
 

PiCO Animal Probiotics  

พโิก จุลนิทรีย์ โปรไบโอติก ชีวภัณฑ์เทคโนโลยสํีาหรับปศุสัตว์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits  

• เพ่ือช่วยการยอ่ยอาหารโดยเฉพาะโปรตีน,ไขมนั,ไฟเบอร์ไดดี้ข้ึน, เพ่ิมประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ, นํ้ านม     

• ลดปริมาณมูลสตัวท่ี์ขบัถ่ายและปราศจากกล่ินเหมน็ และ ลดแก๊สพิษในคอก 

• ลดเช้ือจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรคร้ายแรงเช่น โรคทอ้งเสีย (E.coli), อหิวาตกโรค, โรคไทฟอยส์(Salmonella) รวมทั้งโรค

ร้ายอ่ืน ๆ ท่ีมีอนัตรายต่อชีวติ 

• ลดแมลงวนั, ลดการวางไข่และฟักตวัของไข่แมลงวนั, ยงุ 

• ลดอตัราการทอ้งเสียช่วงก่อนและหลงัหยา่นม  

• ลดการเกิดอาการทอ้งอืด (Bloat),   

• รักษาโรคโคลิค (colic syndrome) ในมา้ 

• สภาพในโรงเรือนดีข้ึน, ทาํใหส้ตัวแ์ขง็แรง, โตเร็วข้ึนมากกวา่ปกติ, 

• ลดการใช้สารเคมี, ยา ในการป้องกนัและรักษา, ลดตน้ทุนการผลิต กาํไรมากข้ึนปลอดภยัต่อทั้งผูผ้ลิต, ผูใ้ช้ และ

ผูบ้ริโภค 100 % 

• ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งนํ้ า 

• ช่วยกระตุน้การเพ่ิมปริมาณสเปิร์มและไข่ในพอ่แม่พนัธ์ุและช่วยยดึอายกุารใชง้านของพอ่แม่พนัธ์ุ 

• ใชรั้กษาอาการทอ้งเสียทอ้งร่วงจากแบคทีเรีย,โปรโตซวั และสารพิษท่ีปนเป้ือนในอาหารสตัว ์

• ช่วยกาํจดักล่ินในคอกสตัวไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว และคงสภาพไดน้านกวา่ 

• เพ่ือลดและกาํจดักล่ินสาบซ่ึงเป็นการกาํจดักล่ินเฉพาะตวั (pheromone)  

• ช่วยลดแมลงวนัและลดการรบกวนจากแมลงกดัต่อย 

สถานที่ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน 

• บ่อกุง้ ปลา ตะพาบและสตัวน์ํ้ า ฯลฯ  

• พอ่พนัธ์ุ แม่พนัธ์ุ ฯลฯ  

• ฟาร์มไก่ ฟาร์มเป็ด ฟาร์มนกกระทา ฟาร์มสตัวปี์กต่าง ๆ  

• ฟาร์มมา้   

• ฟาร์มววันม 

• ฟาร์มหมูเลก็ 

• ฟาร์มหมูนม 

• ฟาร์มหมูรุ่น หมูใหญ่ 

 



 
 

มีการรับรองจากสถานบันช้ันนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ผลิตภณัฑ ์ ผงจุลนิทรีย์ PICO ของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองวา่มีค่าความเป็นพิษตํ่าไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสัตว์

เล้ียง และปราศจากจุลินทรียห์รือเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรคจากสถาบนัทั้งในและต่างประเทศ 

• GLOBAL HEALTH SECURITY WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA 2003 รายงานถึงกลุ่ม

เช้ือจุลินทรียมี์ความปลอดภยัสูงไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์พืชและสตัว ์(BIO SAFETY LEVEL 1)  

• United Registrar of Systems (URS Certification) ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 เป็นระบบมาตรฐานสากลซ่ึงเป็นท่ี

ยอมรับจากนานาปะเทศทัว่โลก 

• สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) United States Food and Drug Administration (FDA)    

• FDA Thailand. Ministry of Public Health Thailand สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

• สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย(สถาบัน วว.) ทดสอบความ เป็นพิษเฉียบพลนัทางปากท่ี

ระดบั 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมนํ้ าหนกัตวั พบวา่หนูทุกตวัแสดงอาการปกติ ตรวจไม่พบความผิดปกติของอวยัวะ

ภายในจากการชนัสูตรซากหนูทุกตวัเม่ือส้ินสุดการทดสอบ   

• สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ผลวเิคราะห์พบวา่ ไม่มี

แบคทีเรียและราท่ีก่อใหเ้กิดโรคใด ๆ ต่อมนุษยแ์ละสตัว ์  

• Seoul Food and Drug Administration สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาโซล  

ชีวภัณฑ์เทคโนโลยสํีาหรับปศุสัตว์ 

             ในปัจจุบนัมีการใชจุ้ลินทรียม์ากข้ึน ทั้งท่ีไดจ้ากการต่อเช้ือโดยธรรมชาติท่ีมีการปนกนัของเช้ือทั้งท่ีมีประโยชน์และเป็น

โทษ ทาํใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์ไม่บริสุทธ์ิมีประสิทธิภาพตํ่า อีกทั้งมีโอกาสท่ีจะกลายพนัธ์ุสูง  และหลายส่วนเป็นการนาํเขา้ซ่ึงมีราคา

สูง และบางผลิตภณัฑท่ี์นาํเขา้เหล่าน้ีไม่สามารถทาํงานไดดี้ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มของภูมิภาคในแถบน้ี 

               ดว้ยตระหนกัถึงความสาํคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน ทางบริษทัฯ จึงไดมุ่้งเนน้คดัเลือกผลิตภณัฑ ์PICO 

Animals ท่ีมีคุณภาพปลอดภยั ไดม้าตรฐานสากล ดว้ยเทคโนโลยชีีวภาพ นวตักรรมสีเขียว ซ่ึงเป็นกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร

คน สตัวแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีการจดัการทรัพยากรการผลิตอยา่งย ัง่ยนืมาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยความร่วมมือจากหลายสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานส่ิงแวดลอ้มและงานมาตรฐานสากล  

             ตลอดระยะเวลากวา่ 8 ปี ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ PICO Animals ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่เป็นผูน้าํในเชิง

ประสิทธิภาพ ความสมํ่าเสมอ ความน่าเช่ือถือ และมีตน้ทุนตํ่า  นาํมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ    

1. การบําบัดนํา้ในบ่อกุ้งและสัตว์นํา้ 

2. การผสมอาหารสัตว์ เพ่ือหลีกเล่ียง หรือ ลดการใชย้าปฏิชีวนะ 

 

ส่วนประกอบของ  PICO Animals 



 
Bacteria 

Pediococcus acidilactici            3 x 107 cfu/g              Bio-safety Level 1 

Pediococcus pentosaceus          4 x 107 cfu/g              Bio-safety Level 1 

Bacillus amyloliquerfaciens             5 x 106 cfu/g   Bio-safety Level 1 

Yeasts 

Pichia farinosa   5 x 106 cfu/g               Bio-safety Level 1 

Dekkera anomala   4 x 106 cfu/g              Bio-safety Level 1 

คุณลกัษณะของจุลนิทรีย์แต่ละชนิด 

 Pediococcus acidilactici เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria ท่ียอ่ยนํ้ าตาล 6 โมเลกลุเป็น กรดแลคติก เป็นส่วนใหญ่ 

(Homofermentator) อีกทั้งผลิตสารโพลี เปปไตท ์Bacteriocins (สารชีวนะท่ีผลิตจากแบคทีเรีย) ท่ีเรียกวา่ Pediocins มีฤทธ์ิฆ่า

เช้ือแบคทีเรียแกรมลบ (Gram Negative Bacteria) ไดห้ลายชนิด เช่น Salmonella spp., Escherichia coli, Pseudomonas sp., 

Vibrio cholerae เป็นตน้ และมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียแกรมบวก (Gram Positive Bacteria) หลายชนิดเช่น Clostridium 

perfiengens, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens เป็นตน้ ท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายคนและ

สตัว ์

 Pediococcus pentosaceus เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria ท่ีมกัพบในทางเดินอาหาร ลาํไส้ใหญ่ สามารถย่อย

นํ้ าตาล 5 โมเลกลุใหเ้ป็น Lactic Acid อีกทั้งผลิตสารโพลีเปปไตท ์Bacteriocins ท่ีเรียกวา่ Pediocins มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็น

อนัตรายต่อร่างกายคนและสตัว ์และผลิตไวตามินบี หลายชนิด   

 Bacillus amyloliquefaciens เป็นแบคทีเรียท่ีผลิตสารโพล่ีเปปไตท ์ช่ือ Iturins มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือรา (Antifungal Agent) อีก

ทั้งผลิตเอน็ไซมห์ลายชนิด เช่น Lipase, Amylase, Sucrase, Protease, Peptidase ฯลฯ 

 Pichia farinosa เป็นยสีตท่ี์ไม่ค่อยพบในธรรมชาติ ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษ คือ สามารถผลิตสารโพล่ีเปปไตท ์Killer 

Toxins : Yeast Antimicrobial Proteins (ยสีตท่ี์สามารถผลิต Killer Toxins ไดใ้นธรรมชาติพบเพียง 5 ชนิด จากยสีตส์องหม่ืนกวา่

ชนิด) นอกจากนั้น สาร Killer Toxins ทาํปฏิกิริยาให ้สารพิษต่างๆ ท่ีผลิตจากแบคทีเรียหรือเช้ือราเช่น อะฟลาท็อกซิน 

(Aflatoxins), ไมโครท็อกซิน (Mycotoxins) และ สารพิษท่ีผลิตจากแบคทีเรีย (Endotoxins)  ใหห้มดสภาพความเป็นพิษ 

(Denatured) 



 
 Dekkera anomala เป็นยสีตท่ี์ในวงการหมกัเบียร์ เรียกวา่ Spoiled Beer Yeast เพราะยสีตจ์ะยอ่ยแป้ง และนํ้ าตาล 

เปล่ียนเป็นกรดนํ้ าสม้ ไม่เปล่ียนเป็นแอลกอฮอล ์และปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด ์นอกจากน้ียงัสามารถผลิตเอน็ไซมห์ลาย

ชนิด เช่น Cellulase, Hemicellulase, Xylanase, Cellubioase, Amylase, Pectinase, Lignase, Arabinase ฯลฯ 

E. coli (Escherichia coli) หรืออีโคไล คือแบคทีเรียท่ีพบไดใ้นลาํไสข้องสตัว ์หลายสายพนัธ์ุไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย ทวา่บาง

สายพนัธ์ุเม่ือเขา้สู่ร่างกายผา่นการรับประทานอาหารหรือนํ้ าท่ีปนเป้ือนเช้ือ อาจก่อใหเ้กิดอาการปวดทอ้ง ทอ้งเสีย หรือมี

ไข ้อาการรุนแรง เช่น อุจจาระมีเลือดปน มีภาวะขาดนํ้ า หรือไตวาย 

การไดรั้บเช้ือ E. coli แมใ้นปริมาณเพียงเลก็นอ้ยก็อาจก่อใหเ้กิดอาการป่วยได ้โดยสาเหตุทัว่ไปท่ีอาจทาํใหไ้ดรั้บเช้ือ มีดงัน้ี 

• การรับประทานอาหารหรือด่ืมนํ้ าท่ีปนเป้ือนเช้ือ โดยเฉพาะอาหารท่ีผา่นกรรมวธีิการปรุงท่ีไม่สะอาด ปรุงไม่สุก หรือเก็บ

รักษาอยา่งไม่เหมาะสม เช่น เน้ือสตัวดิ์บ อาหารทะเลดิบ ผกัและผลไมส้ด นมท่ีไม่ผา่นกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ เป็นตน้ 

• การนาํน้ิวมือท่ีสมัผสักบัส่ิงของท่ีปนเป้ือนเช้ือเขา้ปาก 

• การสมัผสัสตัวท่ี์ติดเช้ือหรือมูลสตัวท่ี์มีเช้ือปะปน โดยเฉพาะววั แพะ และแกะ 

• การวา่ยนํ้ าในสระนํ้ าหรือแหล่งนํ้าท่ีมีเช้ือปะปน 

 

ข้อเปรียบเทยีบระหว่าง PICO Animals และผลติภณัฑ์ชนิดอ่ืน 

PICO Animals ผลติภัณฑ์ชนิดอ่ืน 

 ประกอบดว้ยจุลินทรียบ์ริสุทธ์ิ 5 ชนิด         จุลินทรียช์นิดเดียว หรือไม่แจกแจงชนิด 

 อยูใ่นรูปเซลลแ์หง้ท่ีมีชีวติ  อยูใ่นสภาพท่ีมีชีวติ, สปอร์ 

 ระบุความเขม้ขน้ไดว้เิคราะห์จากOMIC     ไม่ระบุความเขม้ขน้ มีจุลินทรียน์อ้ยกวา่    

 (1 กรัมมี  6.0 x 107 cfu / g)                           หลายเท่าตวั 

 ไม่ผา่เหล่า  มีโอกาสผา่เหล่าได ้เพราะต่อเช้ือ(หมกั)เร่ือย ๆ 

 การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด)          เก็บท่ีมืด หา้มถูกแสงแดด อายเุก็บสั้น 

 มีอายกุารเก็บรักษานาน 2 ปี                                                    

 ประสิทธิภาพสูง ไดรั้บการยอมรับ             ประสิทธิภาพลดลงเร่ือย ๆ เม่ือต่อเช้ือคร้ังต่อไป     

 ผลการทดลองทั้งใน และต่างประเทศ         ไม่รับรองความปลอดภยั 

 มีความปลอดภยัสูงทั้งต่อคน สตัว ์  

 ราคาถูกกวา่เม่ือคิดต่อหน่วยการใช ้            ราคาต่อหน่วยจะถูกกวา่แต่คิดต่อการใชแ้พงกวา่ 



 
 

 

การใช้งานด้านปศุสัตว์ 

• ใชผ้สมอาหารสตัว ์

• เพ่ือช่วยการยอ่ยอาหารโดยเฉพาะโปรตีน,ไขมนั,ไฟเบอร์ไดดี้ข้ึน, เพ่ิมประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ, นํ้ านม     

• ลดปริมาณมูลสตัวท่ี์ขบัถ่ายและปราศจากกล่ินเหมน็ และ ลดแก๊สพิษในคอก 

• ลดเช้ือจุลินทรียท่ี์ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงเช่น โรคทอ้งเสีย (E.coli), อหิวาตกโรค, โรคไทฟอยส์ (Salmonella) รวมทั้งโรค

ร้ายอ่ืน ๆ ท่ีมีอนัตรายต่อชีวติ 

• ลดแมลงวนั, ลดการวางไข่และฟักตวัของไข่แมลงวนั, ยงุ 

• ลดอตัราการทอ้งเสียช่วงก่อนและหลงัหยา่นม  

• ลดการเกิดอาการทอ้งอืด (Bloat),   

• รักษาโรคโคลิค (colic syndrome) ในมา้ 

• สภาพในโรงเรือนดีข้ึน, ทาํใหส้ตัวแ์ขง็แรง, โตเร็วข้ึนมากกวา่ปกติ, 

• ลดการใชส้ารเคมี, ยา ในการป้องกนัและรักษา, ลดตน้ทุนการผลิต กาํไรมากข้ึน 

• ปลอดภยัต่อทั้งผูผ้ลิต, ผูใ้ช ้และผูบ้ริโภค 

• ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งนํ้ า 

 

 

 



 
อตัราการใช ้

• หมูนม  ใช ้                            1.5    กก  ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั 

• หมูเลก็ ใช ้                             1.0     กก  ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั 

• หมูรุ่น หมูใหญ่ ใช ้                0.5     กก  ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั 

• พอ่พนัธ์ุ แม่พนัธ์ุ ใช ้         1.0-2.0  กก  ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั  

• ไก่ เป็ด นกกระทา ใช ้            0.5    กก  ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั 

• ววันม  ใช ้                           0.25     กก  ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั  

• กุง้ ปลา ตะพาบ ใช ้               0.5    กก  ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั 

• มา้  ใช ้   0.5    กก  ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั 

• เพ่ิมความสมบูรณ์พนัธ์ุ, เพ่ิมปริมาณสเปิร์มและไข่ในพอ่แม่พนัธ์ุ และช่วยยดึอายกุารใชง้านของพอ่แม่พนัธ์ุ 

    ใช ้10 กรัม ต่อตวัต่อวนั ติดต่อกนั 2 สปัดาห์ จะช่วยกระตุน้การเพ่ิมปริมาณสเปิร์มและไข่ในพ่อแม่พนัธ์ุและช่วยยึดอายุ

การใชง้านของพอ่แม่พนัธ์ุ 

• ใชรั้กษาอาการทอ้งเสียทอ้งร่วงจากแบคทีเรีย,โปรโตซวั และสารพิษท่ีปนเป้ือนในอาหารสตัว ์

     ใช ้1.0 กรัม ต่อนํ้ าหนกัสตัว ์1 กิโลกรัม ผสมนํ้ าเลก็นอ้ย ป๊ัมเขา้ทางปาก อาการทอ้งเสียทอ้งร่วง และอาการมวนทอ้ง จะ

หายไปภายในไม่เกิน 15 นาที 

• ช่วยกาํจดักล่ินในคอกสตัว ์ 

          ใช ้1 ก.ก. ต่อนํ้ า 2,000 ลิตร ฉีดพ่นในคอกให้ทัว่เม่ือมีกล่ินรบกวน ซ่ึงสามารถกาํจดักล่ินในคอกสัตวไ์ดอ้ย่างรวดเร็ว 

หลงัจากฉีดพน่ใหท้ัว่ และคงสภาพไดน้านกวา่ 

• เพ่ือส่ิงแวดลอ้มของสตัวเ์ล้ียง 

        ใช ้100 กรัม ต่อนํ้ า 200-500 ลิตร ใชอ้าบนํ้ าสตัวเ์พ่ือลด, กาํจดักล่ินสาบซ่ึงเป็นการกาํจดักล่ินเฉพาะตวั (pheromone) และลดการ

รบกวนจากแมลงกดัต่อย นอกจากนั้นยงัช่วยลดแมลงวนั โดยท่ีไข่แมลงวนัจะไม่ฟักตวัเป็นตวัหนอน หรือเม่ือเป็นหนอน แลว้

เขา้ดกัแด ้จะไม่ลอกคราบเป็นแมลงวนั 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
ข้อแนะนํา 

• ใชไ้ดก้บักลุ่มยาปฏิชีวนะท่ีมีปริมาณไม่เกิน 100 ppm ไดแ้ก่  Tetracycline, Tyrosine  Chlortetracycline, 

         Oxytetracycline, Amoxicillin, Penicillin, Enrofloxacin, Norfloxacin, 

• ใชไ้ดก้บักลุ่มยาปฏิชีวนะท่ีมีปริมาณไม่เกิน 50 ppm ไดแ้ก่ Sulfa–trimethoprim และ  Chloramphenicol 

• ไม่ควรใชผ้สมในอาหารสตัวท่ี์จะนาํไปอดัเมด็ 

• ควรเก็บในท่ีแหง้  และอุณหภูมิไม่เกิน 45 องศา 

• ไม่ควรเก็บในท่ีช้ืนหรือร้อนจดั และไม่ควรใชร่้วมกบัยาฆ่าเช้ือ หรือควรใชห้ลงัจากการใชย้าฆ่าเช้ือแลว้   

• ประมาณ 2–3 วนั 

• ควรเปิดเคร่ืองตีนํ้ าเตม็ท่ี 

• ปริมาณการใช ้อาจจะสูงหรือตํ่ากวา่อตัราท่ีแนะนาํ โดยข้ึนอยูก่บัคุณภาพของนํ้ า 

 

ถึงเวลาแลว้ท่ีเราจะมาร่วมมือช่วยกนัในชีวติประจาํวนัเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่พ่ึงสารเคมี 

ไม่ยากเลย    Animal Probiotics  แกปั้ญหาใหท่้านได ้
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