
PiCO Veggies & Meats

เอนไซม์กาํจัดสารพษิในผกั ผลไม้ และเน้ือสัตว์ต่าง ๆ

PiCO Veggies & Meats คืออะไร ?

เอนไซมก์าํจดัสารพิษในผกั ผลไม ้และเน้ือสัตวต์่าง ๆ ใชล้า้งผกั ผลไม ้อาหารแห้ง เน้ือสัตว ์ดว้ยเอนไซมท่ี์คดั

สรรโดยเฉพาะ ผา่นกระบวนการการทดสอบประสิทธิภาพจากเคร่ืองมืออนัดบัหน่ึงจากศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์เพ่ือ

การวจิยัขั้นสูง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัชั้นนาํของประเทศ พิสูจน์ไดว้า่สามารถกาํจดัสารพิษ ยาปราบศตัรูพืช 

พวกยาฆ่าแมลง, ยาฆ่าหญา้, ยาฆ่าเช้ือโรค ไดอ้ย่างส้ินเชิงถึง 11 ชนิด ใน 12 ชนิด รวมถึงยงัไดรั้บการทดลองจาก

ภาควชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วา่สามารถยบัย ั้ง

การเจริญโตของเช้ือราไดอี้ก 8 ชนิด ไดป้ระสิทธิภาพจริง 100 %

ประโยชน์ของ PiCO Veggies & Meats

 ใช้ล้างแบคทีเรีย สารเคมี ยาฆ่าแมลงได้ 100 % ซ่ึงหากได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิด

โรคมะเร็งได้

 มีผลในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา 8 ชนิด ท่ีสร้างสารอะฟลาทอกซินท่ีเป็นสารพิษ ซ่ึงเป็นสาเหตุการ

เน่าเสียของผกั ผลไมแ้ละเน้ือสตัว์

 สามารถชาํระลา้งคราบจากสารกาํจดัแมลงและไขพยาธิใหห้ลุดออกโดยง่าย

 ใชล้า้งส่ิงปนเป้ือนในผกั และจุลินทรียช์นิดต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม โดยอาจมาจากดิน นํ้ า หรือปุ๋ย

 ปราศจากสารก่อฟอง และวตัถุกนัเสีย อนัก่อให้เกิดอนัตรายต่ออวยัวะทางระบบเช่น หัวใจ กระเพาะอาหาร

ลาํไส้

 สามารถยอ่ยสลายไดโ้ดยธรรมชาติ ไร้สารตกคา้ง เพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีรุนแรง

 มีส่วนประกอบหลกัของนํ้ าตาลกลูโคส ท่ีช่วยทาํใหผ้กัและผลไมใ้หส้ดยาวนานยิง่ข้ึน

 ชีวภณัฑธ์รรมชาติ 100 % อ่อนโยนต่อผิวหนงั ปลอดภยั



ทาํไมต้องล้างผกัด้วย PiCO Veggies  & Meats

PICO Technology คิดคน้และพฒันา เอนไซม ์(Enzymes) และ สารเมตาโบไลท์ ท่ีไดจ้ากขบวนการ

หมกัแบบพิเศษ ท่ีคดัสรรโดยเฉพาะ ผสมผสานในสดัส่วนท่ีเหมาะสมอยา่งพิถีพิถนั จนไดส้าร ต่าง ๆ เช่น 

• สารชีวนะกาํจดัแบคทีเรีย (Pediocins)

• สารชีวนะท่ีช่วยกาํจดัสารพิษ (Killer Toxins)

• สารชีวนะกาํจดัเช้ือรา (Iturins)  เป็นตน้ 

ซ่ึงสามารถกาํจดัเช้ืออหิวาต์ เช้ือไทฟอยส์ เช้ือโรคทอ้งเสีย ทอ้งร่วงและกาํจดัเช้ือราต่างๆ อีกทั้งทาํ

หนา้ท่ีการลา้งชาํระสารพิษอ่ืน ๆ ท่ีปนเป้ือนมากบัอาหาร อาทิ 

• สารพิษอะฟลาท็อกซิน

• สารพิษ ทาํใหเ้กิดอาการอว้ก,อาเจียน 

• สารพิษ ซีลาริโนน 

อีกทั้งยงัสามารถคงความสด และช่วยการเก็บถนอมอาหารใหน้านข้ึนกวา่เดิม 

สารชีวภัณฑ์ทีสํ่าคญั 

• Pediococcus acidilactici และ Pediococcus pentosaceus ผลิต Pediocins กาํจดัเช้ืออหิวาต์ เช้ือไทฟอยส์

เช้ือโรคทอ้งเสีย อีโคไล

• Bacillus amyloliquefaciens ผลิตสาร Iturins กาํจดัเช้ือราต่าง ๆ

• Pichia farinosa ผลิต Killer Toxins กาํจดัเช้ืออะฟลาท็อกซิน และสารพิษต่าง ๆ



Ingredients

The component ratio of PiCO by Dr. WiSH Enzyme Cleansing Tablet are

Rice Protein 34.6 %

Isolated Soy Protein 26.0 %

Maltodextrin 21.6 %

Dextrose Anhydrous 16.5 %

L-Lysine Monohydrochloride 00.9 %

L-Methionine 00.4 %

Total 100.0 %

วธีิใช้

* เมด็ 2 กรัม ผสมนํ้ าสะอาด 2 ลิตรหรือ 1ขนั

* แช่ผกั ผลไม้ และเน้ือสตัวต์่าง ๆ ในนํ้ าท่ีเตรียมไว้ 15-20 นาที

* สามารถนาํมารับประทานไดท้นัที เก็บใส่ภาชนะบรรจุ นาํแช่ในตูเ้ยน็ เพ่ือช่วย

คงความสด และช่วยการเก็บถนอมอาหารใหน้านข้ึนกวา่เดิม



เหตุผลทีค่วรใช้ Pico Veggies & Meats

ทั้งน้ีในปัจจุบนัผกัและผลไมส้ด มีทั้งสารพิษและยาฆ่าแมลงตกค้างอยู่ จึงทาํให้มี

โอกาสจะเกิดเช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย และสารโลหะหนกัอ่ืน ๆ ตกคา้งในร่างกายของผูบ้ริโภค 

ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหร่้างกายคนเรา เจบ็ป่วยและอาจเป็นอนัตรายแก่ชีวติได้ จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ี

ตอ้งใช้ PiCO Veggies & Meats เอนไซม์กาํจัดสารพิษในผัก ผลไม้ และเน้ือสัตว์ต่าง ๆ ในการ

ลา้งสารพิษท่ีตกคา้งต่าง ๆ ก่อนบริโภค เป็นการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุของการเจ็บป่วย และจาก

ผลงานวิจยัผงจุลินทรีย์พิโกที่ผ่านการทดลองจากเคร่ืองมืออันดับหน่ึงจากสถาบันช้ันนําของ

ประเทศน้ัน พิสูจน์ไดแ้ลว้ว่า ผงจุลินทรีย์พิโกสามารถกําจัดสารพิษ ยาปราบศัตรูพืช พวกยา

ฆ่าแมลง, ยาฆ่าหญ้า, ยาฆ่าเช้ือโรค ได้อย่างส้ินเชิงถึง 11 ชนิด ใน 12 ชนิด รวมถึงสามารถ

ยับยั้งการเจริญโตของเช้ือราได้อีก 8 ชนิด อีกทั้งยงัไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์สามารถชงด่ืม

รับประทานไดเ้ลย คุม้ค่ากบัการลงทุนเพื่อสุขภาพ ป้องกนัภยัร้ายใกล้ตวั เพื่อคุณภาพชีวิตท่ี

ยาวนาน และเสริมสร้างชีวติท่ีย ัง่ยนืยิง่ข้ึน



รู้ก่อนกนิ ผลตรวจสารพษิในผกั-ผลไม้ ปี 2562

เครือข่ายเตือนภยัสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช แถลงผลตรวจผกัและผลไมป้ระจาํปี 2562 โดยเก็บตวัอยา่ง

ทั้ งหมด 286 ตวัอย่างจากห้างคา้ปลีก ตลาดสดทั่วไปในกรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ยโสธร, 

สระแกว้, จนัทบุรี, ราชบุรี และสงขลา ครอบคลุมผกั 15 ชนิด และผลไม ้9 ชนิด ท่ีนิยมบริโภคทัว่ไป โดยส่ง

ตรวจท่ีหอ้งปฏิบติัการท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO-17025 ในสหราชอาณาจกัร พบวา่ผกัและผลไมท่ี้ส่ง

ตรวจมีสารพิษตกคา้งเกินมาตรฐานสูงถึง 41%

โดยผกัท่ีพบสารพิษตกคา้งเกินค่ามาตรฐานเยอะท่ีสุดคือ กวางตุง้ พบมากถึง 10 ตวัอยา่งจากทั้งหมด 

12 ตวัอยา่ง รองลงมาคือ คะนา้ (9 ตวัอยา่ง), กะเพรา (8 ตวัอยา่ง), พริก (7 ตวัอยา่ง), กะหลํ่าดอก (7 ตวัอยา่ง) 

และผกัชี (7 ตวัอย่าง) ส่วนท่ีพบน้อยมากหรือแทบไม่เกินค่ามาตรฐานเลยคือ กระเทียมจีน (ไม่พบสารพิษ

ตกคา้ง) กะหลํ่าปลี (2 ตวัอย่างมีสารพิษตกคา้งตํ่ากว่าค่ามาตรฐาน) และมะละกอดิบ (3 ตวัอย่างมีสารพิษ

ตกคา้งตํ่ากวา่ค่ามาตรฐาน)



ดา้นผลไมท่ี้พบการตกคา้งเกินค่ามาตรฐานมากท่ีสุดคือ ส้ม ท่ีพบมากถึง 12 ตวัอย่าง จากการสุ่ม

ตรวจทั้งหมด 12 ตวัอยา่ง รองลงมาคือ ชมพู ่(11 ตวัอยา่ง), ฝร่ัง (7 ตวัอยา่ง), องุ่น (7 ตวัอยา่ง) และผลไมท่ี้พบ

สารพิษตกคา้งเกินค่ามาตรฐานนอ้ยท่ีสุดคือ กลว้ยหอม, มะม่วงสุก และแอปเป้ิล (1 ตวัอยา่ง)

ทาํให้ผลการตรวจภาพรวมพบว่า มีสารพิษตกคา้งในตวัอยา่งผกัและผลไมท่ี้สุ่มตรวจ 118 ตวัอยา่ง 

จากทั้งหมด 286 ตวัอยา่ง คิดเป็น 41.3%



เปิดข้อมูลผู้ป่วยบัตรทอง ปี 62 พบผู้ป่วยพษิสารเคมปีราบศัตรูพืชกว่า 3 พนัราย เสียชีวติ 407 ราย

สปสช.เปิดขอ้มูลผูป่้วยบตัรทอง ปีงบประมาณ 62 ล่าสุด 10 เดือน มีรายงานผูป่้วยจากพิษสารเคมี

ปราบศตัรูพืชเขา้รักษา 3,067 ราย เสียชีวิต 407 ราย เบิกจ่ายค่ารักษากว่า 14.64 ลา้นบาท ขณะท่ีขอ้มูล 3 ปี 

ยอ้นหลงัเฉล่ียผูป่้วยจากพิษสารเคมีสูงถึงปีละกวา่ 4 พนัราย ระบุตอ้งหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเพ่ือ

ลดความสูญเสีย

ทพ.อรรถพร ล้ิมปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าววา่ จากขอ้มูล

การเขา้รับบริการในระบบ “หลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “กองทุนบตัรทอง” ในช่วง 10 เดือนของ

ปีงบประมาณ 2562 (ขอ้มูล 1 ต.ค. 61 - 17 ก.ค. 62) ไดร้ายงานผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทัว่

ประเทศ ในจาํนวนน้ีเป็นผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาโดยมีสาเหตุจากการไดรั้บสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช จาํนวน 3,067

ราย เสียชีวิต 407 ราย เบิกจ่ายค่ารักษากวา่ 14.64 ลา้นบาท จากขอ้มูลน้ีแยกผูป่้วยตามประเภทของสารเคมีท่ี

ไดรั้บ ดงัน้ี

1. ยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต (organophosphate and carbamates insecticides) จาํนวน 

705 ราย เสียชีวติ 58 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 4.27 ลา้นบาท

2. ยาฆ่าหญา้และยาฆ่าเช้ือรา (Herbicides and fungicides) จาํนวน 1,337 ราย เสียชีวติ 336 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 

6.79 ลา้นบาท

3. สารเคมีทางการเกษตรประเภทอ่ืนๆ จาํนวน 1,025 ราย เสียชีวติ 13 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 3.57 ลา้นบาท

ทั้งน้ีเม่ือดูขอ้มูลโดยแยกรายเขตบริการ 13 เขต พบวา่ เขตเชียงใหม่มีผูป่้วยเขา้รับบริการมากท่ีสุด จาํนวน 506

ราย รองลงมาเขตราชบุรี จาํนวน 390 ราย เขตนครสวรรค ์จาํนวน 340 ราย และนครราชสีมา จาํนวน 338 ราย 

เป็นตน้

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า ขอ้มูลผูป่้วยในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปีจะเห็นไดว้่ามี

ประชาชนจาํนวนมากท่ีเขา้รับการรักษาโดยมีสาเหตุจากการไดรั้บสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช โดยปี 2559 มีผูป่้วย

จาํนวน 4,876 ราย เสียชีวติ 606 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 22.19 ลา้นบาท ปี 2560 มีผูป่้วย 4,916 ราย เสียชีวิต 579 

ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 21.85 ลา้นบาท และในปี 2561 มีผูป่้วย 4,736 ราย เสียชีวติ 601 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 21.78 

ลา้นบาท ซ่ึงหากรวมจาํนวนผูเ้สียชีวติท่ีมีสาเหตุจากการไดรั้บสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในช่วง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559-

2562 มีจาํนวนถึง 2,193 ราย รวมถึงงบประมาณค่ารักษาพยาบาลกวา่ 20 ลา้นบาทต่อปี ไม่รวมผูป่้วยในสิทธิ

รักษาพยาบาลอ่ืนๆ สะทอ้นให้เห็นผลกระทบของการใชส้ารเคมีปราบศตัรูพืชท่ีเกิดข้ึน โดยถือเป็นขอ้มูลเชิง

ประจกัษ์

นอกจากน้ียงัมีความสูญเสียจากการเสียโอกาสการทาํงานของเกษตรกรท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาตวั ซ่ึง

ส่วนใหญ่ลว้นเป็นกาํลงัหลกัของครอบครัว และผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในอนาคต ทั้งน้ี สปสช.มี

นโยบายสําคญัในการสร้างนําซ่อม ขอสนับสนุนภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการเดินหน้า

มาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาจากพิษสารเคมีอยา่งจริงจงั เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบระยะยาวต่อ

สุขภาพของประชาชน อนัมีผลต่อสุขภาวะคนไทยท่ีย ัง่ยนื





คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

ปัญหาสุขภาพของคนไทยทุกวนัน้ี ส่วนสําคัญเกิดจากปัญหาสารพิษในอาหาร ซ่ึงมีถึง 9 ชนิด

อนัตราย และมีถึง 6 ชนิดร้ายแรงท่ีก่อให้เกิดโรคมะเร็ง แฝงตวัอยูใ่นอาหารนบัร้อยชนิด ท่ีคนไทยบริโภคอยู่

ทุกวนั 

ไม่ใช่เร่ืองแปลกนกัท่ีปัจจุบนัโรคมะเร็งจะกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ของคนไทยเป็นอนัดบัหน่ึง 

แซงหน้าอุบติัเหตุและโรคหัวใจท่ีเป็นแชมป์เก่า ซ่ึงแต่ละปีมีผูป่้วย ถึงปีละ 90.000 ราย และเสียชีวิตถึงปีละ

เกือบ 40,000 ราย และท่ีน่าตกใจคือ จากการสาํรวจล่าสุด พบวา่อายขุองผูป่้วยโรคมะเร็งมีอายเุฉล่ียลดนอ้ยลง 

จากเดิมผูป่้วยส่วนใหญ่มีอายปุระมาณ 60 ปี ข้ึนไป แต่ปัจจุบนัมีอายเุฉล่ีย 30-40 ปี เท่านั้น

“สาเหตุของการเกดิโรคมะเร็งนั้น เกดิจากสารพษิในอาหารมากถึง 50% ของผู้ป่วย ทั้งหมด สาเหตุทีน่่ากลวั

ทีสุ่ดในขณะนีคื้อ  ... ” 

https://www.siamhealth.net/

1. ปัจจยัจากภายนอก

ซ่ึงเกิดจาก สารเคมี ท่ีใชป้รุงแต่งและเกิดจากอาหาร ซ่ึงกลายเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหโ้รคร้ายชนิดน้ีกาํลงั

แพร่ขยายเพ่ิมข้ึนพร้อม ๆ กบัพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย ท่ีนิยมบริโภคแบบตะวนัตก สะดวกซ้ือ อร่อย

ปาก อาหารทะเลสดมีการตรวจพบวา่ ท่ีขายอยูต่ามทอ้งตลาดมกัจะใชฟ้อร์มาลินหรือนํ้ายาอาบศพ เป็นนํ้ ายา

แช่ เพ่ือช่วยใหค้งความสดไม่เน่าเสียง่าย ดงันั้นอาหารทะเลสดท่ีปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ ปลาจ่อม ปลาร้า กอ้ยปลา 

กุง้แช่นํ้ าปลา จึงเป็นอาหารท่ีไม่ปลอดภยั 

และจากการวจิยัพบวา่หากบริโภคเป็นประจาํ นอกจาก พิษภยัจากสารฟอร์มาลินท่ีเขา้ไปทาํลายระบบ

ทางเดินอาหาร ตบัไต หวัใจ และสมองแลว้ ยงัพบ วา่มีพยาธิใบไมต้บัท่ีก่อให้เกิดโรคมะเร็งบริเวณท่อนํ้ าดีใน

ตบัอีกดว้ย 



นอกจากน้ี อาหารประเภทหมกั เช่น แหนม ไส้กรอก แฮม กุนเชียง ซ่ึงมกัจะใส่ดินประสิวหรือเกลือ

ไนไตรทผสมอาหาร ยืนยนัแลว้ ว่ามีก่อมะเร็งชนิดไนโตรซามีน โดยจะมีผลก่อให้เกิดโรคมะเร็งบริเวณ

กระเพาะอาหารและ บริเวณตบั

สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงอกีชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีผูผ้ลิตอาหารนิยมนาํมาใช ้คือ สารบอแรกซ์ โดยสารชนิด

น้ีมีคุณสมบติัให้สารประกอบเชิงซอ้นกบัสารอินทรียใ์นอาหาร ทาํให้อาหารมีลกัษณะ ยืดหยุน่ กรอบ อร่อย 

และมีรสชาติย ัว่ยวนใจ อาหารท่ีสารดงักล่าวเจือปนแบ่งเป็น 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 ถัว่แดงในขา้วเหนียวตดั

มะม่วงดอง มะดนัดอง เป็นตน้

ทั้งน้ีจากรายงานของนักโภชนาการทั้งไทยและต่างประเทศตรวจพบว่า ของทอด ป้ิง ย่างทุกชนิด 

ลว้นมีสารก่อมะเร็ง คือ เฮทเทอโรซยัคลิกเอมีน และสารอะคริลาไมด์ ซ่ึงเป็นสารอนัตรายท่ี แฝงตวัอยูอ่าหาร

ประเภทดงักล่าว 

โดยเฉพาะสารอะคริลาไมด์ มีรายงานล่าสุดจากสวีเดนและ องักฤษ ตรวจพบว่า อาหารท่ีพบสาร

อะคริลาไมดใ์นปริมาณสูงมกัเป็นอาหารท่ีไดรั้บความร้อนสูง เป็นเวลานาน ซ่ึงหมายถึง อาหารท่ีผ่านการทอด

ซํ้ าหลาย ๆ คร้ัง ป้ิงจนไหมเ้กรียม หากผูบ้ริโภค ไดรั้บสารน้ีเขา้สู่ร่างกายในระยะเวลาต่อเน่ืองกนั จะก่อให้เกิด

โรคมะเร็งไดใ้นอตัราท่ีสูงมาก



2. สภาพแวดล้อมของเรา  

การขาดความสนใจท่ีจะปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและจริงจงั จนเกิดความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้ม เป็น

การนาํมาซ่ึงพ้ืนผิวดิน อากาศ และแหล่งนํ้ าทัว่ไปใหมี้การปนเป้ือนไปดว้ยสารพิษท่ีตกคา้งและส่ิงสกปรกต่าง 

ๆ  นานา เป็นผลใหก้ารเพาะปลูกพืช ผกั และผลไม ้อีกทั้งการทาํอาหารแหง้ เช่น ปลาหมึกแหง้ กุง้แห้ง และถัว่

ต่าง ๆ เกิดมีการปนเป้ือนของสารพิษตกคา้งต่าง ๆ  และอีกทั้งเช้ือโรคหลากหลายชนิดทั้งทางตรงและทางออ้ม 

นัน่คืออนัตรายท่ีน่าเป็นห่วงต่อชีวติและสุขภาพของเราทุกคน 

สารเคมทีีต่กค้าง

1. ด่างทบัทมิ (โพแทสเซ่ียมเปอร์แมงกาเนต Potassium permaganate (KMnO4) )

ปัญหาการใชด่้างทบัทิม  

Mn (แมงกานิส) เป็นโลหะหนกั อาจมีผลต่อตบัโดยตรง เม่ือใชด่้างทบัทิม และลา้งออกไม่หมด 

มะเร็งตบั

2. ฟอร์มาลนี สารก่อมะเร็ง 

ฟอร์มาลีน-ฟอร์มลัดีไฮด์ ทั้ งสองตวัน้ีในทางเคมีคือสารตัวเดียว กัน เพียงแต่ว่าเม่ืออยู่ในรูปของ

สารละลายจะเรียกว่า ฟอร์มาลีน ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเราคุน้ๆ กนัดีก็คือนํ้ ายาดองศพนั่นเอง ส่วน“ฟอร์มลัดีไฮด์ มี

สถานะเป็นก๊าซท่ีอุณหะภูมิปกติ มีกล่ินฉุนแสบจมูก ส่วนมากท่ีจาํหน่ายกนัอยูท่ัว่ไปอยูใ่นรูปของสารละลาย

นํ้ าภายใตช่ื้อนํ้ ายาฟอร์มาลีน 

สาํหรับในวงการแพทยใ์ชป้ระโยชน์มากมาย อยา่งเช่นการดองศพ ใชใ้นเวชภณัฑ ์เช่นยาอม ใชฆ่้าเช้ือ

โรค และฟอกหนงั เป็นตน้ 

สารเคมีมีประโยชน์ถา้ใชอ้ย่างถูกตอ้ง เม่ือทราบพิษภยัของมนัแลว้ จงอย่าคิดนาํฟอร์มาลีนไปลา้งผกั

อยา่งท่ีพอ่คา้แม่คา้หลายคนกระทาํกนัอยู ่และเป็นข่าวอยูเ่สมอ ส่ิงตกคา้งยอ่มเป็นอนัตรายไดเ้ม่ือกินเขา้ไป โดย

เฉพาะฟอร์มลัดีไฮดน้ี์มีขอ้พิสูจน์ท่ีพอจะเช่ือไดว้า่เป็นสารก่อมะเร็ง” 



3. ยาฆ่าแมลง (Insecticide)

การศึกษาพิษของ DDT และยาฆ่าแมลงเช่น aldrin, chlorolane, dieldrin, endrin, dioxin, 

heptachlor, mirex, toxaphene, furar และ polychlorinated biphenyl ในอีก10 ปีต่อมา ไดท้าํให้รัฐบาล

สหรัฐอเมริกาออกกฎหมายระงบัการใช ้DDT ทนัที ส่วนยาฆ่าแมลงชนิดอ่ืนนั้น ผูค้นยงัใชก้นันอ้ย เพราะ

มนัมีราคาแพง จึงยงัไม่ถูกระงบัใช ้100% จากนั้นก็มีงานวิจยัอีกมากมายท่ีศึกษาโทษของ DDT ต่อการสูญ

พนัธ์ุของนากในยโุรป การทาํให้กระดูกปลาวาฬเปราะผิดปกติ การทาํให้ปลาแปลงเพศจากเพศผูเ้ป็นเพศ

เมีย การมีสารประกอบ p, p. DDE ท่ีสามารถทาํลายเช้ืออสุจิของผูช้าย ซ่ึงถา้การทาํลายนั้นรุนแรง คนนั้นจะ

เป็นหมนัและเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือถา้เช้ืออสุจิท่ีผิดปกติไดป้ฏิสนธิกบัไข่ในผูห้ญิง ทารกท่ีคลอด

ออกมาก็อาจมีอวยัวะท่ีไม่สมประกอบ หรือในกรณีของเด็กท่ีรับ DDT เขา้ร่างกายปริมาณมากเท่าท่ีผูใ้หญ่

รับ การมีนํ้ าหนกัตวัท่ีนอ้ยกวา่ จะทาํให้ความเขม้ขน้ของ DDT ในตวัเด็กสูงกวา่ในตวัผูใ้หญ่ DDT จึงทาํ

อนัตรายเด็กไดม้ากกวา่ผูใ้หญ่ และเม่ือเด็กยงัมีชีวิตอยูต่่อไปอีกนานกวา่ผูใ้หญ่ เด็กก็มีโอกาสเป็นโรคร้าย

ต่าง ๆ ไดสู้งกวา่ผูใ้หญ่ ดว้ยเหตุน้ี DDT จึงเป็นพิษและเป็นภยัต่อเด็กมากกวา่ผูใ้หญ่มาก



ผลการพสูิจน์ยาฆ่าแมลง





โลหะหนัก



กาํจดัสาร อะฟลาทอ็คซิน 





การรับรองมาตรฐานสินค้า 

* องค์การอนามยัโลก (WHO) ทีเ่จนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

รับรอง จุลินทรียข์อง PICO วา่ มีความปลอดภยัสูง และเป็นมิตรกบัทั้งคน สตัว ์และ สภาพแวดลอ้ม 

* สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

วเิคราะห์ พบวา่ไม่มีแบคทีเรียและราท่ีก่อใหเ้กิดโรคใด ๆ ต่อมนุษยแ์ละสตัว ์

* สถาบันวจิยัอาหารจากประเทศญี่ปุ่ น 

รับรองวา่ไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสตัว ์

* ศูนย์เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์เพ่ือการวจิยัขั้นสูง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

รับรองวา่ ผงจุลินทรียพิ์โกสามารถกาํจดัสารพิษ ยาปราบศตัรูพืช พวกยาฆ่าแมลง, ยาฆ่าหญา้, ยาฆ่าเช้ือโรค ได้

อยา่งส้ินเชิงถึง 11 ชนิด ใน 12 ชนิด 

* คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

รับรองวา่ PICO มีผลการยบัย ั้ง การเจริญของเช้ือรา 8 ชนิด ท่ีเป็นสาเหตุสร้างสารอะฟลาท็อกซินในอาหารและ

ก่อใหเ้กิดการเน่าเสียของผกั และผลไม ้



องค์การอนามัยโลก (WHO) ทีเ่จนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 



สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 



สถาบันวจัิยอาหารจากประเทศญีปุ่่น 



ศูนย์เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์เพ่ือการวจัิยข้ันสูง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์













คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

































ผลติภัณฑ์ได้รับการรับรองโดยสถาบันทีย่อมรับดังต่อไปนี้

 จุลินทรีย ์พิโก ไดรั้บการรับรองความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 1 โดย Global Health Security, World Health 

Organization, Geneva ในปี 2546 ซ่ึงหมายความวา่ผลิตภณัฑมี์ความปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยส์ัตว์

และพืชพนัธ์ุ

 สถาบันวิจัยอาหารของประเทศญี่ปุ่ นรับรองว่า “ พิโก” ไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสัตวเ์ล้ียงแมจ้ะรับประทาน 

2,000 มิลลิกรัมต่อนํ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม (ขีด จาํกดั LD50> 2,000 มก. / กก. BW)

 จากการวิจยัของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พบว่าไม่มี

แบคทีเรียหรือเช้ือราก่อโรคท่ีก่อใหเ้กิดโรคกบัคนหรือสตัวเ์ล้ียง

 สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ได้ทําการทดสอบผลิตภัณฑ์ในหนูและพบว่าไม่ มีสญัญาณ

ของพิษเฉียบพลนัทางปากท่ีระดบั 2,000 มิลลิกรัมต่อนํ้ าหนักตวั 1 กิโลกรัม หนูทั้งหมดในการทดสอบเป็นปกติ

และไม่พบส่ิงผิดปกติภายในระหวา่งการชนัสูตรพลิกศพเม่ือส้ินสุดการทดสอบ

 Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd. (OMIC) และ SGS (Thailand) Limited ไดรั้บรองผลการวิเคราะห์

ชนิดปริมาณชนิดและสารชีวเคมีท่ีมีผลต่อการผลิตจุลินทรีย์



องค์การอนามัยโลก (WHO) ทีเ่จนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 



สถาบันวจัิยอาหารจากประเทศญีปุ่่น 



สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 



สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย
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