วัตถุปลดปล่ อยสารต้ านจุลินทรี ย์
การบรรจุสารต้ านจุลินทรี ย์ลงในบรรจุภณ
ั ฑ์ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารโดยยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อจุลินทรี ย์
เช่น เอทานอล ไนซิน สารระเหยจาพวกน ้ามันหอมระเหย เครื่ องเทศบางชนิด รวมถึงสารสังเคราะห์ตา่ ง ๆ ทังนี
้ ้ปริ มาณและชนิดสาร
ต้ านจุลนิ ทรี ย์นนมี
ั ้ ความจาเพาะเจาะจงต่อจุลนิ ทรี ย์แต่ละประเภท การเลือกใช้ สารดังกล่าวจึงต้ องสอดคล้ องกับชนิดของจุลนิ ทรี ย์ที่
พบในอาหารแต่ละประเภท อีกทัง้ ต้ องศึกษาปริ มาณสารต้ านจุลินทรี ย์ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการยับยัง้ การเจริ ญเติบโตของ
เชื ้อจุลินทรี ย์ดงั กล่าว นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาประสิทธิภาพต้ านทานจุลินทรี ย์ของสารสกัดจากพืชหลายชนิด เช่น สารสกัดจากชา
เขียว สารสกัดจากเปลือกสน ซึง่ พบว่าช่วยชะลอการเจริ ญเติบโตบนผิวอาหารที่สมั ผัสกับบรจุภณ
ั ฑ์
รู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ต้านจุลินทรี ย์ที่นิยมใช้ กับผลิตภัณฑ์อาหารมีหลายประเภท ได้ แก่ (Appendini and Hotchkiss,
2013)
1. สารต้ านจุลนิ ทรี ย์บรรจุในซอง (sachet) ที่บรรจุลงในบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร เพื่อปลดปล่อยสารต้ านจุลนิ ทรี ย์ในระหว่างการ
ขนส่งและเก็บรักษา ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีที่นามาใช้ แทนการพ่นก๊ าซ หรื อการเติมสารต้ านจุลนิ ทรี ย์ตา่ งๆ ลงบนพื ้นผิวของอาหารโดยตรง
ซึง่ สารต้ านจุลนิ ทรี ย์ในรูปแบบซองหรื อแผ่นดูดซับนันจะถู
้ กปลดปล่อยภายในบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อช่วยป้องกันจุลนิ ทรี ย์ในผลิตภัณฑ์
อาหาร รวมถึงมีการใช้ สารต้ านจุลนิ ทรี ย์ในรู ปแบบสารระเหย เช่น เอทานอลในซองปลดปล่อยสารระเหย ผลิตภัณฑ์ที่มีใช้ อย่าง
แพร่หลาย เช่น Antimold Mild® เพื่อยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื ้อราทีม่ ีความไวต่อเอทานอล

ภาพที่ 1 ซองบรรจุสารยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์
ที่มา : http://www.manager.co.th/euro2004/ViewNews.aspx?NewsID=9580000107411

2. การผสมสารต้ านจุลินทรี ย์ลงในพอลิเมอร์ ที่ใช้ ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่งเป็ นวิธีที่สะดวกในการทาให้ บรรจุภณ
ั ฑ์หรื อ
ฟิ ล์มมีคณ
ุ สมบัติต่อต้ านจุลินทรี ย์โดยสารต้ านจุลินทรี ย์ที่นิยมใช้ เติมลงไปในพอลิเมอร์ ได้ แก่ ซิลเวอร์ ซีโอไลท์ซึ่งทนต่ออุณหภูมิสงู
สามารถต้ านแบคทีเรี ยและราได้ หลายชนิด โดยนาไปผสมกับพอลิเมอร์ เช่นพอลิเอทิลนี , พอลิโพรพิลนี และไนลอน เป็ นต้ น
3. เทคนิคการเคลือบหรื อการดูดซับสารต้ านจุลนิ ทรี ย์ไว้ ที่พื ้นผิวของพอลิเมอร์ หรื อวัสดุบรรจุ เป็ นการนาสารต้ านจุลินทรี ย์
เติมลงไปในวัสดุที่ใช้ ในการผลิตสารเคลือบ หรื อฟิ ล์มเคลือบผลิตภัณฑ์อาหาร สารต้ านจุลินทรี ย์ที่นิยมใช้ คือ กรดอินทรี ย์และเกลือ
ของกรดอินทรี ย์
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4. การใช้ พอลิเมอร์ ที่มีคุณสมบัติในการต่อต้ านจุลินทรี ย์โดยกาเนิด เนื่องจากพอลิเมอร์ บางชนิดมีคุณสมบัติต่อต้ าน
จุลนิ ทรี ย์โดยกาเนิด และนามาประยุกต์ใช้ ในการผลิตสารเคลือบ และฟิ ล์ม ตัวอย่างเช่น พอลิเมอร์ ที่มีประจุบวก เช่น พอลิแอลไลซีน
และไคโตซาน ซึง่ จะก่อให้ เกิดการจับตัว กับเซลล์ ส่งผลให้ เกิดการรั่วของสารสาคัญภายในเซลล์ จุลนิ ทรี ย์ผา่ นเยื่อหุ้มเซลล์ เนื่องจาก
ประจุบวกของเอมีน จะทาปฏิกิริย าสัมพันธ์ กับประจุลบของเยื่อหุ้มเซลล์ นอกจากนี ้ พอลิเมอร์ ที่มีประจุบวก เช่น ไคโตซาน ยัง
สามารถใช้ ร่วมกับสารต้ านจุลินทรี ย์อื่นๆ เช่น กรด อินทรี ย์ และสารสกัดจากพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ การยับยังการเจริ
้
ญของ
จุลนิ ทรี ย์

ภาพที่ 2 วัตถุดดู ปลดปล่อยเอทานอลเพื่อการต้ านเชื ้อราในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ที่มา: http://supersupergirl-food.blogspot.com/2013/10/dayplus-green-tea-natural-yeast-bread.html
5. การตรึ งสารต้ านจุลินทรี ย์ให้ ยึดเกาะกับพื ้นผิว ของพอลิเมอร์ ด้วยพันธะไอออนิก หรื อพันธะโควาเลนท์ โดยการเกาะ
ติดกันจะต้ องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างหมูฟ่ ั งก์ชนั ทังของสารต้
้
านจุลนิ ทรี ย์และพอลิเมอร์ ตัวอย่างสารต้ านจุลนิ ทรี ย์ ได้ แก่ เปปไทด์
เอนไซม์พอลิแอมีน และกรดอินทรี ย์เป็ นต้ น
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