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ABSTRACT
The purpose of this cross-sectional descriptive study was to examine iodised salt consumption
in primary school students at grade 4-6 in Chaingkhruea sub district, Sakon Nakhon Province, and to
determine iodine concentration in household salt. Subjects consist of 104 students. Data was collected
by using questionnaires. Household salts, 104 samples, were collected from kitchens in students’
houses. Statistics used for data analysis was frequency, percentage, mean and standard deviation.
Iodine concentration was performed by titration method. The result showed that most students were
female (53.8 %) and studied at grade 5 (36.5 %). Students’ GPA was at a good level (74.0 %). Their
parents were farmers (48.1 %). Students’ knowledge about iodine for their health was in the medium
level (51.9 %). Iodised salt consumption was at 36.5 % of the total students. Household salt was stored
in the containers with covers at 60.6 % of total students’ households. Factors including sex, age, GPA
and parent occupation were not associated with iodised salt consumption. Students’ knowledge about
iodine for their health was significant associated with iodised salt consumption (P<0.05). Students’
family consumed iodised salt in the recommendation range of 20 – 40 milligrams per kilogram (ppm)
was only 12.5 % of total households. The average concentration of iodine in household salt was at 17.7
milligrams per kilogram.
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพือ่ ศึกษาการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4-6 และหาปริมาณสารไอโอดีนในเกลือบริโภคในครัวเรือนของนักเรียนในพืน้ ทีต่ าบล
เชียงเครือ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จานวน 104 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและเก็บตัวอย่างเกลือ
บริโภคจากครัว เรือนของนักเรีย น จานวน 104 ตัว อย่าง ระยะเวลาศึ กษา มีน าคม 2559 ถึง มีน าคม 2560
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ปริมาณสารไอโอดีนโดยใช้
วิธไี ตเตรชัน่ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 53.8 ส่วนใหญ่เรียนอยูช่ นั ้ ประถมศึกษาปี
ที่ 5 ร้อยละ 36.5 ระดับ ผลการเรียนอยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 74.0 ผู้ป กครองมีอาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 48.1
นักเรียนมีความรูเ้ กีย่ วกับสารไอโอดีนอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 51.9 ครัวเรือนของนักเรียนมีการบริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีน ร้อยละ 36.5 ครัวเรือนของนักเรียนเก็บรักษาเกลือบริโภคในกระปุกหรื อกล่องที่มฝี าปิ ด ร้อยละ
60.6 ปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ผลการเรียน และอาชีพของผูป้ กครอง ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ความรูข้ องนักเรียนเกีย่ วกับสารไอโอดีนมีความสัมพันธ์กบั การบริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีนในครัวเรือนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (P<0.05) ครัวเรือนของนักเรียนบริโภคเกลือทีม่ สี ารไอโอดีนได้
มาตรฐาน (20-40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ร้อยละ 12.5 และปริมาณสารไอโอดีนในเกลือบริโภคเฉลี่ยคือ 17.7
มิลลิกรัมต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม

คาสาคัญ: เกลือเสริมไอโอดีน สารไอโอดีน นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย
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ที่ มาและความสาคัญ
โรคขาดสารไอโอดี น เป็ น ปั ญ ห าท าง
สาธารณสุ ข ที่ส าคัญ ของประเทศไทยและทัว่ โลก
โดยเฉพาะในหญิ งตัง้ ครรภ์ แ ละเด็ก โรคขาดสาร
ไอโอดีนเป็ นโรคทีเ่ กิดจากการขาดสารไอโอดีน ซึ่ง
สารไอโอดีนเป็ น สารสาคัญ ในการผลิตไทรอยด์ฮอ
โมน มีความสาคัญต่อการพัฒนาสมองของทารกใน
ครรภ์ แ ละในเด็ก การขาดสารไอโอดีน ในระหว่ า ง
การตัง้ ครรภ์และในทารกจะส่งผลต่อความบกพร่อง
ทางระบบประสาทและการเจริญเติบโตในเด็ก การ
ขาดสารไอโอดีนจึงทาให้เกิดผลกระทบร้ายแรงทัง้
ทางเจริญเติบโตและพัฒนาการ เช่น เด็กทีข่ าดสาร
ไอโอดี น อาจจะท าให้ เ กิ ด ความบกพ ร่ อ งทาง
สติปั ญ ญา (Cognitive impairment) เป็ นต้น 1 จาก
การศึกษาพบว่าเด็กทีอ่ าศัยอยู่ในพื้นทีท่ ่มี กี ารขาด
ส า ร ไอ โอ ดี น รุ น แ ร ง จ ะ มี ร ะ ดั บ ส ติ ปั ญ ญ า
(Intelligence quotient, IQ) ต่ากว่าเด็กทีอ่ าศัยอยูใ่ น
พื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั สารไอโอดีนเพียงพอ และยังพบอีกว่า
การเสริมไอโอดีน (Iodine supplements) ให้กบั เด็ก
สามารถเพิม่ ระดับสติปัญญาได้ 2 ตัวชี้วดั ระบบเฝ้ า
ระวัง และติด ตามโรคขาดสารไอโอดีน ที่ใ ช้ อ ยู่ ใ น
ปั จจุบนั คือ ค่ามัธยฐานของความเข้มข้นไอโอดีนใน
ปั สสาวะ และความครอบคลุมของการใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนทีม่ สี ารไอโอดีนเพียงพอในครัวเรือน 3 จาก
ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าเด็กอายุ 6-12
ปี ในภู ม ิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้ ร ับ สาร
ไอโอดีนไม่เพียงพอ ร้อยละ 39.9 โดยเด็กกลุ่มนี้ ม ี
ค่ามัธยฐานของความเข้มข้นไอโอดีนในปั สสาวะต่ า
กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน (<100 ไมโครกรัม ต่อ ลิต ร) 4
รายงานการส ารวจสุ ข ภาพคนไทยโดยการตรวจ
ร่างกาย ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2551-2 สุขภาพเด็ก พบว่า
เด็ก ไทยมีภาวะโภชนาการของสารไอโอดีนโดยรวม
ใกล้ เ คีย งกัน ในเพศชายและเพศหญิ ง กล่ า วคื อ
เด็กชายได้รบั สารไอโอดีนจากอาหารเพียงพอ ร้อย
ละ 36.8 ในขณะที่เด็กชายที่ได้รบั สารไอโอดีน ไม่
เพียงพอมีรอ้ ยละ 33.5 การสารวจในเด็กหญิงพบว่า
เด็กได้รบั สารไอโอดีน จากอาหารเพีย งพอ ร้อยละ
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35.5 ในขณะที่ เ ด็ ก หญิ ง ที่ ไ ด้ ร ับ สารไอโอดี น ไม่
เพีย งพอมีร้อยละ 36.2 ในการวัด ระดับ สติปั ญ ญา
พบว่าค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาของเด็กไทย อายุ 61 4 ปี คื อ 9 1 .4 โ ด ย ก ลุ่ ม เ ด็ ก ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเฉลีย่ ระดับสติปัญญาอยู่ท่ี
93.6 ซึ่ ง ระดั บ สติ ปั ญญาปกติ อ ยู่ ท่ี 90-109 แต่
อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า จ านวนเด็ ก ไทยที่ ม ี ร ะดั บ
สติปั ญ ญาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมีม ากถึงร้อยละ
49. 95
การป้ องกันการขาดสารไอโอดีนทีถ่ ูกใช้กนั
อย่างแพร่หลายทัวโลกคื
่
อการส่งเสริม การบริโภค
เกลือเสริม ไอโอดีน เกลือเสริม ไอโอดีน เป็ นวิธีท่ีม ี
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด ในการควบคุ ม การขาดสาร
ไอโอดีน อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่อาจไม่สามารถ
ใช้เกลือ เสริม ไอโอดีน ในการควบคุ ม การขาดสาร
ไอโอดีนได้ โดยเฉพาะพื้นทีห่ ่างไกลทีก่ ารเผยแพร่
ข้ อ มู ล ไม่ ดี 1,6 จากการทบทวนอย่ า งเป็ นระบบ
(Systematic review) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การบริโ ภค
เกลือเสริม ไอโอดีน มีผลต่ อการลดความเสี่ย งของ
การเกิ ด โรคคอพอก โรคเอ๋ อ และการขาดสาร
ไอโอดีน และยังสามารถเพิ่มระดับ สติปั ญญา (IQ)
ได้7 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาการบริโภคเกลือ
เสริม ไอโอดีน และหาปริม าณสารไอโอดีน ในเกลือ
บริโ ภค เพื่ อ ใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ในการสนั บ สนุ น การ
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนทีไ่ ด้มาตรฐานและป้ องกัน
โรคขาดสารไอโอดีนต่อไป
รูปแบบการวิ จยั
งานวิจ ัย นี้ เป็ นการวิจ ัย เชิงพรรณนาแบบ
ภาคตั ด ขวาง เก็ บ ข้ อ มู ล ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สาร
ไอโอดี น และการ บริโ ภคเกลื อ เสริม ไอโอดี น ใน
ครัวเรือนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย
และหาปริ ม าณ สารไอโอดี น ในเกลื อ บริโ ภคที่
ครัวเรือนของนักเรียนใช้ปรุงอาหารเป็ นประจา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้แ ก่ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 ทีก่ าลังศึกษาในโรงเรียนพืน้ ที่
ต าบลเชีย งเครือ อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด สกลนคร
จ านวน 104 คน ระยะเวลาในการศึก ษาระหว่ า ง
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เดือนมีน าคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีน าคม พ.ศ.
2560
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ผ่านการอนุ มตั กิ ารทาวิจยั ใน
คนจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ใน
คน โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุ พ ราชสว่ างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร (รหัสโครงการ 262/2560)
ประชากรในการศึก ษาครัง้ นี้ คือ นั ก เรีย น
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 จานวน 6 โรงเรียน
ในพื้ น ที่ ต าบลเชี ย งเครื อ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สกลนคร จานวน 159 คน8 กลุ่มตัวอย่างได้จากการ
คานวณขนาดตัวอย่างเพื่อหาสัดส่วนของประชากร
กรณี ป ระชากรมี ข นาดเล็ ก ดัง ต่ อ ไปนี้ (N=159,
e=0.05, Zα/2=1.96, P=0.74 ได้จ ากสัด ส่วนของ
การศึกษาการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน9)
n = NZ2 α/2 P(1-P)
e2(N-1) + Z2α/2 P(1-P)
ดังนัน้ ได้ขนาดตัวอย่าง 104 คน
กลุ่มตัวอย่างและวิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มโดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
อย่ า งง่า ย โดยการจับ ฉลากรายชื่อ นั ก เรีย นตาม
สัด ส่ ว นจ านวนนั ก เรีย นของแต่ ล ะโรงเรีย นใน 6
โรงเรีย นพื้ น ที่ ต าบลเชี ย งเครือ โดยแบ่ ง เป็ น 3
ระดับชัน้ คือประถมศึกษาปี ท่ี 4, 5 และ 6 จนครบ
จานวน 104 คน ซึ่งจะได้ตวั แทนนักเรีย น 3 ชัน้ ปี
ของแต่ละโรงเรียน
วิ ธีการสุ่มตัวอย่างเกลือบริ โภค
ผูว้ จิ ยั สอนวิธกี ารตักเกลือให้กบั นักเรียนที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างทุกคนแล้วแจกถุงซิปสาหรับเก็บ
ตัวอย่าง เกลือบริโภคให้กบั นักเรียน โดยนักเรียนนา
ตัวอย่างเกลือบริโภคทีบ่ รรจุในถุงซิปส่งคืนผูว้ จิ ยั ใน
วัน ถัด ไป วิธีก ารตักเกลือมีด ังนี้ 1) ตัว อย่า งเกลือ
บริโภคต้องเป็ นเกลือที่ครัวเรือนนักเรียนใช้ในการ
บริโภคหรือปรุงอาหารเป็ นประจาทุกวัน 2) สุ่มตัก
เกลือบริโภคจากภาชนะบรรจุ จานวน 4 ช้อนโต๊ ะ
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ในทิศทางบน ล่าง ซ้าย และขวาของภาชนะบรรจุ
เกลือ 3) บรรจุตวั อย่างเกลือบริโภคทีต่ กั ลงในถุงซิป
ซึ่งระบุรหัสตัวอย่าง วัน เดือน และปี ท่ที าการเก็บ
และปิ ดถุงซิปให้สนิท
เครื่ อ งมื อ เก็ บ ข้ อ มู ล การบริ โ ภคเกลื อ เสริ ม
ไอโอดีน
ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถามจากการประยุกต์
งาน วิ จ ั ย ใน อ ดี ต 1 0 ,1 1 ได้ ค่ าค ว าม เที่ ย งต รง
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถาม
ทัง้ ชุดเท่ากับ 0.6
เครื่องมือที่ ใช้วิเคราะห์หาปริ มาณสารไอโอดีน
วิเคราะห์ห าปริม าณสารไอโอดีน ในเกลือ
บริโภคโดยวิธี Iodometric titration ตามขัน้ ตอนของ
คู่มอื การเฝ้ าระวังเกลือเสริมไอโอดีน 12 โดยชังเกลื
่ อ
10 กรัม เติม น้ า กลัน่ 50 ml ละลายเกลือ จนหมด
เติม 2N H2SO4 จานวน 1 ml จากนัน้ เติม 10% KI
จานวน 5 ml ถ้ามีไอโอดีนจะได้สารละลายสีเหลือง
จากนัน้ ปิ ดปากขวดและเก็บในทีม่ ดื 10 นาที เตรียม
0 .0 0 5 M Sodium thiosulfate ก่ อ น ใช้ ท า ก า ร
standardization ตามวิธีม าตรฐาน 12 จากนัน้ น าไป
ไตเตรทกับ สารละลายเกลื อ ตั ว อย่ า งจนกระทั ง่
เปลี่ยนจากสีเหลืองอ่อนเป็ นสีชมพูและจางหายไป
ในที่สุ ด บัน ทึก ปริม าตร Sodium thiosulfate ที่ใ ช้
แล้วนาไปคานวณหาปริมาณไอโอดีน
การแปลผลวิ เคราะห์ปริ มาณสารไอโอดีน
ปริมาณสารไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน (เกลือ
เสริมไอโอดีนทีม่ คี ุณภาพ) คือ เกลือบริโภคที่ตรวจ
พบปริมาณสารไอโอดีนอยู่ระหว่าง 20-40 มิลลิกรัม
ต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม (20-40 พีพเี อ็ม)13 โดย
แสดงผลเป็ นค่าร้อยละ
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ระดับ ความรู้ และการ
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนถูกวิเคราะห์ด้วยความถี่
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ความสัมพัน ธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและความรู้
เกี่ย วกับ สารไอโอดี น กับ การบริโ ภคเกลื อ เสริม
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ไอโอดี น วิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ ไ คสแวร์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
ผลการวิ จยั
ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ นนั ก เรีย นหญิ ง
จานวน 56 คน ร้อยละ 53.8 นักเรียนส่วนใหญ่เรียน
อยู่ช นั ้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 5 จานวน 38 คน ร้อยละ
36.5 ระดั บ ผลการเรีย นส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ ดี
จานวน 77 คน ร้อยละ 74.0 และอาชีพ ส่ว นใหญ่

ISSN 2630-0060 (Online)

ของผูป้ กครองคือ เกษตรกรรม จานวน 50 คน ร้อย
ละ 48.1
ความรู้เกี่ยวกับสารไอโอดีนของนักเรียน
นักเรียนมีความรูเ้ กีย่ วกับสารไอโอดีนโดย
รวมอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 54 คน ร้อยละ
51.9 ความรูอ้ ยู่ในระดับสูง จานวน 45 คน ร้อยละ
43.3 และความรูอ้ ยู่ในระดับต่ า จานวน 5 คน ร้อย
ละ 4.8 โดยความรูร้ ายข้อทีม่ คี ะแนนอยูใ่ นระดับสูงมี
จานวน 5 ข้อ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของความรูเ้ กีย่ วกับสารไอโอดีน จาแนกตามรายข้อ (n=104)
จานวนคนที่
ตอบถูก (ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

1. สารไอโอดีนช่วยในการสร้างสมอง

59 (56.7)

0.6

0.5

ปานกลาง

2. อาหารทะเลมีสารไอโอดีนจานวนมาก

75 (72.1)

0.7

0.5

สูง

3. เด็กทีข่ าดสารไอโอดีนจะทาให้เป็ นโรคคอ
พอก

76 (73.1)

0.7

0.5

สูง

4. เด็กทีข่ าดสารไอโอดีนจะทาให้ปัญญาอ่อน

67 (64.4)

0.6

0.5

ปานกลาง

5. เด็กควรรับประทานอาหารทะเลอย่างน้อย
1 ครัง้ แต่สปั ดาห์

68 (65.4)

0.7

0.5

สูง

6. เกลือทะเลกับเกลือสินเธาว์ได้จากน้าทะเล

52 (50.0)

0.5

0.5

ปานกลาง

7. สารไอโอดีนสามารถผสมได้เฉพาะใน
เกลือเท่านัน้

56 (53.8)

0.5

0.5

ปานกลาง

8. เกลือเสริมไอโอดีนป้ องกันการเกิดโรค
ปั ญญาอ่อนได้

46 (44.2)

0.4

0.5

ปานกลาง

9. การใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารเป็ น
ประจา ป้ องกันโรคคอพอกได้

68 (65.4)

0.7

0.5

สูง

10. การใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารไม่
เกีย่ วข้องกับรสชาติของอาหาร

34 (32.7)

0.7

0.5

สูง

0.6

0.5

ปานกลาง

ความรู้เกี่ยวกับสารไอโอดีน

ค่าเฉลี่ยรวม
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ตารางที่ 2
ความสัมพันธ์ของความรูเ้ กีย่ วกับสารไอโอดีนกับการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนของ
นักเรียน (n=104)
ระดับความรู้

บริ โภค

ไม่บริ โภค

ไม่ทราบชนิ ด

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

ความรูต้ ่า

2

40.0

1

20.0

2

40.0

ความรูป้ านกลาง

13

24.1

16

29.6

25

46.3

ความรูส้ งู

23

51.1

13

28.9

9

20.0

𝜒2

P-value

10.022

0.04*

*P < 0.05
การบริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีนในครัวเรือน
การบริโภคเกลือเสริม ไอโอดีน ในครัว เรือ น
ของนักเรียนพบว่ามีการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
จานวน 38 คน ร้อยละ 36.5 รองลงมาคือไม่ ทราบ
ว่าเกลือที่บริโภคเป็ น เกลือชนิด ใด จานวน 36 คน
ร้อ ยละ 34.6 และไม่ บ ริโ ภคเกลื อ เสริม ไอโอดี น
จานวน 30 คน ร้อยละ 28.8
วิ ธีการเก็บรักษาเกลือที่ ใช้บริ โภคในครัวเรือน
ของนักเรียน
ครัว เรือ นของนั ก เรีย นเก็บ เกลือ บริโภคใน
กระปุกหรือกล่องที่มฝี าปิ ด จานวน 63 คน ร้อยละ
60.6 รองลงมาคือการเก็บ ในถุงหรือกระสอบมีปิ ด
ปากถุงหรือกระสอบ จานวน 19 คน ร้อยละ 18.3
และน้อยทีส่ ุดคือการเก็บในถุงหรือกระสอบแต่ไม่ได้
ปิ ดภาชนะ จานวน 10 คน ร้อยละ 9.6
ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับการบริ โภคเกลือ
เสริ มไอโอดีน
ปั จ จัย ส่ วนบุ คคล ได้แ ก่ เพศ ระดับ ชัน้ ผล
ก า ร เรี ย น แ ล ะ อ า ชี พ ข อ งผู้ ป ก ค ร อ ง ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ใน
ครัว เรือ นของนั ก เรีย น แต่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ สาร
ไอโอดีน มีความสัม พัน ธ์กบั การบริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน ในครัวเรือนของนักเรียนอย่างมีนัย สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังตารางที่ 2

ปริ มาณสารไอโอดีนในเกลือบริ โภค
ปริมาณสารไอโอดีนในเกลือบริโภคทีต่ รวจ
พบมากที่สุด คือ 52.5 มิล ลิกรัม ต่อเกลือบริโภค 1
กิโลกรัม (พีพเี อ็ม) และน้ อยที่สุดคือ 2.8 มิลลิกรัม
ต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม (พีพเี อ็ม) ครัวเรือนที่ม ี
การบริโ ภคเกลือ ที่ม ีส ารไอโอดีน ที่ได้ม าตรฐานมี
จานวน 13 ครัวเรือน ร้อยละ 12.5 และมีปริมาณ
สารไอโอดีนในเกลือบริโภคเฉลีย่ คือ 17.7 มิลลิกรัม
ต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม (พีพเี อ็ม)
วิ จารณ์ ผลการวิ จยั
การศึก ษาครัง้ นี้ มุ่ ง ศึก ษาในนั ก เรีย นชัน้
ประถมศึกษาตอนปลายเกี่ย วกับ ความรู้เรื่อ งสาร
ไอโอดีน และเกลือ เสริม ไอโอดีน ซึ่งนั ก เรีย นส่ ว น
ใหญ่มคี วามรูเ้ รือ่ งสารไอโอดีนทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ เช่น
การขาดสารไอโอดีนทาให้เกิดโรคขาดสารไอโอดีน
การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนสามารถป้ องกันโรค
คอพอกได้ แต่ยงั คงมีความรูน้ ้อยเกีย่ วกับเกลือเสริม
ไอโอดีน เช่น เกลือทะเลกับเกลือสินเธาว์ได้จากน้ า
ทะเล ซึ่งหากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
กับ การบริโ ภคเกลือ เสริม ไอโอดี น พบว่ า ความรู้
เกีย่ วกับสารไอโอดีนของนักเรียนมีความสัมพันธ์กบั
การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ซึ่งการ
บริโ ภคเกลื อ เสริม ไอโอดี น ภายในครัว เรือ นของ
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นักเรียนนัน้ ไม่ถงึ ร้อยละ 50 แสดงว่าหากนักเรียนมี
ความรูท้ ถ่ี ูกต้องเกีย่ วกับเกลือเสริมไอโอดีนและสาร
ไอโอดีนจะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนและครัวเรือน
บริโ ภคเกลือ เสริม ไอโอดีน มากขึ้น อย่ างไรก็ต าม
การศึ ก ษ าครั ง้ นี้ ไม่ ส อด คล้ อ งกั บ การศึ ก ษ า
พฤติกรรมการใช้เกลือ เสริมไอโอดีนของประชาชน
ในจังหวัด สกลนคร ปี พ.ศ.2556 พบว่าประชาชนมี
การใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารทุกวัน ร้อยละ
93.314 และไม่ส อดคล้องกับ การส ารวจพฤติกรรม
การบริโ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริม ไอโอดี น และตรวจ
คุ ณ ภาพเกลื อ บริโ ภคเสริ ม ไอโอดี น ซึ่ ง พบว่ า
ประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนร้อยละ 77.915
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน การศึกษาครัง้
นี้ ส อบถามจากนักเรีย นซึ่งไม่ใช่ผู้ป ระกอบอาหาร
หลักของครอบครัว อย่างไรก็ตามการส่งเสริม การ
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนยังคงเป็ นวิธีท่ไี ด้รบั การ
ยืน ยัน ว่ า สามารถป้ อ งกัน โรคขาดสารไอโอดีน ได้
โดยพบว่ า ประชาชนที่ ไ ด้ ร ับ สารไอโอดี น อย่ า ง
เพี ย งพอนั ้น ได้ ร ับ สารไอโอดี น จากเกลื อ เสริ ม
ไอโอดีนเป็ นหลัก16
ในขณะที่ครัว เรือนของนั กเรีย นส่ว นใหญ่
เก็บเกลือบริโภคในภาชนะที่มฝี าปิ ด การศึกษาใน
อดีต แสดงให้เห็น ว่ า ครอบครัว ที่เก็บ เกลือ เสริม
ไอโอดีนในภาชนะทีป่ ิ ดฝาได้รบั ประโยชน์จากเกลือ
เสริมไอโอดีนเพียงพอมากกว่าครอบครัวทีเ่ ก็บเกลือ
เสริมไอโอดีนในภาชนะที่ไม่ปิดฝา 17 ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
ไอโอดีน ของประชาชนในจังหวัด สกลนครปี พ.ศ.
2556 และการส ารวจพ ฤติ ก รรม การบ ริ โ ภ ค
ผลิต ภัณ ฑ์ เสริม ไอโอดีน และตรวจคุ ณ ภาพเกลือ
บริโภคเสริมไอโอดีนทีพ่ บว่าประชาชนส่วนใหญ่เก็บ
เกลื อ เสริ ม ไอโอดี น ในภาชนะที่ ปิ ดมิ ด ชิ ด 14,15
อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษ าครัง้ นี้ ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาใน
รายละเอีย ดของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ท่ีใช้เก็บ เกลือบริโภค
(packaging material) และระยะเวลาการเก็บรักษา
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ซึง่ มีผลต่อการสูญเสียสารไอโอดีนในเกลือบริโภค 18
จากการวิเคราะห์ห าปริม าณสารไอโอดีน ในเกลือ
บริโ ภคด้ ว ยวิ ธี ไ ตเตรชั น่ พบว่ า ครัว เรือ นของ
นักเรียนบริโภคเกลือทีม่ สี ารไอโอดีนทีไ่ ด้มาตรฐาน
ไม่ ถึ ง ร้อ ยละ 15 ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ การส ารวจ
พฤติกรรม การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนและ
ตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนทีว่ เิ คราะห์ปริมาณ
สารไอโอดีน ด้ ว ยวิธีไตเตรชัน่ เช่ น กัน โดยพบว่ า
ครัวเรือนใช้เกลือทีม่ สี ารไอโอดีนทีไ่ ด้มาตรฐาน ร้อย
ละ 64.7 15 ซึ่ ง กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก าหนด
มาตรการดาเนิน งานเฝ้ าระวังและติดตามโรคขาด
สารไอโอดีน โดยก าหนดความครอบคลุ ม การใช้
เกลือเสริมไอโอดีนทีม่ คี ุณภาพ (20-40 มิลลิกรัมต่อ
เกลื อ บริโ ภค 1 กิโ ลกรัม ) ในระดับ ครัว เรือ นคื อ
มากกว่า ร้อยละ 903
จุ ด เด่ น ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ใน ค รั ้ง นี้ คื อ
ท าการศึก ษาในนั ก เรีย นระดับ ประถมศึกษาตอน
ป ล าย ซึ่ งเป็ น วั ย ที่ ส าม ารถ รั บ รู้ แ ล ะเข้ า ใจ
ความส าคั ญ ของสารไอโอดี น และโรคขาดสาร
ไอโอดีน ได้ จึง สามารถใช้ใ นการวางแผนการให้
ความรูเ้ กีย่ วกับการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในเด็ก
วัยเรียนได้และเป็ นวัยทีก่ าลังเข้าสู่วยั เจริญพันธุ์ ซึ่ง
หากนักเรียนมีความรูแ้ ละนาไปปฏิบตั ไิ ด้จะสามารถ
ป้ องกันการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตัง้ ครรภ์
ได้ในอนาคต การศึกษาครัง้ นี้ใช้วธิ ไี ตเตรชันในการ
่
วิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณ สารไอโอดี น ซึ่ ง เป็ น วิ ธี
มาตรฐานในการวัด ปริม าณสารไอโอดีน ในเกลือ
บริโภคทีย่ อมรับกันทัวโลก
่
ซึ่งเป็ นวิธที ต่ี ้องใช้ผทู้ ม่ี ี
ความ ช านาญในการใช้ส ารเคมีและเครื่องแก้วใน
การวิ เ คราะห์ รวมถึ ง ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการ
วิเคราะห์ดว้ ย19
ข้อ จ ากัด ในการศึ ก ษาในครัง้ นี้ คื อ ผู้ ใ ห้
ข้อมูลการบริโภคเกลือในครัวเรือนไม่ใช่ผู้ประกอบ
อาหารหลักของครอบครัว ทาให้ไม่ทราบชนิดของ
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เกลื อ ที่ ใ ช้ บ ริโ ภคในครัว เรื อ นเป็ นประจ า และ
ตัวอย่างเกลือทีไ่ ด้จาก นักเรียนมีความไม่สม่าเสมอ
ของปริม าณ เช่ น บางตัว อย่ า งได้ ป ริม าณเกลื อ
บริโภคมากกว่า 4 ช้อนโต๊ะ บางตัวอย่างได้ปริมาณ
เกลือบริโภคน้อยกว่าปริมาณทีก่ าหนด
สรุปผลการศึกษา
การศึก ษาในครัง้ นี้ ศึก ษาในเด็ ก วัย เรีย น
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการส่งเสริมการบริโภคเกลือ
เสริม ไอโอดีน เพื่อป้ องกันโรคขาดสารไอโอดีนใน
วัยเรียน ซึ่งนักเรียนมีความรูเ้ กี่ยวกับสารไอโอดีน
อยู่ในระดับปานกลาง ความรูเ้ กีย่ วกับสารไอโอดีน
ของนั ก เรีย นมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ การบริโ ภคเกลือ
เสริมไอโอดีนในครัวเรือน ในขณะทีก่ ารบริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีน ในครัวเรือนของนักเรียนค่อนข้างต่ า
และปริม าณสารไอโอดี น ในเกลือ บริโ ภคต่ า กว่ า
เกณฑ์ ม าตรฐาน ซึ่ ง จากผลการศึ ก ษาในครัง้ นี้
สามารถใช้ในการวางแผนให้ความรูก้ บั นักเรียนและ
ส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน
ของนักเรียนได้ ข้อแนะนาในการศึกษาครัง้ ต่อไปคือ
ควรศึก ษาแหล่ ง อาหารของสารไอโอดีน อื่น ๆ ที่
นั ก เรีย นบริโ ภค ศึก ษาชนิ ด ของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ แ ละ
สถานที่ เ ก็ บ เกลื อ เสริม ไอโอดี น และวิ เ คราะห์
ปริมาณสารไอโอดีนในร่างกายของนักเรียนด้วย
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผู้อานวยการโรงเรีย น คุณ ครู
และนักเรียนทีใ่ ห้ความร่วมมือในการทาวิจยั ในครัง้ นี้
งานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ ร ับ ทุ น สนั บ สนุ นจากกอง
บ ริ ห า ร ก า ร วิ จั ย แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตเฉลิม พระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร
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