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บทคัดยอ 

          การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการใหโภชนศึกษาในการบริโภคเกลือ

เสริมไอโอดีนเพื่อปองกันโรคขาดสารไอโอดีนของชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ใน

ดานความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน  กลุมตัวอยาง เปนครัวเรือน จํานวน 36 

ครัวเรือน สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสัมภาษณความรู 

ทัศนคติ พฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน กอนและหลังการใหโภชนศึกษา รวมทั้งการ

ทดสอบเกลือบริโภคเพื่อหาปริมาณไอโอดีน สถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย ( X )   สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) และ  T - test  

ผลการวิจัย พบวา 

        1. กลุมตัวอยางมี 36 ครัวเรือน  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 108 คน เปนชาย 45 คน คิดเปน

รอยละ 41.67 หญิง 63 คน คิดเปนรอยละ 58.33  อายุสวนมากอยูระหวาง  41- 50  ป 46 คน คิดเปนรอยละ 

42.59  อาชีพสวนใหญรับจาง 45 คน คิดเปนรอยละ 41.67 การศึกษาสวนมากจบชั้นประถมศึกษา 31 คน 

คิดเปนรอยละ 28.70  ปริญญาตรี 4 คน คิดเปนรอยละ  3.70 ปริญญาโท 1 คน คิดเปนรอยละ 0.93 

         2. ความรูเร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน พบวา  กอนการใหโภชนศึกษา ครัวเรือนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

19.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.088  และหลังการใหโภชนศึกษา พบวา ครัวเรือนมีคะแนนเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยเทากับ 24.60  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.627 เมื่อเปรียบเทียบความรูกอนและหลังการใหโภชน

ศึกษาแลว พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05  

         3. ทัศนคติเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน  พบวา  กอนการใหโภชนศึกษา ครัวเรือนมีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 2.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.767  และหลังการใหโภชนศึกษา พบวา ครัวเรือนมีคะแนน

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเทากับ 2.44  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.706  เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติกอนและหลังการ

ใหโภชนศึกษาแลว พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 

          4. พฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน พบวา กอนการใหโภชนศึกษา ครัวเรือนมี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.548  และหลังการใหโภชนศึกษา พบวา  

_______________________ 
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1คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

ครัวเรือนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเทากับ 2.53  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.564  เมื่อเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการปฏิบัติกอนและหลังการใหโภชนศึกษาแลว พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ระดับ 0.05  

           5. การทดสอบเกลือบริโภคโดยใชชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อหาปริมาณ

ไอโอดีน จาก  36  ครัวเรือน จํานวน 36 ตัวอยาง พบวา กอนใหโภชนศึกษา ครัวเรือนบริโภคเกลือเสริม

ไอโอดีนตามมาตรฐาน จํานวน 26 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 72.22  และตํ่ากวามาตรฐาน จํานวน 10  ตัวอยาง 

คิดเปนรอยละ 27.78  และหลังจากใหโภชนศึกษา ครัวเรือนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนตามมาตรฐาน

เพิ่มขึ้นเปน 30 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 83.33 และตํ่ากวามาตรฐาน 6 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 16.67 

คําสําคัญ   เกลือเสริมไอโอดีน 

 

Abstract 
             Objective of this study was to compare knowledge, attitude and practice on iodine 

deficiency disorder, before and after giving guidance on iodized intake as a preventive measure 

to people of Watpuranawas community, Khet Taweewattana,Bangkok. 36 households were 

included in the study, They were interviewed by using the constructed questionnaires and 

samples of salt were collected from each household to test for the quantity of iodine. Descriptive 

statistic such as percent, arithmetic mean (x), standard deviation (SD) and T-test were used for 

analyzing of data. 

The study revealed that :- 

1.Total household member of 36 families were 108 persons , male 45 (41.67 %) and female 

63(58.33%).42.59% (46 persons) were between 41-50 years old. 46.67% (45 persons) were 

laborer. 28.7 (31 persons) were completed elementary school. 3.7% were graduated bachelor 

degree and 1 person(0.9%) graduated Master degree. 

2. Arithmetic mean of knowledge on iodine deficiency disorders before giving guidance was 

19.7 with SD 7.088 and after giving guidance was 24.6 with SD 3.627. There was statistically 

significant on knowledge comparing before and after at p 0.05 

3. Arithmetic mean of attitude on iodine deficiency disorders before giving guidance was 

2.20 with SD 0.767 and after giving guidance was 2.44 with SD 0.706. There was statistically 

significant on attitude comparing before and after at p 0.05 
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4. Arithmetic mean of practice on iodine deficiency disorders before giving guidance was 

2.26 with SD 0.584 and after giving guidance was 2.53 with SD 0.564. There was statistically 

significant on practice  comparing before and after at p 0.05 

5. The analysis of salt by using Iodate Test Kit of 36 samples before giving guidance, found 

that iodine intake at household level met standard at 72.22 % ( 26 samples) and after giving 

guidance at 83.33 % (30 persons) met standard. 

Key word : iodized salt  

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในแตละวันรางกายเราตองการไอโอดีนเพียงเล็กนอยแตก็ขาดไมได  เพราะไอโอดีนเปน

สวนประกอบที่สําคัญของฮอรโมนจากตอมธัยรอยดที่มีบทบาทในการควบคุมการเผาผลาญอาหารใน

รางกายซึ่งจําเปนตอการเจริญเติบโตของรางกายและสมอง ความตองการไอโอดีนในแตละวัยตางกัน เด็ก

แรกเกิด – 5 ป,  6-12 ป, วัยรุน- วัยผูใหญ และหญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร ตองการไอโอดีนประมาณ  90, 

120 , 150  และt  250 ไมโครกรัมตอวัน ตามลําดับ 

การดําเนินงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนเร่ิมต้ังแตป  2496  มีการเสริมไอโอดีนลงไปในเกลือ

และจําหนายไปทั่วประเทศ  และในป 2543 ไดจัดต้ังโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแหงชาติ มีการ

ประเมินโครงการโดยใชการตรวจวัดระดับไอโอดีนในปสสาวะของหญิงมีครรภโดยใชชุด UI - Kit และ

ตรวจสอบเกลือเสริมไอโอดีนโดยใชชุด  I – Kit  จนถึงปจจุบันโครงการไดกาวเขาสูการดําเนินงานเพื่อความ

ยั่งยืน โดยจัดใหมีระบบการเฝาระวังความชุก แนวโนมการเกิดโรค และความรุนแรงของโรค มีการวัดระดับ 

TSH ของทารก   

ในระยะแรก ๆ เราเนนไปที่เด็กนักเรียน แตปจจุบันเราเนนไปที่หญิงต้ังครรภ ทารกในครรภ จึงหัน

มาสนใจการปองกันโรคขาดสารไอโอดีนต้ังแตแมต้ังครรภ ซึ่งมีความตองการไอโอดีนมากกวาคนปกติ จึง

จําเปนตองกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนวันละ ๑ เม็ด ต้ังแตเร่ิมต้ังครรภจนถึงหลังคลอด และขณะใหนมบุตร 6 

เดือน ดวยเหตุผลที่วา สมองของทารกตองไดรับสารไอโอดีนเพื่อชวยในการพัฒนาเซลลสมองต้ังแตอยูใน

ครรภจนถึงเด็กทารกอายุ 2-3 ป หากไมไดสารไอโอดีนเพียงพอ จะทําใหเซลลสมองเกิดขึ้นนอยและไม

หนาแนน ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบสมองและประสาทไปจนตลอดชีวิต 

การพัฒนาและการเจริญเติบโตของสมองเด็กในครรภและทารกแรกเกิด จําเปนตองไดรับธัยรอยด

ฮอรโมนที่เพียงพอจากมารดา เปนชวงชีวิตที่กําลังมีการพัฒนาการเจริญเติบโตของสมองมากที่สุดต้ังแตอยู

ในครรภ จนถึงชวง 3 ป ดังน้ัน การแกปญหาภาวะการขาดสารไอโอดีนอยางยั่งยืน จึงควรตองเนนใหมีการ

ใชเกลือเสริมไอโอดีนอยางทั่วถึงทั่วประเทศ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพในระดับผูผลิต ซึ่งตองมีการ

ดําเนินการควบคูกันไปเพื่อใหทุกคนไดรับสารไอโอดีนเพียงพอจากเกลือเสริมไอโอดีน   
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วัตถุประสงคของการวิจัย       

        1. เพื่อเปรียบเทียบความรู กอนและหลังการใหโภชนศึกษาเพื่อปองกันโรคขาดสารไอโอดีนของชุมชน

ปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม 

        2.  เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติ กอนและหลังการใหโภชนศึกษาเพื่อปองกันโรคขาดสารไอโอดีนของ

ชุมชนปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม. 

         3.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติโภชนศึกษาเพื่อปองกันโรคขาดสารไอโอดีนของชุมชน

ปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม. 

           4. เพื่อทดสอบเกลือบริโภค เพื่อหาปริมาณไอโอดีนของชุมชนปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม. 

 

  รูปแบบของการวิจัย 

          เปนการวิจัยเปรียบเทียบกอนและหลังการใหโภชนศึกษาในการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อ

ปองกันโรคขาดสารไอโอดีนแกชุมชนปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม. 

 

 ประชากรตัวอยาง  ครัวเรือนของชุมชนปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม. จํานวน 36 ครัวเรือน 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย    

         ใชแบบสอบถามขอมูลทั่วไป  แบบสัมภาษณความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคขาดสาร

ไอโอดีน  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ประสานกับพื้นที่และสรางความเขาใจในเร่ืองการวิจัยและเก็บขอมูลแกนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตรชั้นปที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ การ

เก็บตัวอยางเกลือ ตลอดจนการทดสอบหาปริมาณสารไอโอดีนในเกลือที่ใชบริโภคในครัวเรือน ดวยชุด

ตรวจสอบ หารเก็บขอมูลจาก 36 ครัวเรือน กอนและหลังการวิจัย เพื่อนําไปวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา และ T-Test 

 

การวิเคราะหขอมูล 

                ขอมูลทั่วไปใชสถิติภาคบรรยาย  รอยละ ขอมูลความรู  ทัศนคติ และการปฏิบัติ และหา

ความสัมพันธ สถิติใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD  )  และ T – test 
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ผลการวิจัย 

1. กลุมตัวอยาง 36 ครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด  108 คน เปนชาย 45 คน คิดเปนรอยละ 

41.67 หญิง 63 คน คิดเปนรอยละ 58.33  อายุสวนมากอยูระหวาง  41- 50  ป 46 คน คิดเปนรอยละ 42.59  

อาชีพสวนใหญรับจาง 45 คน คิดเปนรอยละ 41.67 การศึกษาสวนมากใหญจบชั้นประถมศึกษา 31 คน คิด

เปนรอยละ 28.70  ปริญญาตรี 4 คน คิดเปนรอยละ  3.70 ปริญญาโท 1 คน คิดเปนรอยละ 0.93 

        2. ความรูเร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน พบวา  กอนการใหโภชนศึกษา ครัวเรือนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

19.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.088  และหลังการใหโภชนศึกษา พบวา ครัวเรือนมีคะแนนเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยเทากับ 24.60  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.627 เมื่อเปรียบเทียบความรูกอนและหลังการใหโภชน

ศึกษาแลว พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 ( ดังตารางที ่1 ) 

 ต ารางท่ี 1   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนกอนและหลังการใหโภชนศึกษา 

ของกลุมครัวเรือน 

 

คะแนน 

ความรู 

N X SD t P - value 

กอน 36 19.70 7.088 - 1.947 0.00 

หลัง 36 24.60 3.627   

                      p < 0.05  

                 จากตาราง แสดงวา การใหโภชนศึกษามีผลตอความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

        3. ทัศนคติเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน  พบวา  กอนการใหโภชนศึกษา ครัวเรือนมีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 2.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.767  และหลังการใหโภชนศึกษา พบวา ครัวเรือนมีคะแนน

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเทากับ 2.44  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.706  เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติกอนและหลังการ

ใหโภชนศึกษาแลว พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 ( ดังตารางที่ 2 ) 

 

 ตารางท่ี  2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนกอนและหลังการใหโภชน 

                      ศึกษาของกลุมครัวเรือน 

ค ะ แ น น

ทัศนคติ 

N X SD t P - value 

กอน 36 2.20 0.767 - 0.7816 0.00 

หลัง 36 2.44 0.706   

                   p  < 0.05 
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                  จากตาราง แสดงวา การใหโภชนศึกษามีผลตอทัศนคติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 

          4. พฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน พบวา กอนการใหโภชนศึกษา ครัวเรือนมี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.548  และหลังการใหโภชนศึกษา พบวา 

ครัวเรือนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเทากับ 2.53  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.564  เมื่อเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการปฏิบัติกอนและหลังการใหโภชนศึกษาแลว พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ระดับ 0.05 ( ดังตารางที่ 3 ) 

    ตารางท่ี  3  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนกอนและหลัง

การ 

                     ใหโภชนศึกษาของกลุมครัวเรือน 

คะแนน 

การปฏิบัติ 

N X SD t P - value 

กอน 36 2.26 0.548 - 6.778 0.00 

หลัง 36 2.53 0.564   

                 p  <  0.05 

                  จากตาราง แสดงวา การใหโภชนศึกษามีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    

                  ระดับ 0.05 

            5.การทดสอบเกลือบริโภคโดยใชชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อหาปริมาณ

ไอโอดีน จาก  36  ครัวเรือน จํานวน 36 ตัวอยาง พบวา กอนใหโภชนศึกษา ครัวเรือนบริโภคเกลือเสริม

ไอโอดีนตามมาตรฐาน จํานวน 26 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 72.22  และตํ่ากวามาตรฐาน จํานวน 10  ตัวอยาง 

คิดเปนรอยละ 27.78  และหลังจากใหโภชนศึกษา ครัวเรือนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนตามมาตรฐาน

เพิ่มขึ้นเปน 30 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 83.33 และตํ่ากวามาตรฐาน 6 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 16.6 

อภิปรายผล 

            การใหโภชนศึกษาในการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อปองกันโรคขาดสารไอโอดีนแกชุมชนวัด

ปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม. เพื่อใหตระหนักถึงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจะตองใหทั้ง ความรู ทัศคติ และการ

ปฏิบัติ ทั้ง 3 อยาง ซึ่งผลจากการศึกษากอนและหลังการใหโภชนศึกษา พบวามีความรู ทัศนคติ และการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อปองกันโรคขาดสารไอโอดีนเพิ่มขึ้น และมีความสัมพันธ

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ ( 2536 ) กลาววา 

พฤติกรรมสุขภาพสามารถวินิจฉัยได โดยวิธีการ หรือ เคร่ืองมือทางวิชาการทางดานจิตวิทยา พฤติกรรม

ดังกลาวมีองคประกอบ 3 ประการ คือ 1. พุทธิพิสัย (Cognitive domain ) หรือดานความรู  2. ดานทัศนคติ 

( Affective domain) และ 3. ดานการปฏิบัติ ( Psychomotor domain ) และยังสอดคลองกับวิทยานิพนธ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ของน่ิมอนงค งามประภาสม (2533) จาก
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การศึกษาการควบคุมปองกันโรคขาดสารไอโอดีนของชาวเขาเผากระเหร่ียง จังหวัดแพรโดยการจัด

โปรแกรมสุขศึกษาตอพฤติกรรมการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน พบวา ภายหลังการจัดโปรแกรมสุขศึกษา

พฤติกรรมของชาวเขาเผากระเหร่ียงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในดานความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ

ตอการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน น่ันยอมแสดงถึงประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา 

      อีกประการหน่ึง การที่ครัวเรือนในชุมชนจะตัดสินใจที่จะซื้อหรือเลือกเกลือเสริมไอโอดีนน้ัน ขึ้นอยูกับ

บุคคลอ่ืนที่จะแนะนําชักชวน เปนการเรียนรูจากตัวแบบ เพื่อนบานบอกวาเกลือชนิดน้ีดี มีประโยชนก็เชื่อ

ตามกันไป เปนลัทธิเอาอยางหรือตามอยาง สิ่งที่จะชวยตัดสินใจอีกอยางก็คือสภาพหรือสิ่งแวดลอม ถา

บริเวณน้ันไมมีรานขายเกลือ หรือมีรานขายเกลือแตไมใชเกลือเสริมไอโอดีน หรือมีแตเกลือเรขาย ทางเลือก

ยอมมีนอย ทุกอยางจึงเรียนรูจากประสบการณ การกระทํา หรือเรียนรูจากคนที่เคยมีประสบการณมากอน 

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2539) กลาววา การเรียนรูมี 2 ประการ

จากพฤติกรรมองคประกอบของบุคคล และองคประกอบของสิ่งแวดลอม และการเรียนรูมี 2 แบบ จากผล

ของการกระทํา และเรียนรูจากตัวแบบ 

           ในดานทัศนคติหลังการใหโภชนศึกษา ชุมชนมีทัศนคติในการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อปองกัน

โรคขาดสารไอโอดีนอยูในระดับที่ดีในเชิงบวก เชนไมเห็นดวยวาอาหารทุกชนิดมีสารอโอดีน (X = 2.78  

SD =  .591 ) อาหารบางชนิดมีมาก บางชนิดมีนอย บางชนิดไมมีเลย และชุมชนเชื่อวาเกลือเสริมไอโอดีนมี

คุณคาในการปองกันโรคคอพอก ( X = 2.78, SD = .422  ) และเกลือเสริมไอโอดีนกับเกลือธรรมดามีรส

เค็มเหมือนกัน( X = 2.58 , SD = .732 )   

            ในดานพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 

อยูในระดับดีในเชิงบวก เชน ชุมชนใชเกลือเสริมไอโอดีนและซอสในการปรุงอาหารเปนประจํา  ( X = 

2.83 , SD = .378  และ X = 2.67, SD = .478 ) และการเก็บเกลือตองใชไวในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิดทุก

คร้ัง ( X = 2.,72, SD = .513)  

              ครัวเรือนมีการใชเกลือเสริมไอโอดีนครอบคลุมรอยละ 83.33 ตํ่ากวาเปาหมายเล็กนอย นอยกวาที่

องคการอนามัยกําหนดไววาตองครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 90 (WHO : 2007) และ รัชตะ รัชตนาวิน 

(2545) กลาววา อัตราการครอบคลุมการใชเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนควรมากกวารอยละ 90  เมื่อนํา

ตัวอยางที่เก็บจากครัวเรือน  36 ตัวอยาง มาทดสอบโดยใช I –Kit พบวา มีปริมาณไอโอดีนไดมาตรฐาน ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง เกลือบริโภค (2554)  30 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 83.33 และมีปริมาณ

ไอโอดีนตํ่ากวามาตรฐาน  6  ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 16.67  

 

ขอเสนอแนะ 

    1.   ในปจจุบันประชาชนไมคอยนิยมบริโภคเกลือในการปรุงอาหาร เชน ตํานํ้าพริก ทําพริกแกง เพราะ

สวนใหญไมคอยทํากับขาว ไปซื้ออาหารสําเร็จรูป อาหารถุง  อาหารที่ทําสําเร็จ กึ่งสําเร็จรูป ซึ่งเนนความ
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สะดวก สบาย บางคร้ังราคาถูกกวาทํากินเอง ดวยเหตุดังกลาวจึงไมไดใชเกลือรวมทั้งเกลือเสริมไอโอดีน 

ดังน้ัน จึงควรแนะนําใหซื้อ ใหใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน เชน นํ้าปลา ซอส ซีอ้ิว ที่เสริมไอโอดีน ซึ่ง มี

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองเกลือบริโภค ป 2554 ควบคุมอยูแลว 

2 .ควรบูรณาการเร่ืองการเสริมไอโอดีนในผลิตภัณฑอาหารเขากับการเรียนการสอนและเนนการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพใหมีความตอเน่ืองมากขึ้น  

         3.ควรเพิ่มหรือขยายการเสริมไอโอดีนลงในผลิตภัณฑอาหารที่ประชาชนบริโภคอยูเปนประจําให

กวางขวางออกไป เชน นํ้าตาล กาแฟ อาหารกึ่งสําเร็จรูป เคร่ืองด่ืม นํ้าด่ืม และอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ได

ประกาศไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขไปแลว เมื่อประชาชนบริโภคผลิภัณฑที่เพิ่มหรือขยายใหเสริม

ไอโอดีนใหม  ก็จะไดรับไอโอดีนไปโดยปริยาย  

           4. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตองตรวจสอบเกลือบริโภคทุกชนิด ที่วางจําหนายในทองตลาด หรือจาก

สถานผลิตเกลือเสริมไอโอดีนขนาดกลางและขนาดเล็ก ตองเสริมไอโอดีนใหไดมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (2554) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 กําหนดใหเกลือบริโภคตองมีไอโอดีนไมตํ่า

กวา 20 มิลลิกรัม และไมเกิน 40  มิลลิกรัม ตอเกลือบริโภค  1 กิโลกรัม    

            5. การคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดจากการขาดไอโอดีน เพื่อปองกันภาวะปญญาออน ที่

โรงพยาบาลทั่วประเทศ ปจจุบันยังไมไดครบทั้งหมด เพราะเด็กบางคนคลอดที่บาน ตองชี้แจงใหพอแม

ผูปกครอง แ ละหญิงวัยเจริญพันธุทราบ และเขาใจวา อะไรคือผลเสียที่จะตามมาถาไมไปฝากครรภ ตอไปจะ

ไดไปฝากครรภที่โรงพยาบาล และคลอดที่โรงพยาบาลทุกคร้ัง  

             6. การตรวจวัดระดับ TSH ของทารกแรกเกิด เปนดัชนีบงบอกภาวะขาดสารไอโอดีน ซึ่งถาขาด จะ

กระทบกระเทือนตอพัฒนาการของสมอง และระบบประสาท ซึ่งควรชี้แจงใหหญิงต้ังครรภไปฝากครรภที่

โรงพยาบาล และกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน ต้ังแตเร่ิมต้ังครรภ จนถึงหลังคลอด 6 เดือน 

              7. ใน 1 วัน ไมควรกินเค็ม ไมวาจะเปนเกลือธรรมดา หรือเกลือเสริมไอโอดีนก็ตาม ตองไมเกิน 

2,000  มิลลิกรัม หรือ 1 ชอนชา  ควรสรางสุขนิสัยในการกิน กินเกลือเสริมไอโอดีน  เลือกอาหารไมมี

นํ้าตาล กินพอดี กินเปนเวลา  กินผัก ผลไม โปรตีน คารโบไฮเดรต ในอัตราสวน = 3 : 2 : 1 และกินมื้อเชา  

+ มื้อเที่ยง ตอ มื้อเย็น = 8 : 2  แลวเผาผลาญพลังงานดวยการเดินเลนหลังมื้ออาหาร 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

            1.ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน เพื่อปองกันโรคขาดสาร

ไอโอดีนระหวางชุมชนตอชุมชนที่อยูใกลเคียงกัน 

       2. ควรศึกษาวิจัยปริมาณสารไอโอดีน ในผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนอ่ืน นอกเหนือจากที่กําหนดไวแลว 

 

บรรณานุกรม 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารรสุข  (2556)   รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน     
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               คร้ังท่ี 1/2556. นนทบุรี :  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กองโภชนาการ  ( 2549 ) คูมือแนวทางการดําเนินงานโครงการเมนูสุขภาพ.นนทบุรี. : กรมอนามัย 

                กระทรวงสาธารณสุข      

เฉลิมพล ตันสกุล. (  2541)  พฤติกรรมศาสตรสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร : สหประชาพานิชย 

ฉัตยาพร เสมอใจ.  ( 2550 )  พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคซั่น 

ชวลิต สันติกิจรุงเรือง และคณะ (2532) โครงการศึกษาการใชยาเม็ดเสริมไอโอดีนในการควบคุมโรคขาดสาร               

               ไอโอดีน. กรุงเทพมหานคร :วารสารการอนามัยแลเสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ธจิรา ดวงสงค  ( 2549 ) การจัดการทางสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ .ขอนแกน  : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

                 ขอนแกน 

น่ิมอนงค งามประภาสม (2533) ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาตอพฤติกรรมการปองกันในการควบคุมโรค  

ขาดสารไอโอดีน ชาวเขา เผากระเหร่ียง จังหวัดแพร. กรุงเทพมหานคร : วิทยานิพนธวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ สวิง สุวรรณ ( 2536 ) .พฤติกรรมสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโอเด่ียนสโตร 

รัชตะ รัชตนาวิน ( 2545 ) กลยุทธในการรณรงคกําจัดโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย.        

              กรุงเทพมหานคร :ในการประชุมวิชาการโภชนาการ 44 วันที่ 21-23 มกราคม 2545 ณ โรงแรมมิ   

               ราเคิลแกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร   

ลือชา วนรัตน ( 2537)  การผลิตและกระจายเกลือธรรมชาติ. นนทบุรี : กองโภชนาการ กระทรวง

สาธารณสุข. 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารละยา (2554) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง เกลือบริโภค. นนทบุรี : 

กระทรวงสาธารณสุข 

 


