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ការព�ាយាមការពារទិន�ន័យទាងំអស់របស់អ�កពីអ�កដៃទ�គប់េពលេវលា គឺពិបាក េហីយហត់េន�យ។ បុ៉ែន�សូម
កំុខ�ាច! សន�ិសុខ គឺជាដំេណីរការមួយ េហីយ វា�ត�វមាន  ែផនការែដលល�ិតល�ន់ ែដលអ�កគួរែតដាក់ប��ូ ល 

ែផនការ ែដលមាន�បសិទ�ភាពចំេពាះអ�ក។ សន�ិ សុខ  គឺមិ ន  �តឹម ែតជា ឧបករណ៍ ែដល អ�កេ�បី�បាស់ ឬកម�វ �ធី
ែដលអ�កបានទាញយកេនាះេទ វាចាប់េផ�ីមេដាយការយល់ដឹងអំពីការគំរាមកំែហងែដលអ�កកំពុងែត�បឈម
និងរេប�បែដលអ�កេដាះ�សាយការគំរាមកំែហងទាងំេនាះ។
 

េន�ក�ងុសន�ិសុខកំុព�ទ័ូរ ការគំរាមកំែហង គឺជា�ពឹត�ិការណ៍មួយ ែដលអាចេធ�ីឱ�ប៉ះពាល់ដល់កិច�ខិតខំ�បឹងែ�បង
របស់អ�កក�ងុការការពារទិន�ន័យរបស់អ�ក។ អ�កអាច�បឈមមុខនឹងការគំរាមកំែហងែដលអ�កជួប�បទះ េដាយ
កំណត់នូវអ�ីែដលអ�ក�ត�វការការពារ និងមនុស�ែដលអ�ក�ត�វការការពារ។ េនះ គឺជាដំេណីរការៃនការេរ�បចំ
ែផនការសន�ិសុខ ែដលជាេរ�យៗេគេហ�ថា "គំរយុូទ�សា�ស�គំរាមកំែហង"។
 

ការែណនាេំនះ នឹងបេ�ង�នអ�កអំពីរេប�បបេង�ីតែផនការសន�ិសុខស�មាប់ព័តមានែផ�កឌីជីថលរបស់អ�ក និង
កំណត់ដំេណាះ�សាយែដលល�បំផុតស�មាប់អ�ក។
 

េតីែផនការសន�ិសុខមួយមានរបូរាងដូចេម�ច? ក�ងុករណីែដលអ�កចង់ែថរក�ាផ�ះ និង�ទព�សម�ត�ិរបស់អ�កឱ�
មានសុវត�ិភាព។ េនះ គឺជាសំណួរមួយចំនួនែដលអ�កគួរសួរខ�ួនឯង៖
 

េតីខ�ុំមានអ�ីខ�ះេន�ក�ុងផ�ះរបស់ខ�ុំែដលមានតៃម��ត�វការពារ?
�ទព�សម�ត�ិ រមួមាន៖ េ�គ�ងអលង�ារ សម�ារេអឡចិ�ត�និក ឯកសារហិរ��វត�ុ លិខិតឆ�ងែដន ឬរបូថត

 

េតីខ�ុំចង់ការពារវាពីអ�កណាខ�ះ?
គូបដិបក�មានដូចជា៖ េចារលួច អ�ករមួបន�ប់ជាមួយ ឬេភ��វ

 

េតីខ�ុំគួរែតការពារវាេដាយរេប�បណា?
េតីតំបន់ែដលខ�ុំរស់េន�ធ�ាប់មាន�បវត�ិលួចប�ន់ែដរឬេទ? េតីខ�ុំទុកចិត�មិត�រមួបន�ប់ និងេភ��វរបស់ខ�ុំបាន
ក�មិតណា? េតីគូបដិបក�របស់ខ�ុំមានសមត�ភាពក�មិតណា? េតីខ�ុំគួរែតពិចារណាពីហានិភ័យែបបណា?

 

�បសិនេបីខ�ុំបរាជ័យក�ុងកិច�ការពារ េតីនឹងមានផលលំបាកអ�ីខ�ះ?
េតីខ�ុំមានអ�ីខ�ះេន�ក�ងុផ�ះរបស់ខ�ុំ ែដលខ�ុំមិនអាចជំនួសបាន? េតីខ�ុំមានេពលេវលា ឬថវ�កាេដីម�ជំីនួសរបស់
ទាងំេនះេទ? េតីខ�ុំមានការធានារ �ាប់រងែដលផ�ល់�បាក់សំណងេលីរបស់ែដលេគលួចពីផ�ះរបស់ខ�ុំែដរឬេទ?

 

េតីខ�ុំមានឆន�ៈក�ុងការេដាះ�សាយប��ា�បឈមទាងំេនះឬេទ?
េតីខ�ុំមានឆន�ៈទិញទូសុវត�ិភាពស�មាប់ឯកសារសម�ាត់ឬេទ? េតីខ�ុំអាចទិញេសាែដលមានគុណភាពខ�ស់
បានឬេទ? េតីខ�ុំមានេពលេដីម�េីបីក�បអប់សុវត�ិភាពេន�ឯធនាគារក�ងុ�ស �ករបស់ខ�ុំ េហីយទុកវត�ុមានតៃម�
េន�ទីេនាះឬេទ?



ការេធ�ីែផនការសន�ិសុខ នឹងជួយអ�កឱ�សម�ាល់ពីអ�ីែដលអាចនឹងេកីតេឡងីចំេពាះរបស់មានតៃម�របស់អ�ក និង
កំណត់ថា អ�កគួរការពារវាពីនរណាខ�ះ។ េន�េពលកសាងែផនការសន�ិសុខ អ�កគួរេឆ�ីយនឹងសំណួរទាងំ�បាំ
េនះ៖
 

១. េតីខ�ុំចង់ការពារអ�ីខ�ះ?
២. េតីខ�ុំចង់ការពារវាពីអ�កណា?
៣. េតីនឹងមានផលលំបាកអ�ីខ�ះ �បសិនេបីខ�ុំបរាជ័យក�ងុកិច�ការពារ?
៤. េតីខ�ុំនឹង�ត�វការពារវាេដាយរេប�បណា?
៥.េតីខ�ុំមានឆន�ៈឆ�ងកាត់ប��ាអ�ីខ�ះ េដីម�ពី�ាយាមទប់ស�ាត់ផលលំបាកែដលអាចេកីតេឡងី?

 

សូមពិនិត�េមីលសំណួរទាងំេនះឱ�បានម៉ត់ចត់៖

េតីខ�ុំគួរែតបេង�ីតែផនការសន�ិសុខផ�ាល់ខ�ួនេដាយរេប�បណា? េតីខ�ុំគួរចាប់
េផ�ីមពីកែន�ងណា?

បន�ាប់ពីអ�កសួរខ�ួនឯងនូវសំណួរទាងំេនះ អ�កនឹងអាចវាយតៃម�ថា េតីអ�ក�ត�វមានវ �ធានការអ�ីខ�ះ? �បសិនេបី
�ទព�សម�ត�ិរបស់អ�កមានតៃម� បុ៉ែន�ក�មិតៃនការលួចចូលមកក�ងុផ�ះរបស់អ�កមានតិចតួច ដូចេនះ     អ�ក�បែហល
ជាមិនចាបំាច់ចំណាយលុយទិញេសាែដលមានតៃម�ៃថ�េនាះេទ។ បុ៉ែន��បសិនេបីក �មិតៃនការលួចចូលក�ងុផ�ះ
របស់អ�កខ�ស់ អ�ក�ត�វការទិញេសាែដលល�បំផុតពីទីផ�ារ េហីយពិចារណាបែន�ម�បព័ន�សន�ិសុខេទ�ត។
 

ការបេង�ីតែផនការសន�ិសុខ នឹងជួយអ�កឱ�យល់អំពីការគំរាមកំែហងែដលមានចំេពាះអ�ក េហីយអ�កអាចវាយ
តៃម��ទព�សម�ត�ិរបស់អ�ក គូបដិបក�របស់អ�ក និងសមត�ភាពរបស់គូបដិបក�របស់អ�ក រមួជាមួយនឹងហានិភ័យ
ែដលអ�កបាន�បឈម។

េតីខ�ុំចង់ការពារអ�ី?
"�ទព�សម�ត�ិ" គឺជារបស់ែដលអ�កឱ�តៃម� និងការពារ។ េន�ក�ងុបរ �បទៃនសន�ិសុខឌីជីថល និង�ទព�សម�ត�ិ
ធម�តាគឺជា�បេភទព័ត៌មានអ�ីមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ អីុែមលរបស់អ�ក តារាងប��ីទំនាក់ទំនង សារ ទីតាងំ និង
សំណំុឯកសារ អាចជា �ទព�សម�ត�ិទាងំអស់។ ឧបករណ៍របស់អ�កក៏អាចជា�ទព�សម�ត�ិផងែដរ។
 

េធ�ីតារាងប��ី�ទព�សម�តិ�របស់អ�ក៖ ទិន�ន័យែដលអ�ករក�ាទុក ទីកែន�ងែដល�ត�វបានរក�ាទុក អ�កណាខ�ះ
ែដលអាចចូលេទ�េ�បីបាន និងអ�ីែដលប��ប់អ�កដៃទក�ងុការចូលេទ�េ�បី�បាស់។



េដីម�េីឆ�ីយនឹងសំណួរេនះ អ�កចាបំាច់�ត�វកំណត់ថា អ�កណាខ�ះែដលចង់េធ�ីបាបអ�ក ឬចង់បានព័ត៌មានរបស់
អ�ក។ បុគ�ល ឬអង�ភាពែដលអាចបង�ការគំរាមកំែហងេលី�ទព�សម�ត�ិរបស់អ�ក គឺជា "គូបដិបក�" របស់អ�ក។
ឧទាហរណ៍៖ គូបដិបក�ធំរបស់អ�ក អាចជាេច�ហ�ាយរបស់អ�ក អតីតៃដគូ គូ�បកួត�បែជងែផ�កអាជីវកម�
រដ�ាភិបាល ឬេហគឃ័រេន�េលីបណ� ាញសាធារណៈនានា។
 

បេង�ីតតារាងប��ីពីគូបដិបក�របស់អ�ក ឬអ�កណាែដលអាចនឹងចង់�គប់�គង�ទព�សម�ត�ិរបស់អ�ក។ តារាងប��ី
របស់អ�ក គួរែតរមួប��ូលទាងំបុគ�ល ទីភ�ាក់ងាររដ�ាភិបាល ឬសាជីវកម�នានា។

អា�ស័យេទ�េលីថា េតីគូបដិបក�របស់អ�កជាអ�កណា េហីយស�ិតេន�េ�កាម
កាលៈេទសៈមួយចំនួន អ�កគួរែតបំផ�ាញប��ីេនាះេចាលេន�េពលអ�កប��ប់
ែផនការសន�ិសុខរបស់អ�ក។

េតីមានផលលំបាកអ�ីខ�ះ �បសិនេបីខ�ុំបរាជ័យក�ុងការការពារ?

េតីខ�ុំចង់ការពារពីអ�កណា?

មានវ �ធីជាេ�ចីនែដលគូបដិបក�អាចលួចចូលក�ងុទិន�ន័យរបស់អ�ក។ ឧទាហរណ៍៖ គូបដិបក�អាចអានសារទំនាក់
ទំនងឯកជនរបស់អ�ក េន�េពលែដលពួកេគឆ�ងចូលតាមរយៈបណ� ាញ ឬក៏ពួកេគអាចលុប ឬបំផ�ាញទិន�ន័យ
របស់អ�ក។
 

បំណង និងវ �ធីសា�ស�របស់គូបដិបក�ែតងែតមានភាពខុសៗគ�ា។ គូបដិបក��បែហលជាកំពុងែតព�ាយាមទប់
ស�ាត់ការែចកចាយវ�េដអូ ែដលបង�ាញពីអំេពីហិង�ារបស់បូ៉លិស េដាយលុបេចាលនូវវ �េដអូេនាះ ឬក៏ទប់ស�ាត់
ការថតចម�ង។
ផ�ុយេទ�វ �ញ គូ�បែជងេផ�ងេទ�តរបស់េយីង អាចព�ាយាមលួចទិន�ន័យសម�ាត់របស់េយីង េហីយផ�ព�ផ�ាយ
េដាយមិនឱ�េយីងដឹង។
 

ែផនការសន�ិសុខមានរមួប��ូលនូវការយល់ដឹងពីផលលំបាកែដលនឹងេកីតមាន េន�េពលែដលគូបដិបក�របស់
អ�ក�គប់�គងទិន�ន័យរបស់អ�ក។ េដីម�កំីណត់ពីប��ាេនះ អ�កគួរពិចារណាពីសមត�ភាពរបស់គូបដិបក�របស់
អ�ក។ ឧទាហរណ៍ថា �ក �មហុ៊នផ�ល់េសវាកម�ទូរសព�របស់អ�ក អាចចូលេមីល�គប់ទិន�ន័យទូរសព�របស់អ�កទាងំ
អស់។ អ�កវាយ�បហារតាម�បព័ន�បេច�កវ �ទ�ា  ែដលស�ិតេន�េលីបណ� ាញ Wi-Fi េបីកចំហរជាមួយអ�ក អាច
ចូលេទ�េមីលការទំនាក់ទំនងរបស់អ�កែដលមិនបានេធ�ីកូដនីយកម�។ ចំែណកគូបដិបក�េផ�ងេទ�តរបស់អ�កវ �ញ
អាចមានសមត�ភាពេលីសពីេនះ។
 

ចូរេរ�បរាប់នូវអ�ីែដលគូបដិបក�របស់អ�កអាចេធ�ីបានេលីទិន�ន័យឯកជនរបស់អ�ក។



េតីខ�ុំនឹង�ត�វការពារវាេដាយរេប�បណា?

ហានិភ័យ គឺជាការគំរាមកំែហងណាមួយែដលអាចេកីតេឡងីចំេពាះ�ទព�សម�តិ�របស់អ�ក េដាយបុគ�លែដល
មានសមត�ភាពណាម�ាក់។ ខណៈែដល�ក �មហ៊នុផ�ល់េសវាទូរសព�របស់អ�ក មានលទ�ភាពេ�បី�បាស់ទិន�ន័យ
ទាងំអស់ រប ស់អ� ក េនាះហានិភ័យៃនការបេង�ាះទិន�ន័យឯកជនរបស់អ�កេន�េលីអីុនធឺណិតេដីម�េីធ�ីឱ�ខូចេករ� �
េឈ�ាះរបស់អ�កមានក�មិតទាប។
 

វាមានសារសំខាន់ណាស់ក�ងុការែបងែចករវាងអ�ីែដលអាចេកីតេឡងី និងលទ�ភាពែដលអាចេកីតេឡងី។
ឧទាហរណ៍៖ អគាររបស់អ�កអាចនឹងដួលរលំបាន  បុ៉ែន�លទ�ភាពែដលវាអាចេកីតេឡងី គឺមានក�មិតខ�ស់ េបីអ�ក
ស�ិតេន�ទី�ក �ងសាន�ហ�ាន់សីុស�ូ ជាកែន�ងែដលែតងែតមានការរ��ួយដី េបីេធ�បេទ�នឹងរដ�ធានីស�ុកហមូ ជាទី
កែន�ងែដលមិនែដលមានការរ��ួយដី។
 

ការវាយតៃម�ហានិភ័យ គឺជាដំេណីរការែដលរមួប��ូលនូវបទពិេសាធន៍ផ�ាល់ខ�ួន និងការគិតទុកមុន។ មនុស�
ជាេ�ចីនបានរកេឃីញថា ការគំរាមកំែហងមួយចំនួនមិនអាចទទួលយកបាន េទាះជាលទ�ភាពែដលវានឹងេកីត
មានមានក�មិតណាក៏េដាយ េ�ពាះថា លទ�ភាពែដលការគំរាមកំែហងអាចេកីតេឡងីេនាះ វាមិនេស�ីនឹង
ការខាតបង់ែដលេកីតមាន េបីសិនមានហានិភ័យអ�ីមួយេកីតេឡីង់។ ក�ងុករណីេផ�ងេទ�ត អ�កខ�ះមិនយកចិត�
ទុកដាក់ចំេពាះហានិភ័យែដលមានលទ�ភាពខ�ស់េទ េ�ពាះពួកេគមិនបានយល់ថា ការគំរាមកំែហងេនាះជា
ប��ា។
 

សូមសរេសរនូវការគំរាមកំែហងែដលអ�កនឹងយកចិត�ទុកដាក់ េហីយនិងការគំរាមកំែហងែដលក�មេកីតមាន ឬ
មិនបង�េ�គាះថ�ាក់ ឬពិបាកក�ងុការេដាះ�សាយែដលអ�កមិនចង់គិតពីវា។

េតីខ�ុំបានេ�ត�មខ�ួនក�មិតណាក�ុងការឆ�ងកាត់ប��ានានា េដីម�ីការពារផល
លំបាកមិនឱ�េកីតេឡីង?
មិនមានជេ�មីសណាមួយែដលល�ឥតេខ�ាះស�មាប់សន�ិសុខេនាះេទ។ មិនែមនមនុស��គប់របូសុទ�ែតមាន
អាទិភាព ការ�ព�យបារម� ឬមានធនធានដូចៗគ�ាេទ។ ការវាយតៃម�ហានិភ័យ របស់អ�ក នឹងេធ�ីឱ�អ�កអាចេរ�បចំ
យុទ�សា�ស�មានលំនឹងក�ងុការរស់េន� ការចំណាយ និងឯកជនភាពរបស់អ�ក។
 

ឧទាហរណ៍៖ េមធាវ �តំណាងឱ�កូនក�ីក�ងុករណីសន�ិសុខថ�ាក់ជាតិ នឹងមានឆន�ៈក�ងុការការពារនូវការទំនាក់
ទំនងេផ�ងៗេន�ក�ងុេរ�ងក�ី េដាយការេ�បី�បាស់អីុែមលែដលមានកូដនីយកម� ជាងម�ាយែដលែតងែតេផ�ីវ �េដអូ
ែបបកំែប�ងពីសត�ឆ�ាតាមអីុែមលេទ�កាន់កូន�សីគាត់។
 

ចូរសរេសរនូវជេ�មីសែដលអ�កមានក�ងុការកាត់បន�យនូវហានិភ័យរបស់អ�ក។ សូមកត់ចំណាកំ�ងុករណីែដល
អ�កជួប�បទះប��ាហិរ��វត�ុ ប��ាបេច�កេទស ឬប��ាសង�មណាមួយ។



ការេធ�ីែផនការសន�ិសុខឱ�ក�ាយជាការអនុវត�ជា�បចាំ
ចូរចាថំា ែផនការសន�ិសុខរបស់អ�កអាចនឹងផ�ាស់ប�ូរេទ�តាមស�ានភាពរបស់អ�ក។ ដូេច�ះ ការពិនិត�េឡងីវ �ញនូវ
ែផនការសន�ិសុខរបស់អ�កបានញឹកញាប់ គឺជាការអនុវត�ល�។

បេង�ីតែផនការសន�ិសុខផ�ាល់ខ�ួនេដាយែផ�កេលីស�ានភាពរបស់អ�ក។ បន�ាប់មក
េធ�ីកំណត់សម�ាល់េលី�បតិទិនរបស់អ�កស�មាប់ៃថ�ែខេន�េពលខាងមុខ។ វានឹង
ជ�ម �ញឱ�អ�កពិនិត�េឡងីវ �ញនូវែផនការរបស់អ�ក េដីម�កំីណត់ថា េតីវាេន�ែតមាន
�បសិទ�ភាពចំេពាះស�ានភាពបច�ុប�ន�របស់អ�កែដរឬេទ។


