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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรม

การป้องกันการขาดสารไอโอดีน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมการป้องกนัการขาดสารไอโอดนีของหญงิตัง้ครรภ์  

กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนด

ที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์ที่ท�าการศึกษา จ�านวน 

90 คน คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุม่อย่างง่าย  รวบรวม

ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ วเิคราะห์ข้อมลู

โดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แบบมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบ พฤติกรรมการป้องกันการขาดสาร

ไอโอดีนที่หญิงตั้งครรภ์ปฏิบัติเป็นประจ�ามากท่ีสุด คือ  

การรับประทานวิตามินเสริมไอโอดีนท่ีได้รับจากคลินิก 

ฝากครรภ์วันละ 1 เม็ด (ร้อยละ 71.1) และเมื่อวิเคราะห์

ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานพบว่า การรับรู ้

ประโยชน์ของการป้องกันการขาดสารไอโอดีน การรับรู้

อุปสรรคของการป้องกันการขาดสารไอโอดีน จ�านวนครั้ง

ของการตั้งครรภ์ และรายได้ของครอบครัวหญิงตั้งครรภ์ 

ร่วมกันท�านายพฤติกรรมการป้องกันการขาดสารไอโอดีน

ของหญิงตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 42.2 (R2 = .422, p < .01)  

โดยการรบัรูป้ระโยชน์ของการป้องกนัการขาดสารไอโอดนี

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการขาดสารไอโอดีน 

ของหญงิตัง้ครรภ์มากท่ีสดุ (β = .614, p < .01) ผลการวจิยั

เสนอแนะว่า ควรมีการจัดกิจกรรมให้ข้อมูลที่ชัดเจน 

มากขึ้นเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์รับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน

การขาดสารไอโอดีน 

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมป้องกัน การขาดสารไอโอดีน  

หญิงตั้งครรภ์ 

Abstract

 Iodine deficiency in pregnant women  

affects the pregnant woman and fetus. The  

objective of this research were to study the  

prevalence of iodine deficiency prevention  

behaviors among pregnant women and factors 

affecting iodine deficiency prevention behaviors 

among pregnant women. The samples was a 

qualified pregnant women who received  

antenatal care at the regional hospital. 90 subjects 

were randomly selected. Data were collected 

using the questionnaire developed by the  

researcher. Data were analyzed using descriptive 

statistics and standard multiple regression  

analysis.

 The results revealed that The prevalence 
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of iodine deficiency prevention behavior in  

pregnant women most frequently was iodized 

vitamin intake received from antenatal clinic 

(71.1%). and the perceived benefits of preventing 

iodine deficiency, The perceived barriers to  

prevention of iodine deficiency, Number of  

pregnancies and the income of pregnant women 

family prevalence of iodine deficiency prevention 

behaviors among pregnant women was 42.2%  

(R2 = .422, p < .01). Perceived benefits of iodine 

deficiency prevention have the greatest influence 

on the prevalence of iodine deficiency prevention 

behaviors among pregnant women (β = .614,  

p < .01). The research suggests that there should 

be activities to help pregnant women recognize 

the benefits of preventing iodine deficiency.

Key words: Prevention behaviors, Iodine  

deficiency, pregnant women 

ความส�าคัญของปัญหา 

 ระยะตั้งครรภ์ เป็นช่วงที่หญิงตั้งครรภ์มีความ

ต้องการสารอาหารที่ส�าคัญหลายอย่าง หากหญิงตั้งครรภ์

ขาดสารอาหารเพียงชนิดเดียว อาจท�าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ

ต่อทารกในครรภ์ได้ โดยเฉพาะการขาดสารไอโอดนี เพราะ

มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ 

ทั้งด้านร่างกาย ด้านสมองและสติปัญญา (Somphan, 

Kanato, & Rungsiprakarn, 2013) ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ 

ควรได้รับสารไอโอดนี 250 ไมโครกรมัต่อวนั จงึจะเหมาะสม 

และเพียงพอต่อการน�าไปใช้ในการเจริญเติบโตของทารก 

ในครรภ์ (WHO, 2007; Zimmermann, 2012) 

 การขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ เป็นปัญหา

ทางสาธารณสุขที่ส�าคัญของทุกประเทศท่ัวโลก รวมทั้ง

ประเทศไทย จากการส�ารวจไอโอดีนในปัสสาวะของ 

หญิงตั้งครรภ์ ระหว่างพ.ศ. 2554-2558 ของ National 

Center for Child Health Screening Department of 

Medical Sciences (2010) พบว่า มีจ�านวนหญิงตั้งครรภ์

ทีม่ผีลไอโอดนีในปสัสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรมัต่อลติร 

ร้อยละ 36.5, 48.5, 46.0, 45.6 และ 53.5 ตามล�าดับ 

(Chaiopanont, 2017) นอกจากนี้เมื่อส�ารวจปริมาณ

ไอโอดนีในปัสสาวะหญงิตัง้ครรภ์ ปี 2557 ของศนูย์อนามยั

ที่ 7 พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลไอโอดีนในปัสสาวะ 

น้อยกว่า 150 ไมโครกรมัต่อลิตร ถงึร้อยละ 56.8 ถอืว่าเป็น

พืน้ทีข่าดสารไอโอดนี การขาดสารไอโอดนีในหญงิตัง้ครรภ์ 

ส่งผลกระทบทั้งต่อหญิงตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์ และต่อ

ประเทศชาต ิหากหญงิตัง้ครรภ์ได้รบัสารไอโอดนีไม่เพียงพอ 

ต่อการสงัเคราะห์ธยัรอยด์ฮอร์โมน ท�าให้เกดิภาวะไทรอยด์

ฮอร์โมนต�่าในหญิงตั้งครรภ์ (Buppasiri, 2013) และยังมี

ความสัมพันธ์กับการเกิดความพิการแต่ก�าเนิดอย่างถาวร 

เช่น มีภาวะปัญญาอ่อน หรือโรคเอ๋อ (cretinism)  

(Martsuri, 2012) นอกจากนี้มีผลต่อสมาธิในเด็ก  

(Yarrington & Pearce, 2011)

 การป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์

สามารถท�าได้ไม่ยาก เพียงส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ ์

รับประทานอาหารที่มีไอโอดีน การใช้เกลือเสริมไอโอดีน 

ในการปรุงและถนอมอาหาร รวมทั้งการรับประทานยา

วติามินเสรมิไอโอดนีอย่างสม�า่เสมอ (Phunharach, 2011) 

แต่จากการศึกษาพฤตกิรรมการป้องกนัการขาดสารไอโอดนี 

ที่ผ่านมา พบการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคขาดสาร

ไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอด ณ โรงพยาบาล 

แห่งหนึ่งในจังหวัดหนองบัวล�าภู หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ ่

มพีฤตกิรรมการป้องกนัการขาดสารไอโอดนีในระดบัทีไ่ม่ดี 

ร้อยละ 98.3 (Somphan, Kanato, & Rungsiprakarn, 

2013) ร่วมกับการศึกษาของ Martsuri (2012) ท่ีศึกษา 

การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของ 

หญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดอุดรธานี พบว่าการปฏิบัติตน 

เกี่ยวกับการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอยู่ในระดับสูง 

คิดเป็นร้อยละ 56.48 และเมื่อพิจารณารายข้อจะพบว่า 

หญงิตัง้ครรภ์ยงัมกีารปฏบิตัตินน้อยในเรือ่งการรบัประทาน

อาหารทะเล การใช้เกลือเสริมไอโอดีน และการดื่มน�้า 

เสริมไอโอดีน ร้อยละ 22.20,14.90 และ13.00 ตามล�าดับ 

 การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัไอโอดนีในปัสสาวะ

ของหญิงตั้งครรภ์ของ Singsena and Muktabhant 

(2015) ที่พบว่าการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ที่

ศึกษามคีวามชุกสูง หญงิตัง้ครรภ์บรโิภคอาหารทีม่ไีอโอดนี

น้อย และยังขาดความรู ้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับไอโอดีน ซึ่ง 

การปฏิบัติตนในการป้องกันเหล่าน้ี ล้วนเป็นเรื่องที่ส�าคัญ


