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                                                                                                    7  มถุินายน  2554 
 
เรือ่ง คาํเตอืนการเพิม่ไอโอไดดใ์หห้ญงิมคีรรภเ์ป็นอนัตรายต่อทารก 
 
 พร้อมกนัน้ีผมขอส่งบทความเรื่อง “คําเตือนการเพ่ิมไอโอไดด์ให้หญิงมีครรภ์เป็น
อนัตรายต่อทารก” ซึง่ผมไดศ้กึษาคน้ควา้หาความรูท้ ัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ทาํให้
เป็นหว่งประชาชนคนไทยทีไ่มม่คีวามรูจ้ะเกดิพษิภยัอนัตรายได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หญงิมคีรรภ์
ซึ่งทางราชการมนีโยบายใหแ้จกจ่าย “ยาเพิม่ไอโอไดด์” ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ประเทศไทย 
และบงัคบัใหผ้สม “ไอโอไดด”์ ซึง่ทีแ่ทจ้รงิแลว้ เป็น “โปตสัเซียมไอโอไดด”์ ในเกลอืแกง น้ําปลา 
และซอีิว้ทุกชนิด ซึง่เป็นพษิอยา่งแน่นอน ถา้ใชไ้มถ่กูตอ้งตามทีช่ีแ้จงในบทความ 
 
 ขอความกรุณาท่านได้โปรดพิจารณาเผยแพร่บทความที่แนบมาน้ีตามแต่ท่านจะ
เหน็สมควรต่อไป หากทา่นตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิประการใด ผมยนิดชีีแ้จงแถลงไขใหเ้ขา้ใจ
ไดเ้สมอ อยา่งไรกต็าม ท่านสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้าก Website ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์
ไอน์สไตน์และเทสล่า ที ่www.einsteinandtesla.com  
 
 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และกรณุาพจิารณาดาํเนินการต่อไปดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 
 
       ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
      (รองศาสตราจารย ์ดร.พชิยั โตววิชิญ)์ 
              กรรมการและเลขานุการ 
      มลูนิธวิทิยาศาสตรไ์อน์สไตน์และเทสล่า 
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คาํเตอืน 
การเพิม่ไอโอไดด์ให้หญงิมคีรรภ์เป็นอนัตรายต่อทารก 

โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.พชัิย  โตววิชิญ์ 

 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดมี้นโยบายให้เพิ่มไอโอดีนเพื่อเพิ่มไอคิวแก่ประชาชนคนไทย และได้
กาํหนดใหมี้การผลิต “ยาเพิม่ไอโอไดด์” ช่ือวา่ “ไตรเฟอร์ดีน 150” (Triferdine 150) อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ลา้นขวด 
เพื่อแจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลต่างๆทัว่ประเทศไทย ให้หญิงมีครรภ์รับประทานทุกวนั ตลอดระยะเวลาท่ี
ตั้งครรภ ์จนกระทัง่คลอดบุตรแลว้ กย็งัใหรั้บประทานต่อไปอยา่งต่อเน่ืองอีกหลายเดือน  
 นอกจากน้ี ทางราชการยงัมีการบงัคบัใหผ้สม “ไอโอดีนท่ีอยูใ่นรูปแบบไอโอไดด”์ ในเกลือแกง นํ้าปลา 
และซีอ้ิวทุกชนิด มิฉะนั้นจะมีความผดิฐานผลิตสินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน ตามท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้นั้น 
 นโยบายและมาตรการดงักล่าวมาขา้งตน้ ถา้ดูผิวเผินแบบชาวบา้นท่ีไม่มีความรู้ ก็ตอ้งถือว่าเป็นความ
ปรารถนาดีของทางราชการท่ีมีต่อประชาชนคนไทย จะไดเ้พิ่ม “ไอคิว” ดว้ยการเพิ่มไอโอดีน เพราะจากการ
ศึกษาวิจยัในเร่ือง “ไอคิว” ของคนไทยโดยทัว่ไปแลว้ พบว่า คนไทยยงัมี “ไอคิว” ตํ่ากว่ามาตรฐานโดยเฉล่ียของ
สากล รัฐบาลจึงไดพ้ยายามแกปั้ญหาเร่ืองน้ี โดยให้เร่ิมเพิ่มไอคิวด้วยการเพิ่มไอโอดีนตั้งแต่ทารกในครรภ์เลย
ทีเดียว เป็นเร่ืองท่ีน่าช่ืนชมสมควรจะไดรั้บการยกยอ่ง 
 อยา่งไรกต็าม จากการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในเร่ืองน้ีอยา่งละเอียดถ่ีถว้นแลว้ พบว่า นโยบายมาตรการ
และวิธีปฏิบติัท่ีกาํลงัดาํเนินการอยูใ่นขณะน้ี จะมีผลร้ายเป็นพษิภัยและอนัตรายต่อสุขภาพพลานามัยของประชา-
ชนคนไทย และอาจเป็นการบ่ันทอนบ่อนทําลายประเทศชาติในระยะยาว ทั้งน้ีโดยมีเหตุผลตามหลกัฐานทาง
วิชาการดงัต่อไปน้ี 

1. “ไอโอไดด์” หรือ “ไอโอดีน” - ข้อมูลสับสนเป็นเหตุให้เข้าใจผดิได้ 
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ความจริงแลว้ไอโอไดดแ์ละไอโอดีนเป็นสารท่ีแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง และมีขอ้แนะนาํท่ีสบัสน เน่ืองจาก
ประชาชนขาดความรู้เก่ียวกบัสารทั้งสองตวัน้ี 

“ไอโอดีน” ท่ีทางราชการมีนโยบายใหใ้ชแ้ละบงัคบัใหใ้ชน้ั้น อนัท่ีจริงแลว้ไม่ใช่สารไอโอดีนทีแ่ท้จริง แต่
เป็นสารโปตัสเซียมไอโอไดด์ (Potassium Iodide) ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีมีพิษภยั และอนัตรายมากมาย ทั้งจากตวั 
“โปตัสเซียม” ท่ีมีประจุบวก และจาก “ไอโอไดด์” ท่ีมีประจุลบ อนัเป็นส่วนประกอบของ โปตัสเซียมไอโอไดด์ 
แลว้ สารเคมีตวัน้ีมีคาํเตือน ไม่ให้ใช้กบัหญงิมีครรภ์ เพราะจะใหผ้ลร้ายเป็นพษิภยั และอนัตรายต่อทารกในครรภ ์
(Fetal harm) ไดด้ว้ย ขอย ํ้าในท่ีน้ีวา่ โปตสัเซียมไอโอไดด์ ไม่ใช่ ไอโอดีน ต่างมีคุณสมบติักแ็ตกต่างกนัมากมาย
มหาศาล เพราะเป็นสารคนละตวักนั อนัจะไดอ้ธิบายขยายความในขอ้ต่อไป 

2. พษิภัยและอนัตรายจากส่วนประกอบของโปตัสเซียมไอโอไดด์ 
เน่ืองจากโปตสัเซียมไอโอไดดเ์ม่ือเขา้สู่ร่างกาย จะเกิดการละลาย แตกตวัเป็นโปตสัเซียมประจุบวก  

และไอโอไดดป์ระจุลบ 

• โปตัสเซียมทีมี่ประจุบวก ทาํใหไ้ตตอ้งทาํงานมากข้ึน และท่ีอนัตรายมากทีสุ่ดของโปตัสเซียม ก็
คือมีผลต่อการทาํงานของกลา้มเน้ือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทาํให ้ หัวใจเต้นเร็วผดิปกติ ผู้ทีเ่ป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว อาจ
หัวใจวาย หรือ ถึงตายได ้

• ไอโอไดด์ทีมี่ประจุลบ นอกจากจะทาํใหไ้ตตอ้งทาํงานหนกัมากข้ึน เช่นเดียวกบัโปตสัเซียมประจุ
บวกแลว้ ยงัจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่าออกซิเดช่ัน (Oxidation) เพื่อเปล่ียนแปลง “ไอโอไดดป์ระจุลบ” ให้
เป็นไอโอดีน โดยทัว่ไปปฏิกิริยาออกซิเดชัน่น้ีจะเกิดข้ึนในตบั จึงทาํให ้ตับต้องทํางานหนักมากขึน้อย่างแน่นอน 
สาํหรับผูท่ี้เป็นโรคตบัอยูแ่ลว้ กจ็ะยิง่เป็นอนัตรายมากข้ึน 

3. การทาํลายระบบเอนไซม์ทีเ่กีย่วข้องกบัไอโอดีน ของโปตัสเซียมไอโอไดด์ 
 นอกจากน้ี ยงัมีอันตรายที่สําคัญยิ่งอีกอันหน่ึง นัน่คือ การทาํลาย

ระบบเอนไซม์ท่ีเก่ียวขอ้งกับไอโอดีน ซ่ึงมีความสําคญัอย่างยิ่งยวดในการ
ควบคุมการเจริญเติบโตและภูมิคุม้กนัของร่างกาย ทาํให้การพัฒนาส่วนต่างๆ  
ของร่างกายเส่ือมสลาย  กลายเป็นคนมีรูปร่างไม่ปกติได้  รวมทั้ งระบบ
ภูมิคุ้มกนั (Immune System) อาจลดลง หรือบกพร่องได้อกีด้วย 

 โปตัสเซียมไอโอไดด์เป็นสารพิษประเภทเทราโตเจน (Teratogen) 
หรือสารพิษท่ีจะทาํใหเ้กิดการพฒันาท่ีผดิปกติของทารกในครรภ ์ทําให้ทารกที่
คลอดออกมาแล้วมีรูปร่างผิดปกติ ทั้ งน้ีสืบเน่ืองจากการทาํลายระบบเอนไซน์ ท่ีเก่ียวขอ้งกับไอโอดีนซ่ึงมี
ความสาํคญัต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย  
 สารประเภทน้ีถา้เขา้ไปในร่างกายระหว่างตั้งครรภ์ก็อาจทาํให้ลูกท่ีคลอดออกมามีลกัษณะผิดปกติ 
เช่น มี 2 หวัในตวัเดียวกนั (ดูรูป) เป็นตน้ 

4. โปตัสเซียมไอโอไดด์เป็นเกลือ “ของต้องห้าม” สําหรับหญิงมีครรภ์ ตามปรกติหญิงมีครรภ์จะตอ้ง
ไดรั้บการดูแลและเอาใจใส่ในเร่ืองอาหารการกินเป็นพิเศษอยูแ่ลว้ ยกตวัอยา่ง เช่น เวลาตั้งครรภห์า้มรับประทาน
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ของเคม็ ซ่ึงหมายถึงเกลือ โดยทัว่ไปไม่เฉพาะเกลือแกงเท่านั้น โปตสัเซียมไอโอไดด ์ก็เป็นเกลือชนิดหน่ึง จึงเป็น 
“ของต้องห้าม” สาํหรับหญิงมีครรภ ์

5. สารเคมีกับหญิงมีครรภ์ เม่ือหญิงมีครรภรั์บประทานสารเคมีเขา้ไปในร่างกาย ย่อมจะทาํให้เกิดผล
กระทบต่อทารกในครรภ์อย่างแน่นอนไม่มากก็นอ้ย ยกตวัอย่าง เช่น แอลกอฮอล ์ยาเสพติด ผงชูรส โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโปตสัเซียมไอโอไดด์ก็เป็นสารเคมี 100% และเป็นสารท่ีมีคาํเตือนไม่ให้ใช้กับหญิงมีครรภ์ เพราะมี
อนัตรายต่อทารกในครรภ ์(Fetal harm) ได ้

6. สารพษิมีปริมาณน้อยเกนิไปทีจ่ะเป็นอนัตราย? อยา่งไรกต็ามอาจมีผูอ้อกมาโตแ้ยง้วา่โปตสัเซียมไอ
โอไดดท่ี์ใชใ้น “ยาเพิม่ไอโอดีน” หรือ “ไตรเฟอร์ดีน 150” (Triferdine 150) นั้นมีปริมาณนอ้ยมากเพียง 0.195 
มิลลิกรัม ต่อ 1 เมด็ ซ่ึงไม่น่าจะมีอนัตราย  
 ขอช้ีแจงดงัน้ีว่า เม่ือข้ึนช่ือว่าสารพิษหรือสารอนัตรายแลว้ ไม่ว่าจะมีปริมาณมากหรือนอ้ย ก็ยงัช่ือว่า
เป็นสารพิษท่ีมีอนัตรายต่อชีวิต ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง หรือ มีการสะสมอยู่ในร่างกาย สาํหรับสารโปตสัเซียมไอโอไดด์
ตวัน้ี ท่ีใชผ้สมในยา “ไตรเฟอร์ดีน 150” มีคาํเตือน (Warning) ไม่ให้ใช้กบัหญิงมีครรภ์ เพราะมีพิษภยัอนัตรายต่อ
ทารกในครรภไ์ดด้งักล่าวมาขา้งตน้ 
 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ฉลากท่ีขวดของยาตวัน้ีก็มีคาํเตือนไวว้่า “ให้ใช้ยานี้ตามแพทย์ส่ังเท่าน้ัน” ซ่ึงแพทย์
ควรจะให้ใช ้“สําหรับหญิงมีครรภ์ที่ขาดไอโอดีนเท่าน้ัน”  ย่อมหมายความว่า เป็นยาอันตรายที่จะต้องควบคุม 
และหญงิมีครรภ์ทีไ่ม่ขาดไอโอดีนกไ็ม่ควรใช้  
 นอกจากน้ี ทางราชการยงัมีนโยบายใหห้ญิงมีครรภรั์บประทานยาตวัน้ีทุกวนั ตลอดระยะเวลาตั้งครรภ ์
และเม่ือคลอดบุตรแลว้กย็งัใหรั้บประทานต่อเน่ืองอีกหลายเดือน รวมกนัแลว้คงไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 365 วนั 
อะไรจะเกิดข้ึนกบัทารกในครรภแ์ละเดก็ท่ีจะคลอดออกมา รวมทั้งการเจริญเติบโตของเดก็ต่อไปในอนาคตจะเป็น
อยา่งไร ใครจะไปรู้ หรือวา่จะรอใหมี้เด็กคลอดออกมาแล้วมี 2 หัวในตัวเดียวกนั ดงัเช่นท่ีเป็นข่าวเกิดข้ึนใน
ประเทศจีน แลว้จึงจะมา “ล้อมคอก”  หรืออยา่งไร? 

7. ปัญหาสังคมไทยใครรับผิดชอบ ทุกวนัน้ีนายแพทย ์โดยทัว่ไปมีสภาวะเป็นอย่างไร? และเม่ือเป็น
นโยบายของทางราชการดว้ย ก็คงจะช่วยกนัแจกจ่ายยาดงักล่าวใหห้ญิงมีครรภก์นัอยา่งเตม็ท่ีทัว่ประเทศไทย โดย
มีการใชก้นัเดือนละ 1 ลา้นขวด ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2553 เป็นตน้มา 
 ปัญหามีอยู่ว่า หญิงมีครรภ์จะรู้ไดอ้ย่างไร? ว่า ตนเองขาดไอโอดีนหรือไม่? เพราะถา้ไม่ขาดก็ไม่ควร
รับประทานเลยแมแ้ต่นอ้ย และท่ีผา่นมาจะมีสกัก่ีรายท่ีไดรั้บการตรวจร่างกายวา่ขาดไอโอดีนจริง โดยใชเ้คร่ืองมือ
หรือวิธีการตรวจสอบอยา่งไร ก่อนท่ีจะไดรั้บการแจกจ่ายยา “ไตรเฟอร์ดีน 150”  ใหไ้ปรับประทานอยา่งต่อเน่ือง
เป็นเวลานานนบัปี 

8. “เกลอืไอโอดีน” หรือ “เกลอืผสมพษิ?” ขณะน้ีทางราชการไดท้าํการบงัคบัใหผ้สม “ไอโอดีน” ใน
เกลือท่ีใชบ้ริโภคท่ีเรียกวา่ “เกลือผสมไอโอดีน” และในนํ้าปลา ซีอ้ิวทุกชนิด จึงเท่ากบับงัคบัใหเ้ติมสารพิษใน
ผลิตภณัฑเ์หล่านั้นใช่หรือไม่? ในเม่ือ “ไอโอดีน” ท่ีบงัคบัใหใ้ส่ไปในเกลือนั้น ความจริงแล้วเป็น โปตัสเซียมไอ
โอไดด์ ซ่ึงมีพษิภัย อนัตรายตามท่ีไดช้ี้แจงแถลงไข มาขา้งตน้ 

9. ข้อเรียกร้องและเสนอแนะ  
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ดว้ยเหตุผลต่างๆ ดงักล่าวมาขา้งตน้ จึงขอเรียกร้องกระทรวงสาธารณสุข 

• โปรดพิจารณาทบทวนนโยบายท่ีจะกลายเป็นการบัน่ทอน บ่อนทาํลายประเทศชาติในระยะยาวโดย
ด่วน  

• รีบประกาศ “ห้ามใช้โปตัสเซียม ไอโอไดด์” ในการผสมอาหารหรือผลิตเป็นยาเพิ่มไอโอดีนสาํหรับ
หญิงมีครรภต์ามปกติ หากจะใชเ้ป็นยาตอ้งไดรั้บการควบคุมและตรวจสอบร่างกายอยา่งใกลชิ้ด    
 

โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

• ทางออกของการแกปั้ญหา “เพิม่ไอโอดีน เพิม่ไอควิ” น้ี มีวิธีท่ีทาํได ้โดยไม่มีพษิภยัหรืออนัตรายแต่
อยา่งใดดว้ยการใช้ไอโอดีนตวัจริง ซ่ึงสามารถทาํได ้ ถา้ไดน้กัเคมีท่ีมีความรู้ในเร่ืองไอโอดีนอยา่งแท ้
จริงมาพฒันาและช่วยแกปั้ญหา ซ่ึงความจริงเร่ืองไอโอดีนนั้นนกัเคมีคุน้เคยกนัดีอยูแ่ลว้ 

• อีกประการหน่ึง ในวงการสาธารณสุขของไทยไม่วา่จะเป็นนายแพทยห์รือเภสชักร ควรจะมีนกัเคมี
แบบ “ร่วมด้วยช่วยกนั” เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานท่ีสมบูรณ์แบบดียิง่ข้ึน ซ่ึงท่ีผา่นมาแต่ไหนแต่ไร วงการน้ี
มกัจะใชพ้รรคพวกท่ีมี “วชิาชีพ”เดียวกนั และท่ีสาํคญัมกัจะมองขา้มความสาํคญัของนกัเคมีไป 
บางคร้ังและบางแห่งมีการดูถูกเหยยีดหยามและกลัน่แกลง้นกัเคมีดว้ยซํ้าไป จึงมีปัญหาดา้นความ
ปลอดภยัและอนัตรายท่ีเก่ียวกบัสารเคมีเกิดข้ึนอยูเ่สมอ และสมควรท่ีจะไดแ้กไ้ขทศันคติในเร่ืองน้ี
ใหดี้ข้ึน เพื่อประโยชน์สุขของสงัคมและประเทศชาติโดยรวม 
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