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รัฐบาลไดขอความรวมมือประชาชนท่ีมีโทรศัพทท่ีสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันไดใหดาวนโหลด                         

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”ไวดวย ซ่ึงมีประโยชนมากเพราะชวยตามเรื่องการเคลื่อนท่ีของประชาชน เพ่ือปองกัน

การแพรกระจายของโรคโควิด-19 หากไมมีการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ก็ไมมีความผิด แตอาจเกิดความยากลําบากใน

การตรวจสอบประวัติเดินทาง จึงไดมีการรณรงคเชิญชวนใหคนไทยใชงานแอปพลิเคชันหมอชนะ ซ่ึงบริษัท                     

ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีไดยกเวนคาดาตาหรือใหใชอินเทอรเน็ตได โดยไมคิดคาใชจายสําหรับการใชงานแอป

ฯ หมอชนะดวย เพ่ือลดภาระของผูใชงาน 

ประเทศไทยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันหลายรูปแบบเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                  

โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Covid-19) ท้ังแอปฯ  หมอชนะ (Morchana) ไทยชนะ (Thaichana)                              

ไทยแลนดพลัส ThailandPlus และ Away Covid-19 ในแอปฯไลน ซ่ึงแตละแอปฯ มีการใชงานท่ีแตกตางกัน                

แตสามารถใชงานสนับสนุนกันได  

ปจจุบัน ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามคําสั่งของศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณฉุกเฉินดาน

ความม่ันคงท่ี 2/2564 เรื่อง การปฏิบัติตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 12) กําหนดใหติดตั้งแอปฯ  หมอชนะ ควบคูกับแอปฯ ไทยชนะ 

เพ่ือปองกันการระบาดระลอกใหมของโรคโควิด-19 ท่ีกําลังแพรกระจายอยางรวดเร็วแทบจะท่ัวประเทศสงผลใหมี

ผูติดเชื้อจํานวนมาก  

แอปฯ หมอชนะ เปนการพัฒนารวมกันระหวางประชาชน เอกชนและภาครัฐ มีกรมควบคุมโรคเปน                   

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงประมวลผลขอมูล โดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) การทํางาน

ของแอปฯ หมอชนะใชหลักการการติดตามผูติดเชื้อและผูมีความเสี่ยง หรือ contact tracing โดยจะใชเทคโนโลยี 

GPS ระบุตําแหนงและใช Bluetooth เปนสัญญาณรับสงขอมูล เพ่ือบันทึกประวัติการเดินทางของผูใชงานท้ังเวลา

และสถานท่ี หรือ Timeline และเม่ือเกิดความเสี่ยงในพ้ืนท่ีหรือจุดท่ีพบความเสี่ยง ระบบการทํางานของหมอชนะ

จะแจงไปยังกลุมผูใชงานท่ีมีประวัติสัมผัสหรือเขาใกลกับผูติดเชื้อโควิด-19 เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติตนท่ีถูกตอง  โดย

คํานึงถึงเสรีภาพของผูใชงานและไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล ซ่ึงในการเก็บขอมูลสวนบุคคลของแอปฯ หมอชนะนั้น



จะเปนการเก็บเทาท่ีจําเปนและจะไมมีการบันทีกชื่อ รวมท้ังเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน แตเปนการขอให

ถายรูปเพ่ือแสดงความเปนตัวตนเพ่ือใชกําหนดรหัส คิว อาร (QR Code) ประจําตัวของผูใชงานเพ่ือชวยใหผูใชงาน

ไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเทานั้น และหลังจากสถานการณการระบาดของ โควิด-19 สิ้นสุด

ลง ขอมูลจะถูกลบหรือทําลายภายใน 30 วัน  

 

แอปฯ  หมอชนะแสดงระดับความเสี่ยงของผูใชงานเปน 4 สี คือ   

 สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงต่ํามาก สามารถใชชีวิตตามปกติ แตใหปฏิบัติตามขอกําหนดของกรมควบคุม

โรคอยางเครงครัด 

 สีเหลือง หมายถึงความเสี่ยงต่ํา ใชชีวิตตามปกติ แตตองระมัดระวัง และปฏิบัติตามขอกําหนดของกรม

ควบคุมโรคอยางเครงครัด 

 สีสม หมายถึงความเสี่ยงปานกลาง ใหกักตัวอยูบานใหครบ 14 วัน โดยเฝาระวังสํารวจอาการตนเอง หาก

มีอาการควรรีบไปโรงพยาบาลทันที 

 สีแดง หมายถึงความเสี่ยงสูงมาก อาจเพราะมีอาการปวย มีประวัติเดินทางไปตางประเทศ หรือใกลชิดผูมี

ความเสี่ยงในชวง 14 วันท่ีผานมา จะตองรีบไปโรงพยาบาลเพ่ือตรวจโรคทันที 

ท้ังนี้ จํานวนผูใชงานแอปฯ หมอชนะมีผลตอการปรับเปลี่ยนคาสีในพ้ืนท่ีแบบเรียลไทม กลาวคือ ยิ่งมี

ผูใชงานมาก ประสิทธิภาพก็จะมากข้ึนตามลําดับ เพราะจะทําใหระบบมีฐานขอมูลเพียงพอสําหรับการแจงเตือนได

อยางรวดเร็วจากการเปดใชงานผาน GPS และ Bluetooth ของผูใชงานเม่ืออยูในพ้ืนท่ีตาง ๆ  

สวนแอปฯ ไทยชนะ เปนของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค) พัฒนาโดยธนาคารกรุงไทย เปนแอปฯ ท่ีจัดเก็บขอมูลผานการเช็กอินและเช็กเอาทตามสถานท่ีตาง ๆ โดย

ใช QR Code และหากผูใชไมไดติดตั้งแอปฯ ไทยชนะก็สามารถสแกน QR Code เพ่ือเช็กอินและเช็กเอาทได 

เพียงกรอกเบอรโทรศัพทลงในระบบเทานั้น และถาผูใชงานเดินทางไปพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง จะมีการแจงผูใชงาน

ผานทาง SMS และโทรศัพท   

เม่ือนําแอปฯ หมอชนะมาใชงานรวมกับการสแกน QR Code ของแอปฯ ไทยชนะเพ่ือเช็กอินตามสถานท่ี

ตาง ๆ จะทําใหบันทึกการเดินทางของผูใชงานแมนยําและเท่ียงตรงยิ่งข้ึน สามารถท่ีจะสืบคนเสนทางการเดินทาง

ยอนหลังได ซ่ึงจะชวยใหกรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทยสามารถสอบสวนโรค จัดลําดับความเรงดวน

และวางมาตรการในการรักษาหรือสงตรวจบุคคลผูนั้นไดอยางรวดเร็ว และท่ีสําคัญยังชวยลดความเสี่ยงในการติด

เชื้อของบุคลากรทางการแพทยดวย แตแอปฯ หมอชนะมีขอจํา กัดเรื่องการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ของ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี เม่ือเปดใชสัญญาณ GPS และ Bluetooth ขณะท่ีปญหาของ แอปฯ ไทยชนะ คือ การลืมหรือไม

สแกน QR Code กอนเขาพ้ืนท่ีนั้น ๆ  



สําหรับนักทองเท่ียวตางชาติหรือชาวตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทยตามนโยบายเปดรับนักทองเท่ียว

ประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist Visa นั้น มีการพัฒนาแอปฯ ไทยแลนดพลัส เพ่ือระบุความเสี่ยง ติดตาม

และแจงเตือนดวยเชนกันเพ่ือสรางความม่ันใจและความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียวและประชาชนคนไทยในการ

เดินทางไปยังท่ีตาง ๆ โดยสถานทูตไทยท่ีประเทศตนทางจะเปนผูใหขอมูลการติดตั้งแอปฯ เม่ือเดินทางมาถึงดาน

ควบคุมโรค จะมีการตรวจสอบการติดตั้งแอปฯ ของนักทองเท่ียวหรือชาวตางชาติ และแจงใหเปดใชงานตลอด

ระยะเวลาท่ีอยูในประเทศ ผานเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth เพ่ือบันทึกการเดินทางประจําตัวของผูใชงาน 

อีกนวัตกรรมหนึ่งท่ีนาสนใจไมแพกัน คือ อะเวย โควิด (@Away Covid-19) ของบริษัท แมพพิเดีย จํากัด 

พัฒนาข้ึน โดยทีมงานท่ีเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรหรือ GIS การทํางานของ @Away Covid-19  

จะเปนการแจงเตือนกอนเขาพ้ืนท่ีมีการระบาดหรือเสี่ยงตอการะบาดของ Covid-19 สามารถใชงานไดโดยการเพ่ิม

เพ่ือนในแอปฯ ไลน  @Away Covid-19 

  @Away Covid-19 มีเมนูการใชงานใหเลือกตั้งแตการเตือนกอนเขาใกลพ้ืนท่ีพบการระบาด จํานวน

ผูปวยหรือผูติดเชื้อในพ้ืนท่ีนั้น การบันทึกเสนทาง เม่ือออกจากบาน นอกจากนี้ ยังรายงานสถิติผูติดเชื้อในประเทศ

ไทยรายวันตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  การคนหาสถานพยาบาลท่ีใกลท่ีสุด แตขอควรรูในการใชงาน 

Away Covid-19 คือ ขอมูลจุดท่ีปรากฏบนแผนท่ีอิงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น สวนจุดบนแผน

ท่ีไมจําเปนตองมีความเสี่ยงเสมอไปเพราะอาจดําเนินการฆาเชื้อทําความสะอาดตามมาตรการปองกันโควิดแลว 

และขอมูลจุดจะไมถูกแสดงบนแผนท่ีอีกตอไปหลังจากครบ 14 วัน นับตั้งแตการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

ประเทศเพ่ือนบานอาเซียนของไทยอยางสิงคโปรก็นําเทคโนโลยี contact tracing มาใชในการควบคุม

โรคโควิด-19 ดวยเชนกัน สิงคโปร ซ่ึงเปนประเทศท่ีไดรับการชื่นชมจากองคการอนามัยโลกในการรับมือกับโควิด-

19 ไดดีและประเทศตาง ๆ ควรศึกษาเปนแบบอยางนั้น ไดพัฒนาแอปฯ  เทรซ ทูเกตเตอร (TraceTogether 

Covid-19) เปนเครื่องมือในการสอบสวนโรคเพ่ือควบคุมการระบาด โดยกอนท่ีจะมีการพัฒนาแอปฯ นี้ สิงคโปรใช

การเช็กอินผานระบบดิจิทัล หรือ SafeEntry ซ่ึงการทํางานคลายกับแอปฯ ไทยชนะของไทย ตอมาสิงคโปรได

ประกาศใหผูใชงานใชควบคูกันไปเพ่ือความแมนยํายิ่งข้ึน ในการทํางานของแอปฯ เทรซ ทูเกตเตอร ผูใชงานตอง

เปดสัญญาณ Bluetooth เม่ือเปดใชงานเพ่ือใหแอปฯ เก็บขอมูลสัญญาณ Bluetooth จากผูใชงานคนอ่ืน ๆ ท่ีอยู

ใกลเคียง เพ่ือใหสามารถติดตามตัวได หากพบผูใชงานคนใดติดเชื้อและมีผูสัมผัสใกลชิด  

ขอมูลจากหนังสือพิมพออนไลน South China Morning Post เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 ระบุวา แอป

ฯ เทรซ ทูเกตเตอร ของสิงคโปรอาจนับเปนแอปฯ สอบสวนโรคโควิด-19 ท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุดของโลก 

เพราะขณะนี้ มีชาวสิงคโปรใชงานแลวประมาณรอยละ 70 และสมัครเพ่ือใชงานประมาณ 5.7 ลานคน แมวา 

รัฐบาลสิงคโปรไมไดออกกฎบังคับใหทุกคนตองใชแอปฯ ดังกลาว แตเชื่อกันวา นาจะมาจากการเตือนของรัฐบาล

ท่ีวา สถานท่ีสาธารณะ หางสรรพสินคา รานคาและรานอาหารตาง ๆ จะไมอนุญาตใหผูท่ีไมใชงานแอปฯ เขาใช

บริการในสถานท่ีเหลานี้  



ในชวงแรกของการเปดตัวแอปฯ เทรซ ทูเกตเตอร สิงคโปรมีปญหาประชาชนไมตองการติดตั้งแอปฯ 

เพราะมีความกังวลเรื่องการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ความเชื่อม่ันในผูพัฒนาแอปฯ  และปญหาแบตเตอรี่

โทรศัพทเคลื่อนท่ีหมดเร็ว เ ม่ือตองเปดสัญญาณ Bluetooth รวมท้ังปญหาท่ีผูสูงอายุและเด็กไมมี

โทรศัพทเคลื่อนท่ีใช แตทางการสิงคโปรไดยืนยันหนักแนนกับประชาชนวา จะไมมีการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

พรอมกับจัดหาอุปกรณพกพา หรือ Token ท่ีจะสงสัญญาณแยกจากโทรศัพทแจกจายใหแกผูท่ีวิตกวา แบตเตอรี่

โทรศัพทหมดเร็ว ผูสูงอายุและเด็กท่ีไมมีโทรศัพทใชใหครบทุกคนภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธนี้ คาดกันวา มาตรการ

ดังกลาวจะทําใหมีชาวสิงคโปรเกือบรอยละ 90 ใชเทรซ ทูเกตเตอร ซ่ึงจะชวยใหการกระจายขอมูลผานสัญญาณ 

Bluetooth ในพ้ืนท่ีใกลๆ กันไดมากข้ึนตามไปดวย  

ดังนั้น ในขณะท่ีสถานการณการระบาดระลอกใหมของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังไมยุติ การติดตั้ง

และเปดใชงานแอปฯ หมอชนะควบคูกับแอปฯ ไทยชนะ จึงเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพท่ีประชาชนคนไทย

สามารถรวมมือรวมใจกันทําให เปนสวนหนึ่ งของการใชชีวิตประจําวันเ ม่ือเดินทางไปสถานท่ีตาง ๆ 

นอกเหนือไปจากการเวนระยะหาง สวมหนากากอนามัย หม่ันลางมือและตรวจวัดอุณหภูมิเพ่ือหยุดยั้งการระบาด 

  

**************** 

 


