
ไอโอดนีเป็นสารอาหารทีจ่ าเป็นตอ่รา่งกาย 
ใชส้รา้งธัยรอยดฮ์อรโ์มน

มบีทบาทในการควบคมุเมตาบอลซิมึของรา่งกาย 
ควบคมุการเผาผลาญสารอาหารตา่ง ๆ ในรา่งกาย
ทีส่ าคญัคอืควบคมุการเจรญิเตบิโตของรา่งกาย
จ าเป็นตอ่การเจรญิและพฒันาการของสมอง 
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แมไ่ดรั้บไอโอดนีจากอาหาร

จะถกูน าไปสรา้งธัยรอยดฮ์อรโ์มน

ผา่นทางรก
ไปสูล่กู

       ลกูไดร้บั ฮอรโ์มนจากแม่
จะน าไปพฒันาสมองและ

การเจรญิเตบิโต
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ผลยนืยนัจากการศึกษาในลูกแกะ

ไม่ได้รับสารไอโอดีน  

       ได้รับสารไอโอดีน



Source: Legrand, 1967

ร่างกายไดรั้บไอโอดีนท่ีเพียงพอ
จะสร้างและมีเส้นใยสมอง

แตกแขนงมากมาย

ร่างกายขาดสารไอโอดีน
เส้นใยสมองจะไม่แตกแขนง

จะมีผลต่อการส่งสญัญาณ
และความเฉลียวฉลาด

ผลการศึกษาในแกะเมือ่ผ่าสมองดูพบว่า



ต่อมธยัรอยดแ์ละท่ีตั้ง
เป็นต่อมไร้ท่อทีม่ขีนาดใหญ่
ทีสุ่ดในร่างกายมนี า้หนัก15 –20 กรัม

อยู่บริเวณล าคอด้านหน้าหลอดลม 
ประมาณหลอดลมข้อที ่2-3 

ท าหนา้ทีจ่บัไอโอดนีจากอาหารทีท่านเขา้ไป 
แลว้น าไปรวมกบักรดอะมโิน Tyrosine 

เพือ่สรา้งธยัรอยดฮ์อรโ์มน triiodothyronine (T3) 
และ thyroxine (T4)  



ฮอร์โมนธัยรอยด์
สร้างจากธาตุไอโอดนี ในอาหาร หรือน า้ดืม่ทีเ่รารับประทาน

ไอโอดนีส่วนทีถู่กต่อมธัยรอยด์จับไว้ 
จะถูกเอาไปสร้างเป็นฮอร์โมน

ฮอร์โมนธัยรอยด์ มี 2 ชนิด
ฮอร์โมนธัยรอกซิน  ( T4  )

ฮอร์โมนไตรไอโอโดธัยโรนิน  ( T3)



มผีลตอ่การเจรญิเตบิโตและ
 พฒันาการทางดา้นสมองของเด็ก 

ชว่งชวีติทีก่ าลังมกีารพัฒนาของสมอง
เป็นชว่งทีว่กิฤตทีส่ดุ คอื เมือ่ตวัออ่นอาย ุ3 สปัดาห์

จนถงึชว่งอาย ุ3 ปี หลังคลอด 

- การขาดธัยรอยด์ฮอร์โมนในระยะตัวอ่อนในครรภ์ มาจากแม่ขาดสารไอโอดีน
- การเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์ ต้องพึง่ธัยรอยด์ฮอร์โมนทีม่าจากแม่  
- ถ้าแม่ได้รับสารไอโอดีนไม่เพยีงพอ จะไม่สามารถสร้างธัยรอยด์ฮอร์โมน 
  ซ่ึงเป็นสาระส าคญัยิง่ของการพฒันาสมอง ลูกทีอ่อกมาจะเป็นโรคเอ๋อ
  แต่ถ้าขาดไอโอดีนรุนแรงอาจจะแท้งหรือลูกออกมาพกิารได้ 



เอ๋อ 
ปัญญาอ่อน 1-10%

ปัญญาทึบ 5-30%

เฉ่ือยชา  อ่อนแรง 30-70%

ผลของการขาดสารไอโอดีน



8. 3 ล้านบาท



หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดนี
เดก็แรกเกดิขาดสารไอโอดนี
ประชาชนยงัขาดข้อมูล /ความรู้

โดยเฉพาะความสัมพนัธ์
ต่อระบบสมองและประสาท
ไอควิเดก็อสีานต า่กว่าทุกภาค
ในชุมชนไม่มเีกลอืเสริมไอโอดนีจ าหน่าย



• การศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2537-2538  โดยชวาลา          
เธียรธนู และคณะฯ พบว่าเดก็ทีอ่าศัยอยู่ในพืน้ทีข่าดสาร
ไอโอดนีรุนแรงจะมีระดบัเชาวน์ปัญญาต า่กว่ากลุ่มทีอ่ยู่ใน
พืน้ทีข่าดสารไอโอดนีเลก็น้อยอย่างชัดเจน 

• การทบทวนผลการศึกษาต่าง ๆ พบว่า ภายหลงัมีโปรแกรม
เสริมไอโอดนีทีม่ีประสิทธิภาพ ระดบัเชาวน์ปัญญาของ
ประชากรจะเพิม่ขึน้ประมาณ 10-15 จุด 
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ระดบัเชาวนปั์ญญา

ภาค

พฒันาการเด็กใน

ภาคเหนือดีข้ึน

อย่างชดัเจน



เปรยีบเทยีบการขาดธยัรอยดฮ์อรโ์มนในเด็กแรกเกดิกบัปญัหาพฒันาการ

สีเหลอืง  ปกติ
สีม่วง    เกอืบไม่ขาด
สีเขยีว   ขาดเลก็น้อย
สีฟ้า     ขาดปานกลาง



เปอรเ์ซนตเ์ด็กทีม่ปีญัหาพฒันาการเปรยีบเทยีบรายภาค



เปรยีบเทยีบการขาดสารไอโอดนีในหญงิต ัง้ครรภก์บัปญัหาพฒันาการในเด็ก



จากการศึกษาของหลายประเทศพบว่า โรคขาดสารไอโอดนี
ท าให้ระดบัเชาวน์ปัญญาของเดก็นักเรียนทีอ่าศัยอยู่ในบริเวณ

ทีข่าดสารไอโอดนีลดลงโดยเฉลีย่ถึง 13.5 หน่วยไอควิ

เด็กทีข่าดไอโอดนีจะม ีIQ ต า่ 

ผลของการขาดสารไอโอดนีตอ่พฒันาการทางสมอง
 จะแปรผนัตามระดบัการขาดไอโอดนี 

ขาดสารไอโอดนีเล็กนอ้ย อาจไมผ่ดิปกตทิางรา่งกายอยา่งชดัเจน 

แตย่งัคงมผีลตอ่ระดบัเชาวป์ญัญา 



ไอโอดนี
มผีลตอ่พฒันาการ

ทางดา้นสมองของเด็ก 

ชว่งชวีติ
ทีก่ าลังมกีารพัฒนาของสมอง

เป็นชว่งทีว่กิฤตทีส่ดุ 
คอื เมือ่ตวัออ่นในครรภอ์าย ุ3 สปัดาห์

จนถงึ     ชว่งอาย ุ3 ปี หลังคลอด 



รนุแรง

   ขาด
เป็นภยัเงยีบ

ปกติ

ไม่แสดง
อาการ



ถ้าร่างกายขาดฮอร์โมน
จะมีความผดิปกติในส่วนต่างๆ ดังนี ้

ด้านการเจริญเติบโต - เด็กจะเติบโตช้า ดั้งจมูกแบน ขาส้ันมากกว่าอายุจริง 
ด้านระบบประสาท - เด็กจะมีอาการซึม เช่ืองช้า 
กล้ามเนือ้ - เด็กจะมีกล้ามเนือ้อ่อนแรง ลิน้โต ท้องผูก สะดือจุ่น 
ระบบหายใจ - เด็กจะเสียงแหบเป็นหวัดบ่อยๆ 
หัวใจและหลอดเลอืด - เด็กจะตัวเย็นผวิเป็นวงลาย ตัวเขียว หัวใจอาจจะโต 
ผวิหนัง - ผวิแห้ง ผมแห้งเปราะ ขนคิว้บาง ฟันขึน้ช้า 
ระบบเลอืด - ร่างกายดูดซึมธาตุเหลก็, วติามิน B12 ลดลง 
ระบบต่อมไร้ท่อ - ในอนาคตส่งผลต่อความผดิปกตขิองประจ าเดือน 

เช่น มีระดูมากกว่าปกติ 



ตัวช้ีวดัของโรคสารไอโอดีน 
WHO, UNICEF, ICCIDD (2001)

ค่ามธัยฐานไอโอดนีในปัสสาวะ การขาดสารไอโอดนี

<20 µg/L                         ขาดสารไอโอดนีรุนแรง
20-49                              ขาดสารไอโอดนีปานกลาง
50-99                              ขาดสารไอโอดนีเลก็น้อย
100-199                         ไม่ขาดสารไอโอดนี
200-299                  สารไอโอดนีมากเกนิความต้องการ

อาจท าให้เส่ียงต่อโรคhyperthyroidism
> 300                        สารไอโอดนีทีไ่ด้รับมากเกนิไป



ปัญหาที่เกดิมาจากไหน.........

แล้วใคร
จะช่วยได้.....



วตัถปุระสงค์

เพือ่ส่งเสริมการบริโภคอาหาร
   ทีม่ีสารไอโอดีนให้เพยีงพอ
   ต่อความต้องการของร่างกาย

เพือ่ป้องกนัและควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนให้ลดลง
และไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข



เร่ิมที่เดก็
...

จดุเร ิม่ตน้ของการพฒันาชาติ







กลุม่อายุ ปรมิาณอา้งองิทีค่วรไดร้บั 
 (ไมโครกรมัตอ่วนั)

ทารก -      5  ปี 90

      6 -   12  ปี 120

     13 ปีข ึน้ไป 150

หญงิต ัง้ครรภ์ 200

หญงิใหน้มบตุร 200



อาหาร สารไอโอดนี(ไมโครกรัม)

สาหรา่ยแหง้(ส าหรับท าแกงจดื) 350

ผักหวานบา้น 10

ยอดกระทกรก 13

ยอดสะเดาลวก 18

กลว้ยน ้าวา้สกุ 12

กลว้ยหอมสกุ 12

กุง้ทะเลตัวเล็ก 59

ปลาทนูึง่ 48

เนือ้ไก่ 24



มาตรการในการควบคุมป้องกนั

เกลอืเสรมิไอโอดนี 5 กรัม (30-50 พพีเีอมไอโอดนี) 
มไีอโอดนี 150 – 250 ไมโครกรัม

ปกตคินเราบรโิภคเกลอื
ประมาณวันละ 5 กรัม หรอื 1 ชอ้นชา

 ถา้ใชเ้กลอืเสรมิไอโอดนีทีไ่ดม้าตรฐานจะไดไ้อโอดนี
เพยีงพอตอ่ความตอ้งการของรา่งกายในแตล่ะวัน 

1



เสริมสารไอโอดีนในน ้าดื่ม ด าเนินการในบางพืน้ที่
โรงเรียน ตชด. -  หมู่บ้านชาวเขา -  พืน้ทีห่่างไกล
ใชใ้นพืน้ทีท่ีม่ปัีญหามากกวา่รอ้ยละ 5 โดยใชส้ารละลายโปแตสเซยีม
ไอโอเดท หยดในน ้าดืม่ของโรงเรยีน หรอืครัวเรอืน  ของพืน้ทีท่ีม่ปัีญหา
โรคขาดสารไอโอดนี   เมือ่ดืม่น ้าวนัละ 1 ลติร จะไดรั้บสารไอโอดนี

ประมาณ 150 - 200 ไมโครกรัม 

2 ในน ้าดื่ม



น า้ปลาเสริมไอโอดนีมี
ไอโอดีน 50 มโครกรัม 
 - ตราสามแม่ครัว
- ตราเดก็สมบูรณ์
- ตราเทสโก้โลตัส 
 -  ตราชัยฉลอง 
 -   ตราปลาอ้วน

การเสรมิไอโอดนีในน ้าปลา

ระดบัครัวเรอืน เตมิสารละลาย
โปแตสเซยีมไอโอเดท ทีใ่ชห้ยดใน
น ้าดืม่ 6 หยด ตอ่น ้าปลา 1 ขวด 
(750 ml) ท าใหน้ ้าปลา 10 ml  มี

ไอโอดนี 50 ไมโครกรัม 

 ซอี ิว๊ขาวเสรมิไอโอดนี 

บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปูทกุยีห่อ้ 
ไดเ้ตมิสารไอโอดนีในซอง
เครือ่งปรงุรสซองบะหมี ่
โดยเตมิในปรมิาณ
 50 ไมโครกรัม 

3-4 ผล
 มไีอโอดนี
 100 ไมโครกรัม 

กลว้ยตาก

3

4

5

6



ตัวอย่าง
เคร่ืองปรุงรส
ที่มีสารไอโอดนี

เกลอื 1 ช้อนชา มีไอโอดนี 250 ไมโครกรัม



ในตลาด ขอให้มีเกลอืไอโอดนี จ าหน่าย

ในครัวเรือน ขอให้ใช้เกลอืไอโอดนีปรุงรส

ในศูนย์เดก็เลก็ขอให้ใช้เกลอืไอโอดนีในอาหารกลางวนั

ในโรงเรียนขอให้ใช้เกลอืไอโอดนีในโครงการอาหารกลางวนั

ในชุมชน ขอให้มเีกลอืไอโอดนี จ าหน่าย

ร่วมกนัสร้างหมู่บ้านไอโอดนี



...เนน้ความส าคญัของ

และเนน้ความส าคญัของไอโอดนี
ตอ่การเจรญิเตบิโต

และพัฒนาการของรา่งกาย
โดยเฉพาะระบบสมองและประสาท



 ประชาสมัพนัธผ์ลการศึกษาวิจยั

 เรือ่ง ปลารา้เสรมิไอโดดีน :  
ทางเลือกใหมใ่นการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน



                     

                 ปลาร้าทีห่มกัด้วยเกลอืเสริมไอโอดนี
          ไม่ด า ไม่เน่า



เป้าหมายการด าเนนิงาน 
โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนี

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย

ความครอบคลมุเกลอืเสรมิไอโอดนี
ทีไ่ดม้าตรฐานในครวัเรอืน

>90 %

ปรมิาณไอโอดนีในปสัสาวะ
< 100 (µg /l )
< 50 (µg /l )   

< 50 %
< 20 %

แห่งชาติ



ตัวอย่าง

ปริมาณไอโอดนี (ไมโครกรัม / 100 กรัม)

ระยะเวลาที่หมัก 3 เดอืน

ปลาร้าดบิ ปลาร้าสุก ปลาร้าปรุงแต่ง (ดบิ)
เนือ้ปลาร้า น า้ปลาร้า เนือ้ปลาร้า น า้ปลาร้า เนือ้ปลาร้า น า้ปลาร้า

บ้านท่าเรือ 2,068 1,765 3,354 3,009 2,060 1,716

บ้านโคกใหญ่ 1,632 1,685 2,680 2,113 1,061 1,509

บ้านท่าลาด 5,845 3,905 5,186 4,889 3,830 3,996

บ้านโนนฆ้อง 3,292 2,715 3,432 3,853 1,911 1,492

บ้านดอน
กอก

2,701 2,159 3,240 2,057 ไม่ปรุงแต่ง

บ้านโนน
สวรรค์

3,632 3,823 4,333 4,531 1,991 1,723

ตรวจโดย ห้องปฏิบัติการ กองโภชนาการ  





ได้ก าหนดอตัราส่วน
ของไอโอดีนที่โรงงานจะมาใช้
เพือ่การผลติเกลอืบริโภค



กฎหมายที่เกีย่วข้อง
ข้อก าหนดที่เกีย่วกบัเกลอืบริโภค

บทก าหนดโทษ



กฎหมายที่เกีย่วข้อง
1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที ่153  เร่ือง เกลอืบริโภค
2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที ่3051      เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกลอืบริโภค ปี 2545
3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที ่3052     เร่ือง
   ก าหนดมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกลอืบริโภคบริสุทธ์ิ
   ปี 2545
4 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง ก าหนดอตัราส่วน
   ของไอโอดนีที่โรงงานจะน ามาใช้เพือ่ผลติเกลอืบริโภค ปี 2550



ข้อก าหนดที่เกีย่วกบัเกลอืบริโภค
ฉบับที่ 153 เกลอืบริโภค  หมายถึง
           เกลอืแกงทีใ่ช้ปรุง หรือแต่งอาหาร มีปริมาณไอโอดนี
          ไม่น้อยกว่า 30 มลิลกิรัมต่อเกลอื 1 กโิลกรัม   

ฉบับที่ 3051 สารประกอบไอโอดนี 
     ก าหนด 30 มลิลกิรัมต่อเกลอื 1 กโิลกรัม   

ฉบับที่ 3052 เกลอืบริโภคบริสุทธ์ิ     ก าหนดสารประกอบไอโอดนี
            มลิลกิรัมต่อกโิลกรัม ไม่น้อยกว่า 30 มลิลกิรัม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดอตัราส่วนของ
   ไอโอดนีที่โรงงานจะน ามาใช้เพือ่การผลติเกลอืบริโภค พ.ศ. 2550
       มปีริมาณไอโอดนีไม่น้อยกว่า 30 มลิลกิรัมต่อเกลอื 1 กโิลกรัม    



บทก าหนดโทษ
-ตามมาตร 45  แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
  ก าหนดโทษปรับไม่เกนิ 200,000  บาท

- เมือ่ปรับแล้วยงัไม่ปฏิบัติตาม พนักงานเจ้าหนาทีจ่ะส่ังการ
  ให้ปฏิบัต ิ  หากฝ่าฝืนจะมบีทก าหนดโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี  
  หรือปรับ  ไม่เกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
  หรือปรับอกีไม่เกนิวนัละ 5,000 บาท ตลอดเวลาทีฝ่่าฝืน

- เมือ่ไม่ปฏิบัตติามจะถูกส่ังให้ปิดโรงงาน



ในตลาด ขอให้มีเกลอืไอโอดนี จ าหน่าย

ในครัวเรือน ขอให้ใช้เกลอืไอโอดนีปรุงรส

ในศูนย์เดก็เลก็ขอให้ใช้เกลอืไอโอดนีในอาหารกลางวนั

ในโรงเรียนขอให้ใช้เกลอืไอโอดนีในโครงการอาหารกลางวนั

ในชุมชน ขอให้มเีกลอืไอโอดนี จ าหน่าย



กจิกรรมการด าเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดนี/รพ.สต.ไอโอดนี
และท้องถิน่ไอโอดนี
        ****สร้างทมีงานระดบั หมู่บ้าน รพ.สตและท้องถิ่น***
๑.  อบรม อสม...สู่ความเป็นทูตไอโอดีนไอโอดนี
๒. การรนรงค์ ประชุมช้ีแจงผ่าน ส่ือบุคคล ส่ือระดบัต่างๆในชุมชน
๓. ส ารวจเฝ้าระวงัเกลอืไอโอดนีในร้านค้า และครัวเรือน  เดอืนกุมภาพนัธ์/มีนาคม ๒๕๕๔
๔. การท า  Mapping ร้านค้าและครัวเรือน ทีจ่ าหน่ายและไม่จ าหน่ายเกลอืไอโอดนี
๕. การเยีย่มร้านค้าทีไ่ม่จ าหน่ายเกลอืไอโอดนี
๖. การเยีย่มร้านค้าทีไ่ม่จ าหน่ายเกลอืไอโอดนีและบังคบัใช้กฎหมาย
๗. การเยีย่มบ้านที่ไม่จ าหน่ายเกลอืไอโอดนี และแนะน าให้ใช้เกลอืไอโอดนีในครัวเรือน
๘. การส่ือสารสาธารณะในชุมชนทุกรูปแบบ
๑๑.การก าหนดมาตรการทางสังคมส าหรับร้านค้าทีไ่ม่จ าหน่ายเกลอืไอโอดนีและครัวเรือที่ไม่ใช้
เกลอืไอโอดนี
๑๒.การเยีย่มส ารวจซ ้าในรอบที ่๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔  
๑๓.การประเมนิหมู่บ้าน/ชุมชนไอโอดีน/รพ.สต.ไอโอดีน/เทศบาลไอโอดนี.และ อบต ไอโอดีน







1. เกลอืทีจ่ าหน่ายในหมู่บ้านเป็นเกลอืเสริมไอโอดนีทีไ่ด้มาตรฐาน

2. ร้อยละ 90 ของครัวเรือนในหมู่บ้านใช้เกลอืเสริมไอโอดนี

3. มีการตรวจผลติภณัฑ์และคุณภาพเกลอือสม.อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

4. แกนน าหมู่บ้านมคีวามรู้ความเข้าใจ และให้การสนับสนุน
การด าเนินงานเกีย่วกบัโรคขาดสารไอโอดนีหรือประกาศเป็นนโยบาย
5. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ชาวบ้านมีความรู้



แบบส ารวจคุณภาพเกลือไอโอดนีในครัวเรือน/ร้านจ าหน่ายเกลอื ช่ืออสม....................

หมู่ที…่…......   ช่ือหมู่บ้าน........................ต าบล/เทศบาล/อบต......................รพ.สต..........................  อ.................................  จ...............................

ท่ี ช่ือ - สกลุ

การส ารวจคร้ังที่ 1 ธันวาคม การส ารวจคร้ังที่ 2 พฤษภาคม

เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ยีห้่อเกลอืไอโอดี เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ยีห้่อเกลอืไอโอดี

1  m มี                  m ไม่มี m มี m ไม่มี

2  m มี                  m ไม่มี m มี m ไม่มี

3  m มี                  m ไม่มี m มี m ไม่มี

4  m มี                 m ไม่มี m มี m ไม่มี

5  m มี                  m ไม่มี m มี  m ไม่มี

6  m มี                  m ไม่มี m มี m ไม่มี

7  m มี                  m ไม่มี m มี m ไม่มี

8  m มี                 m ไม่มี m มี m ไม่มี

9  m มี                  m ไม่มี m มี m ไม่มี

10  m มี                  m ไม่มี m มี m ไม่มี

11  m มี                  m ไม่มี m มี m ไม่มี

12  m มี                   m ไม่มี m มี m ไม่มี

13  m มี                  m ไม่มี m มี m ไม่มี

14  m มี                  m ไม่มี m มี m ไม่มี

15  m มี                 m ไม่มี m มี m ไม่มี

16  m มี                  m ไม่มี m มี m ไม่มี

1  m มี m ไม่มี m มี m ไม่มี

2  m มี m ไม่มี m มี m ไม่มี

3  m มี m ไม่มี m มี m ไม่มี



การตรวจคุณภาพ
เกลอืเสริมไอโอดีน



ชดุตรวจสอบภาคสนามส าหรบัไอโอดีนในเกลือ

I-Kit

อ่านค่า ppm ไอโอดีนโดยประมาณ



วิธีการใช ้I-Kit

1. ใช้ช้อนที่ให้มาตกัเกลอืให้พอดเีตม็ขอบช้อน (อย่าให้พูนช้อน)
2. เทเกลอืลงบนแผ่นพลาสติกที่มากบัชุดตรวจสอบ
3. เขย่าขวดน า้ยาและหยดน า้ยา 3 หยด ลงบนเกลอื
4. ผสมน า้ยาและเกลอืให้เข้ากนั โดยใช้ปลายช้อนคนให้เป็นวงขนาดเท่าเหรียญบาทเลก็
5. ดูสีทีเ่กดิขึน้ภายใน 1 ถึง 5 นาที
6. อ่านค่าไอโอเดทโดยประมาณ โดยเทยีบกบัแถบสีมาตรฐาน
7. ล้างแผ่นพลาสตกิและช้อนให้สะอาดเพือ่เกบ็ไว้ใช้ต่อไป

วธีิการใช้ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลอื : ไอ-คทิ (I-KIT)

แถบสีมาตรฐาน



I - Kit
สะดวก, ใชง่้าย :  ใชไ้ดท้นัทีในทุกสถานท่ี
ถกูตอ้ง, แม่นย า :

วดัไดถู้กตอ้ง 0-50 ppm iodine
correlation coef  เทียบกบั titration  = 0.9

ความคงตวัของสี :
ไม่เปล่ียนแปลง วดัตวัอย่างจ านวนมากไดพ้รอ้มกนั

ความคงทน :
อย่างนอ้ย 2 ปี

    เมื่อน ้ายาหมดอายุ สีเมื่อหยดบนเกลือจะเปลี่ยน

    จากสีน ้าเงิน เป็นสีม่วง



ขอ้ผิดพลาด

I-Kit

ไม่ท าตามวิธีใช้

  เกลือ  1  ชอ้น  +  น ้ ายา  3  หยด

อ่านสีผิดพลาด  

ควรอ่านในท่ีมีแสงสว่างพอ



•ใช้กบัโรงงานเลก็ๆ 

•การส ารวจเกลอืใน                   
ครัวเรือนและโรงเรียน

สะดวก 

รวดเร็ว
 ใชัคัด
กรอง
ราคาถูก

ใครๆกท็ าได้วิเคราะห์
ได้คร่าวๆ
QAไม่เหมาะ



เด็กแรกเกดิ

ครัวเรือนใช้เกลอื
ไอโอดนี

ในชุมชน
มเีกลอืไอโอดนี

หญงิตั้งครรภ์

...ปฏบิัตอิยา่งเรง่ดว่นเพือ่ควบคมุ
โรคดังกลา่วใหห้มดไป 

สะทอ้นขอ้มลู
ความส าคญั
ผลกระทบ

กลุม่เป้า
หมาย

บคุลากร
สาธารณสขุ

อสม.
อ
ป
ท.
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ขอขอบคุณทุกท่าน
ท่ีช่วยป้องกนัไม่ใหค้นไทยขาดไอโอดีน


