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อังคารสรรสร้าง :  ตรวจเฝ้าระวังไอโอดีน 
 : 
 
 

“โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม  บริการเป็นเลิศระดับประเทศ 
องค์กรอยู่ดีมีสุข  เป็นที่ยอมรับของประชาชน” 

ฉบับที่ 2554 
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 
ปีมะแม แรม 10 ค่่า เดือน 9 วิสัยทศัน ์                                      
โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา 

อัตลกัษณ ์ รพ.อย. “ซื่อสตัย ์สามัคค ีมีน ้าใจ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ขอเชญิ คณะท่างานควบคุมก่ากับดูแลรายจ่ายด้าน
ทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน เข้าประชุม
พร้อมกัน ในวันนี้  เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 5                       
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
                ยินดตีอ้นรบั นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผอก.ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ สภาการชาดไทยพร้อมคณะ  และ ผู้เข้าร่วมประชุม “โครงการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี” ในวันที่ 11 ก.ย.58 
เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

Happy Birth Day 

มคีวามสุข สมหวัง ดังใจหมาย 
ครบรอบคล้าย วันเกิด แสนเพริดพราย 
ทั้งสุขกายสุขใจ ไร้ภัยพาล 

กีฬาสรา้งสามคัค.ี..สูโ่รงพยาบาลคณุธรรม 
วอลเลยบ์อล AYH ลีก 2015 

ขอเชญิ เจ้าหน้าทีท่ีส่นใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ "กายผ่อนคลาย          
ใจเป็นสุข" เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนชาวโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   
โดยคุณกัลยา สุขสถาพร ผู้อ่านวยการฝ่ายการตลาด อยุธยาซิตี้พาร์ค 
ในวันที่ 14 ก.ย.58 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติอแจ้งชื่อมายัง กลุ่ม พรส. ภายในวันที่ 11 ก.ย.58 
รับจ่านวน 30 คน สิ่งท่ีคาดหวังว่าจะได้รับ  ร่างกายจะผ่อนคลาย             
คืนแรกจะหลับสบาย  ปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิด มีความสุขเพิ่มขึ้น 

ประกาศรบัสมคัรงาน 
รพ.อยุธยามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ต่าแหน่ง                 
นักโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการจ่านวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 
18,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 8 ก.ย.58 ในวันและเวลาราชการ 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอให้ยื่นและสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่ฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

โครงการองค์กรซอ่นพุง 
กลุ่มงานสุขศึกษา ขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ที่เข้าร่วม
โครงการไร้พุงส่งขนาดรอบเอวและน่้าหนักของท่าน ในปัจจุบัน 
ส่งที่กลุ่มงานสุขศึกษา ภายในวันที่ 15 ก.ย. 58 

การตรวจมะเรง็เตา้นม 
กลุ่มงานงานอาชีวเวชกรรม ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของ รพ.อย.                
ทีต่้องตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวนเ์ต้านม                    
แจ้งรายช่ือที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โทร.3010                            
ภายในวันที่ 10 ก.ย.58 

สัปดาหร์ณรงค์ปอ้งกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ครั้งที่ 4              
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ 
จัดกิจกรรมรณรงค์ก่าจัดลูกน่้ายุงลาย ในสัปดาห์รณรงค์
ไข้เลือดออก ครั้งที่ 4 ในวันท่ี14-18ก.ย.58 ให้ครอบคลุมบ้าน 
ศาสนาสถานและโรงเรียนเพื่อเร่งรัดก่าจัดยุงลายให้เกิดความ
ต่อเนื่องเพื่อป้องกันและควบคุมโรค โดยส่งรายงาน สนง.
สาธารณสุข ภายในวันที่ 30 ก.ย.58 

ขอเชญิ แพทย์/พยาบาล และเจ้าหน้าที่ท่ีสนใจทุกหน่วยงาน                
เข้าร่วมงาน “มหกรรมวันอัลไซเมอร์โลก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา” 
ในวันที่ 18 ก.ย.58 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติแจ้งชื่อมายัง กลุ่ม พรส. ภายในวันที่ 16 ก.ย.58 

โปรแกรมบรหิารจดัการความเสี่ยงของสถานพยาบาล 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพขอเชิญผู้ประสานงานประจ่าหน่วยงาน เข้า
ร่วมเรียนรู้วิธีการบันทึกข้อมูลความเสี่ยงลงโปรแกรม HRMS    
ในระหว่างวันท่ี 14-16 ก.ย.58 ตามตารางที่แจ้งเวียน 
 ข่าวสาธารณสุข ออกเตือนประชาชนระวังโรคฉี่หนู                              
พบป่วย 601 ราย เสียชีวิตแล้ว 11 ราย นายแพทยไ์พจิตร์ วราชิต 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรคเลปโตสไปโรซิส หรือ 
โรคไข้ฉี่หนู เป็นโรคที่พบผู้ป่วยได้ตลอดปี แต่จะพบมากในช่วง
กรกฎาคม - กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่าการเกษตร 
ท่าไร่ ท่านา ฝนตกชุก มีน้่าท่วมขังในหลายพื้น ผู้ที่ต้องสัมผัสดิน 
และน้่า เป็นเวลานาน ๆ เช่น ชาวไร่ ชาวนา เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค
ไข้ฉี่หนูที่ปนเปื้อนตามแหล่งน้่า และดินที่ชื้นแฉะ ส่านักระบาดวิทยา 
รายงานว่าขณะนี้ พบผู้ป่วยมากที่สุด ในภาคอีสาน รองลงมาภาคใต้ 
ส่วนจังหวัดท่ีพบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 61ราย  
ศรสีะเกษ 49 รายและสุรินทร์ 44 ราย อาชีพที่พบสูงสุดได้แก่ 
เกษตรกร รองลงมาอาชีพรับจ้าง และนักเรียน  ทั้งนี้ ได้ก่าชับให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.เฝ้าระวังโรคฉี่หนูอย่างใกล้ชิด และ
เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการป้องกันตัวแก่ประชาชน ขอให้
ประชาชนหลีกเล่ียงการเดินย่่าน้่า หรือการแช่น้่านาน ๆ เพื่อลดการ
ป่วยและการ เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเสี่ยง มีอาการไข้สูง
ทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดตามกล้ามเนื้อมาก ให้รีบพบแพทย์
ทันที  http://www.goosiam.com/health/html/0005100.html#sthash.3UQAQpNK.dpuf 

ผลการแข่งขัน 7 ก.ย.58 ทีมสโลว์ไลฟ์ชนะ เดอะซีสส์ 3 : 2 เซ็ต             
(18-25, 15-25, 25-21, 25-19, 15-11) ทีมสโลว์ไลฟ์ขึ้นแท่นรอชิง
ชนะเลิศเป็นที่แน่นอนแล้ว  รอผลการแข่งขันในวันที่ 9 ก.ย.58 ระหว่างทีม
เดอะซีสส์ กับ กระดูกพรุนลุ้นแช้มป์ แฟนคลับวอลเลย์บอลตอ้งตามไปดู
ตามไปเชียร์ทีมตัวเองเพื่อลุ้นเข้าชิง ในเวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬา รพ. 



ฉบับท่ี 2554 
วันอังคารท่ี 8 กันยายน 2558 

ขอบคุณที่มา http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=75738สรรหาโดย ฝนบังอร 

 
          กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจผลติภณัฑป์รงุรสที่จา่หน่ายและทีผ่ลติจากโรงงาน 
ในประเทศ ตั้งแต่ป ี2555-2558 พบว่ายงัมปีรมิาณไอโอดนีไมเ่ป็นไปตามที่กฎหมายกา่หนดมากกวา่รอ้ยละ 50 ซึง่ในจ่านวน
นี้เป็นผลิตภณัฑป์รงุรสทีม่ปีรมิาณไอโอดนีสูงเกินไปครึง่หนึ่ง และต่า่เกินไปอกีครึง่หนึ่ง ท่าใหผู้บ้รโิภคมีความเสีย่งทีจ่ะไดร้บั
ปริมาณไอโอดนีมากไป หรือน้อยไปกอ่ใหเ้กดิผลเสียตอ่สุขภาพได้ 
นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีมาตรการในการด่าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า
คนไทยจะได้รับไอโอดีนที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมาตรการที่ส่าคัญหนึ่งคือการผลิตและการกระจาย เกลือเสริมไอโอดีน 
โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เกลือบริโภคต้องมีไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 และ         
ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม นอกจากน้ียังก่าหนดให้น้่าปลา น่้าเกลือปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้
จากย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองที่มีการเติมไอโอดีนในขบวนการผลิตต้องมีไอโอดีนไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมและไม่เกิน3 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ด้วยความห่วงใยสุขภาพของประชาชนและต้องการให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส่านักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร ร่วมกับส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ด่าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพของเกลือและผลิตภัณฑ์     
ปรุงรสที่จ่าหน่ายและผลิตในประเทศมาตลอด ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่จ่าหน่ายตามท้องตลาดในประเทศมาต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2555 - 2558 ได้สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ปรุงรสทั้งหมด 383 ตัวอย่างแยกเป็นน่้าปลา 260 ตัวอย่าง โดยเป็นน่้าปลาแท้ 
122 ตัวอย่าง น้่าปลาผสม 138 ตัวอย่าง ซอสปรุงรส 56 ตัวอย่าง ซีอิ้วขาว 51 ตัวอย่าง และอ่ืนๆ (ซีอิ้วด่าเค็ม/หวาน และ
ซีอิ้วดิบ) 15 ตัวอย่าง พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีปริมาณไอโอดีนไม่ได้มาตรฐานระหว่างร้อยละ 46.7, 60.9, 58.9, 49.0 
และ 86.7 ตามล่าดับ ทั้งนี้ผลจากการด่าเนินงานสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ปรุงรสในแต่ละปี พบว่า ทุกผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่มีปริมาณ
ไอโอดีน ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก่าหนดสูงมาก กล่าวคือ มีตั้งแต่ไม่พบไปถึงพบปริมาณไอโอดีนสูงถึง 81.4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
อย่างไรก็ตามข้อมูลในปี พ.ศ.2558 พบว่าสถานการณ์ในภาพรวมของปริมาณไอโอดีนท่ีเกินกว่ากฎหมายก่าหนดมีแนวโน้มดีขึ้น
และปริมาณสูงสุดที่พบต่่าลงเหลือเพียง 6.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
นอกจากน้ีในปี พ.ศ.2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ส่านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ร่วมกับ ส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดย ส่านักอาหาร ส่ารวจปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ปรุงรสโดยเก็บตรงจากโรงงานผู้ผลิตก่อน
ออกสู่ท้องตลาด 136 โรงงานจาก 26 จังหวัด จ่านวน 300 ตัวอย่าง แยกเป็นน่้าปลา 210 ตัวอย่าง น้่าเกลือปรุงอาหาร 8 
ตัวอย่าง ซอสปรุงรส 28 ตัวอย่าง ซีอิ้วขาว 37 ตัวอย่าง และซีอิ้วด่าเค็ม/หวาน 17 ตัวอย่าง พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมี
ปริมาณไอโอดีนไม่ได้มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 56 โดยเป็นน่้าปลาแท้ น้่าปลาผสม น้่าเกลือปรุงอาหาร ซอสปรุงรส ซีอิ้วขาวและ
ซีอิ้วด่าเค็ม/หวาน คิดเป็นร้อยละ 48.1, 58.9, 50, 57.1, 54.1 และ 76.5 ตามล่าดับ และพบว่ามีปริมาณไอโอดีนสูงสุดถึง 
75.2 มิลลิกรัมต่อลิตรในน่้าปลาแท ้
นายแพทย์อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่จ่าหน่ายและที่ผลิตจากโรงงาน ยังมี
ปริมาณไอโอดีนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก่าหนดมากกว่าร้อยละ 50  ซึ่งในจ่านวนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่มีปริมาณไอโอดีนสูง
เกินไปครึ่งหน่ึง และต่่าเกินไปอีกครึ่งหน่ึง ท่าให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับปริมาณไอโอดีนมากไป หรือน้อยไปก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพได้ ดังนั้นจึงจ่าเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขในทุกรูปแบบและมีการติดตามและประเมินผลการด่าเนินการตาม
มาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน่ามาปรับและพัฒนามาตรการให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทย 
        สารไอโอดีนมีความจ่าเป็นผลต่อสุขภาวะและสติปัญญาของมนุษย์ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนกระท่ังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
กล่าวคือมารดาท่ีตั้งครรภ์ หากได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอจะมีผลต่อการพัฒนาเซลสส์มองของทารก และเด็กวัยเรียน หาก
ขาดสารไอโอดีนจะท่าให้เรียนรู้ช้า พัฒนาการไม่สมวัยและสติปัญญา ส่วนในผู้ใหญ่หากได้รับสารไอโอดีนไม่พอเพียงจะ
อ่อนเพลียง่าย ขาดความกระปรี้กระเปร่า ท่าให้ความสามารถในการท่างานลดลง อย่างไรก็ดีหากร่างกายได้รับปริมาณไอโอดีน
ที่มากเกินพอจะก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพได้ โดยจะท่าให้เกิดโทษต่อต่อมไทรอยด์เกิดภาวะฮอร์โมนไทรอยด์เกินหรอืภาวะ
ไทรอยด์เป็นพิษ ส่าหรับคนปกติปริมาณไอโอดีนที่แนะน่าต่อวันคือ 150 ไมโครกรัม 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเฝ้าระวัง
ปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ปรุงรส  
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