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๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ นาิกา
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุมแลวนายสุพจน เธียรวุฒิ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล
แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ได กลาวเป ด การประชุมและดำเนิ นการตามระเบีย บวาระการประชุม สรุป ผลการ
ประชุมไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหตอที่ประชุม
๑.๑ ภาพรวม ที่มา และ ความสำคัญ
ประธานคณะกรรมการฯ แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับภาพรวม ที่มา และความสำคัญของเกี่ยวกับ
การดำเนินโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตามและประเมินผูที่มีความเสี่ยงตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ในชื่ อ “หมอชนะ” หรื อ “Mor Chana” โดยได อธิ บายให คณะกรรมการทราบถึ งที่ มาของการพั ฒ นา
แอปพลิเคชัน โดยไดรับความรวมมือจากภาคเอกชน ภาครัฐ และไดรับความรวมมือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ในการนำแอปพลิเคชันดังกลาวไปใชงานหลังมีการปลด
Lockdown พรอมนำเสนอฟงกชันการทำงาน และแผนภาพประโยชนของแอปพลิเคชัน

รูปภาพที่๑ ภาพรวมและประโยชนของแอปพลิเคชันหมอชนะ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓

๑.๒ คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
สื บ เนื่ อ งจากการจั ด ทำแอปพลิ เคชั น "หมอชนะ" เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี ส ำหรั บ
สนับสนุนการเฝาระวังและการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใชวิเคราะหความเสี่ยง
เบื้องตันของการติดเชื้อรสโคโรนา ๒๐๑๙ และแจังเตือนประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับขอมูลที่เปนประโยชนตอการเฝา
ระวัง ปองกันโรคติดตออันตราย ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจำเปนตองอาศัยการจัดการดานธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐ (Data Governance for Government) และการคุมครองสิทธิในขอมูลสวนบุคคลของประชาชน จึงมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลแอปพลิเคชัน “ หมอชนะ”
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๒.๑ ภาพรวมของแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” พรอมปริมาณผูใชงาน
ฝายเลขานุการฯนำเสนอภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” พรอมปริมาณผูใชงาน โดย
มี ทางคุ ณศิ ลา สั จ จิ น านนท ร วมให ข อมู ลแก คณะกรรมการทราบ สำหรั บยอดดาวน โหลด ณ วั นที่ ๑/๕/๒๕๖๓
Android: ๖๙,๓๖๓ เครื่อง iOS: ๔๑,๐๖๙ เครื่อง รวมยอดดาวนโหลด ๑๑๐,๔๓๒ เครื่อง ระบบการทำงานแบงออกเปน
๓ สวนหลักๆ คือ การบันทึกขอมูล Location , Bluetooth และ QR Code ที่จะนำมาใชประเมินความเสี่ยง
๑. นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
การพัฒนาแอปพลิเคชันดังกลาว เปนเรื่องที่ดีและการพัฒนาแอปพลิเคชันในเรื่องดังกลาวมีออกมา
ใหบริการหลากหลาย และหนวยงานใดเปนผูดูภาพรวมของแอปพลิเคชันทั้งหมด ทางประธานคณะกรรมการไดชี้แจงที่
ประชุมทราบ เรื่องเจาภาพหลักในการดูแลและควบคุมโรคไวรัส Covid-19 คือ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ใน
การนำแอปพลิ เคชั นดั งกล าวไปใช งานหลั งมี การเป ดเมื อง และทางนายแพทย ยงเจือ ไดใหขอมูลเพิ่ มเติม เกี่ยวกั บ
แอปพลิเคชันดังกลาวจะนำมาใชกับกลุมเปาหมายหลักที่ใชบริการแอปพลิเคชันดังกลาวคือผูปวยและผูติดเชื้อ โดย
คัดกรองมาจากประชาชนที่ประเมินตนเองวามีความเสี่ยงระดับใดผานแอปพลิเคชันดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
๒.๒ โครงสรางการจัดการภายในแอปพลิเคชัน
ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ ทำการนำเสนอที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ โครงสร า งการจั ด การภายใน
แอปพลิเคชันประกอบดวย ๒ สวนหลัก ๆ คือ Front-End เก็บขอมูลที่ไดจากการ Tracking และสำหรับแสดงผล
ทั้งหมด และ Back-End สำหรับนำขอมูลมาทำการวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังรูปภาพที่๑.๑

๔

รูปภาพที๒่ ภาพรวมหลักการทำงานของแอปพลิเคชันหมอชนะ

๑. คุณศิลา สัจจินานนททำการชี้แจงขอมูลการทำงานของระบบ
โดยระบบจะนำขอมูลที่มีการจัดเก็บจะแบงออกเปน ๒ สวนคือ ขอมูลที่ระบุตัวตนได คือ หมายเลข
โทรศั พท และ ข อมูลที่ ไม สามารถระบุ ตัวตนได Location และ ขอมู ลที่ ผานการทำ Anonymous ID ซึ่งไม สามารถ
ยอนกลับไปยังผูใชงานได สำหรับขอมูลเบอรโทรศัพทจะมีการเขารหัสไวดวยกุญแจรหัสขอมูลที่สามารถเขาถึงไดขอมูล
ไดโดยกรมควบคุมโรคเทานั้น
๒. นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
Amazon จะทำการเก็บขอมูลทั้งหมด และ ทาง สพร. ตองรับผิดชอบตอขอมูลอยางไร ทางประธาน
คณะกรรมการฯไดชี้แจงขอมูลแกที่ประชุมทราบวา ปจจุบันทาง สพร. ถือสิทธิ Account ในการดูแลระบบของ Amazon
Web Services (AWS) และขอมูลที่จัดเก็บใน AWS จะเปนขอมูลที่เขารหัสแลว
๓. ผูชวยศาสตราจารยปยะบุตร บุญอรามเรือง สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สอบถามข อมูลเกี่ ยวกับการเขารหั สวา ใชเทคนิคอะไรในการเข ารหัสขอมูล และแนะนำให ระบุใน
เอกสารวากุญแจสาธารณะ (Public Key) อยูที่กรมควบคุมโรคและกุญแจสวนตัว (Private Key) อยูที่ใด ซึ่งไมอยากให
ระบุวาเปน Anonymous ID ไมสามารถระบุตัวตนได ทางคุณศิลา ชี้แจงวาการบันทึกขอมูล (Log) การเขาถึงขอมูลจะ
ทำการเป ดเผยเหมื อนกั บ ข อมู ลคำสั่ งในการเขี ยนโปรแกรม (Source Code) เพื่ อแสดงความโปร งใส และผู ช วย
ศาสตราจารยปยะบุตร บุญอรามเรือง สอบถามเรื่องการนำแอปพลิเคชันในจุดคัดกรอง กังวลวา ถามีความเสี่ยงจะไม
สามารถเขาใชบริการสถานที่ตาง ๆ ทางทานประธานคณะกรรมการฯ ไดชี้แจงขอมูลวา วัตถุประสงคหลักของแอปพลิเค
ชันดังกลาว พัฒนาขึ้นเพื่อใหผูที่มีความเสี่ยง เฝาระวังตนเอง ไมไดนำไปใชในการดังกลาว
๔. นายชัยชนะ มิตรพันธ ใหขอมูลตอที่ประชุมวา
ควรทำการ Declare Data Catalog ในระบบ เพื่อใหเห็นชัดเจนวา Data ใดเปน Privacy สวนใดเปน
Anonymous จัดเก็บไวที่ใด และใครสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดบาง ทางฝายเลขาฯ รับเรื่องดำเนินการตอไป

๕

๕. ศาสตราจารยพิรงรอง รามสูต สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
การ Profiling ขอมูล มีการดำเนินการอยางไร ประธานคณะกรรมการฯ ชี้แจงวา ขอมูลที่เก็บคือ ขอมูล
เบอรโทรศัพท โดยมีกรมควบคุมโรคสามารถเขาได เพื่อใชในกรณีเขาชวยหลือผูที่คาดวาใกลชิดผูติดเชื้อและตองเฝาระวัง
ไมไดมีการนำขอมูลไปใชประโยชน สวนเลขหมายโทรศัพทจะจัดเก็บเมื่อลงทะเบียน และขอมูลพิกัดจะเก็บเมื่อมีการ
เคลื่อนยายสถานที่เทานั้น
มติที่ประชุม รับทราบ
๒.๓ ผูขอรับการสนับสนุนขอมูลแอปพลิเคชัน หมอชนะ
ฝายเลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนขอมูลจากแอปพลิเคชัน
หมอชนะ โดยมีหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนไปแลวคือ ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต และองคกรอิสระ
นายแพทยไพโรจน บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ไดนำเสนอ
เกี่ยวกับระบบการจัดการสถานการณในระดับชุมชนตอสภาวะฉุกเฉินกับโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือ NIEMS-Care
โดยระบบดังกลาวเนนการสรางความรูและการมีสวนรวมของครัวเรือน ชุมชน จิตอาสา สถานประกอบการ อบต.
เทศบาล ซึ่งจะมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบออกเปน ผูแทนบาน ทำหนาที่ดูแลพฤติกรรมสมาชิกในบาน/เฝา
ระวังอาการและสัมผัส ผูใหญบาน/ผูนำชุมชน ดูพฤติกรรมชุมชนครัวเรือน/แนะนำผูมีพฤติกรรมเสี่ยง สพ.สต./
องคกรสุขภาพ ทำหนาที่สงเสริมปองกัน / ตรวจติดตามสุขภาพ/ ยืนยันบุคคลเสี่ยง นายก อบต/เทศบาล ทำ
หนาที่บริหารจัดการ สงเสริมบุคลากร กำหนดพื้นที่/อาคาร รพ.สนาม จัดหาทรัพยากร ประสาน ติดตามกำกับ
กักกัน สงตอ โดยมีรายละเอียดการทำงานดังรูปภาพที่ ๒

รูปภาพที่ ๓ ภาพการทำงานของระบบ NIEMS-Care

มติที่ประชุม รับทราบ

๖

๒.๔ สัญญาไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ (NDA)
ฝายเลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ
(NDA) ของผูที่เขาถึงขอมูลระบบแอปพลิเคชันหมอชนะ โดยมีรายชื่อดังนี้

สำหรับนักพัฒนาในลำดับที่ ๑๗ - ๒๓ เปนกลุมนักพัฒนาที่ไมไดเขาถึงขอมูลจึงไมไดลงนามในสัญญาไม
เปดเผยขอมูลที่เปนความลับ (NDA)
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน หมอชนะ
ฝายเลขานุการฯ ทำการนำเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน
หมอชนะ โดยจะแบงการจัดการออกเปน ๔ กลุมไดแก กลุมผูพัฒนาแอปพลิเคชัน ทีมปฏิบัติการ (Operation Teams)
การจัดการเรื่องคาใชจาย (Cost Management Team) และทีมประชาสัมพันธ ดังรูปภาพที่ ๔

รูปภาพที่ ๔ แนวทางการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน หมอชนะ

๗

มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ PDPA ของแอปพลิเคชัน หมอชนะ
ฝายเลขานุ การฯ นำเสนอที่ ประชุ มทราบเกี่ยวกับนโยบายความเปนสวนตัว ที่ สพร. จัดทำรางขึ้นมามี
ขอกำหนดทั้งหมด ๑๐ ขอ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ ๓.๓ นโยบายความเปนสวนตัว
มติทปี่ ระชุม คณะกรรมการมีขอเสนอแนะดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยปยะบุตร บุญอรามเรือง ใหขอมูลตอที่ประชุมวา
ตามหลักการของ Privacy Policy ควรระบุกิจกรรมในการดำเนินการและมีแสดงความยินยอมใหขอ มูล
จากผูใชงาน (Consent) กอนการใชงาน
๒. ศาสตราจารยพิรงรอง รามสูต ใหขอมูลตอที่ประชุมวา
การปรับขอมูลผูปวยใหเปนปจจุบันดำเนินการอยางไร การระบุความเสี่ยงของขอมูลสวนบุคคล
คุณศิลาไดชี้แจงขอมูลวา ในกรณีที่เปนสีสมและสีแดง มีการทำงานรวมกับกรมควบคุมโรค เพื่อทำการ
ประเมินความเสี่ยง โดยมีเกณฑการประเมินความเสี่ยงของแอปพลิเคชัน หมอชนะ มีรายละเอียดดังรูปภาพที่ ๕

*แบบสอบถามจะเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์ซงึ่ เป็นไปตามประกาศจากกรมควบคุมโรค
รูปภาพที่ ๕ เกณฑการประเมินความเสี่ยงของแอปพลิเคชัน หมอชนะ

๓. นายชัยชนะ มิตรพันธ ใหขอมูลตอที่ประชุมวา
ควรจัดทำเอกสารประกาศความเปนสวนตัว Privacy Notice เพื่อขอคำยินยอมจากเจาของขอมูล ฝาย
เลขานุการฯรับเรื่องนำไปปรับใชตอไป

