ประโยชน์ของไอโอดีน
1.ช่วยพัฒนาสมองควบคุมระบบประสาท ทาให้
ความคิดความอ่านไวขึ้น
2.ช่วยในการควบคุมน้าหนักตัว โดยการเผา
ผลาญไขมันส่วนเกิน
3.ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย
4.ช่วยทาให้ร่างกายมีพลังงาน เพิ่มความ
กระตือรือร้นได้
5.ช่วยบารุงสุขภาพเส้นผม เล็บ ผิวพรรณ และ
ฟัน ให้มีความแข็งแรง
6.ช่วยกระตุ้นการทางานของหัวใจให้ดีขึ้น
7.ช่วยกระตุ้นให้มีการหลั่งน้านมของมารดาให้
มากขึ้น
8.ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะ ควบคุมการ
กระจายตัวของน้าตามร่างกาย
9.ป้องกันไม่ให้เด็กพิการ หญิงแท้งบุตรง่าย
และอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย

อาหารที่มีไอโอดีนสูงได้แก่
1. อาหารทะเลทุกชนิด อย่างเช่น ปลาทะเล
สาหร่ายทะเล กุ้ง ปู หอย ปลาแซลมอน
ปลากะพง ปลาทู ปลาทูน่า (เพราะในน้า
ทะเลมีไอโอดีนสูง สัตว์ทะเลทุกชนิดจึง
เป็นอาหารที่มีไอโอดีนสูงไปด้วย)
2. ผลิตภัณฑ์นม นมวัว
3. ไข่
4. น้ามันตับปลา
5. กระเทียม
6. ผักกาดเขียว ผักขม
7. โยเกิร์ต
8. เมล็ดงา ถั่วเมล็ดแบน
9. สตรอเบอรรี่
10. เกลือทะเล
11. ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนทุกชนิด เช่น
เกลือเสริมไอโอดีน
น้าดื่มเสริมไอโอดีน
น้าปลาเสริมไอโอดีน
ซีอิ๊วขาวเสริมไอโอดีน
บะหมี่เสริมไอโอดีน
ไข่สดเสริมไอโอดีน
กล้วยตากเสริมไอโอดีน

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
และงานส่งเสริมสุขภาพ
เทศบาลตาบลไม้ยา
อาเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5367-2072

ไอโอดีน (Iodine) หรือ ไอโอไดด์ แร่
ธาตุที่มีความสาคัญอย่างมากต่อการทางาน
ของต่อมไทรอยด์ ซึ่งช่วยควบคุมระบบเผา
ผลาญอาหารในร่างกาย โดยไอโอดีนที่อยู่ใน
อาหารที่เรารับประทาน มักจะอยู่ในรูปของ
เกลื อ ไอโอไดด์ หรื อ เกลื อ ไอโอเดต ซึ่ ง
ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้
สาหรับผู้ที่ขาดไอโอดีนจะส่งผลเสีย ต่อ
ร่างกายหลายอย่าง เช่น ความคิดความอ่าน
ช้ า ลง เชื่ อ งช้ า ง่ ว งซึ ม น่ าหนั ก ตั ว เพิ่ ม
ร่างกายขนาดพลังงาน หนาวง่าย ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ และเป็นโรคคอพอก
แหล่ ง ที่ พ บไอโอดี น ตามธรรมชาติ
ได้แก่ สาหร่ายทะเลสีน้าตาล อาหารทะเลทุก
ชนิด ปลาทะเล ปูหอย หัวหอม ผักที่ปลูกใน
ดินที่มีแร่ธาตุไอโอดีนสูง เป็นต้น
ผลเสี ย ของการรั บ ประทานเกิ น ขนาด
ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีผลเสียต่อร่างกายหาก
รั บ ประทานในปริ ม าณมากติ ด ต่ อ กั น แต่
อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรจะรับประทานเกิน 2
มิลลิกรัม หรือ 2,000 ไมโครกรัม ต่อวัน
และไอโอดีนที่อยู่ในรูปของยาอาจจะเป็นโทษก็
ได้หากใช้ผิดวิธี
โรคจากการขาดไอโอดีน ได้แก่ โรคคอ
พอก ต่อมไทรอยด์ทางานน้อยไป (ไฮโป

ไทรอยด์) และศัตรูของไอโอดีน ได้แก่
กระบวนการแปรูปอาหาร
จากการส ารวจของกระทรวงสาธารณสุ ข
พบว่า..ในปี 2552
พบตัวเลขน่าตกใจว่า
เด็กไทยไอคิวต่าลง เฉลี่ยที่ 91 จุดถือว่าต่ามาก
ซึ่งตามมาตรฐานสากลไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 90-110
จุด สาเหตุสาคัญองค์การอนามัยโลกและยูนิ
เซฟสรุ ป ตรงกั น ว่ า คนไทยหรื อ เด็ ก ไทยขาด
ไอโอดี น ดังนั้นจึงต้อ งเร่งแก้ไขปัญหาในกลุ่ม
เสี่ยง 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มทารกแรกเกิด ซึ่งมีปีละ
ประมาณ 8 แสนคน จะต้องตรวจเลือดทุกคน
เพื่อดูระดับไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งจะมีผลต่อความ
เฉลียวฉลาด และการเจริญเติบโตของเด็ก หาก
พบว่ า ไทรอยด์ ฮ อร์ โ มนต่ า ให้ รี บ รั ก ษา
ทันที โดยฮอร์โมนไทรอยด์จะสัมพันธ์กับ
ไอโอดีน

กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มเด็กเล็กจนถึงประชาชน
ทั่วไป เนื่องจากไอโอดีนมีความจาเป็นสาหรับ
คนทุกเพศทุกวัย สาหรับเด็กหากโตขึ้นและขาด
ไอโอดีนระดับไอคิวจะพร่อง ซึ่งองค์การอนามัย
โลกกาหนดให้ทุกประเทศเติมไอโอดีนในเกลือ
แต่ประเทศไทยยังไม่ได้บังคับ
กลุ่ ม แรกคื อ หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ห ากหญิ ง
ตั้ ง ครรภ์ ข าดไอโอดี น ลู ก ที่ ค ลอดออกมามี
โอกาสเสี่ยงพิการหรือปัญญาอ่อน จึงกาหนด
นโยบายชัด เจนว่ า ตั้ งแต่เ ดื อ นตุ ลาคม 2553
เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขให้สถานบริการ
สาธารณสุข ให้ไอโอดี นในหญิงตั้ งครรภ์ ที่ไ ป
ฝากครรภ์ ฟรี

