เครื่องมือวิ ทยาศาสตร์
ท
ศูนย์เครื
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4.1

เครือ่ งอ่านเพลททีใช้
ใ่ สาํ หรับวัดแสง สี
และฟลูออเรสเซนสส์
(Microplate Reader)

1

Thermo

Varioskan Flash

1.) สามารถใช้ตรววจวัดได้ทงั ้ การดูดกลืลืนแสงช่วง
UV Visible, การเรื
ก องแสงแบบ Fluuorescence
2.) สามารถฉาย (Excitation)
(
ได้ในคววามยาว
คลื่นตัง้ แต่ 2000 – 1,000 นาโนเมตตร และวัด
การเรืองแสง (Emission)
(
ได้ในช่วงความยาว
ง
คลื่นตัง้ แต่ 2700 – 840 นาโนเมตร

4.2

ชุดเครือ่ งวิเคราะห์ภ์ าพ
(Image Analyzer))

1

Alphainnotech
A
USA

Fluorchem

1.) สามารถถ่ายภภาพแผ่นวุน้ (DNA/RRNA
Agarose Gel, Acrylamide Gel), ฟิฟลม์และ
เมมเบรน พร้อมโปรแกรมวิ
อ
เคราะหห์ผล
สําหรับงาน Chemiluminescence,,
Fluorescencee, AFLP, Spot/Dot Blot,
B PCR,
TLC, Colony Count ได้
2.) มีระบบการวิเคราะห์
ค ภาพ สามารถวิเคราะห์
แบบ Automattic 1 – D Multi, Spoot
Densitometryy, Molecular Weightt Analysis,
Microtiter Plaate, Array & Dot Bloot
Analysis, Colony Counting เป็ นต้ตน
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4.3

เครือ่ งวิเคราะห์ปริมาณและแยกเก็
ม
บ
เซลล์แบบอัตโนมัติติ
(Flow Cytometry))

1

Beecton Dickinson

FALS Calibur

1.) เป็ นเครือ่ งวิเคราะห์ปริมาณและแยยกเก็บเซลล์
แบบอัตโนมัติ ทีค่ วบคุมการทํางานนและ
ประมวลผลด้วยระบบคอมพิ
ว
วเตอร์ร์
2.) สามารถประยุกต์
ก ใช้ในการวิเคราะหห์เซลล์ ใน
สาขาภูมคิ มุ้ กันวิ
น ทยา (Immunologgy) โลหิต
วิทยา (Hemattology) และมะเร็งวิทยา
ท
(Oncology)

4.4

เครือ่ งเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอ
(Thermocycler)

3

Bio – Rad

S 1000, Mj

1.) มีหวั ทําอุณหภูภูมทิ ส่ี ามารถใช้กบั หลลอด PCR
ขนาด 0.2 มิลลิลติ ร จํานวน 96 หลลอด หรือ
96 – Well PCCR Plate และมี Heaat Lid ที่
สามารถหมุนปรั
ป บระดับความสูง เพื
พือ่ ให้
เหมาะสมกับ PCR
P Tube และ PCR Plate ได้
2.) สามารถทําอุณหภู
ณ มไิ ด้ 0 ถึง 100°C
3.) สามารถทําโปรรแกรม Temperaturre Gradient
เพือ่ ตัง้ อุณหภูมิในแต่ละแถวใน Bloock ให้มคี า่
แตกต่างกันได้ด้ 1 – 24°C
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4.5

เครือ่ งเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอ
(Thermocycler)

1

Bio – Rad

Mini : PCT 1148

1.) สามารถบรรจุหลอด
ห PCR ขนาด
0.2 มิลลิลติ ร ได้
ไ 48 หลอด
2.) สามารถตัง้ โปรรแกรม Temperature Gradient
เพือ่ ตัง้ อุณหภูมิในแต่ละแถวใน Bloock ให้มคี า่
แตกต่างกันได้ด้ 1 – 16°C

4.6

เครือ่ งวัดจํานวนอนนุ ภาคในของเหลว
(Liquid Particle Counter)
C

1

HIAC

9705

1.) ตัวเครือ่ งสามาารถทํางานในช่วงอุณหภู
ณ มิ
10°C ถึง 40°CC
2.) สามารถวัดสารตัวอย่างทีม่ คี วามหหนืดไม่เกิน
15 cP
3.) มีความแม่นยําในการวั
า
ดปริมาตร
มีความคลาดเเคลื่อนไม่เกิน ±2%
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