การฆ่ าเชือ้ พืน้ ผิวบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้วยความร้ อน (Heat)
การใช้ ความร้ อนเป็ นการฆ่าเชื ้อพื ้นผิวสัมผัสอาหารของบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่งเป็ นกระบวนการสําคัญในการบรรจุแบบปลอดเชื ้อ
ที่ช่วยลดการปนเปื ้อนของวัสดุสมั ผัสอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งประกอบด้ วยไอนํา้ (steam) และความร้ อนแห้ ง (dry heat) ที่
ปราศจากโมเลกุลนํ ้า ในขณะที่ไอนํ ้า คือ นํ ้าบริสทุ ธิ์ในสภาวะแก๊ สที่ปราศจากอากาศหรื อแก๊ สอื่นๆ
โดยทัว่ ไปการใช้ ไอนํ ้าจะมีประสิทธิภาพการทําลายจุลนิ ทรี ย์ได้ ดีกว่าความร้ อนแห้ ง ซึง่ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื ้อจะขึ ้นอยู
กับ เวลาและอุณหภูมิที่ใช้ กระบวนการสเตอริ ไลซ์ด้วยไอนํ ้าที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที จะมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ากับการใช้ ความร้ อนแห้ งฆ่าเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 170 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 60 นาที
1. ไอนํ ้าอิ่มตัว (saturated steam)

การฆ่าเชื อ้ จุลินทรี ย์ด้วยไอนํา้ ที่มีอณ
ุ หภูมิสงู โดยการใช้ ระบบตู้หรื ออุโมงค์ความดันสูง ซึง่ จะทําให้ ไอนํ ้าที่ผา่ นเข้ ามา
อุณหภูมิสงู ขึ ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อลดระยะเวลาการทํางาน เมื่อไอนํ ้าผ่านเข้ าสูอ่ โุ มงค์ความดัน จะมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้นอย่างรวดเร็วภายใ
เวลาไม่กี่วินาที เพื่อฆ่าเชื ้อบนผิวที่สมั ผัสกับบรรจุภณ
ั ฑ์ นอกจากนี ้ต้ องมีระบบกําจัดอากาศภายในอุโมงค์รวมถึงอากาศภายในบรรจุ
ภัณฑ์ที่ตกค้ าง ซึ่งเป็ นเสมือนฉนวนขัดขวางการแลกเปลี่ยนความร้ อนระหว่างบรรจุภณ
ั ฑ์กบั ไอนํ ้า จากนั ้นต้ องมีการกําจัดหยดนํ
(condensate) ที่เกิดจากกลัน
่ กลัน่ ตัวของไอนํ ้าที่ตกค้ างในบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ จะไปเจือจางสินค้ าที่จะบรรจุตอ่ ไป
การใช้ ไอนํ ้าอิ่มตัวในสภาวะความดันนิยมใช้ ในการฆ่าเชื ้อบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก เช่น ถ้ วย PS ที่ผ่านการขึ ้นรูปจากแม่พิมพ์
รวมถึงฝาปิ ดประเภทฟอยล์ (foil lid) โดยใช้ ไอนํ ้าที่ 165 องศาเซลเซียส ความดัน 600 kPa เป็ นเวลา 1.4 วินาที และ 1.8 วินาที
สําหรับถ้ วยและฝา ตามลําดับ ซึง่ พบว่าช่วยลดปริมาณสปอร์ ของจุลนิ ทรี ย์ Bacillus subtilis ลงได้

ภาพที่ 1 การเปลี่ยนเฟสของนํ ้าที่อณ
ุ หภูมิและความดันต่างๆ
ที่มา: http://www.okawara‐mfg.com/eng/mfg/principle/0001.html
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2. ไอนํ ้าร้ อนยิ่งยวด (superheated steam)

ไอนํ ้าร้ อนยิ่งยวดเป็ นวิธีที่ใช้ ในการฆ่าเชื ้อกระป๋ องและฝาโลหะจากเหล็กเคลือบดีบกุ และอะลูมิเนียม เป็ นการฆ่าเชื ้อด้ ว
ระบบต่อเนื่องโดยผ่านไอนํ ้าอิ่มตัวที่อณ
ุ หภูมิ 220‐226 องศาเซลเซียส ที่สภาวะความดันบรรยากาศปกติเป็ นเวลา 36 ‐45 วินาที
ซึง่ เวลาในการฆ่าเชื ้อนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ชนิดของวัสดุ โดยอะลูมิเนียมใช้ เวลาให้ ความร้ อนสันกว่
้ าเนื่องจากมีคณ
ุ สมบัตินําความร้ อนได้ ดี
3. ลมร้ อน (Hot air)

การใช้ อากาศร้ อนในรู ปของลมร้ อนเพื่อการฆ่าเชื อ้ วัสดุสัมผัสอาหารมีข้อดี คือ เป็ นการใช้ อุณหภูมิสูงภายใต้ สภาวะ
บรรยากาศปกติ จึงไม่จําเป็ นต้ องออกแบบระบบตู้หรื ออุโมงค์ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงความดัน นอกจากนี ้พบว่า การใช้ ลมร้ อนที่
ุ หภูมิ 145 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
อุณหภูมิ 315 องศาเซลเซียส ในการสเตอริไลซ์กล่องกระดาษลามิเนต จะทําให้ พื ้นผิวกล่องมีอณ
3 วินาทีซงึ่ เหมาะสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็ นกรดสูง คือ pH น้ อยกว่า 4.5
มีการใช้ ลมร้ อนร่วมกับไอนํ ้าเพื่อฆ่าเชื ้อผนังชั ้นในของบรรจุภณ
ั ฑ์ถ้วยและฝา PP ซึง่ ทนอุณหภูมิสงู ถึง 160 องศาเซลเซียส
ซึง่ ใช้ หวั เป่ า (nozzle) พ่นลมร้ อนเข้ าสูถ่ ้ วยเพื่อให้ มีการกระจายความร้ อนทัว่ ผนังถ้ วยอย่างสมํ่าเสมอ
4. กระบวนการอัดรี ด (extrusion)

ในการขึน้ รู ปบรรจุภัณฑ์ ประเภทพลาสติก เม็ดพลาสติกจะผ่านกระบวนการอัดรี ดซึ่งมีการใช้ ความร้ อนสูงก่อนออกสู่
แม่พิมพ์ ทําให้ วสั ดุบรรจุมีอณ
ุ หภูมิสงู ถึง 180 – 230 องศาเซลเซียส นานถึง 3 นาที อย่างไรก็ดี การกระจายความร้ อนในเครื่ องอัด
รี ดอาจไม่สมํ่าเสมอ รวมถึงเวลาที่ใช้ สําหรับการถ่ายเทแลกเปลี่ยนความร้ อนระหว่างวัสดุตา่ งชนิดอาจไม่เท่ากัน จึงไม่อาจรับประกั
ได้ ว่าวัสดุจะผ่านสภาวะอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมต่อการทําลายจุลินทรี ย์ในระดับสเตอริ ไลซ์ ดังนันการฆ่
้
าเชื ้อด้ วยกระบวนการ
อัดรี ดจึงแนะนําสําหรับการบรรจุอาหารแบบปลอดเชื ้อสําหรับอาหารกรดสูง (pH < 4.5) เท่านัน้ และแนะนําให้ มีการฆ่าเชื ้อด้ วย
ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ หรื อกรดเพอร์ อะซิติกภายหลังจากกระบวนการอัดรี ดและขึ ้นรูปบรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับการบรรจุอาหารทัว่ ไป
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