
 ยาเม็ดโปแทสเซียมไอโอไดด ( ไอโอดีนเม็ด ) (KI) 
ปองกันสารกัมมันตรังสี ไอโอดีน 131 

 
นับตั้งแตเกิดแผนดินไหวที่ประเทศญี่ปุน ตามมาดวยการระเบิดของโรงไฟฟาพลังนิวเคลียร ก็มีแตคนพูดถึงสารกัมมันตรังสี

ที่รั่วไหลออกมาจากเหตุระเบิดนั้น และหวาดวิตกถึงอันตราย จนเกิดคําถามวาจะมีวิธีปองกันไหม และจะมียาอะไรใชปองกันไดบาง 
ผมจะคอยๆ เลาใหฟงนะครับ 
 
สารกัมมันตรังสีคืออะไร? มีอันตรายอยางไร?  

สารกัมมันตรังสีคือแรธาตุที่ไมคงตัว เมื่อสลายตัวจะปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปรังสี ซึ่งสามารถทําลายเนื้อเย่ือของ
รางกายมนุษยได หากไดรับรังสีในปริมาณมาก ก็อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นในทันทีและอาจเสียชีวิตได แตถาไดรับรังสีในปริมาณ
นอย ก็อาจไมพบความผิดปกติในทันที  โดยอาจพบความผิดปกติในภายหลัง ซึ่งอาจใชเวลานานเปนเดือนหรือเปนป  

สารกัมมันตรังสีแตละชนิดอาจกอใหเกิดอันตรายตอรางกายแตกตางกัน เชน ไอโอดีน 131 เมื่อเขาสูรางกายจะสะสมที่ตอม
ไทรอยด เนื่องจากไอโอดีนเปนสวนประกอบของฮอรโมนที่สรางจากตอมไทรอยด ถารางกายไดรับไอโอดีน 131 ในปริมาณมาก 
เนื้อเย่ือของตอมไทรอยดอาจถูกทําลาย ทําใหรางกายขาดฮอรโมนดังกลาว นอกจากนี้ไอโอดีน 131 ในปริมาณมาก อาจทําใหเปน
มะเร็งตอมไทรอยดไดดวย  

อานรายละเอียดเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีไดที่ เว็ปไซตคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=45 

 
สารกัมมันตรังสีมีโอกาสแพรกระจายมาถึงเมืองไทยอยางไร? และมาตรการปองกันของประเทศไทย 

(1) ไอโอดีน 131 มีคุณสมบัติเปนกาซ ลอยไปไดไกลตามกระแสลม และเขาสูรางกายทางลมหายใจ แตเนื่องจากประเทศ
ไทยอยูทางทิศใตของญี่ปุน ประกอบกับขณะนี้ลมพัดจากญี่ปุนไปทางทิศตะวันออก ไปทางสหรัฐอเมริกา แคนาดา จึง มีโอกาสนอยที่
สารกัมมันตรังสีชนิดนี้จะมาถึงประเทศไทย แตถาลมเปล่ียนทิศและพัดมาทางประเทศไทย กระแสลมจะตองพัดผานภูเขา ทะเล และ
อีกหลายประเทศ ทําใหลมที่พัดมาเหลือสารกัมมันตรังสีในระดับที่นอยลง  
 มาตรการของประเทศไทย มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณรังสีในอากาศทั่วประเทศเพื่อปองกันอันตรายตอประชาชน
ในหลายจังหวัดเชน เชียงใหม ขอนแกน สงขลา และกรุงเทพฯ เปนตน หากตรวจพบปริมาณรังสีสูงกวา 1 ไมโคร 
ซีเวิรตตอชั่วโมง (μSv/h) กระทรวงสาธารณสุขจะเปนผูประกาศเตือนภัยและชี้แจงและใหคําแนะนําตอไป ปจจุบัน “ไมพบ” ปริมาณ
รังสีที่ผิดปกติ  

(2) อาหารนําเขาจากประเทศญี่ปุนที่ปนเปอนสารกัมมันตรังสี โดยเฉพาะ ซีเซียม 137 เนื่องจากสารดังกลาวมีคุณสมบัติ
เปนอนุภาคขนาดเล็ก มักปนเปอนในอาหาร และเขาสูรางกายโดยการรับประทาน  
 มาตรการของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินมาตรการในการเฝาระวังตั้งแตวันที่ 15 
มีนาคม 2554 โดยสุมตัวอยางสงตรวจวัดสารกัมมันตรังสี ณ ดานอาหารและยาทุกแหง รายงานผลการตรวจครั้งที่ 9 (ขาวแจกวันที่ 
30 มีนาคม 2554) ทุกตัวอยางอยูในเกณฑปกติ  ทานสามารถติดตามผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหารที่นําเขาจาก
ประเทศญี่ปุน โดยอานขอมูลเพ่ิมเติมจาก http://www.fda.moph.go.th/japan/Index.html 
 
 
 
 
 



วิธีปองกันสารกัมมันตรังสีมีวิธีอะไรบาง 
วิธีท่ีมีการแนะนําคือการรับประทานยาโปแทสเซียมไอโอไดด (potassium iodide; KI) ยานี้ไดรับการรับรองโดยองคการ

อาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกาและไดรับการแนะนําจากองคการอนามัยโลกใหใชในการปองกันตอมไทรอยดจากสารกัมมันตรังสี
ไอโอดีน 131 ที่รั่วและแพรกระจายออกมาจากเหตุระเบิดของโรงไฟฟาพลังนิวเคลียร แตไมมีผลปองกันผลจากการไดรับสาร
กัมมันตรังสีชนิดอื่นๆ ขอสําคัญที่ควรทราบดวยคือ โปแทสเซียมไอโอไดด จะปองกันเฉพาะตอมไทรอยดเทานั้น ไมปองกันรางกาย
สวนอื่นๆ   

แตท่ีไมแนะนํา คือ 

 ไมแนะนําใหใชยาทาแผลที่มีสวนประกอบของไอโอดีนเชน โพวิโดนไอโอดีน หรือ ทิงเจอรไอโอดีน เนื่องจากไมใช
วิธีมาตรฐานในการปองกันอันตรายจากสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131 ถึงแมวาการทายาดังกลาวอาจมีไอโอดีนดูดซึมผาน
ผิวหนังเขาสูกระแสเลือดได แตไมสามารถรับประกันไดวาปริมาณยาที่ดูดซึมจะเพียงพอตอการปองกัน เพราะการดูดซึมยา
ขึ้นกับหลายปจจัย และปจจุบันยังขาดขอมูลสนับสนุนที่เพียงพอ  

 ไมแนะนําใหรับประทานเกลือบริโภค หรือเกลือเสริมไอโอดีน เนื่องจากตองรับประทานเกลือบริโภคในปริมาณมาก ถึง
จะสามารถปองกันอันตรายจากสารกัมมันตรังสีได (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหเกลือบริโภคจะตองมีปริมาณ
ไอโอดีนไมนอยกวา 30 มิลลิกรัมตอเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม) นอกจากนี้ ในเกลือบริโภคมีสวนประกอบเปนเกลือโซเดียม 
ซึ่งหากรางกายไดรับโซเดียมในปริมาณมากจะเกิดอันตรายตออวัยวะสําคัญในรางกายเชน หัวใจและไต เปนตน  

 
ถาจะเดินทางเขาพื้นท่ีเสี่ยงในญ่ีปุน จําเปนตองใชโปแทสเซียมไอโอไดดหรือไม 

ผูที่จําเปนตองเดินทางไปประเทศญี่ปุน ควรหาขอมูลจากรัฐบาลญี่ปุนวาพ้ืนที่ใดที่เส่ียงและจําเปนตองรับประทานโปแท
สเซียมไอโอไดด หรืออาจสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่สาธารณสุขของประเทศไทยประจําจุดคัดกรองผูโดยสารขาออก  
ณ สนามบินขนาดใหญเชน สุวรรณภูมิ และสนามบินเชียงใหม เปนตน ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขไดมอบนโยบายใหองคการเภสัช
กรรมผลิตโปแทสเซียมไอโอไดดชนิดเม็ด หรือไอโอดีนเม็ด เพ่ือแจกจายใหประชาชนที่เดินทางเขาพ้ืนที่เส่ียงในประเทศญี่ปุนโดยตอง
ผานการคัดกรองความจําเปนกอน 
 
โปแทสเซียมไอโอไดดทํางานอยางไร? 

โปแทสเซียมไอโอไดดที่รับประทานเขาไป จะถูกรางกายเปลี่ยนใหอยูในรูปไอโอดีน ซึ่งจะถูกดูดซึมเขาไปเก็บสะสมที่ตอม
ไทรอยด ไอโอดีนที่ไดจากโปแทสเซียมไอโอไดดนี้ไมกอใหเกิดมะเร็งตอมไทรอยดซึ่งตางจากสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131 เมื่อตอม
ไทรอยดอ่ิมตัวดวยไอโอดีนที่ไดจากโปแทสเซียมไอโอไดด จึงทําใหสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131 ไมสามารถเขาไปสะสมที่ตอม
ไทรอยดไดอีก และจะถูกขับออกจากรางกาย  
 
โปแทสเซียมไอโอไดด ใชอยางไร? 

องคการอนามัยโลกแนะนําใหใชโปแทสเซียมไอโอไดดในขนาด 130 มิลลิกรัมตอวัน สําหรับเด็กตั้งแต 12 ปขึ้นไปและ
ผูใหญ โดยควรรับประทานกอนเขาพ้ืนที่เส่ียงหรือไดรับสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131 อยางนอย 12 ชั่วโมง ซึ่งจะใหประสิทธิภาพใน
การปองกันไดมากกวารอยละ 90 และแนะนําใหรับประทานตอเนื่องวันละ 1 ครั้ง จนกวาจะออกจากบริเวณพ้ืนที่เส่ียง การ
รับประทานยาวันละครั้งมีความจําเปนเนื่องจากยามีผลปองกันเปนเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง  

อยางไรก็ตามหากรับประทานโปแทสเซียมไอโอไดดหลังจากไดรับสารกัมมันตรังสีแลว จะมีประสิทธิภาพลดลง  
ย่ิงไดรับชาเทาใดจะมีผลปองกันนอยลงเทานั้น มีขอมูลวาการรับประทานโปแทสเซียมไอโอไดดหลังจากที่ไดรับไอโอดีน 131 ไปแลว 
3-4 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการปองกันเพียงรอยละ 50 แตหากเกิน 6 ชั่วโมงแลว ยังไมมีการศึกษายืนยัน 

 
 



 
ใครที่หามใช โปแทสเซียมไอโอไดด ?  

ผูที่มีประวัติแพไอโอดีน เปนโรคผิวหนังอักเสบบางชนิด หรือ เปนโรคไทรอยดที่มีความผิดปกติของหัวใจรวมดวย  
 
โปแทสเซียมไอโอไดดกออันตรายอะไรบางไหม ?  

โปแทสเซียมไอโอไดดกออันตรายได ดังนี้ 
 อาการขางเคียง ไดแก ไมสบายทอง คล่ืนไสอาเจียน ตอมน้ําลายอักเสบ  และยังอาจเกิดอาการขางเคียงตอหัวใจ โดยมีหัว

ใจเตนผิดปกติ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากยามีสวนประกอบของโปแทสเซียม โดยเฉพาะหากมีการใชยาบางชนิดที่ทําใหระดับ
โปแทสเซียมสูงรวมดวยใหระมัดระวังอาการขางเคียงนี้เปนพิเศษ  

 ผูใชยาบางรายอาจเกิดอาการแพ โปแทสเซียมไอโอไดด ซึ่งอาจรุนแรงถึงแกชีวิต สังเกตไดจากการมีเสียงหวีดหวิวใน
หลอดลม มีไข แนนหนาอก หายใจไมออก ไออยางรุนแรง และอาการบวมที่ปาก ใบหนา และลําคอ เปนตน 

 การใชโปแทสเซียมไอโอไดดรวมกับยาหลายชนิดจะเกิดปฏิกิริยาระหวางยา หรือยาตีกัน  ซึ่งทําใหผูปวยไดรับอันตรายจาก
การใชยา จึงควรระมัดระวังและแจงใหแพทยและเภสัชกรทราบวาใชยาใดอยู เชน หากใชยาลดความดันโลหิตที่มีผลเพ่ิม
ระดับโปแทสเซียม อยู แลวจะใชโปแทสเซียมไอโอไดด ก็จะทําใหระดับโปแทสเซียมในเลือดสูงขึ้น และสงผลใหเกิดภาวะหัว
ใจเตนผิดจังหวะ  

 
หญิงต้ังครรภและมารดาที่ใหนมบุตรใชยาน้ีไดหรือไม 

หญิงตั้งครรภและมารดาที่ใหนมบุตรหากมีความจําเปนที่จะตองเดินทางเขาไปในพื้นที่เส่ียงภัย การรับประทานโปแทสเซียม
ไอโอไดดนับวาเปนประโยชนเพราะจะชวยปองกันทั้งแมและทารก เนื่องจากยาสามารถผานรกและถูกขับออกมาในน้ํานมได อยางไร
ก็ตาม โปแทสเซียมไอโอไดดเปนยาที่มีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดความผิดปกติตอทารกไดดวย การใชยานี้ในหญิงตั้งครรภหรือมารดา
ที่ใหนมบุตรที่จําเปนตองเดินทางเขาพ้ืนที่เส่ียงตอการไดรับสารกัมมันตรังสี จึงควรพิจารณาระหวางประโยชนและโทษกอนที่จะใชยา
นี้ และหากจําเปนตองใชยา ควรใชในระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น   
  
โปแทสเซียมไอโอไดดจะเก็บรักษาอยางไร  

โปแทสเซียมไอโอไดดควรเก็บในภาชนะบรรจุที่แหง ปดมิดชิด เก็บใหพนแสง และตองระวังความชื้นเนื่องจากโปแทสเซียม
มีคุณสมบัติในการดึงน้ําเขาหาตัว ทําใหเม็ดยาชื้นและสีเปล่ียนแปลงได เพราะฉะนั้นหากสังเกตวาเม็ดยาชึ้นและและสีเปล่ียนแปลงไป
ไมควรรับประทานยานี้  

 
สรุป 

การใชโปแทสเซียมไอโอไดด แมจะเปนยาที่แนะนําใหใชเพ่ือปองกันอันตรายจากสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131 แตตองใช
ดวยความระมัดระวังดังที่กลาวมาขางตนนะครับ  
 
บทความโดย เภสัชกร มรุพงษ พชรโชค 

รานยาเภสัชมหิดล (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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