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Sericin is a protein that found in cocoons, as glue that enveloped the fibroin fiber to form 

a cocoon. In this study, sericin was extracted from fresh cocoons of silkworm (Bombyx mori L.), 
Nang-Noi-Sisaket variety, by boiling in 1.2% citric acid solution. Micro biuret protein assay and 
SDS-PAGE were used to determine the quantity and pattern of the extracted sericin. The results 
showed that the molecular weight of sericin ranges from 25 to 211 kDa. Different concentrations 
of sericin extraction were used in white blood cells (WBC) culture to compare its efficiency as a 
substitution to fetal bovine serum (FBS). We found that WBC culture in 10% FBS yielded the 
highest number of the total cell count and mitotic index, followed by 5% FBS, FBS:sericin and 
10% sericin, respectively.  

This research concluded that sericin extracted can be used in WBC culture, but can not 
substitute FBS. Since we use only one sericin concentration (8 mg/ml) in this study, future study 
should be done to explore the optimal concentration of sericin in WBC culture.  
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เซริซิน(sericin) เปนโปรตีนท่ีพบไดจากรังไหม ซ่ึงทําหนาท่ีเปนกาวหอหุมเสนใยไฟโบ
รอิน(fibroin) ใหคงสภาพรังไหมไวได ในการศึกษานี้ทําการสกัดเซริซินจากรังไหมสดของหนอน
ไหม (Bombyx mori L.) สายพันธุนางนอยศรีสะเกษ โดยการตมดวยกรดซิตริกความเขมขน 1.2%  
แลวนําสารสกัดเซริซินไปวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนและแบบแผนโปรตีนโดยใชวิธี Micro-biuret 
และวิธี SDS-PAGE ตามลําดับพบวาเซริซินมีมวลโมเลกุลอยูระหวาง 25-211 kDa นอกจากนั้น เม่ือ
นําสารสกัดเซริซินมาเปรียบเทียบกับการใชซีรัมของตัวออนลูกวัวเพื่อตรวจสอบความสามารถใน
การเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาวเพื่อวิเคราะหโครโมโซมมนุษย จํานวน 30 ตัวอยางเลือด พบวา
เซลลเม็ดเลือดขาวท่ีเล้ียงใน ซีรัมของตัวออนลูกวัว 10% มีจํานวนเซลล และคา Mitotic Index มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ซีรัมของตัวออนลูกวัว 5%, FBS:Sericin และ Sericin 10% ตามลําดับ 

การวิจัยคร้ังนี้สรุปไดวาสารสกัดเซริซินอาจใชในการเพาะเล้ียงเซลลไดแตไมสามารถใช
ทดแทน FBS ได เนื่องจากเซลลเม็ดเลือดขาวท่ีเพาะเล้ียงดวยเซริซินไดจํานวนเซลล และคา Mitotic 
index นอยกวาการเพาะเล้ียงดวย FBS ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ถือเปนการวิจัยเบ้ืองตน เนื่องจากใชความ
เขมขนของเซริซินเพียงความเขมขนเดียวเทานั้น (8 mg/ml) ในอนาคตอาจใชเปนแนวทางใน
การศึกษาความเขมขนของเซริซินท่ีเหมาะสมในการใชเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาวตอไป 
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บทนํา 
 

โครโมโซม (chromosome) เปนหนวยโครงสรางท่ีสําคัญในการถายทอดทางพันธุกรรม 
การเปล่ียนแปลงโครงสรางของโครโมโซมยอมมีผลโดยตรงตอการถายทอดทางพันธุกรรม ทําให
เกิดการแสดงออกของส่ิงมีชีวิตในรูปแบบท่ีแตกตางกัน มีผลตอการเจริญพัฒนา และวิวัฒนาการ
ของส่ิงมีชีวิต การศึกษาโครโมโซมโดยท่ัวไปเปนการศึกษารายละเอียดของโครโมโซมแตละแทง
จากจํานวนโครโมโซมท้ังหมดภายในเซลล (chromosome complement) โดยศึกษาท้ังจํานวนรูปราง
ของโครโมโซม เทคนิคท่ีนิยมใชในการเตรียมโครโมโซมของสัตวเล้ียงลูกดวยนมคือ เทคนิคการ
เพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด ทีลิมโฟไซท เพราะเปนวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว และใหผลท่ีดี คือ 
ไดจํานวนเซลลในระยะท่ีตองการศึกษาคอนขางมาก อาหารที่นิยมใชในการเพาะเล้ียงเซลลเม็ด
เลือดขาวประกอบดวย Roswell park memorial institute 1640 (RPMI 1640) ซีรัม (Fetal bovine 
serum) สาร phytohaemagglutinin (PHA) ซ่ึงเปนสารกระตุนการแบงเซลล (mitogen) และยา
ปฏิชีวนะ (Antibiotic)1 

ซีรัมของตัวออนลูกวัว (Fetal bovine serum) คือสวนของพลาสมาท่ีไดจากการตกตะกอน
ของเลือด โดยจะมีลักษณะเปนของเหลวใสสีเหลืองแยกช้ันกับตะกอนเลือดอยางเห็นไดชัด ใน
ปจจุบันมีการนําซีรัมมาใชในการเพาะเล้ียงเซลลกันอยางแพรหลายเพราะมีสวนประกอบที่สําคัญ
ตอการเจริญเติบโตของเซลล  

เซริซิน(sericin) เปนโปรตีนท่ีพบไดในรังไหม โดยทําหนาท่ีเปนกาวเคลือบเสนไหมใหคง
สภาพรังไหมไวไดโดยพบวาเซริซินมีคุณสมบัติบางประการท่ีชวยใหเซลลมีการเจริญเติบโตได 
โดยสามารถผลิตไดเอง และหาซ้ือไดในประเทศไทย 

อยางไรก็ตามการเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาวเพื่อใชในการวิเคราะหโครโมโซมน้ัน
จําเปนตองใชซีรัมซ่ึงมีราคาแพงมาก  ผูวิจัยจึงทําการศึกษาสารสกัดเซริซิน (sericin) ซ่ึงเปนโปรตีน
ท่ีพบไดในรังไหมมาใชเปนสารทดแทนซีรัม เพื่อเปนการลดคาใชจายลง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาผลการลดปริมาณการใชซีรัม(FBS) โดยการใชสารสกัดเซริซิน(Sericin) ทดแทน

ในการเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาวเพื่อการวิเคราะหโครโมโซม 

 



 

2. เพื่อเปรียบเทียบจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวหลังการลดปริมาณการใชซีรัม(FBS)โดยการใช

สารสกัดเซริซิน(Sericin) ทดแทนในการเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาว 

3. เพื่อเปรียบเทียบจํานวนเมทาเฟสเซลลกับจํานวนเซลลท้ังหมด ท่ีเกิดจากการลดปริมาณการ

ใชซีรัม(FBS)โดยการใชสารสกัดเซริซิน(Sericin) ทดแทนในการเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือด

ขาว 

 
ขอบเขตการวิจัย 
1. กลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการวิจัย 
 ใชตัวอยางเลือดท่ีเหลือจากการเก็บตัวอยางเลือดเพื่อตรวจโรคตามปกติของอาสาสมัคร
เทานั้น ซ่ึงจะใชในปริมาณไมเกิน 4 มิลลิลิตร จึงมิไดมีผลกระทบตอปริมาณตัวอยางเลือดเพื่อตรวจ
โรคตามปกติของอาสาสมัคร 
 

1. ใชรังไหมดิบจากหนอนไหม (Bombyx mori L.) สายพันธุนางนอยศรีสะเกษ ท่ีไดรับความ

อนุ เคราะหจากสถาบันหมอนไหมแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ า สิ ริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถขอนแกน ในการสกัดเซริซิน 

2. ศึกษาคุณสมบัติของเซริซินท่ีไดจากรังไหมดิบสายพันธุนางนอยศรีสะเกษและยูบี 1 ท่ีได

จากการเตรียมในรูปแบบผงจากการประยุกตวิธีการของ Nosan และ Tasaku (อางอิงใน Tsubouchi 

et al., 2004) 

3. ศึกษาการเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาวจากตัวอยางเลือดมนุษยจํานวน 30 ตัวอยาง 

นับจํานวนเซลลดวย haemacytometer และคํานวนคา mitotic index ของแตละชุดการทดสอบ แลว
นําคาท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมทางสถิติ SPSS 16.0 
 
วัสดุและวิธีการ 
 
 
1. การสกัดและการเตรียมผงเซริซิน 

 ทําการสกัดและเตรียมผงเซริซินโดยประยุกตจากวิธีการของ Nosan และ Tasaku 2 โดยนํา
รังไหมดิบสายพันธุนางนอยศรีสะเกษปริมาณ 10 กรัม ตมดวยกรดซิตริกความเขมขน 1.2% 



 

 
2. การวิเคราะหแบบแผนโปรตีนเซริซินท่ีสกัดไดดวยวิธี Sodium Dodedyl Sulphate-
Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) 
 นําผงเซริซินท่ีไดจากขอ 1 มาเตรียมเปนสารละลายเซริซินพรอมใชท่ีมีความเขมขน 0.8% 
และมีคา pH เทากับ 7 แลวนําไปวัดปริมาณโปรตีนเปรียบเทียบกับโปตีนมาตรฐาน โดยใชวิธี 
Micro-Biuret วิธีการคือ นําโปรตีนมาตรฐาน Bovine Serum Albumin (BSA) ท่ีทราบปริมาณ
โปรตีนท่ีแนนอน ไดแก 0, 0.25, 5.0, 10.0, 20.0, 40.0 และ 60.0 ไมโครกรัม ปริมาตร 10 
ไมโครลิตร ทําปฏิกิริยากับชุดตรวจวัดโปรตีน ปริมาตร 1,000 ไมโครลิตร เปนเวลา 20-30 นาที 
แลวนําไปวัดคาดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 310 นาโนเมตร นําคาท่ีอานไดเขียนกราฟและคํานวณ
สมการเสนตรง จากน้ันนําคาท่ีไดไปแทนคาในสมการท่ีไดจากการวัดคาของโปรตีนมาตรฐาน เม่ือ
ทราบปริมาณเซริซินในสารละลาย 10 ไมโครลิตร แลวนําไปวิเคราะหแบบแผนโปรตีนดวยวิธี 
SDS-PAGE ท่ีมีความเขมขนของ Acrylamide 30% โดยใช resolving gel ความเขมขน 12% และ 
stacking gel ความเขมขน 4% ภายใตกระแสไฟฟา 120 โวลต จาก power supply ท่ีอุณหภูมิหอง 
โดยมีโปรตีนมาตรฐาน Brood-way Prestained Protein Marker เปนตัวเปรียบเทียบ จากน้ันนําเจลท่ี
ไดไปยอมดวยสี Coomassie Brilliant Blue R250 ความเขมขน 1% ขามคืน แลวลางสีออกดวย 
Destaining solution ประมาณ 2 ช่ัวโมง จากน้ันนําเจลท่ีไดไปถายภาพเจลเพื่อนํามาวิเคราะหขนาด
โมเลกุลของแบบแผนโปรตีนท่ีไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Photocap Mw 
 
3. การทดสอบเซริซินทดแทนการใชซีรัมในการเพาะเลี้ยงเซลลเม็ดเลือดขาว 
 เปรียบเทียบการเจริญของเซลลเม็ดเลือดขาวท่ีเล้ียงในอาหาร RPMI 1640 ท่ีเติม fetal 
bovine serum กับอาหารเล้ียงเซลลท่ีใชเซริซินทดแทน ซ่ึงแบงการทดสอบออกเปน 4 ชุดการ
ทดสอบ 

 ชุดที่ 1 เล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาวในอาหาร PRMI 1640 ท่ีมี fetal bovine serum 10% 
 ชุดที่ 2 เล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาวในอาหาร PRMI 1640 ท่ีมี fetal bovine serum 5% 



 

 ชุดที่ 3 เล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาวในอาหาร RPMI 1640 ท่ีมี fetal bovine serum 5%  
ตอเซริซิน 5% ในอัตราสวน 1:1 

 ชุดที่ 4 เล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาวในอาหาร RPMI 1640 ท่ีมีเซริซิน 10% 
 จากน้ันนําไปเล้ียงในตูบมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ช่ัวโมง กอนทําการเก็บ
เกี่ยวเซลล ซ่ึงทําการทดสอบในตัวอยางท้ังหมด 30 ตัวอยาง 
 
4. การตรวจนับเซลลท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงดวยสารสกัดเซริซินเปรียบเทียบกับซีรัม 
 ทําการตรวจนับจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวทั้งหมด โดยใช Haemacytometer พรอมท้ังทํา
การเตรียมสไลดสําหรับตรวจนับเมทาเฟสเซลล โดยทําการเจือจางตะกอนเซลลในสารละลาย 
fixative ปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร หยดเซลล 2 หยด ตอ 1 สไลด นําไปอบท่ีตูอบลมรอนอุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส เปนเวลาขามคืน หลังจากนั้นทําการยอมสีสไลดดวยวิธีการยอมแถบสีแบบจี (G-
banding) โดยใชสี Giemsa strain ความเขมขน 10% และคํานวณ mitotic index โดยทําการนับ
ท้ังหมด 10 field เปรียบเทียบกับจํานวนเซลลท้ังหมด ตอ 1 treatment ของแตละตัวอยาง 
 
ผลการศึกษา 
 
1. ผลการเตรียมผงโปรตนี 

จากการตมรังไหมดิบท่ีไดจากหนอนไหมสายพันธุนางนอยศรีสะเกษ 10 กรัม ดวย 1.2% 
กรดซิตริก หลังจากตกตะกอนและทําใหเปนผง พบวาไดผงโปรตีนเฉล่ีย 1.71 กรัม  

  
ภาพท่ี 1 ลักษณะเซริซินผงจากรังไหมพนัธุนางนอยศรีสะเกษ  

 
2.การหาปริมาณโปรตนีและแบบแผนโปรตีน 
   การวัดปริมาณโปรตีนจากสารละลายเซริซินดวยวิธี Micro-Biuret โดยใชคาดูดกลืนแสงท่ี
ความยาวคล่ืน 310 นาโนเมตร ของโปรตีนท่ีทราบปริมาณแนนอนแลว คือ Bovine serum albumin 



 

 
ตารางท่ี 1 คา A310 ท่ีปริมาณโปรตีนของ BSA ท่ีทราบปริมาณท่ีแนชัดแลว 

ปริมาณโปรตนี BSA(μg) 0 0.25 5.0 10.0 20.0 40.0 60.0 

A310คร้ังท่ี 1 0 0.001 0.010 0.012 0.035 0.084 0.118 
A310คร้ังท่ี 2 0 0.001 0.007 0.020 0.057 0.079 0.038 

A310คร้ังท่ี 3 0 0.005 0.010 0.023 0.051 0.090 0.041 

A310 เฉล่ีย 0 0.0023 0.0090 0.0183 0.0476 0.083 0.1270 

 

 
ภาพท่ี 2 กราฟความสัมพันธระหวาง Bovine serum albumin ปริมาณตางๆ (μg)  

และคาดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 310 nm 
สมการเสนตรงท่ีคํานวณไดคือ y = 0.002x - 0.000 ดังน้ันจึงแทนคา y จากสมการดวยคา 

A310 เฉล่ียของโปรตีนเซริซินแลวจะไดคาปริมาณโปรตีนตอ 10 ไมโครลิตร ดังตาราง 
 

ตารางท่ี 2 คาดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 310 nm (A310) และปริมาณโปรตีนของเซริซินท่ีไดจากรัง
ไหมสายพนัธุนางนอยศรีสะเกษ 

วัดคร้ังท่ี คาดูดกลืนแสง ปริมาณโปรตนี(μg) 

A310คร้ังท่ี 1 0.039 20.55 
A310คร้ังท่ี 2 0.038 17.85 

A310คร้ังท่ี 3 0.031 13.54 

เฉล่ีย 0.036 17.31 



 

M 1 kDa  
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ภาพท่ี 3 แบบแผนโปรตีนเซริซินจากการทาํ SDS-PAGE 
จากภาพท่ี 3 M คือ โปรตีนมาตรฐาน และ 1 คือเซริซินจากสายพันธุนางนอยศรีสะเกษท่ี

สกัดดวยกรดซิตริก ซึงจากการวิเคราะหแบบแผนโปรตีนดวยโปรแกรม Photocap Mw พบวาเซ
ริซินมีมวลโมเลกุลระหวาง 25-211 kDa 

 
3. ผลการทดสอบเซริซินทดแทนการใชซีรัมในการเพาะเลี้ยงเซลลเม็ดเลือดขาว 

จากการทดสอบพบวาเซลลเม็ดเลือดขาวท่ีเล้ียงใน FBS 10% มีจํานวนเซลล และคา Mitotic 
Index มากท่ีสุด รองลงมาคือ FBS 5%, FBS:Sericin และ Sericin 10% ตามลําดับดังภาพท่ี 4  

 

 
 
ภาพท่ี 4  กราฟเปรียบเทียบจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวท้ังหมดท่ีเล้ียงในอาหาร RPMI 1640 ท่ีมี FBS  

14

82 

61 

45 

34

26.

19.



 

และเซริซินแตละชุดการทดสอบ 
  

จากการทดสอบเปรียบเทียบจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวท้ังหมดท่ีเล้ียงในอาหาร RPMI 1640 
ท่ีมี FBS และเซริซินแตละชุดการทดสอบดวย One-way ANOVA (ภาคผนวก) พบวาจํานวนเม็ด
เลือดขาวท่ีเล้ียงในอาหาร RPMI 1640 ท่ีมี FBS 10%, FBS 5%, FBS:Sericin และ Sericin 10% มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคู (p<0.05) และเม่ือเปรียบเทียบคา LSD พบวาชุดการ
ทดสอบมีความแตกตางกนัทุกคู ยกเวนชุดการทดสอบ FBS 5% และ FBS:Sericin มีจํานวนเซลลไม
แตกตางกนัท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเซริซินสามารถใชในการเพาะเล้ียงเซลลเม็ด
เลือดขาวไดโดยไมมีผลกระทบตอจํานวนเซลล  
 

 
 

ภาพท่ี 5  กราฟแสดงคา mitotic index เปรียบเทียบจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวท่ีเล้ียงในอาหาร RPMI 
1640 ท่ีมี FBS และเซริซินแตละชุดการทดสอบ 

 
จากการทดสอบคา Mitotic index เปรียบเทียบจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวท่ีเล้ียงในอาหาร 

RPMI 1640 ท่ีมี FBS และเซริซินแตละชุดการทดสอบดวย One-way ANOVA (ภาคผนวก) พบวา
คา mitotic index ท่ีไดจากแตละชุดการทดสอบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคู 
(p<0.05) และเม่ือเปรียบเทียบคา LSD พบวาชุดการทดสอบ FBS 10%, FBS 5% และ FBS:Sericin 
ไมมีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 แต ชุดการทดสอบ Sericin 10% มีความแตกตางกันกับ



ทุกชุดการทดสอบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกคู่ (p<0.05) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ sericin ไม่เก่ียวขอ้ง 
กบัค่า mitotic index ของเซลลเ์มด็เลือดขาว 



 

 
สรุปและวิจารณผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดทําการวิจัยทดสอบสารสกัดเซริซินทดแทนการใชซีรัม โดยเร่ิม
ศึกษาจากการสกัดเซริซินจากรังไหมดิบท่ีไดจากหนอนไหมสายพันธุนางนอยศรีสะเกษจํานวน 10 
กรัม ดวยกรดซิตริกความเขมขน 1.2% เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการสกัดแลวไดเซริซิน 1.75 กรัม คิด
เปนรอยละ 17.5 ของน้ําหนักรังไหมดิบท้ังหมด ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองกอนหนานี้ท่ีทําการ
สกัดเซริซินโดยใชกรดซิตริกความเขมขน 1.2% ไดผงโปรตีนรอยละ 17.3 ของน้ําหนักรังไหมดิบ
ท้ังหมด3  

การวิเคราะหคุณภาพของโปรตีนโดยใช microbiuret test และทดสอบแบบแผนโปรตีน
ดวยวิธี SDS-PAGE แลวนําผลมาวิเคราะหแบบแผนโปรตีนดวยโปรแกรม Photocap Mw พบวา
ปรากฏแถบโปรตีนท่ีชัดเจนรวมกับแบบตอเนื่อง โดยเซริซินมีขนาดโมเลกุลตั้งแต 25-211 kDa ซ่ึง
จากการศึกษาของ Takasu และคณะ4 พบวาเซริซินท่ีสกัดจากสวนหนา สวนกลาง และสวนทายของ
ตอมไหมสวนกลาง โดยการวิเคราะหดวยวิธี SDS-PAGE ใหรูปแบบของแบบแผนโปรตีนท่ีตางกัน
ท้ังสามสวน เชนเดียวกันกับ Wu และคณะ5 พบวาโปรตีนเซริซินมีขนาดต้ังแต 10-310 kDa ใน
ขณะเดียวกันวิธีการสกัดและสารเคมีท่ีใชในกระบวนการสกัดก็สงผลใหขนาดของโปรตีนเซริซินมี
รูปแบบท่ีหลากหลายไดเชนกัน นอกจากนี้ Kurioka และคณะ6 ทําการศึกษาลักษณะของโปรตีนเซ
ริซินท่ีไดจากการเตรียมดวยกรดซิตริก เปรียบเทียบกับการสกัดดวยสารอัลคาไลน และการสกัดดวย
การตมในน้ํากล่ัน พบวา การสกัดดวยกรดซิตริกทําใหเกิดโครงสรางท่ีมีลักษณะเปนฟลมบางขนาด
10-100 μm ในขณะท่ีการสกัดจากสารอัลคาไลนและการสกัดดวยการตมในน้ํากล่ัน เกิดโครงสราง
ท่ีมีลักษณะเปนฟลมบางขนาดใหญ (<500 μm)  

การทดสอบสารสกัดเซริซินมาทดสอบทดแทนซีรัมในการเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาวเพื่อ
การวิเคราะหโครโมโซมมนุษยจํานวนท้ังหมด 30 ตัวอยาง พบวาเซลลเม็ดเลือดขาวท่ีเล้ียงใน FBS 
10% มีจํานวนเซลลท้ังหมด และคา Mitotic Index มากท่ีสุด รองลงมาคือ FBS 5%, FBS:Sericin 
และ Sericin 10% ตามลําดับ การทดสอบเปรียบเทียบจํานวนเซลลท้ังหมด และคา Mitotic index 
ของเซลลเม็ดเลือดขาวท่ีเล้ียงในอาหาร RPMI 1640 ท่ีมี FBS และเซริซินแตละชุดการทดสอบดวย 
One-way ANOVA พบวาจํานวนเซลลท้ังหมดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคู แต
คา Mitotic index ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคู และเม่ือเปรียบเทียบคา LSD พบวา



จาํนวนเซลลท์ั้งหมดของทุกชุดการทดสอบมีความแตกต่างกนัทุกคู่ ยกเวน้ชุดการทดสอบ 
FBS 5% และ FBS:Sericin มีจาํนวนเซลลไ์ม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 และค่า LSD ของชุด 
การทดสอบค่า Mitotic index  พบวา่ชุดการทดสอบ FBS 10%, FBS 5% และ FBS:Sericin ไม่มี 
ความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  แต่ชุดการทดสอบ Sericin 10% มีความแตกต่างกนักบัทุก 
ชุดการทดสอบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกคู่ (p<0.05) 



 

การวิจัยคร้ังนี้สรุปไดวาสารสกัดเซริซินสามารถใชในการเพาะเล้ียงเซลลไดแตไมสามารถ
ใชทดแทน FBS ได เนื่องจากเซลลเม็ดเลือดขาวท่ีเพาะเล้ียงดวยเซริซินไดจํานวนเซลล และคา 
Mitotic index นอยกวาการเพาะเล้ียงดวย FBS ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ถือเปนการวิจัยเบ้ืองตน เนื่องจากใช
ความเขมขนของเซริซินเพียงความเขมขนเดียวเทานั้น (8 mg/ml) ในอนาคตอาจใชเปนแนวทางใน
การศึกษาความเขมขนของเซริซินท่ีเหมาะสมในการใชเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาวตอไป 
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