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คู่มือองค์ความรู้ 

การจัดท ากิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน

ในครัวเรือนหญิงตั้งครรภ์ 

ในโครงการ 

ประสิทธิภาพการส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนใน

ครัวเรือนของหญิงตั้งครรภ์ 
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โดย 

ศาสตราจารย์ เจศฎา ถิ่นค ารพ 
รองศาสตราจารย์ ประนอม บุพศิริ 

รองศาสตราจารย์ ช านาญ เกียรติพีระกุล 
อาจารย์ เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีนารี แก้วฤดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิไลวรรณ  กลีบแก้ว 

 
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการ

น าไปใช้ประโยชน์ 
ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
จาก  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยโครงการประสิทธิภาพการส่งเสริมการใช้เกลือเสรมิ

ไอโอดีนในครัวเรือนของหญิงตั้งครรภ์ ขอขอบคุณ หญิงตั้งครรภ์ และ

ญาติ ท่ีกรณุาให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาอันมีคา่ในการเข้าร่วม

กิจกรรมโครงการจนเสร็จสิ้นด้วยดี เจ้าหน้าท่ี แพทย์ พยาบาล ห้อง

ฝากครรภ์ ห้องคลอด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ที่ช่วยประสานงานการด าเนินกิจกรรม

โครงการ เจา้หน้าท่ีศูนย์อนามยัที่ 7 ขอนแก่น ที่ช่วยประสานงานการ

จัดเก็บและตรวจปัสสาวะอันเป็นสว่นส าคัญของการศึกษาในโครงการ 

หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีอนุญาตให้ด าเนินการ

วิจัย และอ านวยให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปโดยสะดวก และ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ที่สนับสนุนงบประมาณในการ

ด าเนินการวิจยั ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่กลุ่มเป้าหมายที่มี

ศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจยัและนวัตกรรมประจ าปี

งบประมาณ ประมาณ  2559 

 

 

      คณะผู้วิจัย 
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บทสรุปองค์ความรู้ 

หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการตอบ

แบบสอบถามของหญิงตั้งครรภ์พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งยังขาดความรู้ 

ทัศนคติ และพฤติกรรม การบริโภคไอโอดีนใหไ้ด้พอเพียง ส่วน

เกลือบรโิภคที่หญิงตั้งครรภ์ใช้ในครัวเรือนอยู่แล้วก่อนเข้าร่วม

โครงการพบว่าเกือบครึ่งหนึ่ง เป็นเกลือท่ีมไีอโอดีนต่ ากว่า

มาตรฐาน  

หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกและยังไมไ่ด้รบั

วิตามินธาตุเหล็กเสรมิไอโอดีน มีระดบัไอโอดีนในปัสสาวะต่ ากว่า

เกณฑ์ ส่วนหญิงตั้งครรภ์ทีไ่ดร้ับวิตามินธาตุเหล็กเสริมไอโอดีน 

และเกลือเสริมไอโอดีน มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะอยู่ในเกณฑ์ปกติ  

หลังจากได้รับเกลือเสริมไอโอดีน และความรูเ้กี่ยวกับ

ความส าคญัของการบรโิภคเกลือเสริมไอโอดีนจากแผ่นพับเมื่อหญิง

ตั้งครรภ์มาคลอด ได้ท าการประเมินประสิทธิภาพการใช้เกลือเสริม

ไอโอดีนระหว่างการตั้งครรภ์ โดยการตรวจปัสสาวะของญาติที่มา

โรงพยาบาลกับหญิงตั้งครรภเ์มื่อมาคลอด และเป็นคนท่ีอยู่

ครัวเรือนเดียวกันและได้รับประทานอาหารร่วมกันเป็นประจ า ซึ่ง

พบว่าส่วนใหญ่เป็นสามี ร้อยละ ๖๒.๗  และ เป็นพ่อแม่ของหญิง

ตั้งครรภ์เองร้อยละ ๒๕  กลุ่มญาติหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นสามี มรีะดับ

ไอโอดีนในปัสสาวะอยู่ในเกณฑ์ปกติ และสูงกว่า กลุม่ญาติหญิง
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ตั้งครรภ์อื่นๆ ที่อาจมโีอกาสรับประทานอาหารร่วมกับหญิง

ตั้งครรภ์ น้อยกว่าผู้ที่เป็นสามี  

ดังนั้นประสิทธิภาพของการส่งเสรมิการใช้เกลือเสรมิ

ไอโอดีนในครัวเรือนหญิงตั้งครรภด์้วยการให้ความรู้ และให้เกลือ

เสรมิไอโอดีนไปใช้ปรุงอาหาร ให้สมาชิกในครัวเรือนรับประทาน

นอกเหนือจาก การให้เม็ดวิตามินธาตุเหล็กเสริมไอโอดีน สามารถ

เพิ่มระดับไอโอดีนสมาชิกในครัวเรอืนที่หญิงตั้งครรภ์ ได้ใช้เกลือ

เสรมิไอโอดีนปรุงอาหาร  
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บทน า 

ไอโอดีนเป็นสารอาหารที่จ าเป็นตอ่ร่างกายโดยเป็นส่วนประกอบหนึง่

ของฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งเป็นฮอรโ์มนส าคัญ ในพัฒนาการของสมอง 

และร่างกาย ปัญหาการขาดไอโอดีนพบมากในภาคเหนือ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากได้รับไอโอดีนจากอาหารทีม่ีอยู่ตาม

ธรรมชาต ิ ไมเ่พียงพอ รัฐบาลจึงได้สนับสนุน การป้องกันโรคคอพอก 

โดยเพิ่มไอโอดีนลงในเกลือท่ีใช้รับประทาน ซึ่งท าให้อุบัติการณ์ของ

โรคนี้ลดลง แต่โรคขาดสารไอโอดีน ก็ยังไม่หมดไปจากประเทศไทย

อย่างสิ้นเชิง พืน้ท่ีที่ยังมีการขาดมากกว่าพ้ืนท่ีอื่นๆคือภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีผูผ้ลติเกลือรายยอ่ย

จ าหน่ายเกลือสินเธาว์อยูจ่ านวนมาก ซึ่งท าให้ควบคุมมาตรฐานของ

เกลือเสริมไอโอดีนได้ยาก หญิงตัง้ครรภ์นับเป็นกลุ่มทีม่ีความเสี่ยงตอ่

ผลกระทบจากการขาดไอโดดีนเนือ่งจากหญิงตั้งครรภ์ ควรไดร้บั

ไอโอดีนวันละ ๒๕๐ ไมโครกรัม ซึ่งเพ่ิมขึ้นถึงเกือบหน่ึงเท่าตัวจาก

เดิม ซึ่งในสตรีวัยเจริญพันธุ์ท่ัวไปต้องการเพียงวนัละ ๑๐๐ - ๑๕๐ 

ไมโครกรมั ดังนั้น การได้จากอาหารจึงอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นจึง

จ าเป็นที่จะต้องให้วิตามินเสริมไอโอดีน และถึงแม้ว่าจะสามารถให้

วิตามินเสริมไอโอดีนกับหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างท่ัวถึงแล้วก็ตาม แต่

หลังจากคลอดไปแล้วการให้วิตามนิเสรมิไอโอดีน ก็ไมส่ามารถให้ได้

ตลอดไป อีกทั้งทารกท่ีจะต้องเจริญเติบโตต่อไปสู่วัยเด็กและเปน็

ผู้ใหญ่ในอนาคต ยังมีความต้องการไอโอดีนท่ีเพียงพออย่างต่อเนือ่ง 
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การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนยังคงจะเป็นวิธีการป้องกันการขาดสาร

ไอโอดีนท่ียั่งยืน 
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การส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนหญิงต้ังครรภ์ 

๑. ความส าคัญ 

โรคขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยมากว่า ๕๐ ปี 

มาแล้ว ประเทศไทยไดม้ี การด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อขจัดโรค

ขาดสารไอโอดีนใหห้มดไปจากประเทศไทย แต่จากการประเมิน 

โครงการขจดัโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย โดยคณะ

ผู้เชี่ยวชาญ โรคขาดสารไอโอดนี จากต่างประเทศ เมื่อปีพ .ศ.  

๒๕๕๒ พบว่าประเทศไทยยังไมม่ีความก้าวหน้า เพียงพอในการ

ขจัดโรคขาด สารไอโอดีน  

ในปี ๒๕๕๔  ส านักโภชนาการ กรมอนามัยกระทรวง

สาธารณสุข ส ารวจปรมิาณไอโอดีน ในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์

อีกครั้ง พบว่า ค่า median ของระดับไอโอดีนในปัสสาวะ ของ

หญิงตั้งครรภ์ ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะมรีะดับ

ต่ ากว่าเกณฑ์ เช่น หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในจังหวัด กาฬสินธุ์ และ 

ขอนแก่น ค่า median ของระดับไอโอดีนในปัสสาวะ ๑๐๕.๖ และ  

๑๒๐.๗ ไมโครกรัม /ลิตร  ตามล าดับ นอกจากน้ียังพบหญิงตั้งครรภ์

ที่มีระดับไอโอดีนในปสัสาวะน้อยกว่า ๑๕๐ ไมโครกรัม ลิตร /

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ  ร้อยเอ็ด สูงถึงร้อยละ 

๖๗.๓, ๕๙.๕, ๔๒.๒ และ ๕๐.๐ จากรายงานประจ าปีของกรม

อนามัยกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๗ ความครอบคลมุการใช้เกลือ

บริโภคเสริมไอโอดีนของครัวเรือน  ร้อยละ ๙๔.๘ จากเป้าหมาย 
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ แต่ก็ยังเป็นที่น่ากังวลว่าจะได้รับไอโอดีน

เพียงพอจริงหรือไม่ เนื่องจากผลการส ารวจความครอบคลมุการใช้

เกลือบรโิภคเสรมิไอโอดีนของครัวเรือนเพิ่มขึ้น  แต่ผลการตรวจวัด

ระดับไอโอดีนในปสัสาวะยังต่ ากวา่เกณฑ์ ซึ่งอาจเกดิจากเกลือเสริม

ไอโอดีนหากเก็บไว้ในภาชนะเปิด และอากาศร้อน ปริมาณไอโอดีน

จะลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ หรือ การที่ประชาชนมีการใช้

เกลือในการปรุงอาหารน้อย มักใช้น้ าปลา หรือสารอื่นๆในการปรุง

รสเคม็ อีกทั้งยังคิดว่าการใช้เกลือเสรมิไอโอดีนท าให้รสชาติอาหาร

ไม่อร่อยเท่าที่ควร อีกทั้งยังขาดความรูความเข้าใจและตระหนักถึง

ผลของการขาดไอโอดีนท่ีร้ายแรง 

องค์การอนามัยโลกแนะน าวิธีการเสรมิไอโอดีนที่มีประโยชน์

ต่อประชากรหมู่มากท่ีดีทีสุ่ด คือ การเสริมไอโอดีน แบบ

ครอบจักรวาล (universal iodization) ซึ่งมีการน าไปใช้ทั่วโลกใน

กว่า ๑๒๐ ประเทศ ประมาณร้อยละ ๗๐ มีเกลือเสริมไอโอดีนใช้ใน

ครัวเรือน แตป่ัญหาการขาดไอโอดีนก็ยังคงมีอยู่ในหลายประเทศท่ี

การเสริมไอโอดีน แบบครอบจักรวาล ยังมีไมเ่ข้มแข็งพอ และบาง

ประเทศยังต้องระวังการได้รับไอโอดีนมากเกินไป ซึ่งมักเกิดจาก

การเสริมไอโอดีนเข้าไปในเกลือมากเกินไป ไม่ใช่การบริโภคเกลือ

มากเกินไป  เกลือเป็นอาหารที่ถูกเลือกใช้เสริมไอโอดีนเพื่อ

แก้ปัญหาการขาดไอโอดีน เพราะ มีการบรโิภคในประชากรทุกกลุม่

ในทุกประเทศ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล มีปรมิาณการ
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บริโภคตามความต้องการการใช้พลังงานในเด็กก็จะได้รับในปริมาณ

น้อยกว่าผู้ใหญ่ ในบางประเทศมศีูนย์การผลิตไม่กี่แห่ง ท าให้ง่าย

ต่อการควบคุมคุณภาพ ท าได้ง่าย ราคาถูก ถ่ายทอดวิธีการให้ผู้อื่น

ท าได้ และไม่ท าใหร้สชาติและกลิน่ของอาหารเปลี่ยนแปลง จึงเป็น

ที่ยอมรับกันเป็นอย่างสูง และสามารถปรับความเข้มข้นการเสรมิ

ไอโอดีนได้ตามความต้องการที่จะลดการบริโภคเกลือเพื่อการ

ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด และความดัน ทั้งนี้ปริมาณเกลือท่ี

บริโภคในแต่ละวันในแต่ละพื้นท่ีอาจแตกต่างกัน เช่น ในบราซิล 

บริโภคเกลือเพียงวันละ ๑ กรัม ใน เกาหลี ญี่ปุ่น บริโภคเกลือถึง

วันละ ๒๐ กรัม การป้องกันโรคหวัใจและหลอดเลือด และความดัน 

ด้วยการลดการบริโภคเกลือ เป็นวิธีที่สะดวกประหยัด ซึ่งองค์การ

อนามัยโลกแนะน าให้บรโิภค sodium  ไมเ่กินวันละ ๒ กรัม (เกลือ

บริโภค ๕ กรัม/วัน)  ในผู้ไหญ่ ส่วนเด็กใหล้ดสัดส่วนลงตาม

ปริมาณความต้องการพลังงานเมื่อเทียบกับผู้ใหญ ่ ซึ่งประยุกต์ใช้ได้

ทั่วไปในผู้ที่เป็นหรือไม่เป็นโรคความดัน แม้ว่าองค์การอนามัยโลก

จะแนะน าให้บรโิภคเกลือ ไม่เกินวันละ ๕ กรัม แต่พบว่ายังมีการ

บริโภคเกลือกันถึงวันละ ๑๐ กรมั ซึ่งในกรณีนี้ควรเสริมไอโอดีน

เพียง ๒๐ มลิลิกรัม/กก.  (๒๐ ppm) ดังนั้นระดับการเสริมไอโอดีน

ต้องปรับให้เหมาะสมสภาพการขาดไอโอดีน ปริมาณการบรโิภค

เกลือในแต่ละพื้นท่ี นอกจากน้ียังพบว่า ประชาชนในสังคมเมืองมัก

บริโภคอาหารส าเร็จรูป หากเกลอืท่ีใช้ในอุตสาหกรรมผลติอาหาร
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ส าเรจ็รูปเหล่านีไ้มไ่ด้ใช้เกลือเสรมิไอโอดีน การเสรมิไอโอดีนใน

เกลือท่ีใช้ในครัวเรือนก็อาจจะไมส่ามารถแก้ปัญหาการขาดไอโอดีน 

จึงต้องค านึงถึงเกลือท่ีใช้ในขบวนการแปรรปูอาหารด้วย อย่างไรก็

ตาม จากการส ารวจอาหารแปรรูป ๒๐ ชนิด ที่ใช้เกลือเสริม

ไอโอดีน อาหารแปรรูปเหล่านี้ บางชนิดมีการสญูเสียไอโอดีนไปใน

ขบวนการผลติสูงถึงร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นกับขบวนการแปรรูป 

ความช้ืน ความร้อน และการบรรจุ  (WHO guideline: 

fortification of food-grade salt with iodine for the 

prevention and control of iodine deficiency disorders,  

ISBN 978 92 4 150792 9) ดังนั้นความส าเร็จในการใช้เกลือเสริม

ไอโอดีน จึงข้ึนกับ การบริโภคใหพ้อเพียง ความตระหนักในความ

เสี่ยงของการขาดไอโอดีน การบังคับใช้กฎหมาย การเฝ้าระวัง 

ตลอดจนการได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตอาหารแปรรูปเป็น

อุตสาหกรรม  

ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเสรมิไอโอดีนใหเ้พียงพอใน

ระยะเร่งด่วน คือ กลุ่มสตรีตัง้ครรภ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเสีย่งท่ีจะมี

ผลกระทบไปถึงทารกในครรภด์้วย ดังนั้นเพื่อการส่งเสริมสนับสนุน

ให้มีการป้องกันปัญหาการขาดไอโอดีนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ

ยั่งยืน การส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนของหญิง

ตั้งครรภ์ จึงเป็นมาตรการส าคญั ที่มีประสิทธิภาพสูง ค่าใช้จ่ายน้อย 

ที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์การขาดไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็น
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กลุ่มเสี่ยงท่ีจะมผีลกระทบไปถึงทารกในครรภ์ อันจะเป็นเยาวชนท่ี

จะเป็นอนาคตของชาติ อีกทั้งยังครอบคลมุไปถึงความเพียงพอของ

การบริโภคไอโอดีนของสมาชิกในครอบครัวของหญิงตั้งครรภด์้วย 

๒. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อประเมิน 

 ระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ในการบริโภคอาหาร

ให้ได้ไอโอดีนอย่างเพียงพอ 

 ระดับไอโอดีนในเกลือบริโภคในครัวเรือนของหญิงตั้งครรภ์  

 ประสิทธิภาพการใช้เกลือเสริมไอโอดีน ในการป้องกันการ

ขาดไอโอดีนของครัวเรือนหญิงตั้งครรภ์ 

๓. การด าเนินกิจกรรม 

หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล หลังจากแพทย์ได้ท าการ

ตรวจครรภ์และสั่งการรักษาเรียบร้อยแล้ว หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ

ข้อมูลโครงการส่งเสริมการบรโิภคไอโอดนีในครัวเรอืนหญิงตั้งครรภ์ 

จากนั้นหญิงตั้งครรภ์จะได้รับการปฏิบัติดังนี้ 

 เก็บปัสสาวะใส่ภาชนะที่ เตรียมให้บรรจุได้ประมาณ ๕-๕๐ 

มิลลิลตร เพื่อท าการตรวจวัดระดับไอโอดีน  

 ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตัวใน

การรับประทานอาหารให้ได้ไอโอดีนท่ีเพียงพอ  

 หลังจากตอบแบบสอบถามแล้ว หญิงตั้งครรภ์จะได้รับการให้สุข

ศึกษาถึงประโยชน์ของการได้รับไอโอดีนที่เพียงพอของสมาชิกทุก
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คนในครอบครัว ไม่ใช่เฉพาะหญิงตั้งครรภ์เท่าน้ันท่ีต้องการไอโอดีน 

และร่างกายยังต้องการไอโอดีนที่เพียงพอในทุกช่วงอายุด้วย  

นอกจากนี้ยังให้การแนะน าการเลือกซื้อเกลือเสริมไอโอดีนที่จะใช้

บริโภคในครัวเรือนด้วย พร้อมกับเอกสารแผ่นพับให้หญิงตั้งครรภ์

ได้น ากลับไปอ่านทบทวน ในเรื่องผลของการขาดไอโอดีน การ

ป้องกันการขาดไอโอดีน ความต้องการไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 

การจัดเก็บเกลือเสริมไอโอดีนอย่างเหมาะสม และการขาดไอโอดีน

ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีการใช้เกลือ

สินเธาว์ท่ียังไม่ได้เสริมไอโอดีน 

 จากนั้นหญิงตั้งครรภ์จะได้รับเกลือเสริมไอโอดีน ๑ ถุง บรรจุเกลือ 

๕๐๐ กรัม เพื่อน าไปใช้ปรุงอาหารบริโภคในครัวเรือน และ 

 ขอให้หญิงตั้งครรภ์น าเกลือที่ใช้บริโภคในครัวเรือนที่มีอยู่เดิมมาให้

ตรวจวัดระดับไอโอดีนเมื่อมาฝากครรภ์ในครั้งต่อไป  เพื่อประเมิน

ระดับไอโอดีนในเกลือที่ใช้อยู่เป็นประจ าว่ามีไอโอดีนเพียงพอ

หรือไม่ เกลือที่หญิงตั้งครรภ์น ามาจากบ้านที่ใช้บริโภคเป็นประจ า จะ

น ามาท าการตรวจวัดระดับไอโอดีนด้วยชุดทดสอบไอโอเดท ในเกลือ

เ ส ริ ม ไ อ โ อดี น  ผ ลิ ต โ ด ย ส ถา บั น น วั ต ก ร รม ก า ร เ รี ย น รู้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการใช้เกลือปริมาณเพียงเล็กน้อย หยดน้ ายา

ที่ใช้ตรวจ แล้วคนให้เข้ากัน ดูสีที่เกิดขึ้นภายใน ๑ – ๕ นาที อ่านค่าไอ

โอเดท โดยเทียบกับแถบสีมาตรฐาน หรือค่าระหว่างสีมาตรฐาน คือ 

ระหว่าง ๑๐ – ๒๐, ๒๐ – ๓๐, ๓๐ -๔๐ และ ๔๐ – ๕๐ ppm  
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เกลือบริโภคที่ได้มาตรฐานต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า ๓๐ ppm 

และไม่เกิน ๕๐ ppm   

 การประเมินประสิทธิภาพของการส่งเริมการบริโภคไอโอดีนใน

ครัวเรือน หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากได้รับความรู้

จากแผ่นพับเกี่ยวความส าคัญและความจ าเป็นในการบริโภค

ไอโอดีนให้ได้อย่างเพียงพอ และเกลือเสริมไอโอดีน ๕๐๐ กรัม เมื่อ

มาฝากครรภ์ครั้งแรก เพื่อเป็นแนวทางให้เริ่มมีการใช้เกลือเสริม

ไอโอดีนในครัวเรือน จากนั้นจะท าการประเมินการใช้เกลือเสริม

ไอโอดีนในครัวเรือน ด้วยการตรวจวัดระดับไอโอดีนในปัสสาวะของ

ญาติในครัวเรือนเดียวกัน ๑ คน โดยญาติคนนั้นคือผู้ที่พาหญิง

ตั้งครรภ์มาคลอด  ซึ่งมีการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นประจ า 

จึงควรมีการบริโภคไอโอดีนในระดับที่คล้ายคลึงกัน และได้รับผล

ของการส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนในครัวเรือนจากโครงการฯ เป็น

เวลาอย่างน้อย ๑ เดือน นับจากการเข้าร่วมโครงการ  การตรวจวัด

ระดับไอโอดีนในปัสสาวะ ได้ใช้การตรวจวัดระดับไอโอดีนด้วยวิธีไม

โครเพลท ที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๗ กรมการ

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 รวบรวมข้อมูลทุกขั้นตอนในแบบบันทึกข้อมูล  เพื่อน ามา

ประมวลผล 
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๔. ผลการด าเนินกิจกรรม 

หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการตอบแบบสอบถาม

ของหญิงตั้งครรภเ์พื่อประเมินระดบัความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม 

การบริโภคไอโอดีนให้ได้พอเพียง พบว่า ร้อยละ ๕๑.๐ ได้คะแนน 

น้อยกว่าเกณฑ ์ ส่วนการส ารวจเกลือบรโิภคที่หญิงตั้งครรภ์ใช้ใน

ครัวเรือนอยู่แล้วก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย พบว่า เป็นเกลือท่ีมี

ไอโอดีน น้อยกว่ามาตรฐาน (< ๓๐ ppm) ถึงร้อยละ ๔๙.๑  

หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกและยังไมไ่ด้รบัวิตามิน

ธาตุเหล็กเสริมไอโอดีน มรีะดับไอโอดีนในปัสสาวะเฉลี่ย ๑๒๖.๘ 

ส่วนหญิงตั้งครรภ์ทีไ่ด้รบัวิตามินธาตุเหล็กเสริมไอโอดีน และเกลือ

เสรมิไอโอดีน มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะเฉลีย่ สูงขึ้นเป็น ๑๙๖.๔  

หลังจากได้รับเกลือเสริมไอโอดีน และความรูเ้กี่ยวกับ

ความส าคญัของการบรโิภคเกลือเสริมไอโอดีนจากแผ่นพับเมื่อหญิง

ตั้งครรภ์มาคลอด ได้ท าการประเมินประสิทธิภาพการใช้เกลือเสริม

ไอโอดีนระหว่างการตั้งครรภ์ โดยการตรวจปัสสาวะของญาติที่มา

โรงพยาบาลกับหญิงตั้งครรภเ์มื่อมาคลอด และเป็นคนท่ีในอยู่

ครัวเรือนเดียวกันและได้รับประทานอาหารร่วมกันเป็นประจ า ซึ่ง

พบว่าส่วนใหญ่เป็นสามรีองลงไปเป็นพ่อแม่ของหญิงตั้งครรภเ์อง 

กลุ่มญาติหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นสาม ี มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะโดย
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เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มญาติหญิงตั้งครรภ์อื่นๆ ที่อาจมีโอกาสรับประทาน

อาหารร่วมกับหญิงตั้งครรภ์น้อยกว่าผู้เป็นสามี  

ดังนั้นประสิทธิภาพของการส่งเสรมิการใช้เกลือเสรมิไอโอดีน

ในครัวเรือนหญิงตั้งครรภ์ด้วยการให้ความรู้และให้เกลือเสริม

ไอโอดีนไปใช้ปรุงอาหารในครัวเรอืน นอกเหนือจากการให้เม็ด

วิตามินธาตุเหล็กเสรมิไอโอดีน สามารถเพิ่มระดับไอโอดีนสมาชิก

ในครัวเรือนท่ีหญิงตั้งครรภ์ได้ใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหาร  

๕. บทสรุปองค์ความรู้ 

การให้ความรู้การบรโิภคไอโอดีนให้ได้เพยีงพอตามความต้องการ

ของร่างกาย ด้วยแผ่นพับ และให้เกลือเสริมไอโอดีนแก่หญิง

ตั้งครรภ์เมื่อมาฝากครรภ์ท่ีสถานพยาบาล นอกจากจะสามารถ

ป้องกันการขาดไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่งมากท่ีสุดได้

แล้ว ยังช่วยป้องกันการขาดไอโอดีนได้ใน เด็ก หนุ่มสาววัยเจริญ

พันธุ์ และผู้สูงอายุ ในครัวเรือนหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นวิธีการแกไ้ข

ปัญหาการขาดไอโอดีนที่สามารถเข้าถึงประชากรทุกกลุ่มอายุ มี

ประสิทธิภาพสูง เสยีค่าใช้ค่าจา่ยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และ

สามารถปฏิบัตไิด้อยา่งต่อเนื่องไปจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าไม่มีการขาด

ไอโอดีนแล้ว 
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แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการบริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีนให้เพียงพอ 
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