
 

Pico Veggies & Meats 

พโิก เม็ดเอนไซม์ล้างผกัและเน้ือต่าง ๆ  

 

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits 

• เพิม่อายุการเกบ็รักษาเพ่ือคงความสดใหม่ 

• ช่วยล้างสารพษิตกค้างและส่ิงสกปรกปนเป้ือนใน ผกั, ผลไม้ ,เน้ือสัตว์ ต่าง ๆ  

• คุณประโยชน์การค้นคดิและพฒันา เอนไซม์ (Enzymes) และ สารเมตาโบไลท์ทีไ่ด้จากขบวนการหมกัแบบพเิศษ จน

ได้สารต่าง ๆ เช่น  

1.สารชีวนะกาํจดัแบคทเีรีย (Pediocins) 

2.สารชีวนะทีช่่วยกาํจดัสารพษิ (Killer Toxins) 

3. สารชีวนะกาํจดัเช้ือรา (Iturins)  เป็นต้น ทีส่ามารถกาํจดัเช้ืออหิวาต์ เช้ือไทฟอยส์ เช้ือโรคท้องเสีย ท้องร่วงและ

กาํจดัเช้ือราต่าง ๆ อกีทั้งทาํหน้าทีก่ารล้างชําระสารพษิอ่ืน ๆทีป่นเป้ือนมากบัอาหาร 

• ช่วยให้ผกั - ผลไม้ คงความสด กรอบ น่ารับประทาน และช่วยการเกบ็ถนอมอาหารให้นานขึน้กว่าเดมิ 

• ช่วยให้เน้ือสัตว์ ต่าง ๆ สดไร้กลิน่ นุ่ม อร่อยและยงัคงสารอาหารทีสํ่าคญัและมปีระโยชน์ต่อร่างกาย 

• กาํจดัสารพษิตกค้าง ,ยาฆ่าแมลง ,สารพษิอะฟลาทอ็กซิน ,สารพษิซีลาริโนน 

• ได้รับการรับรองจากสถาบนัช้ันนาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปลอดภัยแน่นอน 100% 

• แก้ปัญหานํา้ยางกล้วยและขีผ้ึง้บนผลติผล 

• ลดกลิน่จากนํา้ล้าง 

• ปรับปรุงคุณภาพนํา้ล้าง , ปรับปรุงคุณภาพนํา้ทิง้  

• ลดการใช้นํา้ 



 
• ประหยดัเวลา ประหยดัค่าใช้จ่าย เพ่ือคุณภาพชีวติทีด่ ี 

สถานที่ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน 

• เน้ือสัตว์ต่าง ๆ 

• ล้างผกัและผลไม้ ฯลฯ 

มีการรับรองจากสถาบันช้ันนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ผลิตภณัฑ ์ ผงจุลนิทรีย์ PICO ของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองวา่มีค่าความเป็นพิษตํ่าไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสัตว์

เล้ียง และปราศจากจุลินทรียห์รือเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรคจากสถาบนัทั้งในและต่างประเทศ 

• GLOBAL HEALTH SECURITY WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA 2003 รายงานถึงกลุ่ม

เช้ือจุลินทรียมี์ความปลอดภยัสูงไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์พืชและสตัว ์(BIO SAFETY LEVEL 1) [กดดูข้อมูล

เพิม่เตมิ] 

• สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ผลวเิคราะห์พบวา่ ไม่มี

แบคทีเรียและราท่ีก่อใหเ้กิดโรคใด ๆ ต่อมนุษยแ์ละสตัว ์ [กดดูข้อมูลเพิม่เตมิ..] 

• หน่วยบริการเทคโนโลยทีางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลทดสอบ

ประสิทธิภาพของจุลินทรีย ์และสารประกอบท่ีสร้างจากจุลินทรียใ์นการยบัย ั้งการเจริญขอเช้ือรา, เช้ือแบคทีเรียและ

เช้ือราท่ีสร้างสารอะฟลาทอกซิน พบวา่สามารถยบัย ั้งเช้ือโรคไดห้ลายชนิด  [กดดูข้อมูลเพิม่เตมิ..] 

• บริษัท ห้องปฏบิัตกิารกลางตรวจสอบผลติภณัฑ์เกษตรและอาหาร จาํกดั (LCFA) รายงานผลการวเิคราะห์ถึงการ

ปนเป้ือนของสารโลหะหนกั- แคดเม่ียม,ตะกัว่,สารกมัมนัตรังสี, สารก่อมะเร็ง- อะฟลาท็อกซิน บี1,บี2,จี1,จี2, สารยา

ฆ่าแมลง กลุ่มออกาโนฟอสเฟส 15 ชนิด, สารไพรีทอยส์ 7ชนิด, กลุ่มออกาโนคลอรีน 8 ชนิด และ สารคาบาเมต 8 

ชนิด พบวา่ ตรวจไม่พบสารยาฆ่าแมลง ซ่ึงมีค่าตํ่ากวา่ปริมาณมาตรฐานกาํหนดทั้งส้ิน[กดดูข้อมูลเพิม่เตมิ..] 

• สถาบันวจิยัอาหารจากประเทศญีปุ่่น รับรองว่าไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย์และสัตว์ [กดดูข้อมูลเพิม่เตมิ..] 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอน็ไซม์เมด็ล้างผกั เน้ือสัตว์ อาหารแห้ง และถั่วต่าง ๆ 

กาํจดัสารพษิตกค้างในอาหารได้ 100%  อาหารของคุณจะสด สะอาด นานขึน้ 69% 

 

สภาพแวดล้อมของเรา  การขาดความสนใจท่ีจะปฏิบัติอย่างถูกต้องและจริงจัง จนเกิดความเส่ือมโทรมของ

สภาพแวดลอ้ม เป็นการนาํมาซ่ึงพ้ืนผิวดิน อากาศ และแหล่งนํ้ าทัว่ไปให้มีการปนเป้ือนไปดว้ยสารพิษท่ีตกคา้งและส่ิงสกปรก

ต่าง ๆนานา เป็นผลให้การเพาะปลูกพืช ผกั และผลไม ้รวมถึงเน้ือสัตวต์่าง ๆ เกิดมีการปนเป้ือนของสารพิษตกคา้งต่าง ๆ   และ

อีกทั้ง เช้ือโรคหลากหลายชนิดทั้งทางตรงและทางออ้ม นัน่คืออนัตรายท่ีน่าเป็นห่วงต่อชีวติและสุขภาพของเราทุกคน 

คุณประโยชน์  การคน้คิดและพฒันา เอนไซม ์(Enzymes) และ สารเมตาโบไลท ์ท่ีไดจ้ากขบวนการหมกัแบบพิเศษ ท่ี

คดัสรรโดยเฉพาะ ผสมผสานในสดัส่วนท่ีเหมาะสมอยา่งพิถีพิถนั จนไดส้ารต่าง ๆ  เช่น สารชีวนะกาํจดัแบคทีเรีย (Pediocins), 

สารชีวนะท่ีช่วยกาํจดัสารพิษ (Killer Toxins), และ สารชีวนะกาํจดัเช้ือรา (Iturins)  เป็นตน้ ท่ีสามารถกาํจดัเช้ืออหิวาต ์เช้ือ

ไทฟอยส์ เช้ือโรคทอ้งเสีย ทอ้งร่วงและกาํจดัเช้ือราต่าง ๆ อีกทั้งทาํหนา้ท่ีการลา้งชาํระสารพิษอ่ืน ๆ ท่ีปนเป้ือนมากบัอาหาร อาทิ 

สารพิษอะฟลาท็อกซิน, สารพิษ (ทาํใหเ้กิดอาการอว้ก,อาเจียน), สารพิษ  ซีลาริโนน (มีฤทธ์ิคลา้ยฮอร์โมนเพศหญิง ทาํให ้

เด็กหญิงเป็นสาวหรือมีประจาํเดือน เร็วผิดปกติ, เด็กชายเปล่ียนอุปนิสยัเป็นกระเทย) เป็นตน้ ไดอ้ยา่งหมดส้ิน อีกทั้งยงัสามารถ

คงความสด และช่วยการเก็บถนอมอาหารใหน้านข้ึนกวา่เดิม 

 



 
สารชีวภัณฑ์ทีสํ่าคญั 

- Pediococcus acidilactici และ Pediococcus pentosaceus ผลิต  

- Pediocins กาํจดัเช้ืออหิวาต ์เช้ือไทฟอยส์ เช้ือโรคทอ้งเสีย อีโคไล 

- Bacillus amyloliquefaciens ผลิตสาร Iturins กาํจดัเช้ือราต่างๆ 

- Pichia farinosa ผลิต Killer Toxins กาํจดัเช้ืออะฟลาท็อกซินและสารพิษต่างๆ 

ภัยอนัตรายจากอาหาร 

                  ปัญหาสุขภาพของคนไทยทุกวนัน้ี ส่วนสาํคญัเกิดจากปัญหาสารพิษในอาหาร ซ่ึงมีถึง 9 ชนิดอนัตราย และมีถึง 6 

ชนิดร้ายแรงท่ีก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง แฝงตวัอยูใ่นอาหารนบัร้อยชนิด ท่ีคนไทยบริโภคอยูทุ่กวนั  

             ไม่ใช่เร่ืองแปลกนกัท่ีปัจจุบนัโรคมะเร็งจะกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ของคนไทยเป็นอนัดบัหน่ึง แซงหนา้อุบติัเหตุ

และโรคหัวใจท่ีเป็นแชมป์เก่า ซ่ึงแต่ละปีมีผูป่้วย ถึงปีละ 90.000 ราย และเสียชีวิตถึงปีละเกือบ 40,000 ราย และท่ีน่าตกใจคือ 

จากการสาํรวจล่าสุด พบวา่อายขุองผูป่้วยโรคมะเร็งมีอายเุฉล่ียลดนอ้ยลง จากเดิมผูป่้วยส่วนใหญ่มีอายปุระมาณ 60 ปี ข้ึนไป แต่

ปัจจุบนัมีอายเุฉล่ีย 30-40 ปีเท่านั้น 

             สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนั้น เกิดจากสารพิษในอาหารมากถึง 50% ของผูป่้วย ทั้งหมด สาเหตุท่ีน่าสะพรึงกลวัท่ีสุด

ในขณะน้ีคือ  

1. ปัจจยัจากภายนอก   

           ซ่ึงเกิดจาก สารเคมี ท่ีใชป้รุงแต่งและเกิดจากอาหาร ซ่ึงกลายเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหโ้รคร้ายชนิดน้ีกาํลงัแพร่ขยายเพ่ิมข้ึน

พร้อม ๆ กบัพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย ท่ีนิยมบริโภคแบบตะวนัตก สะดวกซ้ือ อร่อยปาก อาหารทะเลสดมีการตรวจ

พบว่า ท่ีขายอยู่ตามทอ้งตลาดมกัจะใชฟ้อร์มาลินหรือนํ้ายาอาบศพ เป็นนํ้ ายาแช่ เพ่ือช่วยให้คงความสดไม่เน่าเสียง่าย ดงันั้น

อาหารทะเลสดท่ีปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ ปลาจ่อม ปลาร้า กอ้ยปลา กุง้แช่นํ้ าปลา จึงเป็นอาหารท่ีไม่ปลอดภยั  

              และจากการวิจยัพบวา่หากบริโภคเป็นประจาํ นอกจาก พิษภยัจากสารฟอร์มาลินท่ีเขา้ไปทาํลายระบบทางเดินอาหาร 

ตบัไต หวัใจ และสมองแลว้ ยงัพบ วา่มีพยาธิใบไมต้บัท่ีก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งบริเวณท่อนํ้ าดีในตบัอีกดว้ย  

  นอกจากน้ี อาหารประเภทหมกั เช่น แหนม ไสก้รอก แฮม กนุเชียง ซ่ึงมกัจะใส่ดนิประสิวหรือเกลือ 

ไนไตรทผสมอาหาร ยืนยนัแลว้ ว่ามีก่อมะเร็งชนิดไนโตรซามีน โดยจะมีผลก่อให้เกิดโรคมะเร็งบริเวณกระเพาะอาหารและ 

บริเวณตบั 

             สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงอีกชนิดหน่ึง ซ่ึงมีผูผ้ลิตอาหารนิยมนาํมาใช ้คือ สารบอแรกซ์ โดยสารชนิดน้ีมีคุณสมบติัให้

สารประกอบเชิงซอ้นกบัสารอินทรียใ์นอาหาร ทาํใหอ้าหารมีลกัษณะ ยดืหยุน่ กรอบ อร่อย และมีรสชาติย ัว่ยวนใจ อาหารท่ีสาร

ดงักล่าวเจือปนแบ่งเป็น 4 ประเภท 

             ประเภทแรก    คือ เน้ือสตัวบ์ด หมูบด ไก่บด เน้ือปลาบด ลูกช้ินปลา ลูกช้ินหมู ลูกช้ินเน้ือ 

             ประเภททีส่อง คือ เน้ือสตัวท์ัว่ไป คือ เน้ือววั เน้ือหมู เน้ือไก่ และเน้ือปลา  

             ประเภททีส่าม คือ ขนมจากแป้ง คือ ทบัทิมกรอบ รวมมิตร ลอดช่อง แป้งกรุบ บวัลอยเผือก 

             ประเภททีส่ี่     คือ ของหวานและผลไมด้อง เช่น เผือกกวน วุน้กะทิ สาคูกะทิ ถัว่แดงในขา้วเหนียวดดั  



 
                                      มะม่วงดอง มะดนัดอง เป็นตน้ 

             ผูท่ี้ชอบอาหารประเภททอด ป้ิง ยา่ง ทุกชนิด ตอ้งพึงระวงัและลดการบริโภคลงบา้ง ไม่วา่จะเป็นไก่ทอดหาดใหญ่ หมูป้ิง

เลิศรส ซ่ึงขายอยูต่ามแผงตลาดสด รวมไปถึงไก่ทอด เฟรนซ์ฟราย ขนมปังกรอบ ขา้วโพดแผน่กรอบ โดยเฉพาะอาหารฟาสตฟ์ู้ด

ช่ือดัง ซ่ึงถือเป็น ร้านสะดวกซ้ือ สะดวกกิน หรือท่ีบางคนเรียกว่า “อาหารจานด่วน” ซ่ึงหลายคนคิดว่าปลอดภัย ถูกหลัก

โภชนาการแข็งแรง ขอให้คิดใหม่วา่ ไม่ไดป้ลอดภยัอยา่งท่ีคุณคิดอีกแลว้!! รวมทั้ง อาหารประเภทขบเค้ียวชนิดต่าง ๆ เช่น มนั

ฝร่ังแผ่นทอดกรอบ ขนมปังแคร็คเกอร์ ซ่ึงเด็ก ส่วนใหญ่โปรดปราน มีการยืนยนัแลว้วา่พบสารอนัตรายท่ีผูบ้ริโภคควรตอ้งรีบ

หลีกเล่ียง  

        ทั้งน้ี จากรายงานของนกัโภชนาการทั้งไทยและต่างประเทศตรวจพบวา่ ของทอด ป้ิง ยา่งทุกชนิด ลว้นมีสารก่อมะเร็ง คือ 

เฮทเทอโรซัยคลกิเอมนี และสารอะคริลาไมด์ ซ่ึงเป็นสารอนัตรายท่ี แฝงตวัอยูอ่าหารประเภทดงักล่าว  

             โดยเฉพาะสารอะคริลาไมด ์มีรายงานล่าสุดจากสวเีดนและ องักฤษ ตรวจพบวา่ อาหารท่ีพบสารอะคริลาไมดใ์นปริมาณ

สูงมกัเป็นอาหารท่ีไดรั้บความร้อนสูง เป็นเวลานาน ซ่ึงหมายถึง อาหารท่ีผ่านการทอดซํ้ าหลาย ๆ คร้ัง ป้ิงจนไหมเ้กรียม หาก

ผูบ้ริโภค ไดรั้บสารน้ีเขา้สู่ร่างกายในระยะเวลาต่อเน่ืองกนั จะก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งไดใ้นอตัราท่ีสูงมา 

2. สภาพแวดล้อมของเรา   

            การขาดความสนใจท่ีจะปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและจริงจงั จนเกิดความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้ม เป็นการนาํมาซ่ึง

พ้ืนผิวดิน อากาศ และแหล่งนํ้ าทั่วไปให้มีการปนเป้ือนไปด้วยสารพิษท่ีตกคา้งและส่ิงสกปรกต่าง ๆนานา เป็นผลให้การ

เพาะปลูกพืช ผกั และผลไม ้อีกทั้งการทาํอาหารแห้ง เช่น ปลาหมึกแห้ง กุง้แห้ง และถัว่ต่าง ๆ เกิดมีการปนเป้ือนของสารพิษ

ตกคา้งต่าง ๆและอีกทั้ง เช้ือโรคหลากหลายชนิดทั้งทางตรงและทางออ้ม นัน่คืออนัตรายท่ีน่าเป็นห่วงต่อชีวติและสุขภาพของเรา

ทุกคน  

สารเคมทีีต่กค้าง 

1. ด่างทบัทมิ (โพแทสเซ่ียมเปอร์แมงกาเนต  Potassium permaganate (KMnO4) ) 

ปัญหาการใชด่้างทบัทิม   

              Mn(แมงกานิส) เป็นโลหะหนกั อาจมีผลต่อตบัโดยตรง เม่ือใชด่้างทบัทิม และลา้งออกไม่หมด  

 
มะเร็งตบั 

 

 

 

 



 
2. ฟอร์มาลนี สารก่อมะเร็ง  

            ฟอร์มาลีน-ฟอร์มัลดีไฮด์ ทั้งสองตวัน้ีในทางเคมีคือสารตวัเดียว กนั เพียงแต่ว่าเม่ืออยู่ในรูปของสารละลายจะเรียกวา่ 

ฟอร์มาลนี ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเราคุน้ๆ กนัดีก็คือนํ้ ายาดองศพนัน่เอง ส่วน“ฟอร์มัลดีไฮด์ มีสถานะเป็นก๊าซท่ีอุณหะภูมิปกติ มีกล่ินฉุน

แสบจมูก ส่วนมากท่ีจาํหน่ายกนัอยูท่ัว่ไปอยูใ่นรูปของสารละลายนํ้ าภายใตช่ื้อนํ้ ายาฟอร์มาลีน  

           สาํหรับในวงการแพทยใ์ชป้ระโยชน์มากมาย อยา่งเช่นการดองศพ ใชใ้นเวชภณัฑ ์เช่นยาอม ใชฆ่้าเช้ือโรค และฟอกหนงั 

เป็นตน้  

           สารเคมีมีประโยชน์ถา้ใชอ้ยา่งถูกตอ้ง เม่ือทราบพิษภยัของมนัแลว้ จงอยา่คิดนาํฟอร์มาลีนไปลา้งผกัอยา่งท่ีพ่อคา้แม่คา้

หลายคนกระทาํกนัอยู ่และเป็นข่าวอยูเ่สมอ ส่ิงตกคา้งยอ่มเป็นอนัตรายไดเ้ม่ือกินเขา้ไป โดยเฉพาะฟอร์มลัดีไฮดน้ี์มีขอ้พิสูจน์ท่ี

พอจะเช่ือไดว้า่เป็นสารก่อมะเร็ง”  

3. ยาฆ่าแมลง  

            การศึกษาพิษของ DDT และยาฆ่าแมลงเช่น aldrin, chlorolane, dieldrin, endrin, dioxin, heptachlor, mirex, toxaphene, 

furar และ polychlorinated biphenyl ในอีก10 ปีต่อมา ไดท้าํใหรั้ฐบาลสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายระงบัการใช ้DDT ทนัที ส่วน

ยาฆ่าแมลงชนิดอ่ืนนั้น ผูค้นยงัใชก้นันอ้ย เพราะมนัมีราคาแพง จึงยงัไม่ถูกระงบัใช ้100% จากนั้นก็มีงานวจิยัอีกมากมายท่ีศึกษา

โทษของ DDT ต่อการสูญพนัธ์ุของนากในยโุรป การทาํใหก้ระดูกปลาวาฬเปราะผิดปกติ การทาํใหป้ลาแปลงเพศจากเพศผูเ้ป็น

เพศเมีย การมีสารประกอบ p, p.DDE ท่ีสามารถทาํลายเช้ืออสุจิของผูช้าย ซ่ึงถา้การทาํลายนั้นรุนแรง คนนั้นจะเป็นหมนัและเป็น

มะเร็งต่อมลูกหมาก หรือถา้เช้ืออสุจิท่ีผิดปกติไดป้ฏิสนธิกบัไข่ในผูห้ญิง ทารกท่ีคลอดออกมาก็อาจมีอวยัวะท่ีไม่สมประกอบ 

หรือในกรณีของเด็กท่ีรับ DDT เขา้ร่างกายปริมาณมากเท่าท่ีผูใ้หญ่รับ การมีนํ้ าหนกัตวัท่ีนอ้ยกวา่ จะทาํใหค้วามเขม้ขน้ของ 

DDT ในตวัเด็กสูงกวา่ในตวัผูใ้หญ่ DDT จึงทาํอนัตรายเด็กไดม้ากกวา่ผูใ้หญ่ และเม่ือเด็กยงัมีชีวติอยูต่่อไปอีกนานกวา่ผูใ้หญ่ 

เด็กก็มีโอกาสเป็นโรคร้ายต่าง ๆ ไดสู้งกวา่ผูใ้หญ่ ดว้ยเหตน้ีุ DDT จึงเป็นพิษและเป็นภยัต่อเด็กมากกวา่ผูใ้หญ่มาก 

วธีิใช้ 

 *  เมด็ 2 กรัม ผสมนํ้ าสะอาด 2 ลิตรหรือ 1ขนั 

 *  แช่ผกั ผลไม ้และเน้ือสตัวต์่าง ๆ ในนํ้ าท่ีเตรียมไว ้15-20 นาที 

 *  สามารถนาํมารับประทานไดท้นัที เก็บใส่ภาชนะบรรจุ นาํแช่ในตูเ้ยน็ เพ่ือช่วยคงความสด และช่วยการเก็บถนอมอาหารให้

นานข้ึนกวา่เดิม 

ผลติภัณฑ์  

 ประจาํทุกครัว  

 ทุกร้านอาหาร-ภัตตาคาร 

 ร้าน-แผง ค้าผกั-ผลไม้-เน้ือสัตว์ ทุกชนิด (กุ้งหอยปูปลา ไก่หมูววัฯ) 

 



 
ประโยชน์ Pico Veggies & Meats  

 ผกั-ผลไม้  สด กรอบ ปลอดสารพษิ 

 เน้ือสัตว์ สด ไร้กลิน่ นุ่ม อร่อย 

 กาํจดัยาฆ่าแมลง ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ (100%) 

ปัญหาทีพ่บในผกัและผลไม้ 

 ไม่สด 

  ไม่กรอบ 

  ยาฆ่าแมลงตกค้าง 

ปัญหาทีพ่บในผกัและผลไม้ 

 อาหารไม่สด 

  สารฟอร์มาลนี ตกค้าง 

  เสียลูกค้า 

 เสียราคา 

เหตุผลทีทุ่กครัวเรือนควรม ีPICO Veggie & Meats เพราะผกั ผลไม้ และเน้ือสัตว์ในยุคนีจ้ะพบปัญหาดงันี ้

ปัญหาการใช้ด่างทบัทิม   โพแทสเซ่ียมเปอร์แมงกาเนต Potassium permaganate (KMnO4) Mn (แมงกานิส) เป็นโลหะหนกั อาจ

มีผลต่อตบั โดยตรง  เม่ือใชด่้างทบัทิม และลา้งออกไม่หมด ทาํใหเ้ป็นโรคมะเร็งตบั 



 
ผลการพสูิจน์ยาฆ่าแมลง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โลหะหนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กาํจดัสาร อะฟลาทอ็คซิน 

 

 

 

 


