เกลือบริโภคที่ดีตองมีไอโอดีน
เกลือ เปนเครื่องปรุงรสอาหารชนิดหนึ่งที่ตองมีประจําครัวของทุกครัวเรือน ใชปรุงรสเค็ม
ในการประกอบอาหารและใชถนอมอาหาร เชน การหมัก การดอง เพื่อเก็บไวรับประทานใน
ยามขาดบางทานอาจจะคิดวาน้ําปลาก็สามารถใชปรุงรสอาหารใหความเค็มได เชนเดียวกับ
เกลือและคอนขางสะดวกกวาการใชเกลือ แตอยางไรก็ตามน้ําปลาก็อาจจะทําใหรสชาติของ
อาหารเสียไปไดหรือทําใหอาหารเหม็นคาวไมนาบริโภค อีกทั้งไมสามารถนําน้ําปลามาถนอม
อาหารโดยการหมัก การดอง ได เกลือจึงเปนเครื่องปรุงรสอาหารที่นิยมใชในการบริโภค
กันมาก และมีราคาถูกกวาน้ําปลาอีกดวย ลองมาติดตามเกร็ดความรูเกี่ยวกับเกลือบริโภค
กันเถอะ
ความหมายเกลือบริโภค
'เกลือบริโภค' ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537) เรื่อง
เกลือ
บริโภค หมายถึง เกลือแกงที่ใชปรุงหรือแตงรสอาหาร ซึ่งบรรจุอยูในภาชนะที่พรอมจําหนาย
โดยตรงตอผูบริโภค
ไอโอดีน คืออะไร?
'ไอโอดีน' คือ ธาตุที่เกิดในธรรมชาติ มีมากในสัตวและพืชในทะเล เปนธาตุที่จําเปนแก
รางกาย แมรา งกายจะตองการเพียงเล็กนอยแตก็ขาดไมไดเชนกัน
ความสําคัญของไอโอดีนตอรางกาย
'ไอโอดีน'เปนสารอาหารที่จําเปนตอรางกายใชในการสรางฮอรโมนซึ่งชื่อวา'ธัยรอกซิน'
ฮอรโมนนี้จะกระตุนใหเกิดการเจริญเติบโต และพัฒนาการของอวัยวะตาง ๆ โดยเฉพาะระบบ
สมองและระบบประสาท พรอมทั้งควบคุมอวัยวะตาง ๆ ในรางกายไดอยางปกติ นอกจากนี้ยังมี
ผลตอการสรางโปรตีนของกลามเนื้อในสวนตางๆของรางกาย การเปลี่ยนแปลงและการเผา
ผลาญคารโบไฮเดรต ไขมัน และวิตามิน หากเกิดภาวะที่รางกายไดรับสารไอโอดีนไมเพียงพอ
กับ
ความตองการของรางกายเปนประจํา จะมีผลตอการสรางธัยรอยดฮอรโมน เกิดการเสียสมดุล
ในควบคุมการทํางานของตอมธัยรอยดทําใหเปนโรคขาดสารไอโอดีนขึ้นได

โรคขาดสารไอโอดีน
โรคขาดสารไอโอดีน พบในประชากรที่อาศัยอยูบนพื้นที่สูง และทองถิ่นที่หางไกลทะเล
เนื่องจากในดินและในน้ํามีสารไอโอดีนต่ํา ทําใหผูที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาวมีโอกาสเปน
โรค
ขาดสารไอโอดีนไดงาย และในปจจุบันการขาดสารไอโอดีนเปนปญหาที่กวางขวาง ครอบคลุม
พื้นที่เกินกวา 50 จังหวัด หากคิดเปนจํานวนครอบคลุมประชากรก็สูงกวา 14 ลานคน หรือ
ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ จะเห็นไดวาโรคขาดสารไอโอดีนเปนปญหาระดับ
ประเทศ ประชากรที่เปนโรคนี้จะมีคุณภาพชีวิตที่ต่ํา เปนเหตุทําใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคงของชาติบานเมืองตองประสบอุปสรรค
อาการของโรคขาดสารไอโอดีน
ผูที่เปนโรคเนื่องจากขาดสารไอโอดีน จะมีลักษณะดังตอไปนี้
1. คอพอก เกิดเนื่องจากตอมธัยรอยดมขี นาดโตกวาปกติ ถาโตมากจะกดหลอดลม
ทําใหไอ
สําลัก หายใจลําบาก กลืนอาหารลําบาก
2. ภาวะธัยรอยดฮอรโมนต่ํา
o ในผูใหญ มีอาการเกียจคราน เชื่องชา งวงซึม ผิวหนังแหง ทนความ
หนาวเย็น
ไมคอยได เสียงแหบ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ทองผูก
o ในเด็ก มีอาการเหมือนผูใหญ แลวยังพบอาการเชื่องชาทางจิตใจและ
เชาวปญญา
โดยเฉพาะในเด็กวัยแรกเกิด จะมีอาการรุนแรงทําใหเกิดภาวะปญญา
ออน
ไมสามารถแกไขได
3. ในแมที่ขาดไอโอดีนขณะตั้งครรภ ลูกที่ออกมาจะเปนโรคเออ แตถาขาด
ไอโอดีนรุนแรง
อาจจะแทงหรือลูกออกมาพิการได โรคเออมี 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 มีสติปญญาต่ํารุนแรง หูหนวก เปนใบ ระบบประสาทผิดปกติ

ทําใหเกิดอาการกระตุก ตาเหล ทาเดินผิดปกติ และกลามเนื้อทํางานไม
ประสานกัน
ลักษณะที่ 2 สติปญญาต่ํามาก การเจริญเติบโตทางรางกายชามาก เตี้ยแคระ
แกร็น ผิวหนังแหง การเจริญเติบโตทางเพศชา แตหูไมหนวก ไมเปนใบ การ
เคลื่อน
ไหวชา โดยทั่วไปตอมธัยรอยดไมโต
โรคขาดสารไอโอดีนมีความรุนแรงและมีผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศชาติ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองรีบแกไข ดวยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศ
กระทรวงฯ ฉบับที่
153 (พ.ศ.2537) เรื่อง เกลือบริโภค กําหนดใหเกลือบริโภค ซึ่งหมายถึง เกลือแกงที่ใชปรุง
หรือ
แตงรสอาหารซึ่งบรรจุอยูในภาชนะที่พรอมจําหนายโดยตรงตอผูบริโภคเทานั้นมีปริมาณ
ไอโอดีน ไมนอยกวา 30 มิลลิกรัมตอเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม
รางกายของมนุษย...จะไดรับไอโอดีนจากที่ใดบาง
โดยปกติรางกายของมนุษยเราสามารถรับไอโอดีนจากการรับประทานอาหารที่
รับประทาน
ในแตละวัน ดังตอไปนี้
1. อาหารทะเลทุกชนิด เชน สัตวทะเลและพืชทะเล ไดแก กุง หอย ปู ปลา สาหราย
ทะเล
ฯลฯ
2. พืชผักที่ขึ้นบนดินที่มีไอโอดีนสูง
3. เนื้อสัตวตาง ๆ นมและไขของสัตวบก ซึ่งขึ้นอยูกับอาหารที่สัตวกินเขาไปวามี
ปริมาณ
ไอโอดีนมากหรือนอยเพียงใด
ทําอยางไร?..... จึงจะปลอดภัยจากโรคขาดสารไอโอดีน
หากจะใหปลอดภัยจากการเปนโรคขาดสารไอโอดีนแลวละก็ ควรปฏิบัติดังนี้

1. ควรบริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีนสูง เชน อาหารทะเล และพืชผักที่มีไอโอดีน
สูง
ดังไดกลาวมาขางตน
2. ควรบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน หรือเรียกอีกอยางวา 'เกลืออนามัย' ซึ่งหางาย
ราคาถูก
3. ควรลดปริมาณการบริโภคผักดิบบางชนิด เชน ผักตระกูลกะหล่ําปลี, ถั่วเกลือง
ดิบ
ถั่วลิสงดิบ, หัวผักกาดเหลือง เนื่องจากมีสารที่ขัดขวางการใชไอโอดีนสราง
ฮอรโมนธัยรอกซิน
เกลือเสริมไอโอดีน
เนื่องจากมีประชากรในบางพื้นที่ที่อยูหางไกลจากทะเล ทําใหหาอาหารที่ไดจากทะเลมา
บริโภคลําบาก ดังนั้น เพื่อใหประชาชนไดสารไอโดดีนอยางเพียงพอและทั่วถึง กระทรวง
สาธารณสุข จึงไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537) เรื่อง เกลือ
บริโภค เปนอาหารที่กําหนด คุณภาพหรือมาตรฐาน โดยจะตองมีปริมาณไอโอดีนไมนอยกวา
30 มิลลิกรัมตอเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม ดังนั้นในการปรุงอาหารควรใชเกลือเสริมไอโอดีน
ทุกครั้ง จะไดไมเปนโรคขาดสารไอโอดีน
การเลือกซื้อเกลือบริโภค
ในการเลือกซื้อเกลือบริโภค ควรเลือกซื้อเกลือที่เสริมไอโอดีน และดูฉลากตองมีขอความ
ดังนี้
1. ชื่ออาหาร
2. ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต หรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี
3. เดือนและปที่ผลิต โดยมีขอความวา 'ผลิต' กํากับไว
4. เดือนและปที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีขอความวา 'ควรบริโภค
กอน'
กํากับไวดวย
5. น้ําหนักสุทธิเปนระบบเมตริก

6. ขอความวา 'ควรเก็บในที่รมและแหง'
เพื่อปองกันตัวคุณและคนที่คุณรักให
ปลอดภัยจากโรคขาดสารไอโอดีนควรหันมา บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนโดยซื้อ
เกลือเสริมไอโอดีนมาใชปรุงอาหารในครัวเรือนและกอนซื้อควรดูฉลาก วามีชื่อ
อาหาร ชื่อที่ตั้งผูผลิต เดือนปที่ผลิต และเดือนปที่อาหารยังมีคุณภาพมาตรฐานดี
ทานก็จะไดเกลือบริโภคที่ถูกสุขอนามัย

