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เทคโนโลยีการถนอมอาหารด้วยความดันสูง (High Pressure Processing : HPP) 

 จากการส่งเสริมการกินอยู่เพ่ือสุขภาพที่ดีผ่านโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท า
ให้ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในยุคที่อินเตอร์เนตและสื่อสังคมออนไลน์แทรกซึมไปทุกหนแห่ง จนใครก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างง่ายดาย ผู้คนก็ยิ่งเริ่มมองหาค าแนะน าเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพจากโลกออนไลน์มาก
ขึ้น เกิดเป็นกระแส “กินคลีน” หรือความต้องการซื้อหาอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพสูงในที่สุด ความต้องการ
ที่เพ่ิมมากขึ้นนี้เอง ที่กลายเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ต้องพยายามหาวิธีเก็บรักษาอาหารให้
มีอายุยืนยาวโดยยังคงความสดใหม่และคุณค่าทางอาหารเอาไว้อย่างเต็มที่ 

 กระบวนการถนอมอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน หรือ non-thermal processing สามารถยับยั้งการ
ท างานของเชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม์ได้ โดยไม่ส่งผลเสียต่อความสดและรสชาติของเนื้ออาหาร ซึ่งแตกต่างจาก
การพาสเจอร์ไรส์และสเตอริไลส์ซึ่งต้องใช้ความร้อนสูง กระบวนการที่ไม่ใช้ความร้อนนี้ จะรวมถึงการฉายรังสี 
การฆ่าเชื้อ อัลตราซาวด์ หรือการใช้กระแสไฟฟ้า เช่น เทคนิคสนามไฟฟ้า (Pulse electric field) เทคนิคแสง
ความเข้มสูง (High-intensity light pulses) เทคนิคสนามแม่เหล็ก (Oscillating magnetic fields) ตลอดจน
เทคนิคการใช้แรงดันน้ าความดันสูง (High hydrostatic pressure) ซึ่งเป็นเทคนิคส าคัญที่ถูกน าไปใช้กับ
อาหารพร้อมทานหลากหลายชนิด อาทิเช่น การใช้ระบบ Fresher under pressure ในการผลิตอาโวคาโดดิ
พพร้อมทาน (Guacamole) ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการใช้อุปกรณ์ ALSTOM’s Hyperbar เพ่ือผลิต
แฮมแผ่นในประเทศสเปน ซึ่งสามารถยืดอายุแฮมจาก 3 สัปดาห์เป็น 8 สัปดาห์ เป็นต้น นอกจากนี้ การผลิต
โดยใช้ระบบของบริษัท ULTI ประเทศฝรั่งเศส สามารถยืดอายุน้ าส้มและน้ าเกรปฟรุตจาก 1 สัปดาห์ เป็น 3 
สัปดาห์ได้เลยทีเดียว  

ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้กระบวนการความดันสูง (High pressure processing - HPP) 
ซึ่งสามารถยืดอายุอาหาร ควบคุมเชื้อโรค โดยไม่ใช้วัตถุกันเสีย i 
ประเทศ ผลิตภัณฑ์ทีผ่่านกระบวนการ HPP 
ฝรั่งเศส น้ าผลไม้ประเภทส้ม 
อิตาลี น้ าแอปเปิ้ล น้ าพลัม น้ าสตรอเบอร์รี่ น้ าลูกแพร์ 

แยมแอปเปิ้ลและสตรอเบอร์รี่ 
ไอร์แลนด์เหนือ น้ าผลไม้และสมูทตี้ 

สเปน น้ าส้มและสมูทตี้ 
โปรตุเกส น้ าแอปเปิ้ลออร์แกนิก 

ออสเตรเลีย สมูทตี้และน้ าส้มออร์แกนิก 
ซุปผลไม้ข้นและซอสผลไม้ 

สหรัฐอเมริกา น้ าผลไม้และน้ าผลไม้ปั่นคุณค่าอาหารสูง 
อาโวคาโดดิพแบบธรรมดาและแบบออร์แกนิก 

ซอสมะเขือเทศสไตล์แมกซิกัน 
เต้าหู้และน้ าสลัด 

ถั่วบดปรุงรส (ฮัมมัส) และซัลซ่า 



หอมใหญ่สับละเอียด 
แคนาดา ซอสข้นแอปเปิ้ลผสมผลไม้ 
เม็กซิโก อาโวคาโดผ่าครึ่งลูก 
ญี่ปุ่น ข้าวสวยและธัญพืชพร้อมทาน 

การท างานของกระบวนการ HPP 
 กระบวนการถนอมอาหารแบบ HPP เป็นการน าอาหารไปผ่านความดันสูงขนาด 100 - 900 ล้านปาส
กาล (MPa) ความดันสูงนี้จะถูกส่งผ่านตัวกลางซึ่งส่วนใหญ่ก็คือน้ า เพ่ือหยุดการท างานของเซลล์ที่มีชีวิต 
อุณหภูมิของอาหารจะสูงขึ้น 3 องศาเซลเซียสทุก ๆ ความดัน 100 เมกะปาสกาลที่เพ่ิมขึ้น อาหารที่น ามาผ่าน
กระบวนการนี้จะอยู่ในสภาพของแข็งหรือของเหลว หรือจะถูกบรรจุอยู่ในหีบห่อหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ แรงดันจะมา
จากทุกทิศทางเท่า ๆ กัน ดังนั้น ในกรณีท่ีอาหารเป็นของแข็งและบรรจุในหีบห่อแบบสูญญากาศ อาหารยังคง
อยู่ในสภาพเดิม ไม่สูญเสียรูปทรงไป อุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการอาจต่ ากว่า 0 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 100 
องศาเซลเซียส นั่นหมายความว่ากระบวนการนี้สามารถท าได้ที่อุณหภูมิห้อง โดยทั้งกระบวนการอาจใช้เวลา
เพียงไม่ก่ีวินาที หรืออาจจะยาวนานมากกว่า 20 นาท ี

ตารางท่ี 2 การถนอมอาหารที่ได้จากกระบวนการความดันสูง (HPP)ii 
ผลิตภัณฑ์ สภาวะ HPP ที่ใช ้ ระยะเวลาเก็บรักษา 

น้ าส้ม 350 ล้านปาสกาล, 1 นาที,  
30 องศาเซลเซียส 

8 สัปดาห์ โดยแช่ตู้เย็น 

500 ล้านปาสกาล, 1.5 นาที 16 สัปดาห์ โดยแช่ตู้เย็น 
600 ล้านปาสกาล, 1 นาที,  

5 องศาเซลเซียส 
20 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 0  

องศาเซลเซียส 
400 ล้านปาสกาล, 10 นาที 20 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 25  

องศาเซลเซียส 
น้ าเลม่อน 450 ล้านปาสกาล, 2 นาที 10 วัน 

น้ าฝรั่งแบบข้น 600 ล้านปาสกาล, 15 นาที,  
25 องศาเซลเซียส 

40 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

แยมสตรอเบอร์รี่ 400 ล้านปาสกาล, 5 นาที,  
25 องศาเซลเซียส 

3 เดือน 

นม 300 ล้านปาสกาล 25 วัน ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส, 
18 วัน ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส, 
12 วัน ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

ชีสนมแพะ 400-500 ล้านปาสกาล, 5-15 นาท,ี 
2 องศาเซลเซียส 

15 วัน 

400-500 ล้านปาสกาล, 5-15 นาท,ี 
10 องศาเซลเซียส 

30 วัน 

400-500 ล้านปาสกาล, 5-15 นาท,ี 
25 องศาเซลเซียส 

60 วัน 



เนื้อสัตว์พร้อมทาน  
(เนื้อวัวอบเครื่องเทศไขมัน

ต่ า, เนื้อสตราสบวร์ก,  
ไส้กรอกส่งออก และเนื้อ

คาจุน )  

600 ล้านปาสกาล, 3 นาที,  
20 องศาเซลเซียส 

98 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

เนื้อไก่บด 408 ล้านปาสกาล, 10 นาที,  
14-28 องศาเซลเซียส 

27 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

616 ล้านปาสกาล, 10 นาที,  
14-28 องศาเซลเซียส 

70 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

888 ล้านปาสกาล, 10 นาที,  
14-28 องศาเซลเซียส 

98 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

เนื้อปลาแซลมอนสเปรด 700 ล้านปาสกาล, 3 นาที 180 วัน ที่อุณหภูมิ 3 หรือ 8  
องศาเซลเซียส 

กุ้ง 200 ล้านปาสกาล 28 วัน 
400 ล้านปาสกาล 35 วัน 

เนื้อแฮมสด 400 ล้านปาสกาล 40 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
500 ล้านปาสกาล 60 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
600 ล้านปาสกาล 74 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 

ท าไม HPP ฆ่าเชื้อโรคได้แต่ไม่ท าลายสารอาหาร ? 
เนื่องจากกระบวนการความดันสูง หรือ HPP ไม่มีผลต่อพันธะโควาเลนท์ของโมเลกุลที่มีขนาดเล็ก เช่น สี 
รสชาติ และกลิ่น จึงไม่ส่งผลต่อลักษณะความสดใหม่ของอาหาร อีกทั้งการใช้ความดัน 400 - 600 ล้าน
ปาสกาลที่อุณหภูมิห้อง จะไม่ท าลายโมเลกุลของวิตามินซี แอนโทไซยานิน และฟีนอล ซึ่งเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระที่มีอยู่ในอาหารอีกด้วย ทั้งนี้ HPP จะท าลายเนื้อเยื่อของเชื้อโรคและจุลินทรีย์ที่ท าให้อาหาร
เน่าเสีย เนื่องจากเนื้อเยื่อเหล่านี้ประกอบด้วยฟอสโฟลิปิดสองชั้นและโปรตีน ซึ่งเมื่อเจอความดันสูงจะ
เปลี่ยนสภาพ ท าให้เซลล์เนื้อเยื่อแตกออกหรือถูกท าลาย โปรตีนที่ผนังเซลล์เนื้อเยื่อที่ถูกท าให้เสียสภาพ 
จะสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเข้าออกของสสาร ท าให้สารจากภายในเซลล์ไหลออกสู่
ภายนอก และสารจากภายนอกไหลเข้าไปในเซลล์และเนื้อเยื่อ เป็นสาเหตุที่ท าให้เชื้อโรคเหล่านั้นตาย 

 โดยทั่วไปแล้วเครื่อง HPP ที่วางขายตามท้องตลาดจะมีความดัน 400 - 700 ล้านปาสกาล สามารถ
ใช้ได้ที่อุณหภูมิห้อง และยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และเอนไซม์ได้เกือบทั้งหมด แต่การยับยั้งได้อย่าง
สมบูรณ์จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น วิธีการให้ความดัน (เป็นรอบหรือแบบต่อเนื่อง) ระยะเวลา ชนิดและสาย
พันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์ (แบบแกรมบวกหรือลบ) ช่วงวัยและอายุของจุลินทรีย์ ตลอดจนองค์ประกอบและ
คุณสมบัติของตัวกลางที่ให้ความดันผ่าน (เช่น ความเข้มข้นของประจุบวกลบ, ความดันไอของน้ า, ความเป็น
กรดเบส เป็นต้น) นอกจากนี้ แบคทีเรียต้นก าเนิดสปอร์สามารถทนความดันได้ถึง 1,200 ล้านปาสกาล ที่
อุณหภูมิห้อง หรือทนอุณหภูมิได้ถึง 90 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 500 – 700 ล้านปาสกาล 



ตารางท่ี 3 การยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่สภาวะต่าง ๆ ด้วยเทคนิค HPP iii 
จุลินทรีย์ ตัวกลาง ความดัน 

(ล้าน 
ปาสกาล) 

เวลา 
(นาท)ี 

อุณหภูมิ 
(เซลเซียส) 

Staphylococus aureus นมแกะ 500 15 25 
เนื้อสัตว์ปีก 600 15 55 

บัฟเฟอร์เกลือฟอสเฟต 600 15 20 
Escherichia coli O157 บัฟเฟอร์เกลือฟอสเฟต 200 8 (ไม่มีข้อมูล) 

Escherichia coli O157:H7 น้ าส้ม (pH 3.9) 550 5 30 
Escherichia coli MG 1655 นม 500 15 20 

บัฟเฟอร์ฟอสเฟต 500 15 20 
นมไขมันต่ า 550 15 20 

นมไขมันต่ า + ไนซิน 550 15 20 
Vibrio vulnificus น้ าทะเลสังเคราะห์ 250 15 25 

Vibrio parahaemolyticus  
T-3765-1 

บัฟเฟอร์เกลือฟอสเฟต 172 10 23 
น้ าซุปหอยตลับ 172 10 23 

Saccharomyces cerevisiae ซอสสปาเกตตี้ 253 10 45 
Zygossaccharomyces bailii อาหารจุลินทรีย์

Sabourad กลูโคส 2% 
276 15 (ไม่มีข้อมูล) 

Listeria monocytogenes 
NCTC 11994 

แยมแอปเปิ้ล 200 5 20 
บัฟเฟอร์เกลือฟอสเฟต 375 15 20 

Listeria monocytogenes 
NCTC 2433 

บัฟเฟอร์เกลือฟอสเฟต 375 15 20 

Listeria innocua CECT 910 ไข่ดิบทั้งฟอง 450 10 20 
เนื้อสัตว์ปีก 500 5 20 

Listeria monocytogenes 
Scott A 

เนื้อสันติดกระดูก  
หรือพอร์คชอป 

400 5 (ไม่มีข้อมูล) 

Salmonella enteriditis ไข่ดิบทั้งฟอง 450 15 20 
Salmonella typhimurium บัฟเฟอร์เกลือฟอสเฟต 400 15 20 

 กระบวนการถนอมอาหารแบบ HPP สามารถใช้ร่วมกับเทคนิคไม่ใช้ความร้อนอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้ เช่น การใช้ HPP ความดัน 400 ล้านปาสกาล 
เป็นเวลา 5 หรือ 30 นาที ประกอบกับการฉายรังสีแกมมา จะสามารถท าลายแบคทีเรียและยีสต์ในคีเฟอร์ (นม
หมักชนิดหนึ่ง) ได้โดยไม่เปลี่ยนรูปโปรตีนและไขมัน การใช้ HPP จะช่วยลดปริมาณรังสีแกมมาที่จ าเป็นต้องใช้
ในการท าลายสปอร์ของ Clostridium sprogenes เพ่ือยืดอายุเนื้อไก่ได้ การใช้ HPP ความดัน 300-400 ล้าน
ปาสกาล เป็นเวลา 10-30 นาที ควบคู่กับการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (50 Hz) จะยิ่งท าลายเซลล์ของแบคทีเรีย 
Escherichia coli และท าลายสปอร์ของเชื้อ Bacillus subtalis ได้ดียิ่งขึ้น ยีสต์ที่ชื่อ Rhodoturola rubra 



เป็นหนึ่งในจุลินทรีย์ที่สามารถทนต่อกระบวนการ HPP ได้ การใช้เทคนิคอัลตราซาวด์แล้วตามด้วย HPP ความ
ดัน 400 ล้านปาสกาล เป็นเวลา 25 นาที ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
ยีสต์ชนิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์ สปอร์ของ Bacillus cereus ในน้ าผสมอาร์กอนจะถูกท าลายได้ด้วย HPP ความ
ดัน 600 ล้านปาสกาล ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่ไปกับ HPP สามารถลด
การแพร่พันธุ์ของเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุลินทรีย์ที่ต้องใช้อากาศในการเจริญเติบโตหรือพวกแอโรบ 
(Aerobe) ที่มีอยู่ในน้ าแครอทจะถูกท าลายอย่างสมบูรณ์เมื่อใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (4.90 ล้านปาสกาล) 
ควบคู่ไปกับ HPP (300 ล้านปาสกาล) คาร์บอนไดออกไซด์และ HPP ยังสามารถลดการท างานของเอนไซม์ 
เช่น pectinmethylesterase, polyphenoloxidase รวมทั้งแบคทีเรีย เช่น  Lactobacillus plantarum 
และ Escherichia coli  ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

ประเภทของ HPP ในอุตสาหกรรม 
 กระบวนการ HPP ในระดับอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ระบบกลุ่ม (batch 
system) ระบบต่อเนื่อง (continuous system) ระบบกึ่งต่อเนื่อง (semi-continuous system) ระบบกลุ่ม
สามารถใช้ได้กับทั้งอาหารที่มีสภาพเหลวและอาหารแข็งท่ีบรรจุแบบสูญญากาศ กระบวนการจะเริ่มจากการใส่
อาหารเข้าไปภายในท่อทรงกระบอก ในกรณีอาหารแข็งบรรจุห่อ ของเหลวที่เป็นตัวกลาง เช่น น้ าจะถูกส่งเข้า
มาด้วยปั๊มแรงดันต่ า จากนั้นจะปรับแรงดันให้สูงขึ้นตามความต้องการด้วยตัวเสริมแรง ปั๊มแรงดันสูง หรือบีบ
อัดโดยตรงด้วยระบบไฮโดรลิก หลังจากรักษาความดันไว้ตามเวลาที่ต้องการแล้ว ท่อที่ใส่อาหารไว้จะปล่อยน้ า
ออกเพ่ือลดแรงดัน แล้วจึงน าอาหารออกจากเครื่อง 

 

รูปที่ 1 ระบบ HPP แบบกลุ่มi 

 HPP ที่เป็นระบบต่อเนื่องจะต่างออกไป เนื่องจากจะใช้ได้กับอาหารที่เป็นของเหลวหรืออาหารที่
สามารถถูกปั้มเคลื่อนย้ายผ่านระบบได้เท่านั้น กระบวนการจะเริ่มจากการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกจากแทงค์เก็บ
เข้าสู่ห้องที่เปิดไว้ด้านหนึ่ง จากนั้นจะเพ่ิมความดันขึ้นเป็น 100 ล้านปาสกาล หรือมากกว่านั้นด้วยปั๊มแรงดัน 
ก่อนจะส่งเข้าสู่ถังฆ่าเชื้อและบรรจุลงขวดต่อไป อย่างไรก็ตาม ระบบนี้จะก่อให้เกิดแรงตัดและแรงต้านจากการ
ไหลของของเหลวในท่อ ส่งผลให้อุณหภูมิของเหลวสูงขึ้น ระบบกึ่งต่อเนื่องจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น ามาใช้เพ่ือ
หลีกเลี่ยงผลกระทบจากความร้อนที่เกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ์ได้ 



 

รูปที่ 2 ระบบ HPP แบบต่อเนื่องiv 

 ระบบกึ่งต่อเนื่องจะคล้ายกับระบบกลุ่มที่ผลิตภัณฑ์จะถูกบีบอัดภายในท่อปิด กระบวนการจะเริ่มจาก
การปั๊มเอาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของเหลวเข้าไปในถังแยกกันหลาย ๆ ถัง (isolators) ด้วยแรงดันต่ า ๆ แล้วเปิดปั๊ม
แรงดันสูงค้างไว้ จากนั้นของเหลวจะถูกส่งต่อไปยังเก็บไว้ที่แทงค์และสถานีบรรจุลงขวด 

 

รูปที่ 3 ระบบ HPP แบบกึ่งต่อเนื่องiv 

HPP ในธุรกิจ 
การจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี HPP เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก
จ านวนสิทธิบัตรที่ถูกจดระหว่างปี 2550 – 2554 จ านวน 166 สิทธิบัตร เพ่ิมขึ้นเป็น 331 สิทธิบัตร ระหว่างปี 
2555 - 2559 ประเทศที่จดสิทธิบัตรหลัก ๆ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น (ตารางที่ 4) จาก
การวิเคราะห์ Text mining สิทธิบัตรในช่วงปี 2540 - 2559 พบว่ามีการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ HPP ได้มี
การน าไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารที่หลากหลาย สิทธิบัตรที่ถูกจดส่วนมากเป็นวิธีการถนอม
อาหาร (treatment) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการถนอมอาหารเหลว เช่น กระบวนการที่ไม่ท าลายกรดไลโนเล
อิกในน้ านมถั่วเหลืองหรือรักษาโปรไบโอติกในผลไม้แปรรูป รวมถึงการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น การ
ผลิตแฮมที่มีปริมาณเกลือต่ า และเทคนิคการรักษาโปรตีนที่มีประโยชน์ในน้ านมหรือเวย์โปรตีน เช่น แลคตัลบู



มินไฮโดรไลเสท1 ไม่ให้เสื่อมสภาพ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเชิงวิศวกรรมนั้น โดยมากจะเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการพลิกหมุนของถาดวางอาหารในท่อความดันสูง การใช้ไอน้ าร้อนแรงดันสูงเพ่ือ
ท าความสะอาดตัวท่อหรือถัง ตลอดจนเซนเซอร์วัดความดันและอุณหภูมิ เป็นต้น (รูปท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 ประเทศท่ีจดสิทธิบัตร HPP สูงสุด ระหว่างปี 2555 - 2559 
ประเทศ จ านวนสิทธิบัตรในแต่ละปีท่ีประกาศโฆษณา 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 
จีน 18 23 25 52 80 198 

สหรัฐอเมริกา 8 11 13 12 15 59 
เกาหลีใต้ 3 7 2 6 10 28 

ส านักงานสิทธิบัตรยุโรป 
(EPO) 

 1 1  7 9 

WIPO 1  1 3 4 9 
ญี่ปุ่น 4 5 2 4 4 19 
อินเดีย    2 2 4 

ออกเตรเลีย     2 2 
เวียดนาม     1 1 
แคนาดา  1 1   2 

 

 

รูปที่ 4 แผนภาพการจดสิทธิบัตรกระบวนการถนอมอาหารความดันสูง (2540 - 2559)viii 

 ในปัจจุบันระบบ HPP สามารถหาซื้อได้จากผู้ผลิตหลายราย เช่น Hyperbaric USA หรือ Febix 
International Co. Ltd. เครื่องนี้ถูกส่งไปขายให้กับบริษัท มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยที่ภาคอุตสาหกรรมได้เริ่มน าเอาระบบนี้มาใช้ส าหรับการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม แม้ว่าตัวระบบ

                                                           
1 สารอาหารที่ช่วยการท างานของสารสื่อประสาท และมีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 



เองจะต้องการการลงทุนที่สูง แต่เทคโนโลยีนี้ก็แสดงให้ เห็นถึงโอกาสการเติบโตในการผลิตอาหารมูลค่าสูงที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทั่วโลก 

 

รูปที่ 5 แผนที่โลกแสดงสถานที่ตั้งของ HPP ซึ่งจัดจ าหน่ายโดยบริษัท Hiperbarici 

i Http://www.hiperbaric.com 
ii Rastogi, N. K., et al. "Opportunities and challenges in high pressure processing of 
foods." Critical reviews in food science and nutrition 47.1 (2007): 69-112. 
iii San Martin, M. F., G. V. Barbosa-Cánovas, and B. G. Swanson. "Food processing by high 
hydrostatic pressure." Critical Reviews in Food Science and Nutrition 42.6 (2002): 627-645. 
iv Elamin, Wael M., et al. "High Pressure Processing Technology and Equipment Evolution: A 
Review." Journal of Engineering Science and Technology Review 8.5 (2015): 75-83. 
v Butz, P., and B. Tauscher. "Emerging technologies: chemical aspects." Food research 
international 35.2 (2002): 279-284. 
vi Oey, Indrawati, et al. "Effect of high-pressure processing on colour, texture and flavour of 
fruit-and vegetable-based food products: a review." Trends in Food Science & Technology 
19.6 (2008): 320-328. 
vii Patras, Ankit, et al. "Impact of high pressure processing on total antioxidant activity, 
phenolic, ascorbic acid, anthocyanin content and colour of strawberry and blackberry 
purées." Innovative Food Science & Emerging Technologies 10.3 (2009): 308-313. 
viii Thomson Innovation วิเคราะห์โดย ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์อนาคต จากจ านวน 631 กลุ่ม
สิทธิบัตร Derwent World Patents Index (DWPI) 

                                                           



High Pressure Processing (HPP) for food preservation 

Over the last few years, due to government promotional campaigns in “health-and-wellness” 
food and beverages, consumers have developed better health awareness and hence demands 
in high-quality food and beverages. The effects of internet penetration together with easy-to-
access knowledge resources and social media services have led consumers to seek online 
advices for healthy eating. Consequently, this has encouraged the food industrial sector to 
produce preserved food with minimised chemical treatment, maintained high nutrients, and 
longer shelf life. Traditionally, high-temperature methods used for food preservation require 
size reduction and cause unavoidable losses of essential nutrients and original characteristics 
such as colours, textures, and flavours. 

As opposed to pasturisation and sterilisation, non-thermal treatments can be applied to 
inactivate micro-organisms and enzymes without affecting the freshness and palatability of 
food matrix. These include irradiation, antimicrobials, ultrasounds, electrical methods such as 
pulse electric fields, high-intensity light pulses, and oscillating magnetic fields, and high 
hydrostatic pressure. The latter, in particular, has been performed on a variety of convenient 
food products such as guacamole in the U.S. by Fresher under pressure system, sliced ham in 
Spain by ALSTOM’s Hyperbar equipment (shelf life extended from 3 weeks to 8 weeks), and 
oranges and grapefruit juices by ULTI company in France (shelf life extended from 5-8 days to 
3 weeks under refrigerated storage). 

Table 1. HPP products with increased shelf life, controlled pathogens, and no preservativei 
Country HPP product 
France Citrus juices 
Italy Apple, plum, strawberry, and pear juices 

Apple and strawberry jams 
Northern Ireland Juices and smoothies 

Spain Orange juice and smoothies 
Portugal Organic apple juices 
Australia Smoothies and organic orange juice 

Fruit puree and coulis 
The U.S. Juices and superfood smoothies 

Guacamole regular and organic 
Maxican style tomato sauces 

Tofu and dressings 
Hummus and salsas 

Chopped onions 



Canada Blended apple fruit purees 
Mexico Avocado halves 
Japan Ready-to-eat rice and blend of cereals 

Operation of a typical HPP unit 
High pressure processing (HPP) is a technique to preserve food by applying high pressures, 
typically 100 – 900 MPa, on a sample through a pressure transmitting medium (usually water) 
in order to inactivate vegetative cells. The temperature of the sample increases by 3oC per 
100 MPa rise. The sample can be either solid or liquid, with or without packaging. The pressure 
is applied isostatically i.e. equally applied in all direction, allowing a packaged solid food to 
retain its original shape, provided that the food is vacuum sealed. The operating temperatures 
range from below 0oC to above 100oC, therefore, this method is feasible at room temperature. 
The compression time can be from a few seconds to over 20 minutes. 

Table 2. HPP products with extended shelf lifeii 
Product Condition Extended shelf life 

Orange juice 350 MPa, 1 min, 30oC 2 months under refrigeration 
500 MPa, 1.5 min 16 weeks under refrigeration 

600 MPa, 1 min, 5oC 20 weeks at 0oC 
400 MPa, 10 min 150 days at 25oC 

Lemon juice 450 MPa, 2 min 10 days 
Guava puree 600 MPa, 15 min, 25oC 40 days at 4oC 

Strawberry jam 400 MPa, 5 min, 25oC 3 months 
Milk 300 MPa 25 days at 0oC, 18 days at 5oC, 

12 days at 10oC 
Goats’ milk cheese 400-500 MPa, 5-15 min, 2oC 15 days 

400-500 MPa, 5-15 min, 10oC 30 days 
400-500 MPa, 5-15 min, 25oC 60 days 

Ready-to-eat meats 
(low-fat pastrami, 
Strassburg beef, 

export sausage, and 
Cajun beef) 

600 MPa, 3 min, 20oC 98 days at 4oC 

Fresh raw chicken 
(minced) 

408 MPa, 10 min, 14-28oC 27 days at 4oC 
616 MPa, 10 min, 14-28oC 70 days at 4oC 
888 MPa, 10 min, 14-28oC 98 days at 4oC 

Salmon spread 700 MPa, 3 min 180 days at 3 or 8oC 
Prawns 200 MPa 28 days 



400 MPa 35 days 
Raw ham 400 MPa 40 days at 4oC 

500 MPa 60 days at 4oC 
600 MPa 74 days at 4oC 

How does HPP affect germs but not nutrients? 
Since high pressures have limited effects on covalent bonds within low molecular-mass 
compounds such as colours, flavours, and odours, HPP does not affect fresh-like 
characteristics of treated samples. In addition, moderate HPP at 400 – 600 MPa at 
ambient temperature also does not have impacts on the total antioxidant activity of 
food containing ascorbic acid, anthocyanin, and phenolic molecules. Whereas 
biomembranes of pathogens and spoilage microbes, which comprise a bilayer of 
phospholipids with embedded functional proteins, undergo phase transitions under 
pressure, causing a decrease in biomembrane fluidity, and subsequently, leading to 
breakage of the membrane and denaturation of the membrane-bound proteins. These 
proteins thus malfunction in transporting substances across the membranes, giving rise 
to leakage of intracellular metabolites and permeation of extracellular substances into 
cells and tissues, hence, cell death. 

Generally, commercial HPP at 400 – 700 MPa conducted at room temperature can potentially 
inactivate most micro-organisms and enzymes. Nonetheless, to achieve complete inactivation, 
the process also depends on other factors, for instance, type of pressure treatment (cyclic or 
continuous), operation time, species and strain of microbes (Gram type), growth stage and age 
of the culture, and composition and properties of transmitting medium (ionic strength, water 
activity, pH, etc.). Moreover, spore-forming bacteria tolerate pressure below 1,200 MPa at 
ambient temperature, or termperature below 90oC at 500 – 700 MPa. 

Table 3. Inactivation of different micro-organisms at various HPP conditionsiii 
Micro-organism Medium Pressure 

(MPa) 
Time 

(minute) 
Temperature 

(oC) 
Staphylococcus aureus Ovine milk 500 15 25 

Poultry meat 600 15 55 
Phosphate 

buffered saline 
600 15 20 

Escherichia coli O157 Phosphate 
buffered saline 

200 8 N/A 

Escherichia coli O157:H7 Orange juice 
(pH 3.9) 

550 5 30 



Escherichia coli MG 1655 Milk 500 15 20 
Phosphate buffer 500 15 20 

Skim milk 550 15 20 
Skim milk + nisin 550 15 20 

Vibrio vulnificus Artificial seawater 250 15 25 
Vibrio parahaemolyticus  

T-3765-1 
Phosphate 

buffered saline 
172 10 23 

Clam juice 172 10 23 
Saccharomyces cerevisiae Spaghetti sauce 253 10 45 
Zygossaccharomyces bailii Sabourad broth 

2% glucose 
276 15 N/A 

Listeria monocytogenes 
NCTC 11994 

Apply jam 200 5 20 
Phosphate 

buffered saline 
375 15 20 

Listeria monocytogenes 
NCTC 2433 

Phosphate 
buffered saline 

375 15 20 

Listeria innocua CECT 910 Liquid whole egg 450 10 20 
Poultry meat 500 5 20 

Listeria monocytogenes 
Scott A 

Pork chop 400 5 N/A 

Salmonella enteriditis Liquid whole egg 450 15 20 
Salmonella typhimurium Phosphate 

buffered saline 
400 15 20 

The HPP treatment can also be combined with other non-thermal techniques to boost the 
efficiency in deactivation of micro-organisms, for instance, HPP at 400 MPa for 5 or 30 minutes 
together with gamma irradiation can inactivate bacteria and yeast in kefir without altering its 
proteins and lipids. Alternatively, application of HPP can reduce the gamma-radiation dose 
required to deactivate Clostridium sprogenes spores and extend the shelf life of chicken meat. 
A combination of an alternating current (50 Hz) and HPP at 300 MPa for 10 minutes and at 400 
MPa for 30 minutes can enhance lethal damage on Escherichia coli cells and Bacillus subtalis 
spores, respectively. Rhodoturola rubra is an example of microbes that are tolerant to HPP, 
nevertheless, ultrasound treatment followed by HPP at 400 MPa for 25 minutes can lead to 
complete inactivation at 15oC. Bacillus cereus spores in water containing argon can be 
inactivated by HPP at 600 MPa at 20oC. Carbon dioxide can effectively reduce germination 
when integrated with HPP. Aerobes in carrot juice can be completely destructed by the 
combined treatment of carbon dioxide (4.90 MPa) and HPP (300 MPa). Carbon dioxide and 



HPP can also effectively decrease the activity of pectinmethylesterase, polyphenoloxidase, 
Lactobacillus plantarum, and Escherichia coli.  

HPP industrial procedures 
Industrial HPP can be catergorised into three types, namely, batch system, continuous system, 
and semi-continuous system. The batch system can process both liquid products and solid 
vacuum-sealed materials. The operation firstly involves loading of food samples into the 
cylindrical pressure vessel. With solid packages, a pressurising liquid is supplied by low-
pressure pump. Then the desired pressure is achieved either by an intensifier or high-pressure 
pump, or by direct compression through a hydrolic system. After holding the high pressure for 
the required time, the vessel subsequently releases the medium to decrease the pressure 
and the product is unloaded from the machine. 

 

Figure 1. HPP Batch systemi 

The continuous system, however, can process only liquid or pumpable materials. The 
products flow from a storage vessel into an open-end chamber, pressurised at 100 MPa or 
more by a high-pressure intensifier, then into a sterile vessel and eventually into a filling 
station. Practically, this type of HPP generates shearing and frictional forces from flow 
conditions, which contribute to a significant rise in temperature of the treated liquid. In order 
to avoid thermal effects from compression and decompression, the semi-continuous system 
can be performed instead. 

 



 

Figure 2. HPP continuous HPP systemiv 

Similar to the batch system, the semi-continuous system allows products to be compressed 
in a close vessel. Firstly, a low-pressure pump loads liquid products into isolated chambers, 
which are high-pressure pumped and hold. Each chamber then separately releases the 
product into a central surge tank and finally a filling station. 

 

Figure 3. HPP semi-continuous HPP systemiv 

HPP in business 
The overall activity within high pressure food processing patent landscape has considerably 
increased over the last ten years, from 166 patents during the year 2007-2011 to 331 patents 
in 2012-2016. China, the U.S., Sourh Korea, and Japan are primary sources of HPP patent 
registrations (Table 4). Text mining analysis of a patent collection (1997-2016) reveals a variety 
of research topics and applications related to HPP in the food industry. Many inventions are 
related to food treatments, especially liquid food preservation, for example, soy milk 
treatment with preserved linoleic acid, fruit processing with preserved probiotics, low-sodium 
ham treatment, and milk and whey protein processing with preserved lactalbumin 



hydrolysate.1 Inventions related to engineering improvement are anti-rotation food containers 
in high-pressure tubes, high-pressure hot vapour for cleaning of storage tanks, and temperature 
and pressure sensors. 

Table 4. Top countries by publication year of HPP patents during 2012-2016 
Country Publication year 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 
China 18 23 25 52 80 198 

United States 8 11 13 12 15 59 
South Korea 3 7 2 6 10 28 

European Patent 
Office 

 1 1  7 9 

WIPO 1  1 3 4 9 
Japan 4 5 2 4 4 19 
India    2 2 4 

Australia     2 2 
Vietnam     1 1 
Canada  1 1   2 

 

 

Figure 4. Patent landscape of high pressure food processing (1997-2016) viii 

At present, HPP system is commercially available through several suppliers such as Hyperbaric 
USA and Febix International Co. Ltd. It has been distributed to companies, universities, and 
research institutes around the world, including Thailand where HPP system is currently being 
developed for industrial packaged food and beverages. Although the cost of infrastructural 

                                                           
1 A nutrient for operation of neurotransmitters and to strengthen immune system 



investment in this technology is still expensive, it reveals potentials in the production of high-
value food which serves growing demands from consumers around the world. 

 

Figure 5. World map of Hiperbaric’s HPP industrial unitsi 

i Http://www.hiperbaric.com 
ii Rastogi, N. K., et al. "Opportunities and challenges in high pressure processing of 
foods." Critical reviews in food science and nutrition 47.1 (2007): 69-112. 
iii San Martin, M. F., G. V. Barbosa-Cánovas, and B. G. Swanson. "Food processing by high 
hydrostatic pressure." Critical Reviews in Food Science and Nutrition 42.6 (2002): 627-645. 
iv Elamin, Wael M., et al. "High Pressure Processing Technology and Equipment Evolution: A 
Review." Journal of Engineering Science and Technology Review 8.5 (2015): 75-83. 
v Butz, P., and B. Tauscher. "Emerging technologies: chemical aspects." Food research 
international 35.2 (2002): 279-284. 
vi Oey, Indrawati, et al. "Effect of high-pressure processing on colour, texture and flavour of 
fruit-and vegetable-based food products: a review." Trends in Food Science & Technology 
19.6 (2008): 320-328. 
vii Patras, Ankit, et al. "Impact of high pressure processing on total antioxidant activity, 
phenolic, ascorbic acid, anthocyanin content and colour of strawberry and blackberry 
purées." Innovative Food Science & Emerging Technologies 10.3 (2009): 308-313. 
viii Thomson Innovation, 631 Derwent World Patents Index (DWPI) patents, analysed by STI 
Information and Foresight Centre. 

                                                           


