
                                                                                                                                                                  บริษทั โปร ดราย เคมีคอลส์ จาํกดั 
                                                                                                                                                                  3451 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท  ตาํบลสาํโรงเหนือ 

                                                                                                                                                                  อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

                                                                                                                                                                 โทรศพัท ์: (+66) 02 757 1990, (+66) 083 824 6879  

                                                                                                                                                                 โทรสาร : (+66) 02 757 1990 

                                                                                                                                                                  อีเมล ์: PRODRYCHEMICALS@GMAIL.COM 

 

     
Keep Your Product Always Fresh 

 
 

คู่มือการใช ้

Oxygen Absorber 

ชือสินคา้  Oxygen Absorber 
 

ชือการคา้อืน  สารดูดซบัออกซิเจน วตัถุดดูออกซิเจน ซองกนัหืน Oxygen Scavenger 
 

ความหมาย  Oxygen Absorber คือ สินคา้ทีจดัอยูใ่นหมวดวตัถุเจือปนอาหาร  

(Food Additive) ทาํหนา้ทีรักษาคุณภาพอาหาร โดยอยูบ่รรจุในซองทีสามารถสมัผสัอาหารได ้

ขนาดสินคา้  30 cc, 50 cc, 100 cc, 200 cc และ 300 cc 

การบรรจุ  มีการแบ่งบรรจุจาํนวน 20 แพค็ยอ่ยในแต่ละลงั 
 

หลกัการ Oxygen Absorber จะทาํหนา้ทีดูดซบักาซออกซิเจนจากอากาศทีอยูใ่น บรรจุภณัฑที์ปิดสนิท 

โดยเมือสารสาํคญัหลกั คือ Iron (Fe) สมัผสักบักาซออกซิเจนในบรรจุภณัฑข์องอาหารแลว้ จะ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั เป็น Iron Oxide (Fe2O3) เกิดความร้อนและไอนาํเลก็นอ้ยระหว่างทาํ

ปฏิกิริยา 
 

บรรจุภณัฑแ์ละการซีลทีเหมาะสม 

 เนืองจากหลกัการขา้งตน้จึงจาํเป็นตอ้งใชบ้รรจุภณัฑที์สามารถป้องกนัการส่งผา่นกาซออกซิเจน  

และไอนาํจากภายนอกเขา้มาในบรรจุภณัฑ ์ เพือให ้Oxygen Absorber ทาํงานไดอ้ยา่งเต็มที จึงมี

ความจาํเป็นทีตอ้งเลือกใชบ้รรจุภณัฑที์เหมาะสม  โดยทีควรมีการส่งผา่นออกซิเจนนอ้ยกว่า  

20 ml/m2.24Hr.25oC เช่น ซองอะลมิูเนียมฟอยล ์ถุงพลาสติกลามิเนต เช่น PET/PE ความหนา 80 

ไมครอนขึนไป NYLON ความหนา 100 ไมครอนขึนไป  หรือ KOP/PE เป็นตน้  โดยใช ้

การซีลร้อนทีเรียบสนิท โดยทีรอยซีลไม่มีรอยรัว ยบัยน่ในการปิดปากถุงหรือบรรจุภณัฑ ์ 
 

การเลือกขนาด Oxygen Absorber 

   ใชก้ารคาํนวณหาปริมาตรของกาซออกซิเจนในบรรจุภณัฑ ์มีหน่วยเป็น cc 

   โดยวดัขนาดบรรจุภณัฑเ์ป็น cm. ใชสู้ตรคาํนวณดงันี 

   ปริมาตรกาซออกซิเจน = {(กวา้ง x ยาว x สูง) – นาํหนกัอาหาร (g)} x 21% 
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Keep Your Product Always Fresh 

 

วิธีการใชง้าน 

ก. การเปิดลงั 

- ใชก้รรไกรในการเปิดลงั และถุงแพค็ยอ่ย 

หา้มใชค้ตัเตอร์ปากกา หรือของมีคมเปิดลงั เพราะอาจกรีดโดนซอง Oxygen Absorber ฉีกขาด และไม่สามารถ

นาํไปใชง้านได ้
 

ข. ระหว่างการบรรจุ 

- วางแผนการบรรจุใหมี้จาํนวนซองใกลเ้คียงกบัจาํนวน Oxygen Absorber ในแพค็ยอ่ย 

อาทิ ขนาด 30 cc แพค็ยอ่ยมีจาํนวน 400 ซอง ควรจะเตรียมอาหารใส่บรรจุภณัฑไ์วจ้าํนวน 400 ซอง เช่นกนั 

- ใชก้รรไกรตดัเพือเปิดแพค็ยอ่ย  

- นาํซอง Oxygen Absorber ใส่ในบรรจุภณัฑอ์าหาร โดยวางใตถ้าดหรือวางแนบกบัอาหารก็ได ้ แต่ควรให้

แน่ใจว่าซอง Oxygen Absorber ไม่โดนอาหารกดทบัแน่น จนอากาศภายในบรรจุภณัฑไ์ม่สามารถไหลเวียน

ไปหาซอง Oxygen Absorber เพือดูซบักาซออกซิเจนได ้

- หากเกิดความร้อน หรือ ไอนาํ ระหว่างการทาํงาน ถือว่าไม่ผดิปกติแต่อยา่งใด เพราะเป็นปฏิกิริยาโดยปกติ

ของ Oxygen Absorber ดงันนั ควรผงึใหร้ะบายความร้อนและไอนาํออกไปก่อน จึงทาํการปิดบรรจุภณัฑ ์

- ท่านมีระยะเวลาในการทาํงาน 35-45 นาที  

นบัตงัแต่เวลาการเปิดถุงแพค็ยอ่ยของ Oxygen Absorber ออกมาใช ้ จนถึงเวลาการปิดซีลบรรจุภณัฑอ์าหาร

ของท่าน 
 

ค. กรณีทีบรรจุสินคา้ในจาํนวนทีนอ้ยกว่าจาํนวน Oxygen Absorber ในแพค็ยอ่ย 

เช่น ขนาด 30 cc แพค็ยอ่ยมีจาํนวน 400 ซอง แต่ท่านตอ้งการบรรจุอาหารเพียง 300 ซอง 

กรณีนีมีหลกัปฏิบติัดงันี 

- เตรียมอาหารและบรรจุภณัฑใ์หมี้จาํนวน 300 ชุด 

- นบัจาํนวน Oxygen Absorber ออกมาจาํนวน 300 ซอง แลว้นาํใส่กล่องพลาสติกปิดฝาเพือเตรียมรอใช ้

- ใหรี้บปิดซีลร้อนแบบสูญญากาศทนัที สาํหรับซอง Oxygen Absorber จาํนวนทีเหลืออยู ่100 ซอง ซีลร้อนให้

ชิดกบัซอง Oxygen Absorber ใหม้ากทีสุด เพือลดโพรงอากาศในแพค็ยอ่ยและคงคุณภาพของ Oxygen 

Absorber ไว ้

- แลว้ทาํการบรรจุซอง Oxygen Absorber ลงในบรรจุภณัฑ ์เหมือนกบัขอ้ ข. 
 

ง. การเก็บรักษา Oxygen Absorber 

- ใหเ้ก็บในทีแหง้และเยน็ ไม่โดนแสงแดด วางบนพาเลทหรือชนัทีสูงจากพืน 8 นิวขึนไป 


