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มิถุนายน 2554

เรือ่ ง คําเตือนการเพิม่ ไอโอไดด์ให้หญิงมีครรภ์เป็ นอันตรายต่อทารก
พร้อ มกัน นี้ ผ มขอส่ง บทความเรื่อ ง “คําเตื อนการเพิ่ มไอโอไดด์ให้ หญิง มี ครรภ์เ ป็ น
อันตรายต่อทารก” ซึง่ ผมได้ศกึ ษาค้นคว้าหาความรูท้ งั ้ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ทําให้
เป็ นห่วงประชาชนคนไทยทีไ่ ม่มคี วามรูจ้ ะเกิดพิษภัยอันตรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หญิงมีครรภ์
ซึ่งทางราชการมีนโยบายให้แจกจ่าย “ยาเพิม่ ไอโอไดด์” ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทัวประเทศไทย
่
และบังคับให้ผสม “ไอโอไดด์” ซึง่ ทีแ่ ท้จริงแล้ว เป็ น “โปตัสเซียมไอโอไดด์” ในเกลือแกง นํ้าปลา
และซีอว้ิ ทุกชนิด ซึง่ เป็ นพิษอย่างแน่นอน ถ้าใช้ไม่ถกู ต้องตามทีช่ แ้ี จงในบทความ
ขอความกรุ ณ าท่ า นได้ โ ปรดพิจ ารณาเผยแพร่ บ ทความที่แ นบมานี้ ต ามแต่ ท่ า นจะ
เห็นสมควรต่อไป หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิม่ เติมประการใด ผมยินดีชแ้ี จงแถลงไขให้เข้าใจ
ได้เสมอ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้จาก Website ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์
ไอน์ สไตน์ และเทสล่า ที่ www.einsteinandtesla.com
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คําเตือน
การเพิม่ ไอโอไดด์ ให้ หญิงมีครรภ์ เป็ นอันตรายต่ อทารก
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย โตวิวชิ ญ์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีนโยบายให้เพิ่มไอโอดีนเพื่อเพิ่มไอคิวแก่ ประชาชนคนไทย และได้
กําหนดให้มีการผลิต “ยาเพิม่ ไอโอไดด์ ” ชื่อว่า “ไตรเฟอร์ ดีน 150” (Triferdine 150) อย่างน้อยเดือนละ 1 ล้านขวด
เพื่อแจกจ่ ายไปตามโรงพยาบาลต่างๆทัว่ ประเทศไทย ให้หญิ งมี ครรภ์รับประทานทุ กวัน ตลอดระยะเวลาที่
ตั้งครรภ์ จนกระทัง่ คลอดบุตรแล้ว ก็ยงั ให้รับประทานต่อไปอย่างต่อเนื่องอีกหลายเดือน
นอกจากนี้ ทางราชการยังมีการบังคับให้ผสม “ไอโอดีนที่อยูใ่ นรู ปแบบไอโอไดด์” ในเกลือแกง นํ้าปลา
และซีอิ้วทุกชนิด มิฉะนั้นจะมีความผิดฐานผลิตสิ นค้าไม่ได้มาตรฐาน ตามที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วนั้น
นโยบายและมาตรการดังกล่าวมาข้างต้น ถ้าดูผิวเผินแบบชาวบ้านที่ไม่มีความรู ้ ก็ตอ้ งถือว่าเป็ นความ
ปรารถนาดี ของทางราชการที่ มีต่อประชาชนคนไทย จะได้เพิ่ม “ไอคิว” ด้วยการเพิ่มไอโอดี น เพราะจากการ
ศึกษาวิจยั ในเรื่ อง “ไอคิว” ของคนไทยโดยทัว่ ไปแล้ว พบว่า คนไทยยังมี “ไอคิว” ตํ่ากว่ามาตรฐานโดยเฉลี่ยของ
สากล รัฐบาลจึงได้พยายามแก้ปัญหาเรื่ องนี้ โดยให้เริ่ มเพิ่มไอคิวด้ วยการเพิ่มไอโอดีนตั้งแต่ ทารกในครรภ์ เลย
ทีเดียว เป็ นเรื่ องที่น่าชื่นชมสมควรจะได้รับการยกย่อง
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ในเรื่ องนี้อย่างละเอียดถี่ถว้ นแล้ว พบว่า นโยบายมาตรการ
และวิธีปฏิบตั ิที่กาํ ลังดําเนินการอยูใ่ นขณะนี้ จะมีผลร้ ายเป็ นพิษภัยและอันตรายต่ อสุ ขภาพพลานามัยของประชาชนคนไทย และอาจเป็ นการบั่นทอนบ่ อนทําลายประเทศชาติในระยะยาว ทั้งนี้ โดยมีเหตุผลตามหลักฐานทาง
วิชาการดังต่อไปนี้
1. “ไอโอไดด์ ” หรือ “ไอโอดีน” - ข้ อมูลสั บสนเป็ นเหตุให้ เข้ าใจผิดได้
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ความจริ งแล้วไอโอไดด์และไอโอดีนเป็ นสารที่แตกต่างกันโดยสิ้ นเชิง และมีขอ้ แนะนําที่สบั สน เนื่องจาก
ประชาชนขาดความรู ้เกี่ยวกับสารทั้งสองตัวนี้
“ไอโอดีน” ที่ทางราชการมีนโยบายให้ใช้และบังคับให้ใช้น้ นั อันที่จริ งแล้วไม่ ใช่ สารไอโอดีนทีแ่ ท้ จริง แต่
เป็ นสารโปตัสเซียมไอโอไดด์ (Potassium Iodide) ซึ่งเป็ นสารเคมีที่มีพิษภัย และอันตรายมากมาย ทั้งจากตัว
“โปตัสเซียม” ที่มีประจุบวก และจาก “ไอโอไดด์ ” ที่มีประจุลบ อันเป็ นส่ วนประกอบของ โปตัสเซียมไอโอไดด์
แล้ว สารเคมีตวั นี้มีคาํ เตือน ไม่ ให้ ใช้ กบั หญิงมีครรภ์ เพราะจะให้ผลร้ายเป็ นพิษภัย และอันตรายต่อทารกในครรภ์
(Fetal harm) ได้ดว้ ย ขอยํ้าในที่น้ ีวา่ โปตัสเซียมไอโอไดด์ ไม่ ใช่ ไอโอดีน ต่างมีคุณสมบัติกแ็ ตกต่างกันมากมาย
มหาศาล เพราะเป็ นสารคนละตัวกัน อันจะได้อธิบายขยายความในข้อต่อไป
2. พิษภัยและอันตรายจากส่ วนประกอบของโปตัสเซียมไอโอไดด์
เนื่องจากโปตัสเซียมไอโอไดด์เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะเกิดการละลาย แตกตัวเป็ นโปตัสเซียมประจุบวก
และไอโอไดด์ประจุลบ
• โปตัสเซียมทีม่ ีประจุบวก ทําให้ไตต้องทํางานมากขึ้น และที่อนั ตรายมากทีส่ ุ ดของโปตัสเซียม ก็
คือมีผลต่อการทํางานของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทําให้ หัวใจเต้ นเร็วผิดปกติ ผู้ทเี่ ป็ นโรคหัวใจอยู่แล้ว อาจ
หัวใจวาย หรื อ ถึงตายได้
• ไอโอไดด์ ทมี่ ีประจุลบ นอกจากจะทําให้ไตต้องทํางานหนักมากขึ้น เช่นเดียวกับโปตัสเซียมประจุ
บวกแล้ว ยังจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่ าออกซิ เดชั่ น (Oxidation) เพื่อเปลี่ยนแปลง “ไอโอไดด์ประจุลบ” ให้
เป็ นไอโอดีน โดยทัว่ ไปปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ นี้ จะเกิดขึ้นในตับ จึงทําให้ ตับต้ องทํางานหนักมากขึน้ อย่ างแน่ นอน
สําหรับผูท้ ี่เป็ นโรคตับอยูแ่ ล้ว ก็จะยิง่ เป็ นอันตรายมากขึ้น
3. การทําลายระบบเอนไซม์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับไอโอดีน ของโปตัสเซียมไอโอไดด์
นอกจากนี้ ยังมีอันตรายที่สําคัญยิ่งอีกอันหนึ่ง นัน่ คือ การทําลาย
ระบบเอนไซม์ที่เกี่ ยวข้องกับไอโอดี น ซึ่ งมี ความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการ
ควบคุมการเจริ ญเติบโตและภูมิคุม้ กันของร่ างกาย ทําให้การพัฒนาส่ วนต่ างๆ
ของร่ างกายเสื่ อ มสลาย กลายเป็ นคนมี รู ป ร่ างไม่ ป กติ ไ ด้ รวมทั้ ง ระบบ
ภูมิคุ้มกัน (Immune System) อาจลดลง หรือบกพร่ องได้ อกี ด้ วย
โปตัสเซี ยมไอโอไดด์ เป็ นสารพิษประเภทเทราโตเจน (Teratogen)
หรื อสารพิษที่จะทําให้เกิดการพัฒนาที่ผดิ ปกติของทารกในครรภ์ ทําให้ ทารกที่
คลอดออกมาแล้ วมีรูป ร่ า งผิด ปกติ ทั้งนี้ สื บ เนื่ องจากการทํา ลายระบบเอนไซน์ ที่ เ กี่ ย วข้องกับไอโอดี น ซึ่ ง มี
ความสําคัญต่อการควบคุมการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
สารประเภทนี้ ถา้ เข้าไปในร่ างกายระหว่างตั้งครรภ์ก็อาจทําให้ลูกที่คลอดออกมามีลกั ษณะผิดปกติ
เช่น มี 2 หัวในตัวเดียวกัน (ดูรูป) เป็ นต้น
4. โปตัสเซี ยมไอโอไดด์ เป็ นเกลือ “ของต้ องห้ าม” สํ าหรั บหญิงมีครรภ์ ตามปรกติหญิงมีครรภ์จะต้อง
ได้รับการดูแลและเอาใจใส่ ในเรื่ องอาหารการกินเป็ นพิเศษอยูแ่ ล้ว ยกตัวอย่าง เช่น เวลาตั้งครรภ์หา้ มรับประทาน
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ของเค็ม ซึ่งหมายถึงเกลือ โดยทัว่ ไปไม่เฉพาะเกลือแกงเท่านั้น โปตัสเซี ยมไอโอไดด์ ก็เป็ นเกลือชนิดหนึ่ง จึงเป็ น
“ของต้ องห้ าม” สําหรับหญิงมีครรภ์
5. สารเคมีกับหญิงมีครรภ์ เมื่อหญิงมีครรภ์รับประทานสารเคมีเข้าไปในร่ างกาย ย่อมจะทําให้เกิดผล
กระทบต่อทารกในครรภ์อย่างแน่ นอนไม่มากก็นอ้ ย ยกตัวอย่าง เช่น แอลกอฮอล์ ยาเสพติด ผงชูรส โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโปตัสเซี ยมไอโอไดด์ก็เป็ นสารเคมี 100% และเป็ นสารที่ มีคาํ เตื อนไม่ ให้ ใช้ กับหญิงมีครรภ์ เพราะมี
อันตรายต่อทารกในครรภ์ (Fetal harm) ได้
6. สารพิษมีปริมาณน้ อยเกินไปทีจ่ ะเป็ นอันตราย? อย่างไรก็ตามอาจมีผอู ้ อกมาโต้แย้งว่าโปตัสเซียมไอ
โอไดด์ที่ใช้ใน “ยาเพิม่ ไอโอดีน” หรื อ “ไตรเฟอร์ ดีน 150” (Triferdine 150) นั้นมีปริ มาณน้อยมากเพียง 0.195
มิลลิกรัม ต่อ 1 เม็ด ซึ่งไม่น่าจะมีอนั ตราย
ขอชี้ แจงดังนี้ ว่า เมื่อขึ้นชื่ อว่าสารพิษหรื อสารอันตรายแล้ว ไม่ว่าจะมีปริ มาณมากหรื อน้อย ก็ยงั ชื่ อว่า
เป็ นสารพิษที่มีอนั ตรายต่อชีวิต ถ้ าใช้ ไม่ ถูกต้ อง หรือ มีการสะสมอยู่ในร่ างกาย สําหรับสารโปตัสเซี ยมไอโอไดด์
ตัวนี้ ที่ใช้ผสมในยา “ไตรเฟอร์ ดีน 150” มีคาํ เตือน (Warning) ไม่ ให้ ใช้ กบั หญิงมีครรภ์ เพราะมีพิษภัยอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์ได้ดงั กล่าวมาข้างต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉลากที่ขวดของยาตัวนี้ ก็มีคาํ เตือนไว้ว่า “ให้ ใช้ ยานี้ตามแพทย์ สั่งเท่ านั้น” ซึ่ งแพทย์
ควรจะให้ใช้ “สํ าหรั บหญิงมีครรภ์ ที่ขาดไอโอดีนเท่ านั้น” ย่อมหมายความว่า เป็ นยาอันตรายที่จะต้ องควบคุม
และหญิงมีครรภ์ ทไี่ ม่ ขาดไอโอดีนก็ไม่ ควรใช้
นอกจากนี้ ทางราชการยังมีนโยบายให้หญิงมีครรภ์รับประทานยาตัวนี้ทุกวัน ตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์
และเมื่อคลอดบุตรแล้วก็ยงั ให้รับประทานต่อเนื่องอีกหลายเดือน รวมกันแล้วคงไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรื อ 365 วัน
อะไรจะเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์และเด็กที่จะคลอดออกมา รวมทั้งการเจริ ญเติบโตของเด็กต่อไปในอนาคตจะเป็ น
อย่างไร ใครจะไปรู ้ หรื อว่าจะรอให้มีเด็กคลอดออกมาแล้ วมี 2 หัวในตัวเดียวกัน ดังเช่นที่เป็ นข่าวเกิดขึ้นใน
ประเทศจีน แล้วจึงจะมา “ล้อมคอก” หรื ออย่างไร?
7. ปัญหาสั งคมไทยใครรั บผิดชอบ ทุกวันนี้ นายแพทย์ โดยทัว่ ไปมีสภาวะเป็ นอย่างไร? และเมื่อเป็ น
นโยบายของทางราชการด้วย ก็คงจะช่วยกันแจกจ่ายยาดังกล่าวให้หญิงมีครรภ์กนั อย่างเต็มที่ทวั่ ประเทศไทย โดย
มีการใช้กนั เดือนละ 1 ล้านขวด ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 เป็ นต้นมา
ปั ญหามีอยู่ว่า หญิงมีครรภ์จะรู ้ได้อย่างไร? ว่า ตนเองขาดไอโอดีนหรื อไม่? เพราะถ้าไม่ขาดก็ไม่ควร
รับประทานเลยแม้แต่นอ้ ย และที่ผา่ นมาจะมีสกั กี่รายที่ได้รับการตรวจร่ างกายว่าขาดไอโอดีนจริ ง โดยใช้เครื่ องมือ
หรื อวิธีการตรวจสอบอย่างไร ก่อนที่จะได้รับการแจกจ่ายยา “ไตรเฟอร์ดีน 150” ให้ไปรับประทานอย่างต่อเนื่อง
เป็ นเวลานานนับปี
8. “เกลือไอโอดีน” หรือ “เกลือผสมพิษ?” ขณะนี้ทางราชการได้ทาํ การบังคับให้ผสม “ไอโอดีน” ใน
เกลือที่ใช้บริ โภคที่เรี ยกว่า “เกลือผสมไอโอดีน” และในนํ้าปลา ซีอิ้วทุกชนิด จึงเท่ากับบังคับให้เติมสารพิษใน
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นใช่หรื อไม่? ในเมื่อ “ไอโอดีน” ที่บงั คับให้ใส่ ไปในเกลือนั้น ความจริงแล้วเป็ น โปตัสเซียมไอ
โอไดด์ ซึ่งมีพษิ ภัย อันตรายตามที่ได้ช้ ีแจงแถลงไข มาข้างต้น
9. ข้ อเรียกร้ องและเสนอแนะ
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ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้น จึงขอเรี ยกร้องกระทรวงสาธารณสุ ข
• โปรดพิจารณาทบทวนนโยบายที่จะกลายเป็ นการบัน่ ทอน บ่อนทําลายประเทศชาติในระยะยาวโดย
ด่วน
• รีบประกาศ “ห้ ามใช้ โปตัสเซียม ไอโอไดด์ ” ในการผสมอาหารหรื อผลิตเป็ นยาเพิ่มไอโอดีนสําหรับ
หญิงมีครรภ์ตามปกติ หากจะใช้เป็ นยาต้องได้รับการควบคุมและตรวจสอบร่ างกายอย่างใกล้ชิด
โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี้
• ทางออกของการแก้ปัญหา “เพิม่ ไอโอดีน เพิม่ ไอคิว” นี้ มีวิธีที่ทาํ ได้ โดยไม่มีพษิ ภัยหรื ออันตรายแต่
อย่างใดด้วยการใช้ ไอโอดีนตัวจริง ซึ่งสามารถทําได้ ถ้าได้นกั เคมีที่มีความรู ้ในเรื่ องไอโอดีนอย่างแท้
จริ งมาพัฒนาและช่วยแก้ปัญหา ซึ่งความจริ งเรื่ องไอโอดีนนั้นนักเคมีคุน้ เคยกันดีอยูแ่ ล้ว
• อีกประการหนึ่ง ในวงการสาธารณสุ ขของไทยไม่วา่ จะเป็ นนายแพทย์หรื อเภสัชกร ควรจะมีนกั เคมี
แบบ “ร่ วมด้ วยช่ วยกัน” เพือ่ ให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์แบบดียงิ่ ขึ้น ซึ่งที่ผา่ นมาแต่ไหนแต่ไร วงการนี้
มักจะใช้พรรคพวกที่มี “วิชาชีพ”เดียวกัน และที่สาํ คัญมักจะมองข้ามความสําคัญของนักเคมีไป
บางครั้งและบางแห่ งมีการดูถูกเหยียดหยามและกลัน่ แกล้งนักเคมีดว้ ยซํ้าไป จึงมีปัญหาด้านความ
ปลอดภัยและอันตรายที่เกี่ยวกับสารเคมีเกิดขึ้นอยูเ่ สมอ และสมควรที่จะได้แก้ไขทัศนคติในเรื่ องนี้
ให้ดีข้ ึน เพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม โปรดติดต่ อ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย โตวิวชญ์
หรื อ Email: phichai.neolab@gmail.com
อดีต หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิวทิ ยาศาสตร์ไอน์สไตน์และเทสล่า
กรรมการผูจ้ ดั การ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถ potassium Iodide บ นีละนิธิ
เลขาธิการ ชมรมอยูร่ ้อยปี – ชีวีเป็ นสุ ข
กรรมการ สมาคมพิทกั ษ์ประโยชน์ผบู ้ ริ โภค
ฯลฯ
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