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บทคัดย่อ 
 

คู่มือการเก็บส่ิงส่งตรวจ และการด าเนินงานวินิจฉยัโรคไขห้วดัใหญ่ชนิด เอ บี และ
โรคระบบทางเดินหายใจ อาร์ เอส ว ีในหอ้งปฏิบติัการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่น้ี จดัท าข้ึน
โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งวิชาการต่างๆ และมาตรฐานงานทางห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์
มีวตัถุประสงค ์เพื่อจดัท าคู่มือการเก็บส่ิงส่งตรวจ และตรวจวนิิจฉยัโรคไขห้วดัใหญ่ชนิด เอ บี และ
โรคระบบทางเดินหายใจไวรัส อาร์ เอส วี ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้ถูกตอ้งตาม
มาตรฐาน 

คู่มือประกอบดว้ยเน้ือหา 5 บท คือ บทท่ี 1 บทน า บทท่ี 2 หลกัการในการจดัการส่ิง 
ส่งตรวจ และการด าเนินงานการตรวจวิเคราะห์ต่อเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ชนิด เอ บี และไวรัสระบบ
ทางเดินหายใจ อาร์ เอส วี บทท่ี 3 ขั้นตอนการท าคู่มือ บทท่ี 4 คู่มือการเก็บส่ิงส่งตรวจ และการ
ด าเนินงานวินิจฉยัโรคไขห้วดัใหญ่ชนิด เอ บี และโรคระบบทางเดินหายใจ อาร์ เอส ว ีในห้องปฏิบติัการ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และบทท่ี 5 การบริหารความเส่ียง 

ประโยชน์ของคู่มือน้ีคือ ไดแ้นวทางมาตรฐานการปฏิบติังานตามท่ีก าหนดของวชิาชีพ 
ในการเก็บส่ิงส่งตรวจและลดการคลาดเคล่ือนของผลการตรวจวินิจฉยัโรคไขห้วดัใหญ่ชนิด เอ บี 
และโรคระบบทางเดินหายใจ อาร์ เอส ว ีในห้องปฏิบติัการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
  
 
 
 
 
ค าส าคัญ  มาตรฐานการจดัการส่ิงส่งตรวจ  โรคไขห้วดัใหญ่ชนิด เอ บี  โรคระบบทางเดินหายใจ  
 อาร์ เอส ว ี การด าเนินงานการตรวจวิเคราะห์ต่อเช้ือไวรัสระบบทางเดินหายใจ 
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Abstract 

 

A manual for specimen collection and laboratory diagnosis of influenza A&B 

and RSV infection at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital was prepared based on the 

information obtained from various academic sources and medical laboratory standards. 

The purpose of this study was to prepare the manual mentioned above for use at the 

hospital.   

The manual consists of 5 chapters: Chapter 1, Introduction; Chapter 2,  

Principles of Sample Collection and Diagnosis of Influenza A, B and RSV infection; 

Chapter 3, Steps for Manual Preparation; Chapter 4, The Specimen Collection and 

Laboratory Diagnosis of Influenza A&B and RSV Infection; and Chapter 5, Risk 

Management. 

 The benefits of this manual are the standard procedures being in place for 

professional practice in specimen collection and the decease in diagnosis errors involving 

influenza A&B and RSV infection at the laboratory of Maharaj Nakorn Chiang Mai 

Hospital. 
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