การฆ่ าเชือ้ พืน้ ผิวบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้วยการฉายรังสี (Irradiation)
การฆ่าเชื อ้ พืน้ ผิวสัมผัสอาหารของบรรจุภัณฑ์ เป็ นกระบวนการสําคัญในการบรรจุแบบปลอดเชื อ้ รวมถึงช่วยลดการ
ปนเปื อ้ นของวัสดุสมั ผัสอาหารประเภทต่างๆ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา การฆ่าเชื ้อพื ้นผิวสัมผัสอาหารด้ วยวิธีการฉายรังสี ได้ แก่
1. การฉายรังสีไอออไนซ์ (ionizing radiation)

เป็ นการฉายรังสีบนพื ้นผิววัสดุสมั ผัสอาหารประเภทอนุภาคด้ วยรังสีแกมมา (gamma rays) ซึง่ มีอํานาจทะลุผ่านวัสดุแก้ ว
กระดาษ และพลาสติกได้ อาศัยการกระตุ้นด้ วยพลังงานทําให้ เกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอน ด้ วยธาตุโคบอลต์-60 หรื อซีเซียม-137
ซึง่ นิยมใช้ ฆ่าเชื ้อพื ้นผิวบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะวัสดุที่ไม่ทนความร้ อน รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีรูปทรงที่ไม่สามารถฆ่าเชื ้อ
ด้ วยวิธีการอื่นได้

ภาพที่ 1 การฉายรังสีไอออไนซ์ทําให้ เกิดการแตกตัวของอิเล็กตรอน
ที่มา: http://nagasakipeace.jp/english/kids/kaisetsu/hoshasen.html

ระดับความเข้ มของรังสีที่ใช้ สําหรับฆ่าเชื ้อที่เหมาะสม ได้ แก่ 25 กิโลเกรย์ (kGy) ขึ ้นไป โดยนําบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการฆ่าเชื ้อ
ไปใส่ไว้ ในภาชนะที่ป้องกันการปนเปื อ้ นของจุลนิ ทรี ย์แล้ วนําไปผ่านการฉายรังสี
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2. การฉายรังสีด้วยวิธี Pulsed light

เป็ นวิธีการฆ่าเชื ้อโดยอาศัยการปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าที่สะสมไว้ ในตัวเก็บประจุ (capacitor) เป็ นจังหวะสันๆ
้ (short
pulse) มีพลังงานสูง (high power level) ซึง่ อยู่ในช่วงความยาวคลื่น หรื อสเปกตรัมของแสงขาว (white light) ทังนี
้ ้ระยะเวลาที่
ใช้ ในการปลดปล่อยไฟฟ้าเป็ นจังหวะจะอยูร่ ะหว่าง 1 ไมโครวินาที (μs) ถึง 0.1 วินาที เกิดเป็ นแสงวาบ (flash) ความถี่ประมาณ 1‐
20 ครั ง้ ต่อวินาที การใช้ แสงที่ ความเข้ ม สูงเป็ นจังหวะนี จ้ ะทํ า ให้ เกิ ดพลังงานกระทบกับ พื น้ ผิววัสดุส ัมผัสอาหาร เพื่ อทํ า ลาย
เชื อ้ จุลินทรี ย์ วิธีการนี ม้ ีการใช้ งานกันในทางการแพทย์ และการรั กษาริ ว้ รอยบนผิวพรรณ อย่างไรก็ดีวิธีการดังกล่าวยังไม่นิยม
ประยุกต์ใช้ สําหรับการฆ่าเชื ้อบรรจุภณ
ั ฑ์ในระดับอุตสาหกรรม
3. การฉายรังสี UV‐C

รังสี UV เป็ นรังสีที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 200‐315 nm ซงึ่ เป็ นช่วงความยาวคลื่นตํ่าจึงมีพลังงานสูงเหมาะสําหรับใช
ฆ่าเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 248 – 280 nm หรื อท่เรี ยกว่าช่วง UV‐C ซึง่ มีความยาวคลื่นที่มีประสิทธิภาพทําลายจุลินท
รี ย์ที่เหมาะสม คือ 253.7 nm โดยใช้ หลอดไอปรอท (Mercury Vapor Lamp) หรื อหลอดแสงจันทร์ ซงึ่ จะปลดปล่อยรังสี UV‐C ที่
ั ฑ์
ความยาวคลื่น 253.7 nm โดยวิธีการฉายรังสี UV‐C นี ้จะใช้ ร่วมกับการสารไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์เพื่อฆ่าเชื ้อบรรจุภณ

ภาพที่ 2 สเปกตรัมของคลื่นมาเหล็กไฟฟ้าประเภทต่างๆ
ที่มา: http://2008.igem.org/File:Spettro.jpg
4. พลาสมา (plasma)

พลาสมาเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ประกอบด้ วยอนุพนั ธ์ที่ว่องไว (highly reactive species) ได้ แก่ โมเลกุลแก๊ ส อนุภาคมี
ประจุ อนุมลู อิสระ อิเล็กตรอนและโฟตอน ซึ่งใช้ ในการทําลายเชือ้ จุลินทรี ย์บนพื ้นผิวอาหาร รวมถึงการใช้ ไมโครเวฟพลาสมาใน
ระบบความดันตํ่า (low‐pressure microwave plasma) ในการฆ่าเชื ้อขวด PET ซึง่ ทําให้ เกิดแก๊ สผสมของไนโตรเจน ออกซิเจน
และไฮโดรเจนขึ ้นภายในขวด พลาสมาทําให้ เกิดโฟตอนของรังสี UV และอนุมลู อิสระที่มีอายุสนั ้ (short‐lived free radical) ที่
ทําลายจุลนิ ทรี ย์ การฉายพลาสมาเพียง 5 วินาทีสามารถลดปริมาณจุลนิ ทรี ย์ลงได้ ถงึ 105 cfu
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