
ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 

1.ชื่อผลงานเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเกลือ หรือผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนและยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิง
ตั้งครรภ ในจังหวัดนครราชสีมา ป 2554 
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ  เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2554 
3. สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติ  85 % 
4. ผูรวมจัดทําผลงาน (ถาม)ี  
 4.1 นางสุจิตรา   สุมนนอก สัดสวนของผลงาน       15 % 

5. บทคัดยอ 
ไอโอดีนเปนสารที่รางกายตองการเพียงเล็กนอยแตมีความสําคัญตอทุกชวงอายุ จากการศึกษา

สถานการณของประเทศ พบการขาดสารไอโอดีนในทุกกลุมอายุ แตการขาดในระยะตั้งครรภจะสงผลตอ
การพัฒนาทางสมอง สติปญญาและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเกลือหรือผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน และการรับประทานยาเม็ด
เสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภในจังหวัดนครราชสีมา ประชากรคือหญิงตั้งครรภในจังหวัดนครราชสีมาซึ่ง
มาฝากครรภในโรงพยาบาลของรัฐบาล ซึ่งไดรับการสนับสนุนยาเม็ดเสริมไอโอดีน กลุมตัวอยางคือหญิง
ตั้งครรภรายเกาที่มาฝากครรภในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2554 จํานวน 343 ราย เครื่องมือที่ใชเปน
แบบทดสอบความรูซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.70 และแบบทดสอบทัศนคติมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.81 สถิติที่ใชคือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการศึกษาพบวา  หญิงตั้งครรภสวนใหญเคยไดรับความรูเรื่องโรคขาดสารไอโอดีนรอยละ 88.0 
แหลงความรูที่ไดรับคือ เจาหนาที่สาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุข และแผนพับรอยละ 61.8, 42.3 และ 
41.1 ตามลําดับ มีความรูในระดับดีรอยละ 80.0 มีทัศนคติในระดับสูงรอยละ 96.8 ใชเกลือหรือผลิตภัณฑ
เสริมไอโอดีนทุกวันรอยละ 83.4 และรอยละ 90.7 ทราบวาเปนเกลือหรือผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนโดยดู
ฉลากโภชนาการ สาเหตุที่ใชเกลือหรือผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนเนื่องจาก ปองกันโรคคอพอก พัฒนาสมอง
ทารก หาซื้อไดงาย เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุขแนะนํา และโฆษณาโทรทัศน “เพิ่ม
ไอโอดีนเพิ่มไอคิว” รอยละ 66.8, 64.4, 55.1, 54.7 และ 47.2 ตามลําดับ สวนใหญซื้อเกลือและผลิตภัณฑ
เสริมไอโอดีนที่รานคาในหมูบาน หางสรรพสินคาและรานคาในตลาดรอยละ 55.7, 26.8 และ 16.0 
ตามลําดับ ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีนรอยละ 92.3 ซึ่งพบวารับประทานทุกวันรอยละ 63.7 และ 4-6 วันตอ
สัปดาหรอยละ 29.3 ไมไดรับยารอยละ 7.6 สาเหตุจากโรงพยาบาลไมไดจายยาเม็ดเสริมไอโอดีน 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา เจาหนาที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข มีการใหความรู
หญิงตั้งครรภ การเขาถึงเกลือและผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนในระดับหมูบานเขาถึงไดงาย การกระจายยาเม็ด
เสริมไอโอดีนคอนขางทั่วถึง แตมีหญิงตั้งครรภบางสวนที่ไมไดรับยาหรือไดรับยาแตไมไดรับประทานทุกวัน 
จึงควรมีระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผลของการกระจายยา และการใหสุขศึกษาในคลินิกฝากครรภตอไป 

คําสําคัญ   :  การบริโภคสารไอโอดีน หญิงตั้งครรภ พฤติกรรมการบริโภค 
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6.  บทนํา   
 ภาวะขาดสารไอโอดีนเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของทุกประเทศ จากผลการศึกษาวิจัยทั่วโลก
พบการขาดสารไอโอดีนในทุกกลุมอาย ุ  แตจะสงผลรายแรงในกลุมทารกตั้งแตอยูในครรภมารดาจนถึงอายุ 
3 ป  โดยหญิงตั้งครรภที่มีภาวะขาดสารไอโอดีนแมเพียงเล็กนอย  ก็จะสงผลใหทารกในครรภมีพัฒนาการ
ทางสมองไมเต็มที่  และอาจทําใหทารกตายในครรภ แทง หรือพิการ หากขาดสารไอโอดีนระดับปานกลาง
จะทําใหเด็กมีสติปญญาดอย  การเรียนรูไมเต็มศักยภาพมีผลลดความเฉลียวฉลาดหรือไอคิวของเด็กไดถึง 
10 - 15 จุด(1) และหากขาดไอโอดีนในระดับรุนแรงมากก็สงผลใหสมองของทารกไมสามารถพัฒนาไดอยาง
เต็มศักยภาพจนถึงขั้นปญญาออน และในกลุมผูใหญที่ไมไดรับสารไอโอดีนอยางเพียงพอก็จะทําใหเกิด
อาการออนเพลียเฉื่อยชา ทําใหความสามารถในการทํางานและการเลี้ยงดูครอบครัวลดลงตามไปดวย(1) 
สวนการเขาถึงเกลือไอโอดีนของครัวเรือนก็ต่ํากวาเปาหมาย ดังนั้นจึงมียุทธศาสตรการควบคุมปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในป 2554-2556 โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตรคือ เกลือเสริมไอโอดีนถวนหนา การสื่อสาร
สังคม  การบริหารจัดการและสรางความเขมแข็งภาคีเครือขาย  วิจัยและปฏิบัติการ และ มาตรการเสริม
เฉพาะหนาหรือมาตรการเสริมอื่นๆ    สําหรับประเทศไทยเองไดมีมาตรการใหเสริมไอโอดีนตั้งแตป 2535 
แตพบวาภาวะขาดสารไอโอดีนยังเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ(2)   
 องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)  สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน (International Council for Control of Iodine deficiency disorders: CCIDD)  และ
องคการกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (United Nations Children,s Fund : UNICEF)    ได
กําหนดใหพื้นที่ที่เด็กทารกมีฮอรโมนกระตุนตอมธัยรอยดมากกวา 11.25  มิลลิยูนิตตอลิตร  มากกวารอย
ละ 3  เปนพื้นที่ขาดไอโอดีน(3)  ซึ่งแสดงวาประเทศไทยยังมีภาวะขาดสารไอโอดีน และ เมื่อพิจารณาความ
ครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีนที่ไดมาตรฐานในครัวเรือน (≥ 30 ppm) ในป 2550 – 2552 พบรอยละ 49.1, 
80.1 และ 79.8  ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาเปาหมายองคการอนามัยโลกที่กําหนดไววา เพื่อใหมั่นใจไดวา
ประชาชนไดรับสารไอโอดีนเพียงพอ การครอบคลุมเกลือไอโอดีนที่ไดคุณภาพในครัวเรือนตองไมนอยกวา
รอยละ 90(4)   

จากการสํารวจสถานการณภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 
2550 – 2553 พบวาต่ํากวามาตรฐาน คือเทากับ 108.2, 125.5, 117.8 และ 142.4 ไมโครกรัมตอลิตร
ตามลําดับ ทั้งนี้คามาตรฐานเทากับ 150 ไมโครกรัมตอลิตร(4) สําหรับในทารกแรกเกิดพบวา ระดับฮอรโมน
กระตุนตอมธัยรอยด (Thyriod Stimulating Hormone: TSH) ที่มากกวา11.25 มิลลิยูนิตตอลิตร ในป 
2550 - 2552 คิดเปนรอยละ 13.5, 15.2 และ 15.2 ตามลําดับ(3)    

สถานการณโรคขาดสารไอโอดีนของของจังหวัดในเขต 14 คือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 
สุรินทร ในป 2553 พบวา คามัธยฐานระดับไอโอดีนในปสสาวะหญิงตั้งครรภเทากับ 170.5, 54.8 219.5 
และ 143.4 ไมโครกรัมตอลิตร ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ตามลําดับ และสัดสวนระดับ
ไอโอดีนในปสสาวะต่ํากวา 150 ไมโครกรัมตอลิตร คิดเปนรอยละ 67.0, 65.8, 46.3 และ 51.3 ในจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ตามลําดับ เมื่อพิจารณาระดับฮอรโมนกระตุนตอมธัยรอยดของทารก
แรกเกิดพบวา ในป 2548 – 2553 พบทารกมีระดับฮอรโมนกระตุนตอมธัยรอยดที่มากกวา 11.25 มิลลิ 
ยูนิตตอลิตร มีแนวโนมลดลงคือ รอยละ 14.4, 10.5, 9.1, 10.8, 10.7 และ 8.3 ตามลําดับ(3) และความ
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ครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดมาตรฐานในครัวเรือน (≥ 30 ppm) ในป 2550 – 2553 พบวามีแนวโนม
ที่ดีขึ้นคือ รอยละ 49.1, 80.1, 79.8 และ 92.8 ตามลําดับ(5)   

  สําหรับสถานการณโรคขาดสารไอโอดีนในจังหวัดนครราชสีมาในป 2548 – 2553 พบวา ทารก
แรกเกิดในจังหวัดนครราชสีมา มีระดับฮอรโมนกระตุนตอมธัยรอยดมากกวา 11.25 มิลลิยูนิตตอลิตร คิด
เปนรอยละ 15.00, 9.86, 9.11, 11.02, 10.89 และ 9.28 ตามลําดับ(6)   สวนความครอบคลุมเกลือเสริม
ไอโอดีนที่ไดมาตรฐานในครัวเรือน (≥ 30 ppm) ในป2550 – 2553 พบวามีแนวโนมที่ดีขึ้นคือ รอยละ 
49.1, 80.1, 79.8  และ 97.7  ตามลําดับ(6) จะเห็นวาแมแนวโนมความครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีนที่ได
มาตรฐานครัวเรือนดีขึ้น แตพบวาหญิงตั้งครรภยังไดรับสารไอโอดีนไมเพียงพอ คือ ยังมีสัดสวนของหญิง
ตั้งครรภที่มีระดับไอโอดีนในปสสาวะท่ีต่ํากวา 150 ไมโครกรัมตอลิตรรอยละ 67.0 สงผลใหทารกแรกเกิดมี
ภาวะพรองไอโอดีนตามไปดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเกลือหรือผลิตภัณฑเสริม
ไอโอดีนและยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ เพื่อใหสามารถวางแผนการสงเสริมใหหญิงตั้งครรภไดรับ
ไอโอดีนไดอยางเพียงพอเหมาะสมตอไป 

7. วัตถุประสงค  
1. เพื่อศึกษาสาเหตุการใชเกลือหรือผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน และการเขาถึงผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน

ของหญิงตั้งครรภ ในจังหวัดนครราชสีมา 
2. เพื่อประเมินความรู ทัศนคติ การบริโภคเกลือหรือผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนและการรับประทาน

ยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ ในจังหวัดนครราชสีมา 

8.  วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 
 8.1 วิธีการดําเนินงาน  

1.ขั้นเตรียมการ 
1.1 ศึกษาสถานการณภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภในประเทศ เขตการสาธารณสุขที่ 14 

(จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) 
1.2 เขียนโครงการเสนอตอผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
1.3 จัดทําแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ประกอบดวย ขอมูลและประวัติการ

ตั้งครรภ แบบประเมินความรูเกี่ยวกับไอโอดีน แบบประเมินทัศนคตเิกี่ยวกับไอโอดีน พฤติกรรมการใชเกลือ
และผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน และพฤติกรรมการรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน  

2. ขั้นดําเนินโครงการ 
2.1 คัดเลือกกลุมตัวอยางโดย สัมภาษณหญิงตั้งครรภทุกรายที่มาฝากครรภระหวางเดือน

กรกฎาคม – กันยายน 2554 จํานวน 343 คน ซึ่งเปนในชวงเวลาหลังจากที่จังหวัดนครราชสีมา มีการ
กระจายยาเม็ดเสริมไอโอดีนมาแลวเปนระยะเวลา 6 เดือน คือ มกราคม – มิถุนายน 2554  

2.2 ชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาตอกลุมตัวอยางเพ่ือขอความรวมมือในการเขารวมโครงการ 
  2.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  1. ประสานงานผูอํานวยการโรงพยาบาล ในพื้นที่เปาหมาย หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพ และ
คลินิกฝากครรภ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 
  2. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป          
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8.2 วิธีการศึกษา   
ประชากร 
 ประชากรที่ศึกษา คือ หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภในโรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดนครราชสีมา 
และไดรับการสนับสนุนยาเม็ดเสริมไอโอดีน  
 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง (Sample) คือ หญิงตั้งครรภรายเกาที่มาตรวจครรภตามนัด ระหวางเดือน กรกฎาคม 
– กันยายน 2554 จํานวน 343 คน ซึ่งเปนระยะเวลาที่ จังหวัดนครราชสีมามีการกระจายยาเม็ดเสริม
ไอโอดีนผานมาแลว 6 เดือน คือตั้งแต มกราคม – มิถุนายน 2554 โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. อาศัยอยูในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลที่มาฝากครรภ 
2. ไมมีโรคแทรกซอนระหวางตั้งครรภ 
3. ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีนระหวางการตั้งครรภ 
4. ยินดีเขารวมโครงการ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี ้ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและนําเสนอเปน 5 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป  ไดแก  เพศ อาชีพ รายได  การศึกษาและประวัติการตั้งครรภ 
สวนที่ 2   แบบประเมินความรูเกี่ยวกับไอโอดีน  เปนคําถามมีท้ังหมด 9 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก
คือ  ใชและไมใช  ถาตอบถูกในขอนั้นๆจะได 1 คะแนน  ถาตอบผิดจะได 0 คะแนน  คะแนนมีตั้งแต 0-9 
คะแนน และแบงคะแนนความรูออกเปน  3  ระดับใชการวัดผลตามเกณฑของ Bloom, 1971(7)  ดังนี้ 
 ระดับดี   มีคะแนนระหวางรอยละ 80-100   (7-9 คะแนน) 
 ระดับปานกลาง  มีคะแนนระหวางรอยละ 60-79.99 (4-6 คะแนน) 
 ระดับต่ํา   มีคะแนนนอยกวารอยละ 0-59.9   (0-3คะแนน) 
สวนที่ 3   แบบประเมินทัศนคติ  เปนแบบสัมภาษณเพื่อวัดทัศนคติตามแบบของ Likert แบบ 3 ตัวเลือก 
(Likert Scale,1961 : อางในประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2534) (8) โดยใหกลุมตัวอยางเลือกตอบเพียงขอเดียว  
มีจํานวน 11 ขอและใหคะแนนดังนี้ 
  ทัศนคติดานบวก เห็นดวยให   3 คะแนน 
    ไมแนใจ   2 คะแนน 
    ไมเห็นดวย  1 คะแนน 
  ทัศนคติดานลบ  เห็นดวยให  1 คะแนน 
    ไมแนใจ   2 คะแนน 
    ไมเห็นดวย  3 คะแนน 
โดยแบงระดับทัศนคติเปน  3  ระดับ โดยใชการวัดผลแบบอางอิงเกณฑของ Bloom,1971(7) ดังนี้ 
 ทัศนคติระดับดี  มีคะแนนระหวางรอยละ 80-100     (24-33 คะแนน) 
 ทัศนคติระดับเปนกลาง มีคะแนนระหวางรอยละ 60-79.99   (12-23 คะแนน) 
 ทัศนคติระดับต่ํา  มีคะแนนนอยกวารอยละ 0-59.99    (0-11 คะแนน)       
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สวนที่  4   พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนที่ไดมาตรฐาน  เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับ  สาเหตุที่
ใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน  แหลงซื้อ  และการใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน   
สวนที่  5  พฤติกรรมการรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน  เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับ  ประเภทของยาเม็ด
เสริมไอโอดีนที่ไดรับ  ความถี่ของการรับประทานยา  อาการขางเคียงและระยะเวลาที่ไดรับยา 
 
การสรางและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนที่ใชในการสรางเครื่องมือการวิจัย ดังตอไปนี ้ 

1)  กําหนดวัตถุประสงค สมมุติฐานและขอบเขตของปญหาเพื่อกําหนดแนวทางการสรางเครื่องมือ 
2) พิจารณากลุมตัวอยางขอคําถาม เพื่องายตอการสัมภาษณและตอบคําถาม 
3) รางแบบสัมภาษณโดยใชขอคําถามตามวัตถุประสงคและขอบเขต 
4) นําแบบสัมภาษณผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดย

ผูทรงคุณวุฒิ แลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชเก็บขอมูล 
5) นําแบบสัมภาษณไปทดลองสัมภาษณหญิงตั้งครรภรายเกาที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลสีคิ้ว  

จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเที่ยง (Reliability)  ในหมวดความรูใชสูตร KR-20 ได
เทากับ 0.70  และหมวดทัศนคติวิเคราะหดวย Cronbach,s Coefficient  ไดคาสัมประสิทธ
อัลฟา (Coefficient Alpha) เทากับ 0.81   

         8.3 ขอบเขตงาน 
การวิจัยนี้เปนการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคเกลือหรือผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน และ การ

รับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภในจังหวัดนครราชสีมา โดยทําการศึกษาหญิงตั้งครรภราย
เกาทุกรายที่มาฝากครรภในชวงเวลาที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการกระจายยาเม็ดเสริมไอโอดีนมาแลวเปน
ระยะเวลา 3 เดือนคือ ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2554 จํานวน 343 คน 

 
9.  ผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแบงเปน 5 สวน คือ  
ดานขอมูลทั่วไปและประวัติการตั้งครรภ 
 9.1  สรุปผลการศึกษา 
ตาราง 1 ขอมูลทั่วไปหญิงตั้งครรภผูเขารวมโครงการ (จํานวน 343 คน) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน  รอยละ 

อายุ 
  15-19 ป 
  20-24 ป 
  25-29 ป 
  30-34 ป 
  35-39 ป 
  40 ปขึ้นไป 

 
81 
94 
75 
57 
31 
5 

 
23.6 
27.4 
21.9 
16.6 
9.0 
1.5 
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ตาราง 1 ขอมูลทั่วไปหญิงตั้งครรภผูเขารวมโครงการ (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ศาสนา 
    พุทธ 
    คริสต 
    อิสลาม 

 
340 
2 
1 

 
99.1 
0.6 
0.3 

ระดับการศึกษา 
    ไมไดเรียนหนังสือ 
    ประถมศึกษา  
    มัธยมศึกษา 
    อนุปริญญา 
    ปริญญาตรี 
    สูงกวาปริญญาตรี 
อาชีพหลัก 
   ไมไดประกอบอาชีพ 
   แมบาน 
   เกษตรกรรม 
   รับจางทั่วไป 
   คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   นักเรียน/นักศึกษา 
รายได 
   นอยกวา 5,000 บาท 
   5,000 – 9,999 บาท 
   10,000 – 14,999 บาท 
   15,000 – 19,999 บาท 
   20,000  หรือสูงกวา 
ลําดับที่การตั้งครรภ 
   ครรภแรก 
   ครรภที่สอง 
   ครรภที่สาม 
   ครรภที่สี่ 
   ครรภที่หา 
 

 
2 
69 
136 
81 
26 
29 
 
4 

130 
33 
100 
40 
10 
26 
 

36 
143 
73 
44 
47 
 

162 
129 
37 
13 
2 

 
6.0 
20.1 
39.7 
23.6 
7.6 
8.5 

 
1.2 
37.9 
9.6 
29.2 
11.7 
2.9 
7.5 

 
10.5 
41.7 
21.3 
12.8 
13.7 

 
47.2 
37.6 
10.8 
3.8 
0.6 
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ตาราง 1 ขอมูลทั่วไปหญิงตั้งครรภผูเขารวมโครงการ (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ประวัติการแทงบุตร 
    ไมมี 
    มี 

 
289 
54 

 
84.3 
15.7 

ยาที่ใชประจํา 
    ไมมี 
    มี 
อายุครรภที่ฝากครรภครั้งแรก 
    ไตรมาส 1 
    ไตรมาส 2 
    ไตรมาส 3 
น้ําหนักกอนตั้งครรภ (คาเฉลี่ย) 
สวนสูงกอนตั้งครรภ (คาเฉลี่ย) 
อาการแพทองชวง 1 เดือนที่ผานมา 
     ไมม ี
     ม ี

 
328 
15 
 

206 
118 
19 

     54.1 ± (S.D.=5.7) 
   157.4 ± (S.D.=5.4) 

 
246 
97 

 
95.6 
4.4 

 
60.1 
34.4 
5.5 

 
 
 

71.7 
28.3 

หญิงตั้งครรภที่เขารวมโครงการทั้งหมด  343  ราย สวนใหญอายุอยูในชวง 20-24 ป คิดเปนรอย
ละ 27.4  รองลงมาเปนหญิงตั้งครรภวัยรุนอายุ 15-19 ปคิดเปนรอยละ 23.6 และอายุ 25-29 ปรอยละ 
21.9  เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธคิดเปนรอยละ 99.1 ระดับการศึกษาสวนมากจบชั้นมัธยมศึกษารอย
ละ 39.7 รองลงมาคือ  อนุปริญญาและประถมศึกษา รอยละ 23.6 และ 20.1 ตามลําดับ ดานอาชีพหลัก
นั้นสวนใหญเปนแมบานรอยละ 37.9  รองลงมาคือ อาชีพรับจางทั่วไปและคาขาย/ธุรกิจสวนตัวรอยละ 
29.2 และ 11.7 ตามลําดับ  สวนของรายไดรวมของครอบครัวอยูระหวาง 5,000- 9,999 บาทเปนสวนใหญ
คิดเปนรอยละ 41.7 รองลงมาคือ 10,000-14,999 บาท และ มากกวา 20,000 บาท รอยละ 21.3 และ 
13.7 ตามลําดับ สวนประวัติลําดับที่การตั้งครรภนั้นพบวา  สวนใหญเปนครรภแรกรอยละ 46.9  รองลงมา
เปนครรภที่ 2 และ 3 รอยละ 37.6 และ 10.8  ตามลําดับ  สวนใหญไมมีประวัติการแทงบุตรรอยละ 84.3 
และสวนใหญไมเคยใชยาใดๆเปนประจํารอยละ 95.6  สวนอายุครรภที่มาฝากครั้งแรกสวนใหญมาฝาก
ครรภในไตรมาสแรก(0-12 สัปดาห) รอยละ 60.1 รองลงมาคือไตรมาสที่สอง(13-24 สัปดาห) รอยละ 34.4  
และหญิงตั้งครรภมีน้ําหนักเฉลี่ยกอนตั้งครรภ  54.1 กิโลกรัม และสวนสูงเฉลี่ย 157.4 เซนติเมตร  สวน
ใหญไมมีอาการแพทองในชวง 1 เดือนท่ีผานมารอยละ 71.7 (ตาราง 1) 
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ความรูเกี่ยวกับไอโอดีน  
ตาราง 2 การไดรับความรูหญิงตั้งครรภผูเขารวมโครงการ (จํานวน 343 คน) 

การไดรับความรู      จํานวน   รอยละ 

การไดรับความรู 
   ไมเคยไดรับ 
   เคยไดรับ 

 
41 
302 

 
12.0 
88.0 

แหลงความรู 
   เจาหนาที่สาธารณสุข 
   อาสาสมัครสาธารณสุข 
   เอกสาร/แผนพับ 
   วิทยุ/โทรทัศน 
   หนังสือพิมพ 
   หอกระจายขาว 
   ลูกที่เปนนักเรียน 

 
212 
145 
141 
116 
39 
22 
8 

 
61.8 
42.3 
41.1 
33.8 
11.4 
6.4 
2.3 

 
ตาราง 3 ระดับความรูของหญิงตั้งครรภผูเขารวมโครงการ 

   ระดับความรู รวม รอยละ 

ระดับต่ํา (0-3 คะแนน) 2 0.6 

ระดับปานกลาง (4-6 คะแนน) 64 18.7 

ระดับดี  (7-9 คะแนน) 277 80.8 

  คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน             7.31 ± 1.10 คะแนน 

  คาต่ําสุด – คาสูงสุด             2 – 9 คะแนน 

 
ทัศนคติของหญิงตั้งครรภเกี่ยวกับไอโอดีน  
ตาราง 4 ระดับทัศนคติของหญิงตั้งครรภผูเขารวมโครงการ 

ระดับทัศนคต ิ จํานวน รอยละ 

ระดับปานกลาง (11 - 22 คะแนน) 11 3.2 

ระดับสูง (23 - 33 คะแนน) 332 96.8 

  คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     28.55 ± 3.37 คะแนน 

  คาต่ําสุด – คาสูงสุด     18 – 29 คะแนน 
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ความรูเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน พบวา สวนใหญเคยไดรับความรู รอยละ 88.0 แหลงความรูที่
ไดรับ พบวาไดรับความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุขมากที่สุดรอยละ 61.8 รองลงมาคือ อาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.) และเอกสาร/แผนพับ รอยละ 42.3 และ 41.1 ตามลําดับ (ตาราง 2)  

ระดับความรูของหญิงตั้งครรภเกี่ยวกับไอโอดีน พบวา สวนใหญมีความรูอยูในระดับดีรอยละ 80.8 
รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 18.7 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.31 คะแนนต่ําสุดเทากับ 2 และสูงสุด
เทากับ 9 คะแนน (ตาราง 3) 

ระดับทัศนคติเกี่ยวกับไอโอดีน พบวา สวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับสูงถึงรอยละ 96.8 โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 28.55 คะแนน ต่ําสุดเทากับ 18 คะแนน และสูงสุดเทากับ 29 คะแนน (ตาราง 4) 
 
พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนท่ีไดมาตรฐาน   
ตาราง 5 ความถี่ของการประกอบอาหารรับประทานเองของหญิงตั้งครรภผูเขารวมโครงการ 

การประกอบอาหาร 
รับประทานเอง 

จํานวน รอยละ 

ประกอบทุกวัน 234 68.2 

ประกอบ 5-6 ครั้ง/สัปดาห 19 5.5 

ประกอบ 3-4 ครั้ง/สัปดาห 68 19.8 

ประกอบ 1-2 ครั้ง/สัปดาห 13 3.8 

ไมเคยเลย 9 2.6 

 ดานพฤติกรรมการประกอบอาหารรับประทานเอง พบวาหญิงตั้งครรภสวนใหญประกอบอาหาร
เองทุกวันรอยละ 68.2 รองลงมาคือประกอบ 3-4 ครั้ง/สัปดาห และ 5-6 ครั้ง/สัปดาห รอยละ 19.8 และ
5.5 ตามลําดับ (ตาราง 5) 
 
ตาราง 6   ความถี่ของการใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนในครัวเรือน 

การใชผลิตภัณฑไอโอดีน 
ในครัวเรือน 

จํานวน รอยละ 

ใชทุกวัน 286 83.4 

ใช 5-6 ครั้ง/สัปดาห 16 4.7 

ใช 3-4 ครั้ง/สัปดาห 32 9.3 

ใช 1-2 ครั้ง/สัปดาห 8 2.3 

ไมเคยเลย 1 0.3 
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 ดานการใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนในครัวเรือน พบวา ใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนประกอบอาหาร
ทุกวันรอยละ 83.4 มีครัวเรือนที่ไมใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนนอยมากเพียงรอยละ 0.3 (ตาราง 6) 
 

ตาราง 7   การทราบวาเปนผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน 

การทราบวาเปนผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน จํานวน รอยละ 

ดูจากฉลากโภชนาการ 311 90.7 

เจาหนาที่สาธารณสุข หรือ อสม.แนะนํา 112 32.7 

คนขายแนะนํา 13 3.8 

 สวนใหญทราบวาผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนจากการดูฉลากโภชนาการ รอยละ 90.7 รองลงมาคือ 
ทราบจากเจาหนาที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุข และคนขายแนะนํา รอยละ 32.7 และ 3.8 
ตามลําดับ (ตาราง 7) 

 
ตาราง 8 สาเหตุที่ใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนปรุงประกอบอาหาร 

สาเหตุที่ใชผลิตภัณฑ 
เสริมไอโอดีน 

จํานวน รอยละ 

ปองกันโรคคอพอก 236 68.8 

พัฒนาสมองทารกในครรภ 221 64.4 

หาซื้อไดงาย 189 55.1 

เจาหนาที่สาธารณสุข หรืออสม.แนะนํา 174 50.7 

เห็นโฆษณาในโทรทัศน“เพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว” 162 47.2 

ปายประชาสัมพันธ“เพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว” 102 29.7 

ไดรับขาวสารจากทางวิทยุ 42 12.2 

 สาเหตทุี่ใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหารนั้น สวนใหญเนื่องจากปองกันโรคคอ
พอก รอยละ 68.8 รองลงมาคือพัฒนาสมองทารก และสามารถหาซื้อผลิตภัณฑไดงาย รอยละ 64.4 และ 
55.1 ตามลําดับ (ตาราง 8) 
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ตาราง 9  การเขาถึงผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน 

ซื้อผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน 
จากแหลงใดมากที่สุด 

จํานวน รอยละ 

รานคาในหมูบาน 
รานคาในตลาด 
หางสรรพสินคา 
รถเร 
ตลาดนัด 
อื่นๆ 

191 
55 
92 
2 
1 
2 

55.7 
16.0 
26.8 
0.6 
0.3 
0.6 

 การเขาถึงผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนพบวา สวนใหญซื้อผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนจากรานคาในหมูบาน
รอยละ 55.7 รองลงมาจากหางสรรพสินคา และรานคาในตลาด รอยละ 26.8 และ 16.0 ตามลําดับ 
(ตาราง 9)   
 

พฤติกรรมการรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน    
ตาราง 10 พฤติกรรมการรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน 

พฤติกรรมการรับประทาน 
ยาเม็ดเสริมไอโอดีน 

จํานวน รอยละ 

การไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน   

  ไดรับยายี่หอ Triferdine 308 89.8 

  ไดรับยายี่หอ Obimin AF 9 2.6 

  ไมไดรับประทานเนื่องจาก รพ.ไมไดใหยา 26 7.6 

ความถี่การรับประทานยา   

  รับประทานทุกวัน 202 63.7 

  รับประทาน 4-6 ครั้ง/สัปดาห         93 29.3 

  รับประทานนอยกวา 4 ครั้ง/สัปดาห       22 7.0 

อาการขางเคียงหลังรับประทานยา   

  ไมมีอาการขางเคียง 307 96.8 

  มีอาการขางเคียง 
 
 

10 3.2 
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ตาราง 10 พฤติกรรมการรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน (ตอ) 

พฤติกรรมการรับประทาน 
ยาเม็ดเสริมไอโอดีน 

จํานวน รอยละ 

ระยะเวลาที่ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน   

  ไดรับนอยกวา 1 เดือน 17 5.3 

  ไดรับ 1-2 เดือน 92 29.0 

ไดรับ 3-6 เดือน 130 41.1 

ไดรับมากกวา 6 เดือน 78 24.6 

พฤติกรรมการรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนพบวา หญิงตั้งครรภสวนใหญไดรับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีนยี่หอ Triferdine รอยละ 89.8 ความถี่ในการรับประทานยาสวนใหญรับประทานยาทุกวัน รอยละ 
63.7 รองลงมาคือรับประทาน 4-6 ครั้ง/สัปดาหรอยละ 29.3 อาการขางเคียงหลังรับประทานยานั้นสวน
ใหญไมมีอาการขางเคียงรอยละ 96.8 สวนระยะเวลาที่ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน สวนใหญไดรับยา 3-6
เดือนรอยละ 41.1 รองลงมาคือไดรับ 1-2 เดือน และไดรับมากกวา 6 เดือนรอยละ 29.0 และ 24.6 
ตามลําดับ และมีหญิงตั้งครรภรอยละ 7.6 ทีไ่มไดรับยาเนื่องจากโรงพยาบาลไมไดจัดยาเม็ดเสริมไอโอดีนให 
(ตาราง 10)   
 
 9.2  อภิปรายผลการศึกษา 

1. ระดับความรูของหญิงตั้งครรภที่เขารวมโครงการ  จากผลการศึกษาพบวาหญิงตั้งครรภที่เขา
รวมโครงการเคยไดรับความรูมากถึงรอยละ 88.0 โดยแหลงความรูที่ไดรับ มาจากเจาหนาที่สาธารณสุข 
รอยละ 61.8 รองลงมาคือ อาสาสมัครสาธารณสุข รอยละ 42.3 และจากเอกสาร/แผนพับ รอยละ 41.1 ซึ่ง
สอดคลองกับระดับความรูของหญิงตั้งครรภที่เขารวมโครงการ อยูที่ระดับดี ชวง 7-9 คะแนน รอยละ 80.8 
แสดงวา มีความรูเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของไอโอดีน แหลงอาหาร  ผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน  
การรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนและการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคขาดสารไอโอดีนเปนอยางดี โดยผาน
กลไกการบริการสาธารณสุขที่สามารถใหความรูและใหการบริการที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี ผล
การศึกษานีแ้ตกตางกับการศึกษาของ สมจิตร จารุรัตนศิริกุล และคณะ(9) ที่พบวาหญิงตั้งครรภใน 3 อําเภอ
ของจังหวัดสงขลา ยังไมมีความรูเรื่องไอโอดีนวามีความสําคัญอยางไร มีสารไอโอดีนมากในอาหารประเภท
ไหน การขาดสารไอโอดีนกอใหเกิดผลอยางไรตอมารดาและทารกในครรภ รวมทั้งไมรูวิธีการปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน 

2. ทัศนคติและพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภที่เขารวมโครงการ 
 ในระดับทัศนคตขิองหญิงตั้งครรภที่เขารวมโครงการอยูในระดับที่ดี สูงถึงรอยละ 96.8 สวนพฤติกรรมการ
ใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนพบวา ความถี่ของการประกอบอาหารรับประทานเองของหญิงตั้งครรภที่เขารวม
โครงการ สวนใหญรอยละ 68.2 จะประกอบอาหารเอง และมีเพียงรอยละ 2.6 ที่ไมไดประกอบอาหาร
รับประทานเอง และความถี่ของการใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนในครัวเรือนในการประกอบอาหาร สวนใหญ
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ใชทุกวันรอยละ 83.4 แตในภาพรวมพบวา เกือบทุกครัวเรือนหญิงตั้งครรภใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน  
มากถึงรอยละ 99.7 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับผลการสํารวจของจังหวัดนครราชสีมารวมกับ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขที่พบวา ความครอบคลุมเกลือบริโภคของจังหวัดนครราชสีมาในป 2554 เทากับรอย
ละ 98.7(6) ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑขององคการอนามัยโลกวา เพื่อใหมั่นใจไดวาประชาชนไดรับสารไอโอดีน
เพียงพอ การครอบคลุมเกลือไอโอดีนคุณภาพในครัวเรือนตองไมนอยกวารอยละ 90 (4) และสอดคลองกับ
ความเชื่อของ โรเซนสตอก(Rosenstock อางโดย Tanz and Becker 1984) (10) ซึ่งกลาววา  การที่บุคคลมี
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรูความรุนแรง การไดรับผลดีจากการปฏิบัติตามคําแนะและมีสิ่ง
กระตุนเตือนใหปฏิบัติ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่ดี และสอดคลองกับการศึกษาของมันทนา ศิลปเวชกุล(11)  
ที่พบวาหญิงตั้งครรภกลุมที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมมีพฤติกรรมระหวางตั้งครรภดีกวากลุมที่ไมไดรับ
แรงสนับสนุนทางสังคม 

สาเหตุที่ใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนปรุงประกอบอาหาร มีสาเหตุไมตางกันมากนัก สวนใหญคือ
ปองกันโรคคอพอก รอยละ 68.8 รองลงมาคือเพื่อพัฒนาการสมองของทารกในครรภ และสามารถหาซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนไดงาย รอยละ 64.4 และ55.1ตามลําดับ ซึ่งแสดงถึงหญิงตั้งครรภที่เขารวมโครงการ
ตระหนักถึงประโยชนที่ไดรับจากการบริโภคผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน ซึ่งเปาหมายหลักคือ การพัฒนาสมอง
ทารก อีกทั้งเจาหนาที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขแนะนํา รอยละ50.7 อีกเหตุผลคือ หญิง
ตั้งครรภที่เขารวมโครงการเห็นโฆษณาในโทรทัศน“เพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว”รอยละ 47.2 มีบางสวนเห็นจาก
ปายประชาสัมพันธ “เพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว” รอยละ 29.7 และรอยละ 12.2 ไดรับขาวสารจากวิทยุ แสดง
ถึงโฆษณาและประชาสัมพันธ (เพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว) สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดในระดับหนึ่ง    

การเขาถึงผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนสวนใหญจะซื้อจากรานคาในหมูบานรอยละ 55.7 รองลงมาจาก
หางสรรพสินคาและรานคาในตลาด รอยละ 26.8 และ 16.0 ตามลําดับ แสดงถึงการกระจายผลิตภัณฑ
เสริมไอโอดีนไดทั่วถึง สามารถหาซื้อไดงายแมในรานคาในหมูบาน ทั้งนี้ นฤภร ตนบุญ(12) พบวาปจจัยหนึ่งที่
ทําใหหญิงตั้งครรภมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคขาดสารไอโอดีนไมสม่ําเสมอเกิดจากปจจัย
เอื้อ ไดแก แหลงของเกลือเสริมไอโอดีนท่ีเพียงพอและยากตอการเขาถึง สอดคลองกับการศึกษาของ วสันต  
ศิลปะสุวรรณ(13)  ที่กลาววาแหลงประโยชนที่มีในชุมชน ไมควรอยูหางไกลจากผูรับบริการและไปมาสะดวก 

หญิงตั้งครรภที่เขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 90.7 ทราบวาผลิตภัณฑที่ใชมีการเสริมไอโอดีน
หรือไม โดยดูจากฉลากโภชนาการ ซึ่งสอดคลองกับมาตรการเกลือเสริมไอโอดีนถวนหนาไดรับการปฏิบัติ
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2553(14)  และการรณรงคให
ผูบริโภคเลือกใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนท่ีมีเลขสาระบบอาหาร(เลข อย.) รองลงมาคือการแนะนําและใหสุข
ศึกษาจากเจาหนาที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัคราธารณสุข แนะนํา รอยละ 32.7 และ คนขายแนะนําเพียง 
รอยละ 3.8 แสดงถึงตองมีการพัฒนาศักยภาพคนขายในระดับรานคาตอไป 

3. การใชยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภทีเ่ขารวมโครงการ 
 พฤติกรรมการรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภที่เขารวมโครงการ พบวา หญิง
ตั้งครรภสวนใหญไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีนยี่หอ Triferdine รอยละ  89.8 และ ยายี่หอ Obimin AF  รอย
ละ 2.6 รวมแลวรอยละ 92.4 ซึ่งแสดงถึงการกระจายเม็ดเสริมไอโอดีนคอนขางทั่วถึง มีเพียงรอยละ 7.6 
ทีไ่มไดรับยาเนื่องจากโรงพยาบาลไมไดจัดยาเม็ดเสริมไอโอดีนให ซึ่งควรสืบหาสาเหตุที่โรงพยาบาลไมไดให
ยาแกหญิงตั้งครรภ ทั้งนี้ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ไดออกมาตรการเสริมอาหารสําคัญในหญิง
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ตั้งครรภ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2553 เปนตนไป โดยสามารถรับบริการที่คลินิกฝากครรภ ณ สถานบริการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนโดยไมตองเสียคาใชจาย  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาระยะเวลาดําเนินการมาประมาณ 6-8 เดือน
อาจยังกระจายไมสม่ําเสมอหรือครอบคลุมทุกพ้ืนทีเ่พียงพอ 
 ความถี่ในการรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน มีการรับประทานยาทุกวันรอยละ 63.7 รองลงมา
คือรับประทาน 4-6 ครั้ง/สัปดาห รอยละ 29.3 และมีการรับประทานยานอยกวา 4 ครั้ง/สัปดาห รอยละ 
7.0 โดยสาเหตุสวนใหญที่ไมรับประทานยาทุกวันคือการลืมรับประทาน  และบางสวนคิดวาการรับประทาน
ยาไมจําเปนเนื่องจากไดรับประทานอาหารแลว นอกจากนี้เจาหนาที่แจงวาเปนยาบํารุง จึงไมทราบวาในยา
มีสวนประกอบของไอโอดีน จึงไมเห็นความสําคัญในการรับประทาน ทั้งนี้เจาหนาที่สาธารณสุขตองให
ขอมูลเพิ่มเติมในการรับประทานยาใหสม่ําเสมอ นอกจากนี้สวนใหญไมมีอาการขางเคียงหลังรับประทานยา
ถึง รอยละ96.8 ซึ่งทําใหหญิงตั้งครรภสามารถรับประทานยาทุกวันไดอยางตอเนื่อง 
 
10.  การนําไปใชประโยชน 

 1. เปนขอมูลในการเฝาระวังสภาวะสุขภาพมารดาและทารก 
 2. เปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการกําหนดนโยบาย และผูปฏิบัติในการกําหนดมาตรการหรือ
กิจกรรมในการแกไขปญหาสาธารณสุขในพ้ืนที ่
 

11.  ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค 

1. การสรางเครื่องมือ ตองมีการทดสอบความถูกตองของเครื่องมือกอนจะใชเก็บขอมูลจริงในพ้ืนที่
ทําใหใชเวลาจํานวนมากในการดําเนินการนี้ 

2. แบบสัมภาษณมีจํานวนหลายขอ ตองใชเวลาในการสัมภาษณนาน ดังนั้นผูเก็บขอมูล จึงมีความ
จําเปนตองมีความรู ความเขาใจในการใชแบบสัมภาษณ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว 

                                                        
12.  ขอเสนอแนะ/วิจารณ 
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. หญิงตั้งครรภที่เปนกลุมตัวอยางเปนหญิงตั้งครรภวัยรุน 15-19 ป มากถึงรอยละ 23.6 ดังนั้นจึง
ควรเนนการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเกลือ หรือผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนและยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภกลุมนี้โดยเฉพาะ เพื่อเปนขอมูลในการดูแลหญิงตั้งครรภอยางมีคุณภาพ 

2. หญิงตั้งครรภมากกวาครึ่งคือรอยละ 55.7 ซื้อเกลือและผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนจากรานคาใน
หมูบาน ดงันั้นสาธารณสุขในระดับพื้นทีจ่ึงควรมีระบบเฝาระวังคุณภาพเกลือและผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนใน
รานคาอยางสม่ําเสมอ 

3. สาเหตุที่หญิงตั้งครรภไมรับประทานทุกวันสวนใหญคือ ลืมรับประทาน นอกจากนี้ก็คิดวาเมื่อ
รับประทานอาหารแลวก็ไมจําเปนตองรับประทานยา และบางคนก็ไมทราบวายาที่ไดรับมีสวนประกอบของ
ไอโอดีนเนื่องจากเจาหนาที่แจงวาเปนยาบํารุง จึงไมเห็นความสําคัญในการรับประทาน ดังนั้นการใหสุข
ศึกษาในคลินิกฝากครรภ นาจะเปนกลยุทธสําคัญในการควบคุมปองกันภาวะขาดสารไอโอดีนอีกทางหนึ่ง 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 

1. ขยายผลการสํารวจพฤติกรรรมการบริโภคเกลือ หรือผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนและยาเม็ดเสริม

ไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 4 จังหวัด และวิเคราะหภาพรวมระดับเขตพื้นที่

สาธารณสุขเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตอไป  

2. ควรลงสัมภาษณหญิงตั้งครรภและสํารวจเกลือครัวเรือนควบคูกันเพื่อทดสอบการวิเคราะห

คุณภาพเกลือหรือผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนที่หญิงตั้งครรภไดรับใหไดขอมูลที่ถูกตอง 

 

13.  กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาครั้งนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาอยางดียิ่ง จากบุคคลหลายๆทานโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ขอขอบพระคุณ นายแพทยสุเทพ เพชรมาก ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5 ที่ไดใหโอกาสผูวิจัยศึกษา
คนควางานวิจัยครั้งนี้  ขอขอบคุณ คุณณัฏฐิรา ทองบัวศิริไล ผูชวยผูอํานวยการศูนยอนามัยที่5  
คุณสุปราณี  พรหมดี นักวิชาการสาธารณสุข(ดานโภชนาการ) ที่ไดใหคําปรึกษางานวิจัย ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพและคลินิกฝากครรภในพื้นที่เปาหมาย ที่ไดใหความรวมมือในการ
เก็บขอมูลทีค่รบถวนในการวิจัยครั้งนี้  
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