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 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการตรวจหาระดับ anti-body ของ
เชื้อ  HIV ในเลือดดวยวิธี  ELISA ในสภาวะอุณหภูมิที่แตกตางกันและเพื่อศึกษาดูระดับ anti-body 
ของเชื้อ HIV  ในระยะเวลาที่แตกตางกัน   กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองคร้ังนี้ คือ ผูที่มีเชื้อ HIV 
ทั้งหญิงและชาย มีผลเปน “บวก” ที่มาทําการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลระยอง จํานวน  15 ราย  
ระหวางวันที่  5  มีนาคม  2554 – วันที่ 5  พฤษภาคม 2554 อุปกรณที่ใชในการทดลอง คือไดทําการ
ตรวจวัดดวยเคร่ือง  เคร่ือง Cobas e 601 ของบริษัท Roche Diagnostic โดยหลักการของเคร่ืองที่ใช
คือ sandwich immunoassay  ELISA สถิติที่ใชในการทดลอง คือ One-way ANOVA โดยใชสถิติ
เปรียบเทียบชวงระยะเวลา 1 ชั่วโมง 4 ชั่งโมงและ 8 ชั่วโมงและอุณหภูมิที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดลองพบวา 

ระดับ  anti-body ของเชื้อ HIV ที่อุณหภูมิหองปกติกับอุณหภูมิความรอนมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และท่ีอุณหภูมิตูเย็นไมพบความแตกตางเมื่อ
นํามาทําการทดสอบเนื่องจากอุณหภูมิตูเย็นเปนการรักษาสภาพของเชื้อใหเกิดความคงทนของเช้ือ 
เชื้อจะไมโดนทําลายเหมือนที่อุณหภูมิหองปกติและอุณหภูมิความรอนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการ
วิเคราะหความแปรปรวนการตรวจระดับ  anti-body ของเชื้อ  HIV ในเลือดดวยวิธี  ELISA ใน
สภาวะที่อุณหภูมิหองปกติ  อุณหภูมิตูเย็น   และอุณหภูมทิี่มีความรอน  ภายในเวลา 1 ชั่วโมง  4 
ชั่วโมง  และ 8  ชั่วโมง  พบวา การตรวจระดับ anti-body ของเชื้อ HIV ในเลือดดวยวิธี  ELISA  ใน
สภาวะที่อุณหภูมิหองปกติ  อุณหภูมิตูเย็น และอุณหภูมิที่มีความรอน ภายในเวลา 1 ชั่วโมง  4 
ชั่วโมง  และ 8  ชั่วโมง พบวา ระดับอุณหภูมิหองที่แตกตางกันจะทําใหระดับเชื้อ HIV แตกตางกัน
ในชวงเวลา 4 ชั่วโมง (F = 3.420, Sig.= 0.042)  และ ชวงเวลา 8 ชั่วโมง  (F = 4.553, Sig.= 0.016)  
โดยระดับอุณหภูมิหองปกติจะมีความแตกตางกับ อุณหภูมิที่มีความรอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05   
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This research has an objective to compare the detection of anti-body levels of 

HIV infection in the blood by ELISA method in different temperature conditions and to study 
the level of HIV infection anti-body in a different time. The sample group used in this 
experiment were those who had HIV infection both men and women, which had a "positive" to 
come for the treatment at the Rayong hospital on the total of 15 cases during March 5, 2554 - 
May 5, 2554. The equipment used in the experiment was the measurement by machine 
Cobas e 601 of Roche Diagnostic Company by the principle of the machine that used was 
sandwich immunoassay ELISA. The statistic was used in this experiment was One-way 
ANOVA by using the comparative statistic one-hour period, four hours and eight hours as well 
as the temperature difference was statistically significant at the 0.05 level. The results found 
that:   

The anti-body levels of HIV normal room temperature with the heat temperature, 
there was the difference with statistical significance at the 0.05 level and at the refrigerator 
temperature, not found the difference when tested due to the refrigerator temperature was the 
maintenance of the infection condition to cause the stability of infection. The infection would 
not be destroyed like normal room temperature and heat temperature. The comparison of 
mean, analysis of variance, checking anti-body levels of HIV in the blood by ELISA method in 
normal room temperature condition, refrigerator temperature, temperature with heat within 
one hour, four hours and eight hours found that checking the levels of HIV anti-body in the 
blood by ELISA method in the condition at normal room temperature, refrigerator temperature 
and temperature with heat within one hour, four hours and eight hours found that the level of 
room temperature that was different would make the level of HIV infection was different in the 
period of time four hours (F = 3.420, Sig .= 0.042) and period of time eight hours (F = 4.553,  
Sig.= 0.016) by the level of normal room temperature would have the difference with the heat 
temperature of statistical significance at the 0.05 level.  
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