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អភិបាលកិច្ចសន្តិសុខអិុនធើណិតនៅកម្ពុជា៖ 
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងអាទិភាពទៅអនាគត 

ប្ទ្សកម្ពុជាកំពុងខិតខំពង្ឹងអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខតាមអុិនធើណិត ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដ្លអាចកើតមានពី
ទំនាក់ទំនងសកលកាន់ត្ខ្លាំងឡើង ខ្តុលា ឆ្នាំ២០១៩

ស្ចក្តីផ្តើម
អត្ថបទន្ះ ពិភាក្សាពីបញ្ហា សុវត្ថភិាព អិុនធើណិត 

បទល្មើស  តាម អិុនធើណិត និង អភិបាលកិច្្ចសន្តសុិខ 
អុិនធើណិត ដោយ ពិនិត្យ ឡើងវិញ   ពី គោល   
នយោបាយ និង ប្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច  នាព្ល បច្ចប្ុបន្ន    
នៅ កម្ពុជា  និង  នៅ ប្ទ្ស  អាស៊ាន ដទ្ទៀត 
ព្មទំាង   ធ្វើការ  វាយតម្ល ្ពី យុទ្ធសស្ត ្ និង ផ្នការ      
រ បស់ក្សួងនានា មជ្ឈមណ្ឌល ស្វជ្វ និង 
ក្ុមហ៊ុន អន្តរជាតិធំៗ។

បុគ្គល ស្ថាប័នរដ្ឋ និងអង្គការនានា កាន់ត្ 
ពឹង ផ្អ្ក ខ្លាំងឡើង ទៅលើប្ព័ន្ធអ្កូបច្ច្កវិទ្យា  
ស្មុគស្មាញ ដើម្បីប្ស្័យទាក់ទង និងធ្វើ អន្តរកម្ម   
ជាមួយអ្នក  មានជំនាញដូចគ្នា ដ្គូ អាជីវកម្ម 
និង  អតិថិជន, ច្ករំល្ក និង ទទួល បាន 
ព័ត៌មាន, ផ្តល់ ទិន្នន័យ  សម្ប់ ក្លំអ  ការ សម្ច ចិត្ត និង    
លទ្ធផល, និង បង្កើន លទ្ធភាពឈោងដល់ និង ផលចំណ្ញ។ 
ប្ព័ន្ធបច្ច្កវិទ្យា ឌីជីថល កាន់ត្ ចាំបាច់ ឡើង ទៀត  ក្នុងព្ល 
មាន ជំងឺឆ្លង រាលដាល  ដូច  កូវីដ១៩ នាព្លបច្ចុប្បន្ន។ ក្នុងព្ល 
ជាមួយគ្នា ការវាយ ប្ហារ តាមអុិនធើណិត បានកើតមានឡើង 
កាន់ត្ ញឹកញាប់ និង   ធ្ងន់ធ្ងរ។ ទាំងបុគ្គល ឯកជន អ្នកនយោបាយ 
សមាជិក ក្ុម ប្ឹក្សា ភិបាល និង អ្នក គ្ប់គ្ងអង្គភាព កាន់ត្ 
បាន  ដឹងច្បាស់ថា នវានុវត្តន៍ ផ្អ្ក លើ បច្ច្កវិទ្យា និងគំនិត 
ផ្តួចផ្តើមផ្ស្ងៗ វាបើកច្ក នាំ ឲ្យ មាន ហានិភ័យ តាមអុិនធើណិត 
និងបញ្ហាប្ឈម កាន់ត្ធំ ផ្ន្ក អភិបាលកិច្ច។

ដោយសរវាជាប្ធានបទថ្មីសម្ប់កម្ពុជា ការសិក្សាន្ះ 
មានគោលដៅលើកកម្ពស់ចំណប់អារម្មណ៍ និងបំផុសកិច្ចសន្ទនា 
ដ៏មានប្យោជន៍ តាមការសម្ួលឲ្យលទ្ធផលស្វជ្វបាន
ជ្ប   ទៅដល់អ្នកកសងនយោបាយ មន្ត្ីរដា្ឋាភិបាល និងអ្នក 
ដឹកនាំ  សហគ្ស សម្ប់ការកសងយុទ្ធសស្ត្ និងការ បង្កើត 
និង ក្លំអក្បខ័ណ្ឌសន្តិសុខអុិនធើណិតរបស់ខ្លួន (ពោលគឺ 

អភិបាលកិច្ច បច្ច្កវិទ្យា សមត្ថភាព និងសហប្តិបត្តិការ)។ 
អ្នកនិពន្ធ សង្ឃឹមថា អ្នកស្វជ្វ និងអ្នកអនុវត្តជាក់ស្ត្ង អាច 
ជួយ ពង្ីកលទ្ធផលរកឃើញទាំងន្ះ និងតាមទាន់  បច្ច្កវិទ្យា 
ថ្មីៗ និងការផ្លាស់ប្តូរបច្ច្កវិទ្យាយ៉ាងលឿននៅកម្ពុជា។ 

សន្តសុិខអិុនធើណិតនៅកម្ពជុា និងនៅក្នងុ
សកលលោក

កម្ពុជាមានស្ដ្ឋកិច្ចកើនឡើងយ៉ាងលឿន ដល់ ៧,៥% 
នៅឆ្នាំ២០១៨ (World bank 2019) ពោលគឺកើនឡើងលឿន 



2

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៣ ២០១៩

បំផុត  ក្នុងតំបន់អាស៊ាន និងស្ថិតក្នុងចំណោមប្ទ្សមាន ស្ដ្ឋកិច្ច  
កើនឡើងលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោក។ ទន្ទឹមនឹង   កំណើន  
ស្ដ្ឋកិច្ច   គួរកោតសរសើរន្ះ ស្ថាប័នរដ្ឋ ក្ុមហ៊ុន និងអង្គការ 
នានា   នៅកម្ពុជា កំពុងពង្ីកការប្ើប្ស់បច្ច្កវិទ្យា  យ៉ាងលឿន    
(រូបភាព១)។ កំណើនការប្ើប្ព័ន្ធឌីជីថលន្ះ ជំរុញឡើង 
ជា សំខន់  ដោយសរប្ជាជនកម្ពុជាមួយភាគធំមានវ័យក្ម្ង 
ពោលគឺ មានអាយុមធ្យម (median age)  ត្ឹម ២៥,៦ឆ្នាំ។ 

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ ដល់ ២០១៩ ចំនួនអ្នកប្ើប្ស់ បណ្តាញ 
សង្គមកើន ៧១% ពី ៤,៩លាននាក់ ដល់ ៨,៤លាននាក់ គឺ 
ជិត  ដល់ ពាក់កណ្តាលន្ប្ជាជនសរុប (Kepios Analysis 
2019)។ ស្ថិតិទាំងន្ះ បង្ហាញពី ស្ថានភាពល្អក្នុងប្ទ្ស 
ទាំងមូល ក៏ ពិតម្ន ប៉ុន្ត្ការជឿនលឿនយ៉ាងឆប់រហ័សខង 
ផ្ន្ក   បច្ច្កវិទ្យាប្បន្ះម្ន អាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាងយរងគ្ះ 
ដោយសរ  ការវាយប្ហារ តាម  អុិនធើណិត បើសិន ពុំមាន ការ 
ក្លំអ ក្ប ខ័ណ្ឌសន្តិសុខ អុិនធើណិត នោះទ្។  ជនល្មើសតាម 
អុិនធើណិត  កំពុងប្ើប្ស់ឧបករណ៍កាន់ត្ទំនើប និងងយ 
ពង្ីកថ្ម ដើម្បី ជ្ៀតចូល យកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្ើ 
អុិនធើណិត ហើយ ពួកវាសម្ច បាន លទ្ធផលមួយចំនួន។

ជនល្មើសតាមអុិនធើណិត (បុគ្គលឯកជន អ្នកសកម្ម វាយលុក 
និង/ឬ ជនល្មើសមានរដ្ឋជួយឧបត្ដម្ភ) ត្ងផ្តោតលើតំណ (link)
ខ្សាយបំផុតក្នុងអុិនធើណិត ពោលគឺ តាមធម្មតាក្ុមហ៊ុនធំៗ 
ត្ងរងគ្ះ ច្ើន ពី ការ វាយ ប្ហារ តាម អុិនធើណិត  ដ្ល ត្ូវ  
បាន អនុវត្តឡើងឆ្លងតាម ដ្គូជាភាគីទី៣ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នក 
លក់ នៅ ក្នុងខ្ស្សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ក្ុមហ៊ុន។

តមូ្វការឲ្យមាន ក្បខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចសន្តសុិខអិុនធើណិត 
គឺ មាន  គ្ យល់ស្បកាន់ត្ច្ើនឡើងហើយថាជាទិដ្ឋភាព   
សំខន់មួយ  ន្ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យតាមប្ព័ន្ធអុិនធើណិត។  
សន្តសុិខ  អិុនធើណិត រួមទំាង អភិបាលកិច្ច សន្តសុិខ អិុនធើណិតផង 
ជាអាទិភាពទី៦ ក្នុងចំណោម អាទិភាព សកលទាំង ១០ សម្ប់ 
ឆ្នាំ២០១៩ ពោលគឺ ខ្ពស់ជាងអាទិភាពន្ការប្យុទ្ធ ប្ឆំង នឹង 

អំពើ  ភ្រវកម្ម ឆ្លង ប្ទ្ស និង ការលើក កម្ពស់ សុខភាពសកល 
ទៅទៀត និង ស្ថិត ក្នុងចំណោម  បញ្ហា ប្ឈម ផ្ន្កគោល 
នយោបាយ  បនា្ទាន់ៗ ជាងគ្ ក្នុងពិភពលោក។

ក្បខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចសន្តសុិខអិុនធើណិតនៅកម្ពជុា
យ៉ាងហោចណស់ក្នុងទ្ឹស្តីដ្រ ក្បខ័ណ្ឌ សន្តិសុខ 

អុិនធើណិត រួមមាន អភិបាលកិច្ច (ច្បាប់ សមត្ថភាព បច្ច្កទ្ស 
ការដឹកនាំ) បច្ច្កវិទ្យា (សមត្ថភាពបច្ច្កទ្ស និងស្ថាប័ន) 
និង ប្តិបត្តិការ (ការកសង សមត្ថភាព សហប្តិបត្តិការ និង 
ភាពជា ដ្គូ) ព្មទាំង តួអង្គសំខន់ៗ ដូចជា មន្ទីរក្សួង រដ្ឋ 
តុលាការ ស្ថាប័នពង្ឹងអនុវត្តច្បាប់ សហគមន៍សុើបការណ៍ 
មា្ចាស់ និង ប្តិបត្តិករ ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខន់ៗ អ្នកលក់ដូរ 
អ្នកសិក្សា អប់រំ ពលរដ្ឋ និង អ្នកពាក់ព័ន្ធបរទ្ស។

នៅព្លអ្នកនិពន្ធកំពុងតាក់ត្ងអត្ថបទន្ះ គឺមានស្ចក្តី 
ព្ង ច្បាប់ថ្មីមួយស្តីពី បទល្មើសតាមអុិនធើណិត ដ្លត្ូវ 
បាន លើកយកមកពិភាក្សានៅក្សួងមហាផ្ទ្ ហើយគ្រំពឹងថា 
នឹងមានការក្ប្ជាច្ើនទៀត នៅក្នុងស្ចក្តីព្ងច្បាប់ដំបូង 
ឆ្នាំ២០១៤ ន្ះ  ។ ដោយសរស្ចក្តីព្ងច្បាប់ចុងក្យ 
មិនទាន់ មានការផ្សព្វផ្សាយជាសធារណៈ ដូច្ន្ះ ការវិភាគ នៅ 
ខងក្ម ផ្អ្កលើស្ចក្តីព្ងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤ (ជា ភាស ខ្ម្រ 
និង អង់គ្ល្ស) ដ្ល មិន ទាន់ ផ្លូវការនៅឡើយ។ 

គោលដៅន្ ស្ចក្តព្ីងច្បាប់ស្តពីីបទល្មើសតាម អិុនធើណិត  
ឆ្នាំ២០១៤ គឺដើម្បីប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងបទល្មើស ផ្ស្ងៗ ដ្ល 
អនុវត្ត ឡើង តាមប្ព័ន្ធកុំព្យូទ័រ (ឧបករណ៍មួយ ឬ ឧបករណ៍ 
តភា្ជាប់គ្នា  មួយខ្ស្) និងដើម្បីការពារ និងធានាសុវត្ថិភាព សិទ្ធិ 
ស្បច្បាប់ និងផលប្យោជន៍របស់នីតិបុគ្គល និងរូបវន្ត  បុគ្គល 
និង របស់ប្ទ្សកម្ពុជា។ ក្នុងន្ះរដា្ឋាភិបាលបានបង្កើត  គណៈ 
កមា្មាធិការ ជាតិប្ឆំងនឹងបទល្មើសតាមអុិនធើណិត (NACC) 
ដ្លមាននាយករដ្ឋមន្ត្ី ជា ប្ធាន ដើម្បី កសង យុទ្ធសស្ត្ 
ផ្នការ សកម្មភាព និងវិធានការជាប់ ទាក់ទិនផ្ស្ងៗ ខង 

រូបភាព១៖ ស្ថិតិផ្ន្កឌីជីថលនៅកម្ពុជា
DIGITAL CAMBODIA STATISTIC

អ្នកជាវស្វាទូរស័ព្ទចល័តនៅ
ឆ្នាំ២០១៧

អត្អ្នកជាវស្វាអុិនធើណិតមាន 
ប្មាណ ៦០% នៅឆ្នាំ២០១៧

អត្ការប្ើ ទូរស័ព្ទ 
ចល័តនៅឆ្នាំ២០១៧

២៥ខ្ត្តក្ុង ជិត  ៦០% 
ផ្ទ្ដីកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៧

19លាន 125%

8.5លាន 25រាជធានី/ខ្ត្ត

Source: Opening speech of H.E. BIN CHIN of 17th ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting and Related Meeting | 30 November 2017

>28,000km
តភា្ជាប់ក្ុងភ្នំព្ញទៅគ្ប់ស្ុកក្នុង 
ទូទាំងប្ទ្សនៅឆ្នាំ២០២០

2ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្ស្កាប្ល 
ក្មសមុទ្នៅឆ្នាំ២០១៧

MCT by Teico-Tech
AAE-1 by Heyroute 

DIGITAL CAMBODIA STATISTIC (CON'T)

100%
ដ្នគ្បដណ្តប់ន្អុិនធើណិតលឿន
(broadband) នៅឆ្នាំ២០២០ 
ទីក្ុង  និង ៧០% ន្ជនបទ

10%
អុិនធើណិតន្សមា្ភារ (IoT) 
នៅឆ្នាំ២០២០

Source: Opening speech of H.E. BIN CHIN of 17th ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting and Related Meeting | 30 November 2017
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៣ ២០១៩

សន្តិសុខ អុិនធើណិត និងប្ព័ន្ធ ព័ត៌មាន សម្ប់រដា្ឋាភិបាល។ 
ច្បាប់ន្ះ  ក៏បានផ្តល់ អំណច "គោលនយោបាយតុលាការ" ដល់    
អគ្គនាយក និងអគ្គនាយករង ន្ល្ខធិការដា្ឋាន NACC 
ដើម្បីធ្វើការឃាត់ខ្លួន និងសុើបអង្ក្តលើសកម្មភាពរបស់ជន 
ជាប់ សង្ស័យ (មាត្១៥)។

សរុបមក ខ្លឹមសរន្ស្ចក្តីព្ងច្បាប់ន្ះ សំដៅ ដោះស្យ 
ការព្ួយបារម្ភអំពី បទល្មើសធម្មតា តាមអុិនធើណិត ដូចជា 
ការលួច ចូលខុសច្បាប់ ចារកម្ម ទិន្នន័យ ការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញា 
ជាដើម ដោយមាន ការកំណត់ ទោសទ័ណ្ឌ  សម្ប់បទល្មើស 
នីមួយៗ។ ប៉ុន្ត្  នៅមានបញ្ហាចោទជាច្ើនទៀត ជាពិស្ស 
ទាក់ទងនឹងមាត្២៨ ដ្លអាច  រឹតត្បិត  សិទ្ធិស្រីភាព ក្នុងការ 
បញ្ច្ញ មតិ។ ឧទាហរណ៍ កថាខ័ណ្ឌ៤ ន្មាត្២៨ ច្ងថា 
ការផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន មិនពិត  អំពី  រដា្ឋាភិបាល ជាបទល្មើសអាច 
ផ្តនា្ទា ទោស  តាម ច្បាប់។ ប៉ុន្ត្ ក្នុងនោះ រដា្ឋាភិបាល គឺជាអ្នក 
កំណត់ថា ការផ្សព្វផ្សាយ ណ មួយ ជា "ព័ត៌មានមិនពិត"។

ដោយសរបទល្មើសតាមអុិនធើណិត មានលក្ខណៈបនា្ទាន់ 
ស្មុគស្មាញ និងប៉ះពាល់ដល់គ្ប់ទិដ្ឋភាពសង្គម ដូច្ន្ះបទបញ្ញត្តិ 
ស្តីពីបទល្មើសតាមអុិនធើណិត ត្ូវមានកិច្ចប្ឹងប្ង ដោយ រួម 
សហការ គ្នារវាង វិស័យសធារណៈ វិស័យឯកជន និង វិស័យ 
សិក្សាអប់រំ។

លទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗ និងការផ្តល់មតិ
ចំណុចខ្វះខតសំខន់ៗ បួន បានល្ចច្ញពីការវិភាគ លើ  

កិច្ច ប្ឹងប្ងផ្ន្កអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខអុិនធើណិត និងការ ជំរុញ 
កិច្ចប្ឹងប្ងន្ះ គឺមាន៖

•	តមា្លាភាពរបស់រដា្ឋាភិបាល
•	ធនធានមនុស្ស និងបច្ច្កទ្ស
•	កិច្ចសហការក្នុងតំបន់ 
•	គោលដៅជាក់ស្ត្ងអាចវាស់វ្ងបាន

ការផ្តល់មតិទី១៖ កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណក់កាលដំបូង ន្  
ការ  កសងក្បខ័ណ្ឌសន្តិសុខអុិនធើណិតរបស់ខ្លួន ដោយ ប្ឹង   
ដោះស្យ ចំណុចខ្វះខតសំខន់ៗទាំងបួនខងលើ ជាពិស្ស  
ក្នុងបញ្ហា តមា្លាភាព និង កិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្ស និង  ផល 
ប្យោជន៍ជាតិ, ការកសងកមា្លាំងពលកម្មមានជំនាញខ្ពស់ 
សម្ប់   ប្ើប្ស់ បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលនាព្លអនាគត, និងការ 
បង្កើត  ភាព  ជាដ្គូជាយុទ្ធសស្ត្ជាមួយប្ទ្ស ដទ្ទៀត និង 
ក្ុមហ៊ុន   អន្តរជាតិនានា។ ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ជាប្ទ្ស 
កំពុង  អភិវឌ្ឍ កម្ពុជានៅមានឧបសគ្គធំៗត្ូវ ដោះស្យ  មួយ  
រយៈព្លទៀត ប៉ុន្ត្ការប្ើប្ស់របៀបរបប អន្តរជាតិ ល្អៗ 
ដូចជា ស្តង់ដា និងក្បខ័ណ្ឌផ្ស្ងៗជាដើម អាចជួយ កម្ពុជា 
ក្នុងការ  ដាក់អនុវត្ត ប្ព័ន្ធមានប្សិទ្ធភាព និងដំណើរ ការ បានល្អ 
ដើម្បី   ការពារ ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ន្ បច្ច្កវិទ្យា គមនាគមន៍ និង 
ព័ត៌មាន (ICT) របស់ខ្លួន និងអ្នក ប្ើប្ស់ អំពីការ វាយប្ហារ 
តាម  អុិនធើណិត។ 

ក្នុងចក្ខុវិស័យ ដើម្បីកា្លាយជាប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ព្ញល្ញ 
នៅឆ្នាំ២០៥០ (Seangly 2013) កម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅ 
ប្កប ដោយមហិច្ឆតាជាច្ើន មានជាអាទិ៍  ការធ្វើ វិនិយោគ 
យ៉ាងច្ើន  ក្នុងការ កសង ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឌីជីថល  ការអភិវឌ្ឍ 
ទីក្ុងឆ្លាត និងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ន្ឧស្សាហកម្ម ៤.០ 
នៅក្នុង កម្មន្តសលកម្ម។ ការវាយប្ហារទ្ង់ទ្យធំ  តាម 
អុិនធើណិត  ទៅលើបច្ច្កវិទ្យាទាំងន្ះមុនព្លវាអនុវត្តបាន 
ព្ញល្ញ និង មានសន្តិសុខល្អ អាចបង្កឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរដល់ 
ប្សិទ្ធភាព និងការរីកចម្ើនរបស់វា ហើយតាមន្ះអាចបង្ក 
ផលលំបាក ដោយផ្ទាល់ ដល់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

ការផ្តល់មតិទី២៖ កិច្ចការពារហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខន់ៗ 
ដូចជា សុខភាពសធារណៈ ការដឹកជញ្ជូន ប្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ 
និង ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងអគ្គិសនី គឺជាទំនួលខុសត្ូវចម្បងរបស់ 

រូបភាព២៖ ភាពងយរងគ្ះពីការវាយប្ហារតាមអុិនធើណិត

បទល្មើសតាម
អុិនធើណិត

ចារកម្មស្ដ្ឋកិច្ច ចារកម្មយោធា សង្គ្មតាម
អុិនធើណិត 

បុគ្គល  អ្នកសកម្មវាយលុក ជនល្មើសក្នុងអុិនធើណិត ប្ទ្ស ជាតិ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៣ ២០១៩

រដា្ឋាភិបាល ហើយគួរដោះស្យតាមការរួមដ្គ្នា ជាធ្លុងមួយ 
រវាងវិស័យ សធារណៈ វិស័យឯកជន នឹងវិស័យសិក្សាអប់រំ។ 

ការផ្តល់មតិទី៣៖ ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិស្តីពីសន្តិសុខ 
អិុនធើណិត តូ្វត្អនុម័តច្ញ។ ឧទាហរណ៍យ៉ាងល្អមួយន្ច្បាប់ 
សន្តិសុខ អុិនធើណិតដ្លត្ូវបានគ្ងឡើងយ៉ាង ហ្មត់ចត់ គឺ 
ច្បាប់ សន្តិសុខ អុិនធើណិតឆ្នាំ២០១៨ របស់ សិង្ហបុរី។ ច្បាប់ន្ះ     
បាន   ច្ង  យ៉ាងលំអិត និងច្បាស់ៗថា អង្គការ ជាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹង   
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សំខន់ៗនៅសិង្ហបុរីមួយណ ត្ូវធ្វើអ្វីខ្លះ និង 
បាន  កំណត់ ច្បាស់ថា រដា្ឋាភិបាលអាចធ្វើអ្វី និង មិន អាចធ្វើអ្វី 
ក្នុងការការ ពារសន្តិសុខជាតិ (Republic of Singapore 2018)។ 
ជាជាង  ស្ចក្តីច្ង មិនសូវ ច្បាស់ពី  បទល្មើស   និង តុល្យភាព 
អំណច ច្បាប់សន្តិសុខអុិនធើណិតរបស់ សិង្ហបុរី បានផ្តោត លើ 
ការ  ធានា   ឲ្យមានសហប្តិបត្តិការ 
និង តមា្លាភាព រវាង វិស័យ សធារណៈ 
នឹងវិស័យឯកជន។ 

សម្ប់កម្ពុជា ច្បាប់ស្តីពី  
សន្តិសុខអុិនធើណិត គួរផ្តោត លើ 
ការទប់ស្កាត់ និង ការឆ្លើយតបនឹង 
ការ វាយប្ហារ  តាមអុិនធើណិត   
ដោយ   ប្ើ  បច្ច្កទ្ស ខ្ពស់  ទៅលើ 
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រដា្ឋាភិបាល និង 
អាជីវកម្ម នានា ព្ះ ផល  ប៉ះពាល់ 
របស់ វា    ទៅ លើ  ស្ដ្ឋកិច្ច  កម្ពុជា 
អាច ធំធ្ង ខ្លាំង ជាងបទល្មើស និង 
ការ  ចាត់ទុក  ជា ជន ល្មើស  ច្បាប់ 
ដោយ សរ ត្ ការ ផ្សព្វផ្សាយ  ព័ត៌មាន 
ដ្លជា ចំណុច   ផ្តោត ន្ ស្ចក្តី ព្ងច្បាប់ ស្តីពី បទល្មើស តាម 
អុិនធើណិត ឆ្នាំ២០១៤ ទៅទៀត។ 

ការផ្តល់មតិទី៤៖ ការកសងកម្មវិធីអភិបាលកិច្ច និងសន្តិសុខ 
អុិនធើណិត ឲ្យទៅជាក្បខ័ណ្ឌសន្តិសុខអុិនធើណិត  វាស្មុគស្មាញ  
ជាខ្លាំង  ព្ះជាប់ទាក់ទងដល់គ្ប់ ឧស្សាហកម្ម និង របៀបរបប 
រស់នៅ និងជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់អាជា្ញាធរគ្ប់ កម្ិត ហើយអាចមាន  
ផលប៉ះពាល់ ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ដល់ ស្ដ្ឋកិច្ច និង សង្គម។ 
តាមន្ះរដា្ឋាភិបាលគួរពិចារណលើ សកម្មភាព  ដូចតទៅ ក្នុងការ 
 កសងកម្មវិធី អភិបាលកិច្ច សន្តិសុខអុិនធើណិត របស់ខ្លួន៖ 
យុទ្ធសស្ត្ ជាតិ    ដើម្បីការពារហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សំខន់ៗ 
កិច្ចសហការ  រវាង វិស័យ សធារណៈនឹងឯកជន បទបញ្ញត្ត ិគ្ប់គ្ង    
សន្តិសុខ អុិនធើណិត ការអនុម័តប្ើស្តង់ដា សន្តិសុខ អុិនធើណិត  
មួយ ចំនួន ការច្ក រំល្កព័ត៌មានក្នុង តំបន់ ការ លើក  កម្ពស់ការ 
យល់ដឹង របស់  សហគមន៍ និង ការកសង សមត្ថភាព។ សកម្មភាព 
នីមួយៗ  ដូច ខង លើន្ះ តំណង ឲ្យ គម្ងមួយ   ដ្លគួរមាន 

ការ ត្ួតពិនិត្យ    ជាប់រហូត លើការ ជឿនលឿន  ទៅមុន និងលទ្ធផល 
បាន   វាស់វ្ង ជាក់លាក់ ពីសំណក់ អាជា្ញាធរអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខ 
អុិនធើណិត  ថា្នាក់ ជាតិមួយ (NACC) ដ្លមានសមាសភាពមកពី 
ខង រដា្ឋាភិបាល អាជីវកម្ម សំខន់ៗ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ មិនម្ន 
រដា្ឋាភិបាលផ្ស្ងៗ  ហើយ អាជា្ញាធរន្ះ មានទំនួលខុសត្ូវ ត្ 
មួយគត់ គឺ ធានាភាព  ធន់ ន្ ប្ព័ន្ធ ឌីជីថលកម្ពុជា។

សព្វថ្ងម្ាន ស្តង់ដា និងក្បខ័ណ្ឌសន្តសុិខអិុនធើណិត ជាច្ើន 
 ដ្លគ្បានទទួលស្គល់ ហើយ ដ្ល គ្អាចយក មកប្ើដើម្ប ី
កសង កម្មវិធី អភិបាលកិច្ច សន្តសុិខអិុនធើណិត។ ក្នងុន្ះក្បខ័ណ្ឌ    
សម្ប់   ក្លំអ សន្តសុិខ អិុនធើណិត ន្ ហ្ដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ   សំខន់ៗ 
(NIST 2018) (បង្កើតឡើងដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិ ផ្ន្កស្តង់ដា   
និង      បច្ច្កវិទ្យា (NIST)  នៅសហរដ្ឋអាម្រិក ដើម្បី  ឆ្លើយតប នឹង   
ការ រីកចម្ើន  បច្ច្កវិទ្យា យ៉ាងលឿន និង កំណើន   ការ គំរាមកំហ្ង   

លើ សន្តិសុខ  អុិនធើណិត) គឺ 
កំពុង កើន  ប្ ជា បិ្យ ភាព យ៉ាងលឿន  
ដោយ សរ   មានការប្ើ  វិធីស្រស្ត  
ផ្អ្ក ល ើ   ហានិភ័យ និង  ការ ប្ើ  
ពាក្យព្ចន៍  ច្បាស់ៗ   អាច យល់ បាន។ 
កម្ពជុា គួរស្ង់  យក បទពិសោធន៍ន្ះ 
ក្នុងកិច្ច ប្ឹងប្ង  របស់ ខ្លួន     ដើម្បី 
ពង្ឹង សន្តិសុខ និងភាពធន់ន្ 
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ   សំខន់ៗ របស់        
ប្ទ្ស ជាតិ និងដើម្បីថ្រក្សានូវ 
បរិស្ថានអុិនធើណិត មួយ ដ្ល  
លើក ទឹកចិត្ត    ឲ្យ មាន ប្សិទ្ធភាព 
នវានុវត្តន៍ និង ការរីក ចម្ើនស្ដ្ឋកិច្ច 
ហើយ  ទន្ទឹមគ្នានោះ ក៏ ពង្ឹង   

សុវត្ថិភាព សន្តិសុខ ការរក្សា   ការ សមា្ងាត់  របស់  អាជីវកម្ម ការ ការពារ    
ឯកជនភាព  និង ស្រីភាព របស់ ពលរដ្ឋ ផងដ្រ។

ការផ្តល់មតិទី៥៖ ការកសងកម្មវិធី សន្តិសុខ អុិនធើណិត  
ដោយប្ើគំរូ ដូចជា ក្បខ័ណ្ឌ សន្តិសុខ NIST ជាដើម អាចជួយ 
ផ្តល់នូវភាសរួមគ្នា មួយ សម្ប់ការ  ប្ស្័យ ទាក់ទងគ្នា អំពី 
ហានិភ័យ តាម អុិនធើណិតរវាង កម្ិតផ្ស្ងៗន្រដា្ឋាភិបាល  និង   
វិស័យ ផ្ស្ងៗ  ន្ឧស្សាហកម្ម   ដ្លតួ្តពិនិត្យ  លើ ហ្ដា្ឋា រចនាសម្ពន័្ធ  
ឌីជីថល សំខន់ៗ នៅកម្ពុជា។ ម្យា៉ាងទៀត គោលនយោបាយ   
លើ  សន្តិសុខ  អុិនធើណិត នាបច្ចុប្បន្ន ការបណ្តុះ បណ្តាល និង 
ដំណោះស្យផ្ស្ងៗ គួរមាន កំណត់ គោលដៅ   ទៅអនាគត និង  
ផ្តល់អាទិភាព   ដល់ នវានុវត្តន៍ ព្មទាំងតាមដាន និងផ្សព្វផ្សាយ ពី 
ដំណើរការ   ជឿនលឿន ទៅដល់ អ្នកពាក់ព័ន្ធ នានា។ កិច្ចការន្ះ 
អាច សម្ច  បាន  តាមការ បំប្ក សន្តិសុខ  អុិនធើណិត និង 
អភិបាលកិច្ច ទៅជា ចំណុចសំខន់ៗ សម្ប់  ធ្វើការអភិវឌ្ឍ៖

ច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខអុិនធើណិត  គួរផ្តោតលើ   ការ

ទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតបនឹងការ វាយប្ហារ 

តាមអុិនធើណិត   ដោយប្ើបច្ច្កទ្សខ្ពស់ 

ទៅលើ ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រដា្ឋាភិបាល និង 

អាជីវកម្មនានា ព្ះផល ប៉ះពាល់ របស់វា ទៅលើ 

ស្ដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា អាចធំធ្ងខ្លាំង ជាង បទល្មើស

និងការ ចាត់ទុក ជា ជន ល្មើស  ច្បាប់
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៣ ២០១៩

១. ការកំណត់ទ្ព្យសម្បត្តិ ដើម្បីឲ្យមានបរិបទច្បាស់
 សម្ប់ការស្វ្ងយល់ពីហានិភ័យតាមអុិនធើណិត
២. ការការពារទ្ព្យសម្បត្តិដោយដាក់អនុវត្តប្ព័ន្ធការពារ
៣. ការរកឲ្យឃើញភាពមិនប្ក្តីផ្ស្ងៗក្នុងអុិនធើណិត
 នៅព្លវាកើតមានឡើង
៤. ការឆ្លើយតបនឹងព្ឹត្តិការណ៍អុិនធើណិត ផ្ស្ងៗ
 នៅព្លរកវាឃើញ
៥. ការស្តោរមកកាន់ស្ថានភាពដើមវិញ បនា្ទាប់ពីកើតមាន 
 ហ្តុការណ៍ក្នុងអុិនធើណិត

ការផ្តល់មតិទី៦៖ របៀបរបបអនុវត្តល្ៗអ នៅ អន្តរជាតិ ក៏គួរយក 
មកក្សម្ួលប្ើដ្រ ដើម្បីធ្វើការវាយតម្ល្ជាលក្ខណៈ ប្ព័ន្ធ 
និង  តាមដានកម្ិតភាពធន់ ន្សន្តិសុខអុិនធើណិត នាបច្ចុប្បន្ន 
ហើយ  អាច រកឃើញចនោ្លាះខ្វះខតនៅក្នុងវិធានការ ទប់ស្កាត់  និង 
សម្ល គ្ះថា្នាក់ផ្ស្ងៗ។ នៅព្លរកឃើញចនោ្លាះ ខ្វះខត 
ទាំងន្ះហើយ គួរកំណត់អាទិភាពឲ្យវា ដោយផ្អ្ក លើទំហំ 
គ្ះថា្នាក់ ទៅដល់ ប្ព័ន្ធហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល កម្ពុជា 
ក្នុងនោះ   មានទាំង ការវិភាគពីការគំរាមកំហ្ង និងលទ្ធភាព មាន 
ការវាយ ប្ហារ  តាមអុិនធើណិតផង។ នៅព្លកំណត់កម្ិត ន្ 
ហានិភ័យ  និងការគំរាមកំហ្ងបាន ហើយ គួរមានលើក សំណើ ពី 
ដំណោះស្យ  ទៅដល់ថា្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ដើម្បីសុំការឧបត្ថម្ភ 
គំទ្ និងមូលនិធិ។

ការផ្តល់មតិទី៧៖ សន្តិសុខអុិនធើណិតជាប្ធានបទមួយ 
ដ្ល គ្ប់គ្នា  ត្ូវយល់ដឹង ហើយសហគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា (IT) 
គួរជួយ ធ្វើឲ្យព័ត៌មាន មានលក្ខណៈសមញ្ញងយយល់ និងគួរ 
កាត់បន្ថយ ការប្ើពាក្យបច្ច្កទ្ស និង ពាក្យព្ចន៍មាន ប្ើត្ 
ក្នុងជំនាញ របស់ខ្លួន ដ្លអាចរារាំងដល់ការប្ស្័យទាក់ទង
គ្នាបាន ច្បាស់លាស់ល្អ និងការបំផុសចំណប់អារម្មណ៍។

ការផ្តល់មតិទី៨៖ ដើម្បីសម្ចតាមគោលដៅភាពធន់ន្ 
ប្ព័ន្ធ អុិនធើណិត ការកំណត់តាំងពីដើមទីនូវរង្វាស់ជាក់លាក់
ដោយ មានការ ឯកភាពគ្នាពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា អាចជួយពង្ឹង 
ទំនុកចិត្ត និង ការ គំទ្ដល់អ្នកចូលរួមទាំងឡាយ។ ក្នុងន្ះ 
អង្គភាព  ទទួល បន្ទុក លើអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខអុិនធើណិត  មាន 
    ភារកិច្ច  ជំរុញឲ្យ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ នានា អនុវត្តវិធីសស្ត ្សកម្ម ឈានមុខ 
ដោយអាច  ប្ើប្ស់ លក្ខខ័ណ្ឌតម្ូវផ្ស្ងៗ និង បទបញ្ញត្តិ  ស្តីពី  
សន្តិសុខ អុិនធើណិត ដើម្បី សម្ច គោលដៅ របស់ខ្លួន។ 

ការផ្តល់មតិទី៩៖ ចំណ្ះដឹងជំនាញផ្ន្កសន្តិសុខ អុិនធើណិត 
អាចកសងឡើងបានតាមរយៈ សហប្តិបត្តិការ និងការ ផ្លាស់ប្តូរ 
បទពិសោធន៍គ្នា។ អាស៊ានបានជឿនលឿន ទៅមុខច្ើនក្នុងការ  
បង្កើត  គំនិតផ្តួចផ្តើមផ្ន ្កអភិបាលកិច្ច សន្តិសុខអុិនធើណិត 

ក្នងុតំបន់ដ្ល  កម្ពជុា អាចស្ង់យកមក ប្ើប្ស់បាន។ ជាក់ស្តង្ 
កម្ពុជា គួរ  ពិចារណចូលរួមឲ្យ បានខ្លាំងកា្លា ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល  កសង 
សមត្ថភាព សន្តិសុខ អុិនធើណិតអាស៊ាន-ជប៉ុន។ គោលដៅមួយ 
របស់ មជ្ឈមណ្ឌលន្ះគឺ បណ្តុះបណ្តាល អ្នកជំនាញការ ផ្ន្ក  
សន្តិសុខ   អុិនធើណិត អាស៊ាន ក្នុងការ ការពារ  ប្ព័ន្ធ អុិនធើណិត 
ការសិក្សា ស្វជ្វ លើកុំព្យូទ័រដ្ល រង គ្ះថា្នាក់ និងការ វិភាគ 
កម្មវិធី កុំព្យូទ័រដ្លបង្កផល អាក្ក់ (computer forensics and 
malware analysis) (JAIF 2018)។ ជំនាញទំាងន្ះជួយ 
ដោះស្យ  ដោយផ្ទាល់នូវ តមូ្វការផ្នក្បច្ចក្ទ្សក្នងុ ក្បខ័ណ្ឌ    
សន្តិសុខអុិនធើណិតរបស់ NIST និងតម្ូវការ បណ្តុះបណ្តាល  
អ្នក វិជា្ជាជីវៈកម្ពុជាខងផ្ន្កសន្តិសុខ អុិនធើណិត  ដ្លមាន   ជំនាញ 
ឯកទ្សគ្ប់គ្ន់។  កម្ពុជាក៏អាចប្ើកម្មវិធី បណ្តុះបណ្តាលន្ះ  
ធ្វើជា គំរូមួយ ដើម្បីបង្កើតវគ្គសិក្សាពីសន្តិសុខអុិនធើណិត របស់  
ខ្លួនផ្ទាល់ សម្ប់ដំណើរការនៅតាមសកលវិទ្យាល័យ និង 
សម្ប់ កម្មវិធីអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈផ្ស្ងៗ។

ការផ្តល់មតិទី១០៖ ការច្ញលិខិតបញ្ជាក់ គុណភាព សន្តិសុខ 
អុិនធើណិត ក៏អាចធ្វើឡើងសម្ប់ បុគ្គល  និង អាជីវកម្ម ដ្លមាន 
ជាស្ចនូវ ចំណ្ះដឹងជំនាញផ្ន្កសន្តិសុខអុិនធើណិត និង  
បានប្តិបត្តិតាមស្តង់ដាឧស្សាហកម្ម ដ្លកំណត់ឡើងដោយ 
រដា្ឋាភិបាល ឬ អង្គភាពកំណត់ស្តង់ដាឯកជននៅក្នុង តំបន់។ 
ឧស្សហកម្ម ជាច្ើន  បានប្ើប្ស់បទបញ្ញត្តិរបស់ ខ្លួនផ្ទាល់  
ដើម្បី  ធ្វើការបញ្ជាក់គុណភាពន្ះ ពីព្ះអង្គភាពកំណត់ស្តង់ដា 
ទាំងឡាយ អាចសម្បខ្លួនទៅនឹងបច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗបានលឿន ជាង  
និង ការពារអ្នកប្ើប្ស់បានល្អជាង បើធៀបទៅនឹងករណី ដ្ល 
អង្គភាព ទាំងន្ះ  ត្ូវពឹងផ្អ្កទាំងស្ុងទៅលើដំណើរការ  របស់ 
រដា្ឋាភិបាល។ ឧទាហរណ៍ នៅសហរដ្ឋអាម្រិក ស្តង់ដាសន្តិសុខ 
ទិន្នន័យ របស់អាជីវកម្មផ្ន្កប័ណ្ណទូទាត់ ត្ូវបានបង្កើតឡើង 
ដោយ ក្ុមប្ឹក្សា អ្នកជំនាញការន្ផ្ន្កអាជីវកម្មន្ះ ដ្លបាន 
តម្ូវ ឲ្យ ក្ុមហ៊ុន ប័ណ្ណឥណទាន (ឧ. VISA និង  Mastercard) 
អនុវត្ត តាម ការ ត្ួតពិនិត្យសន្តិសុខ ដើម្បីកាត់បន្ថយការក្ល្ងបន្លំ 
ប័ណ្ណ ឥណទាន។ ការត្ួតពិនិត្យសន្តិសុខបន្ថ្មទាំងន្ះ មិនម្ន    
គ្ន់ត្ កា្លាយជា បន្ទុកចំណយ បន្ថ្ម សម្ប់ អាជីវកម្មនោះទ្ 
ប៉ុន្ត្វាក៏កា្លាយជា កមា្លាំង ជម្ុញ អាជីវកម្ម និងជាឧត្តមភាព ប្កួត 
ប្ជ្ងមួយ តាមការពង្ឹងសន្តិសុខទិន្នន័យ និងការ ការពារ 
ឯកជនភាព របស់ អតិថិជន ន្សមីអាជីវកម្ម ផងដ្រ។ 

ស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន
ចំនួនអ្នកប្ើអុិនធើណិត និងឧបករណ៍ដ្លមានការ តភា្ជាប់ 

នឹង ប្ព័ន្ធអុិនធើណិតនៅកម្ពុជា កំពុងកើនឡើងយ៉ាងលឿន 
ហើយ  អសកម្មភាព  ក្នងុការកសង ក្បខ័ណ្ឌសន្តសុិខ អភិបាលកិច្ច   
អុិនធើណិតជាតិ អាចនាំឲ្យប្ជាជន និងស្ដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា  
ជួបហានិភ័យ ធ្ងន់ធ្ងរ មិនអាច ទទួល យកបាន។ កិច្ចប្ឹងប្ងគួរ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៣ ២០១៩

ចាប់ផ្តើមពីថា្នាក់លើ ដោយក្សួង មន្ទីរ និង អាជីវកម្ម សំខន់ៗ 
ទាំងអស់ ព្មទាំង  ប្ជាពលរដ្ឋ ត្ូវចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ដើម្ប ី 
ញាុំងឲ្យមាន ការសម្បសម្ួលល្អ និង លទ្ធផល ប្កបដោយ 
ចីរភាព។ ដើម្បី អាចមើលឃើញ  ពី ហានិភ័យន្ការវាយប្ហារ 
តាម   អុិនធើណិត ទៅលើហ្ដា្ឋារចនាចម្ព័ន្ធ សំខន់ៗ រដា្ឋាភិបាល  
គួរពិចារណ កំណត់   ឲ្យមន្ត្ីរបស់ខ្លួន និងមា្ចាស់អាជីវកម្ម ពាក់ព័ន្ធ 
បាន  ទទួល  ការ បណ្តុះបណ្តាល  បង្កើនចំណ្ះដឹងពីសន្តិសុខ 
អុិនធើណិត ដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងជាមូលដា្ឋាន អំពីការ 
គំរាម កំហ្ង ក្នុង វិស័យរៀងៗខ្លួន មុនព្លមានការដាក់អនុវត្ត 
បទបញ្ញត្តិ  ស្តីពី សន្តិសុខអុិនធើណិត ឬបទបញ្ញត្តិស្តីពីបទល្មើស 
តាមអុិនធើណិត។ 

នៅព្លរដា្ឋាភិបាលបានកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយ នូវ 
គោលដៅ   ដ្លខ្លួនចង់សម្ចឲ្យបាន មន្្តីរដា្ឋាភិបាលគួររៀបចំ 
គណៈ កមា្មាធិការ ចមុ្ះមួយន្ស្ថានប័នរដ្ឋនិងឯកជន ដើម្បី កសង   
បទបញ្ញត្តិ ស្តីពី សន្តិសុខអុិនធើណិត ដ្លផ្តោតលើការ  ការពារ 
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខន់ៗ នៅកម្ពុជា ក៏ដូចជា ការ ទទួល ស្គល់ 
ឯកជនភាព របស់ពលរដ្ឋ  នៅក្នុង អុិនធើណិត ថាជា សិទ្ធិមនុស្ស 
មួយ  ផងដ្រ។  គោលនយោបាយ ទាំងន្ះ គួរលើក ទឹកចិត្ត 
អាជីវកម្ម នានានៅកម្ពុជា ឲ្យសម្លឹង ទៅ រដា្ឋាភិបាល ក្នុងការ ស្វ្ងរក 
ធនធាន   ដើម្បីពង្ឹងកម្មវិធី សន្តិសុខ អុិនធើណិត របស់ខ្លួន។ 
កម្ពុជា   បានរៀបចំរួចរាល់ហើយនូវ ក្ុម ឆ្លើយតបបនា្ទាន់នឹងបញ្ហា 
ជាប់ ទាក់ទង ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រ ហើយក្ុមន្ះ គួរទទួលបាននូវ 
ធនធាន មនុស្ស មូលនិធិ និង ការបណ្តុះបណ្តាល បច្ច្កទ្ស 
ដ៏ចាំបាច់ៗ ដើម្បីអាចកា្លាយជា ចំណុចកណ្តាលសម្ប់ឲ្យ 
រដា្ឋាភិបាល និង អាជីវកម្ម ឯកជននានា ស្វ្ងរក ព័ត៌មានថ្មីទាន់ព្ល 
និង ព័ត៌មាន សង្ខ្ប ស្តីពី ការគំរាមកំហ្ង លើសន្តិសុខ និងភាព 
ងយ រងគ្ះ ន្ប្ព័ន្ធ អុិនធើណិត។ 

ម្យា៉ាងទៀត រដា្ឋាភិបាលគួរពិចារណធ្វើការវាយតម្ល្ ក្បខ័ណ្ឌ 
សន្តិសុខអុិនធើណិត NIST មួយ ដោយចាប់ផ្តើមពីវិស័យ អាច 
មាន ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគ្ ដូចជា ពាណិជ្ជកម្ម អ្ឡិចត្ូនិក 
និង រដា្ឋាភិបាល អ្ឡិចត្ូនិក ជាដើម។ ពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្ម  នានា 
កំពុង  ពឹងផ្អ្កយ៉ាងលឿនទៅលើស្វាទាំងន្ះ សម្ប់ការ  ធ្វើ 
ប្តិបត្តិការ ធនាគរតាមអុិនធើណិត ប្តិបត្តិការពី អាជីវកម្ម 
មួយ ទៅ អាជីវកម្មមួយ ការបង់ថ្ល្ទឹកនិងអគ្គិសនីតាម  អុិនធើណិត 
និង   ស្វាផ្ស្ងៗទៀត។ ការវាយតម្ល្សន្តិសុខអុិនធើណិត តាម 
ដំណក់កាល អាចនាំឲ្យមានការកំណត់បានកាន់ត្ ត្ឹមត្ូវ នូវ 
កាលបរិច្ឆ្ទ សម្ចគោលដៅ និងសហប្តិបត្តិកាន់ ត្  ច្ើន 
ទៀត  រវាងក្សួងនានា។
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