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บทคดัย่อ 
           ไอโอดีนเป็นแร่ธาตทุี่ส าคญัต่อร่างกายในการผลิตไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งจ าเป็นต่อการพฒันาสติปัญญา ร่างกาย 
และควบคุมระบบเผาผลาญอาหาร การได้รับไอโอดีนที่มากหรือน้อยเกินไปล้วนส่งผลกระทบต่อสขุภาพ เด็กในวยัเรียน
หากได้รับไอโอดีนในปริมาณที่ไม่เพียงพอจะท าให้เรียนรู้ช้า พัฒนาการทางด้านร่างกายช้า เตีย้ แคะแกรน แต่ถ้าได้รับใน
ปริมาณที่มากเกินไปก็จะท าให้เกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษ โครงการนีไ้ด้จดัท าขึน้เพื่อประเมินและส่ือสารสถานการณ์การ
ได้รับสารไอโอดีนจากการบริโภคอาหารประจ าวนัของเด็กไทยช่วงอาย ุ6-16 ปี โดยใช้ข้อมลูปริมาณไอโอดีนจากการตรวจ
วิเคราะห์ในอาหาร 12 กลุ่ม จ านวน 245 ตัวอย่างด้วยเทคนิค ICP-MS และจากข้อมูลที่เผยแพร่จ านวน 35 ตัวอย่าง 
พบว่าอาหารท่ีมีปริมาณไอโอดีนสงูสดุ 3 ล าดบัแรกคือ สาหร่ายอบแห้งปรุงรส น า้ปลา และบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปท่ีระดบัเฉล่ีย 
15.06, 4.07 และ 2.30 ไมโครกรัมต่อกรัมตามล าดับ ค านวณปริมาณการได้รับสารไอโอดีนจากการบริโภคอาหาร
ประจ าวนัส าหรับประชากรทัง้หมด (per capita) ที่ระดบัเฉล่ีย (mean) พบว่ามีค่าเท่ากบั 162, 179 และ 179 ไมโครกรัม
ต่อคนต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 135, 149 และ 119 ของปริมาณไอโอดีนอ้างอิงที่ควรได้รับประจ าวนั (DRIs) หรือคิดเป็นร้อย
ละ 54, 30 และ 20 ของปริมาณสงูสดุของไอโอดีนที่รับได้ในแต่ละวนั (ULs) ในเด็กอายุ 6-8, 9-12 และ 13-16 ตามล าดบั 
แสดงว่าเด็กและวยัรุ่นในช่วงอายุ 6-16 ปีได้รับไอโอดีนจากอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และไม่มีความ
เส่ียงที่จะเกิดผลเสียต่อสขุภาพเนื่องจากการได้รับไอโอดีนจากอาหารมากเกินไป 
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Abstract 
Iodine is an essential element needed for the production of thyroid hormones that modulate energy 

metabolism and are necessary to proper growth and development. Excessive iodine intake and iodine 
deficiency both affect human health. In children, iodine deficiency gives rise to learning difficulties, physical 
development and problems with growth, whereas iodine excess may result in hyperthyroidism. The aim of this 
project was to access and inform the current situation on dietary iodine intake for Thai children aged 6-16 
years by the determination of iodine content in foods from 12 groups (245 samples) using ICP-MS technique, 
and by utilizing publicized data (35 samples). The study found that the 3 foods highest in iodine were dried 
seasoning seaweed, fish sauce and instant noodle with average content of 15.06, 4.07 and 2.30 ug/g, 
respectively. Dietary iodine intake from daily food consumption per capita were 162, 179 and  
179 ug/person/day, equivalent to 135%, 149% and 119% of the Dietary Reference Intakes (DRIs) and 54%, 
30% and 20% of the Tolerable Upper Intake Levels (ULs) for iodine in children aged 6-8 years, 9-12 years 
and 13-16 years, respectively. These demonstrated that children aged 6-16 years get enough iodine and 
there is no risk for health problems to taking too much iodine from foods. 
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