วัตถุปลดปล่ อยสารต้ านอนุมูลอิสระ (Antioxidant releaser)
สารต้ านอนุมลู อิสระมีการใช้ กนั อย่างแพร่ หลายสาหรับเป็ นสารแต่งเติมในอาหารเพื่อที่จะให้ มีการปรับปรุงเสถียรภาพของ
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ ของไขมันและเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ในผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันเป็ นองค์ประกอบ เช่น เนื ้อสัตว์ ถัว่
ขนม ฯลฯ ซึง่ ผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแห้ งและอาหารที่มีความอ่อนไหวต่อก๊ าซออกซิเจน การใช้ สารต้ านออกซิเดชัน
(antioxidant) จะช่วยยับยังการเพิ
้
่มขึ ้นของอนุมลู อิสระ โดยสารต้ านออกซิเดชันจะเข้ ารับอนุมลู อิสระจากโมเลกุลหรื ออะตอมอื่น ทา
ให้ โมเลกุลหรื ออะตอมที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิ ริยานันมี
้ ความเสถียร ในขณะที่สารต้ านออกซิเดชันที่มีอนุมลู อิสระอยู่นนจะมี
ั้
ความ
ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่าจึงมีความเสถียรเช่นกัน
มี ก ารใช้ สารสกัด จากพื ช ชนิ ด ต่า งๆ เติ ม ลงในฟิ ล์ ม บริ โ ภคได้ (edible film) เพื่ อ ยับ ยัง้ ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชัน รวมถึ ง
ประสิทธิภาพต้ านการเจริ ญเติบโตของเชื ้อจุลินทรี ย์ในอาหาร เช่น เนื ้อหมู เนื ้อไก่ ถัว่ ฯลฯ โดยวิธีการหล่อขึ ้นรู ป (solution casting)
หรื อการเคลือบผิวอาหาร (coating) สารสกัดจากพืชชนิดต่างๆ มีฤทธิ์ต้านทานปฏิกิริยาออกซิเดชันเนื่องจากมีสารประกอบพอลิฟี
นอลที่หลากหลายเป็ นองค์ประกอบ เช่น สารสกัดจากชาเขียวมีสารพอลิฟีนอลกลุม่ แคเทชิน (catechin) เป็ นจานวนมาก (15-30 %
ของน ้าหนักชา) ประกอบด้ วย 4 ชนิด คือ เอพิแคเทชิน (epicatechin) เอพิกลั โลแคเทชิน (epigallocatechin; EGC) เอพิแคเทชิน กัล
เลต (epicatechin gallate) และเอพิ กัลโลแคเทชิ น กัลเลต (epigallocatechin gallate; EGCG) ในชาเขี ย วมี ป ริ ม าณของสาร
EGCG มากเป็ นอันดับหนึ่ง โดยพบปริ มาณครึ่ งหนึง่ ของสารกลุม่ นี ้ สารสกัดจากธรรมชาติตา่ งๆ จึงเป็ นทางเลือกในการใช้ สารต้ าน
ออกซิเดชันที่มีคณ
ุ สมบัติต้านอนุมลู อิสระในอาหาร (Hong et al., 2009; Siripatrawan & Harte, 2010)

ภาพที่ 1 การเคลือบผิวด้ วยสารต้ านออกซิเดชัน (ATOX) ช่วยรักษาสีของผลิตภัณฑ์เนื ้อไว้ ได้ เมื่อเก็บรักษา เป็ นเวลา 11 วัน
ที่มา: http://artibal.com/active-packaging/
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สารต้ านอนุมลู อิสระยังสามารถรวมอยูใ่ นฟิ ล์มพลาสติกเพื่อรักษาเสถียรภาพของพอลิเมอร์ และปกป้องฟิ ล์มไม่ให้ เกิดการ
ย่อยสลาย แม้ ว่าอาจจะมีสารต้ านอนุมลู อิสระบางจานวนที่สามารถเคลื่อนย้ ายจากบรรจุภณ
ั ฑ์ฟิล์มมาสูอ่ าหารได้ ในกรณีของสาร
ต้ านอนุมลู อิสระ ซึ่งถูกกาหนดให้ ปล่อยออกเพื่อมายับยังปฏิ
้ กิริยาออกซิเดชัน่ โดยกระบวนการปลดปล่อยสารต้ นอนุมลู อิสระอาจมี
ความเกี่ยวข้ องกับการระเหยและการแพร่ ขึ ้นอยู่กบั ธรรมชาติของสารต้ านอนุมูลอิสระชนิดนัน้ สารต้ านอนุมลู อิสระที่มีสมบัติการ
ระเหยเป็ น ไอสูง ตัว อย่า งเช่ น บิ ว ทิ ล ไฮดรอกซี โทลูอี น (Butylated hydroxytoluene : BHT) หรื อ บิ ว ทิ ล ไฮดรอกซี แ อนนี ซ อล
(Butylated hydroxyanyzol : BHA) สามารถเคลื่อนย้ ายไปสูผ่ ลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ต้องเกิดการสัมผัสโดยตรงระหว่างอาหารกับ
วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ในขณะที่สาหรับสารต้ านอนุมลู อิสระที่ไม่มีสมบัติในการระเหยเป็ นไอจาเป็ นที่ต้องมีสงิ่ ที่เชื่อมต่อระหว่างอาหารกับ
วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์

เอกสารอ้ างอิง

Hong, Y. H., Lim, G. O., & Song, K. B. (2009). Physical properties of Gelidium corneum–gelatin blend
films containing grapefruit seed extract or green tea extract and its application in the packaging
of pork loins. Journal of food science, 74(1), C6-C10.
Siripatrawan, U., & Harte, B. R. (2010). Physical properties and antioxidant activity of an active film from
chitosan incorporated with green tea extract. Food Hydrocolloids, 24(8), 770-775.

©PACKAGING INDUSTRIAL INTELLIGENCE UNIT

2

