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บทคดัย่อ 
วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาสถานการณ์การผลติและคุณภาพของเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนีในจงัหวดัอุดรธานี  และคน้หา

มาตรการในการพฒันาการผลติทีเ่ขม้แขง็  วิธีการ: ผู้วจิยัวเิคราะหผ์ลการตรวจสถานทีผ่ลติเกลอืบรโิภคในจงัหวดัอุดรธานี ปี 
พ.ศ.2560 และผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพผลติภณัฑเ์กลอืบรโิภคทีเ่กบ็ตวัอย่าง ณ สถานทีผ่ลติและสถานทีจ่ าหน่าย ผูว้จิยัได้
จดัการเสวนากลุ่มระหว่างผูผ้ลติเกลอืและผู้แทนภาครฐัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อร่วมกนัก าหนดแนวทางแก้ปัญหาหรอืปัจจยั
เสีย่งทีส่ง่ผลต่อคุณภาพเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนี ผลการวิจยั: จงัหวดัอุดรธานีมสีถานทีผ่ลติเกลอืบรโิภคทัง้หมด 58 แห่ง ผ่าน
มาตรฐาน 10 แห่ง ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพผลติภณัฑเ์กลอืบรโิภคทีเ่กบ็จากสถานทีผ่ลติ 11 ตวัอย่าง ผ่านมาตรฐานรอ้ยละ 
100 (11/11 ตวัอย่าง) ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพผลติภณัฑเ์กลอืบรโิภคทีเ่กบ็ ณ สถานทีจ่ าหน่ายพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานรอ้ย
ละ 42.42 (14/33 ตวัอย่าง) โดยเป็นเกลอืทีผ่ลติในจงัหวดัอุดรธานี 4 ตวัอย่าง) ผลทีพ่บไม่สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหต์วัอย่าง
จากสถานทีผ่ลติ เมื่อวเิคราะหเ์ชงิลกึพบปัญหาทีส่ าคญั เช่น มสีถานทีผ่ลติเกลอืบรโิภคไม่เสรมิไอโอดนีจ านวนมาก ท าใหเ้สีย่งต่อ
การกระจายเกลอืบรโิภคไม่เสรมิไอโอดนี สถานทีผ่ลติหลายแห่งไม่รกัษามาตรฐานใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ฐานขอ้มลูสถานทีผ่ลติไม่
สอดคล้องกบัสภาพที่เป็นจรงิ นอกจากนี้ยงัพบเกลือที่ไม่มไีอโอดนีจ าหน่ายอยู่มาก และมกีารแสดงฉลากที่ไม่ ถูกต้อง สรุป: 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีควรพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตให้มีความรู้ความช านาญในการผลิตเกลือเสริมไอโอดีน 
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งควรร่วมด าเนินการขบัเคลื่อนทุกภาคส่วน รวมถึงใชม้าตรการทางกฎหมายอย่างจรงิจงั เพื่อให้การผลติ
เกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนีไดม้าตรฐาน 
ค าส าคญั: เกลอืบรโิภคไอโอดนี เภสชัสาธารณสขุ การคุม้ครองผูบ้รโิภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
รบัตน้ฉบบั: 8 ม.ิย. 2560, รบัลงตพีมิพ:์ 14 ก.ย. 2560 
ผูป้ระสานงานบทความ: ลลนิา สกุลพาเจรญิ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี อ.เมอืง จ.อุดรธานี 
41000 E-mail: lalina_s@hotmail.com 

บทความวิจยั 



 

  

  30   

 
 

Risk Management of Iodized Salt in Udon Thani  
 

Lalina Sakulpacharoen 
  

      Health Consumer Protection and Pharmacy Department, Udon Thani Provincial Public Health Office                                                                                                       

Abstract 
Objective: To study the situation on the production of iodized salt and its quality in Udon Thani and identify 

measures to strengthen the production. Method: The researcher analyzed 2017 inspection results of salt production 
sites in Udon Thani province and results from laboratory tests of the salt products collected at production sites and in 
the markets. Researchers organized group discussions between salt producers and relevant government representatives 
to jointly determine solutions to problems or risk factors affecting the quality of iodized salt. Results: There were 58 salt 
production sites in Udon Thani province. Ten of which passed the standard.  Laboratory test on the quality of salts 
collected from 11 production sites indicated that all passes the standard  (11/11 samples). Laboratory test on the quality 
of salts collected from market place showed that 42.42 percent (14/33 samples) failed the standard, with 4 of substandard 
samples being produced in Udon Thani. Laboratory results of samples from market places and production sites were 
inconsistent. In-depth analysis identified several important issues such as there were many production sites of non-
iodized salt leading to distribution of the salt without iodine supplementation. Many salt production sites did not maintain 
their practice up to the standard criteria. The database on salt production sites was not up to date. In addition, non-
iodized salts and those with unlawful labelling were prevalent in market places. Conclusion: Udon Thani Provincial 
Public Health Office should empower the manufacturers in iodized salt production. Relevant governmental agencies 
should work in concert with stringent law enforcement in order to make the production of iodized salts meeting the 
standard. 
Keywords: iodized salt, public health pharmacy, consumer protection 
 

บทน า 
โรคขาดสารไอโอดนีเป็นปัญหาสาธารณสขุมานาน

หลายทศวรรษและมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
ตลอดจนกระทบต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ 
ปัญหานี้ควรไดร้บัการแกไ้ขใหห้มดไปจากประเทศไทยดว้ย
ความร่วมมอืจากหลายภาคส่วนอย่างไร้รอยต่อ ในปี พ.ศ.
2534 กระทรวงสาธารณสุขได้จดัตัง้คณะกรรมการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติขึ้น เพื่อผลักดนัและพฒันา
นโยบายการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนี (1)   

  การเสรมิไอโอดนีลงในเกลอืบรโิภคถูกบงัคบัเป็น
กฎหมายในปี พ.ศ.2537 องค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization : WHO) และองคก์ารทุนเพื่อเดก็แห่ง
ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  ( United Nations Children’s Fund : 
UNICEF) แนะน าว่า นโยบายเกลอืเสรมิไอโอดนีถ้วนหน้า
เป็นวธิกีารทีป่ลอดภยั มปีระสทิธภิาพและเหมาะสมในการ
ลดปัญหาการขาดสารไอโอดนีส าหรบัประเทศไทย เพื่อให้
ประชากรได้รับสารไอโอดีนอย่างถูกต้องและทัว่ถึง (2) 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่153 (พ.ศ.2537) ระบุใหเ้กลอื
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บรโิภคเป็นอาหารทีก่ าหนดคุณภาพมาตรฐาน (3)  ต่อมาได้
มีการยกเลิกประกาศฉบับนี้และออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขอกีจ านวน 4 ฉบบั และในปี พ.ศ. 2554 ไดอ้อก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลอืบรโิภค  ลงวนัที่ 
16 มีนาคม 2554 ก าหนดให้เกลือบริโภคทุกชนิดต้องมี
ปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรมั และไม่เกิน 40 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และก าหนดให้อาหารที่มีเกลือเป็น
ส่วนผสมหรือส่วนประกอบต้องใช้เกลือบริโภคที่เสริม
ไอโอดนี  ยกเวน้อาหารตามบญัชแีนบทา้ยประกาศฯ ฉบบั
ดงักล่าว (4) พรอ้มทัง้จดัท าแนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
และอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่วขอ้งและผูป้ระกอบการ   

การเฝ้าระวงัคุณภาพเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนี ณ 
สถานที่จ าหน่ายในระดับประเทศ ในปี พ.ศ.2558 พบว่า
เพยีงรอ้ยละ 68.40 ของเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนีมปีรมิาณ
ไอโอดีนอยู่ ในช่วง 20–40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามที่
กฎหมายก าหนด  และพบว่ามคีรวัเรอืนเพยีงรอ้ยละ 78.90 
ที่บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ซึ่งยังต ่ ากว่าเป้าหมายที่
องค์การอนามยัโลกก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 90.00 ค่ามธัย
ฐานของระดบัไอโอดนีในปัสสาวะของหญงิตัง้ครรภ ์ปี พ.ศ. 
2558 คอื 147.10 ไมโครกรมัต่อลติร ซึง่ต ่ากว่าค่าทีอ่งคก์าร
อนามยัโลกก าหนดไวค้อื 150 ไมโครกรมัต่อลติร ซึง่บ่งบอก
ถึงภาวะขาดสารไอโอดีน แม้กระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินการโดยใชม้าตรการต่าง ๆ อย่างเขม้ขน้  แต่กย็งัไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายให้ประเทศไทยขจดัโรคขาดสาร
ไอโอดนีไปได ้(1) 

การผลติเกลอืบรโิภคในจงัหวดัอุดรธานีเป็นอาชพี
ดัง้เดมิและภูมปัิญญาท้องถิ่นมานานแล้ว เกลอืที่ผลิตเป็น
เกลอืสนิเธาว ์โดยสบูน ้าเคม็มาจากใต้ดนิในลกัษณะการขดุ
เจาะบ่อบาดาลแลว้จงึน าน ้าเคม็ทีไ่ดม้าพกัไว ้จากนัน้น ามา
ต้มให้ได้ผลกึเกลอื แล้วน าไปผสมไอโอดนีซึ่งอยู่ในรูปของ
โพแทสเซยีมไอโอเดตและบรรจุถุงเพื่อจ าหน่ายต่อไป  ในปี 
พ.ศ.2560  จังหวัดอุดรธานีมีผู้ได้รับอนุญาตผลิตเกลือ
บริโภค 58 ราย (5) การเก็บตัวอย่างเกลือบริโภคเสริม
ไอโอดนี 81 ตวัอย่าง ณ สถานที่จ าหน่าย ในปี พ.ศ.2559 
พบว่า ตกมาตรฐาน 33 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 40.74 
ในขณะที่ ในปี พ.ศ.2558 ตกมาตรฐานร้อยละ 12.50 และ
ในปี พ.ศ.2557 ตกมาตรฐานร้อยละ 29.03  จะเห็นได้ว่า 
ผลติภณัฑเ์กลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนียงัตกมาตรฐาน (6) 

ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาสถานการณ์การผลติ
และคุณภาพของเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในจังหวัด
อุดรธานี  และค้นหามาตรการในการแก้ไขปัญหาและ
พฒันาการผลติเกลอืใหม้คีุณภาพมาตรฐาน เพื่อใหส้ง่ผลต่อ
การควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนีในผู้บรโิภคได้
อย่างยัง่ยนื 

 
วิธีการวิจยั 

การวิจัยแบ่งเป็นสองตอน คือ 1) การศึกษา
สถานการณ์และคุณภาพการผลติเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนี
ในจงัหวดัอุดรธานี และ 2) การวเิคราะห์หาปัจจยัเสีย่งทีม่ี
ผลต่อการผลติเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนี  และหามาตรการ
ร่วมเพื่อพฒันาการผลติใหไ้ดเ้กลอืคุณภาพ 
 การศึกษาสถานการณ์และคณุภาพการผลิต 

ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากผลการตรวจสถานทีผ่ลติเกลอื
บรโิภคจ านวน 10 แห่งในปี พ.ศ.2560 ทัง้หมดเป็นสถานที่
ที่ ได้รับอนุญาตให้ผลิต เกลือบริโภคจากส านั กงาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี และเป็นสถานทีท่ีย่งัมกีารผลติ
อยู่ ผู้ตรวจประเมินเป็นเภสชักรในโรงพยาบาลชุมชนที่
ได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตังิานคุม้ครองผู้บรโิภคในพื้นทีซ่ึง่
สถานที่ผลิตตัง้อยู่ เภสชักรผู้ประเมินได้รบัแต่งตัง้ให้เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
อาหาร และได้รับการอบรมเรื่องการปฏิบัติงานในฐานะ
พนกังานเจา้หน้าทีง่านคุม้ครองผูบ้รโิภคระดบัอ าเภอ ปีละ 1 
ครัง้ จากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี ผูป้ระเมนิมี
ประสบการณ์ตรวจประเมนิสถานที่ผลติอาหาร 10 ปีขึน้ไป 
การตรวจประเมินปฏิบตัิตามคู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 
และคู่มอืการปฏบิตังิานของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา  โดยใช้แบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือ
บริโภคของกระทรวงสาธารณสุข (ตส.เกลือบริโภค) ซึ่งมี
เกณฑ์การประเมินผล 6 หมวด คือ หมวด 1 อาคารผลิต 
หมวด 2 เครื่องมอืเครื่องจกัรและอุปกรณ์ในการผลติ หมวด 
3 การควบคุมคุณภาพการผลิต หมวด 4 การสุขาภิบาล 
หมวด 5 การบ ารุงรกัษาและการท าความสะอาด และหมวด 
6 บุคลากรและสุขลักษณะ เกณฑ์ผ่านการประเมิน คือ 
สถานทีผ่ลติต้องมคีะแนนทีไ่ดร้วมทุกหวัขอ้ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 50  และไม่พบขอ้บกพร่องที่รุนแรง (major defect) ใน
หมวดควบคุมการผลิต ขัน้ตอนการเติมและการผสม
สารละลายไอโอดีนในเกลือบรโิภคเสรมิไอโอดีน เพื่อให้มี
การกระจายตวัของไอโอดนีอย่างสม ่าเสมอ 
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คุณภาพผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคประเมินจากผล
การวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในตัวอย่างที่เก็บจาก
สถานทีผ่ลติและสถานทีจ่ าหน่าย เกลอืบรโิภค 11 ตวัอย่าง
ถูกเกบ็จากสถานที่ผลติที่ได้รบัอนุญาตในจงัหวดัอุดรธานี  
10 แห่ง ผู้ เก็บตัวอย่างเป็นเภสัชกรซึ่ง เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญตัิอาหาร โดยเก็บตัวอย่างใน
เดอืนกุมภาพนัธ ์ปี พ.ศ.2560 ตามแผนปฏบิตังิานประจ าปี
ที่ก าหนดล่วงหน้า วิธีเก็บตัวอย่างท าโดยสุ่มเกลือบรโิภค
ตวัอย่างละ 5 จุด ในต าแหน่งบน กลาง ล่าง ซ้าย และขวา
ของกองเกลอื จุดละ 200 กรมั ใส่ในถุงพลาสตกิ 5 ถุง และ
มดัปากถุงใหแ้น่นแลว้เขย่าใหเ้ขา้กนั  

การตรวจวเิคราะหค์ุณภาพผลติภณัฑเ์กลอืบรโิภค
แบ่งเป็น 2 แบบ คอื แบบที่ 1 กรณีเกลอืบรโิภคชนิดเสรมิ
ไอโอดีนท าโดยการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนใน
เกลอืดว้ยวธิไีตเตรชัน่ โดยศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่8 
อุดรธานี การตดัสนิผลการตรวจวเิคราะหย์ดึมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค ที่
ก าหนดใหเ้กลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนีต้องมปีรมิาณไอโอดนี
ไม่น้อยกว่า 20 มลิลกิรมัและไม่เกนิ 40 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั 
(4) แบบที่ 2 กรณีเป็นเกลือบริโภคชนิดไม่เสริมไอโอดีน 
(ส าหรบัผู้ที่ต้องจ ากดัไอโอดีน) ตรวจวเิคราะห์หาปรมิาณ
ไอโอดนีโดยใชชุ้ดตรวจวเิคราะห ์ I-Reader เพื่อใหแ้น่ใจว่า 
ตัวอย่างเกลือบริโภคนัน้ไม่มีการปนเป้ือนสารไอโอดีน
ระหว่างกระบวนการผลติ เนื่องจากสถานทีผ่ลติเกลอืมกีาร
ขออนุญาตผลิตเกลือทัง้ชนิดเสริมไอโอดีนและไม่เสริม
ไอโอดนี การตรวจวเิคราะหท์ าโดยหน่วยเคลื่อนทีเ่พื่อความ
ปลอดภยัดา้นอาหารเขต 8 

ตัวอย่าง เกลือ 33 ตัวอย่ าง เก็บจากสถานที่
จ าหน่ายในจงัหวดัอุดรธานีในเดอืนเมษายน ปี พ.ศ. 2560 
วิธีเก็บท าโดยสุ่มตัวอย่างเกลือบริโภคที่วางจ าหน่ายใน
รา้นคา้ รา้นช า หรอืแผงลอย ตวัอย่างละ 1 ถุง (น ้าหนกั 100 
กรัมขึ้นไป) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนใช้ชุด
ตรวจวิเคราะห์ I-Reader โดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความ
ปลอดภยัดา้นอาหารเขต 8 
 
การวิเคราะห์ปัญหาและปัจจยัเส่ียงและหามาตรการ
แก้ไข  

ในกจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิตักิารการขบัเคลื่อน
การพฒันาคุณภาพเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนี ผู้วจิยัจดัการ
เสวนากลุ่มระหว่างผู้แทนผู้ผลิตเกลือ 15 คน และผู้แทน

ภาครฐัจากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 9 คน ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั 1 คน ส านักงานส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นจงัหวดั 1 คน ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 4 คน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 4 คน และโรงพยาบาล 8 คน 
เพื่อหามาตรการร่วมกนัในการพฒันาคุณภาพเกลอืบรโิภค
เสรมิไอโอดนี  ทมีงานของผู้วจิยัเป็นผู้ด าเนินการสนทนา
กลุ่มและมีผู้จดบันทึกการสนทนา 1 คน ผู้วิจ ัยพยายาม
กระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระและเปิดเผย ผู้วิจยัขออนุญาตบนัทึกเสยีงการ
สนทนา ซึง่ไม่มผีูใ้ดขดัขอ้ง  

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัย ใช้ความถี่และร้อยละเพื่ อน า เสนอ

สถานการณ์ ผลการตรวจสถานที่ผลติเกลอืบรโิภค และผล
การตรวจวเิคราะห์ผลติภณัฑ์เกลอืบรโิภค ส่วนขอ้มูลจาก
การเสวนากลุ่มในกจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิตักิารถูกเรยีบ
เรียงและวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา หลังจากนัน้
สงัเคราะหห์าปัญหาและปัจจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อการผลติเกลอื
บริโภคเสริมไอโอดีน และสรุปผลการเสวนาถึงมาตรการ
ด าเนินการแกไ้ขร่วมกนั  
  
ผลการวิจยั 
ผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 
  การตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภคตาม
รายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
อุดรธานีให้เป็นสถานที่ผลิตเกลือบริโภค จ านวน 58 แห่ง 
โดยใช้แบบ ตส.เกลอืบรโิภค พบว่า ผ่านการประเมนิ  10 
แห่ง อยู่ระหว่างปรบัปรุงสถานทีผ่ลติ 8 แห่ง และไม่สามารถ
ตรวจประเมนิได้ 40 แห่ง เนื่องจากไม่มสีภาพเป็นสถานที่
ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดแล้ว (แต่ยงัไม่ยกเลิก
ใบอนุญาตผลิตอาหารและเลขสารบบอาหาร) เช่น ไม่มี
โครงสร้างอาคารผลติหลงเหลอือยู่ สถานที่ผลติถูกรื้อถอน
ไปกลายเป็นทีร่กรา้ง และเลกิกจิการ 
 ตารางที ่1 แสดงผลการตรวจประเมนิสถานทีผ่ลติ
เกลือบริโภคจ าแนกรายหมวด พบว่า หมวดที่ได้คะแนน
สูงสุด คือ หมวดที่ 4 การสุขาภิบาล ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 
85.71±13.61 รองลงมา ได้แก่ หมวดที่ 6 บุคลากรและ
สุขลกัษณะผู้ปฏบิตัิงาน (คะแนนเฉลี่ย 85.00±13.71) และ
หมวดที่คะแนนน้อยที่สุด คือ หมวดอาคารผลติ มีคะแนน
เฉลีย่ 65.00±30.12 
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ตารางท่ี 1. ผลการตรวจประเมนิสถานที่ผลติเกลอืบรโิภค
ตามเกณฑ ์ตส.เกลอืบรโิภค1 (N=10)  

               หมวด คะแนนเฉลีย่±SD 

1. อาคารผลติ 65.00±30.12 

2. เครื่องมอื เครื่องจกัรและอุปกรณ์ผลติ 73.33±20.61 

3. การควบคุมกระบวนการผลติ 61.19±54.26 

4. การสขุาภบิาล 85.71±13.61 

5. การบ ารุงรกัษาและการท าความสะอาด 80.00±19.76 

6. บุคลากรและสขุลกัษณะผูป้ฏบิตังิาน 85.00±13.71 

1: เกณฑ์ผ่าน คือ ผลประเมินทุกหัวข้อได้คะแนนรวม
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 และไม่พบข้อบกพร่องที่
รุนแรง  
 
คณุภาพผลิตภณัฑเ์กลือบริโภค  

การตรวจวเิคราะห์ตวัอย่างเกลอืบรโิภคที่เกบ็ ณ 
สถานที่ผลิตในจังหวดัอุดรธานีจ านวน 11 ตัวอย่าง เป็น
ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคเสริมไอโอดนี 6 ตัวอย่าง และเป็น

ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน (ส าหรับผู้ที่ต้อง
จ ากดัไอโอดนี) 5 ตวัอย่าง พบผ่านมาตรฐานทัง้ 11 ตวัอย่าง 
(รอ้ยละ 100)  

การตรวจวเิคราะห์ตวัอย่างเกลอืบรโิภคที่เกบ็ ณ 
สถานที่จ าหน่ายในจังหวดัอุดรธานี จ านวน 33 ตัวอย่าง 
พบว่า ผ่านมาตรฐาน (มีไอโอดีน 20-40 มิลลิกรัมต่อ
กโิลกรมั) จ านวน 19 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 57.58)  และไม่ผ่าน
มาตรฐาน จ านวน 14 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 42.42)  แบ่งเป็นมี
ปรมิาณไอโอดนีน้อยกว่า 20 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั จ านวน 
12 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 36.36)  และมากกว่า 40 มลิลกิรมัต่อ
กิโลกรัม จ านวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.06) ดังแสดงใน
ตารางที ่2 

ทัง้นี้ เกลอื 33 ตวัอย่างทีเ่กบ็ ณ สถานทีจ่ าหน่าย 
เป็นเกลอืทีผ่ลติในจงัหวดัอุดรธานีจ านวน 16 ตวัอย่าง (รอ้ย
ละ 48.48) ผลิตนอกจงัหวดัอุดรธานี  จ านวน 8 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 24.24)  และไม่ทราบแหล่งที่มา (ไม่มีฉลากระบุ) 
จ านวน 9 ตัวอย่าง (ร้อยละ 27.27)  ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่าน
มาตรฐาน จ านวน 14 ตัวอย่างเกลือที่ผลิตในจังหวัด
อุดรธานี จ านวน 4 ตัวอย่าง ผลิตนอกจังหวัดอุดรธานี 
จ านวน 1 ตวัอย่าง และไม่ทราบแหล่งทีม่า (ไม่มฉีลากระบุ) 
จ านวน 9 ตวัอย่าง ดงัแสดงในตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 2. ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพผลติภณัฑเ์กลอืบรโิภค ณ สถานทีผ่ลติและสถานทีจ่ าหน่าย  
แหล่งทีม่า จ านวนตวัอย่าง (รอ้ยละ) ทีม่ปีรมิาณไอโอดนี (มก./กก.) 
 น้อยกว่า 20 ppm (ไม่ผ่าน) 20-40 ppm (ผ่าน) มากกว่า 40 ppm ไม่ผ่าน 

สถานทีผ่ลติ (N=11) 0 (0.00) 11 (100.00) 0 (0.00) 

สถานทีจ่ าหน่าย (N=33) 12 (36.36) 19 (57.58) 2 (6.06) 

 
 
ตารางท่ี 3. ผลการวเิคราะหป์รมิาณไอโอดนีในเกลอืบรโิภคซึง่เกบ็ ณ สถานทีจ่ าหน่ายจ าแนกตามแหล่งทีม่าของตวัอย่าง 

แหล่งทีผ่ลติของเกลอื 
จ านวนผลติภณัฑ ์ 
(รอ้ยละ) 

จ านวนที่ผ่านมาตรฐาน 
(รอ้ยละ) 

จ านวนทีไ่ม่ผ่านมาตรฐาน  
(รอ้ยละ) 

ผลติในจงัหวดัอุดรธานี 16 (48.48) 12 (36.36) 4 (12.12) 

ผลตินอกจงัหวดัอุดรธานี 8 (24.24) 7 (21.21) 1 (3.03) 

ไม่ทราบแหล่งทีม่า 9 (27.27) 0 (0.00) 9 (27.27) 

             รวม  33 (100) 19 (57.58) 14 (42.42) 
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ปัญหาและปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการผลิตเกลือบริโภค
เสริมไอโอดีน 

การลงพื้นที่ศึกษาสถานที่ผลิตเกลือบริโภคใน
จังหวัดอุดรธานีและการเสวนากลุ่มระหว่างผู้แทนผู้ผลิต
เกลอืและผูแ้ทนภาครฐั คน้พบปัญหาการในผลติเกลอืดงันี้ 
  1. ดา้นการเงนิ การผลติเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนี
ท าใหม้ผีูผ้ลติมตีน้ทุนเพิม่ขึน้ เน่ืองจากตอ้งปรบัปรุงสถานที ่
โครงสร้างอาคารผลติ ห้องเกบ็สารเคม ีและห้องเกบ็รกัษา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และการเติมไอโอดีนท าให้
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเครื่องผสม
ไอโอดนี ค่าอุปกรณ์ชัง่ ตวง วดั ค่าสารโพแทสเซยีมไอโอ
เดต ค่าชุดทดสอบในการตรวจวเิคราะหไ์อโอดนี และค่าแรง  

2. ด้านเทคโนโลยกีารผลติ สถานที่ผลติบางแห่ง
ไม่มีเครื่องผสมไอโอดีน และไม่ได้ผลิตเกลือบริโภคชนิด
เสริมไอโอดีนเป็นประจ า ผู้ผลิตจะผลิตเมื่อมีลูกค้าสัง่ซื้อ
เท่านัน้ โดยใช้วธิกีารผสมไอโอดนีแบบผสมมอื การท าเป็น
ครัง้คราวหรือไม่ได้ท าเป็นประจ า ท าให้ผู้ผลิตขาดความ
ช านาญในการผสมสารไอโอดีนและในการเตรียมสาร 
รวมทัง้ขาดความเขา้ใจและความช านาญในการวเิคราะห์
ปรมิาณไอโอดนี 
  3. ด้านเครื่องมือ ผู้ผลิตขาดเครื่องผสมไอโอดีน
และเครื่องมอืตรวจวดัปริมาณไอโอดนี ท าใหไ้ม่มกีารตรวจ
วเิคราะหค์ุณภาพเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนีทุกครัง้ทีผ่ลติ  
  4. ด้านกฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องเกลือบริโภค ฉบบัปรบัปรุงจ ากดัปริมาณไอโอดีนไว้
เพยีง 20-40 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั ซึ่งเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก
ส าหรบัผูผ้ลติรายย่อย เน่ืองจากการน าเกลอืมาผสมไอโอดนี
ให้ได้ปรมิาณตามที่กฎหมายก าหนดต้องอาศยัเทคโนโลยี
สมัยใหม่และต้องใช้เครื่องผสมไอโอดีนเข้ามาช่วย  เพื่อ
ควบคุมกระบวนการผลติใหไ้ด้มาตรฐาน จงึเป็นการยากที่
ผูผ้ลติรายย่อยทีใ่ชก้ารผสมมอืจะผ่านมาตรฐาน 
  5. ดา้นทศันคต ิผูผ้ลติเกลอืเหน็ว่า การผลติเกลอื
บรโิภคเสรมิไอโอดนีเป็นการลงทุนเพิม่ เนื่องจากมตี้นทุน
เพิ่มขึ้น ในเรื่ องของค่ า เครื่ องผสมไอโอดีน  ค่ าสาร
โพแทสเซียมไอโอเดตที่ใช้เติมเพื่อให้เป็นเกลือเสริม
ไอโอดนี ค่าอุปกรณ์ชัง่ ตวง วดั ค่าชุดทดสอบในการตรวจ
วเิคราะหไ์อโอดนี และค่าแรง ซึง่หากขายสนิคา้ไม่ไดจ้ะท า
ให้ขาดทุน จงึผลติแบบไม่เสรมิไอโอดนีและผลติแบบเกลอื
ต้มมดัปากถุงส่งใหลู้กคา้ตามสัง่ซึง่มคีวามแน่นอนกว่า และ
ผูบ้รโิภคกย็งัคงซือ้เช่นเดมิ  

การอภิปรายและสรปุผล 
 จงัหวดัอุดรธานีมสีถานทีผ่ลติเกลอืบรโิภคทีไ่ดร้บั
อนุญาตจากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี 58 แห่ง 
แต่ผลการประเมนิสถานทีผ่ลติพบว่า ผ่านเกณฑจ์ านวน 10 
แห่ง  อยู่ระหว่างปรบัปรุงสถานที่ผลติ 8 แห่ง ไม่สามารถ
ตรวจประเมนิได้ 40 แห่ง เนื่องจากไม่มสีภาพเป็นสถานที่
ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดแล้ว (แต่ยงัไม่ยกเลิก
ใบอนุญาตผลิตอาหาร) ในจ านวนสถานที่ 10 แห่งที่ผ่าน
เกณฑม์คีะแนนเฉลีย่ในหมวดที ่3 การควบคุมกระบวนการ
ผลติรอ้ยละ 61.19 และหมวดที ่1 อาคารผลติรอ้ยละ 65.00  
ซึ่งอยู่ในระดบัพอใช้เท่านัน้ และยงัมีสถานที่ที่ไม่มีสภาพ
เป็นสถานทีผ่ลติตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดแลว้ รวมถงึ
เลกิกจิการจ านวน 40 แห่ง ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าสถานทีผ่ลติ
ในจงัหวดัอุดรธานีตกมาตรฐานดา้นโครงสรา้งเป็นสว่นมาก  
  ผลการตรวจไอโอดีนจากตัวอย่างที่เก็บจาก
สถานทีผ่ลติ จ านวน 11 ตวัอย่าง  พบว่าผ่านมาตรฐานทุก
ตวัอย่าง แต่ผลวเิคราะหต์วัอย่างจากแหล่งจ าหน่าย จ านวน 
33 ตัวอย่าง พบว่าไม่ผ่านมาตรฐาน 14 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
42.42) ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานมีแหล่ง
ผลติในจงัหวดัอุดรธานีจ านวน 4 ตวัอย่าง ซึ่งเหน็ได้ว่าผล
จากตวัอย่างทีเ่กบ็จากสถานทีผ่ลติและสถานทีจ่ าหน่ายไม่
สอดคลอ้งกนั เมื่อวเิคราะหแ์ลว้มขีอ้คน้พบว่า ตวัอย่างเกลอื
ที่สุ่มจากสถานที่ผลิตเป็นการจัดเก็บตามแผนที่วางไว้
ล่วงหน้า รวมถึงมีการประสานกับบุคลากรในพื้นที่และ
ผู้ผลติล่วงหน้า ผู้ผลติจงึอาจเขม้งวดในการผลติเพื่อใหผ้ล
วเิคราะหผ์่านเกณฑ ์สว่นการผลติช่วงอื่น ๆ อาจไม่เขม้งวด
พอ ท าให้เมื่อเกบ็ตวัอย่างจากสถานที่จ าหน่ายจงึพบว่ามี
ตวัอย่างทีต่กมาตรฐาน 
 การตรวจสอบฉลากเกลอืฯ ที่สุ่มเกบ็จากสถานที่
จ าหน่าย พบว่าบางตวัอย่างไม่มกีารแสดง “วนัทีค่วรบรโิภค
ก่อน” หรอืวนัหมดอายุ ในขณะทีเ่กลอืฯ ทีผ่ลติโดยโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมเีทคโนโลยทีนัสมยัมกัก าหนด
มอีายุอยู่ในช่วง 3 ปี  ผลติภณัฑท์ีไ่ม่ระบุ “วนัทีค่วรบรโิภค
ก่อน” หรอืวนัหมดอายุท าให้ผู้บรโิภคไม่สามารถตดัสนิถึง
ความเหมาะสมทีจ่ะบรโิภค  
 จงัหวดัอุดรธานีควรก าหนดมาตรการและนโยบาย
ที่ชดัเจน กรณีสถานที่ที่ไม่มีการผลิตจริง ไม่มีสภาพเป็น
สถานที่ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด หรือยกเลิก
กจิการแล้ว ควรแจ้งใหผู้้ผลติยกเลกิใบอนุญาตผลติอาหาร
และเลขสารบบอาหาร เนื่องจากเขา้ข่ายเป็นอาหารที่ต้อง
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ยกเลิกเลขสารบบอาหาร ตามข้อก าหนดในระเบียบ
ส านักงานคณะกรรรมการอาหารและยาว่าด้วยการ
ด าเนินการเกี่ยวกบัเลขสารบบอาหาร ขอ้ 9 ที่ให้ผู้อนุญาต
สัง่ยกเลกิหลกัฐานการไดเ้ลขสารบบอาหารถา้ปรากฏว่าเป็น
อาหารที่ตรวจพบว่าสถานที่ผลติอาหารได้เลิกกจิการแล้ว 
(7) โดยท าเป็นหนงัสอืถงึผูท้ีไ่ดร้บัเลขสารบบอาหาร เพื่อให้
ฐานขอ้มลูรายชื่อผูผ้ลติถูกตอ้ง 

 การทีผ่ลติภณัฑเ์กลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนีไม่ผ่าน
มาตรฐาน มสีาเหตุส าคญัประการหนึ่งจากเทคโนโลยีการ
ผลิต พบว่า ในขัน้ตอนการควบคุมกระบวนการผลิตซึ่ง
ก าหนดให้ต้องมกีารวดัปริมาณไอโอดีนในเกลือที่ผลตินัน้ 
ผูผ้ลติยงัขาดความเขา้ใจและความช านาญในการวดัปรมิาณ
ไอโอดนีโดยใช้ชุดทดสอบ I-Kit ท าให้ค่าที่วดัได้ไม่ถูกต้อง 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานีควรมบีทบาทในการ
ให้ค าแนะน าและสนับสนุนทัง้ด้านความรู้และเทคโนโลยี
ต่อไป 
 
มาตรการเพื่อพฒันาการผลิต 
  การเสวนากลุ่มระหว่างผู้แทนผู้ผลิตเกลือและ
ผู้แทนภาครฐัจากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั ส านักงานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่
จงัหวดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอ และโรงพยาบาล ท าให้มีการก าหนดมาตรการ
ร่วมกนัในการพฒันาระบบบรหิารจดัการเกลอืไอโอดนีแบบ
บรูณาการ เพื่อขจดัปัญหาและปัจจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อการผลติ
เกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนีของจงัหวดัอุดรธานี ดงันี้ 

มาตรการต้นทาง 
  1. มาตรการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ผลิตให้สามารถผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนได้ตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด โดยส่งเสรมิดา้นความรูแ้ละเทคโนโลยี
การผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น การเตรียมสารไอโอดนี การ
วเิคราะห์ปรมิาณไอโอดนี และการอ่านค่าปรมิาณไอโอดนี 
ด้านงบประมาณ ควรมกีารสนับสนุนชุดทดสอบไอโอดนี I-
Kit กับผู้ผลิตรายที่ต้องการหรือไม่สามารถจัดหาเองได้ 
รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ผลิตรวมกลุ่มกนัเป็นวิสาหกิจชุมชน
และชมรมผูป้ระกอบการเกลอืเสรมิไอโอดนี เพื่อร่วมมอืกนั
แกไ้ขปัญหาและพฒันาการผลติทีเ่ขม้แขง็   

2. มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่ อควบคุม
มาตรฐานของเกลือบริโภคเสริม ไอโอดีน ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานีมกีารตรวจประเมนิสถานทีผ่ลติ

เกลือบริโภค ปีละ 1 ครัง้ และการตรวจวเิคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคที่สุ่มเก็บจากสถานที่ผลิต ปีละ 2 
ครัง้ และการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงักบัผลิตภณัฑ์
เกลอืทีไ่ม่ผ่านมาตรฐาน ผลติภณัฑท์ี่ไม่มฉีลากหรอืมฉีลาก
แต่แสดงฉลากไม่ถูกตอ้ง   

มาตรการกลางทาง 
 1. มาตรการตรวจสอบเฝ้าระวังและบังคับใช้
กฎหมาย โดยตรวจสอบรถเร่ทีจ่ าหน่ายเกลอืบรเิวณตลาด
ค้าส่งประจ าอ าเภอและจงัหวดัอุดรธานีให้จ าหน่ายเกลือ
บรโิภคเสรมิไอโอดนีและมฉีลากถูกตอ้งตามกฎหมาย  

2. มาตรการเสริมสร้างความรู้ให้กบัรถเร่ พ่อค้า
และแม่คา้ เรื่องเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนี และการเกบ็รกัษา
ผลติภณัฑเ์กลอืบรโิภคใหถู้กตอ้ง 

มาตรการปลายทาง 
  1. มาตรการรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้รโิภค
บรโิภคเกลอืเสรมิไอโอดนีอย่างต่อเนื่อง 

2. มาตรการขับเคลื่อนให้เกิดชุมชน/หมู่บ้าน
ไอโอดนี ซึง่ทุกครอบครวัในหมู่บา้นและชุมชนบรโิภคเกลอื
เสรมิไอโอดนีทุกครวัเรอืนครอบคลุมทัง้จงัหวดัและและเกดิ
ความยัง่ยนื 
  3. มาตรการประสานงานร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่าย
ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสนับสนุนให้
โรงเรยีนทุกแห่งเป็นโรงเรยีนส่งเสรมิไอโอดนีผ่านโครงการ 
อย.น้อย โดยมีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนประกอบ
อาหารกลางวนัใหน้กัเรยีนไดร้บัประทาน ตลอดจนรา้นคา้ใน
โรงเรียนใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนประกอบอาหาร
จ าหน่าย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้การ
ส่งเสรมิและสนับสนุนการบรโิภคเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนี
ในครวัเรอืน โรงเรยีน ศูนย์เดก็เลก็ รวมถึงโรงพยาบาลใช้
เกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนีปรุงอาหารใหก้บัเดก็หรอืผูป่้วย 
ข้อเสนอแนะ  
  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานีควรสื่อสาร
ให้ผู้ขายหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
กฎหมายเกี่ยวกับเกลือบริโภค และใช้มาตรการทาง
กฎหมายอย่างจรงิจงักบัผูท้ีเ่จตนาท าผดิซ ้าซาก เพื่อใหเ้กดิ
ความตระหนักและตื่นตัวในการปฏิบัติตามกฎหมายให้
ถูกต้อง รวมถึงลดความเสีย่งของการกระจายเกลอืบรโิภค
ไม่เสรมิไอโอดนีไปสูผู่บ้รโิภค   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีควร
ตรวจสอบเฝ้าระวงัการผลติเกลอืบรโิภคเสรมิไอโอดนีอย่าง
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ใกลช้ดิ รวมทัง้สือ่สารใหผู้ผ้ลติรบัทราบว่า ในการแสดงวนัที ่
“ควรบริโภคก่อน” นัน้ ผู้ผลิตต้องรบัผิดชอบคุณภาพของ
ผลติภณัฑต์ามระยะเวลาทีแ่สดงไวท้ีฉ่ลาก หากพบว่าไม่ได้
มาตรฐานจะต้องรบัผดิชอบ เพื่อใหผู้ผ้ลติเขา้ใจและมคีวาม
ตระหนักมากยิ่งขึ้น และผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่าง
แทจ้รงิ  
 
กิตติกรรมประกาศ 

   การวิจัยครัง้นี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับการ
สนับสนุนจากวทิยาลยัคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสุขภาพ
แห่งประเทศไทย และแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ที่สนับสนุนด้าน
วชิาการและงบประมาณในการวจิยั ขอขอบพระคุณเภสชักร
หญิงพรพรรณ สุนทรธรรม อาจารย์ทีป่รกึษา และเภสชักร
มะโนตร์ นาคะวัจนะ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตรวจสอบ และให้ก าลงัใจท าให้งานวจิยัส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี รวมทัง้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
เครอืข่ายทีเ่กีย่วขอ้งทีก่รุณาสละเวลาอนัมคี่า ช่วยเหลอืให้
การสนบัสนุนรวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ 
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