้ากันเปื้ อนให้กบั ผูป้ รุ งอาหารที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีน
ประกาศเกียรติคุณร้านค้าที่จาํ หน่ายเกลือเสริ มไอโอดีนที่มีคุณภาพมาตรฐาน
-ผูร้ ่ วมกิจกรรม
ผูป้ ระกอบการร้านขายของชํา/กองทุนร้านค้าหมู่บา้ น/ร้านอาหาร/อสม./
อย.น้อย จํานวน 65 คน
-วันที่ดาํ เนินการ
เดือนมีนาคม 2553
-ผูร้ ับผิดชอบ หรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรม
ชมรมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตําบลหนองบัวดง
ชมรม อสม.
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3.5

3.6

ชมรม อย.น้อย
สถานีอนามัยหนองบัวดง
สานฝันบัณฑิตน้ อย
-เนื้ อหาของกิจกรรม
ให้ความรู้เรื่ องเกลือเสริ มไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน
สนับสนุนตัวอย่างเกลือเสริ มไอโอดีนที่มีคุณภาพมาตรฐานในวันจบการศึกษา
-ผูร้ ่ วมกิจกรรม
เด็กก่อนวัยเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวดง
ผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลเด็ก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวดง
ชมรมผูส้ ู งอายุ
สถานีอนามัยหนองบัวดง
-วันที่ดาํ เนินการ
เดือนมีนาคม 2553
-ผูร้ ับผิดชอบ หรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรม
ชมรม อสม.
ชมรมผูส้ ู งอายุ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวดง
สถานีอนามัยหนองบัวดง
ผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลเด็ก
สายใยรักแห่ งครอบครัว
-เนื้ อหาของกิจกรรม
รณรงค์ให้บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน
รณรงค์ให้ความรู้เรื่ องโรคขาดสารไอโอดีน
สนับสนุนเกลือเสริ มไอโอดีนที่มีคุณภาพมาตรฐาน
-ผูร้ ่ วมกิจกรรม
หญิงตั้งครรภ์ในเขตบริ การสถานีอนามัยหนองบัวดง
-วันที่ดาํ เนินการ
ปี งบประมาณ 2550-ปัจจุบนั
-ผูร้ ับผิดชอบ หรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรม
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดศรี สะเกษ
เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพราศีไศล-ศิลาลาด
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สถานีอนามัยหนองบัวดง
ชมรมผูส้ ู งอายุ
ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
3.1.7 ประชาคมหมู่บ้านการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนโดยชุ มชนมีส่วนร่ วม
-เนื้ อหาของกิจกรรม
สถานการณ์การบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีนในชุมชน
สถานการณ์การจําหน่ายเกลือเสริ มไอโอดีนในชุมชน
ให้ความรู้เรื่ องเกลือเสริ มไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน
รณรงค์ให้บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน
ประชาคมหาข้อตกลงการบริ โภค/จําหน่ายเกลือเสริ มไอโอดีนในชุมชน
ประชาคมหาข้อตกลงมาตรการควบคุมรถเร่ ขายเกลือสิ นเธาว์ในชุมชน
-ผูร้ ่ วมกิจกรรม
ประชาชน 9 หมู่บา้ น
-วันที่ดาํ เนินการ
วันที่ 14-24 มิถุนายน 2553
-ผูร้ ับผิดชอบ หรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรม
ประชาชน 9 หมู่บา้ น
ชมรม อสม.
ชมรมผูส้ ู งอายุ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวดง
สถานีอนามัยหนองบัวดง
ผูน้ าํ ชุมชน
3.1.8 วันไอโอดีนแห่ งชาติ
-เนื้ อหาของกิจกรรม
สถานการณ์การบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีนในชุมชน
สถานการณ์การจําหน่ายเกลือเสริ มไอโอดีนในชุมชน
ให้ความรู้เรื่ องเกลือเสริ มไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน
รณรงค์ให้บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน
จัดกิจกรรมการนําเสนอผลการประชาคมทั้ง 9 หมู่บา้ นโดยผูน้ าํ ชุมชน/อบต./
ประชาชน
กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กบั ร้านค้าที่จาํ หน่ายเกลือเสริ มไอโอดีนที่
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มีคุณภาพมาตรฐาน ผูป้ รุ งอาหารที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีนตลอดจนโรงเรี ยนและศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่ใช้เกลือ
เสริ มไอโอดีนปรุ งอาหารกลางวัน
กิจกรรมมอบผ้ากันเปื้ อนให้กบั ผูป้ รุ งอาหารที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีนปรุ งอาหารโดยชมรม
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคสถานีอนามัยหนองบัวดง
กิจกรรมการแสดงสื่ อสารให้ขอ้ มูล/ความรู ้เรื่ องไอโอดีนโดยโรงเรี ยนทั้ง 4 แห่ง
1 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ได้แก่ การแสดงละครของโรงเรี ยนบ้านหนองบัวดง โรงเรี ยนบ้านดงเค็งตู้ การกล่าว
สุ นทรพจน์โรงเรี ยนบ้านหลักด่านหนองจอก จินตลีลาประกอบเพลงโรงเรี ยนบ้านทัพส่ วยหนองพอกและ
ชมรมทูบีนมั เบอร์ วนั ตําบลหนองบัวดง
กิจกรรมการแจกตัวอย่างเกลือเสริ มไอโอดีนที่มีคุณภาพโดยกองทุนเกลือเสริ มไอโอดีน
ชมรมผูส้ ู งอายุตาํ บลหนองบัวดงร่ วมกับสถานีอนามัยหนองบัวดง องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวดง
กิจกรรมสาธิ ตการตรวจหาสารไอโอดีนในเกลือ โดยขมรม อย.น้อยโรงเรี ยนบ้านหนองบัว
ดง
กิจกรรมนําผูป้ รุ งอาหารที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีนในการปรุ งอาหาร ออกร้านให้บริ การ
อาหารกลางวันแก่ผรู ้ ่ วมงาน ได้แก่ ข้าวมันไก่เสริ มไอโอดีน ขนมจีนเสริ มไอโอดีน
ขนมต้มเสริ มไอโอดีน
จัดบริ การนํ้าดื่มเสริ มไอโอดีนให้กบั ผูร้ ่ วมงานได้บริ โภค
จัดนิทรรศการให้ความรู ้เรื่ องโรคขาดสารไอโอดีนและการเลือกซื้ อเกลือเสริ มไอโอดีนที่มี
คุณภาพ
-ผูร้ ่ วมกิจกรรมคือ
นักเรี ยนจากโรงเรี ยน
4 แห่ง
เด็กก่อนวัยเรี ยนจากศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
ผูน้ าํ ชุมชน/ประชาชน
9 หมู่บา้ น
ชมรมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ชมรม อย.น้อย
ชมรม อสม.
ชมรมผูส้ ู งอายุ
สถานีอนามัยหนองบัวดง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวดง
รวมทั้งสิ้ น 310 คน
-วันที่ดาํ เนินการ
25 มิถุนายน 2553
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-ผูร้ ับผิดชอบ หรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรม
นักเรี ยนจากโรงเรี ยน
4 แห่ง
เด็กก่อนวัยเรี ยนจากศูนย์เด็กเล็ก
1 แห่ง
ผูน้ าํ ชุมชน/ประชาชน
9 หมู่บา้ น
ชมรมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ชมรม อย.น้อย
ชมรม อสม.
ชมรมผูส้ ู งอายุ
สถานีอนามัยหนองบัวดง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวดง
3.2 การมีส่วนร่ วมของกลุ่มต่ างๆในชุ มชน
-องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองบัวดง
-เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหนองบัวดง - พัฒนาระบบการกระจายเกลือไอโอดีนในชุมชนโดยผ่าน
กองทุนเกลือเสริ มไอโอดีน สรุ ปบทเรี ยนการทํางานอย่างต่อเนื่องทําให้เห็นปั ญหาและความต้องการของ
ชุมชน และกระตุน้ ให้ชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้การป้ องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน รวมถึง
การเชื่อมประสานในการดําเนินกิจกรรมต่างๆทั้งในส่ วนของการประชุมชี้แจง การประชาคม การตรวจ
คุณภาพเกลือ การจัดงานวันไอโอดีนแห่งชาติ ประสานความร่ วมมือของภาคีที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินกิจกรรม และยังให้การสนับสนุนการดําเนิ นกิจกรรมในชุมชน สนับสนุนข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่ อง
-ครู /โรงเรี ยน/ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
-นักเรี ยน/อย.น้อย
-ร้านค้า/ผูป้ รุ งอาหาร
-ผูป้ กครอง
-ผูน้ าํ ชุมชน/ประชาชน - รับรู ้ปัญหาและหาทางออกร่ วมกัน ร่ วมค้นหาแนวทางมาตรการในการ
ส่ งเสริ มการใช้เกลือเสริ มไอโอดีนและการแก้ไขปั ญหารถเร่ ขายเกลือที่ไม่มีไอโอดีน โดยผ่านเวทีประชาคม
และนําเสนอผลการประชาคม เพื่อผลักดันเป็ นนโยบาย/มาตรการ/ข้อบังคับ/ข้อตกลงในระดับตําบล ให้
ความร่ วมมือในการรณรงค์กระจายเกลือเสริ มไอโอดีนในชุมชน แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ชุมชน
ทราบอย่างต่อเนื่อง
ส่ วนที่ 4 : ผลทีไ่ ด้ รับ
4.1 การประเมินผล ความรู้และทัศนคติหลังจบโครงการ
43

-ผลของการวัดความรู ้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนหลังกิจกรรม(เช่น สาเหตุและวิธีป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน โดยใช้แบบสํารวจการใช้เกลือเสริ มไอโอดีน ในหญิงตั้งครรภ์ ผูป้ รุ งอาหาร ประชาชน
ทัว่ ไป และแบบสํารวจเกลือไอโอดีนในร้านค้า เดือนกรกฎาคม 2553
o หญิงตั้งครรภ์และผูป้ รุ งอาหารส่ วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน ในขณะที่
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนอยูใ่ นระดับปานกลาง
o ร้านค้ามีความรู ้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนและให้ความร่ วมมือในการจําหน่ายเกลือ
ไอโอดีนที่มีคุณภาพจากการสนับสนุนของกองทุนเกลือ
4.2 การประเมินผลความครอบคลุมของเกลือเสริ มไอโอดี น หลังโครงการ
ข้อมูลจากสถานีอนามัยหนองบัวดง เดือน กรกฎาคม 2553
ตัวชี้วดั ก่อนเริ่ มโครงการ
จํานวนครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ
จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด
912
100
ครัวเรื อนที่ได้รับการสํารวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีน
852
93.42
ครัวเรื อนที่มีเกลือเสริ มไอโอดีนได้คุณภาพ
848
92.98
โรงเรี ยน/ ศพด.ในเขตพื้นที่ อปท.ที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้
4/1
100
มาตรฐาน
โรงเรี ยน
4
100
ศพด.
1
100
ร้านค้าในเขตพื้นที่ อปท.ที่ขายเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน
21/9
100
ร้านค้า
21
100
ผูป้ รุ งอาหาร
9
100
หมายเหตุ เก็บข้อมูลครอบคลุม 9 หมู่บา้ น ตรวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีนทุกหลังคาเรื อนที่เจ้าบ้านอยูจ่ ริ ง
ตามห้วงเวลาที่กาํ หนดตรวจทุก 6 เดือน (มกราคม กรกฎาคม) โดย อสม. และ อย.น้อย
ตรวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีนในโรงเรี ยนและศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทุก 6 เดือน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
และ อย.น้อย
ส่ วนที่ 5 : สิ่ งทีไ่ ด้ เรียนรู้
5.1 ปัจจัยความสาเร็จ
- การใช้ ปัญหาและความต้ องการของชุ มชนเป็ นตัวตั้ง – การเก็บข้อมูลการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน
ในชุมขนโดย อสม. และ อย.น้อย ทําให้ชุมชนรู ้ถึงสถานการณ์การบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีนว่าอยู่
ในระดับที่ควรได้รับการแก้ไข และชุ มชนได้นาํ ปั ญหาที่พบมาเป็ นตัวตั้ง เพื่อทางทางแก้ไขปั ญหา
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ให้สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการตามบริ บท เป็ นการเรี ยนรู ้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีองค์การ
ที่เกี่ยวข้องให้ขอ้ มูลและสนับสนุนทรัพยากรที่จาํ เป็ น
- การให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจั ดการกับปั ญหา - ปั ญหาการบริ โภคเกลื อเสริ มไอโอดี นมีความ
ครอบคลุมอยูใ่ นระดับตํ่า เมื่อเทียบกับเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่กาํ หนดให้ครัวเรื อนมีการใช้
เกลื อเสริ ม ไอโอดี นครอบคลุ มที่ ร้อยละ 90 เป็ นปั ญหาในชุ มชนที่ พ บมาอย่า งต่อเนื่ อง และการ
กระจายเกลื อเสริ มไอโอดี นในชุ มชนเป็ นบทบาทของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุกคน เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวคนในชุมชนซึ่ งเป็ นเจ้าของปั ญหาและเป็ นผูท้ ี่อยูก่ บั ปั ญหาได้เกิดการเรี ยนรู ้ และร่ วมกันหา
แนวทางแก้ไขปั ญหาด้วยการประชาคม โดยมีองค์กรที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
- การสร้ างและพัฒนาความเข้ มแข็งของเครือข่ าย - การพัฒนาศัก ยภาพของเครื อข่ า ยเป็ นอี ก หนึ่ ง
ปั จจัย ที่ทาํ ให้การเข้าถึงปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง โดยการสร้างและพัฒนา
เครื อ ข่ า ย อสม. อย.น้อ ย และผู ้เ กี่ ย วข้อ ง ในการตรวจหาสารไอโอดี น ในเกลื อ ได้ค รอบคลุ ม
สนับสนุ นนํ้ายาไอ-คิท อย่างเพียงพอ พร้ อมทั้งการให้ความรู ้ ทางวิชาการ สถานการณ์การบริ โภค
เกลื อไอโอดี นที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนเกิดการตื่นตัว และมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของเครื อข่าย
รวมถึ งความเข้มแข็งของการกระจายเกลื อไอโอดี นในชุ มชนโดยบริ การถึ งหลังคาเรื อน การให้
ความรู ้รายบุคคลและรายกลุ่ม ทําให้ประชาชนในชุมชนรับความรู ้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องและความสําคัญ
ของการบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน
- การเชื่อมประสานการทางานร่ วมกันขององค์ กรและภาคี - การประสานงานในชุ มชนและองค์กร
ที่เกี่ ยวข้อง เป็ นการสร้ างความต่อเนื่ อง ลดขั้นตอน ตลอดจนปั ญหาในการทํางาน เนื่ องจากความ
ใกล้ชิ ด ความสัมพันธ์ ที่ ดีขององค์การในท้องถิ่ นเป็ นปั จจัยของการทํา งานร่ วมกันในชุ มชน ซึ่ ง
ก่อให้เกิดความตระหนักรู ้ในปั ญหาร่ วมกัน ส่ งผลให้การเชื่ อมประสานกิจกรรมต่างๆเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และสร้างความเป็ นหนึ่งเดียวในการแก้ไขปั ญหาที่ถูกตรงกับความต้องการของชุมชน
5.2 อุปสรรคและแนวทางแก้ ไข
อุปสรรค-ความเคยชินในการใช้เกลือกระสอบ เพราะมีราคาถูกและหมักปลาร้าได้
แนวทางแก้ไข-บังคับใช้กฎหมาย/พรบ.ที่เกี่ยวข้องในการห้ามจําหน่ายเกลือที่ไม่มีไอโอดีน และให้
ความรู ้กระตุน้ ให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง
แนวทางแก้ไข-ปรับปริ มาณหรื อรู ปแบบของไอโอดีนให้ใช้ทาํ ปลาร้าได้ในราคาถูก
อุปสรรค-ร้านค้าในหมู่บา้ นจําหน่ายเกลือไอโอดีนไม่ต่อเนื่ อง
แนวทางแก้ไข-สนับสนุนให้ร้านค้าจําหน่ายเกลือไอโอดีน โดยผ่านการสนับสนุ นของกองทุนเกลือ
ไอโอดี น กระจายและส่ งเกลื อไอโอดี นให้ร้านค้าด้วยการตรวจเกลื อไอโอดี นคงเหลื อทุกเดื อน และนําส่ ง
หากพบว่าหมด
45

5.3 สิ่ งทีค่ ิดว่ าต้ องทาเพิม่ เติมอีก เพือ่ ให้ ทุกครัวเรือนในตาบลใช้ เกลือเสริมไอโอดีนทีม่ ีคุณภาพ
การตั้งทีมตรวจคุณภาพเกลือไอโอดีนในชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ
การกระจายเกลือไอโอดีนให้ประชาชนเข้าถึงง่ายเพื่อส่ งเสริ มการบริ โภคเกลือไอโอดีน
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมผูจ้ าํ หน่ายเกลือที่ไม่มีไอโอดีน
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ปั ญหาและแนวทางแก้ปัญหาในชุมชนในการบริ โภคเกลือไอโอดีน
5.4 โครงการหรือกิจกรรมทีท่ าต่ อเนื่อง
โครงการส่ งเสริ มการใช้เกลือไอโอดีนในการบริ โภคและการถนอมอาหาร(ทําปลาร้า)
กองทุนเกลือเสริ มไอโอดีนในชุมชน
พัฒนาศักยภาพเครื อข่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนบริ โภคเกลือไอโอดีน

ความคิดเห็นของชุ มชน
“ผมไม่เคยรู ้ มาก่อนจริ งๆว่าสารไอโอดี นในเกลื อจําเป็ นต่อความฉลาดของคนทุกวัย คนงานที่ท่าทรายของ
ผมไม่ใช้เกลือไอโอดีนเลย ต่อไปต้องบอกให้รู้วา่ มีความสําคัญและต้องกินเกลือไอโอดีนเท่านั้น”
นายจรู ณ สาลีวนั นายกอบต.หนองบัวดง อายุ 56 ปี
“ทําไมเกลื อไอโอดีนมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ ถ้ายายรู ้แต่แรก ยายจะไม่ซ้ื อเลยเกลือกระสอบ ให้เขาเอา
เกลือไอโอดีนมาส่ งให้ยายซัก 100 บาทนะ ขอบคุณหมอมากจ๊ะ”
นางแถว ทองสาย แม่คา้ ขายซี่ โครงไก่ยา่ ง อายุ 62 ปี
“ที่ร้านซื้ อเกลือมาจากร้านค้าส่ ง เป็ นยีห่ อ้ ที่ขายมานาน อสม.มาตรวจสอบก็พบว่ามีมาตรฐานตามกําหนด ก็
ดีใจนะค่ะที่มีส่วนร่ วมในการขายเกลือที่มีไอโอดีนและมีคุณภาพให้ชุมชนเรา”
นันทวัน วรรณวงษ์ แม่คา้ ร้านขายของชํา ม.6 อายุ 35 ปี
“เป็ น อสม.ก็ตอ้ งใช้เกลือเสริ มไอโอดีนในการทําขนมซิ ค่ะ เป็ นตัวอย่างให้เขาเห็ นว่าเราใส่ ใจสุ ขภาพ และ
เกลือไอโอดีนก็มีสีขาวสะอาด อยูใ่ นซองอย่างดี หยิบใช้ง่ายค่ะ”
นางกุหลาบ หมวกคํา อสม.หมู่ 1/แม่คา้ ขนมต้ม อายุ 40 ปี
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“ถ้าเราให้ความรู ้คนในชุ มชนให้ทราบถึงประโยชน์ของเกลือเสริ มไอโอดีน เขาก็มาซื้ อเกลื อเสริ มไอโอดีน
ไปกินทั้งนั้นแหละ คนที่ยงั ไม่กินคือคนที่ยงั ไม่รู้”
คําภี เพชรรักษา ประธานชมรมผูส้ ู งอายุ/กองทุนเกลือเสริ มไอโอดีน อายุ 68 ปี
“อาหารกลางวันที่โรงเรี ยนก็ใช้เกลื อเสริ มไอโอดี นปรุ ง เพราะ อย.น้อยได้รับความรู ้ เรื่ องนี้ จากเจ้าหน้าที่
สถานีอนามัย และนํามาดําเนินการในโรงเรี ยนค่ะ”
นางทองพูน ศรี มีเทียน ครู อนามัยโรงเรี ยนบ้านหลักด่านหนองจอก อายุ 51 ปี
“ครั้งแรกได้รับการสนับสนุ นเกลือเสริ มไอโอดีนจากสถานี อนามัยไปใช้ในการปรุ งอาหารสําหรับเด็ก และ
ได้รับรู ้ ถึงความสําคัญในการพัฒนาสมอง พัฒนาร่ างกาย ที่ศูนย์ฯเลยใช้เกลื อเสริ มไอโอดี นมาตลอด เพื่อ
ลูกหลานบ้านเราจะได้ฉลาดไม่แพ้ใคร”
นางเวฬุวรรณ ชะบา ครู ผดู้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวดง อายุ 39 ปี
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ตัวอย่ างที่ 4 : องค์ การบริหารส่ วนตาบลนา้ เกีย๋ น อ.ภูเพียง จ.น่ าน
ส่ วนที่ 1: กรอบการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อให้ครัวเรื อนในชุมชนใช้เกลือที่ผสมสารไอโอดีนที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
หมู่บา้ นในตําบลนํ้าเกี๋ยน ทั้ง 5 หมู่บา้ น ได้แก่ บ้านนํ้าเกี๋ยนใต้ บ้านนํ้าเกี๋ยน
พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
เหนื อ บ้านต้นกอก บ้านใหม่พฒั นา บ้านใหม่สันติสุข จํานวน 715 หลังคา
เรื อน
กรกฎาคม 2552 – กันยายน 2553
ระยะเวลาดาเนินงาน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

อบต. น้ าเกี๋ยน

อบต.นํ้าเกี๋ยนแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 หมูบ่ า้ น 715 หลังคาเรื อน
จํานวนประชากร 2,841 คน เป็ นชาย 1,412 คน หญิง 1,429 คน
จํานวนประชากรเด็กในตําบล (0-18 ปี ) จํานวน 563 คน
ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลพืน้ ฐาน ก่ อนการดาเนินงาน (baseline)
ผลของการวัดความรู ้และทัศนคติ เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนก่อนกิจกรรม
ประเมินโดยให้แบบสอบถามความรู ้เรื่ องไอโอดีนของผูป้ กครองที่มาร่ วมงานมหกรรมอาหารไอโอดีนและ
ฟันดีของลูกรัก วันที่ 25 กันยายน 2552 พบว่า
 กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 100 มีความรู ้ในเรื่ องประโยชน์ของไอโอดีน แหล่งอาหารที่ไอโอดีน ผล
ของการขาดสารไอโอดีน
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ17 คิดว่าเมื่อปรุ งอาหารให้ลูกรับประทานควรใช้น้ าํ ปลาดี กว่าใช้เกลื อที่มี
ไอโอดีน
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 เห็นด้วยกับการให้ร้านค้าต้องจําหน่ายเกลือมีไอโอดีนเท่านั้น
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 เห็นด้วยกับการจัดตั้งกองทุนเกลือไอโอดีนขึ้นที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ความครอบคลุมของเกลือไอโอดีนก่อนเริ่ มโครงการ
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ตัวชี้วดั ก่อนเริ่ มต้น

จํานวนครัวเรื อน

คิดเป็ นร้อยละ

จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด

715

100

ครัวเรื อนที่ได้สาํ รวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีน

455

63.6

ครัวเรื อนที่มีเกลือเสริ มไอโอดีนได้คุณภาพ

227

49.8

โรงเรี ยนและศพด. ในเขตพื้นที่ อปท. ที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีน
ที่ได้มาตรฐาน

2

2

ร้านค้านเขตพื้นที่ อปท.ที่ขายเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน 24

24

เก็บข้อมูลทั้ง 5 หมู่บา้ น ได้แก่ บ้านนํ้าเกี๋ ยนใต้ บ้านนํ้าเกี๋ ยนเหนื อ บ้านต้นกอก บ้านใหม่พฒั นา
บ้านใหม่สันติสุขเป็ นการเก็บข้อมูลจาก ครัวเรื อนทั้งหมดในตําบลนํ้าเกี๋ยน โดยอาสาสมัครสาธารณสุ ขแต่
ละหมู่บา้ น สํารวจเกลือต้นเดือนกันยายน 2552
ส่ วนที่ 3 : กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรื อนแก่อสม.ทุกเพื่อสํารวจการใช้เกลือไอโอดีนใน
ครัวเรื อน และจัดทําแผนปฏิ บตั ิการลงสํารวจในแต่ละหมู่บา้ น พร้ อมทั้งฝึ กการใช้ชุดทดสอบสารไอโอดี น
ผลการสุ่ มสํารวจ ครั้งที่1
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(หลังคาเรื อน) ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน(หลังคาเรื อน)
หมู่บา้ น
นํ้าเกี๋ยนใต้
นํ้าเกี๋ยนเหนือ
ต้นกอก
ใหม่พฒั นา
ใหม่สันติสุข
รวม

58
12
46
65
46
227

70
19
44
56
39
228

2. จัดงานมหกรรมส่ งเสริ มไอโอดีน เพื่อนําเสนอข้อมูล ผลสํารวจการใช้ไอโอดีนในครัวเรื อนของ
ตําบลนํ้าเกี๋ยนและประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญของสารไอโอดีนในทุกกลุ่มเป้ าหมายใน
ตําบล เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เรื่ องไอโอดีนกับการพัฒนาสติปัญญาของคนนํ้าเกี๋ยนได้แก่คืนข้อมูลการสํารวจ
ไอโอดี นให้ชุมชนโดยเจ้าหน้าที่สถานี อนามัยตําบลนํ้าเกี๋ ยนการให้ความรู ้ เรื่ องสารไอโอดี นโดยเจ้าหน้าที่
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จากสํานักงาน สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน การให้ความรู ้เรื่ องฟั น การดูแลฟั น โดยเจ้าหน้าที่สถานี อนามัยม่วง
ตึ๊ด ฝายแก้ว และนํ้าแก่น มีเนื้อหาของกิจกรรม ดังนี้
-การจัดตั้ง กองทุ น เกลื อ ไอโอดี น ระดับ ตํา บล มี แ นวทางในการจัด ตั้ง กองทุ น เกลื อ ไอโอดี น 2
รู ปแบบได้แก่ กองทุนเกลือไอโอดีนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และกองทุนเกลือของอาสาสมัครสาธารณสุ ขในทุก
หมู่บา้ นขยายความรู ้ให้แก่ร้านค้าในชุ มชนและผูบ้ ริ โภคให้ทราบวิธีการใช้เลือกได้แก่ เก็บไว้ในที่มิดชิ ด ใช้
ภายใน1ปี และไม่ใส่ เกลือในขณะกําลังปรุ งอาหาร ให้ร้านค้าในชุ มชนมีจุดทดสอบเกลือให้ผบู ้ ริ โภคได้เห็ น
ชัดเจน มี ป้ ายข้อความ ร้ า นนี้ ข ายเกลื อไอโอดี น ติ ดแสดงหน้า ร้ านค้า ที่ ข ายเกลื อไอโอดี น กํา หนดให้มี
ประชาสัมพันธ์เสี ยงตามและที่ประชุมหมู่บา้ น โดยมีผนู ้ าํ ช่วยกันให้ขอ้ มูลเกลือไอโอดีนแก่ชาวบ้าน
3. ให้ความรู ้ แก่ หญิ งตั้งครรภ์หญิ งให้นมบุ ตร ผูป้ กครองเด็กก่ อนวัยเรี ยนเด็กวัยเรี ยนมี เนื้ อหาของ
กิจกรรม
ประกอบด้วยการให้ความรู ้เรื่ องการเจริ ญเติบโตของเด็กโดยการเตรี ยมความพร้อมตั้งแต่ต้ งั ครรภ์จนถึงอายุ6
ปี รวมทั้งโภชนาการที่สาํ คัญสําหรับเด็ก
4. ประชาสัมพันธ์เรื่ องไอโอดีนผ่านเวทีประชาคมหรื อการประชุมในหมู่บา้ นโดยผูน้ าํ ชุมชน และอสม.
3.2 การมีส่วนร่ วมของกลุ่มต่ างๆในชุ มชน
- อปท. มีส่วนร่ วมในการจัดทําโครงการ จัดประชุ มระดมความคิดเห็ นในแนวทางดําเนิ นงาน
โครงการ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย มีส่วนร่ วมในการจัดประชุมให้ความรู ้แก่ประชาชน กลุ่มต่างๆ ได้แก่ หญิง
ตั้งครรภ์ ผูป้ กครองเด็กอายุ 0-6 ปี และสํารวจความรู ้ผปู ้ กครองในการจัดกิ จกรรมมหกรรมไอโอดี น ฟั นดี
ของลูกรัก
- ครู และโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมไอโอดีนให้ความรู ้และให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
จัดนิทรรศการประกวดในงานมหกรรมส่ งเสริ มไอโอดีน
-ร้านค้าผูป้ กครองผูน้ าํ ชุมชนร่ วมเสวนาและสร้างข้อตกลงร่ วมในการขับเคลื่อนงานส่ งเสริ ม
ไอโอดีนในตําบลนํ้าเกี๋ยน
- ชมรมอสม.ตําบลนํ้าเกี๋ยนและศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตําบลนํ้าเกี๋ยนจัดตั้งกองทุนเกลือไอโอดีนเพื่อ
รณรงค์ให้ความรู ้และจําหน่ายเกลือไอโอดีนให้แก่ผปู ้ กครองและประชาชนในตําบลนํ้าเกี๋ยน
ส่ วนที่ 4 : ผลทีไ่ ด้ รับ
การประเมินผล ความรู้และทัศนคติ หลังจบโครงการ
- ไม่มี
4.2 การประเมินผลความครอบคลุมของเกลือเสริ มไอโอดีนหลังเริ่ มโครงการ
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ตัวชี้วดั ก่อนเริ่ มต้น

จํานวนครัวเรื อน

คิดเป็ นร้อยละ

จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด

715

100

ครัวเรื อนที่ได้สาํ รวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีน

662

93

ครัวเรื อนที่มีเกลือเสริ มไอโอดีนได้คุณภาพ

325
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โรงเรี ยนและศพด. ในเขตพื้นที่ อปท. ที่ใช้เกลือเสริ มไอโอดีน
ที่ได้มาตรฐาน

2

2

ร้านค้านเขตพื้นที่ อปท.ที่ขายเกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน 24

2

- เก็บข้อมูลทั้ง 5 หมู่บา้ น ได้แก่ บ้านนํ้าเกี๋ยนใต้ บ้านนํ้าเกี๋ยนเหนื อ บ้านต้นกอก บ้านใหม่พฒั นา
บ้านใหม่สันติสุข เป็ นการเก็บข้อมูลจาก ครัวเรื อนทั้งหมดในตําบลนํ้าเกี๋ยน โดยอาสาสมัครสาธารณสุ ขแต่
ละหมู่บา้ น สํารวจเกลือ เดือนมิถุนายน 2553
4.3 ในแผนประจําปี 2553 ของ อปท.มีโครงการเรื่ องโรคขาดสารไอโอดีน
- องค์การบริ หารส่ วนตําบลนํ้าเกี๋ ยนตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนํ้าเกี๋ยน ประจําปี งบประมาณ 2553 จํานวน 15,000 บาท สําหรับโครงการส่ งเสริ มไอโอดีน ประจําปี
2553 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมสํารวจเกลือไอโอดีนโดยอาสาสมัครสาธารณสุ ข
-กิจกรรมจัดนิทรรศการรณรงค์เกลือไอโอดีน ณ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตําบลนํ้าเกี๋ยน และประชุมติดตาม
ประเมินการดําเนินโครงการส่ งเสริ มไอโอดีน
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ส่ วนที่ 5 : สิ่ งทีไ่ ด้ เรี ยนรู้
5.1 ปัจจัยความสําเร็ จ
o ผูน้ าํ ชุมชน สถานีอนามัย โรงเรี ยน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและอสม. เห็นถึงความสําคัญของโครงการได้
ร่ วมประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูล ร่ วมกันจัดกิจกรรมของโครงการให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย
o องค์การบริ หารส่ วนตําบลนํ้าเกี๋ยนมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานสนับสนุนงบประมาณและ
บุคคลากร อํานวยความสะดวกในการทํางาน
o ผูป้ กครองร่ วมสนับสนุนจัดตั้งกองทุนเกลือไอโอดีนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
o ร้านค้าให้ความร่ วมมือในการนําเกลือคุณภาพมาจําหน่าย
5.2 อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
o อุปสรรคสําคัญในการใช้และบริ โภคเกลือไอโอดีนคุณภาพคือวิธีการเก็บเกลือไอโอดีนของ
ชาวบ้าน จากการสํารวจของ อสม.ประจําหมู่บา้ นพบว่าเกลือที่ชาวบ้านใช้บริ โภคเป็ นเกลือไอโอดีน
แต่เมื่อมีการสํารวจปริ มาณไอโอดีนในเกลือกลับพบว่า ค่าการวัดปริ มาณไอโอดีนตํ่ากว่า 30ppm
ซึ่ งทําให้ชาวบ้านไม่ได้รับสารไอโอดีนเมื่อนํามาบริ โภค
o แนวทางแก้ไข ได้แก่การให้ความรู ้และแนะนําวิธีการเก็บที่ถูกต้องไม่ทาํ ให้สารไอโอดีนเสื่ อมสภาพ
เช่น การเก็บไว้ในภาชนะทึบแสง ไม่วางไว้ในที่ร้อนหรื อชื้นเกินไป และหลังจากนํามาปรุ งอาหาร
แล้วควรปิ ดฝาภาชนะใส่ เกลือให้สนิทและเก็บไว้เรี ยบร้อย เป็ นต้น
5.3 สิ่ งที่คิดว่าต้องทําเพิม่ เติมอีก เพื่อให้ทุกครัวเรื อนในตําบลใช้เกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้คุณภาพ
52

o สํารวจและให้ความรู ้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในเรื่ องการเก็บรักษาเกลือให้มีคุณภาพ
ในระยะยาวประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านซื้ อเกลือเสริ มไอโอดีนจากกองทุนเกลือไอโอดีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและกองทุนเกลือของอสม.แต่ละหมู่บา้ น
5.4 โครงการหรื อกิจกรรมที่ทาํ ต่อเนื่อง
o โครงการส่ งสริ มการบริ โภคเกลือไอโอดีน ปี 2553 อบต.นํ้าเกี๋ยนสนับสนุนงบประมาณกิจกรรม
15,000 บาท จัดกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ไอโอดีนที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จัดประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการไอโอดีน ปี 2552-2553 ของอสม.ตําบลนํ้าเกี๋ยน
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เขียนรายงาน
นาย ศาสตรา สิ นนั ตา ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลนํ้าเกี๋ยน
โทร 054 684 111
ความคิดเห็นของชุ มชน
“โครงการเป็ นประโยชน์มากสําหรับผูเ้ ข้าอบรมโดยเฉพาะการเก็บเกลือไอโอดันและการนําไปใช้ในการการ
บริ โภค และประโยชน์ของเกลือไอโอดีน มีหลายคนใช้เกลือไม่ถูกวิธี เช่น ใส่ เกลือในขณะที่น้ าํ เกกําลังเดือด
ซึ่ งจะไม่ได้รับสารไอโอดีน”
นายสมพงษ์ กันทะ อายุ 50 ปี
“เกลือไอโอดีนรับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพของคนในตําบลและหมู่บา้ นเป็ นอย่างมาก เอามาปรุ ง
อาหารแล้วดีต่อสุ ขภาพไม่เกิดโรคคอพอก โรคเอ๋ อและร่ างกายแข็งแรง เด็กจะฉลาด”
นางสุ ภาพ ใจจันทร์ อายุ 58 ปี
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ตัวอย่ างที่ 5 : เทศบาลตาบลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
ส่ วนที่ 1: กรอบการดาเนินงานและข้ อมูลทัว่ ไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อเป็ นการป้ องกันและแก้ไขภาวะขาดสารไอโอดีนในชุ มชน
 เพือ่ ส่ งเสริ มให้ประชาชนบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีนแทนเกลือธรรมดา
 เพือ่ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนให้พน้ ไป
พื้นที่เป้ าหมาย

จานวนครัวเรื อนในเขตเทศบาลตาบลสามเงา จังหวัดตาก

ระยะเวลาดาเนินงาน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552- 30 กันยายน 2553

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลตาบลสามเงา

จานวนหมู่บา้ นในตาบล แบ่งเป็ น 4 หมูบ่ า้ น คือ
หมู่ที่ 2 ได้แก่ ชุมชนบ้านสามเงา
หมู่ที่ 3 ได้แก่ ชุมชนร่ วมใจพัฒนา ชุมชนใต้คลอง และชุมชนใต้หว้ ย
หมู่ที่ 4 ได้แก่ ชุมชนท่าพิมาน ชุมชนบ้านห้วย และชุมชนท่าโป่ ง
หมู่ที่ 5 ได้แก่ ชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี ชุมชนสันประปาและชุมชนบ้านเหนื อพัฒนา
จานวนหลังคาเรื อนในตาบล
จานวนหลังคาเรื อนในเขตเทศบาลตาบลสามเงา ประจาปี 2552 จานวน 1,736 ครัวเรื อน
จานวนประชาการในตาบล (ชาย/หญิง)
จานวนประชากร ชาย จานวน 2,473 คน
จานวนประชากร หญิง จานวน 2,653 คน
รวมทั้งสิ้ น
จานวน 5,126 คน
ที่มา : สานักบริ หารการทะเบียน อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
จานวนประชากรเด็กในตาบล (0-18 ปี ) จานวน 896 คน
สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านท่าปุย โรงเรี ยนสามเงาวิทยาคม และโรงเรี ยนชุมชนชลประทาน
รังสรรค์
สถานบริ การสาธารณสุ ข ได้แก่ โรงพยาบาลสามเงา และศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุ ข (สศมช.)
ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลพืน้ ฐาน ก่ อนการดาเนินงาน (baseline)
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ตัวชี้วดั ก่อน เริ่มโครงการ
จานวนครัวเรือน
คิดเป็ นร้ อยละ
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
1,660
100
ครัวเรื อนที่ได้สารวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีน
377
22.7
ครัวเรื อนที่มีการเสริ มไอโอดีนได้คุณภาพ
196
52
โรงเรี ยนและ ศพด.ในเขตพื้นที่ อปท. มี่ใช้เกลือ
3 โรงเรี ยน
100
เสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน
2 ศพด.
ร้านค้าในเขตพื้นที่ อปท.ที่ขายเกลือเสริ มไอโอดีน
64 ร้าน
52
ที่ได้มาตราฐาน
หมายเหตุ: ข้อมูลได้จากการสารวจของ อสม.ในพื้นที่หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 5 โดยสุ่ ม เลือก 20% ของ
ครัวเรื อนในหมู่บา้ น เก็บเมื่อ เดือนมิถุนายน 2552 โดยกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลตาบลสาม
เงา
ส่ วนที่ 3 : กิจกรรทีด่ าเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการอบรม อสม.เชิง
ปฏิบตั ิการฯ

วันที่
ก.พ.2552

ผู้ร่วมกิจกรรม

ผู้ดาเนินการ
งบประมาณ
สานักงานสาธารณสุ ข15,000.อาเภอสามเงา
อปท.
และรพ.สามเงา
ครู ศูนย์เด็กเล็ก
2. สุ่ มตรวจปริ มาณไอโอดีน มิ.ย.2552
อสม.และ
3,900.เจ้าหน้าที่
ในเกลือบริ โภค
จนท.เทศบาล
อนามัย
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เดือนละ 1
โดยเสี ยงตามสาย
2,000.ครู
เรื่ องไอโอดีน
ครั้ง
ชุมชน และทต.สามเงา
เด็ก
4. มหกรรมรณรงค์ป้องกัน 21 มิ.ย.2552
สานักงานสาธารณสุ ข35,000.ร้านค้า
การขาดสารไอโอดีนฯ
อาเภอสามเงา อสม.
ผูป้ กครอง
กลุ่มแม่บา้ น และ รร.
ผูส้ ู งอายุ
5. จัดตั้งกองทุนเกลือ
มี.ค.2553
ทต.สามเงา และ อสม.
5,000.ไอโอดีน
6. อบรมให้ความรู้เรื่ องโรค 21 มิ.ย.2553
ทต.สามเงา
10,000.ขาดสารไอโอดีน
70,900.รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น
ส่ วนที่ 4 : ผลทีไ่ ด้ รับ
4.1 การประเมินผลด้านความรู้
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การประเมินผลจากการซักถามสังเกตพฤติกรรม ผูป้ ระกอบการร้านค้า แม่บา้ น ประชาชน พบว่ามี
ความตระหนักและตื่นตัวในการใช้เกลือไอโอดีน หลังทากิจกรรมทราบผลกระทบการขาดสารไอโอดีน
4.2 การประเมินผลความครอบคลุมของเกลือเสริ มไอโอดีน หลัง เริ่ มโครงการ
ตัวชี้วดั หลัง เริ่มโครงการ
จานวนครัวเรือน
คิดเป็ นร้ อยละ
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
1,736
100
ครัวเรื อนที่ได้สารวจคุณภาพเกลือเสริ มไอโอดีน
1,500
90
ครัวเรื อนที่มีการเสริ มไอโอดีนได้คุณภาพ
196
52
โรงเรี ยนและ ศพด.ในเขตพื้นที่ อปท. มี่ใช้เกลือ
3 โรงเรี ยน
100
เสริ มไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน
2 ศพด.
ร้านค้าในเขตพื้นที่ อปท.ที่ขายเกลือเสริ มไอโอดีน
64 ร้าน
80
ที่ได้มาตราฐาน
หมายเหตุ: ข้อมูลได้จากการสารวจของ อสม.ในพื้นที่หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 5 เก็บเมื่อ 24 มิถุนายน 2553 โดย
กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลตาบลสามเงา และรพ.สามเงา
ส่ วนที่ 5 : สิ่ งทีไ่ ด้ เรี ยนรู้
5.1 ปัจจัยความสาเร็ จ
1. ความชัดเจนของปั ญหา
2. การกาหนดนโยบาย
3. ร่ วมมือของชุมชน พลังทางสังคม
5.2 อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
1. การกาหนดงบประมาณ
2. ความเชื่อและทัศนคติ
3. บุคลาการหลัก
5.3 สิ่ งที่คาดว่าต้องทาเพิ่มเติมอีก เพื่อให้ทุกครัวเรื อนในตาบลใช้เกลือเสริ มไอโอดีนที่ได้คุณภาพ
1. ชุมชนต้นแบบบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน 100% 1 ชุมชน
2. มีการตรวจสอบคุณภาพเกลือทุก 6 เดือน
5.4 โครงการหรื อกิจกรรมที่ทาต่อเนื่อง
1. ประชาสัมพันธ์การบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง
2. การตรวจคุณภาพเกลืออย่างสม่าเสมอปี ละ 2 ครั้ง (พ.ค.-มิ.ย.) และ (ธ.ค.-ม.ค.)
3. เพิ่มจานวนชุมชนต้นแบบ
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ผู้เขียนรายงานและรับผิดชอบโครงการ
สานักงานเทศบาลตาบลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก โดย
1. นางทวีวรรณ สนคง
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุ ข ระดับ 7
2. นางศรี พนั ธ์ คําสุ วรรณ์
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานสาธารณสุ ข
3. นางรุ ้งดารา มูลงาม
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. นางสาวนุชสุ ภา พัดทอง
ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัว่ ไป
โทรสาร 055-800606 หมายเลขโทรศัพท์ 055-800627
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