
 การเกบ็รกัษาชดุทดสอบ 
 ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลอืบรโิภคไอคิท (I-Kit) เก็บรักษาท่ี
อุณภมูิหอ้งโดยเกบ็ให้พน้แสง ซ่ึ งมอีายุการใช้งาน 18 เดือน  
 
ขัน้ตอนการใชช้ดุทดสอบ 

 

ชุดทดสอบไอโอเดท   
ในเกลอืเสรมิไอโอดีน
ภาคสนาม (I-Kit) 

หลกัการชดุทดสอบ 
 เพื่อเสริมมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขท่ีว่า เกลือ
เสริมไอโอดีนท่ัวประเทศต้องได้มาตรฐาน คือมีไอโอดีน 20-40 
ppm ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit) เป็นชุด
ทดสอบท่ีสามารถบอกปริมาณไอโอดีนในเกลือได้ถึง ระดับ 0-50 
ppm ได้อย่างสม่่าเสมอตลอดอายุการใช้งาน 18 เดือน ชุดทดสอบนี้
เป็นน้่ายาขวดเดียว และมีอุปกรณ์ประกอบคือ แถบสีเปรียบเทียบเพื่อ
การอ่านปริมาณไอโอดีน แผ่นพลาสติกสา่หรับผสมเกลือกับน้่ายา 
และช้อนท่ีตวงเกลือตามปริมาณท่ีก่าหนด 

ประโยชนช์ดุทดสอบ 
 ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit) 
สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเกลือได้ผสมกับไอโอดีนอย่างสม่่าเสมอหรือไม่ 
และบอกว่าเกลือเสริมไอโอดีนนั้น มีไอโอดีนตามมาตรฐานหรือไม่ 
เมื่อหยดน้่ายาบนเกลือท่ีมีไอโอเดทจะเกิดเป็นสีน้่าเงิน ซึ่งความเข้มของ
สีจะเพิ่มข้ึนตามปริมาณไอโอเดท โดยมีหน่วยเป็นพีพีเอม (ส่วนใน
ล้านส่วน) และสีท่ีเกิดข้ึนนี้จะมีความคงทนไม่ต่่ากว่าชั่วโมง ไม่จาง
หายไป ท่าให้ใช้วัดปริมาณไอโอเดท โดยเทียบกับสีจากแผ่นสี
มาตรฐาน ท่ีมากับชุดทดสอบได้อย่างแม่นย่า 

ใครบา้งควรใชช้ดุทดสอบ  
 ผูผ้ลติ ไดแ้ก ่ บุคลากรจากโรงงาน/แหลง่ผลติเกลอื
เสริมไอโอดีน สามารถใช้ I-KIT ควบคุมคุณภาพเกลือก่อนบรรจุ 
โดยสุ่มตัวอย่างเกลือท่ีผสมกับไอโอดีนตามจุดต่างๆ ของเกลือท่ีออก
จากเคร่ืองผสม และวัดปริมาณไอโอดีนโดยใช้น้่ายาจากชุดทดสอบ
หยดลงบนเกลือ ดูสีท่ีเกิดข้ึนเทียบกับแถบสีข้างกล่อง จะทราบได้ทันที
ว่าเกลือนั้นมีไอโอดีนตามมาตรฐานหรือไม่ และเกลือท่ีออกจากเคร่ือง
ผสมนั้นได้ผสมอย่างสม่่าเสมอหรือไม่  
 ผู้ควบคมุคณุภาพ ไดแ้ก ่ บุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก็จะมีเคร่ืองมือตรวจสอบ
เกลือในท้องตลาด ว่าแต่ละยี่ห้อได้มาตรฐานตามท่ีก่าหนดหรือไม่  
 ผูบ้รโิภคปลายทาง ไดแ้ก ่ อาสาสมคัรหมู่บา้น 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ครูโรงเรียน นักเรียน ผู้นา่ชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป สามารถใช้ I-KIT ตรวจสอบคุณภาพเกลือท่ีซื้อมา
บริโภค ความต่ืนตัวในการเลือกใช้เฉพาะเกลือเสริมไอโอดีนท่ีได้
มาตรฐาน เพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภคจะผลักดันให้เกิดกลไกทาง
การตลาดในการควบคุมผู้ผลิตเกลือให้ปรับปรุงคุณภาพ สินค้าของ
ตนให้ได้มาตรฐาน  

จา่นวนตวัอยา่งชดุทดสอบ 
 ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit) 
ทดสอบได้มากท่ีสุดประมาณ 80 ตัวอย่าง/กล่อง 
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 ไอโอดีน เป็นธาตุเคมีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติแต่มีการ
กระจายตัวที่ไม่สม่า่เสมอและมีมากน้อยแตกต่างกัน ในแต่ละ
พื้นที่ในภาคเหนือ ภาคอีสาน พบปริมาณไอโอดนีในธรรมชาติ
น้อยกว่า ภาคกลาง ส่วนใหญ่พบมากในดินและน้่าแถบที่ราบ
ลุ่มปากแม่น้า่ ชายทะเล และทะเล อาหารที่มีปริมาณไอโอดนี
สูง ได้แก่ พืชผักและสัตว์จากทะเลทุกชนิด เช่น กุ้ง หอย ปู 
ปลา สาหร่ายทะเล เป็นต้น 
 
 
 
 
 ไอโอดีน ได้รบัการพสิูจนว์่าเป็นแรธ่าตสุา่คัญในการสร้าง
ไธรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งจ่าเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาทาง
สติปัญญา ร่างกาย และควบคุมระบบการเผาผลาญอาหารของ
ร่างกายแม้ก่อนที่เด็กทารกจะเกิด สมองของเด็กก็จ่าเป็นที่
จะต้องได้รบัไอโอดนีเพื่อพัฒนาเครือข่ายของระบบเซลประสาท 
ให้สามารถเชื่อมโยงได้อย่างหนาแนน่ หากปราศจากสาร
ไอโอดีนอยา่งเพียงพอ การเชื่อมโยงของระบบประสาทนี้จะไม่
หนาแนน่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถทางสติปัญญาของ
เด็กไปตลอดชีวิตได้ ระดับสติปัญญา (ไอคิว) โดยเฉล่ียในกลุ่ม
ประชากรท่ีได้รับสารไอโอดนีอย่างไม่เพียงพอ อาจต่า่กว่า
ประชากรที่ได้รับสารไอโอดนีอย่างเพียงพอได้ถึง 10-15 จุด 

ความสา่คญัของไอโอดนี 

ปรมิาณไอโอดนีทีร่า่งกายตอ้งการ 

        โดย ปกติร่างกายคนเราต้องการสารไอโอดีน
รวมกันแล้วไมเ่กนิ 1 ช้อนชา หรอืเฉลีย่แล้ว ในวันหนึง่ๆ 
ร่างกายตอ้งการสารไอโอดนีเพยีงแค่ 150 ไมโครกรัม/
คน/วันเท่านั้นแต่กข็าดไม่ไดแ้มแ้ต่วันเดยีวเพราะร่างกาย
ไม่สามารถสะสมไว้ได้ จึงจ่าเป็นตอ้งกนิอาหารท่ีมีสาร
ไอโอดีนทุกวัน สารไอโอดีนบางส่วนจะถกูน่าไปใช้ในการ
สร้างฮอร์โมนส่าหรบัการเติบโตของร่างกาย และสมอง 
ส่วนท่ีเหลือจะถูกขับออกจากร่างกาย โดยความต้องการ
ไอโอดีนแต่ละวยัจะแตกต่างกันดงันี้ 
 
 
 

ผลกระทบของการขาดไอโอดนี 

 โรคขาดสารไอโอดนีเคยถูกมองว่าเป็นปัญหา
ทางด้านร่างกายเท่านัน้ เพราะผลกระทบเพียงแต่ท่าให้ต่อม
ไธรอยด์โต (โรคคอพอก) แต่ปัจจุบันโรคขาดสารไอโอดีน
ได้รับการยอมรับว่าเป็นสาเหตุท่ีท่าให้เกิดความผิดปกติทาง
ระบบประสาทมากท่ีสุด จากภาวะการขาดสารไอโอดนีท้ัง 
หมดนบัตั้งแต่พัฒนาการทางสมองและร่างกายต่่า โรคเออ๋
และโรคคอพอก การขาดสารไอโอดีนเพยีงเลก็นอ้ยในกลุ่ม
ประชากรท่ัวไปอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถ
ในการเรยีนรู้และระดับสติปัญญาของมนษุย์ (ไอคิว) ท่ี
อาจถดถอยอย่างรนุแรงได้ การขาดสารไอโอดนีในหญิง
ตั้งครรภ์จะท่าให้ตัวออ่นมพีัฒนาการช้า ท้ังยังอาจท่าให้
เกิดการแท้งทารกตายตั้งแต่อยู่ในครรภ ์ และปัญหาอืน่ๆ 
นอกจากนั้นผลกระทบของโรคขาดสารไอโอดีนยงัท่าให้เกิด
โรคเออ๋ ผลการเรียนไม่ด ี สติปัญญาต่่า ส่าหรับในผู้ใหญ่
จะท่าให้ท่างานได้น้อยกว่าท่ีควร 

ไอโอดนีคอือะไร 
กลุม่บุคคล ปริมาณไอโอดนีที่ควรได้รบัใน 1 วนั 

(ไมโครกรมั) 

- เด็กแรกเกิด –5ป ี
- เด็กอายุ 6-12 ปี 
- เด็กอายุ 13 ปี-ผู้ใหญ่ 
- หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร 

90 
120 
150 
250 

*หมายเหตุ: ไม่ควรได้รับสารไอโอดีนเกินวันละ 500 ไมโครกรัม  

เปรยีบเทยีบการบรโิภคอาหารใหไ้ดไ้อโอดนี 150 ไมโครกรมั  

อาหาร ปริมาณอาหาร 

ปลาสีกุน 
ปลาทูนึ่งขนาดกลาง 
ปลากระบอก 
กุ้งทะเลตัวเล็ก 
สาหร่าย (สา่หรับท่าแกงจืด) 
เกลือเสริมไอโอดีน 
น้่าปลาเสริมไอโอดีน 
ไข่เสริมไอโอดีน 
บะหมี่กึ่งส่าเร็จรูปเสริมไอโอดีน  
(เติมไอโอดีนในเคร่ืองปรุงรส) 
นมสดพราสเจอร์ไรซ์ 
นมสด UHT 

31/2 ตัว 
5 ตัว 
10 ตัว 
30 ตัว 

1/4 แผ่น 
1 ช้อนชา 
3 ช้อนโต๊ะ 
3 ฟอง 

50 กรัม 
 

6 กลอ่ง (250 มิลลิลิตร) 
81/2 กลอ่ง (250มลิลิลิตร) 

เปรยีบเทยีบปรมิาณไอโอดนีทีแ่ตล่ะวยัควรไดร้บัใน 1 วนั  
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- กองควบคุมอาหาร ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  


