
๑ 

 
รายงานการประชุม  

คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
วันศุกรท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ณ หองประชุมวิภาวดี สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
ช้ัน ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ๑๐๘ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 
คณะกรรมการผูมาประชุม 
๑. นายสุพจน    เธียรวุฒิ  ประธานกรรมการ 
๒. นายแพทยยงเจือ   เหลาศิริถาวร ผูแทนรองประธานกรรมการ 
๓. นางณพิชญา   เทพรอด  เลขานุการ 
๔. นาย พิสิษฐ    ปยพสุนทรา  ผูชวยเลขานุการ 
๕. นายสรรพัชญ   ศรีสุพรรณ ผูชวยเลขานุการ 
๖. นายฉัตรชยั   คุณปติลักษณ  
๗. นายชัยชนะ   มิตรพันธ  
๘. ผูชวยศาสตราจารยปยะบตุร บุญอรามเรือง  
๙. ศาสตราจารยพิรงรอง  รามสูต    
 
คณะกรรมการผูไมมาประชุม 
๑. ศาสตราจารยกำชัย  จงจกัรพันธ (ลาการประชุม) 
๒. นายทวีศิลป   วิษณุโยธิน (ลาการประชุม)  
๓. นายศักดิ์ณรงค  แสงสงาพงศ (ลาการประชุม)  

 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการผูเขารวมประชุม 
๑. นายพันธศักดิ์   ศิริรัชตพงษ  
 
ผูเขารวมประชุม 
๑.  นายแพทยไพโรจน   บุญศิริคำชัย  รองเลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
๒. นายกิตติ    วงศถาวราวัฒน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
๓. นางสาวจีรณา   นอยมณี  ผูเชี่ยวชาญ๒ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
๔. นายศุภชัย    ลิมทวีสมเกียรติ นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส๑ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
๕. นายเมฆินทร   วรศาสตร นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส๑ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
๖. นางสาวพิมพลักษณ   กลางวิชิต นักวิจัย๒ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
๗. นางสาวณัฐฐา   สักกะวงศ นักวิจัย๒ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
๘. นางสาวสุนิดา   ออนดีสวัสดิ์ ผูแทนจากบริษัทโอกีวี่ 
๙. นายบรรยง    หอมอบ  ผูแทนจากบริษัทโอกีวี่ 
 
ผูช้ีแจง 
๑. นายศิลา    สัจจินานนท 
 
 



๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ นาิกา 

เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลวนายสพุจน  เธียรวุฒิ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล
แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ไดกลาวเปดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการ
ประชุมไดดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหตอท่ีประชุม 
 ๑.๑  ภาพรวม ท่ีมา และ ความสำคัญ 

ประธานคณะกรรมการฯ แจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับภาพรวม ท่ีมา และความสำคัญของเก่ียวกับ
การดำเนินโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตามและประเมินผูท่ีมีความเสี่ยงตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ในชื่อ “หมอชนะ” หรือ “Mor Chana” โดยไดอธิบายใหคณะกรรมการทราบถึงท่ีมาของการพัฒนา       
แอปพลิเคชัน โดยไดรับความรวมมือจากภาคเอกชน ภาครัฐ และไดรับความรวมมือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ในการนำแอปพลิเคชันดังกลาวไปใชงานหลังมีการปลด 
Lockdown  พรอมนำเสนอฟงกชันการทำงาน และแผนภาพประโยชนของแอปพลิเคชัน  

            

 
รูปภาพท่ี๑ ภาพรวมและประโยชนของแอปพลิเคชนัหมอชนะ 

 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 



๓ 

 
๑.๒  คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
 สืบเนื่องจากการจัดทำแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เพ่ือเปนเครื่องมือทางเทคโนโลยีสำหรับ

สนับสนุนการเฝาระวังและการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใชวิเคราะหความเสี่ยง
เบื้องตันของการติดเชื้อรสโคโรนา ๒๐๑๙ และแจังเตือนประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเฝา
ระวัง ปองกันโรคติดตออันตราย ซ่ึงการดำเนินการดังกลาวจำเปนตองอาศัยการจัดการดานธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐ (Data Governance for Government) และการคุมครองสิทธิในขอมูลสวนบุคคลของประชาชน จึงมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลแอปพลิเคชัน “ หมอชนะ”  

 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

๒.๑  ภาพรวมของแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” พรอมปริมาณผูใชงาน 
 ฝายเลขานุการฯนำเสนอภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” พรอมปริมาณผูใชงาน โดย

มีทางคุณศิลา สัจจินานนทรวมใหขอมูลแกคณะกรรมการทราบ สำหรับยอดดาวนโหลด ณ วันท่ี 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 ท่ีจะนำมาใชประเมินความเสี่ยง 
 

๑. นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
การพัฒนาแอปพลิเคชันดังกลาว เปนเรื่องท่ีดีและการพัฒนาแอปพลิเคชันในเรื่องดังกลาวมีออกมา

ใหบริการหลากหลาย และหนวยงานใดเปนผูดูภาพรวมของแอปพลิเคชันท้ังหมด ทางประธานคณะกรรมการไดชี้แจงท่ี
ประชุมทราบ เรื่องเจาภาพหลักในการดูแลและควบคุมโรคไวรัส Covid-19 คือ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ใน
การนำแอปพลิเคชันดังกลาวไปใชงานหลังมีการเปดเมือง และทางนายแพทยยงเจือ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติม เก่ียวกับ       
แอปพลิเคชันดังกลาวจะนำมาใชกับกลุมเปาหมายหลักท่ีใชบริการแอปพลิเคชันดังกลาวคือผูปวยและผูติดเชื้อ โดย      
คัดกรองมาจากประชาชนท่ีประเมินตนเองวามีความเสี่ยงระดับใดผานแอปพลิเคชันดังกลาว 
   

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  

 ๒.๒  โครงสรางการจัดการภายในแอปพลิเคชัน 

  ฝายเลขานุการฯ  ทำการนำเสนอท่ีประชุมทราบเก่ียวกับโครงสรางการจัดการภายใน                
แอปพลิเคชันประกอบดวย ๒ สวนหลัก ๆ คือ Front-End เก็บขอมูลท่ีไดจากการ Tracking และสำหรับแสดงผล
ท้ังหมด และ Back-End สำหรับนำขอมูลมาทำการวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังรูปภาพท่ี๑.๑ 



๔ 

 

 
รูปภาพท่ี๒ ภาพรวมหลักการทำงานของแอปพลิเคชนัหมอชนะ 

 

๑. คุณศิลา สจัจินานนททำการชี้แจงขอมูลการทำงานของระบบ 
โดยระบบจะนำขอมูลท่ีมีการจัดเก็บจะแบงออกเปน ๒ สวนคือ ขอมูลท่ีระบุตัวตนได คือ หมายเลข

โทรศัพท และ ขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนได Location และ ขอมูลท่ีผานการทำ Anonymous ID ซ่ึงไมสามารถ
ยอนกลับไปยังผูใชงานได สำหรับขอมูลเบอรโทรศัพทจะมีการเขารหัสไวดวยกุญแจรหัสขอมูลท่ีสามารถเขาถึงไดขอมูล
ไดโดยกรมควบคุมโรคเทานั้น 

 
๒. นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

Amazon จะทำการเก็บขอมูลท้ังหมด และ ทาง สพร. ตองรับผิดชอบตอขอมูลอยางไร ทางประธาน
คณะกรรมการฯไดชี้แจงขอมูลแกท่ีประชุมทราบวา ปจจุบันทาง สพร. ถือสิทธิ Account ในการดูแลระบบของ Amazon 
Web Services (AWS) และขอมูลท่ีจัดเก็บใน AWS จะเปนขอมูลท่ีเขารหัสแลว 

 
๓. ผูชวยศาสตราจารยปยะบุตร บญุอรามเรือง  สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

สอบถามขอมูลเก่ียวกับการเขารหัสวา ใชเทคนิคอะไรในการเขารหัสขอมูล และแนะนำใหระบุใน
เอกสารวากุญแจสาธารณะ (Public Key) อยูท่ีกรมควบคุมโรคและกุญแจสวนตัว (Private Key) อยูท่ีใด ซ่ึงไมอยากให
ระบุวาเปน Anonymous ID ไมสามารถระบุตัวตนได  ทางคุณศิลา ชี้แจงวาการบันทึกขอมูล (Log) การเขาถึงขอมูลจะ
ทำการเปดเผยเหมือนกับขอมูลคำสั่งในการเขียนโปรแกรม (Source Code) เพ่ือแสดงความโปรงใส และผูชวย
ศาสตราจารยปยะบุตร บุญอรามเรือง สอบถามเรื่องการนำแอปพลิเคชันในจุดคัดกรอง กังวลวา ถามีความเสี่ยงจะไม
สามารถเขาใชบริการสถานท่ีตาง ๆ  ทางทานประธานคณะกรรมการฯ ไดชี้แจงขอมูลวา วัตถุประสงคหลักของแอปพลิเค
ชันดังกลาว พัฒนาข้ึนเพ่ือใหผูท่ีมีความเสี่ยง เฝาระวังตนเอง ไมไดนำไปใชในการดังกลาว 

 
๔. นายชยัชนะ  มิตรพันธ ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา  

ควรทำการ Declare Data Catalog ในระบบ เพ่ือใหเห็นชัดเจนวา Data ใดเปน Privacy สวนใดเปน 
Anonymous จัดเก็บไวท่ีใด และใครสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดบาง ทางฝายเลขาฯ รับเรื่องดำเนินการตอไป  
 



๕ 

 
๕. ศาสตราจารยพิรงรอง รามสูต สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม  

การ Profiling ขอมูล มีการดำเนินการอยางไร ประธานคณะกรรมการฯ ชี้แจงวา ขอมูลท่ีเก็บคือ ขอมูล
เบอรโทรศัพท โดยมีกรมควบคุมโรคสามารถเขาได เพ่ือใชในกรณีเขาชวยหลือผูท่ีคาดวาใกลชิดผูติดเชื้อและตองเฝาระวัง 
ไมไดมีการนำขอมูลไปใชประโยชน สวนเลขหมายโทรศัพทจะจัดเก็บเม่ือลงทะเบียน และขอมูลพิกัดจะเก็บเม่ือมีการ
เคลื่อนยายสถานท่ีเทานั้น 

 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

๒.๓  ผูขอรับการสนับสนุนขอมูลแอปพลิเคชัน หมอชนะ 

ฝายเลขานุการฯ นำเสนอท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการขอรับการสนับสนุนขอมูลจากแอปพลิเคชัน 
หมอชนะ โดยมีหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนไปแลวคือ ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต และองคกรอิสระ  

นายแพทยไพโรจน บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ไดนำเสนอ
เก่ียวกับระบบการจัดการสถานการณในระดับชุมชนตอสภาวะฉุกเฉินกับโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือ NIEMS-Care 
โดยระบบดังกลาวเนนการสรางความรูและการมีสวนรวมของครัวเรือน ชุมชน จิตอาสา สถานประกอบการ อบต.
เทศบาล ซ่ึงจะมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบออกเปน ผูแทนบาน ทำหนาท่ีดูแลพฤติกรรมสมาชิกในบาน/เฝา
ระวังอาการและสัมผัส ผูใหญบาน/ผูนำชุมชน ดูพฤติกรรมชุมชนครัวเรือน/แนะนำผูมีพฤติกรรมเสี่ยง สพ.สต./
องคกรสุขภาพ ทำหนาท่ีสงเสริมปองกัน/ ตรวจติดตามสุขภาพ/ ยืนยันบุคคลเสี่ยง นายก อบต/เทศบาล ทำ
หนาท่ีบริหารจัดการ สงเสริมบุคลากร กำหนดพ้ืนท่ี/อาคาร รพ.สนาม จัดหาทรัพยากร ประสาน ติดตามกำกับ 
กักกัน สงตอ โดยมีรายละเอียดการทำงานดังรูปภาพท่ี ๒ 

 
รูปภาพท่ี ๓ ภาพการทำงานของระบบ NIEMS-Care 

 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 



๖ 

 
๒.๔  สัญญาไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ (NDA) 

   ฝายเลขานุการฯ นำเสนอท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการลงนามในสัญญาไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ 
(NDA) ของผูท่ีเขาถึงขอมูลระบบแอปพลิเคชันหมอชนะ โดยมีรายชื่อดังนี้ 

 

สำหรับนักพัฒนาในลำดับท่ี ๑๗ - ๒๓ เปนกลุมนักพัฒนาท่ีไมไดเขาถึงขอมูลจึงไมไดลงนามในสัญญาไม
เปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ (NDA) 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน หมอชนะ 
ฝายเลขานุการฯ ทำการนำเสนอท่ีประชุมทราบเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน 

หมอชนะ โดยจะแบงการจัดการออกเปน ๔ กลุมไดแก กลุมผูพัฒนาแอปพลิเคชัน  ทีมปฏิบัติการ (Operation Teams) 
การจัดการเรื่องคาใชจาย (Cost Management Team) และทีมประชาสัมพันธ ดังรูปภาพท่ี ๔ 

  
รูปภาพท่ี ๔ แนวทางการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน หมอชนะ 



๗ 

 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 
๓.๓  PDPA ของแอปพลิเคชัน หมอชนะ  
ฝายเลขานุการฯ นำเสนอท่ีประชุมทราบเก่ียวกับนโยบายความเปนสวนตัว ท่ี สพร. จัดทำรางข้ึนมามี

ขอกำหนดท้ังหมด ๑๐ ขอ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ ๓.๓ นโยบายความเปนสวนตัว 
  
มติท่ีประชุม   คณะกรรมการมีขอเสนอแนะดังนี้  
 
๑. ผูชวยศาสตราจารยปยะบุตร บญุอรามเรือง  ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา 

ตามหลักการของ Privacy Policy ควรระบุกิจกรรมในการดำเนินการและมีแสดงความยนิยอมใหขอมูล
จากผูใชงาน (Consent) กอนการใชงาน 

 
๒. ศาสตราจารยพิรงรอง รามสูต ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา 

การปรับขอมูลผูปวยใหเปนปจจุบันดำเนินการอยางไร การระบุความเสี่ยงของขอมูลสวนบุคคล  
คุณศิลาไดชี้แจงขอมูลวา ในกรณีท่ีเปนสีสมและสีแดง มีการทำงานรวมกับกรมควบคุมโรค เพ่ือทำการ

ประเมินความเสี่ยง โดยมีเกณฑการประเมินความเสี่ยงของแอปพลิเคชัน หมอชนะ มีรายละเอียดดังรูปภาพท่ี ๕ 
 

 
 

รูปภาพท่ี ๕ เกณฑการประเมินความเสี่ยงของแอปพลิเคชัน หมอชนะ 

 
๓. นายชยัชนะ  มิตรพันธ ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา  

ควรจัดทำเอกสารประกาศความเปนสวนตัว Privacy Notice เพ่ือขอคำยินยอมจากเจาของขอมูล ฝาย
เลขานุการฯรับเรื่องนำไปปรับใชตอไป 

 
 

*แบบสอบถามจะเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณซ์ึง่เปน็ไปตามประกาศจากกรมควบคมุโรค 
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