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รายงานฉบับนี้เป>นส#วนหนึ่งของการฝกงาน
ภาคเรียนฤดูรอน ป;การศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตรB มหาวิทยาลัยบูรพา

(ตัวอย#าง)
บทนํา (ใชขนาดตัวอักษร 18)
รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นจากการฝ#กงานภาคฤดูรอน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศสาสตรQการแพทยQ
ทหารบก ซึ่งเป.นสถานที่ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรียQที่มีความสําคัญทางการแพทยQตางๆ เชน เชื้อ HIV
เชื้อมาลาเรียเป.นตน โดยการฝ#กงานดังกลาวถือเป.นสวนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน อันมี
วัตถุประสงคQเพื่อใหนิสิตไดนําความรูจากการเรียนในหองเรียนมาฝ#กปฏิบัติจริงในสถานการณQการทํางาน
จริงที่นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน ของมหาวิทยาลัย โดยขาพเจามีชวงระยะเวลาการฝ#กงานเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 รวมเป.นระยะเวลา 400 ชั่วโมง หรือ 50
วัน
ตลอดระยะเวลาที่ขาพเจาไดฝ#กงานในสถาบันแหงนี้ ขาพเจาไดรับความรู ความเขาใจในการ
ทํางานในหองปฏิบัติการ ขาพเจาจะนําความรูและประสบการณQที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตการทํางานของ
ขาพเจาในอนาคต ในโอกาสนี้ขาพเจาขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยวิทยาศสาสตรQการแพทยQทหารบกที่ใน
โอกาสแกขาพเจามาฝ#กงาน และขอขอบคุณพี่ๆ ที่สถาบันที่ใหการตอนรับและถายทอดความรูใหแก
ขาพเจา ตลอดจนดูแลขาพเจาเป.นอยางดี
สิทธิเดช แสงนวล

(ตัวอย#าง)
สารบัญ (ใชขนาดตัวอักษร 18)
รายละเอียดของหนวยงาน.............................................................................................
สิ่งที่ไดรับจากการฝ#กงาน...............................................................................................
รายละเอียดงานที่ไดฝ#กปฏิบัติ.......................................................................................
สวนที่ 1 มาตรการความปลอดภัยทั่วไป.........................................................
สวนที่ 2 หลักการของชีวนิรภัย (Principles of Biosafety)……………………….
สวนที่ 3 การฝ#กปฎิบัติในหองปฏิบัติการ…………………………………………………..
สรุปผลการฝ#กงาน……………………………………………………………………………………………..
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(ตัวอย#าง)
รายละเอียดของหน#วยงาน (ใชขนาดตัวอักษร 18)
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อหน#วยงาน
สถานที่ตั้ง
ประวัติความเป>นมา
โครงสรางของหน#วยงาน
หนาที่ความรับผิดชอบของหน#วยงาน

หมายเหตุ : นิสิตสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอไดตามความเหมาะสม

(ตัวอย#าง)
สิ่งที่ไดรับจากการฝกงาน (ใชขนาดตัวอักษร 18)
1. ไดปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการที่มีความมาตรฐานตามหลักสากล
2. ไดฝ#กความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา เทคนิคในการทํางาน ความละเอียดรอบคอบในการ
ทํางาน เป.นตน
3. การไดรับความรูใหมๆ ในสาขาทางดานการแพทยQมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทางสถาบันเนนทางดาน
การวิจัยทางดานการแพทยQ ซึ่งมีผลงานการวิจัยมากมายและเป.นที่ยอบรับ ซึ่งความรูนี้จะ
นําไปสูการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นไดเป.นอยางมาก
4. เป.นการเปcดโลกใหกับตัวเอง เนื่องจากจะไดทํางานกับบุคลากรที่มีคุณภาพที่พรอมดวยความรู
ความสามารถ และคิดวานาจะไดรับความรูที่มีประโยชนQไมมากก็นอย
5. ไดรูจักเพื่อนจากตางสถาบัน ซึ่งมีการการแลกเปลี่ยนความรูกัน และชวยใหรูจักการทํางานเป.น
กลุม รูจักการแกไขปeญหาตางๆ รวมกัน

(ตัวอย#าง)
รายละเอียดงานที่ไดฝกปฏิบัติ (ใชขนาดตัวอักษร 18)
รายละเอียดงานที่ฝกปฏิบัติจําแนกได 3 ส#วนคือ
ส#วนที่ 1
มาตรการความปลอดภัยทั่วไป
ส#วนที่ 2
หลักการของชีวนิรภัย (Principles of Biosafety)
ส#วนที่ 3
การฝกปฎิบัติในหองปฏิบัติการ ไดแก#
หองปฏิบัติการอณูชีววิทยา (Molecular Biology Laboratory)
หองปฏิบัติการโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย (Rickettsial Laboratory)
หองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา (Immunology Laboratory)
ส#วนที่ 1 มาตราการความปลอดภัยทั่วไป
ระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นเป.นสิ่งจําเป.นมากตอหองปฏิบัติการ โดยทั่วไปแลวการรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาจะมีหลักการคลายกัน ไมวาจุลชีพนั้นจะเป.นแบคทีเรีย
รา หรือไวรัส และมีวัตถุประสงคQเพื่อการปfองกันการแพรกระจายของเชื้อสูบุคลากรซึ่งทํางานใน
หองปฏิบัติการนั้นเอง และรวมถึงการปfองกันการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล (nosocomial
infection) หรือการแพรเชื้อจากหอง
ปฏิบัติการสูชุมชน
การทํางานในหองปฏิบัติการมักจะเกิดอุบัติเหตุเล็กนอยไดบาง ในการทํางานโดยผูปฏิบัติงาน
อาจจะมีประสบการณQดวยตนเอง หรือออาจผูรวมงาน ซึ่งอันตรายจะแฝงอยูในหองปฏิบัติการสามารถ
พบไดบอย เชน อันตรายจากเครื่องมือและอุปกรณQทั่วไป ในจํานวนชนิดที่แตกตางกันไป ซึ่งขึ้นอยูกับ
ขนาดและวัตถุประสงคQของหองปฏิบัติการนั้น ซึ่งผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามวิธีที่ระบุไวอยางเครงครัด
หามดัดแปลงและหมั่นตรวจสภาพบํารุงรักษาเครื่องมือนั้นเป.นระยะ ๆ
ส#วนที่ 2 หลักการของชีวนิรภัย (Principles of Biosafety)
หลักการของชีวนิรภัยหรือ biosafety นั้นมีอยูดวยกันหลายระบบ ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศที่รูจักกันแพรหลายคือระบบของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐซึ่งจัดทําโดย Centers of Disease
Control and Prevention (CDC)และNational of Health (NIH) และระบบที่จัดทําขึ้นโดยองคQการ
อนามัยโลก (World Health Organization)กฎเหลานี้อาจมีชื่อเรียกแตกตางกันแตมีหลักการคลายกัน
มาตรการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยานั้นมีหลักสําคัญ 3 ประการ คือ
(1) เทคนิคการปฏิบัติงาน (laboratory practice and techniques ) สิ่งสําคัญคือตองปฏิบัติ
ตามเทคนิคทางหองปฏิบัติการอยางเครงครัด (Good Microbiological Techniques หรือ GMT)
บุคลากรในหองปฏิบัติการนั้นจําเป.นตองรูจักคุณสมบัติของเชื้อที่กําลังศึกษาหรือเชื้อที่อาจพบไดในสิ่งสง
ตรวจที่สงเขามายังหองปฏิบัติการนั้น ควรมีการจัดทําหลักการปฏิบัติงานที่เป.นมาตรฐานหรือที่เรียกวา
Standard Operating Procedure (SOP)

ซึ่งมีรายละเอียดของการทํางานตั้งแตการเริ่มรับสิ่งสงตรวจไปจนถึงการฆาเชื้อสิ่งของที่ใชแลวกอนที่จะ
กําจัดออกไปในรูปของขยะ บุคลากรเมื่อแรกเขาปฏิบัติงานควรไดรับการอบรมถึงเทคนิคเหลานี้
(2) อุปกรณQเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแกบุคลากร (safety equipment) อุปกรณQเหลานี้ เชนตู
ปลอดเชื้อ เพื่อปfองกันการแพรกระจายของเชื้อ เป.นตูที่พบไดทั่วไปในหองปฏิบัติการที่มีการเพาะเลี้ยง
เซลลQและไวรัส (Biological Safety Cabinet หรือ BSC) ตู BSC ถือเป.นดานแรกของการปfองกันไมให
เชื้อรอดหลุดสุบรรยากาศในหองปฏิบัติการนั้น นอกจากนี้ของใชหรือภาชนะที่มีระบบปfองกันการ
แพรกระจายของเชื้อ เชน หลอดปeuน centrifuge ที่มีฝาเกลียวปcดเพื่อปfองกันการฟุfงกระจายของละออง
เชื้อในขณะที่ปeuน บวกกับอุปกรณQปfองกันตัว (personal protective equipments : PPE) เชน ถุงมือ
เสื้อกาวนQ รองเทา หนากากกันฝุxนละออง (respirator) และแวนตา ก็จัดอยูในกลุมอุปกรณQชวยเพิ่ม
ความปลอดภัยได
ส#วนที่ 3 การฝกปฎิบัติในหองปฏิบัติการ
1. หองปฏิบัติการอณูชีววิทยา (Molecular Biology Laboratory)
งานที่ไดรับผิดชอบ ไดแก
-สกัด DNA extraction (QIAamp DNA Blood Mini kit)
-ทํา Nested PCR
-run Agarose gel electrophoresis
1.1 ขั้นตอนสกัด DNA extraction (QIAamp DNA Blood Mini kit)
(วิธีทํา)……………………………………………………………
1.2 ทํา Nested PCR
(วิธีทํา)……………………………………………………………
1.3. run Agarose gel electrophoresis
(วิธีทํา)……………………………………………………………
2. หองปฏิบัติการโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย (Rickettsial Laboratory)
งานที่ไดรับมอบหมาย ไดแก
-ทําการตรวจวินิจฉัยโรค scrub typhus และ murine typhus ดวยวิธี Indirect
Immunofluorescence Assay (IFA)
2.1 ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรค scrub typhus และ murine typhus ดวยวิธี Indirect
Immunofluorescence Assay (IFA)
(วิธีทํา)……………………………………………………….

3. หองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา (Immunology Laboratory)
งานที่ไดรับมอบหมาย ไดแก
-การแยก Peripheral Blood Mononuclear Cell (PBMC)
-การเลี้ยงเซลลB U87 cell lines
3.1 การแยก Peripheral Blood Mononuclear Cell (PBMC)
การแยก PBMC ออกจากเลือดทําไดโดยอาศัยคุณสมบัติที่เซลลQตางชนิดมีความหนาแนน
แตกตางกัน
จึงสามารถแยกออกจากกันไดโดยการปeuนเหวี่ยงบน density gradientที่มี ficoll ซึ่งมีความหนาแนน
1.077g/ml

ภาพที่ 1 ความหนาแนนของเซลลQที่มีความแตกตางกัน
วิธีการทดลอง
(1) เจือจางเลือดตัวอยางที่ผสมสารกันเลือดแข็งตัว (heparin หรือ ACD) ดวย sterile PBS
หรือ RPMI-1640 ในปริมาตรที่เทากัน (1:1) ใน 50 ml centrifuge tube
(2) ใชเทคนิค Over-layered diluted blood บน ﬁcoll-hypaque หรือ Under-layered
ดวย ﬁcoll-hypaque
hypaque
(3) Centrifuge ที่ 2,500 rpm เป.นเวลา 30 นาที
(4) ดูดแยกชั้น buffy coat ซึ่งจะเห็นเป.นวงสีขาว อยูระหวางชั้น ﬁcoll-hypaque
hypaque และ
plasma/media ซึ่ง PBMC จะอยูในชั้น buffy coat ดวย pasteur
eur pipette ใส 50 ml
centrifuge tube ใหม
(5) จากนั้นจึงนําไปปeuนลางดวย washing medium 2 ครั้ง ที่ 1,500 rpm เป.นเวลา 15 นาที

(6) resuspend ดวย complete medium แลวนับจํานวน white blood cell (WBC) และ
%viability โดยวิธี Trypan blue exclusion method จํานวน PBMC ที่ตองการเก็บคือ 30
ลานเซลลQตอมิลลิลิตร
(7) adjust จํานวน PBMC ดวย freezing medium จากนั้น resuspend แลว aliquot ใส
vial tube ปริมาตร 1 มิลลิลิตร (มี PBMC 30 ลานเซลลQตอมิลลิลิตร) เก็บใน ซึ่งมี
isopropanol บรรจุอยู แลวเก็บที่ตู freezer อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เป.นเวลา 24 ชั่วโมง
แลวจึงยายไป

(ตัวอย#าง)
สรุปผลการฝกงาน (ใชขนาดตัวอักษร 18)
ระยะเวลาในการฝ#กงานที่ บริษัท ฟูfดแอนดQดริ๊งสQ จํากัด (มหาชน) รวมเป.นระยะเวลา 400 ชั่วโมงหรือ
50 วัน ซึ่งงานที่ไดฝ#กปฏิบัติ ดังนี้
1. หองปฏิบัติการทางดานจุลชีววิทยา ระยะเวลา ........ ชั่วโมง หรือ ....... วัน
2. หอง FINISH PRODUCT (Analysis room) หรือ หอง CUT OUT ระยะเวลา ........
ชัว่ โมง หรือ ....... วัน
3. หองปฏิบัติการทางดานเคมี ระยะเวลา ........ ชั่วโมง หรือ ....... วัน
4. โรงผลิต FROZEN ระยะเวลา ........ ชั่วโมง หรือ ....... วัน
ประโยชนBที่ไดรับจากการฝกงาน
1. ไดรับความรูและประสบการณQดานตางๆ มากมาย อาทิเชน มาตราการทางดานความปลอดภัย
ทางหองปฏิบัติการ การปฏิบัติงานในหองภูมิคุมกันวิทยา การเพาะเลี้ยงเซลลQ เป.นตน
2. ไดฝ#กปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการจริงที่มีความเป.นมาตราฐาน และไดฝ#กทําการทดลองที่ไมเคย
ไดทําในมหาวิทยาลัย เชน การสกัด DNA ดวยชุด kit และการแยก PBMC เป.นตน ทําใหได
ประสบการณQเพิ่มเติมจากการเรียนในหองเรียน
3. ไดเรียนรูการใชอุปกรณQและเครื่องมือตางๆ นอกเหนือจากที่เคยเรียนในหองเรียน
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานดานจุลชีววิทยามากขึ้น
5. จากการฝ#กปฏิบัติจริงทางดานภูมิคุมกันวิทยา ทําใหมีความเขาใจถึงหลักการรวมถึงการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น
6. ไดฝ#กความอดทน ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ
7. ไดรูจักกับเพื่อนตางสถาบันมากมาย ทําใหมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน พรอมทั้งไดเรียนรูการ
ปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน

