วัตถุดูดซับออกซิเจน (Oxygen absorber)
การใช้ สารที่สามารถดูดซับออกซิเจน โดยตัวเองทาปฏิกิริยากับออกซิเจน ทาให้ ปริ มาณออกซิเจนลดลง ใช้ กบั บรรจุภณ
ั ฑ์
อาหาร เพื่อป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ที่เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ อาหารเสื่อมคุณภาพ ทังการเปลี
้
่ยนสี กลิ่น และ
รสชาติ (off-flavor) เช่น ปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในอาหาร ทาให้ อาหารที่มีไขมันและน ้ามันสูงเกิดกลิน่ เหม็นหืน เกิดปฏิกิริยาสี
น้ าตาล (browning reaction) ทาให้ อาหารเปลี่ยนสี รวมทัง้ ป้องกันการเสื่อมเสียจากจุลินทรี ย์ (microbial spoilage) ที่ต้องการ
ออกซิเจน เช่น รา (mold) แบคทีเรี ยที่ต้องการออกซิเจน (aerobic bacteria) วัตถุดดู ซับออกซิเจนเหมาะสาหรับใช้ บรรจุอาหารทัว่ ไป
เช่น อาหารแห้ ง เบเกอรี่ (bakery) ขนมเค้ ก (cake) ขนมปั ง พาสต้ า (pasta) เนื ้อสัตว์ (meat) และผลิตภัณฑ์จากเนื ้อสัตว์ เช่น ไส้
กรอก (sausage) แฮม (ham) เนยแข็ง (cheese) เป็ นต้ น โดยวัตถุดดู ซับออกซิเจนจะช่วยกาจัดออกซิเจนภายในบรรจุภณ
ั ฑ์จาก
1) ออกซิเจนที่หลงเหลือในบรรจุภณ
ั ฑ์ภายหลังการปิ ดผนึก
2) ออกซิเจนที่ซมึ ผ่านวัสดุบรรจุเข้ าสูบ่ รรจุภณ
ั ฑ์
สารดู ด ออกซิ เ จน (oxygen scavenger) ที่ ใ ช้ ทางการค้ า คื อ ผงเหล็ ก ออกไซด์ (iron oxide) ซึ่ ง เป็ นธาตุเ หล็ ก หรื อ
สารประกอบธาตุเหล็ก (ภาพที่ 1) ที่บรรจุในซองขนาดเล็ก (sachet) แล้ วใส่ไว้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อ เติมในพอลิเมอร์ ที่ใช้ ผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ เช่น ขวดพลาสติก ถุงเพาซ์ (pouch) เพื่อช่วยในการดูดซับออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑ์ และป้องกันไม่ให้ ออกซิเจนจาก
ภายนอกสัมผัสกับอาหารได้ กลไกการทาปฏิกิริยาของผงเหล็กกับ แก๊ สออกซิเจน แสดงดังภาพที่ 2 เมื่อผงเหล็สมั ผัสกับ แก๊ ส
ออกซิเจนในบรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารในสภาวะที่มีความชื ้นเพียงเล็กน้ อยแล้ ว จะเเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เกิดความร้ อนขึ ้นเล็กน้ อย
การเก็บรักษาจึงต้ องเก็บในที่แห้ งและเย็น โดยทาการปิ ดผนึกให้ สนิทเพื่อป้องกันการสัมผัสกับความชื ้น และเก็บให้ พ้นแสง

ภาพที่ 1 วัตถุดดู ซับออกซิเจนทางการค้ า ผลิตจากผงเหล็ก
ที่มา: http://topcod.en.made-in-china.com/product/zjPxHbLGJpkc/China-FDA-Iron-Powder-Oxygen-Absorber-forPastries-Fresh-Keeping.html

ภาพที่ 2 กลไกการทาปฏิกิริยาของเหล็กกับแก๊ สออกซิเจน
©PACKAGING INDUSTRIAL INTELLIGENCE UNIT

1

ผง Iron oxide ซึง่ เป็ น ธาตุเหล็ก หรื อสารประกอบธาตุเหล็กนันไม่
้ ได้ ใช้ ผสมลงไปในอาหารโดยตรง แต่อาจบรรจุในซอง
แล้ วใส่ไว้ ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื ออาจผสมในเนื ้อพลาสติกทีใ่ ช้ ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น PET หรื อซอง หรื อยางรองใต้ ฝาของขวดเบียร์
เพื่อช่วยในการดูดซับออกซิเจนภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ และป้องกันไม่ให้ ออกซิเจนจากภายนอกสัมผัสกับอาหารได้ นามาใช้ กบั อาหาร
(ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การนาวัตถุดดู ซับแก๊ สออกซิเจนมาใส่ลงในวัสดุบรรจุ เช่น ซอง ยางรองใต้ ฝาขวด และในชันของขวด
้
ที่มา: https://www.toyo-seikan.co.jp/e/technique/filmcup/barrier/
http://www.famosa.com.mx/en/hermetapa.html
https://www.toyo-seikan.co.jp/e/technique/petbottle/barrierbottle/
ประเทศไทยมีการจัดจาหน่ายวัตถุดดู ซับออกซิเจนซึง่ ทาหน้ าที่รักษาคุณภาพอาหาร ในขนาดต่างๆ เช่น 30 cc, 50 cc,
100 cc, 200 cc และ 300 cc โดยเป็ นวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุทใี่ ช้ รักษาคุณภาพหรื อมาตรฐานของอาหาร (Food additives
which are used to prolong or maintain quality of food) หรื อมาตรฐานของอาหาร ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ทังนี
้ ้
การแสดงฉลากของวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุทใี่ ช้ รักษาคุณภาพหรื อมาตรฐานของอาหารดังกล่าว นอกจากให้ ปฏิบตั ิตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ อง ฉลาก และต้ องแสดงข้ อความ “มีซองวัตถุดดู ออกซิเจน” ด้ วยตัวอักษรสีแดง ขนาด
ตัวอักษรไม่ตา่ กว่า 3 มิลลิเมตร บนพื ้นสีขาว
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ตารางที่ 1 ระบบวัตถุดดู ซับออกซิเจนทีใ่ ช้ ในระดับอุตสาหกรรม

ที่มา: Day (2008)
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