
 

 

 
 ไอโอดนีเป็นเกลอืแร่ทีจ่ าเป็นตอ่การสงัเคราะห์
ฮอรโ์มนไทรอกซนี การขาดสารไอโอดนีจะเป็นสาเหตหุนึง่
ของโรคคอพอก และยังสง่ผลตอ่การเจรญิของสมอง ซึง่ถา้

หญงิตัง้ครรภข์าดสารไอโอดนีในชว่งระยะตัง้ครรภ ์ ลกูที่
คลอดออกมาจะมโีอกาสเป็นปัญญาอ่อน หรอืทีเ่รยีกว่าโรค

เอ๋อ 
 ขอ้มูลการใชเ้กลอืเสรมิไอโอดนีจากกรมอนามยั ปี 
2550 พบว่ามคีวามครอบคลมุเกลอืเสรมิไอโอดนีใน

ครัวเรอืนอยู่ระหวา่งรอ้ยละ 50.6-66.8 และมเีกลอืเสรมิ
ไอโอดนีในครวัเรอืนทีไ่ดค้ณุภาพมาตรฐานทีม่ปีรมิาณ

เกลอืไอโอดนีมากกวา่ 30 มลิลกิรัม / กโิลกรมั ในปรมิาณ
เพยีงรอ้ยละ 54 เทา่นัน้ ซ ึง่กรมอนามัยไดม้มีาตรการ
เร่งดว่นในขณะนี้คอื การสง่เสรมิใหท้กุครัวเรอืนมกีารใช ้

เกลอืเสรมิไอโอดนีทีไ่ดค้ณุภาพมาตรฐาน ตาม
พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ ฉบับที ่153 พ.ศ. 2537 (มปีรมิาณไอโอดนีใน
เกลอืไม่นอ้ยกว่า 30 มลิลกิรัม / กโิลกรัม) ในการปรุง

อาหารไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 70 เป็นมาตรการหลกัและใช ้

อาหารเสรมิไอโอดนีเป็นมาตรการเสรมิอกีทางหนึง่ในการ
ควบคมุและป้องกนั ซึง่การมชีดุตรวจสอบทางภาคสนาม

อย่างง่ายเพือ่การตรวจสอบปรมิาณไอโอดนีในเกลอืจะเป็น
ทางหนึง่ในการสง่เสรมิใหท้อ้งถิน่ ประชาชนและผูผ้ลติ

เกลอืมสีว่นร่วมตรวจสอบและพัฒนาคณุภาพของเกลอืใหม้ี
ปรมิาณไอโอดนีในปรมิาณทีเ่หมาะสม 
 ศนูยห์อ้งปฏบิัตกิารกรมอนามยัจงึไดค้ดิคน้ชดุ

ตรวจสอบไอโอดนีในเกลอืทางภาคสนาม (อ36) โดยใช ้

หลกัการ Colorimetric Method ซ ึง่สามารถตรวจสอบ
ปรมิาณในเกลอื ในชว่งทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 0, 5, 10, 20, 

30, 40 และ 50 มลิลกิรัม / กโิลกรัม การตรวจสอบ
ไอโอดนีในเกลอืดว้ยวธิดีงักลา่วเป็นวธิทีีง่่าย สะดวก มี

ความถกูตอ้งน่าเชือ่ถอืและราคาประหยัด โดยการอา่นคา่
ปรมิาณไอโอดนีในเกลอืจากการเปรยีบเทยีบสกีบัแผน่
เทยีบสมีาตรฐานของชดุตรวจสอบไอโอดนีในเกลอืทาง

ภาคสนาม (อ36) 

 จากการศกึษาวจิัยพบวา่การตรวจสอบไอโอดนีใน

เกลอืทางภาคสนาม (อ36) ตามขัน้ตอนและวธิกีาร
ตรวจสอบทีถ่กูตอ้งแลว้พบวา่ใหค้วามถูกตอ้งน่าเชือ่ถอื ซึง่
สอดคลอ้งกบัการวเิคราะหด์ว้ยวธิมีาตรฐานใน

หอ้งปฏบิัตกิาร ซึง่ทัง้สองวธิไีม่แตกตา่งกนัอยา่งมี
นัยส าคญั และไดค้า่สมัประสทิธิส์หสมัพันธ ์ (correlation 
coefficient) 0.997 ทีร่ะดบัความเชือ่มั่น 95% 
 

 
วสัดอุปุกรณ์ 
1. กลอ่งพลาสตกิใสสีเ่หลีย่มผนืผา้ ภายในกลอ่งมกีาร

แบ่งกัน้เป็นชอ่งใหไ้ดส้ดัสว่นกบัขวดแกว้ทีใ่สส่ี

มาตรฐานจ านวน 5 ชอ่ง ตดิฉลากดา้นหนา้และดา้นหลงั
แสดงชือ่ชดุตรวจสอบไอโอดนีในเกลอื และวธิกีารใช ้

ชดุตรวจสอบ 

     
          รูปดา้นหนา้        รูปดา้นหลงั 
 

2. แผ่นเทยีบสมีาตรฐานไอโอดนีระดบัความเขม้ขน้ 0, 5, 

10, 30, 40 และ 50 มลิลกิรัมตอ่กโิลกรัม จ านวน 1 
แผ่น 

3. ขวดหยดพลาสตกิขนาดความจุ 17 มลิลลิติร บรรจุ
สารเคม ี1 จ านวน 2 ขวด 

4. ขวดหยดพลาสตกิขนาดความจุ 17 มลิลลิติร บรรจุ

สารเคม ี2 จ านวน 2 ขวด 
5. ชอ้นคน และชอ้นยาขนาดความจุ 5 มลิลลิตร อย่างละ 
1 คนั 

6. แผ่นพลาสตกิขาวขนาด 3x6 เซ็นตเิมตร (กวา้งxยาว) 
จ านวน 1 แผ่น 

หมายเหต:ุ  สารเคม ี1 และสารเคม ี2 มปีรมิาตณเพยีงพอ
ส าหรับการตรวจสอบไอโอดนีในเกลอื จ านวน 
220 ตวัอย่าง 

 

 
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ชดุตรวจสอบไอโอดนีในเกลอื 

1.1. แผ่นพลาสตกิขาวขนาด 3x6 เซ็นตเิมตร (กวา้ง x 
ยาว) 1 แผ่น 

1.2. ชอ้นคน และชอ้นยาขนาดความจุ 5 มลิลลิติร 
อย่างละ 1 คนั 

1.3. ชอ้นคน และชอ้นยาขนาดบรรจุสารเคม ี 1 และ
ขวดหยดพลาสตกิ บรรจุสารเคม ี 2 อย่างละ 2 
ขวด 

1.4. แผ่นเทยีบสมีาตรฐานไอโอดนีระดบัความเขม้ขน้ 
0, 5, 10, 20, 30, 40 และ 50  มลิลกิรัมตอ่

กโิลกรัม จ านวน 1 แผ่น 

 
2. ใชช้อ้นคน ตกัเกลอืทีต่อ้งการตรวจสอบ จ านวน 2 ชอ้น

เต็มพอดขีอบชอ้นลงบนชอ้นยา ขนาดความจุ 5 
มลิลลิติร 

 
3. หยดสารเคม ี1 จ านวน 3 หยด ลงบนเกลอืในชอ้นยา 



 

 

 
4. ตามดว้ยการหยดสารเคม ี2  จ านวน 3 หยด ลงบนเกลอื
ในชอ้นยา 

 
5. ผสมเกลอืและสารเคมทีัง้สองชนดิใหเ้ขา้กนัโดยใช ้

ปลายชอ้นคน คนเป็นวงกลม ประมาณ 30 รอบ 

 
6. เทสว่นทีเ่ป็นสารละลายลงบนแผน่พลาสตกิขาวใหเ้ป็น

วง 

 
7. อ่านคา่ปรมิาณไอโอดนีในเกลอืทีต่รวจไดโ้ดยการเทยีบ

สทีีเ่กดิข ึน้กบัแผน่เทยีบสมีาตรฐานไอโอดนี 
 

 
1. อย่าใหส้ารเคม ี1 และสารเคม ี2 ปนเป้ือนในน ้าดืม่ 
2. เก็บสารเคม ี1 และสารเคม ี2 ใหพ้น้มอืเด็ก 
3. ถา้สารเคม ี 1 และสารเคม ี 2 ถกูผวิหนังใหร้บีลา้งออก

ดว้ยน ้าสะอาด 
4. เก็บรักษาชดุตรวจสอบไอโอดนีในน ้าบรโิภค (อ36) ใน

ทีแ่หง้ อย่าใหถ้กูแสงแดด และเก็บรักษาในทีอุ่ณหภมูิ
ไม่เกนิ 30 ˚C 

 

 
1. เทตวัอย่างเกลอืและของเหลวบนแผ่นพลาสตกิขาวลง

โถชกัโครก 
2. ลา้งชอ้นคน ชอ้นยาขนาดบรรจุ 5 มลิลลิตร และแผ่น
พลาสตกิขาวทีใ่ชง้านแลว้ดว้ยน ้ายาลา้งเครือ่งแกว้และ

ลา้งออกดว้ยน ้าประปาหลาย ๆ ครัง้จนสะอาด เชด็ให ้
แหง้ เพือ่การการใชง้านครัง้ตอ่ไป 

 

 
สารเคม ี1 และสารเคม ี2 มอีายกุารใชง้านไม่เกนิ 1 ปี 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่153 พ.ศ. 2537 

มาตรฐานเกลอืบรโิภค 
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