
“แบบฟอร์มที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน” 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานต้นแบบนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563  

เรื่อง โปรแกรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจคัดกรองหนอนพยาธิ ผ่านสมาร์ทโฟน 
หน่วยงาน กองโรคติดต่อทั่วไป 

 
1. ที่มา/เหตุผลการดำเนินงาน 

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.0 ประเทศที่เดินหน้าและขับเคลื่อน
ความคิดสร้างสรรนวัตกรรม โดยภาครัฐถือเป็นส่วนหลักในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งการ
ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และเป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ ที่ มุ่งเน้นระบบ
ราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย ตลอดจน
มุ่งเน้นส่งเสริมนวัตกรรมภาครัฐมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้
กำหนดไว้ โดย "บุคลากรภาครัฐ" เป็นหัวใจสำคัญและนับเป็นกลไกสนับสนุนของการขับเคลื ่อนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ข้าราชการจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ เพื่อพลิกโฉมให้
สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นพ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งกรมควบคุมโรค กำหนดให้เป็นจุดมุ่งเน้นใน
การพัฒนาส่วนราชการใบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กล่าวคือ การบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสังกัดให้สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง ซึ่งความสำเร็จของการพัฒนาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งระบบ โครงสร้าง 
ลักษณะการทำงานอีกทั้งบุคลากรต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง    
เพ่ือสร้างคุณค่าของงานให้เกิดผลลัพธ์ต่อประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนกองโรคติดต่อทั่วไป ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการใน
สังกัดกรมควบคุมโรค ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการเพื่อการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ โดยศึกษา 
วิจัย พัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม วินิจฉัย รักษาโรค
และภัยที่คุกคามสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจากการป้องกัน กลไกติดตามและประเมินผลที่ได้มาตรฐานแล้ว 
ยังจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองโรคติดต่อทั่วไป ให้มี
ประสิทธิภาพ ในฐานะกองวิซาการส่วนกลาง มีภารกิจโดยตรงในการพัฒนาวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีในการควบคุมโรคติดต่อให้แก่เครือข่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองโรคติดต่อทั่วไป จึงมีแนวคิดพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์  สภาพปัญหา และกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงได้คัดเลือกการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจคัดกรองหนอนพยาธิในโรงเรียน ตาม
โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับ
นำไปใช้กำหนดมาตรการเฉพาะในการแก้ปัญหารายกลุ่มเสี่ยง เพื่อนำสู่การกำจัดปัญหาโรคหนอนพยาธิในประเทศ
ไทยได้ ทั้งนี้ในปีต่อ ๆ ไป จะได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลในแผนงานโรคอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่ การสนับสนุนให้หน่วยงาน
บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองโรคติดต่อทั่วไปต่อไป 
 
 



2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื ่อให้มีฐานข้อมูลที ่พร้อมใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และแสดงผลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือลดขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมดำเนินการ 
  3.1 เจ้าพนักงานจุลทัศนกร และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องการตรวจคัดกรองหนอนพยาธิ และดำเนินการใน
ระดับพ้ืนที่ ได้แก่ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
  3.2 หน่วยงานติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
  3.2.1 หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
  3.2.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
   3.2.3 หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กองโรคติดต่อทั่วไป 
   3.2.4 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
4. วิธีการดำเนินงาน 
  4.1 กำหนดรายละเอียดตัวแปรที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  4.2 พัฒนาฐานข้อมูล และระบบการเก็บข้อมูล 
  4.3 ผู้ปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ทดสอบการใช้งานระบบเก็บข้อมูล 
  4.4 ทบทวนและปรับปรุงระบบให้เหมาะสม 
  4.5 จัดทำรูปแบบการออกรายงาน การแสดงข้อมูลสถานการณ์ โดยใช้ฐานข้อมูลของระบบ 
  4.6 ถ่ายทอดระบบฐานข้อมูลให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อการใช้งาน 
  4.7 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านนวัตกรรมให้กับบุคลากร เพ่ือการเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
  4.8 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานนวัตกรรม 
  4.9 ประชุมสรุปบทเรียนการพัฒนางานนวัตกรรม 
5. ผลการดำเนินงาน 

5.1 มีระบบฐานข้อมูลการตรวจคัดกรองหนอนพยาธิ โดยสามารถดำเนินการผ่านสมาร์ทโฟน ที่พร้อมใช้ใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 ลดขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได ้
 
 



6. การใช้ประโยชน์  
 6.1 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว  สำหรับ
นำไปใช้กำหนดมาตรการเฉพาะในการแก้ปัญหารายกลุ่มเสี่ยง เพื่อนำสู่การกำจัดปัญหาโรคหนอนพยาธิในประเทศ
ไทยได ้
 6.2 สามารถลดขั้นตอนในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 6.3 สามารถตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ 
 6.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตรวจคัดกรองหนอนพยาธิ ได้อย่าง 
 6.5 สามารถลดภาระงานในการรวบรวมและจัดทำร้ายงานผลการดำเนินงาน 
 6.6 สามารถติดตามสถานการณ์ และวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว 
 6.7 สามารถติดตามผลการตรวจพบหนอนพยาธิซ้ำของนักเรียนได้ 

6.8 สามารถแสดงผลการตรวจรายโรงเรียน เพื่อใช้พิจาณาและกำหนดมาตรการได้สะดวกและรวดเร็ว 
7. ผลการประเมินการใช้ประโยชน์ / ความพึงพอใจ  

ผู้ใช้ประโยชน์เกิดความพึงพอใจและได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากในการใช้โปรแกรมพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การตรวจคัดกรองหนอนพยาธิ ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ ่งนับว่าเป็นสิ ่งใหม่ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
หนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน 
8. ผลกระทบ (Impact) ของผลงานนวัตกรรม (ผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบ) 
 8.1 ผลกระทบทางบวก มีฐานข้อมูลที่สามารถประเมินผลได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์  รวมทั้ง
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน 
 8.2 ผลกระทบทางลบ ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคลหากเกิดข้อมูลรั่วไหล อาจส่งผลต่อตัว
บุคคลนั้นได ้ดังนั้นการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการข้อมูลนี้ 
9. การเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์.        

ทางเว็ปไซต์ https://apps.doe.moph.go.th/helminth/ 
10. สิ่งท่ีเป็นนวัตกรรม/จุดเด่นของผลงาน 

10.1 สะดวก ง่าย ในการลงข้อมูล 
10.2 สามารถดำเนินงานได้ในทุกพ้ืนที ่ไม่จำเป็นต้องอยู่ ณ ที่ตั้ง 

11. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
  11.1 ระบบฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและ
เยาวชนในพื้นท่ีถิ่นทุรกันดารและพ้ืนที่แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ สะดวกง่ายในการลงข้อมูล 
  11.2 เป็นข้อมูลสารสนเทศพร้อมใช้งาน สามารถนำมาจัดทำนโยบายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือนำเสนอผู้บริหาร 
 

https://apps.doe.moph.go.th/helminth/


12. ปัญหา/อุปสรรค 
  12.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ

ยังไม่ให้มีการเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ และไม่สามารถคัดกรองหนอนพยาธิในเด็ก
นักเรียนตามแผนที่วางไว้ในหลายพื้นท่ี 
  12.2 บางพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
13. ข้อเสนอแนะ 

ขอการสนับสนุนเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อนำระบบจัดการข้อมูลให้อยู่ในจุดเดียวกัน และใช้งานร่วมกัน
ของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



“แบบฟอร์มที่ 5 ผลการประเมินการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของนวัตกรรมต้นแบบ” 

เรื่อง การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปรแกรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจคัดกรองหนอนพยาธิ ผ่านสมาร์ทโฟน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป  

หน่วยงาน 

  

 รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 32 ราย 
 

2. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
 

ใส่รูปหรือชื่อนวัตกรรม 
 
 
 

1. ท่านเคยเห็น/เคยได้ยิน/เคยทราบ มาก่อนหรือไม ่

 
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดไม่เคยเห็น/เคยได้ยิน/เคยทราบมาก่อน 
 

2. ท่านเคยใช้/อ่าน/เข้าร่วม หรือไม ่

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยใช้นวัตกรรมนี้มาก่อน 
 

3. ท่านได้รับทราบถึงนวัตกรรมเมื่อใด ระบุ (เดือน/ปี)  

6
1

5
14

6

รพ.สต.
รพ.

สสอ.
สสจ.
สคร.

0
32

เคย
ไม่เคย

0

32
เคย

ไม่เคย



ผู้ตอบแบบสอบถามทราบถึงนวัตกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
 

4. ท่านได้รับทราบถึงนวัตกรรมโดยวิธีการ 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามทราบถึงนวัตกรรมโดยการเข้าร่วมประชุม/อบรม 
 

5. ท่านได้ประโยชน์จากนวัตกรรมในเรื่องใด 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประโยชน์ในเรื่องการใช้เป็นแนวทางในการทำงาน 
 
 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามส่วนนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของท่านต่อนวัตกรรมโดยความหมาย
ของระดับความพึงพอใจ มีดังนี้  
0 หมายถึงไม่พึงพอใจ 
1 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด     2 หมายถึง พอใจน้อย   
3 หมายถึง พอใจมาก  4 หมายถึง พอใจมากที่สุด 
 
1. ด้านความพึงพอใจต่อนวัตกรรม 
คะแนนดิบ 

0
32

0
0
0

สืบค้นเอง
เข้าร่วมอบรม/ประชุม

ได้รับต่อจากเพ่ือน/คนรู้จัก
ได้รับแจกจากการท างานปกติ
ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด

0
0
0
0

32
0
0

ไม่ได้ประโยชน์ 
ติดตามข้อมูลข่าวสาร

สืบค้นข้อมูล
เผยแพร่

ใช้เป็นแนวทางในการท างาน
ใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างผลิต
อยู่ในขั้นตอนของการให้บริการ



 
คิดเป็นร้อยละ 

 
ผลรวมคะแนนการประเมินด้านความพึงพอใจต่อนวัตกรรม 

 
  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจมากท่ีสุดต่อนวัตกรรม 
 
2. ด้านการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพประสิทธิผลของนวัตกรรม ของนวัตกรรมประเภท ผลิตภัณฑ์/
กระบวนการ/การบริการ 
คะแนนดิบ 

24
25

23
24
25

7
7
8
7

5

1

1
1
2

มีความเป็นปัจจุบัน/ทันสมัย
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

สาระประโยชน์ ครบถ้วนตามความต้องการ…
เข้าใจง่าย

ด าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ

ไม่พึงพอใจ พอใจน้อยที่สุด พอใจน้อย พอใจมาก พอใจมากที่สุด

92.97
94.53

92.19
92.97
92.97

มีความเป็นปัจจุบัน/ทันสมัย
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

สาระประโยชน์ ครบถ้วนตามความต้องการส าหรับ…
เข้าใจง่าย

ด าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ

121
34

5
0
0

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจน้อย

พอใจน้อยที่สุด
ไม่พึงพอใจ



 
คิดเป็นร้อยละ 

 
ผลรวมคะแนนด้านการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพประสิทธิผลของนวัตกรรม ของนวัตกรรมประเภท ผลิตภัณฑ์/
กระบวนการ/การบริการ 

 

23
22

25
24
23
22

25
24
24

7
8
7
6
8

6
6
6
7

1
2

2
1

4
1
2
1

ใช้ง่าย หรือสะดวก หรือขั้นตอนไม่ซับซ้อน
นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมหรือ…

นวัตกรรมมีการใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่เข้ามา…
สามารถแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองต่อกระบวนการ …

เกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้ได้จริง ทั้งต่อบุคคลสังคม …
ความสามารถในการบอกต่อ หรือแนะน าให้ผู้อื่นได้รับ…
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์…
นวัตกรรมสามารถสามารถขยายขอบเขตทั้งเชิงพ้ืนที่ …

สามารถใช้เป็นแนวทางการก าหนดข้อเสนอเชิง…

ต้องปรับปรุง น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด

90.63
90.63

94.53
92.19
92.19

89.06
93.75

92.19
92.97

ใช้ง่าย หรือสะดวก หรือข้ันตอนไม่ซับซ้อน
นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมหรือ…

นวัตกรรมมีการใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่เข้ามา…
สามารถแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองต่อกระบวนการ …

เกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้ได้จริง ทั้งต่อบุคคลสังคม …
ความสามารถในการบอกต่อ หรือแนะน าให้ผู้อื่นได้รับ…
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์…
นวัตกรรมสามารถสามารถขยายขอบเขตทั้งเชิงพ้ืนที่ …

สามารถใช้เป็นแนวทางการก าหนดข้อเสนอเชิง…

212
61

14
1
0

มากที่สุด
มาก
น้อย

น้อยที่สุด
ต้องปรับปรุง



 ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพประสิทธิผลของนวัตกรรมมากท่ีสุด 
 
3. ดา้นภาพรวมความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ 
คะแนนดิบ 

 
 ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมมากที่สุด 
 
ภาพรวมร้อยละของผลการประเมินการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของนวัตกรรม
ต้นแบบ 

 
ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมร้อยละ 92.97 โดยด้าน

การใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพประสิทธิผลของนวัตกรรม ของนวัตกรรมประเภท ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/       
การบริการ ร้อยละ 92.01 และด้านความพึงพอใจต่อนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.13 

 
4. โปรดระบุการนำไปใช้ประโยชน์ 
 4.1 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว  สำหรับ
นำไปใช้กำหนดมาตรการเฉพาะในการแก้ปัญหารายกลุ่มเสี่ยง เพื่อนำสู่การกำจัดปัญหาโรคหนอนพยาธิในประเทศ
ไทยได ้
 4.2 สามารถลดขั้นตอนในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 4.3 สามารถตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ 
 4.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตรวจคัดกรองหนอนพยาธิ ได้อย่าง 
 4.5 สามารถลดภาระงานในการรวบรวมและจัดทำร้ายงานผลการดำเนินงาน 
 4.6 สามารถติดตามสถานการณ์ และวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว 
 4.7 สามารถติดตามผลการตรวจพบหนอนพยาธิซ้ำของนักเรียนได้ 

4.8 สามารถแสดงผลการตรวจรายโรงเรียน เพื่อใช้พิจาณาและกำหนดมาตรการได้สะดวกและรวดเร็ว 

24
7

1
0
0

มากที่สุด
มาก
น้อย

น้อยที่สุด
ต้องปรับปรุง

93.13

92.01

92.97

ด้านความพึงพอใจต่อนวัตกรรม 

ด้านการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพประสิทธิผล…

ภาพรวมความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ



 
ส่วนที่ 3 
ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงนวัตกรรมดังนี้ 

• ด้านความพึงพอใจ  
▪ - 

• ด้านการใช้ประโยชน์ 
▪ ควรมีเมนูลบจำนวนและรายชื่อเด็กออกจากโปรแกรม เนื่องจากมีเด็กท่ีเสียชีวิต และเด็กที่ย้ายออก

จากโรงเรียน 
▪ เนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดทำการเรียนการสอนแบบ On site จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ ส่งผลต่อ

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
▪ บางพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

 
ท่านต้องการผลิตภัณฑ์/กระบวนการพัฒนา/การบริการ อะไรอีกบ้าง จากกรมควบคุมโรค  
 ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
 

 
 
 

 
 
 


