
 
 

 
 

                            ค าสั่ง   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส 
 ที่    56 / 2564 

  เรื่อง   การปฏิบัติงานตรวจคัดกรองและเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID – 19 )  นอกเวลาราชการ 

 

  เพ่ือให้การตรวจคัดกรองและเก็บสิ่งส่งตรวจในกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ในการตรวจคัดกรองและเก็บสิ่งส่งตรวจ  เพ่ือ
ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19)  ด้วยวิธีการ  Rapid  Antibody  test  โดยการเจาะ
เลือดปลายนิ้ว  และการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีการ  Rapid Antigen Test  โดยการป้ายหาเชื้อที่
ทางเดินหายใจ  (Nasopharyngeal swab) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส   จึงขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดฯ    
ออกปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองและเก็บสิ่งส่งตรวจในกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19)   ในจุดให้บริการตรวจคัดกรอง  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่
อ าเภอวานรนิวาส   นอกเวลาราชการ  ประจ าเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564   รายละเอียดตามบัญชี
รายชื่อแนบท้ายค าสั่งนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ 
1. ปฏิบัติการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง    ด้วยวิธีการ  Rapid 

Antibody  test   โดยการเจาะเลือดปลายนิ้ว 
2. ปฏิบัติการเก็บสิ่งส่งตรวจกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง   ด้วยวิธีการ  Rapid  

Antigen  test  โดยการป้ายหาเชื้อที่ทางเดินหายใจ  (Nasopharyngeal swab)   
ตามข้อสั่งการ / มาตรการทีจ่ังหวัดสกลนครก าหนด  และตามมาตรฐานการเก็บสิ่งส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  (Medical Laboratory) 

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง  และความปลอดภัย  ตามมาตรฐานการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ (IC)  อย่างเคร่งครัด  พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน   โดยให้ผู้อ านวยการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

 

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  และเต็ม
ความสามารถ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย  ทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและต่อประชาชน 

 

ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่  1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

  สั่ง  ณ  วันที่   1  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
 ( นายชวน   โทอ้ิง ) 

                         สาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส 
 

“อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ  เพื่อชาติ” 



(ตัวอย่าง) 
เอกสารแนบท้ายค าสั่ง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส 

ที่       / 2564   ลงวันที่…………………………….. 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค าหมูน  ต าบลเดื่อศรีคันไชย 

 
วัน  เดือน  ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เวลาปฏิบัติงาน 

1 พฤษภาคม 2564 1. นายวาทิต   ศรีสร้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 06.00 – 08.00 น. 
2. น.ส.เดือนดารา   สารสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 06.00 – 08.00 น. 

2 พฤษภาคม 2564 1. นายวาทิต   ศรีสร้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 06.00 – 08.00 น. 
2. น.ส.เดือนดารา   สารสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 06.00 – 08.00 น. 

4 พฤษภาคม 2564 1. นายวาทิต   ศรีสร้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 06.00 – 08.00 น. 
2. น.ส.เดือนดารา   สารสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 06.00 – 08.00 น. 

8 พฤษภาคม 2564 1. นายวาทิต   ศรีสร้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 06.00 – 08.00 น. 
2. น.ส.เดือนดารา   สารสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 06.00 – 08.00 น. 

9 พฤษภาคม 2564 1. นายวาทิต   ศรีสร้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 06.00 – 08.00 น. 
2. น.ส.เดือนดารา   สารสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 06.00 – 08.00 น. 

10 พฤษภาคม 2564 1. นายวาทิต   ศรีสร้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 06.00 – 08.00 น. 
2. น.ส.เดือนดารา   สารสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 06.00 – 08.00 น. 

15 พฤษภาคม 2564 1. นายวาทิต   ศรีสร้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 06.00 – 08.00 น. 
2. น.ส.เดือนดารา   สารสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 06.00 – 08.00 น. 

16 พฤษภาคม 2564 1. นายวาทิต   ศรีสร้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 06.00 – 08.00 น. 
2. น.ส.เดือนดารา   สารสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 06.00 – 08.00 น. 

22 พฤษภาคม 2564 1. นายวาทิต   ศรีสร้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 06.00 – 08.00 น. 
2. น.ส.เดือนดารา   สารสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 06.00 – 08.00 น. 

23 พฤษภาคม 2564 1. นายวาทิต   ศรีสร้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 06.00 – 08.00 น. 
2. น.ส.เดือนดารา   สารสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 06.00 – 08.00 น. 

26 พฤษภาคม 2564 1. นายวาทิต   ศรีสร้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 06.00 – 08.00 น. 
2. น.ส.เดือนดารา   สารสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 06.00 – 08.00 น. 

29 พฤษภาคม 2564 1. นายวาทิต   ศรีสร้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 06.00 – 08.00 น. 
2. น.ส.เดือนดารา   สารสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 06.00 – 08.00 น. 

30 พฤษภาคม 2564 1. นายวาทิต   ศรีสร้อย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 06.00 – 08.00 น. 
2. น.ส.เดือนดารา   สารสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 06.00 – 08.00 น. 

 
หมายเหตุ  :  วันราชการ   ปฏิบัติงานเวลา  06.00 – 08.00 น. 
       วันหยุดราชการ   ปฏิบัติงานเวลา  06.00 – 09.00 น. 
 
 
 


