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การจัดการความเสี่ยงจากเกลือบริ โภคเสริ มไอโอดีนในจังหวัดอุดรธานี
ลลินา สกุลพาเจริญ
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิตและคุณภาพของเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในจังหวัดอุดรธานี และค้นหา
มาตรการในการพัฒนาการผลิตทีเ่ ข้มแข็ง วิ ธีการ: ผู้วจิ ยั วิเคราะห์ผลการตรวจสถานทีผ่ ลิตเกลือบริโภคในจังหวัดอุดรธานี ปี
พ.ศ.2560 และผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคทีเ่ ก็บตัวอย่าง ณ สถานทีผ่ ลิต และสถานทีจ่ าหน่าย ผูว้ จิ ยั ได้
จัดการเสวนากลุ่มระหว่างผูผ้ ลิตเกลือและผู้แทนภาครัฐ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางแก้ปัญหาหรือปั จจัย
เสีย่ งทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ผลการวิ จยั : จังหวัดอุดรธานีมสี ถานทีผ่ ลิตเกลือบริโภคทัง้ หมด 58 แห่ง ผ่าน
มาตรฐาน 10 แห่ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคทีเ่ ก็บจากสถานทีผ่ ลิต 11 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานร้อยละ
100 (11/11 ตัวอย่าง) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคทีเ่ ก็บ ณ สถานทีจ่ าหน่ายพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานร้อย
ละ 42.42 (14/33 ตัวอย่าง) โดยเป็ นเกลือทีผ่ ลิตในจังหวัดอุดรธานี 4 ตัวอย่าง) ผลทีพ่ บไม่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ตวั อย่าง
จากสถานทีผ่ ลิต เมื่อวิเคราะห์เชิงลึกพบปั ญหาทีส่ าคัญ เช่น มีสถานทีผ่ ลิตเกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีนจานวนมาก ทาให้เสีย่ งต่อ
การกระจายเกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน สถานทีผ่ ลิตหลายแห่งไม่รกั ษามาตรฐานให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ฐานข้อมูลสถานทีผ่ ลิตไม่
สอดคล้องกับสภาพที่เป็ นจริง นอกจากนี้ยงั พบเกลือที่ไม่มไี อโอดีนจาหน่ ายอยู่มาก และมีการแสดงฉลากที่ไม่ ถูกต้อง สรุป:
สานัก งานสาธารณสุข จัง หวัด อุ ด รธานี ค วรพัฒ นาศัก ยภาพผู้ผ ลิต ให้มีค วามรู้ค วามช านาญในการผลิต เกลือ เสริม ไอโอดีน
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้องควรร่วมดาเนินการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน รวมถึงใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้การผลิต
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนได้มาตรฐาน
คาสาคัญ: เกลือบริโภคไอโอดีน เภสัชสาธารณสุข การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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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 noniodized 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, noniodized 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

บทนา
โรคขาดสารไอโอดีนเป็ นปั ญหาสาธารณสุขมานาน
หลายทศวรรษและมีผ ลกระทบต่ อ สุขภาพของประชาชน
ตลอดจนกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศ
ปั ญหานี้ควรได้รบั การแก้ไขให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างไร้รอยต่อ ในปี พ.ศ.
2534 กระทรวงสาธารณสุขได้จดั ตัง้ คณะกรรมการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน แห่งชาติข้นึ เพื่อ ผลัก ดัน และพัฒนา
นโยบายการควบคุมและป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีน (1)

การเสริมไอโอดีนลงในเกลือบริโภคถูกบังคับเป็ น
กฎหมายในปี พ.ศ.2537 องค์ ก ารอนามัย โลก (World
Health Organization : WHO) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ( United Nations Children’s Fund :
UNICEF) แนะนาว่า นโยบายเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า
เป็ นวิธกี ารทีป่ ลอดภัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการ
ลดปั ญหาการขาดสารไอโอดีนสาหรับประเทศไทย เพื่อให้
ประชากรได้ร ับ สารไอโอดีน อย่ า งถู ก ต้ อ งและทัว่ ถึง (2)
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาได้อ อกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537) ระบุให้เกลือ
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บริโภคเป็ นอาหารทีก่ าหนดคุณภาพมาตรฐาน (3) ต่อมาได้
มีก ารยกเลิก ประกาศฉบับ นี้ แ ละออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขอีกจานวน 4 ฉบับ และในปี พ.ศ. 2554 ได้ออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค ลงวันที่
16 มีน าคม 2554 ก าหนดให้เ กลือ บริโ ภคทุ ก ชนิ ด ต้ อ งมี
ปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม และไม่เกิน 40
มิลลิก รัม ต่ อ กิโ ลกรัม และก าหนดให้อ าหารที่มีเ กลือ เป็ น
ส่ ว นผสมหรือ ส่ ว นประกอบต้ อ งใช้ เ กลื อ บริโ ภคที่ เ สริ ม
ไอโอดีน ยกเว้นอาหารตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ฉบับ
ดังกล่าว (4) พร้อมทัง้ จัดทาแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย
และอบรมชี้ แ จงแนวทางการปฏิ บ ัติ ใ ห้ ก ับ เจ้ า หน้ า ที่ท่ี
เกีย่ วข้องและผูป้ ระกอบการ
การเฝ้ าระวังคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ณ
สถานที่จ าหน่ า ยในระดับ ประเทศ ในปี พ.ศ.2558 พบว่า
เพียงร้อยละ 68.40 ของเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนมีปริมาณ
ไอโอดี น อยู่ ใ นช่ ว ง 20–40 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ กิ โ ลกรัม ตามที่
กฎหมายกาหนด และพบว่ามีครัวเรือนเพียงร้อยละ 78.90
ที่บ ริโ ภคเกลือ เสริม ไอโอดีน ซึ่ง ยัง ต่ า กว่ า เป้ าหมายที่
องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้ คือ ร้อยละ 90.00 ค่ามัธย
ฐานของระดับไอโอดีนในปั สสาวะของหญิงตัง้ ครรภ์ ปี พ.ศ.
2558 คือ 147.10 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึง่ ต่ากว่าค่าทีอ่ งค์การ
อนามัยโลกกาหนดไว้คอื 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึง่ บ่งบอก
ถึ ง ภาวะขาดสารไอโอดี น แม้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข
ดาเนินการโดยใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้น แต่กย็ งั ไม่
สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายให้ป ระเทศไทยขจัด โรคขาดสาร
ไอโอดีนไปได้ (1)
การผลิตเกลือบริโภคในจังหวัดอุดรธานีเป็ นอาชีพ
ดัง้ เดิมและภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นมานานแล้ว เกลือที่ผลิ ตเป็ น
เกลือสินเธาว์ โดยสูบน้ าเค็มมาจากใต้ดนิ ในลักษณะการขุด
เจาะบ่อบาดาลแล้วจึงนาน้ าเค็มทีไ่ ด้มาพักไว้ จากนัน้ นามา
ต้มให้ได้ผลึกเกลือ แล้วนาไปผสมไอโอดีนซึ่งอยู่ในรูปของ
โพแทสเซียมไอโอเดตและบรรจุถุงเพื่อจาหน่ ายต่อไป ในปี
พ.ศ.2560 จัง หวัด อุ ด รธานี มีผู้ไ ด้ ร ับ อนุ ญาตผลิต เกลือ
บริโ ภค 58 ราย (5) การเก็บ ตัว อย่ า งเกลือ บริโ ภคเสริม
ไอโอดีน 81 ตัวอย่าง ณ สถานที่จาหน่ าย ในปี พ.ศ.2559
พบว่ า ตกมาตรฐาน 33 ตัว อย่ า ง คิด เป็ น ร้อ ยละ 40.74
ในขณะที่ ในปี พ.ศ.2558 ตกมาตรฐานร้อยละ 12.50 และ
ในปี พ.ศ.2557 ตกมาตรฐานร้อยละ 29.03 จะเห็นได้ว่า
ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนยังตกมาตรฐาน (6)
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ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาสถานการณ์ การผลิต
และคุ ณ ภาพของเกลื อ บริโ ภคเสริ ม ไอโอดีน ในจัง หวัด
อุ ด รธานี และค้ น หามาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หาและ
พัฒนาการผลิตเกลือให้มคี ุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้สง่ ผลต่อ
การควบคุมและป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีนในผู้บริโภคได้
อย่างยังยื
่ น

วิ ธีการวิ จยั
การวิ จ ั ย แบ่ ง เป็ นสองตอน คื อ 1) การศึ ก ษา
สถานการณ์และคุณภาพการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
ในจังหวัดอุดรธานี และ 2) การวิเคราะห์หาปั จจัยเสีย่ งทีม่ ี
ผลต่อการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน และหามาตรการ
ร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตให้ได้เกลือคุณภาพ
การศึกษาสถานการณ์และคุณภาพการผลิ ต
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากผลการตรวจสถานทีผ่ ลิตเกลือ
บริโภคจานวน 10 แห่งในปี พ.ศ.2560 ทัง้ หมดเป็ นสถานที่
ที่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญาตให้ ผ ลิ ต เกลื อ บริ โ ภคจากส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และเป็ นสถานทีท่ ย่ี งั มีการผลิต
อยู่ ผู้ต รวจประเมิน เป็ น เภสัช กรในโรงพยาบาลชุ ม ชนที่
ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านคุม้ ครองผู้บริโภคในพื้นทีซ่ ง่ึ
สถานที่ผลิตตัง้ อยู่ เภสัชกรผู้ประเมิ นได้รบั แต่ งตัง้ ให้เป็ น
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่เ พื่อ ปฏิบ ัติ ก ารตามพระราชบัญ ญัติ
อาหาร และได้ร ับ การอบรมเรื่อ งการปฏิบ ัติง านในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าทีง่ านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคระดับอาเภอ ปี ละ 1
ครัง้ จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ผูป้ ระเมินมี
ประสบการณ์ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร 10 ปี ขน้ึ ไป
การตรวจประเมิน ปฏิบตั ิตามคู่มือ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
และคู่มอื การปฏิบตั งิ านของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา โดยใช้แ บบบัน ทึก การตรวจสถานที่ผ ลิต เกลือ
บริโภคของกระทรวงสาธารณสุข (ตส.เกลือบริโภค) ซึ่งมี
เกณฑ์การประเมินผล 6 หมวด คือ หมวด 1 อาคารผลิต
หมวด 2 เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต หมวด
3 การควบคุ ม คุ ณภาพการผลิต หมวด 4 การสุข าภิบ าล
หมวด 5 การบารุงรักษาและการทาความสะอาด และหมวด
6 บุ ค ลากรและสุ ข ลัก ษณะ เกณฑ์ผ่ า นการประเมิน คือ
สถานทีผ่ ลิตต้องมีคะแนนทีไ่ ด้รวมทุกหัวข้อไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 และไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง (major defect) ใน
หมวดควบคุ ม การผลิ ต ขัน้ ตอนการเติ ม และการผสม
สารละลายไอโอดีนในเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เพื่อให้มี
การกระจายตัวของไอโอดีนอย่างสม่าเสมอ

คุ ณภาพผลิต ภัณฑ์เ กลือ บริโภคประเมิน จากผล
การวิเ คราะห์ ห าปริม าณไอโอดีน ในตัว อย่ า งที่เ ก็บ จาก
สถานทีผ่ ลิตและสถานทีจ่ าหน่ าย เกลือบริโภค 11 ตัวอย่าง
ถูกเก็บจากสถานที่ผลิตที่ได้รบั อนุ ญาตในจังหวัดอุดรธานี
10 แห่ ง ผู้ เ ก็ บ ตั ว อย่ า งเป็ นเภสัช กรซึ่ ง เป็ นพนั ก งาน
เจ้าหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร โดยเก็บตัวอย่างใน
เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2560 ตามแผนปฏิบตั งิ านประจาปี
ที่กาหนดล่วงหน้ า วิธีเก็บตัวอย่างทาโดยสุ่มเกลือบริโภค
ตัวอย่างละ 5 จุด ในตาแหน่ งบน กลาง ล่าง ซ้าย และขวา
ของกองเกลือ จุดละ 200 กรัม ใส่ในถุงพลาสติก 5 ถุง และ
มัดปากถุงให้แน่นแล้วเขย่าให้เข้ากัน
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค
แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 กรณีเกลือบริโภคชนิดเสริม
ไอโอดีนทาโดยการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีน ใน
เกลือด้วยวิธไี ตเตรชัน่ โดยศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8
อุดรธานี การตัดสินผลการตรวจวิเคราะห์ยดึ มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง เกลื อ บริ โ ภค ที่
กาหนดให้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนต้องมีปริมาณไอโอดีน
ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัมและไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(4) แบบที่ 2 กรณี เ ป็ น เกลือ บริโภคชนิ ด ไม่เ สริมไอโอดีน
(สาหรับผู้ท่ตี ้องจากัดไอโอดีน) ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ
ไอโอดีนโดยใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ I-Reader เพื่อให้แน่ ใจว่า
ตัว อย่ า งเกลือ บริโ ภคนั น้ ไม่ มีก ารปนเปื้ อนสารไอโอดีน
ระหว่างกระบวนการผลิต เนื่องจากสถานทีผ่ ลิตเกลือมีการ
ขออนุ ญ าตผลิต เกลือ ทัง้ ชนิ ด เสริม ไอโอดีน และไม่ เ สริม
ไอโอดีน การตรวจวิเคราะห์ทาโดยหน่วยเคลื่อนทีเ่ พื่อความ
ปลอดภัยด้านอาหารเขต 8
ตั ว อย่ า งเกลื อ 33 ตั ว อย่ า งเก็ บ จากสถานที่
จาหน่ ายในจังหวัดอุดรธานีในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2560
วิธีเ ก็บ ท าโดยสุ่ ม ตัว อย่ า งเกลือ บริโ ภคที่ว างจ าหน่ า ยใน
ร้านค้า ร้านชา หรือแผงลอย ตัวอย่างละ 1 ถุง (น้าหนัก 100
กรัม ขึ้น ไป) การตรวจวิเ คราะห์หาปริมาณไอโอดีนใช้ชุด
ตรวจวิเ คราะห์ I-Reader โดยหน่ ว ยเคลื่อ นที่เ พื่อ ความ
ปลอดภัยด้านอาหารเขต 8
การวิ เคราะห์ปัญหาและปั จจัยเสี่ ยงและหามาตรการ
แก้ไข
ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ผู้วจิ ยั จัดการ
เสวนากลุ่ ม ระหว่ างผู้แทนผู้ผลิต เกลือ 15 คน และผู้แทน

ภาครัฐจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด 9 คน สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 1 คน สานักงานส่งเสริม การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 1 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 คน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 4 คน และโรงพยาบาล 8 คน
เพื่อหามาตรการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพเกลือบริโภค
เสริมไอโอดีน ทีมงานของผู้วจิ ยั เป็ นผู้ดาเนินการสนทนา
กลุ่ ม และมีผู้จ ดบัน ทึก การสนทนา 1 คน ผู้วิจ ัย พยายาม
กระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระและเปิ ดเผย ผู้วิจยั ขออนุ ญาตบันทึกเสียงการ
สนทนา ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดขัดข้อง
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิ จ ั ย ใช้ ค วามถี่ แ ละร้ อ ยละเพื่ อ น าเสนอ
สถานการณ์ ผลการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค และผล
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ส่วนข้อมูลจาก
การเสวนากลุ่มในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารถูกเรียบ
เรีย งและวิเ คราะห์ด้ว ยการวิเ คราะห์เ นื้ อ หา หลัง จากนัน้
สังเคราะห์หาปั ญหาและปั จจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการผลิตเกลือ
บริโภคเสริมไอโอดีน และสรุปผลการเสวนาถึงมาตรการ
ดาเนินการแก้ไขร่วมกัน

ผลการวิ จยั
ผลการตรวจประเมิ นสถานที่ผลิ ตเกลือบริโภค
การตรวจประเมิน สถานที่ผลิตเกลือ บริโภคตาม
รายชื่อ ที่ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตจากสานัก งานสาธารณสุข จังหวัด
อุดรธานีให้เป็ นสถานที่ผลิตเกลือบริโภค จานวน 58 แห่ง
โดยใช้แบบ ตส.เกลือบริโภค พบว่า ผ่านการประเมิน 10
แห่ง อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานทีผ่ ลิต 8 แห่ง และไม่สามารถ
ตรวจประเมินได้ 40 แห่ง เนื่องจากไม่มสี ภาพเป็ นสถานที่
ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดแล้ว (แต่ ยงั ไม่ยกเลิก
ใบอนุ ญ าตผลิต อาหารและเลขสารบบอาหาร) เช่ น ไม่ มี
โครงสร้างอาคารผลิตหลงเหลืออยู่ สถานที่ผลิตถูกรื้อถอน
ไปกลายเป็ นทีร่ กร้าง และเลิกกิจการ
ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจประเมินสถานทีผ่ ลิต
เกลือบริโภคจาแนกรายหมวด พบว่า หมวดที่ได้คะแนน
สูง สุ ด คือ หมวดที่ 4 การสุ ข าภิบ าล ซึ่ง มีค ะแนนเฉลี่ย
85.71±13.61 รองลงมา ได้ แ ก่ หมวดที่ 6 บุ ค ลากรและ
สุขลักษณะผู้ปฏิบตั ิงาน (คะแนนเฉลี่ย 85.00±13.71) และ
หมวดที่คะแนนน้อยที่สุด คือ หมวดอาคารผลิต มีคะแนน
เฉลีย่ 65.00±30.12

32

ตารางที่ 1. ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
ตามเกณฑ์ ตส.เกลือบริโภค1 (N=10)
หมวด

คะแนนเฉลีย่ ±SD

1. อาคารผลิต

65.00±30.12

2. เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิต

73.33±20.61

3. การควบคุมกระบวนการผลิต

61.19±54.26

4. การสุขาภิบาล

85.71±13.61

5. การบารุงรักษาและการทาความสะอาด

80.00±19.76

6. บุคลากรและสุขลักษณะผูป้ ฏิบตั งิ าน

85.00±13.71

1: เกณฑ์ ผ่ า น คือ ผลประเมิน ทุ ก หัว ข้อ ได้ ค ะแนนรวม
มากกว่ า หรือ เท่ า กับ ร้อ ยละ 50 และไม่ พ บข้อ บกพร่ อ งที่
รุนแรง
คุณภาพผลิ ตภัณฑ์เกลือบริโภค
การตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างเกลือบริโภคที่เก็บ ณ
สถานที่ผ ลิต ในจังหวัด อุ ด รธานี จานวน 11 ตัว อย่ า ง เป็ น
ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 6 ตัวอย่าง และเป็ น

ผลิต ภัณฑ์เ กลือ บริโภคไม่เ สริม ไอโอดีน (สาหรับ ผู้ท่ตี ้อง
จากัดไอโอดีน) 5 ตัวอย่าง พบผ่านมาตรฐานทัง้ 11 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100)
การตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างเกลือบริโภคที่เก็บ ณ
สถานที่จ าหน่ า ยในจังหวัด อุ ด รธานี จ านวน 33 ตัว อย่าง
พบว่ า ผ่ า นมาตรฐาน (มี ไ อโอดี น 20-40 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ
กิโลกรัม) จานวน 19 ตัวอย่าง (ร้อยละ 57.58) และไม่ผ่าน
มาตรฐาน จานวน 14 ตัวอย่าง (ร้อยละ 42.42) แบ่งเป็ นมี
ปริมาณไอโอดีนน้อยกว่า 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จานวน
12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.36) และมากกว่า 40 มิลลิกรัมต่อ
กิโ ลกรัม จ านวน 2 ตัว อย่ า ง (ร้อ ยละ 6.06) ดัง แสดงใน
ตารางที่ 2
ทัง้ นี้ เกลือ 33 ตัวอย่างทีเ่ ก็บ ณ สถานทีจ่ าหน่ าย
เป็ นเกลือทีผ่ ลิตในจังหวัดอุดรธานีจานวน 16 ตัวอย่าง (ร้อย
ละ 48.48) ผลิตนอกจังหวัดอุดรธานี จานวน 8 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 24.24) และไม่ทราบแหล่งที่มา (ไม่มีฉลากระบุ)
จ านวน 9 ตัว อย่ า ง (ร้อ ยละ 27.27) ผลิต ภัณฑ์ท่ีไ ม่ผ่าน
มาตรฐาน จ านวน 14 ตั ว อย่ า งเกลื อ ที่ ผ ลิ ต ในจัง หวัด
อุ ด รธานี จ านวน 4 ตัว อย่ า ง ผลิต นอกจัง หวัด อุ ด รธานี
จานวน 1 ตัวอย่าง และไม่ทราบแหล่งทีม่ า (ไม่มฉี ลากระบุ)
จานวน 9 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 2. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานทีผ่ ลิตและสถานทีจ่ าหน่าย
แหล่งทีม่ า
จานวนตัวอย่าง (ร้อยละ) ทีม่ ปี ริมาณไอโอดีน (มก./กก.)
น้อยกว่า 20 ppm (ไม่ผ่าน)

20-40 ppm (ผ่าน)

มากกว่า 40 ppm ไม่ผ่าน

สถานทีผ่ ลิต (N=11)

0 (0.00)

11 (100.00)

0 (0.00)

สถานทีจ่ าหน่าย (N=33)

12 (36.36)

19 (57.58)

2 (6.06)

ตารางที่ 3. ผลการวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคซึง่ เก็บ ณ สถานทีจ่ าหน่ายจาแนกตามแหล่งทีม่ าของตัวอย่าง
จานวนผลิตภัณฑ์
จ านวนที่ ผ่ า นมาตรฐาน จานวนทีไ่ ม่ผ่านมาตรฐาน
แหล่งทีผ่ ลิตของเกลือ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ผลิตในจังหวัดอุดรธานี

16 (48.48)

12 (36.36)

4 (12.12)

ผลิตนอกจังหวัดอุดรธานี

8 (24.24)

7 (21.21)

1 (3.03)

ไม่ทราบแหล่งทีม่ า

9 (27.27)

0 (0.00)

9 (27.27)

33 (100)

19 (57.58)

14 (42.42)

รวม
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ปั ญหาและปั จจัยเสี่ ยงที่ มีผลต่ อการผลิ ตเกลือบริ โภค
เสริมไอโอดีน
การลงพื้น ที่ศึก ษาสถานที่ ผ ลิต เกลือ บริโ ภคใน
จัง หวัด อุ ด รธานี แ ละการเสวนากลุ่ ม ระหว่า งผู้แทนผู้ผลิต
เกลือและผูแ้ ทนภาครัฐ ค้นพบปั ญหาการในผลิตเกลือดังนี้
1. ด้านการเงิน การผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
ทาให้มผี ผู้ ลิตมีตน้ ทุนเพิม่ ขึน้ เนื่องจากต้องปรับปรุงสถานที่
โครงสร้างอาคารผลิต ห้องเก็บสารเคมี และห้องเก็บรักษา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐาน และการเติ ม ไอโอดีน ท าให้
ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งเพิ่ม ขึ้น เช่ น ค่ า เครื่อ งผสม
ไอโอดีน ค่าอุปกรณ์ชงั ่ ตวง วัด ค่าสารโพแทสเซียมไอโอ
เดต ค่าชุดทดสอบในการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีน และค่าแรง
2. ด้านเทคโนโลยีการผลิต สถานที่ผลิตบางแห่ง
ไม่มีเครื่องผสมไอโอดีน และไม่ได้ผลิตเกลือ บริโภคชนิ ด
เสริม ไอโอดีน เป็ น ประจ า ผู้ผ ลิต จะผลิตเมื่อมีลูก ค้า สังซื
่ ้อ
เท่านัน้ โดยใช้วธิ กี ารผสมไอโอดีนแบบผสมมือ การทาเป็ น
ครัง้ คราวหรือ ไม่ได้ทาเป็ น ประจา ท าให้ผู้ผลิตขาดความ
ช านาญในการผสมสารไอโอดีน และในการเตรีย มสาร
รวมทัง้ ขาดความเข้าใจและความชานาญในการวิเคราะห์
ปริมาณไอโอดีน
3. ด้านเครื่องมือ ผู้ผลิตขาดเครื่องผสมไอโอดีน
และเครื่องมือตรวจวัดปริมาณไอโอดีน ทาให้ไม่มกี ารตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนทุกครัง้ ทีผ่ ลิต
4. ด้า นกฎหมาย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องเกลือบริโภค ฉบับปรับปรุงจากัดปริมาณไอโอดีนไว้
เพียง 20-40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็ นเรื่องที่ทาได้ยาก
สาหรับผูผ้ ลิตรายย่อย เนื่องจากการนาเกลือมาผสมไอโอดีน
ให้ได้ปริมาณตามที่กฎหมายกาหนดต้องอาศัยเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ แ ละต้อ งใช้เ ครื่อ งผสมไอโอดีน เข้า มาช่ ว ย เพื่อ
ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน จึงเป็ นการยากที่
ผูผ้ ลิตรายย่อยทีใ่ ช้การผสมมือจะผ่านมาตรฐาน
5. ด้านทัศนคติ ผูผ้ ลิตเกลือเห็นว่า การผลิตเกลือ
บริโภคเสริมไอโอดีนเป็ นการลงทุนเพิม่ เนื่องจากมีต้นทุน
เพิ่ ม ขึ้ น ในเรื่ อ งของค่ า เครื่ อ งผสมไอโอดี น ค่ า สาร
โพแทสเซี ย มไอโอเดตที่ ใ ช้ เ ติ ม เพื่ อ ให้ เ ป็ นเกลื อ เสริม
ไอโอดีน ค่าอุปกรณ์ชงั ่ ตวง วัด ค่าชุดทดสอบในการตรวจ
วิเคราะห์ไอโอดีน และค่าแรง ซึง่ หากขายสินค้าไม่ ได้จะทา
ให้ขาดทุน จึงผลิตแบบไม่เสริมไอโอดีนและผลิตแบบเกลือ
ต้มมัดปากถุงส่งให้ลูกค้าตามสังซึ
่ ง่ มีความแน่ นอนกว่า และ
ผูบ้ ริโภคก็ยงั คงซือ้ เช่นเดิม

การอภิ ปรายและสรุปผล
จังหวัดอุดรธานีมสี ถานทีผ่ ลิตเกลือบริโภคทีไ่ ด้รบั
อนุ ญาตจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 58 แห่ง
แต่ผลการประเมินสถานทีผ่ ลิตพบว่า ผ่านเกณฑ์จานวน 10
แห่ง อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ผลิต 8 แห่ง ไม่สามารถ
ตรวจประเมินได้ 40 แห่ง เนื่องจากไม่มสี ภาพเป็ นสถานที่
ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดแล้ว (แต่ ยงั ไม่ยกเลิก
ใบอนุ ญาตผลิตอาหาร) ในจานวนสถานที่ 10 แห่งที่ผ่ าน
เกณฑ์มคี ะแนนเฉลีย่ ในหมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการ
ผลิตร้อยละ 61.19 และหมวดที่ 1 อาคารผลิตร้อยละ 65.00
ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้เท่านัน้ และยังมีสถานที่ท่ีไม่มีสภาพ
เป็ นสถานทีผ่ ลิตตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดแล้ว รวมถึง
เลิกกิจการจานวน 40 แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานทีผ่ ลิต
ในจังหวัดอุดรธานีตกมาตรฐานด้านโครงสร้างเป็ นส่วนมาก
ผลการตรวจไอโอดี น จากตั ว อย่ า งที่ เ ก็ บ จาก
สถานทีผ่ ลิต จานวน 11 ตัวอย่าง พบว่าผ่านมาตรฐานทุก
ตัวอย่าง แต่ผลวิเคราะห์ตวั อย่างจากแหล่งจาหน่ าย จานวน
33 ตัวอย่าง พบว่ าไม่ผ่านมาตรฐาน 14 ตัวอย่าง (ร้อยละ
42.42) ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคที่ไม่ผ่านมาตรฐานมีแหล่ง
ผลิตในจังหวัดอุดรธานี จานวน 4 ตัวอย่าง ซึ่งเห็นได้ว่าผล
จากตัวอย่างทีเ่ ก็บจากสถานทีผ่ ลิตและสถานทีจ่ าหน่ ายไม่
สอดคล้องกัน เมื่อวิเคราะห์แล้วมีขอ้ ค้นพบว่า ตัวอย่างเกลือ
ที่สุ่ ม จากสถานที่ผ ลิต เป็ นการจัด เก็บ ตามแผนที่ว างไว้
ล่ ว งหน้ า รวมถึง มีก ารประสานกับ บุ ค ลากรในพื้น ที่แ ละ
ผู้ผลิตล่วงหน้า ผู้ผลิตจึงอาจเข้มงวดในการผลิตเพื่อให้ผล
วิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ ส่วนการผลิตช่วงอื่น ๆ อาจไม่เข้มงวด
พอ ทาให้เมื่อเก็บตัวอย่างจากสถานที่จาหน่ ายจึง พบว่ามี
ตัวอย่างทีต่ กมาตรฐาน
การตรวจสอบฉลากเกลือฯ ที่สุ่มเก็บจากสถานที่
จาหน่าย พบว่าบางตัวอย่างไม่มกี ารแสดง “วันทีค่ วรบริโภค
ก่อน” หรือวันหมดอายุ ในขณะทีเ่ กลือฯ ทีผ่ ลิตโดยโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีทนั สมัยมักกาหนด
มีอายุอยู่ในช่วง 3 ปี ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ระบุ “วันทีค่ วรบริโภค
ก่อน” หรือวันหมดอายุทาให้ผู้บริโภคไม่สามารถตัดสินถึง
ความเหมาะสมทีจ่ ะบริโภค
จังหวัดอุดรธานีควรกาหนดมาตรการและนโยบาย
ที่ชดั เจน กรณีสถานที่ท่ไี ม่มีการผลิตจริง ไม่มีสภาพเป็ น
สถานที่ผ ลิต ตามเกณฑ์ม าตรฐานที่ก าหนด หรือ ยกเลิก
กิจการแล้ว ควรแจ้งให้ผู้ผลิตยกเลิกใบอนุ ญาตผลิตอาหาร
และเลขสารบบอาหาร เนื่องจากเข้าข่ายเป็ นอาหารที่ต้อง
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ยกเลิ ก เลขสารบบอาหาร ตามข้ อ ก าหนดในระเบี ย บ
ส านั ก งานคณะกรรรมการอาหารและยาว่ า ด้ ว ยการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร ข้อ 9 ที่ให้ผู้อนุ ญาต
สังยกเลิ
่
กหลักฐานการได้เลขสารบบอาหารถ้าปรากฏว่าเป็ น
อาหารที่ตรวจพบว่าสถานที่ผลิตอาหารได้เลิกกิจการแล้ว
(7) โดยทาเป็ นหนังสือถึงผูท้ ไ่ี ด้รบั เลขสารบบอาหาร เพื่อให้
ฐานข้อมูลรายชื่อผูผ้ ลิตถูกต้อง
การทีผ่ ลิตภัณฑ์เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนไม่ผ่าน
มาตรฐาน มีสาเหตุสาคัญประการหนึ่งจากเทคโนโลยี การ
ผลิต พบว่ า ในขัน้ ตอนการควบคุ ม กระบวนการผลิต ซึ่ง
กาหนดให้ต้องมีการวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือที่ผลิตนัน้
ผูผ้ ลิตยังขาดความเข้าใจและความชานาญในการวัดปริมาณ
ไอโอดีนโดยใช้ชุดทดสอบ I-Kit ทาให้ค่าที่วดั ได้ไม่ถูกต้อง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีควรมีบทบาทในการ
ให้ค าแนะน าและสนับ สนุ น ทัง้ ด้า นความรู้และเทคโนโลยี
ต่อไป
มาตรการเพื่อพัฒนาการผลิ ต
การเสวนากลุ่ ม ระหว่ า งผู้แ ทนผู้ ผ ลิต เกลือ และ
ผู้แทนภาครัฐจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิน่
จังหวัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สานักงานสาธารณสุข
อ าเภอ และโรงพยาบาล ท าให้มีก ารก าหนดมาตรการ
ร่วมกันในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเกลือไอโอดีนแบบ
บูรณาการ เพื่อขจัดปั ญหาและปั จจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการผลิต
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนของจังหวัดอุดรธานี ดังนี้
มาตรการต้นทาง
1. มาตรการส่ ง เสริม และพัฒ นาศัก ยภาพของ
ผู้ผ ลิต ให้สามารถผลิต เกลือ บริโ ภคเสริม ไอโอดีน ได้ต าม
มาตรฐานทีก่ าหนด โดยส่งเสริมด้านความรูแ้ ละเทคโนโลยี
การผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น การเตรียมสารไอโอดีน การ
วิเคราะห์ปริมาณไอโอดีน และการอ่านค่าปริมาณไอโอดีน
ด้านงบประมาณ ควรมีการสนับสนุ นชุดทดสอบไอโอดีน IKit กับ ผู้ผ ลิต รายที่ต้ อ งการหรือ ไม่ ส ามารถจัด หาเองได้
รวมถึงสนับสนุ นให้ผู้ผลิตรวมกลุ่มกันเป็ นวิสาหกิจชุมชน
และชมรมผูป้ ระกอบการเกลือเสริมไอโอดีน เพื่อร่วมมือกัน
แก้ไขปั ญหาและพัฒนาการผลิตทีเ่ ข้มแข็ง
2. มาตรการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ ควบคุ ม
มาตรฐานของเกลื อ บริ โ ภคเสริ ม ไอโอดี น ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีมกี ารตรวจประเมินสถานทีผ่ ลิต
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เกลือบริโภค ปี ละ 1 ครัง้ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิต ภัณฑ์เ กลือ บริโภคที่สุ่มเก็บจากสถานที่ผลิต ปี ละ 2
ครัง้ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผลิตภัณฑ์
เกลือทีไ่ ม่ผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มฉี ลากหรือมีฉลาก
แต่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง
มาตรการกลางทาง
1. มาตรการตรวจสอบเฝ้ าระวัง และบัง คับ ใช้
กฎหมาย โดยตรวจสอบรถเร่ทจ่ี าหน่ ายเกลือบริเวณตลาด
ค้า ส่ง ประจ าอ าเภอและจัง หวัด อุ ด รธานี ให้จาหน่ า ยเกลือ
บริโภคเสริมไอโอดีนและมีฉลากถูกต้องตามกฎหมาย
2. มาตรการเสริมสร้างความรู้ให้กบั รถเร่ พ่อค้า
และแม่คา้ เรื่องเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคให้ถูกต้อง
มาตรการปลายทาง
1. มาตรการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผบู้ ริโภค
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง
2. มาตรการขับ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด ชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น
ไอโอดีน ซึง่ ทุกครอบครัวในหมู่บา้ นและชุมชนบริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีนทุกครัวเรือนครอบคลุมทัง้ จังหวัดและและเกิด
ความยังยื
่ น
3. มาตรการประสานงานร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสนับสนุ นให้
โรงเรียนทุกแห่งเป็ นโรงเรียนส่งเสริมไอโอดีนผ่านโครงการ
อย.น้ อย โดยมีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนประกอบ
อาหารกลางวันให้นกั เรียนได้รบั ประทาน ตลอดจนร้านค้าใน
โรงเรีย นใช้ เ กลือ บริโ ภคเสริม ไอโอดีน ประกอบอาหาร
จ าหน่ า ย องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง ให้ ก าร
ส่งเสริมและสนับสนุ นการบริโภคเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
ในครัวเรือน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก รวมถึง โรงพยาบาลใช้
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนปรุงอาหารให้กบั เด็กหรือผูป้ ่ วย
ข้อเสนอแนะ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีควรสื่อสาร
ให้ ผู้ ข ายหรื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ได้ ร ับ ทราบ
กฎหมายเกี่ ย วกับ เกลื อ บริ โ ภค และใช้ ม าตรการท าง
กฎหมายอย่างจริงจังกับผูท้ เ่ี จตนาทาผิดซ้าซาก เพื่อให้เกิด
ความตระหนั ก และตื่น ตัว ในการปฏิบ ัติต ามกฎหมายให้
ถูกต้อง รวมถึงลดความเสีย่ งของการกระจายเกลือบริโภค
ไม่เสริมไอโอดีนไปสูผ่ บู้ ริโภค
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี ค วร
ตรวจสอบเฝ้ าระวังการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนอย่าง

ใกล้ชดิ รวมทัง้ สือ่ สารให้ผผู้ ลิตรับทราบว่า ในการแสดงวันที่
“ควรบริโภคก่อน” นัน้ ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาทีแ่ สดงไว้ทฉ่ี ลาก หากพบว่าไม่ได้
มาตรฐานจะต้องรับผิดชอบ เพื่อให้ผผู้ ลิตเข้าใจและมีความ
ตระหนั ก มากยิ่ง ขึ้น และผู้บ ริโ ภคได้ร ับ ประโยชน์ อ ย่ า ง
แท้จริง

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ สาเร็จ ลุ ล่ว งด้ว ยดี โดยได้ร ับ การ
สนับสนุ นจากวิทยาลัยคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพ
แห่ ง ประเทศไทย และแผนงานพัฒ นาวิชาการและกลไก
คุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้า นสุ ข ภาพ (คคส.) ที่ส นั บ สนุ น ด้ า น
วิชาการและงบประมาณในการวิจยั ขอขอบพระคุณเภสัชกร
หญิงพรพรรณ สุนทรธรรม อาจารย์ทป่ี รึกษา และเภสัชกร
มะโนตร์ นาคะวัจ นะ ที่ไ ด้ ก รุ ณ าให้ ค าปรึก ษา แนะน า
ตรวจสอบ และให้กาลังใจทาให้งานวิจยั สาเร็จลุล่วงไปได้
ด้ ว ยดี รวมทัง้ ขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ห น่ ว ยงานภาครัฐ
เครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องทีก่ รุณาสละเวลาอันมีค่า ช่วยเหลือให้
การสนับสนุนรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้
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