การฆ่ าเชือ้ พืน้ ผิวบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้วยสารเคมี (Chemical treatment)
การใช้ ส ารเคมี ฆ่า เชื อ้ พื น้ ผิ ว สัม ผัส อาหารของบรรจุภัณ ฑ์ เป็ นวิ ธี ก ารที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากในการผลิต บรรจุภัณ ฑ์
เนื่องจากการลงทุนด้ านเครื่ องจักรและพลังงานไม่สงู เท่ากับการใช้ ความร้ อนหรื อการฉายรังสี อย่างไรก็ดีผ้ ผู ลิตต้ องมีการจัดการ
ั ฑ์
สารเคมีที่เป็ นของเหลือจากกระบวนการฆ่าเชื ้อเพื่อป้องกันปั ญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม สารเคมีที่ใช้ ในการฆ่าเชื ้อบรรจุภณ
ได้ แก่
1. ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ (hydrogen peroxide)

การใช้ ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ในการทําลายเซลล์และสปอร์ ของจุลินทรี ย์ตงแต่
ั ้ ปี ค.ศ. 1961 โดยมีการใช้ สารเคมีดงั กล่าว
ร่ ว มกั บ การใช้ ความร้ อนในการฆ่ า เชื อ้ กล่ อ งบรรจุ ภั ณ ฑ์ ล ามิ เ นต เนื่ อ งจากประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า ลายจุ ลิ น ทรี ย์ ข อง
ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ที่อณ
ุ หภูมิห้องไม่ดีนกั จึงต้ องอาศัยอุณหภูมิสงู อย่างน้ อย 70 องศาเซลเซียส และความเข้ มข้ นอย่างตํ่าร้ อยล
30 ในเวลาอย่างน้ อย 6 วินาทีจึงจะสามารถทําลายสปอร์ ของจุลินทรี ย์ที่มีความทนทานมากที่สด
ุ บนวัสดุบรรจุ อย่างไรก็ดีในการใช้
งานจําเป็ นต้ องอาศัยการทดสอบกับวัสดุบรรจุประเภทต่างๆเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมก่อนการออกแบบสําหรับการผลิตจริง
ทัง้ นี ้ USFDA
กํ า หนดปริ ม าณไฮโดรเจนเพอร์ อ อกไซด์ ใ นอาหารที่ บ รรจุ ใ นภาชนะที่ ผ่ า นการฆ่ า เชื อ้ ด้ วย
ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ไว้ ไม่เกิน 500 ppb ในเวลาบรรจุ (at the time of filling) และปริ มาณไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ต้องลดลง
เหลือ 1 ppb ภายในเวลา 24 ชัว่ โมง โดยการวัดไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ในอาหารจริ งทําได้ ยากเนื่องจากมีสารรี ดิวซ์ในอาหารที่จะ
ทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ การทดสอบจึงใช้ นํ ้าเป็ นอาหารจําลอง
ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์เพียงอย่างเดียวมีประสิทธิภาพในการทําลายจุลนิ ทรี ย์ตํ่า ในทางปฏิบตั ิจงึ นิยมใช้ วิธีนี ้ร่วมกับการฆ่
เชื ้อด้ วยวิธีอื่น เช่น การใช้ ลมร้ อน การฉายรังสี ฯลฯ โดยการใช้ ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์เพื่อฆ่าเชื ้อบรรจุภณ
ั ฑ์มีวิธีการต่างๆ ดังนี ้
1) การจุ่ม (dipping process)

เป็ นการฆ่ า เชื อ้ ที่ ใ ช้ กั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ประเภทฟิ ล์ ม โดยการคลี่ ฟิ ล์ ม จากม้ ว นฟิ ล์ ม นํ าไปผ่ า นอ่ า งที่ มี ส าร
ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ความเข้ มข้ นร้ อยละ 30‐33 โดยการใช้ สารที่ทําให้ เปี ยก (wetting agent) ลดความตึงผิวที่ช่วยทําให้
ของเหลวแพร่ ไปบนหรื อซึมเข้ าไปในพลาสติกได้ ดี เพื่อให้ การสัมผัสของไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์บนพื ้นผิวบรรจุภณ
ั ฑ์เกิดได้ อย่าง
สมํ่าเสมอ จากนั ้นนําไปผ่านกระบวนการกําจัดไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ด้วยแรงกลโดยการใช้ ลกู กลิ ้ง หรื อพ่นด้ วยอากาศปลอดเชื ้อ
รวมถึงการใช้ ลมร้ อน
2) การพ่น (spraying)

วิธีการนี ้ใช้ หวั ฉีดในการพ่นไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ลงบนผิวบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ขึ ้นรู ปแล้ ว (prefabricated package) แล้ ว
นําไปทําแห้ งด้ วยลมร้ อน อัตราการทําลายจุลินทรี ย์ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาตรของไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ที่พ่นบนพื ้นผิว ซึง่ ส่งผลต่อเวลาใน
การทําแห้ ง และอุณหภมู ิลมร้ อน ในปั จจุบนั นิยมหลีกเลี่ยงการสัมผัสบรรจุภณ
ั ฑ์ด้วยหยดของเหลว (liquid droplet) จึงนิยมใช้ การ
ผสมลมร้ อน อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียสกับไอระเหยของไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์แทน
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ภาพที่ 1 การฆ่าเชื ้อฟิ ล์มก่อนการขึ ้นรูปด้ วยการแช่ในสารฆ่าเชื ้อ
3) การกลัว้ (rinsing)

การกลัวใช้
้ สําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ผ่านการขึ ้นรูปแล้ วที่มีรูปทรงซับซ้ อน เช่น เหลี่ยม หรื อมุม ที่ไม่เหมาะกับการพ่นสารฆ่าเชื ้อ
เช่น ขวดแก้ ว กระป๋ อง ขวดพลาสติกที่ขึ ้นรู ปด้ วยการเป่ า เป็ นต้ น โดยเมื่อบรรจุภณ
ั ฑ์ผ่านการกลัว่ ด้ วยสารฆ่าเชื ้อ จะเข้ าสู่ขนตอน
ั้
การกําจัดไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ด้วยลมร้ อนต่อไป
4) การใช้ ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ร่วมกับการฉายรังสี UV

การฉายรังสี UV ร่ วมกับไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์จะเสริ มประสิทธิภาพ (synergistic) ทําลายจุลินทรี ย์ โดยรังสี UV จะทํา
ให้ เกิดการแตกตัวของไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์เป็ นอนุมลู อิสระไฮดรอกซิล ซึง่ มีประสิทธิภาพในการทําลายจุลินทรี ย์มากกว่าการใช้ วิธี
ใดวิธีหนึ่งรวมกัน โดยความเข้ มข้ นของไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ที่ใช้ ตํ่าเพียงร้ อยละ 0.5 – 5 จึงนิยมใช้ วิธีฆ่าเชื ้ออื่นๆ รวมถึงความ
ร้ อนร่วมกับการใช้ ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ เพื่อลดระดับความเข้ มข้ นของสารเคมีในกระบวนการ
2. กรดเพอร์ อะซิติก (peracetic acid)

กรดเพอร์ อะซิติกผลิตจากกระบวนการออกซิเดชันของกรดอะซิติกด้ วยไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ มีประสิทธิ ภาพในการ
ทําลายจุลินทรี ย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสปอร์ โดยการสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ผสมกับกรดเพอร์ อะซิติกจะช่วยทําลายสปอร์
ของแบคทีเรี ยได้ ที่อณ
ุ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ดีกรดเพอร์ อะซิติกที่มีความเข้ มข้ นสูงจะทําให้ เกิดการกัดกร่อนของโลหะ เช่น
เหล็ก ทองแดง และอะลูมิเนียม กรดเพอร์ อะซิติกมีการใช้ งานในการฆ่าเชื ้อพื ้นผิวบรรจุอาหารในระบบบรรจุ และวัสดุบรรจุอาหาร
้ วยนํ ้าปลอดเชื ้อก่อนการบรรจุในระบบปลอดเชื ้อ
เช่น ขวด PET ซึง่ นําไปกลัวด้
เอกสารอ้ างอิง
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