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หัวหน้าโครงการ : นางสาวอารีย์ อินทร์นวล (70%)            
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน    

 
ผู้ร่วมโครงการ :   นางสาวผาณิต งามสัมฤทธิ์ (30%) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 
ระยะเวลา :     1 ปี (ตุลาคม 59 ถึง ตุลาคม 60) 
ขยายเวลา :   6 เดือน (พฤศจิกายน 60- เมษายน 61)  
 
ทุนสนับสนุนการวิจัย :  657,492 บาท 



วัตถุประสงค์โครงการ  
 
       เพื่อให้ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีน       

จากเลือดสุกรมาใช้เป็นอาหารเสริมทีม่ีปริมาณธาตุเหลก็
และโปรตีนสูง พร้อมข้อมูลคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ ์



ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ 
-  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเลือดสุกร 
-  โกลบินและธาตุเหล็กที่อยู่ในรูปของ heme iron  

 สามารถใช้เป็นอาหารเสริมและประยุกต์ใช้ใน 
 ผลิตภัณฑ์อาหารได้หลายชนิด 

                 ผลกระทบเชิงสังคม  
                      - ลดปริมาณของเสียจากโรงฆ่าสัตว ์
                      - ช่วยลดปัญหา/ค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย  
                        (การใช้โซดาไฟ หรือ การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์)   



Emulsifying 

Gelling 

Water holding 

Foaming Nutritional 

Economical 

Environmental 

ประโยชน์ของการน าโปรตีนฮีมมาใช้  



พลาสมา 

(≤ 55%) 

เซลล์เม็ดเลือดแดง 
(≤ 45%) 

ตารางที่ 1 แสดงโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในเลือดสัตว์ชนิดต่างๆ  

Species 

Levels in whole blood (%) 

Hemoglobin Albumin Globulin Fibrinogen Total proteins 

Cattle 10.30 3.61 2.90 0.60 17.41 

Pig 14.20 3.83 2.96 0.65 22.25 

Sheep 9.30 3.83 3.00 0.46 16.59 

Gorbatov, 1988 เลือดสัตว์  
 

 ร้อยละ 3-5 ของน  าหนักตัว  
 

 สถิติการฆ่าสุกรในนครปฐมปี 2558 อยู่ที่ 380,006 ตัว 
 

 (100 กก. x 0.04% x 380006 ตัว = 1.5  ล้าน กก. / ปี    

รายละเอียดทางวชิาการที่ได้รับจากการวจิัย  



ตารางที่ 2 แสดงปริมาณกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบในแป้งสาลีชนิด  hard red spring (HRS) 
และ durum wheat เปรียบเทียบกับปริมาณที่มีในโปรตีนโกลบิน 

Amino acid Globina HRSb Durumb FAO patternb** 

Lysine 

Threonine 

Methionine 

Cystine 

Tryptophan 

Isoleucine 

Leucine 

Valine 

Phenylalanine 

Tyrosine 

Histidine 

Alanine 

Arginine 

Aspartic acid 

Glutamic acid 

Glycine 

Proline 

Serine 

11.53 

4.83 

2.38 

0.09 

1.36 

0.72 

15.52 

10.92 

9.10 

3.01 

7.91 

10.44 

4.10 

12.11 

8.15 

4.96 

3.70 

5.15 

2.4 

3.0 

1.5 

1.9 

1.4 

2.7 

6.9 

3.9 

4.8 

2.6 

2.4 

3.2 

4.4 

4.3 

34.9 

3.8 

8.8 

4.4 

2.4 

3.0 

1.5 

2.1 

1.3 

2.6 

7.0 

4.4 

4.4 

2.9 

2.3 

3.2 

4.3 

4.6 

33.7 

3.6 

8.7 

4.3 

5.8 

3.4 

2.5 

- 

1.1 

2.8 

6.6 

3.5 

6.3 

- 

1.9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

a Adapted from Dill and Landmann, 1988. b Adapted from Abdel-Aal and Hucl, 2002.  
** Essential amino acids recommendation for pre-school child (2-5 years) 



1. การเตรียมโปรตีนฮีมจากเลือดสุกรด้วย
เทคนิคการตกตะกอนด้วย Carboxymethyl 
cellulose (CMC)  

ภาพ แสดงการจับกันระหว่าง 
Ferric ions (Fe3+) และ CMC 2. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมธาตุเหล็ก 

การพัฒนาเทคโนโลย ี



การด าเนินการวิจัย 



การเตรียมโปรตีนฮีมจากเลือดสุกร 

แยกส่วนพลาสมาทิ งด้วย
การปั่นเหวี่ยง 

การล้างตะกอนเซลล์เม็ด
เ ลื อ ด แ ด ง ที่ ไ ด้ ด้ ว ย 
Normal saline 2 ครั ง 

เลือดสุกร  

แตกเซลลเ์ม็ดเลือดแดง  
ก าจัดตะกอนและผนัง
เซลล์เม็ดเลือดแดง 

สารละลายโปรตีน
ฮีโมโกลบิน 

ท าแห้งแบบพ่นฝอยด้วย Spray dryer ;  
-  Flow rate 1000 ml/h  
 -  Inlet temperature at 120 C 
-  Outlet temperature at 80 C 

ผสมสารละลาย CMC 

เตรียมสารละลายฮีโมโกลบิน 

แยกตะกอนออกด้วยการปั่นเหวี่ยง 

ท าแห้งแบบพ่นฝอยด้วย Spray dryer 



ภาพ แสดงคุณลักษณะทางกายภาพของโปรตีนฮีม ที่ผ่านกระบวนการ
ท าแห้งโดยวิธี Spray dry    
 

Protein heme (Spray dry)   

Protein heme powder 

Iron (Fe) content = 161.66 mg/100 g 

Iron (Fe) content ; 
0.162 mg/capsule/0.1g 

10 กรัม/ลิตร/ชั่วโมง 

40 บาท/ชั่วโมง 



การน าโปรตีนฮีมไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเหล็ก (Fe) 
 

“สปันจ์เค้ก” (Sponge cake)  
 



ผลิตภัณฑ์สปันจ์เคก้ (Sponge cake)  
 

ผู้วิจัยเลือกผลิตภัณฑ์นี้เป็นต้นแบบเพราะ  
1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคในทุกเพศ ทุกวัย หาซื้อได้ง่าย สะดวก
และมีหลากหลายชนิดให้เลือกตามความต้องการของผู้บริโภค 
2. สปันจ์เค้กมีส่วนผสมหลักเป็นแป้งสาลีโปรตีนต่ า ซึ่งมีรายงานว่าแป้งสาลีมีปริมาณ    
“ไลซีน” ต่ า (5.8 g/100 g) ในขณะที่โกลบินมีปริมาณไลซีนสูง (11.53 g/100 g protein) 
3. โปรตีนโกลบินมีคุณสมบัติการเป็นอิมัลซิไฟเออร ์สามารถทดแทนการใช้อิมัลซิไฟเออร์
ในสูตรการผลิตปกติได้   

 
 



ส่วนผสมในการผลิตสปันจเ์ค้ก 
การผลิตสปันจ์เค้กสูตรควบคุม 430.5 กรัม ประกอบไปด้วย  

  1. แป้งเค้ก  80 กรัม  

  2. ไข่ไก่                   160 กรัม  

  3. น้ าตาลทราย    60 กรัม  

  4. นมสด   30 กรัม 

  5. เนย    60 กรัม 

  6. ผงฟู   0.5 กรัม  

  7. น้ า    30 กรัม  

  8. โอวาเลต  10 กรัม (อิมัลซิไฟเออร)์  

   • หมายเหตุ สปันจ์เค้กสูตรผสมโปรตีนฮีมประกอบไปด้วยส่วนผสมล าดับที่ 1-6 เท่ากัน
กับสูตรควบคุม โดยเพิ่มโปรตีนฮมีลงไปและลดสัดส่วนของน้ ากับโอวาเลตลง 



วิธีการผลิตสปันจ์เค้ก 
 น าไข่ไก่ น้ าตาลทราย และโอวาเลต มาตีผสมให้เข้ากัน โดยใช้เครื่องปั่นระดับความ

แรงเบอร์ 2 เป็นเวลานาน 5 นาที (สังเกตสีเป็นสีเหลืองอ่อน) 

 

 เติมน้ าและนม ขณะเติมปั่นด้วยความเร็วเบอร์ 3 เป็นเวลา  1 นาที 

 

 ปั่นต่อให้ส่วนผสมเข้ากันที่ความเร็วเบอร์ 2 เป็นเวลา 2 นาที                             
และปั่นที่ความเร็วเบอร์ 3 เป็นเวลา 3 นาที จนเนื้อเข้ากันดี                                             

(สังเกตจาก เนื้อของส่วนผสมตั้งยอดและไม่จมลงไป) 

 

 เติมแป้งที่ร่อนไว้แล้วลงไป คนส่วนผสมกับแป้งให้เข้ากัน (กรณีสูตรที่เติมโปรตีนฮีม
ให้ใส่โปรตีนไปพร้อมกันกับแป้ง)  



วิธีการผลิตสปันจ์เค้ก (ต่อ) 
 ปั่นที่ความเร็วเบอร์ 1 เป็นเวลา 1 นาที ให้ส่วนผสมเข้ากัน 

 

หลังจากนั้น ค่อย ๆ เติมเนยละลายและปั่นต่อนาน 3-4 นาที                                 
หรือจนกว่าส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 

 

น ามาเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ 

 

น าไปอบโดยใช้ไฟบนล่าง ที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 



การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในสปันจเ์ค้ก 

หมายเหตุ รายงานผลโดยเลือกความเจือจางที่มีจ านวนโคโลนีในช่วง 30-300 CFU (รายงานผลเป็น CFU/g) 

น าสปันจเ์ค้กสูตรชุดควบคุม        
และสูตรเติมโปรตีมฮีมบรรจุ          
ใส่ถุงซิปล็อค ขนาด 4x6 in         

แยกบรรจุเป็นชิ้นเดี่ยว              
(อย่างละ 15 ชิ้น) 

น าไปเก็บรักษาในตู้ควบคุม      
อุณหภูมิที่ 4ºC น าสปันจเ์ค้ก           

สูตรละ 1 ชิ้น จากทุกๆ        
วันของการเก็บรักษามาบด  

รวมกัน ด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ 

น าเค้กที่บดแล้ว 0.1 g         
มาละลายในน้ าที่ผ่านการ    ฆ่า
เชื้อแล้ว โดยท าการเจือจาง  ที่ 

10-1 ถึง 10-3 

หลังจากนั้นน ามาเพาะเลี้ยงบนจานอาหารด้วย  วิธี 
Spread plate บนอาหาร Plate count ager 

(PCA) และPotato dextrose agar (PDA)     ท า
การทดลองสูตรละ 3 ซ้ า 

น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30ºC เป็นระยะเวลา 24 hr. 

น าผลการทดลองมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี่ย (Analysis of Variance: ANOVA)                                       

โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 



การวัดค่าสี 
 น าสปันจเ์ค้ก ของสูตรชุดควบคุม

และสูตรเติมโปรตีมฮีม 
มาท าการวัดค่าสี 

โดยการวัดค่าสีใช้เครื่อง 
Colorimeter (3nh, China) 

น าสปันจเ์ค้กวางคว่ าหน้าลง     
ท าการวัดค่าสีด้านล่างก้อนเค้ก 

ท าการบันทึกผลค่าสีที่วัด 

หมายเหตุ แสดงคา่สใีนเสกล L* a* และ b*  เมือ่  
 L* คอื คา่ความสวา่ง,             

 a* คอื คา่สแีดง (-สเีขยีว, +สแีดง)  
              b* คอื คา่สเีหลอืง (-สนี ้าเงนิ, +สเีหลอืง) 



การวัดเนื อสัมผัสของสปันจเ์ค้ก 
 
 

น าตัวอย่างสปันจ์เค้กของแต่ละสูตรมาตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมด้วย
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 2.5 x 2.5 x 2.0 cm. 

เก็บรักษาในกล่องพลาสติกทันที  

น าไปวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Material Testing Machine (LR-5K, USA) 
 

ท าการบันทึกผลค่าการวัด โดยมีการแปรผลจากการกดตัวอย่างสปันจเ์ค้ก                          
แสดงด้วยลักษณะทางเนื้อสัมผัสในด้าน ความแข็ง (Hardness)                                          

การรวมตัวกันเป็นก้อน (Cohesiveness) และดัชนีความยืดหยุ่น (Springiness index)   

หมายเหตุ ใช้หัวกดทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ขนาด 50 นิวตัว เมื่อใช้ความเร็วในการกด            
60 มิลลิเมตรต่อนาที ด้วยโปรแกรมการกดแบบจ าลองการเคี้ยวแบบ 2 ครั้ง (Texture profile analysis)  

2.5 cm. 2.5 cm. 

2 cm. 



น าตัวอย่างสปันจเ์ค้กของแต่ละสูตรมาทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส ด้านเนื้อ
สัมผัส กล่ิน สี รสชาติและความชอบโดยรวมของสปันจ์เค้ก 

โดยผู้บริโภคทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี จ านวน 100 คน 

ท าการเก็บบันทึกผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

หมายเหตุ ในการทดสอบทางประสาทสัมผัสใช้วิธีการทดสอบความชอบระดับ 9 คะแนน                                        
             (9 points hedonic scale)  

     การทดสอบทางประสาทสมัผสั (Sensory Test)  



เกณฑ์คุณภาพด้านจุลินทรีย์ มาตรฐาน สปันจ์เค้ก (อายุ 24 ชม.) 

Control Protein heme 

จ านวนจุลินทรีย ์CFU/กรัม น้อยกว่า 1x104 <2.5x102 <2.5x102 

จ านวนยีสต์และรา CFU/กรัม น้อยกว่า 100 <10 <10 

Escherichia coli MPN/กรัม น้อยกว่า 3 <3.0 <3.0 

Clostridium perfringens CFU/กรัม น้อยกว่า 100 <10 <10 

Bacillus cereus CFU/กรัม น้อยกว่า 100 40 <10 

Staphylococcus aureus CFU/กรัม น้อยกว่า 10 <10 <10 

Salmonella spp. / 25กรัม ไม่พบ Not Detected Not Detected 

การประเมินคุณภาพ 

ตารางที่ 4 แสดงคุณภาพทางจุลชีววิทยาของสปันจ์เค้ก เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐) 



จ านวนวันที่เก็บ

รักษาที่ 4 ºC 

จ านวนจุลินทรีย์รวมทั งหมด 

(น้อยกว่า 1x104) 

Yeast & Mold 

(น้อยกว่า 100) 

Control Heme protein Control Heme protein 

1 <10 CFU/g <10 CFU/g <10 CFU/g <10 CFU/g 

2 <10 CFU/g <10 CFU/g <10 CFU/g <10 CFU/g 

∫ <10 CFU/g <10 CFU/g <10 CFU/g <10 CFU/g 

10 <10 CFU/g <10 CFU/g <10 CFU/g <10 CFU/g 

การประเมิน

คุณภาพ 

ตารางที่ 5 แสดงปริมาณจุลินทรีย์ในสปันจ์เค้ก เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็น
ระยะเวลา 10 วัน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐) 



ผลการวัดค่าสี 

Control Protein heme 

Control Protein heme 



Iron (Fe) content ;  

7 mg / 1 piece 

อายุ 9-12 ปี อายุ 13-15 ปี อายุ 16-18 ปี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

11.8 19.1 14.0 28.2 16.6 26.4 

ตารางแสดงความต้องการธาตุเหล็ก (มิลลิกรัมต่อวัน) ที่ควรได้รับประจ าวันส าหรับคนไทย  

Iron (Fe) content in control = 0.3 mg / 1 piece 



ต้นทุนต่อหน่วย :  11.3 บาท  
 

1. การสกัดโปรตีนฮีมด้วย CMC   :   4.5 บาท/กรัม 

2. การท าแห้งโปรตีนฮีม             :  4 บาท/กรัม 

3. วัตถุดิบในการผลิตเค้ก            :  2.8 บาท/ชิ น  



ขอขอบพระคุณ  
 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่สนับสนุนทุนการวิจัยใน

ครั งนี   

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม ที่เอื ออ านวยสถานที่ และ
เครื่องมือในการท าวิจัย 

 ผศ.ผาณิต งามสัมฤทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย  


