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ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបែបនេះមែន

ម្ចាស់

អាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាងាយរងគ្រោះ

ដោយសារការវាយប្រហារតាមអុិនធើណិត

ស្ថាប័នពង្រឹងអនុវត្តច្បាប់

សហគមន៍ស៊ើបការណ៍

និងប្រតិបត្តិករហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ

អ្នកសិក្សាអប់រំ ពលរដ្ឋ និង អ្នកពាក់ព័ន្ធបរទេស។

បើសិនពុំមានការ

នៅពេលអ្នកនិពន្ធកំពុងតាក់តែងអត្ថបទនេះ

អ្នកលក់ដូរ

គឺមានសេចក្តី

កែលំអក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខអុិនធើណិតនោះទេ។ ជនល្មើសតាម

ព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយស្តីពី

ពង្រីកថែម

នឹងមានការកែប្រែជាច្រើនទៀត នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដំបូង

អុិនធើណិត កំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កាន់តែទំនើប និងងាយ

បានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្រសួងមហាផ្ទៃ

ដើម្បីជ្រៀតចូលយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើ

អុិនធើណិត ហើយពួកវាសម្រេចបានលទ្ធផលមួយចំនួន។

ឆ្នាំ២០១៤

ជនល្មើសតាមអុិនធើណិត (បុគ្គលឯកជន អ្នកសកម្មវា
 យលុក

ហើយគេរំពឹងថា

ដោយសារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយ
ដូច្នេះការវិភាគនៅ

និងអង់គ្លេស) ដែលមិនទាន់ផ្លូវការនៅឡើយ។

ដែលត្រូវ

គោលដៅនៃ សេចក្តព
ី ង
្រា ច្បាប់សព
ី្ត ប
ី ទល្មស
ើ តាមអន
ិុ ធើណត
ិ 

បានអនុវត្តឡើងឆ្លងតាម ដៃគូជាភាគីទី៣ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នក

ឆ្នាំ២០១៤

លក់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុន។
គឺមាន

ដែលត្រូវ

ខាងក្រោមផ្អែកលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤ (ជាភាសាខ្មែរ

ខ្សោយបំផុតក្នុងអុិនធើណិត ពោលគឺ តាមធម្មតាក្រុមហ៊ុនធំៗ

តម្រវូ ការឲ្យមាន

នេះ ។

មិនទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ

និង/ឬ ជនល្មើសមានរដ្ឋជួយឧបត្ដម្ភ) តែងផ្តោតលើតំណ (link)
តែងរងគ្រោះច្រើនពីការវាយប្រហារតាមអុិនធើណិត

បទល្មើសតាមអុិនធើណិត

គឺដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសផ្សេងៗដែល

អនុវត្តឡើងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ (ឧបករណ៍មួយ ឬ ឧបករណ៍

ក្របខ័ណអ
្ឌ ភិបាលកិចស
្ច ន្តស
ិ ខ
ុ អុន
ិ ធើណត
ិ

តភ្ជាប់គ្នាមួយខ្សែ)

គេយល់ស្របកាន់តែច្រើនឡើងហើយថាជាទិដ្ឋភាព

និងដើម្បីការពារ

និងធានាសុវត្ថិភាពសិទ្ធិ

ស្របច្បាប់ និងផលប្រយោជន៍របស់នីតិបុគ្គល និងរូបវន្តបុគ្គល

សំខាន់មួយ នៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យតាមប្រព័ន្ធអុិនធើណិត។

និងរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

សន្តស
ិ ខ
ុ អុន
ិ ធើណត
ិ រួមទាំង អភិបាលកិចស
្ច ន្តស
ិ ខ
ុ អន
ិុ ធើណត
ិ ផង

ក្នុងនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈ

កម្មាធិការជាតិប្រឆាំងនឹងបទល្មើសតាមអុិនធើណិត

ជាអាទិភាពទី៦ ក្នុងចំណោមអាទិភាពសកលទាំង ១០ សម្រាប់

ដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធាន

ឆ្នាំ២០១៩ ពោលគឺ ខ្ពស់ជាងអាទិភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង

ផែនការសកម្មភាព
2

(NACC)

ដើម្បីកសាងយុទ្ធសាស្ត្រ

និងវិធានការជាប់ទាក់ទិនផ្សេងៗខាង

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២៣ ២០១៩

រូបភាព២៖ ភាពងាយរងគ្រោះពីការវាយប្រហារតាមអុិនធើណិត

ចារកម្មយោធា

សង្គ្រាមតាម

ជនល្មើសក្នុងអុិនធើណិត

ប្រទេស ជាតិ

ចារកម្មសេដ្ឋកិច្ច

បទល្មើសតាម
អុិនធើណិត

បុគ្គល

អ្នកសកម្មវាយលុក

អុិនធើណិត

ប្រភព៖ Ou 2018 (តាមការអនុញ្ញាតពីអ្នកនិពន្ធ)

ការផ្តល់មតិទី១៖ កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃ

សន្តិសុខអុិនធើណិត និងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន សម្រាប់រដ្ឋាភិបាល។

ច្បាប់នេះក៏បានផ្តល់អំណាច "គោលនយោបាយតុលាការ" ដល់

ការកសាងក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខអុិនធើណិតរបស់ខ្លួន

ដើម្បីធ្វើការឃាត់ខ្លួន

ក្នុងបញ្ហា

អគ្គនាយក

និងអគ្គនាយករង

នៃលេខាធិការដ្ឋាន

NACC

ដោះស្រាយចំណុចខ្វះខាតសំខាន់ៗទាំងបួនខាងលើ ជាពិសេស

និងស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពរបស់ជន

ជាប់សង្ស័យ (មាត្រា១៥)។

បទល្មើសធម្មតាតាមអុិនធើណិត

ដូចជា

ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាចោទជាច្រើនទៀត

ទាក់ទងនឹងមាត្រា២៨

ជាពិសេស

ប៉ុន្តែក្នុងនោះ

ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន

និង

ជាប្រទេស

កម្ពុជានៅមានឧបសគ្គធំៗត្រូវដោះស្រាយមួយ
ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់របៀបរបបអន្តរជាតិល្អៗ

ក្នុងការដាក់អនុវត្តប្រព័ន្ធមានប្រសិទ្ធភាព និងដំណើរការបានល្អ
ដើម្បីការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

គឺជាអ្នក

នៃបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និង

ព័ត៌មាន (ICT) របស់ខ្លួន និងអ្នកប្រើប្រាស់ អំពីការវាយប្រហារ

កំណត់ថា ការផ្សព្វផ្សាយណាមួយជា "ព័ត៌មានមិនពិត"។
ដោយសារបទល្មើសតាមអុិនធើណិត

និងការ

ការកសាងកម្លាំងពលកម្មមានជំនាញខ្ពស់

ដូចជា ស្តង់ដា និងក្របខ័ណ្ឌផ្សេងៗជាដើម អាចជួយកម្ពុជា

ជាបទល្មើសអាច

រដ្ឋាភិបាល

សម្រាប់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនាពេលអនាគត,

រយៈពេលទៀត

បញ្ចេញមតិ។ ឧទាហរណ៍ កថាខ័ណ្ឌ៤ នៃមាត្រា២៨ ចែងថា
ផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់។

និងផល

កំពុងអភិវឌ្ឍ

ដែលអាចរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការ

ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីរដ្ឋាភិបាល

កិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្ស

ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនានា។

ដោយមានការកំណត់ទោសទ័ណ្ឌ សម្រាប់បទល្មើស

នីមួយៗ។

និង

បង្កើតភាពជាដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសដទៃទៀត

ការលួចចូលខុសច្បាប់ ចារកម្មទិន្នន័យ ការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
ជាដើម

តម្លាភាព

ប្រយោជន៍ជាតិ,

សរុបមក ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ សំដៅដោះស្រាយ

ការព្រួយបារម្ភអំពី

ដោយប្រឹង

តាមអុិនធើណិត។

មានលក្ខណៈបន្ទាន់

ក្នុងចក្ខុវិស័យ

ដើម្បីក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ពេញលេញ

ស្មុគស្មាញ និងប៉ះពាល់ដល់គ្រប់ទិដ្ឋភាពសង្គម ដូច្នេះបទបញ្ញត្តិ

នៅឆ្នាំ២០៥០ (Seangly 2013) កម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅ

សហការគ្នារវាង វិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន និង វិស័យ

យ៉ាងច្រើនក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល ការអភិវឌ្ឍ

ស្តីពីបទល្មើសតាមអុិនធើណិត

ត្រូវមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដោយរួម

ប្រកបដោយមហិច្ឆតាជាច្រើន

សិក្សាអប់រំ។

មានជាអាទិ៍

ការធ្វើវិនិយោគ

ទីក្រុងឆ្លាត និងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍នៃឧស្សាហកម្ម ៤.០
នៅក្នុងកម្មន្តសាលកម្ម។

លទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗ និងការផ្តល់មតិ

អុិនធើណិត

ចំណុចខ្វះខាតសំខាន់ៗ បួន បានលេចចេញពីការវិភាគលើ

ពេញលេញ

កិចប
្ច ្រឹងប្រែងផ្នែកអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខអុិនធើណិត និងការជំរុញ

ការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំ

ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះមុនពេលវាអនុវត្តបាន

និងមានសន្តិសុខល្អ

ប្រសិទ្ធភាពនិងការរីកចម្រើនរបស់វា

កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះ គឺមាន៖

តាម

អាចបង្កឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរដល់

ហើយតាមនេះអាចបង្ក

ផលលំបាកដោយផ្ទាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

• តម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល

ការផ្តល់មតិទី២៖

• ធនធានមនុស្ស និងបច្ចេកទេស
• កិច្ចសហការក្នុងតំបន់

កិច្ចការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ

ដូចជា សុខភាពសាធារណៈ ការដឹកជញ្ជូន ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍

• គោលដៅជាក់ស្តែងអាចវាស់វែងបាន

និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងអគ្គិសនី គឺជាទំនួលខុសត្រូវចម្បងរបស់
3

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាល

ឆ្នាំទី២៣ ២០១៩

ហើយគួរដោះស្រាយតាមការរួមដៃគ្នា

ជាធ្លុងមួយ

ការត្រួតពិនិត្យជាប់រហូតលើការជឿនលឿនទៅមុន និងលទ្ធផល

រវាងវិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន នឹងវិស័យសិក្សាអប់រំ។

ការផ្តល់មតិទី៣៖

ច្បាប់

បានវាស់វែងជា
 ក់លាក់ ពីសំណាក់អាជ្ញាធរអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខ
អុិនធើណិតថ្នាក់ជាតិមួយ (NACC) ដែលមានសមាសភាពមកពី

និងបទបញ្ញត្តិស្តីពីសន្តិសុខ

ខាង រដ្ឋាភិបាល អាជីវកម្មសំខាន់ៗ និងភាគីពាក់ព័ន្ធមិនមែន

អុន
ិ ធើណត
ិ ត្រវូ តែអនុមត
័ ចេញ។ ឧទាហរណ៍យង
៉ា ល្អមយ
ួ នៃចបា
្ ប់
សន្តិសុខអុិនធើណិតដែលត្រូវបានគ្រោងឡើងយ៉ាងហ្មត់ចត់

រដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗ

គឺ

មួយគត់គឺ ធានាភាពធន់នៃប្រព័ន្ធឌីជីថលកម្ពុជា។

ច្បាប់សន្តិសុខអុិនធើណិតឆ្នាំ២០១៨ របស់សិង្ហបុរី។ ច្បាប់នេះ
បានចែងយ៉ាងលំអិត

និងច្បាស់ៗថា

សព្វថមា
ៃ្ង ន ស្តងដា
់ និងក្របខ័ណស
្ឌ ន្តស
ិ ខ
ុ អុន
ិ ធើណត
ិ ជាច្រន
ើ

អង្គការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង

ដែលគេបានទទួលស្គាល់

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅសិង្ហបុរីមួយណាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ និង
បានកំណត់ច្បាស់ថា

រដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើអ្វី

និងមិនអាចធ្វើអ្វី

សម្រាបកែ
់ លអ
ំ សន្តស
ិ ខ
ុ អន
ិុ ធើណត
ិ នៃហេដ្ឋារចនាសម្ពន
័ សំ
្ធ ខាន់ៗ

(NIST 2018) (បង្កើតឡើងដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិផ្នែកស្តង់ដា

បទល្មើស និងតុល្យភាព

និងបច្ច
 េកវិទ្យា (NIST) នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីឆ្លើយតបនឹង

អំណាច ច្បាប់សន្តិសុខអុិនធើណិតរបស់សិង្ហបុរី បានផ្តោតលើ

ការរីកចម្រើនបច្ច
 េកវិទ្យាយ
 ៉ាងលឿន និងក
 ំណើនការ
 គំរាមកំហែង

ការធានា ឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការ
និងត
 ម្លាភាព រវាងវិស័យសាធារណៈ
នឹងវិស័យឯកជន។
សម្រាប់កម្ពុជា

សន្តិសុខអុិនធើណិត
ការទប់ស្កាត់

ច្បាប់ស្តីពី

គួរផ្តោតល
 ើ

និងកា
 រឆ្លើយតបនឹង

ការវាយប្រហារ

តាមអុិនធើណិត

ដោយប្របច្ច
ើ េកទេសខ្ពស់ ទៅលើ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រដ្ឋាភិបាល និង
អាជីវកម្មនានា ព្រោះផលប៉ះពាល់
របស់វា

ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

អាចធំធេងខ្លាំងជាងបទល្មើស និង
ការចាត់ទុក

ហើយដែលគេអាចយកមកប្រើដើម្បី

កសាងកម្មវធ
ិ អ
ី ភិបាលកិចស
្ច ន្តស
ិ ខ
ុ អុន
ិ ធើណត
ិ ។ ក្នង
ុ នេះក្របខ័ណ្ឌ

ក្នុងការការពារសន្តិសុខជាតិ (Republic of Singapore 2018)។
ជាជាងសេចក្តីចែងមិនសូវច្បាស់ពី

ហើយអាជ្ញាធរនេះមានទំនួលខុសត្រូវតែ

លើសន្តិសុខអុិនធើណិត)

ច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខអុិនធើណិតគួរផ្តោតលើការ
ទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារ
តាមអុិនធើណិតដោយប្រ

ើបច្ចេកទេសខ្ពស់
ទៅលើ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រដ្ឋាភិបាល និង
អាជីវកម្មនានា ព្រោះផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើ
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា អាចធំធេងខ្លាំងជាង បទល្មើស
និងការចាត់ទុកជាជនល្មើសច្បាប់

ជាជនល្មើសច្បាប់

គឺ

កំពង
ុ កន
ើ ប្រជាបយ
ិ្រ ភាពយង
៉ា លឿន

ដោយសារ មានការប្រើវិធីសា្រស្ត 
ផ្អែកលើហានិភ័យ

និងការប្រើ

ពាក្យពេចន៍ច្
 បាស់ៗអាចយល់បា
 ន។
កម្ពជា
ុ គួរស្រងយក
់
បទពិសោធន៍នះេ
ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួន

ដើម្បី

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ

របស់

បរិស្ថានអុិនធើណិតមួយ

ដែល

ពង្រឹងសន្តិសុខ

និងភាពធន់នៃ

ប្រទេសជាតិ

និងដើម្បីថែរក្សានូវ

លើកទឹកចិត្ត

ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

នវានុវត្តន៍ និងការរីកចម្រន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច

ដោយសារតការ
ែ ផស្ ព្វផសា
្ យព័តមា
៌ ន

ហើយទន្ទឹមគ្នានោះ

ដែលជាចំណុចផ្តោ
 តនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី បទល្មើសតាម

ក៏ពង្រឹង 

សុវត្ថិភាព សន្តិសុខ ការរក្សាការសម្ងាត់របស់អាជីវកម្ម ការការពារ

អុិនធើណិតឆ្នាំ២០១៤ ទៅទៀត។

ឯកជនភាពនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋផងដែរ។

ការផ្តល់មតិទី៤៖ ការកសាងកម្មវិធីអភិបាលកិច្ច និងសន្តិសុខ

ការផ្តល់មតិទី៥៖

ការកសាងកម្មវិធី

សន្តិសុខអុិនធើណិត

អុិនធើណិត ឲ្យទៅជាក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខអុិនធើណិត វាស្មុគស្មាញ

ដោយប្រើគំរូ ដូចជា ក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខ NIST ជាដើម អាចជួយ

រស់នៅ និងជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់អាជ្ញាធរគ្របក
់ ម្រិត ហើយអាចមាន

ហានិភ័យតាមអុិនធើណិតរវាង កម្រិតផ្សេងៗនៃរដ្ឋាភិបាល និង

ជាខ្លាំង ព្រោះជាប់ទាក់ទងដល់គ្របឧ
់ ស្សាហកម្ម និងរ បៀបរបប

ផ្តល់នូវភាសារួមគ្នាមួយ

ផលប៉ះពាល់ផ
 ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច និងស
 ង្គម។

វិសយ
័ ផស្ ង
េ ៗនៃឧស្សាហកម្ម ដែលត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ លើហេដ្ឋារចនាសម្ពន
័ ្ធ

តាមនេះរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាលើសកម្មភាពដូចតទៅ ក្នុងការ
កសាងកម្មវិធី

យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ

សម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាអំពី

ឌីជីថល សំខាន់ៗនៅកម្ពុជា។ ម្យ៉ាងទៀត គោលនយោបាយ

អភិបាលកិច្ចសន្តិសុខអុិនធើណិតរបស់ខ្លួន៖

លើសន្តិសុខអុិនធើណិតនាបច្ចុប្បន្ន

ដើម្បីការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ

ការបណ្តុះបណ្តាល

និង

ដំណោះស្រាយផ្សេងៗ គួរមានកំណត់គោ
 លដៅទៅអនាគត និង

កិចស
្ច ហការរវាងវស
ិ យ
័ សាធារណៈនឹងឯកជន បទបញ្ញតគ
ិ្ត ប
្រ គ
់ ង
្រ 

ផ្តល់អាទិភាពដល់នវានុវត្តន៍ ព្រមទាំងតាមដាននិងផ្សព្វផ្សាយពី

សន្តិសុខអុិនធើណិត ការអនុម័តប្រើស្តង់ដាសន្តិសុខអុិនធើណិត

ដំណើរការជឿនលឿនទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា។

មួយចំនួន ការចែករំលែកព័ត៌មានក្នុងតំបន់ ការលើកកម្ពស់ការ

អាចសម្រេចបានតាមការបំបែកសន្តិសុខអុិនធើណិត

យល់ដឹងរបស់សហគមន៍

និង ការកសាងសមត្ថភាព។ សកម្មភាព

កិច្ចការនេះ

អភិបាលកិច្ច ទៅជាចំណុចសំខាន់ៗសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍ៖

នីមួយៗដូចខាងលើនេះ តំណាងឲ្យគម្រោងមួយ ដែលគួរមាន
4

និង

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២៣ ២០១៩

១. ការកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិ ដើម្បីឲ្យមានបរិបទច្បាស់

ក្នង
ុ តំបន់ដល
ែ កម្ពជា
ុ អាចស្រងយ
់ កមកបប
ើ្រ ស
្រា បា
់ ន។ ជាក់សង
ែ្ត

២. ការការពារទ្រព្យសម្បត្តិដោយដាក់អនុវត្តប្រព័ន្ធការពារ

សមត្ថភាពសន្តិសុខអុិនធើណិតអាស៊ាន-ជប៉ុន។ គោលដៅមួយ

សម្រាប់ការស្វែងយល់ពីហានិភ័យតាមអុិនធើណិត

កម្ពុជា គួរពិ
 ចារណាចូលរួមឲ្យបា
 នខ្លាំងក្លាក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកសាង


៣. ការរកឲ្យឃើញភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗក្នុងអុិនធើណិត

របស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺ

នៅពេលវាកើតមានឡើង

សន្តិសុខអុិនធើណិតអាស៊ាន

៤. ការឆ្លើយតបនឹងព្រឹត្តិការណ៍អុិនធើណិតផ្សេងៗ

កម្មវិធក
ី ុំព្យូទ័រដែលបង្កផលអាក្រក់ (computer forensics and

៥. ការស្តារមកកាន់ស្ថានភាពដើមវិញ បន្ទាប់ពីកើតមាន

malware analysis) (JAIF 2018)។ ជំនាញទាំងនេះជួយ

ហេតុការណ៍ក្នុងអុិនធើណិត

ដោះស្រាយដោយផ្ទាលន
់ វូ តម្រវូ ការផ្នក
ែ បច្ចក
េ ទេសក្នង
ុ កប
្រ ខ័ណ្ឌ

សន្តិសុខអុិនធើណិតរបស់ NIST និងតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល

ការផ្តល់មតិទី៦៖ របៀបរបបអនុវត្តលៗ
្អ នៅអន្តរជាតិ ក៏គរួ យក

អ្នកវ ិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាខាងផ្នែកសន្តិសុខអ
 ុិនធើណិត ដែលមានជំនាញ

ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ

និងតាមដានកម្រិតភាពធន់

ឯកទេសគ្រប់គ្រាន់។ កម្ពុជាក៏អាចប្រើកម្មវិធប
ី ណ្តុះបណ្តាលនេះ

នៃសន្តិសុខអុិនធើណិតនាបច្ចុប្បន្ន

ធ្វើជាគំរូមួយ

ហើយអាចរកឃើញចន្លោះខ្វះខាតនៅក្នុងវិធានការទប់ស្កាត់ និង
សម្រាលគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ។
ទាំងនេះហើយ

គ្រោះថ្នាក់ទៅដល់

ខ្លួនផ្ទាល់

នៅពេលរកឃើញចន្លោះខ្វះខាត

គួរកំណត់អាទិភាពឲ្យវា

ក្នុងការការពារប្រព័ន្ធអុិនធើណិត

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើកុំព្យូទ័រដែលរងគ្រោះថ្នាក់ និងការវិភាគ

នៅពេលរកវាឃើញ

មកកែសម្រួលប្រើដែរ

បណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញការផ្នែក

ដើម្បីបង្កើតវគ្គសិក្សាពីសន្តិសុខអុិនធើណិតរបស់

សម្រាប់ដំណើរការនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យ

សម្រាប់កម្មវិធីអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗ។

ដោយផ្អែកលើទំហំ

និង

ការផ្តល់មតិទី១០៖ ការចេញលិខិតបញ្ជាកគ
់ ុណភាពសន្តិសុខ

ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលកម្ពុជា

ក្នុងនោះមានទាំង ការវិភាគពីការគំរាមកំហែង និងលទ្ធភាពមាន

អុិនធើណិត ក៏អាចធ្វើឡើងសម្រាប់បុគ្គល និងអា
 ជីវកម្មដ
 ែលមាន

ហានិភ័យនិងការគំរាមកំហែងបានហើយ គួរមានលើកសំណើពី

បានប្រតិបត្តិតាមស្តង់ដាឧស្សាហកម្ម

ការវាយប្រហារតាមអុិនធើណិតផង។ នៅពេលកំណត់កម្រិតនៃ

ដំណោះស្រាយទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ដើម្បីសុំការឧបត្ថម្ភ
គាំទ្រ និងមូលនិធិ។

ការផ្តល់មតិទី៧៖

ក្នុងជំនាញរបស់ខ្លួន

ប្រព័ន្ធអុិនធើណិត

និងគួរ

រដ្ឋាភិបាល។ ឧទាហរណ៍ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តង់ដាសន្តិសុខ
ទិន្នន័យរបស់អាជីវកម្មផ្នែកប័ណ្ណទូទាត់

ដែលបាន

តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនប័ណ្ណឥណទាន (ឧ. VISA និង Mastercard)

អនុវត្តតាមការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ ដើម្បីកាត់បន្ថយការក្លែងបន្លំ

ការកំណត់តាំងពីដើមទីនូវរង្វាស់ជាក់លាក់

ប័ណ្ណឥណទាន។ ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខបន្ថែមទាំងនេះ មិនមែន

អាចជួយពង្រឹង

គ្រាន់តែក្លាយជា

ក្នុងនេះ

បន្ទុកចំណាយបន្ថែមសម្រាប់អាជីវកម្មនោះទេ

ប៉ុន្តែវាក៏ក្លាយជាកម្លាំងជម្រុញអាជីវកម្ម

អង្គភាពទទួលបន្ទុកលើអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខអុិនធើណិត មាន

ប្រជែងមួយ

ភារកិចជំ
្ច រញ
ុ ឲ្យ អ្នកពាក់ពន
័ នា
្ធ នាអនុវត្តវធ
ិ សា
ី ស្តសកម្ម
្រ
ឈានមុខ

និងជាឧត្តមភាពប្រកួត

តាមការពង្រឹងសន្តិសុខទិន្នន័យ

និងការការពារ

ឯកជនភាពរបស់អតិថិជននៃសាមីអាជីវកម្មផងដែរ។

និងបទបញ្ញត្តិស្តីពី

សន្តិសុខអុិនធើណិត ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ចំនួនអ្នកប្រើអុិនធើណិត

ការផ្តល់មតិទី៩៖ ចំណេះដឹងជំនាញផ្នែកសន្តិសុខអ
 ុិនធើណិត

និងឧបករណ៍ដែលមានការតភ្ជាប់

នឹងប្រព័ន្ធអុិនធើណិតនៅកម្ពុជា

អាចកសាងឡើងបានតាមរយៈ សហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរ

កំពុងកើនឡើងយ៉ាងលឿន

ហើយអសកម្មភាព ក្នង
ុ ការកសាងកប
្រ ខ័ណស
្ឌ ន្តស
ិ ខ
ុ អភិបាលកិច្ច

បទពិសោធន៍គ្នា។ អាស៊ានបានជឿនលឿនទៅមុខច្រើនក្នុងការ
បង្កើត

ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ដោយក្រុមប្រឹក្សាអ្នកជំនាញការនៃផ្នែកអាជីវកម្មនេះ

ដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅភាពធន់នៃ

ដោយអាចប្រើប្រាស់លក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗ

បានប្រើប្រាស់បទបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួនផ្ទាល់

អង្គភាពទាំងនេះ ត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើដំណើរការរបស់

ដែលអាចរារាំងដល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទង

ទំនុកចិត្តនិងការគំាទ្រដល់អ្នកចូលរួមទាំងឡាយ។

អង្គភាពកំណត់ស្តង់ដាឯកជននៅក្នុងតំបន់។

និងការពារអ្នកប្រើប្រាស់បានល្អជាង បើធៀបទៅនឹងករណីដែល

និងពាក្យពេចន៍មានប្រើតែ

ដោយមានការឯកភាពគ្នាពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា

ឬ

ដែលកំណត់ឡើងដោយ

ទាំងឡាយ អាចសម្របខ្លួនទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបានលឿនជាង

គ្នាបានច្បាស់លាស់ល្អ និងការបំផុសចំណាប់អារម្មណ៍។

ការផ្តល់មតិទី៨៖

រដ្ឋាភិបាល

និង

ដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់គុណភាពនេះ ពីព្រោះអង្គភាពកំណត់ស្តង់ដា

ដែលគ្រប់គ្នាត្រូវយល់ដឹង ហើយសហគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា (IT)
កាត់បន្ថយការប្រើពាក្យបច្ចេកទេស

ចំណេះដឹងជំនាញផ្នែកសន្តិសុខអុិនធើណិត

ឧស្សហកម្មជាច្រើន

សន្តិសុខអុិនធើណិតជាប្រធានបទមួយ

គួរជួយធ្វើឲ្យព័ត៌មានមានលក្ខណៈសាមញ្ញងាយយល់

ជាស្រេចនូវ

អុិនធើណិតជាតិ

គំនិតផ្តួចផ្តើមផ្នែកអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខអុិនធើណិត

អាចនាំឲ្យប្រជាជន

ជួបហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចទទួលយកបាន។
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និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

កិច្ចប្រឹងប្រែងគួរ

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ចាប់ផ្តើមពីថ្នាក់លើ
ទាំងអស់

ឆ្នាំទី២៣ ២០១៩

ដោយក្រសួងមន្ទីរ

ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ

និងអាជីវកម្មសំខាន់ៗ

ឯកសារយោង
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ត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បី

ញ៉ាំងឲ្យមានការសម្របសម្រួលល្អ

និងលទ្ធផលប្រកបដោយ

ចីរភាព។ ដើម្បីអាចមើលឃើញពី ហានិភ័យនៃការវាយប្រហារ
តាមអុិនធើណិតទៅលើហេដ្ឋារចនាចម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ

រដ្ឋាភិបាល

គួរពិចារណាកំណត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួន និងម្ចាស់អាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធ
បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល

បង្កើនចំណេះដឹងពីសន្តិសុខ

គំរាមកំហែងក្នុងវិស័យរៀងៗខ្លួន

មុនពេលមានការដាក់អនុវត្ត

អុិនធើណិត

ដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋាន

អំពីការ

បទបញ្ញត្តិ ស្តីពីសន្តិសុខអុិនធើណិត ឬបទបញ្ញត្តិស្តីពីបទល្មើស
តាមអុិនធើណិត។

នៅពេលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយ

នូវ

គោលដៅដែលខ្លួនចង់សម្រេចឲ្យបាន មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលគួររៀបចំ

គណៈកម្មាធកា
ិ រចម្រះុ មួយនៃសន
្ថា ប័នរដ្ឋនង
ិ ឯកជន ដើមប្ ក
ី សាង
បទបញ្ញត្តិស្តីពី

សន្តិសុខអុិនធើណិតដែលផ្តោតលើការការពារ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅកម្ពុជា

ក៏ដូចជាការទទួលស្គាល់

ឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋ នៅក្នុងអុិនធើណិត ថាជាសិទ្ធិមនុស្ស
មួយផងដែរ។

គោលនយោបាយទាំងនេះ

គួរលើកទឹកចិត្ត

អាជីវកម្មនា
 នានៅកម្ពុជា ឲ្យសម្លឹងទៅ
 រដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្វែងរក
ធនធាន

ដើម្បីពង្រឹងកម្មវិធីសន្តិសុខអុិនធើណិតរបស់ខ្លួន។

កម្ពុជាបានរៀបចំរួចរាល់ហើយនូវ ក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់នឹងបញ្ហា
ជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រ ហើយក្រុមនេះគួរទទួលបាននូវ
ធនធានមនុស្ស
ដ៏ចាំបាច់ៗ

មូលនិធិ

និងការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

ដើម្បីអាចក្លាយជាចំណុចកណ្តាលសម្រាប់ឲ្យ

រដ្ឋាភិបាល និងអា
 ជីវកម្មឯ
 កជននានាស្វែងរកព័ត៌មានថ្មីទាន់ពេល

និងព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពី ការគំរាមកំហែងលើសន្តិសុខ និងភាព
ងាយរងគ្រោះនៃប្រព័ន្ធអុិនធើណិត។

ម្យ៉ាងទៀត រដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាធ្វើការវាយតម្លៃក្របខ័ណ្ឌ

សន្តិសុខអុិនធើណិត NIST មួយ ដោយចាប់ផ្តើមពីវិស័យអាច
មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេ ដូចជា ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក
និងរ ដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក ជាដើម។ ពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្មនានា

កំពុងពឹងផ្អែកយ៉ាងលឿនទៅលើសេវាទាំងនេះ
ប្រតិបត្តិការធនាគារតាមអុិនធើណិត

សម្រាប់ការធ្វើ

ប្រតិបត្តិការពីអាជីវកម្ម

មួយទៅអាជីវកម្មមួយ ការបង់ថ្លៃទឹកនិងអគ្គិសនីតាមអុិនធើណិត
និងសេវាផ្សេងៗទៀត។
ដំណាក់កាល

ការវាយតម្លៃសន្តិសុខអុិនធើណិតតាម

អាចនាំឲ្យមានការកំណត់បានកាន់តែត្រឹមត្រូវនូវ

កាលបរិច្ឆេទសម្រេចគោលដៅ
ទៀតរវាងក្រសួងនានា។

និងសហប្រតិបត្តិកាន់តែច្រើន
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