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១. ត្មូវការចាំច់សរំាប់្បព័នធៃំបណើ រការ Windows 
ឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដ SecuGen ជាឧបករ ៍ថដលរតូវងរបើរបាស់ជាមួយា សីុនកំុពយូទ័រតាមរយៈ 

USB ports។ ដូងចនោះតរមូវងអាយា សីុនកំុពយូទ័រថដលភាា ប់ជាមួយឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដងនោះរតូវាន USB 
ports យ ងតិច២។ កំុពយូទ័រថដលរតូវងរបើរបាស់រតូវាន RAM តូចបំផុត 32MB និងទំេំ Hard Disk 20MB។ 

 ឧបករ ៍ផាិតស្នន មរាមដដ SecuGen អាចដំង ើ រការងលើរបព័នធរបតិបតតិការងផេងៗដូចជា Window, 
Linux ឬMacOS ។ 

 ការដំង ើង ៖ អ្នករតូវថតងធ្វើការតភាា ប់រន រវាងឧបករ ៏ទំងពីរងនោះជាមុនសិនមុននិងចប់ងផតើមងរបើរបាស់ 
ឧបករ ៍ផាិតស្នន មរាមដដ SecuGen ងនោះ ។ 

 ដំង ើ រការងលើរបព័នធWindows ៖ ឧបករ ៏ទំងពីរនឹងស្នគ ល់រន ងដាយសវ័យរបវតតិងៅងពលថដលអ្នកបាន 
ងដាតឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដ SecuGen ជាមួយ USB ports របស់កំុពយូទ័រ។ 

២. របបៀបប្បើ្ាស ់និងណថរកាឧបករណ៍ផតិតស្នន ម្ាមដៃ 
ក- បេតុអ្វីានជាគុណភាពរបូភាព្តូវការចាំច់បពលផតិតស្នន ម្ាមដៃ 

ឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដា ក SecuGen គឺជាបងចចកវទិាលបីមួយថដលានរាងតូចលកខ ៈ 
ពិងសសរបស់វាគឺការផតិតយកស្នន មរាមដដ។ ងៅងពលថដលដាក់រាមដដវាបានែតយករបូភាពស្នន ម 
រាមដដ ងៅរកាទុកកនុងរបព័នធរគប់រគងមួយថដលអាចងធ្វើការសំរល់អ្តតសញ្ហា  របស់អ្នកអ្តិែិជន។ 
របសិនងបើរូបស្នន មរាមដដមិនចាស់ ឬករមិតព ៌មិនរគប់ររន់ ងធ្វើងអាយការកំ ត់អ្តតសញ្ហា  របស់ 
អ្តិែិជនពំុសូវរតឹមរតូវ និងានភាពពិបាកកនុងការថសវងរករបូភាពស្នន មរាមដដអ្តិែិជនដថដលសំរាប់ 
ការពិនិតយងលើកងរកាយ។ 

លកខខ័ ឌ ធ្មមជាតិ និងថសបក ដូចជា ងសើម, សងួត, ថសបករជួញ អាចប ោះពាល់ ដល់របូភាព
កនុងការផតិតស្នន មរាមដដ ថដលងធ្វើងអាយរបូភាពានសភាពភលឺខាល ំងងពក ឬងងឹតងពក។ ស្នន មរាមដដថដល 
បានរកាទុកងនោះសំរាប់ងធ្វើការផគូផគងជាមួយនិងស្នន ម រាមដដរបស់អ្តិែិជនដថដលថដលមកងធ្វើការពិនិតយ 
ងលើកងរកាយ ឬក៏ងៅងធ្វើការពិនិតយងៅកថនលងងផេង។ 

ខ- របបៀបដាក់្ាមដៃបលើឧបករណ៍ផតិតស្នន ម្ាមដៃ 
ការចប់យកស្នន មរាមដដរបស់ឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដ SecuGen គឺានសមតថភាពខពស់

កនុងការចប់យករបូភាពបានរតឹមរតូវលអ។ ប ុថនតងទោះបីជាយ ងណាក៏ងដាយការដាក់រាមដដថដលរតឹមរតូវ 
ងៅងពលងធ្វើការផតិតគឺអាចផតល់ផលលអសំរាប់ងរបើកនុងកមមវធីិ្។ 

ខាងងរកាមជាព័ត៌ានជំនួយអំ្ពីរងបៀបងរបើរបាស់ និងរងបៀបថែរកាឧបករ ៏ ថដលអាចងធ្វើងអាយ 
គុ ភាពរូបភាពស្នន មរាមដដបានលអ រពមទំងកាត់បនថយភាពបរាជ័យងៅងពលផតិតងលើកដំបូង។ 
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២.១- របបៀបប្បើ្ាស ់

ក- ការដាក់្ាមដៃរបសអ់្នកបោយចំកណ្ដា លដនឧបករណ៍ផតិតស្នន ម្ាមដៃ 
ស្នន មរាមដដថដលរតូវងរបើងដើមបីផតិតគឺជាថផនកមួយដនរាមដដគន្លល ក់ទី១។ រតូវរបាកដថ្នស្នន ម 

រាមដដរបស់អ្តិែិជន រតូវបានដាក់ចំកណាា លកញ្ច ក់របស់ឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដ។ ខាងងរកាមងនោះ 
គឺជារបូគំរថូដលបង្ហា ញពីការដាក់រាមដដផតិតបានរតឹមរតូវ និងមិនបានរតឹមរតូវ៖ 

 

 

ខ- ដាក់្ាមដៃរេូតៃលប់ចញបភលើង 
សូមដាក់រាមដដរបស់អ្តិែិជនងលើឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដរពមទំងសងកត់រាមដដបនតិច 

រេូតដល់ងភលើងងៅងលើឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដភលឺ។ ងនោះបង្ហា ញថ្នឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដកំពុងថត 
ដំង ើ រការចប់យករបូភាពស្នន មរកងៅដដរបស់អ្តិែិជនងេើយ។  ប ុថនតសូមកំុសងកត់ខាល ំងងពកងរពាោះអាច 
ងធ្វើងអាយរបូភាពថដលទទួលបានស្រសអាប់ ឬមិនចាស់។ 

គ- រកា្ាមដៃបោយបៅបលើឧបករណ៍ផតិតស្នន ម្ាមដៃ 
រតូវរង់ចំរេូតដល់ងភលើងព ៌រកេមបានបំភលឺង ើង ងនោះបញ្ហា ក់ថ្នឧបករ ៍បានចប់ដំង ើ រការ 

ងេើយ។  បន្លទ ប់មកសូមរការាមដដរេូតដល់រូបស្នន មរាមដដបានបង្ហា ញរបូភាពង ើងងៅងលើងអ្រកង់ 
កំុពយូទ័រងទើបអ្តិែិជនអាចយកដដងចញបាន។ 

ការដាក់រាមដដ
បានរតឹមរតូវលអ 

ការដាក់រាមដដ
មិនបានរតឹមរតូវ 

ការដាក់រាមដដ
មិនបានរតឹមរតូវ 
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ឃ- របបៀបណសវងរកចំណុចសខំាន់របសស់្នន ម្ាមដៃ 
ស្នន មរាមដដជាទូងៅានលកខ ៈជាថខេបន្លទ ត់ថដលបងងកើតបានរបូគំរមួូយ។ ថផនកសំខាន់ដន 

ស្នន មរាមដដ រតូវបានកំ ត់ងៅរតង់ចំ ុចខពស់ជាងងគ ថដលជាទូងៅងយើងងៅថ្នរកងៅដដ។  

ខាងងរកាមងនោះគឺជាឧទេរ ៍បង្ហា ញពីរបូភាពដនចំ ុចសំខាន់ៗរបស់ស្នន មរាមដដងៅតាម 
របូគំរូដនរាមដដនីមួយៗ៖ 

 

ង- កនងុករណីណៃល្ាមដៃដាច់ ឬប្រោះថ្នន ក់ជាយថ្នបេតុ 
អ្នកអ្នុវតតន៍ការង្ហរ រតូវងធ្វើការផតិតយកស្នន មរាមដដពីរងផេងរន ពីអ្តិែិជនាន ក់ថដលមកងធ្វើការ 

ពិនិតយងលើកដំបូងងដើមបីជាការបង្ហក រទុកជាមុនចំងពាោះងេតុការ ៍ងផេងៗថដលអាចងកើតង ើងជាយថ្នងេតុ 
ចំងពាោះអ្តិែិជន។ ងយើងក៏ានវធីិ្ងផេងៗងទៀតជាងរចើនកនុងករ ីថដលអ្តិែិជនថដលរម នរាមដដ ឬ
ឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដ មិនអាចងរបើបាន សូមទក់ទងថផនករគប់រគងទិននន័យរបស់មជឈម ឌ លជាតិ។ 

ច- ស្នន ម្ាមដៃណៃលជាបញ្ហា  
អ្នុវតតន៍តាមការថ នំ្លខាងងលើ អ្នកគួរថតទទួលបាននូវលទធផលដនការផាិតស្នន មរាមដដមួយ 

ថដលានភាពលអឥតងខាា ោះ។ ជួនកាលបញ្ហា ថសបក និងអាកាសធាតុអាចងធ្វើងអាយគុ ភាពរូបភាពអ្ន់ 
បានថដរ។ ថសបកថដលានសភាពងសើម គឺអាចងធ្វើងអាយរបូភាពស្នន មរាមដដានសភាពជំា ឬរបតាក 
ងពក ដូងចនោះតរមូវងអាយងធ្វើការជូតរាមដដងន្លោះជាមុនសិនមុននឹងដាក់ងលើឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដ។ ថត 
ងបើសិនជារាមដដរបស់អ្តិែិជនសងួតខាល ំងងពក អ្នកអាចងរបើសំ ីអាល់កុលជូតរាមដដ ឬោងរាមដដ 
និងទឹកធ្មមតារចូជូតងអាយសងួតមុននឹងដាក់ផតិត។ ខាងងរកាមងនោះគឺជារបូភាពឧទេរ ៍មួយចំនួនងៅ 
ងពលមរាមដដានសភាពសងួតងពក, ងសើមងពក, ថសបកានរបួស៖ 
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២.២- ករណីប ៀសវាងមួយចំនួនបៅបពលបភលើងបបើកបៃើមបផីតិតស្នន ម្ាមដៃ 

ក- ហាមដាក់្ាមដៃរបសអ់្នកយតឺ ឬ្ស្នលបពក 
ការដាក់រាមដដរបស់អ្តិែិជនយឺត ឬស្រស្នលងពក អាចងធ្វើងអាយងភលើងសញ្ហា ដនឧបករ ៍ផតិត 

ស្នន មរាមដដងបើកថតមិនអាចចប់យករបូភាពបានងទ ។ ក៏ប ុថនតងៅងពលថដលដាក់រាមដដងលើឧបករ ៍ 
រចួងេើយ ថតពំុានសញ្ហា បំភលឺថដលបញ្ហា ក់ពីដំង ើ រការដនឧបករ ៍ សូមដករាមដដងចញ ងេើយរតូវ 
រង់ចំរបថេលជា៥វនិ្លទី ងទើបអ្នុវតតមតងងទៀត។ 

ខ- ្ាមដៃរបសអ់្នកហាមបិទាងំបៅបពលដាក់ផាិត 
ងបើសិនជាានអ្វីមកបិតបំាងស្នន មរាមដដថដលរតូវផតិតងន្លោះ ឧបករ ៍ផាិតស្នន មរាមដដនឹងមិន 

ងធ្វើការផាិតយកស្នន មរាមដដរបស់អ្តិែិជនបានងទ ។ ងៅងពលថដលអ្តិែិជនដាក់រាមដដងលើឧបករ ៍ 
រចួងេើយថតពំុានសញ្ហា បំភលឺថដលបញ្ហា ក់អំ្ពីដំង ើ រការដនឧបករ ៍ សូមដករាមដដងចញងេើយរតូវ 
រង់ចំរបថេលជា៥វនិ្លទី ងទើបអ្នុវតតមតងងទៀត។ 

 

 

ហាមយកដដប ោះងលងងៅរតង់ចំ ុចថដលសថិតកនុងរងវង់ដូចកនុងរបូខាងងលើ 

ករ ីថសបកសងួតងពក ករ ីថសបកងសើមងពក ករ ីថសបកានរបួស 



វធីិ្ងរបើរបាស់ឧបករ ៍ផតិមស្នន មរាមដដ SecuGen 

ទំព័រទី 5 

 

២.៣- តំណេទ ំ
របសិនងបើងៅងលើដផទថដលរតូវផតិតស្នន មរាមដដងន្លោះ  ានរបឡាក់ ងរបងធ្មមតា, ថកអលដដ ឬស្នន ម 

របឡាក់ងផេងៗងទៀត គឺពំុានបញ្ហា អ្វីកនុងការចប់យករបូភាពងៅងពលថដលងធ្វើការផតិតស្នន មរាមដដងន្លោះងទ។ 

ក- បតើបធវើៃូចបមតចបៃើមបសីោំតកញ្ចក់របសឧ់បករណ៍ផតិតស្នន ម្ាមដៃ? 
 អ្នកអាចងរបើកថនេងងពាោះងរោះ ឬកំណាត់ទន់ ថដលសងួត ឬងសើមតិចៗ ងដើមបីងធ្វើការសំអាតដផទ 

របស់វា។ អ្នកអាចសំអាតដីថដលររំងជាប់ឧបករ ៍, អ្នកអាចងរបើកំណាត់ងសើមៗងដើមបីឆកឹោះវា 
ងចញ អ្នកអាចផតិតយកដំ ក់ទឹកងចញងដាយងរបើកំណាត់ងសើមតិចៗ។ 

 សូមងធ្វើការសំអាតងអាយបានញឹកញាប់ ទឹកថ្នន ំកំចត់ងមងរាគងផេងៗអាចងរបើបានថតងធ្វើយ ងណា 
កំុងអាយប ោះពាល់ដល់កញ្ច ក់របស់វា ការដាក់រគបឧបករ ៍ងដាយងរបើផ្ល សទិកអាចនឹងងធ្វើងអាយ 
ខូចងបើផ្ល សទិកងន្លោះរោយ។ 

 ហាមដាច់ខាតកនុងការចក់វតថុរាវងផេងៗងដាយផ្ទ ល់ងៅងលើកញ្ច ក់ ឬឧបករ ៏ផតិតស្នន មរាមដដ 
ងនោះ។ 

៣. ៃំបណ្ដោះ្ស្នយបញ្ហា មួយចំនួនណៃលណតងណតបកើតានប ើង 
ក- ការបចញផ្ទ ងំ្ពានពី Driver របសវ់ា 

ងបើសិនជាអ្នកងរបើ Window ងេើយងោកអ្នកបានងឃើញស្នររពានមួយថដលបង្ហា ញថ្ន Driver 
ដនឧបករ ៍ SecuGen ឆលងមិនផុតពីដំង ើ រការដំបូងដនកមមវធីិ្ Window ងទ, សូមចុចងលើប ូតុង “Continue 
Anyway” ។  

ខ- បដាតជាមួយ USB ណតមិនៃំបណើ រការ 
ងពលខលោះអ្នកភាា ប់ឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដ SecuGen ងនោះជាមួយរនធ USB ថដលានស្រស្នប់ងលើ 

Keyboard ឬឧបករ ៍ USB ងផេងៗ, ដូងចនោះអ្នករតូវរតួតពិនិតយ ងអាយបានេមត់ចត់កនុងការងដាតភាា ប់ងនោះ 
ថតងបើងៅថតមិនដំង ើ រការងទៀតអ្នកគួរថតងដាត ងដាយផ្ទ ល់ជាមួយរនធ USB ថដលានងៅងលើ 
កំុពយូទ័រថតមតង។ 

គ- បដាតជាមួយ USB ៃំបណើ រការណតមិនោចចប់របូភាពាន 
អ្នករតូវចងចំថ្ន ងៅងពលថដលានឧបករ ៍ងលបឿនងលឿនណាមួយថដលងដាតជាមួយរនធ USB 

របស់កំុពយូទ័រ ដូចជា ា សីុនែតរបូ, ា សីុនថសគន, ា សីុនងបាោះពុមពជាងដើម ងន្លោះឧបករ ៍ SecuGen 
គឺមិនអាចដំង ើ រការកនុងងពលថតមួយបានងទ។ ឧបករ ៍ SecuGen គឺងរបើថ្នមពលរេូតដល់ 66% ដន 
ថ្នមពល USB ថដលងធ្វើងអាយវាមិនអាចដំង ើ រការរពមរន ជាមួយឧបករ ៍ងផេងងទៀតថដលងរបើថ្នមពល
ងលើសពី 40%។ សូមបិទ ឬជាការលអសូមដកឧបករ ៍ងផេងៗងចញ មុននឹងងរបើឧបករ ៍ផតិតស្នន ម 
រាមដដ SecuGen។ 
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ឃ- បដាតជាមួយ USB ៃំបណើ រការ ណត ួនកាលមិនោចចប់របូភាពាន 
សូមដករាមដដថដលរតូវផតិតរបស់អ្តិែិជនងចញពីកញ្ច ក់ឧបករ ៍ ងេើយរង់ចំ ៥វនិ្លទី ងដើមបី

ងអាយឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដងនោះងធ្វើការកំ ត់ង ើងវញិ។ ថតងបើរង់ចំ៥វនិ្លទីងរកាយមកងៅថតមិន 
ដំង ើ រការ សូមដកឧបករ ៍ផតិតស្នន មរាមដដងនោះងចញពី រនធ USB ងេើយងដាតចូលវញិរចួអ្នុវតតមតង 
ងទៀត។ 

ង- បដាតជាមួយរនធ USB ណ្ដមួយក៏មិនៃំបណើ រការ 
ងៅងពលថដលអ្នកបានងដាយជាមួយរនធ USB បានរតឹមរតូវងេើយ ថតងៅងពលថដល

ដាក់រាមដដងដើមបីងធ្វើការផាិតស្នន មរាមដដ ថតពំុានសញ្ហា បំភលឺបញ្ហា ក់ពីដំង ើ រការងទសូមងធ្វើការទក់ទង 
មកថផនករគប់រគងទិននន័យមជឈម ឌ លជាតិងដើមបីសំុអ្នតរាគមន៍។ 
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ទំព័រទី 1 

ការចាប់ផផតើមកមមវិធីររប់ររងទិននន័យ OI/ART 
ផដើមបីផរបើរាស់កមមវធីិរគប់រគងទិននន័យ OI/ARTានអនកផរបើរាស់អាចចូលតាមពីររផបៀបផផសងគ្នន គឺ៖ 

វធីិទី១- ចុចប ូតុង Start Windows ផរជើសផរ ើស Program  បន្ទា ប់មកចុច NCHADS Database  និង
ចុចផលើពាកយ OI/ART 

វធីិទី២- ន្សវងរកប ូតុង OI/ARTផៅផលើផអរកង់ Desktop រចួចុច Mouse ខាងផឆវង     ពីរដង ផន្ទោះកមម
វធីិរគប់រគងទិននន័យនិងបងាា ញផ ើង 

 

រផបៀប Log in ចូលផរបើរាសរ់បព័នធ 

សរាប់អនកន្ដលចូលផរបើរបព័នធផនោះានលុោះរតាន្តានការអនុញ្ញា តិពីអនករគប់រគងរបព័នធន្ដលអនករគប់រគង
របព័នធានសិទធិបផងកើតផ ម្ ោះផអាយផរបើរាស់។ 

អនកផរបើអាច Log in ចូលរបព័នធផោយផរបើរាស់ផ ម្ ោះនិងផលខសំងាត់ ឬផរបើស្នន មរាមដដក៏ាន។ 

រផបៀប Log in ផោយផរបើរាស់ផ ម្ ោះនិងផលខសំងាត់ 

១. ចុចផលើមឺនុយ “Pass/User” 

២. ចូរបំផពញផ ម្ ោះផរបើរាស់កនុងរបអប់ User name និងផលខសំងាត់កនុងរបអប់ Password 

 
៣. ចុចប ូតុង “OK” ផដើមបីLog in ចូលរបព័នធ។ 

 

រផបៀប Login ផោយផរបើរាស់ស្នន មរាមដដ 

១. ចុចផលើផថប “FingerPrint” 
២. សូមផធវើការផដិតរាមដដរបស់អនក 
៣. ចុចប ូតុង “OK” 
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ទំព័រទី 2 

 

 

សំរាប់កំុពយូទ័រន្ដលកំពុងផរបើរាស់កមមវធីិរគប់រគងទិននន័យ OI/ARTបន្ទា ប់ពីការ Login មក ានផ្ា ំងរបូភាព
មួយានផលចផ ើង ន្ដលរលឹំកដល់អនកផរបើរាស់អំពីពត៌ានរបស់    អតិថិជនន្ដលមិនទាន់ានបញ្ជូ នផៅ
ា៉ា សីុនផម ។ របសិនផបើពត៌ានរបស់អតិថិជនាន បញ្ជូ នផៅកាន់ា៉ា សីុនផមអស់ផ ើយ ផ្ា ំងរបូភាពផនោះមិន
ផលចផ ើងផទ។ 

 

របូភាពផនោះានន័យថាានអនកជំងឺចំនួន១ន្ទក់មិនទាន់ានបញ្ជូ នផៅកាន់ា៉ា សីុនផមនិងានស្នន មរាមដដ 

បផ ត្ ោះអាសននចំនួន២២ផទៀតន្ដលមិនទាន់ានបញ្ចួ នទិននន័យ។ រផបៀបដនការបញ្ជូ នពត៌ានផៅកាន់ 

ា៉ា សីុនផមនឹងបងាា ញផៅទំព័រខាងផរកាម។ 
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កមមវធីិរគប់រគងទិននន័យ OI/ART ានបងាា ញរបូភាពដូចខាងផរកាមផនោះ 

 

ចំផពាោះកមមវធីិផនោះានន្បងន្ចកជាចំ្ត់ថាន ក់រគប់រគងដូចខាងផរកាមផនោះ 

Adult : ចង់សំផៅផៅផលើការរគប់រគងមនុសសផពញវយ័ន្ដលានអាយុធំជាង១៤ឆ្ន ំ 
Child : សំផៅផៅផលើការរគប់រគងទិននន័យរបស់កុារន្ដលានអាយុតិចជាង១៤ឆ្ន ំ 
Exposed: គឺរគប់រគងផៅផលើកុាររបឈមផៅនិងការឆលងផមផរាគផអដស៍ 
Report : គឺការផធវើរាយការណ៍របស់អនកជំងឺរបចំារតីាស អនកជំងឺបញ្ជួ នផចញ  ការផធវើផតសតផកាសិកា 
CD4 ពត៌ានសផងេបរបស់អនកជំងឺាន ក់ៗ ្ត់ជូបរបស់អនកជំងឺ  
Admin: បផងកើតអនកផរបើរាស់ បតូរផលខសំងាត់ ោក់ផ ម្ ោះទីកន្នលងផសវា រកាទិននន័យ និងយក
ទិននន័យមកផរបើវញិ 
Patients: ន្សវងរកអនកជំងឺន្ដលផាោះបង់ផសវា កត់រតាពត៌ានអនកជំងឺស្នល ប់  អនកជំងឺផធវើផតសតផកាសិកា 
CD4 កំណត់ដថៃ្ត់ជួបអនកជំងឺ 
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រផបៀបច ុះផ ម្ ុះអតិថិជនថមីផៅផសវាOI/ART 
ផៅផពលន្ដលផោកអនកានចូលផៅកនុងរបព័នធរចួផ ើយ ផោកអនកអាចផធវើការចុោះផ ម្ ោះអតិថិជន ន្ដលមក 
ទទួលផសវាផៅកន្នលងរបស់អនក ផោយផធវើការអនុវតតន៍តាមវធីិដូចខាងផរកាម៖ 

១- ចុចផលើពាកយថា “Patients” 
២- ចុចផលើពាកយថា “Finger Print” 

 

៣- ផៅផពលន្ដលផ្ា ំងផដិតស្នន មរាមដដានបងាា ញផ ើងសូមយក Mouse ចុចផលើរូបភាពរាមដដ
្មួយន្ដលរតូវផដិតផ ើយរតូវផអាយអតិថិជនោក់រាមដដផន្ទោះផលើឧបករណ៍ផដិតស្នន មរាមដដ
ផដើមបីផធវើការផតិត។ សរាប់ការចុោះផ ម្ ោះថមីរបស់អតិថិជនាន ក់តរមូវផអាយផធវើការផដិតស្នន មរាមដដ
យ៉ាងតិច្ស់ផអាយានពីររាមដដខុសៗគ្នន ។ (គុណភាពស្នន មរាមដដរតូវលអឬមធយម)។ 
៤- ផរជើសផរ ើសផភទរបស់អតិថិជន 

 
កនុ ងរបូផនោះ អតិថិជនផភទរបុសផរបើស្នន មរាមដដចងអុលនិងផមដដខាងស្នត កំនុ ងការចុោះផ ម្ ោះ 

៥- ចុចផលើពាកយថា “ន្សវងរក” 
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របព័នធនឹងផធវើការបងាា ញនូវតារាងអតិថិជនផផសងៗន្ដលានស្នន មរាមដដរបហាក់របន្ លគ្នន និង
ន្ដលានផដិតរចួផ ើយ។ 

ផបើសិនជាអតិថិជនធ្លល ប់ានផធវើការពិនិតយជំងឺផៅគលីនិកសុខភាពរគួស្នរ ឬផធវើផតសត្មរក ផមផរាគ
ផអដស៍ ផៅកន្នលងន្ដលអនុវតតន៍កមមវធីិផនោះរបព័នធផនោះនឹងផធវើការបងាា ញនូវស្នន មរាមដដ ន្ដល ាន
ផដិតរចួមកផ ើយន្ដរ។ ផោកអនករតូវយក Mouse ចុចផលើជួរព័ត៌ានអតិថិជនផន្ទោះ រចួចុចផលើពាកយ
ថា “អនកជំងឺថមី” សរាប់ផសវា OI/ART ជាការផរសច។ សូមអនុវតតន៍តាមជំហានខាងផរកាម ផបើសិនជា
អតិថិជនផន្ទោះផទើបមកផធវើការពិនិតយផលើកដំបូងជាមួយរបព័នធផនោះ។ 

៦- ចុចផលើពាកយថា “បផងកើតស្នន មរាមដដ”ផដើមបីរកាព័ត៌ានស្នន មរាមដដអតិថិជន 

 

៧- ចុចផលើពាកយថា “យល់រពម” 
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ទំព័រទី 6 

 

៨- របព័នធនឹងបផងកើតជាតារាង និងរកាព័ត៌ានអតិថិជន ដូចន្ដលានបងាា ញដូចកនុងរបូភាពខាង
ផរកាមផនោះ។ បន្ទា ប់មកផោកអនកយក Mouse ចុចផលើពាកយថា “យល់រពម” មដងផទៀត 

 

៩- ចុចផលើពាកយថា "អនកជំងឺថមី” ផដើមបីចុោះផ ម្ ោះអតិថិជនផន្ទោះជាអនកជំងឺថមីផៅកនុងរបព័នធ 
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ទំព័រទី 7 

១០- ចុចផលើពាកយថា “យល់រពម” 
 

 

 

ផៅផពលផោកអនកចុចផលើពាកយថា “យល់រពម” ផដើមបីចុោះផ ម្ ោះអតិថិជនផន្ទោះជាអនកជំងឺថមីផៅកនុង
របព័នធ ផពលផន្ទោះកមមវធីិនឹងផបើកនូវរបព័នធរគប់រគងទិននន័យ OI/ART (OI/ART Database) ផដើមបីអាច
បញ្ចូ លព័ត៌ានរបស់អនកជំងឺផៅកនុង Database ផន្ទោះានតាមធមមតា។ 

ផៅផពលន្ដលផោកអនកានបំផពញព័ត៌ានអនកជំងឺានរួចរាល់ផ ើយព័ត៌ានរបស់អនកជំងឺនឹង
ផឃើញផោយសវ័យរបវតតិផៅកនុងជួរឈរ “របវតតិការពិនិតយ” ។ 
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ទំព័រទី 8 

រផបៀបផមើលរបវតតិការពិនិតយរបសអ់នកជំងឺផៅកន ងរបព័នធ OI/ART 
១- ចុចផលើពាកយថា“Patients” 
២- ចុចផលើពាកយថា “Finger Print” 

 

៣- ផៅផពលន្ដលផ្ា ំងផដិតស្នន មរាមដដានបងាា ញផ ើងសូមយក Mouse ចុចផលើរូបភាពរាមដដ
្មួយន្ដលរតូវផដិតផ ើយរតូវផអាយអតិថិជនោក់រាមដដផន្ទោះផលើឧបករណ៍ផដិតស្នន មរាមដដ
ផដើមបីផធវើការផតិត។ រតូវផរជើសផរ ើសយករាមដដ្មួយកនុងចំផ្មរាមដដទំាងពីរ ន្ដលានផដិតពី
ផលើកមុន។ (គុណភាពស្នន មរាមដដរតូវលអឬមធយម)។ 
៤- ផរជើសផរ ើសផភទរបស់អនកជំងឺ 

 

៥- ចុចផលើពាកយថា “ន្សវងរក” 
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ទំព័រទី 9 

 

របព័នធនឹងផធវើការន្សវងរកព័ត៌ានអនកជំងឺផៅតាមស្នន មរាមដដន្ដលានផតិត 

 
របូផនោះបងាា ញថាអតិថិជនាន ក់ផនោះធ្លល ប់មកពិនិតយមតងរចួមកផ ើយ 

៦- ចុចផលើផលខ ន្ដលបងាា ញពីចំនួនន្ដលមកពិនិតយកនុងជួរឈរ “របវតតិការពិនិតយ”។ កមមវធីិនឹង
បងាា ញព័ត៌ានពីការមកពិនិតយរបស់អនកជំងឺដូចកនុងរបូខាងផរកាម៖ 

 
កនុ ងរបូផនោះបងាា ញថាអតិថិជនាន ក់ផនោះធ្លល ប់ានមកទទួលផសវាVCCTផៅ V02-02  

ផៅដថៃទី៤ន្ខមិន្ទឆ្ន ំ២០១៣ផោយានលទធផលវជិជាន 

៧- ចុចផលើពាកយថា “បិទ” ផដើមបីរតលប់ផៅខាងផដើមវញិ។ 

ចំនួនផលខផនោះផកើនផ ើងផៅ
តាមចំនួនដនការមកពិនិតយ

របស់អនកជំងឺ។ 
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ទំព័រទី 10 

រផបៀបបន្នែមព័ត៌មានមកពិនិតយបនតផៅកន ងរបព័នធ OI/ART 
១- ចុចផលើពាកយថា “Patients” 
២- ចុចផលើពាកយថា “Finger Print” 

 

៣- ផៅផពលន្ដលផ្ា ំងផដិតស្នន មរាមដដានបងាា ញផ ើងសូមយក Mouse ចុចផលើរូបភាពរាមដដ
្មួយន្ដលរតូវផដិតផ ើយរតូវផអាយអតិថិជនោក់រាមដដផន្ទោះផលើឧបករណ៍ផដិតស្នន មរាមដដ
ផដើមបីផធវើការផតិត។ រតូវផរជើសផរ ើសយករាមដដ្មួយកនុងចំផ្មរាមដដទំាងពីរ ន្ដលានផដិតពី
ផលើកមុន។ (គុណភាពស្នន មរាមដដរតូវលអឬមធយម)។ 
៤- ផរជើសផរ ើសផភទរបស់អនកជំងឺ 

 

៥- ចុចផលើពាកយថា “ន្សវងរក” 
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ទំព័រទី 11 

 

របព័នធនឹងផធវើការន្សវងរកអនកជំងឺផៅតាមស្នន មរាមដដន្ដលានផតិត រតូវផធវើការផរជើសផរ ើសព័ត៌ាន
អនកជំងឺផៅតាមផលខកូដផភទនិងអាយុ របស់គ្នត់។ 

 

៦- ចុចផលើពាកយថា “ផពលមកពិនិតយថមីៗ” 

 
 

៧- សូមបំផពញព័ត៌ានអនកជំងឺ (Patient Visit Form) 
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ទំព័រទី 12 

រផបៀបបញ្ជូនទិននន័យផៅមា៉ា ស នីផម(Server) 
ផៅកនុងករណីន្ដលកំុពយូទ័ររបស់ផោកអនកមិនអាចភាជ ប់ផៅា៉ា សីុនផម (Server) ាន ផោកអនកផៅន្ត

អាចអនុវតតន៍ការងារទំាងផនោះានន្ដ។ 

ដូចតាមជំហានន្ដលានផរៀបរាប់ខាងផលើ។ផៅផពលន្ដលកំុពយូទ័ររបស់អនកអាចភាជ ប់ផៅា៉ា សីុនផម 
(Server) ានផោកអនករតូវបញ្ជូ នទិននន័យទំាងផន្ទោះផៅា៉ា សីុនផម (Server)តាមជំហានដូចខាងផរកាម៖ 

១- ចុចផលើពាកយថា “Patients” 
២- ចុចផលើពាកយថា “FingerPrint” 

 

៣- ចុចផលើពាកយថា “បញ្ជូ នទិននន័យ” 

 

 បញ្ជ ីទិននន័យន្ដលមិនទាន់ានបញ្ជូ នផៅា៉ា សីុនផម (Server) នឹងបងាា ញដូចកនុងរបូភាពខាងផរកាម
ផនោះ៖ 

 

 

៤- ចុចផលើពាកយថា “បញ្ជូ នទិននន័យ”  ផដើមបីផធវើការបញ្ជូ នទិននន័យផៅា៉ា សីុនផម (Server) 

បញ្ជូ នទិននន័យ 

បញ្ជូ នទិននន័យ 
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ទំព័រទី 13 

 

កមមវធីិនឹងចាប់ផផដើមផធវើការបញ្ជូ នទិននន័យផៅកាន់ា៉ា សីុនផម (Server) ។ 

ផៅផពលន្ដលផោកអនកផធវើការបញ្ជូ នទិននន័យចប់ផន្ទោះផោកអនកនឹងទទួលាននូវលទធផលដូច
បងាា ញកនុងរបូភាពខាងផរកាម៖ 

 

កនុងករណីន្ដលកមមវធីិមិនអាចបញ្ជូ នទិននន័យទំាងផនោះផៅា៉ា សីុនផម (Server)ាន ផន្ទោះកមមវធីិនឹង
បងាា ញរបូភាពដូចខាងផរកាមផនោះ៖ 

 
កនុ ងរបូផនោះបងាា ញថាការបញ្ជូ នទិននន័យផៅា៉ា សីុនផម (Server) ានបញ្ញា  

យក Mouse ចុចផលើពាកយថា “ានបញ្ញា ” ផដើមបបីងាា ញមូលផ តុន្ដលផធវើផអាយានបញ្ញា ។ 

បញ្ជូ នទិននន័យ 

បញ្ជូ នទិននន័យ 

បញ្ជូ នទិននន័យ 
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ទំព័រទី 14 

 

កនុ ងរបូផនោះបងាា ញថាបញ្ញា ន្ដលផធវើផអាយអនកមិនអាចបញ្ជូ នទិននន័យផៅកាន់ា៉ា សីុនផម (Server) ានគឺ ផោយស្នរន្ត
ា៉ា សីុនកំុពយូទ័ររបស់អនកមិនអាចភាជ ប់ជាមួយា៉ា សីុនផម (Server) 

 
កនុងករណីានបញ្ញា ដូចកនុងរូបភាពខាងផលើ ផោកអនករតូវពាយមពិនិតយផមើលការភាជ ប់របព័នធអីុនធឺណិត។ផបើ
បញ្ញា ផៅន្តផកើតានបនតផទៀត សូមទំន្ទក់ទំនងមករកុមការងារ របស់មជឈមណឌ លជាតិរបយុទធនឹងជំងឺ   ផអដ
ស៍ផសើន្សបកនិងកាមផរាគ។ 
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ទំព័រទី 15 

រផបៀបបញ្ជូនទិននន័យរបសអ់នកជំងឺន្ែលមកទទួលផសវា 
 

សំរាប់ការបញ្ចូ លទិនន័យអនកជំងឺជាមនុសសផពញវយ័ន្ដលមកទទួលផសវាានន្ចកជាពីរន្ផនកគឺឺៈ ទំរង់ពត៌ាន
របស់មនុសសផពញវយ័មកពិនិតយដំបូងនិងទំរង់ពត៌ានមកពិនិតយផពលបន្ទា ប់ៗ។ 

 

 

១- ការបញ្ចូ លទិនន័យអនកជំងឺជាមនុសសផពញវយ័មកពិនិតយដំបូង (AdultInitial Visit Form) 

កត់រតានូវអនកជំងឺន្ដលមកទទួលផសវាផនោះជាផលើកដំបូង  អនកជំងឺន្ដលចង់បតូរមកទទួលផសវាផៅជិត
ផាោះ កន្នលងផធវើការ ... ឬ អនកជំងឺកូនផកមងន្ដលធំផពញវយ័រតូវបញ្ជួ នមកមនុសសចាស់ ។ ផៅកនុងន្ផនក 
Adult Initial Visit ានការន្បងន្ចកជាបីទំព័រធំៗគឺ៖ 

 
 

Detail : សំរាប់បងាា ញពីពត៌ានខលីៗនិងចំនួនរបស់អនកជំងឺន្ដលានបញ្ជូ លរចួផ ើយ និង អាច
ន្សវងរកពត៌ានអនកជំងឺានតាមរយឺៈផលខកូដអនកជំងឺ(Clinic ID/OI)។ 

ក. ការន្សវងរកពត៌ានរបស់អនកជំងឺ 
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សូមបញ្ចូ លផលខកូដរបស់អនកជំងឺ ClinicID/OI ផៅរតង់របអប់ថា Clinic ID                            
រចួផ ើយចុចប ូតុងន្សវងរក            ឬ ចុច Key Enter។ 
ខ. ការផមើលទិននន័យទំាងអស់ 

ជាដំបូងកមមវធីិផនោះមិនានបងាា ញពីពត៌ានរបស់អនកជំងឺទំាងអស់ផទ ប៉ាុន្នតផយើងអាចផមើល 
ទិននន័យ អនកជំងឺទំាងអស់ានឬមិនចង់ផមើលានផោយរគ្នន់ន្តចុចផៅផលើពាកយថា (None) 
ផ ើយយកពាកយថា (All) 

 

 

Page 1 & 2: គឺជាទំព័រមួយន្ដលសំខាន់សំរាប់រកាទិននន័យរបស់អនកជំងឺទុក ផ ើយផៅកនុងទំព័រ
ផនោះន្ដរ អនកផរបើរាស់អាចន្កតំរវូពត៌ានន្ដលរកាទុកពីមុនមកខុស និងលប់ផចាលពត៌ានអនក
ជំងឺទំាងអស់ាន។ ផៅកនុងទំព័រ ១ និង ២ ផយើងផឃើញនូវរូបភាព Toolbar                                  
ផ ើយានអតែន័យដូចខាងផរកាម៖ 

 
ក. ផបើផយើងចង់រកាទិននន័យរបស់អនកជំងឺទុកផន្ទោះសូមចុចផលើរបូផនោះ       
ខ. ផបើផយើងចង់លុបទិននន័យរបស់អនកជំងឺផន្ទោះសូមចុចផលើរូបផនោះ     
គ. ផបើផយើងចង់បញ្ចូ លទិននន័យរបស់អនកជំងឺផៅផលើទំរង់ផ ើងវញិ ផន្ទោះសូមចុចផលើរបូ 
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ការបំផពញពត៌ានមកពិនិតយដំបូងរបស់អនកជំងឺានដូចតផៅឺៈ 

ផលខកូដអនកជំងឹឺៈ (ClinicID/OI)ផលខកូដផនោះរតូវានចំនួន៦ខាង់  

ដថៃន្ខឆ្ន ំមកពិនិតយដំបូងឺៈ រតូវបំផពញដថៃន្ខឆ្ន ំរបស់អនកជំងឺ ន្ដលមកកាន់ផសវាផលើកដំបូង ផ ើយចំផពាោះ 
ដថៃន្ខឆ្ន ំផនោះមិនអាចធំជាងដថៃន្ខឆ្ន ំបចចុបបននានផទ។ 

អាយុឺៈ អាយុរបស់អនកជំងឺរតូវន្តធំជាង១៤ឆ្ន ំ 

ផភទឺៈ ផភទរបស់អនកជំងឺ ផៅកនុងរបព័នធរគប់រគងទិននន័យផនោះានន្តផភទពីរគត់ (រសី/របុស) ចំផពាោះអនក 
ជំងឺន្ដលានផភទទីបីផពលផន្ទោះផយើងរតូវកំណត់ថាជាផភទរបុស ររឺសី។ 

អាស័យោា នឺៈ អាស័យោា នរបស់អនកជំងឺផៅកនុងរបព័នធរគងរគងទិននន័យផនោះ រតូវការផអាយផយើងផរ ើស 
យកផខតតមុនបន្ទា ប់មកយក រសុក។ 

បន្ទា ប់ពីានបំផពញពត៌ានរបស់អនកជំងឺចប់សូមចុចផលើប ូតុង Save       ផដើមបីរកាទិននន័យទុក។ 

ការន្កតំរវូពត៌ានរបស់អនកជំងឺ 

ផដើមបីន្កតំរូវព៌តានន្ដរបញ្ចូ លខុសសូមវាយផលខកូដអនកជំងឺផៅរតង់ ClinicID/OI ផពលផន្ទោះវាយ 
បងាា ញព័ត៌ានរបស់អនកជំងឺទំាងអស់ផៅកនុងរបអប់និមួយៗបន្ទា ប់ពីបងាា ញព័ត៌ានរចួផ ើយសូមមក
ន្ករព័ត៌ាន្ន្ដលខុសមករតូវវញិរចួផ ើយចុចប ូតុង Save           ផដើមបីរកាទិននន័យទុក។ 

 

ប៉ាុន្នតផបើចង់លុបទិននន័យរបស់អនកជំងឺផចាលវញិផពលផន្ទោះសូមវាយផលខកូដអនកជំងឺ និងចុច Key Enter
បន្ទា ប់មកចុចប ូតុង Delete          ផដើមបីលប់ទិននន័យ។ 
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ចំ្ំ៖ 

- ចំផពាោះអនកជំងឺ ARV ន្ដលបញ្ជូ នចូលពីទីកន្នលងផផសង រតូវរកាទុកផលខកូដ ART ផៅដន្ដល 
ផោយរតូវផអាយផលខកូដអនកជំងឺ Clinic ID ថមី ។ 
- ចំផពាោះអនកជំងឺឱកាសនិយម (OI) មិនរាប់ចូលថាជាអនកជំងឺបញ្ចូ លចូលផទ ផ ើយចំផពាោះផលខ 
កូដវញិគឺរតូវផអាយផលខកូដ ClinicID/OI ថមីន្តមតង។ 
- ចំផពាោះកុារន្ដរផពញវយ័ន្ដរទទួល ARV ផ ើយផពលន្ដរបញ្ចូ លមកមនុសសធំរតូវរាប់ថា ជាអនក
ជំងឺបញ្ចូ នចូលផោយរកាទុកផលខ ARV របស់គ្នត់ដន្ដរនិងរតូវផអាយផលខកូដអនក ជំងឺថមី។ 
- ចំផពាោះកុារន្ដលផពញវយ័ន្ដរមិនទាន់ានទទួល ARV មិនរតូវានរាប់ថាជាអនកជំងឺ បញ្ចូ ន
ចូលផទ ផ ើយរតូវផអាយផលខកូដអនកជំងឺថមី។ ប៉ាុន្នតសូមបំផពញផលខកូដ ClinicID/OI របស់កុារ
ផៅកនុងរបអប់មួយថាផលខកូដ (កុារ)   

 
២. សំរាប់ការបញ្ចូ លទិនន័យអនកជំងឺមនុសសផពញវយ័ផពលមកពិនិតយជំងឺ  (Adult Patients Visit Form) 

ការកត់រតានិងតាមោននូវពត៌ានអនកជំងឺន្ដលមកពិនិតយ ការផរបើរាស់ឱសថរបឆំ្ងផមផរាគ ផអដ
ស៍ ានដូចជា៖ ការមកពិនិតយជំងឺ កាបញ្ចូ នអនកជំងឺផៅផសវា ឬកន្នលងផផសង និងការ្ត់ជូប អនក
ជំងឺ និងរគូផពទយ។ល។ ផៅកនុងន្ផនក Adult  Visit រតូវានន្បងន្ចកជាបីទំព័រធំៗគឺឺៈ 

 

 

 

 

 

Detail                   ជាកន្នលងន្ដរបងាា ញនូវពត៌ានខលីៗរបស់អនកជំងឺនិងផអាយអនកផរបើរាស់ន្សវងរក
អនកជំងឺតាមរយឺៈ ផលខកូដអនកជំងឺ (ClinicID) ផលខកូដ ART និងបងាា ញពត៌ានរបស់អនកជំងឺទំាង អ
ស់។ 

- ផបើអនកចង់ន្សវងរកអនកជំងឺតាមរយឺៈផលខកូដអនកជំងឺផន្ទោះសូមវាយផលខកូដរបស់អនកជំងឺ 
ផៅកនុងរបអប់ Clinic ID                                 រចួចុចផលើប ូតុង          ផដើមបីន្សវងរក។ 
- ផបើអនកចង់ន្សវងរកអនកជំងឺតាមរយឺៈផលខកូដអនកជំងឺ ART ផន្ទោះសូមវាយផលខកូដ ART 
ផៅកនុងរបអប់ ART Number                                 រចួចុចផលើ  ប ូតុង        ផដើមបីន្សវងរក។ 
- ផដើមបីបងាា ញពត៌ានអនកជំងឺទំាងអស់ផន្ទោះសូមចុច យកពាកយថា (ALL) 
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Page1 និង Page2 ជាទំព័រន្ដលរកាទុកនូវពត៌ានរបស់អនកជំងឺន្ដលានមកពីការពិនិតយរបស់ រគូ
ផពទយ។  ផៅកនុងទំព័រផនោះផយើងផឃើញរបូមួយចំនួនដូចជា                             ផ ើយានអតែន័យ ដូច
ខាងផរកាម៖ 

ក. ផបើផយើងចង់រកាទិននន័យរបស់អនកជំងឺទុកផន្ទោះសូមចុចផលើប ូតុង 
ខ. ផបើផយើងចង់លុបទិននន័យរបស់អនកជំងឺផន្ទោះសូមចុចផលើប ូតុង 
គ. ផបើផយើងចង់បញ្ចូ លទិននន័យរបស់អនកជំងឺជាថមីផៅផលើទំរង់ផន្ទោះសូមចុចផលើប ូតុង 
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Page 1: ាន (ផលខកូដអនកជំងឺ) 

 ជាកន្នលងសំរាប់បញ្ចូ លផលខកូដអនកជំងឺប៉ាុន្នតផបើអនកមិនទាន់ានបញ្ចូ លពត៌ានអនកជំងឺផៅកនុង Adult 
initial visit form ផទផពលផន្ទោះអនកមិនអាចបញ្ចូ លពត៌ានផៅកនុង Adult Visit form ផទ។ បន្ទា ប់ពី
បញ្ចូ លផលខកូដអនកជំងឺផ ើយផយើងផឃើញរបអប់មួយផទៀតថា ផលខកូដ ART                                                          
      ជាកន្នលងន្ដលទុកនូវផលខកូដអនកជំងឺន្ដលានទទួលានថាន ំពនាជីវតិ។ ចំផពាោះផលខកូដ ART 
ានចំនួន៩ខាង់ (២ខាង់ខាងមុខផលខកូដផខតត  ២ខាង់បន្ទា ប់ផលខកូដតំបន់ និងផលខកូដ៥ខាង់ផទៀត 
ជាផលខកូដរបស់អនកជំងឺ (ឧ:010100001)។ បន្ទា ប់មកផទៀតផយើងរបអប់មួយផទៀតថាដថៃន្ខឆ្ន ំពិនិតយ                                        
សំរាប់បញ្ចូ ល ដថៃន្ខពិនិតយរបស់អនកជំងឺ ប៉ាុន្នតដថៃន្ខផនោះ មិនអាចធំជាងដថៃន្ខបចចុបបននានផទ។ បន្ទា ប់
មកផទៀត សូមបំផពញនូវព័ត៌ានមួយចំនួនផៅផលើរកោស់ចូលផៅទំរង់ ព័នារគប់រគងទិននន័យអនកជំងឺ
ដូចគ្នន ។ 

Page2: ជាកន្នលងន្ដលរកាទុកនូវពត៌ានអនកជំងឺដូចជាតំ្ក់កាលដូចជា ករណីសមរសបផរបើ 
ARV ........ ពត៌ានផរបើថាន ំពនារជីវតិ ដថៃន្ខអនកជំងឺផាោះបង់ផសវា អនកជំងឺបញ្ចូ នផចញផៅកាន់ ទី
កន្នលងទទួលផសវាផផសងផទៀត ដថៃន្ខ្ត់ជូបអនកជំងឺ។ 
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ឱសថកំពុងពាាលឺៈ ចំផពាោះការបញ្ចូ លការផរបើថាន ំ ARV វញិ រតូវផរជើសផរ ើសយកផ ម្ ោះថាន ំមតងមួយៗ 
បន្ទា ប់មកផទៀតសូមផរជើសផរ ើសយកការចាប់ផផតើមផរបើ បនត ឬ ឈប់ និងោក់ដថៃន្ខឆ្ន ំ។ 

ផ្ល ស់ផចញផៅផៅកន្នលងន្ដលានផសវា ARV ៖ ផបើអនកជំងឺចង់បតូរផសវាពាាលផៅកន្នលងផផសងវញិ 
សូមចុច                                                                                                     រចូផ ើយផរជើសផរ ើស  

យកផ ម្ ោះទីកន្នលងផសវា្មួយ។ ចំផពាោះអនកជំងឺឱកាសនិយមវញិសូមយកពាកយថា Move to 
Other Site និង ផបើអនកជំងឺ ARV ចង់បតូរផៅទទួលផសវាផរៅរបផទសវញិសូមផរជើសផរ ើសយកពាកយថា 
Move to Other Country។ 

ដថៃ្ត់ជួបផលើកផរកាយឺៈ សូមបំផពញដថៃន្ខឆ្ន ំ្ត់ជូបរបស់អនកជំងឺ ប៉ាុន្នតចំផពាោះការបំផពញដថៃន្ខ 
្ត់ជូបផនោះផយើងមិនអាចបំផពញដថៃន្ខ្ត់ជូបចំដថៃឈប់សំរាកនិងបុណយជាតិានផទ។ ចំផពាោះ 
អនកជំងឺឱកាសនិយមវញិមិនអាចផធវើការ្ត់ជួបផលើសពី៦ន្ខានផទនិងចំផពាោះអនកជំងឺ ARV វញិក៏ 
មិនអាចផធវើការ្ត់ជួបផលើសពី៣ន្ខានន្ដរ។ 
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រផបៀបផាុះព មពរាយការណ៏ 
ទរមង់រាយការណ៍ផនោះជួយសំរួលយ៉ាងផរចើនដល់អនកផរបើរាស់ជាពិផសសគឺការងារបូកសរបុចំនួនអតិថិជន
របចំាន្ខរតីាសនិងរបចំាឆ្ន ំផៅតាមតរមូវការរបស់អនកផរបើរាស់។ 

១-ផាោះពុមពរាយការណ៍របចំារតីាស (Quarterly Report) 
- ចុចផលើប ូតុង Report  

 

-ចុចផលើរពួញផដើមបីផរជើសផរ ើសឆ្ន ំ៖ 2០13  (ឧ. ឆ្ន ំឺៈ 2០11, 2០12, 2០13) 

-ចុចផលើរពួញផរជើសផរ ើសរតីាសឺៈ 1   (ឧ.រតីាសឺៈ1,2,3,4)  

-ចុចប ូតុងOK 

២-ផាោះពុមពរាយការណ៍តាមតរមូវការ (Option Report) 
ផដើមបីផាោះពុមពរាយការណ៍ផៅតាមតរមូវការរបស់អនកផរបើរាស់សូមចុចផលើពាកយ(Option) 

 

 

ឧ. ផយើងចង់ានរាយការណ៍របចំាន្ខមករាឆ្ន ំ២០១៣រតូវអនុវតដន៍ដូចខាងផរកាម 

-បញ្ចូ លដថៃន្ខឆ្ន ំចាប់ផផដើមឺៈ (ឧ. ០1/០1/2០13) 

- បញ្ចូ លដថៃន្ខឆ្ន ំបញ្ច ប់ឺៈ (ឧ. 31/០1/2០13)  

-ចុចប ូតុង OK ផពលផន្ទោះទំរង់រាយការណ៏របចំារតីាសនិងបងាា ញដូចរបូភាពខាងផរកាម 
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៣- Regimen: 
សំរាប់ផធវើរាយការណ៍សតីអំពីការផរបើរាស់ឱសថរបស់អនកជំងឺរបចំារតីាសឬរបចំាដថៃ អាទិតយ ន្ខ 
ឆ្ន ំក៏ាន។ 

ក. របចំារតីាសឺៈ អាចផរជើសផរ ើសយកពាកយថា Quarter រចួផ ើយផរជើសផរ ើសយកឆ្ន ំ 
និងយករតីាស ផ ើយចុចប ុតុង OK។ 
ខ. របចំាដថៃ - អាទិតយ - ន្ខ - ឆ្ន ំឺៈ អាចផរជើសផរ ើសយកពាកយថា Option ផដើមបីកំណត់ ដថៃ
ន្ខឆ្ន ំចាប់ផផតើម និងដថៃន្ខឆ្ន ំបញ្ច ប់ ផ ើយចុចផលើប ូតុង OK។ 
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៤. Transfer Out          : 
សំរាប់ផាោះពុមពពត៌ានខលីៗរបស់អនកជំងឺ ARV ន្ដលានបតូរ ផៅទទួលផសវាផៅកន្នលងផផសង។ 

- វាយផលខកូដអនកជំងឺ (ឧ. ០០០១) 

- ចុចប ូតុង OK 
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៥. CD4 Reminder           : 
សំរាប់ជួយដល់រគូផពទយថាអនកជំងឺដល់ផពលបូម្មផធវើផតសតផកាសិកា CD4  ផ ើយ រផឺៅ។ 

 

៦. Patient Summary             : 
សំរាប់បងាា ញពីពត៌ានសផងេបរបស់អនកជំងឺានដូចជា ដថៃន្ខពិនិតយដំបូង ដថៃន្ខទទួល ARV ដថៃន្ខ
ពិនិតយចុងផរកាយ របវតតិផធវើផតសតផកាសិកា CD4 របវតតិទំងន់របស់អនកជំងឺផពលកំពុងផរបើរាស់ថាន ំ។ 
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- បញ្ចូ លផលខកូដអនកជំងឺ្មួយ (ឧ. ០០០១) 

 

 
 

៧. Daily Report: 

សំរាប់ផធវើរាយការណ៍ការ្ត់ជួបរបស់អនកជំងឺមួយដថៃៗ។ផោយផយើងផរជើសផរ ើសយកដថៃន្ខ
ឆ្ន ំ រចួចុចប ូតុង OK. 
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ចំ្ំ: ចំផពាោះផៅរបអប់ពាកយថា Test? ផយើងផឃើញានសញ្ញា  √ ានន័យថាអនកជំងឺផនោះ ដល់
ផពលផធវើផតសតផកាសិកា CD4 ផទៀតផ ើយ។ 

៨. Patient Status          : 

សំរាប់ផធវើរាយការណ៍អំពីអនកជំងឺន្ដលផាោះបង់ផសវាពាាល អនកស្នល ប់ អនកបញ្ជូ នផចញ អនក
សមរសបទទួល ARV ផយើងអាចផធើវរាយការណ៍របចំារតីាស ឬរបចំាដថៃ អាទិតយ ន្ខ ឆ្ន ំក៏ា
ន។ 

ក. របចំារតីាសឺៈ អាចផរជើសផរ ើសយកពាកយថា Quarter រចួផ ើយផរជើសផរ ើសយកឆ្ន ំ 
និងយករតីាស ផ ើយចុចប ូតុង OK 
ខ. របចំាដថៃ  អាទិតយ  ន្ខ ឆ្ន ំឺៈ អាចផរជើសផរ ើសយកពាកយថា Option ផដើមបីកំណត់ដថៃន្ខឆ្ន ំ
ចាប់ផផតើម និងដថៃន្ខឆ្ន ំបញ្ច ប់ផ ើយចុចប ូតុង OK 

 

៩. Patients: 
ន្សវងរកអនកជំងឺន្ដលផាោះបង់ផសវា កត់រតាពត៌ានអនកជំងឺស្នល ប់  អនកជំងឺផធវើផតសតផកាសិកា CD4  
កំណត់ដថៃ្ត់ជួបអនកជំងឺ 

ក. Lost Patients          :ផដើមបីន្សវងរកអនកជំងឺន្ដលផាោះបង់ការពយាលគឺផយើងចុច Lost 
Patients បន្ទា ប់មកចុចប ូតុង Generate ផពលផន្ទោះវានឹងរកអនកជំងឺ្ន្ដលមិនមកទទួល 
ការពាាលរយឺៈផពល៣ន្ខឬ៦ន្ខ។ 

 

ខ. Dead Patients          : សំរាប់បញ្ចូ លទិននន័យអនកជំងឺន្ដលស្នល ប់ គឺផយើងរគ្នន់ន្តវាយ 
ផលខកូដអនកជំងឺ Clinic ID ផៅរតង់របអប់ថា ClinicID រចួផ ើយោក់ដថៃន្ខឆ្ន ំន្ដរគ្នត់ស្នល ប់ 
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រចួចុចប ូតុង Save។ ប៉ាុន្នតផបើចង់លុបទិននន័យអនកជំងឺផចាលវញិសូមចុច២ដងផៅរតង់ផលខ
កូដអនកជំងឺ្ន្ដរចង់លុបរួចផ ើយចុចប ូតុង Delete។ 
គ. Patient Test:             សំរាប់បញ្ចូ លទិននន័យអនកជំងឺន្ដលផធវើផតសតានដូចជាផតសត CD4, 
CD%...។ ផៅកន្នលងផនោះានការន្បងន្ចកជាពីរន្ផនកធំៗគឺឺៈ 

- Detail: បងាា ញពីពត៌ានសផងេបរបស់អនកជំងឺន្ដលានផធវើផតសត និងផអាយអនក 
ផរបើរាស់កមមវធីិផនោះអាចន្សវងរកពីពត៌ានអនកជំងឺានតាមរយឺៈផលខកូដអនកជំងឺ។ 
- Patient Test: សំរាប់ផអាយអនកផរបើរាស់បញ្ចូ លទិននន័យផតសតរបស់អនកជំងឺ។  

. ផបើផយើងចង់រកាទិននន័យរបស់អនកជំងឺទុកផន្ទោះសូមចុចផលើ  ប ូតុង Save 

. ផបើផយើងចង់លុបទិននន័យរបស់អនកជំងឺផន្ទោះសូមចុចផលើប ូតុង Delete 

. ផបើផយើងចង់បញ្ចូ លទិននន័យថមីរបស់អនកជំងឺផៅផលើទំរង់ ផន្ទោះសូមចុចផលើ
ប ូតុង New 

 
 
អនករតូវវាយផលខកូដអនកជំងឺបន្ទា ប់មកបញ្ចូ លដថៃន្ខផតសត របស់អនកជំងឺ និងបញ្ចូ លលទាផលផតសត
របស់របស់អនកជំងឺ រចួផ ើយចុចប ូតុង Save ។ 
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ចំ្ំឺៈ ចំផពាោះអនកជំងឺ (OI) ដថៃន្ខផតសតមិនអាចតូចជាងដថៃន្ខ Initial Visit ានផទ ប៉ាុន្នតចំផពាោះអនកជំងឺ 
(ARV) ន្ដលានបញ្ចូ នចូលវញិផយើងអាចបញ្ចូ លដថៃន្ខផតសតតូចជាងដថៃន្ខ Initial Visit ាន។ 
១០- Appointment            : 

សំរាប់បញ្ចូ លដថៃន្ខ្ត់ជូបរបស់អនកជំងឺនិងរគូផពទយឺៈ 

 

វាយផលខកូដអនកជំងឺចូលផៅកនុងរបអប់ថា ClinicID រចួផ ើយផរជើសផរ ើសយកផពលរពឹក ឬោៃ ច មក
ជូបរគូផពទយ ផរជើសផរ ើសអនកជំងឺមកជូបអនក្ Doctore រ ឺNuse បន្ទា ប់មកផរជើសផរ ើសយកផ ម្ ោះរគូ
ផពទយន្ដលអនកជំងឺមកជួប រចួផ ើយចុចប ូតុង Save ជាការផរសច។ 
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