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แหล�ง
อาหารที่พบ

แหล�ง
อาหารที่พบ

การสังเกต?การสังเกต?

อันตราย!!
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การเลือก..
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¼Ñ¡´Í§ áË¹Á ¢ŒÒÇà¡ÃÕÂº 
äÊ Œ¡ÃÍ¡ ÅÙ¡ªÔé¹ ËÁÙÂÍ 
·Í´ÁÑ¹ ¡Ø¹àªÕ Â§ äÍÈ¡ÃÕÁ 
¢¹ÁËÇÒ¹ àÂÅÅÕè

¢Ô§«ÍÂ ¶ÑèÇ§Í¡ ¹íéÒµÒÅ»‚» 
áÅÐ Ë¹‹ÍäÁŒ´Í§

ÍÒËÒÃÁÕÊÕ¼Ô´»¡µÔ¨Ò¡
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อาหารไมยอย ทองอืด ทองเดิน 
นํ้าหนักลด ออนเพลีย ตับและ
ไตอกัเสบ มะเรง็จากสารเคมสีะสม
ในรางกายและพิษจากโลหะหนกั

คลื่นไส อาเจียน เวียนศีรษะ 
ความดันตํ่า ไตวาย อาจหยุด
หายใจ และเสียชีวิตได

การเลือกซ้ือ
อาหารปลอดสารพิษ

บริโภคอาหารที่ปลอดภัย

เพื่อสุขอนามัยที่ดี

สารฟอ
กขาว

สีผสมอ
าหาร

สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า
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¼Ñ¡¡Ò´´Í§ ÅÙ¡ªÔé¹ ËÁÙÂÍ 
ÁÐÁ ‹ Ç §´Í§  ¡Å Œ Ç Â·Í´              
ÁÑ ¹·Í´ ¼Ñ ¡Ê´ºÒ§ ª ¹Ô´ 
(¶ÑèÇ½˜¡ÂÒÇ)

¼Ñ¡Ê´ ÍÒËÒÃ·ÐàÅà¹×éÍËÁÙ

ÍÒËÒÃÁÕÅÑ¡É³Ð¡ÃØº¡ÃÍº
¼Ô´»¡µÔ

¼Ñ¡ÁÕÅÑ¡É³Ðá¢ç§/¡ÃÍº¼Ô´
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อาเจยีน นํา้หนกัลด มีผื่นคนั
ที่ ผิ ว หนั ง  อาจอา เจี ยน         
เปนเลือด ปวดทอง กรวยไต
อักเสบ และเสียชีวิตได

เกิ ดการระคายเคื องต  อ
ผิวหนัง และเยื่อบุทางเดิน
หายใจ คลื่ นไส  อาเจียน    
ปวดทองรุนแรง หมดสติได

มะเร็งจากสารเคมีสะสมใน
รางกาย หัวใจเตนผิดปกติ 
นอนไมหลับ มึนงง คลื่นไส 
อาเจียน เวียนศีรษะ เปนลม 
อาจเสียชีวิตได


