เครื่องมือวิ ทยาศาสตร์
ท
ศูนย์เครื
เ ่องมือ ศาลายยา : SCIF มหาวิ ทยาลั
ท ยมหิ ดล
กลุ่มที่ 1 : Liquid Chrom
matography
ลําดับที่
1.1

รายยการ
ชุดเครือ่ งวิเคราะห์ม์ วลโมเลกุลของ
สารชนิดของเหลว (HPLC)

จํานวน

ยี่ห้อ

1

Waters

รุ่น

คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ

e2695 Separation 1.) เป็ นเครือ่ งมือสํสาหรับแยกสารประกกอบผสม
Module
โดยอาศัยหลักการทางโครมาโตกร
ก
ราฟีชนิด
ความดันสูง ประกอบด้วย
1.1) UV–Vis Wavelength Detecctor
1.2) Multi Waavelength Fluoresccence
Detector
1.3) Evaporaative Light Scatterinng
Detector
1.4) Refractivve Index Detector
2.) สามารถใส่ขวดดตัวอย่างขนาด 2 มิลลิลติ ร ได้
120 ตัวอย่าง
3.) สามารถควบคุคุมอุณหภูมคิ อลัมน์ได้ดตงั ้ แต่
20°C ถึง 65°CC
4.) มีชุดควบคุมแลละประมวลผลการทํางานของ
า
เครือ่ งได้ ทัง้ ระะบบรวม ทัง้ ระบบกําจั
าด
ฟองอากาศ

ภาพประกอบบ
เครื่องมือวิ ทยาศาาสตร์

ลําดับที่

รายยการ

จํานวน

ยี่ห้อ

1.2

ชุดเครือ่ งมือแยกสาารแบบ
โครมาโตกราฟี (UPLC)

1

Waters

1.3

เครือ่ งวิเคราะห์สารรแบบ
โครมาโตกราฟชนิดของเหลว
ด
(HPLC)

2

Bruker

รุ่น

คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ

Acquity Binary 1.) เป็ นเครือ่ งมือสํสาหรับแยกสารประกกอบผสม
Solvent Manager
โดยอาศัยหลักการทางโครมาโตกร
ก
ราฟีชนิด
ความดันสูง
2.) สามารถรองรับชนิ
บ ดของสารละลายยได้สงู สุด
อย่างน้อย 4 ชนิ
ช ดสารละลาย
3.) สามารถบรรจุตัตวอย่างทีอ่ ยูใ่ นขวดขขนาด
2 มิลลิลติ ร, 966 well plate หรือมากกว่าได้
4.) สามารถกําหนนดปริมาตรของการฉีฉดสารได้
อย่างน้อยในช่ชวง 0.1 ถึง 10 ไมโครลิตร
5.) สามารถติดตัง้ คอลัมน์ได้พร้อมกันอย่
อ างน้อย
4 คอลัมน์
1.) เป็ นเครือ่ งสําหรั
ห บวิเคราะห์หาชนิดและ
ด
ปริมาณสาร ประกอบด้
ป
วย
1.1) Multi Waavelength Detectorr
2.) สามารถใส่ขวดดตัวอย่างขนาด 2 มิลลิลติ ร ได้
100 ตัวอย่าง
3.) สามารถควบคุคุมอุณหภูมคิ อลัมน์ได้ดตงั ้ แต่
10°C ถึง 80°CC
4.) มีชุดควบคุมแลละประมวลผลการทํางานของ
า
เครือ่ ง ได้ทงั ้ ระะบบรวม ทัง้ ระบบกําจั
าด
ฟองอากาศ

ภาพประกอบบ
เครื่องมือวิ ทยาศาาสตร์

รุ่น

คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ

ลําดับที่

รายยการ

จํานวน

ยี่ห้อ

1.4

เครือ่ งแยกสารอย่างรวดเร็
า
วและ
วิเคราะห์มวล (LC//MS/MS Q–TOF)

1

Bruker

1.5

เครือ่ งแคปปิ ลารีอเล็
เิ กโทรโฟเรซิส
(Capillary Electroophoresis)

1

Beeckman Coulter

PA 800 Plus

สามารถทําการวิเคราะห์
ค โปรตีนได้หลาายแบบ
ได้แก่
- การหานํ้าหนักโมเลกุ
ก
ลของโปรตีน
(Molecular Weight
W
Analysis)
- การวิเคราะห์การเรี
ก ยงตัวของคาร์โบไฮเดรต
บ
ในไกลโคโปรตีตีน (Carbohydrate Profiling
P
Analysis)
- แยกโปรตีนตาามค่าประจุ (Protein’s
Isoelectric Pooint)
- วิเคราะห์รปู แบบบการเรียงตัวของเปปปไทด์
(Automated Peptide
P
Mapping)

1.6

เครือ่ งแยกโปรตีนให้
ใ บริสทุ ธิ ์ (FPLC)

1

GE
G Healthcare
Bioscience

ARTA Purifier
100

1.) เป็ นเครือ่ งแยกกสารชีวโมเลกุลและททําให้
บริสทุ ธิ ์ โดยใชช้หลักการโครมาโตกราฟฟี
2.) สามารถเลือกเก็บสารตัวอย่างได้ทัทงั ้ เวลาและ
ปริมาตร

1.) เป็ นเครือ่ งมือสํสาหรับวิเคราะห์หาชชนิดและ
ปริมาณสาร โดดยใช้หลักการโครมาาโทกราฟฟี
แบบของเหลวภายใต้ความดันสูง พร้
พ อม
แมสสเปคโตรมมิเตอร์
2.) สามารถทําการวิเคราะห์ได้ในช่วง Mass
Range 25–200,000 m/Z

ภาพประกอบบ
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