វិធីប្បើ្ាស់ឧបករណ៍ផតិតស្ននម
្ាមដៃSecuGen

្បវតតិដនការពិនិតយ
កំណណ

កាលបរ ិបចេទ

ពណ៌នា

អ្នកសរបសរ

V 1.0

២៥ ធ្នូ ២០១២

អ្នកបងងកើត

ងោក អាន យុន

V 1.0

២៨ ធ្នូ ២០១២

អ្នកពិនិតយ

ងោក រមយ សុខា

V 1.0

០៤ មករា ២០១៣

អ្នកពិនិតយ

លោក ផាត់ វាសនា

V 1.0

១០ មករា ២០១៣

អ្នកពិនិតយ

ងោក ជា ចំ ណាន

V 1.0

១៥ មករា ២០១៣

អ្នកពិនិតយ

លោក ម៉ម សុវត្ថា

ាតិកា
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ើ រការ Windows ........................................................................................ 1
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២.១- រងបៀបងរបើ របាស់ .................................................................................................................................. 2
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ខ- ដាក់រាមដដរេូតដល់ងចញងភលើង ......................................................................................................... 2
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ឃ- ងដាតជាមួយ USB ដំង

ើ រការ ថតជួនកាលមិនអាចចប់រប
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ង- ងដាតជាមួ យរនធ USB ណាមួយក៏ មិនដំង

ើ រការ ................................................................................... 6

វ ិធ្ីងរបើរបាស់ឧបករ

៍ ផតិមស្ននមរាមដដ SecuGen

១. ត្មូវការច ំាច់សរា
ំ ប់្បព័នធៃំបណើរការ Windows
ឧបករ
USB

ports។

៍ ផតិតស្ននមរាមដដ

SecuGen

ជាឧបករ

៍ ថដលរតូវងរបើ របាស់ជាមួ យាសុីន កុំពយូទ័រតាមរយៈ

ដូងចនោះតរមូវងអាយាសុីនកុំពយូទ័ រថដលភាាប់ជាមួយឧបករ

៍ ផតិតស្ននមរាមដដងនោះរតូវាន

USB

ports យងតិច២។ កុំពយូទ័រថដលរតូវងរបើ របាស់រតូវាន RAM តូចបំផុត 32MB និងទំេំ Hard Disk 20MB។
ឧបករ

៍ ផាិតស្ននមរាមដដ

SecuGen

អាចដំ ង

ើ រការងលើរបព័នធរបតិបតតិការងផេងៗដូចជា

Window,

Linux ឬMacOS ។




ការដំង

ើង ៖ អ្នករតូវថតងធ្វើការតភាាប់ រនរវាងឧបករ

ឧបករ

៍ ផាិតស្ននមរាមដដ SecuGen ងនោះ ។

ដំង

ើ រការងលើរបព័នW
ធ indows ៖ ឧបករ

ងដាតឧបករ

៏ ទំងពីរងនោះជាមុនសិនមុ ននិងចប់ ងផតើមងរបើរបាស់

៏ ទំងពីរនឹងស្នគល់រនងដាយសវ័យរបវតតិងៅងពលថដលអ្នកបាន

៍ ផតិតស្ននមរាមដដ SecuGen ជាមួយ USB ports របស់កុំពយូទ័ រ។

២. របបៀបប្បើ្ាស់ និងណថរកាឧបករណ៍ផតិតស្ននម្ាមដៃ

ក- បេតុអ្វីានជាគុណភាពរ ូបភាព្តូវការច ំាច់បពលផតិតស្ននម្ាមដៃ
ឧបករ

៍ ផតិតស្ននមរាមដដាក SecuGen គឺជាបងចចកវ ិទាលបីមួយថដលានរាងតូចលកខ

ពិងសសរបស់វាគឺ ការផតិតយកស្ននមរាមដដ។
រាមដដ

ងៅងពលថដលដាក់រាមដដវាបានែតយករូបភាពស្ននម

ងៅរកាទុកកនុងរបព័នធរគប់រគងមួយថដលអាចងធ្វើការសំរល់អ្តតសញ្ហា

របសិនងបើរូបស្ននមរាមដដមិ នចាស់ ឬករមិតព
អ្តិែិជនពុំសូវរតឹមរតូវ

ៈ

៌ មិនរគប់ររន់ ងធ្វើងអាយការកំ

របស់អ្នកអ្តិែិជន។
ត់ អ្តតសញ្ហា

របស់

និ ងានភាពពិបាកកនុងការថសវងរករូបភាពស្ននមរាមដដអ្តិ ែិជនដថដលសំរាប់

ការពិនិតយងលើកងរកាយ។
លកខខ័

ឌ ធ្មមជាតិ និងថសបក ដូចជា ងសើម, សងួត, ថសបករជួញ អាចបោះពាល់ ដល់រប
ូ ភាព

កនុងការផតិតស្ននមរាមដដ ថដលងធ្វើងអាយរូបភាពានសភាពភលឺខាលំងងពក ឬងងឹតងពក។ ស្ននមរាមដដថដល
បានរកាទុ កងនោះសំរាប់ងធ្វើការផគូផគងជាមួ យនិងស្ននម រាមដដរបស់អ្តិែិជនដថដលថដលមកងធ្វើការពិនិតយ
ងលើកងរកាយ ឬក៏ ងៅងធ្វើការពិ និតយងៅកថនលងងផេង។
ខ- របបៀបដាក់្ាមដៃបលើឧបករណ៍ផតិតស្ននម្ាមដៃ
ការចប់យកស្ននមរាមដដរបស់ឧបករ

៍ ផតិតស្ននមរាមដដ

SecuGen

គឺានសមតថភាពខពស់

កនុងការចប់ យករូបភាពបានរតឹមរតូវលអ។ បុថនតងទោះបី ជាយងណាក៏ ងដាយការដាក់រាមដដថដលរតឹមរតូវ
ងៅងពលងធ្វើការផតិតគឺ អាចផតល់ផលលអសំរាប់ងរបើ កុងកមម
ន
វ ិធ្ី។
ខាងងរកាមជាព័ត៌ានជំនួយអ្ំពីរងបៀបងរបើ របាស់ និងរងបៀបថែរកាឧបករ
គុ

៏ ថដលអាចងធ្វើងអាយ

ភាពរូបភាពស្ននមរាមដដបានលអ រពមទំងកាត់បនថយភាពបរាជ័យងៅងពលផតិតងលើកដំបូង។

ទំព័រទី

1

វ ិធ្ីងរបើរបាស់ឧបករ

៍ ផតិមស្ននមរាមដដ SecuGen

២.១- របបៀបប្បើ្ាស់
ក- ការដាក់្ាមដៃរបស់អ្នកបោយចំកណ្ដ
ា លដនឧបករណ៍ផតិតស្ននម្ាមដៃ
ស្ននមរាមដដថដលរតូវងរបើងដើ មបីផិត
ត គឺជាថផនកមួ យដនរាមដដគន្លលក់ទី១។
រាមដដរបស់អ្តិែិជន រតូវបានដាក់ចំកណា
ា លកញ្ចក់របស់ឧបករ

រតូវរបាកដថ្នស្ននម

៍ ផតិតស្ននមរាមដដ។ ខាងងរកាមងនោះ

គឺជារូបគំ រថូ ដលបង្ហាញពីការដាក់ រាមដដផតិតបានរតឹមរតូវ និងមិនបានរតឹមរតូវ៖

ការដាក់រាមដដ
បានរតឹមរតូវលអ

ការដាក់រាមដដ
មិនបានរតឹ មរតូវ

ការដាក់រាមដដ
មិនបានរតឹ មរតូវ

ខ- ដាក់្ាមដៃរេូតៃល់បចញបភលើង
សូមដាក់ រាមដដរបស់អ្តិែិជនងលើឧបករ
រេូតដល់ងភលើងងៅងលើឧបករ
ដំង

៍ ផតិតស្ននមរាមដដរពមទំងសងកត់រាមដដបនតិច

៍ ផតិតស្ននមរាមដដភលឺ។

ងនោះបង្ហាញថ្នឧបករ

ើ រការចប់ យករូបភាពស្ននមរកងៅដដរបស់អ្តិែិជនងេើយ។

៍ ផតិតស្ននមរាមដដកំពុងថត

បុ ថនតសូមកុំ សងកត់ខាលំងងពកងរពាោះអាច

ងធ្វើងអាយរូបភាពថដលទទួ លបានស្រសអាប់ ឬមិនចាស់។
គ- រកា្ាមដៃបោយបៅបលើឧបករណ៍ផតិតស្ននម្ាមដៃ
រតូវរង់ចំរេូតដល់ ងភលើងព
ងេើយ។

៌ រកេមបានបំភឺលង

ើង

ងនោះបញ្ហ
ា ក់ថ្នឧបករ

៍ បានចប់ដំង

បន្លទប់មកសូមរការាមដដរេូតដល់រូបស្ននមរាមដដបានបង្ហាញរូបភាពង

ើ រការ

ើងងៅងលើងអ្រកង់

កុំពយូទ័រងទើបអ្តិែិជនអាចយកដដងចញបាន។

ទំព័រទី
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ឃ- របបៀបណសវងរកចំណុចសំខាន់របស់ស្ននម្ាមដៃ
ស្ននមរាមដដជាទូងៅានលកខ
ស្ននមរាមដដ រតូវបានកំ

ត់ងៅរតង់ចំ

ខាងងរកាមងនោះគឺជាឧទេរ

ៈជាថខេបន្លទត់ ថដលបងងកើតបានរូបគំ រម
ូ ួ យ។

ថផនកសំខាន់ ដន

ុ ចខពស់ជាងងគ ថដលជាទូ ងៅងយើងងៅថ្នរកងៅដដ។

៍ បង្ហាញពី រប
ូ ភាពដនចំ

ុ ចសំខាន់ ៗរបស់ស្ននមរាមដដងៅតាម

រូបគំរូដនរាមដដនីមួយៗ៖

ង- កនងករណ
ី ណៃល្ាមដៃដាច់ ឬប្រោះថ្ននក់ជាយថ្នបេតុ
ុ
អ្នកអ្នុវតតន៍ការង្ហរ

រតូវងធ្វើការផតិតយកស្ននមរាមដដពី រងផេងរនពីអ្តិែិជនានក់ ថដលមកងធ្វើការ

ពិនិតយងលើកដំបូងងដើមបីជាការបង្ហករទុកជាមុនចំ ងពាោះងេតុ ការ
ចំងពាោះអ្តិែិជន។
ឧបករ

៍ ងផេងៗថដលអាចងកើតង

ងយើងក៏ ានវ ិធ្ី ងផេងៗងទៀតជាងរចើនកនុងករ

ើងជាយថ្នងេតុ

ី ថដលអ្តិែិជនថដលរមនរាមដដ

៍ ផតិតស្ននមរាមដដ មិនអាចងរបើ បាន សូមទក់ ទងថផនករគប់ រគងទិននន័យរបស់មជឈម

ឬ

ឌ លជាតិ។

ច- ស្ននម្ាមដៃណៃលជាបញ្ហ
ា
អ្នុវតតន៍តាមការថ
ថដលានភាពលអឥតងខាាោះ។

ន្លំខាងងលើ

អ្នកគួរថតទទួ លបាននូ វលទធផលដនការផាិតស្ននមរាមដដមួយ

ជួនកាលបញ្ហ
ា ថសបក

និងអាកាសធាតុអាចងធ្វើងអាយគុ

ភាពរូបភាពអ្ន់

បានថដរ។ ថសបកថដលានសភាពងសើម គឺអាចងធ្វើងអាយរូបភាពស្ននមរាមដដានសភាពជាំ ឬរបតាក
ងពក ដូងចនោះតរមូវងអាយងធ្វើការជូតរាមដដងន្លោះជាមុនសិនមុ ននឹងដាក់ងលើឧបករ
ងបើសិនជារាមដដរបស់អ្តិែិជនសងួតខាលំងងពក អ្នកអាចងរបើសំ
និងទឹកធ្មមតារូចជូតងអាយសងួតមុននឹងដាក់ផិតត។

៍ ផតិតស្ននមរាមដដ។ ថត

ីអាល់កុលជូតរាមដដ ឬោងរាមដដ

ខាងងរកាមងនោះគឺជារូបភាពឧទេរ

៍ មួយចំនួនងៅ

ងពលមរាមដដានសភាពសងួតងពក, ងសើមងពក, ថសបកានរបួស៖

ទំព័រទី

3

វ ិធ្ីងរបើរបាស់ឧបករ

ករ

៍ ផតិមស្ននមរាមដដ SecuGen

ី ថសបកសងួតងពក

ករ

ី ថសបកងសើមងពក

ករ

ី ថសបកានរបួស

២.២- ករណីប ៀសវាងមួយចំនួនបៅបពលបភលើងបបើកបៃើមប ីផតិតស្ននម្ាមដៃ
ក- ហាមដាក់្ាមដៃរបស់អ្នកយឺត ឬ្ស្នលបពក
ការដាក់រាមដដរបស់អ្តិែិជនយឺត

ឬស្រស្នលងពក

អាចងធ្វើងអាយងភលើងសញ្ហាដនឧបករ

៍ ផតិត

ស្ននមរាមដដងបើកថតមិនអាចចប់យករូបភាពបានងទ ។ ក៏បុថនតងៅងពលថដលដាក់ រាមដដងលើឧបករ
រួចងេើយ ថតពុំានសញ្ហាបំ ភឺលថដលបញ្ហ
ា ក់ពីដំង

ើ រការដនឧបករ

៍

៍

សូមដករាមដដងចញ ងេើយរតូវ

រង់ចំរបថេលជា៥វ ិន្លទី ងទើ បអ្នុវតតមតងងទៀត។
ខ- ្ាមដៃរបស់អ្នកហាមបិទា ំងបៅបពលដាក់ផាិត
ងបើសិនជាានអ្វីមកបិតបាំងស្ននមរាមដដថដលរតូវផតិតងន្លោះ

ឧបករ

៍ ផាិតស្ននមរាមដដនឹងមិន

ងធ្វើការផាិតយកស្ននមរាមដដរបស់អ្តិែិជនបានងទ ។ ងៅងពលថដលអ្តិែិជនដាក់ រាមដដងលើឧបករ
រួចងេើយថតពុំ ានសញ្ហាបំភឺលថដលបញ្ហ
ា ក់អ្ំពីដំង

ើ រការដនឧបករ

៍

៍

សូមដករាមដដងចញងេើយរតូវ

រង់ចំរបថេលជា៥វ ិន្លទី ងទើ បអ្នុវតតមតងងទៀត។

ហាមយកដដបោះងលងងៅរតង់ ចំ

ុ ចថដលសថិតកនុងរងវង់ដូចកនុងរូបខាងងលើ
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២.៣- តំណេទ ំ
របសិនងបើងៅងលើដផទថដលរតូវផតិតស្ននមរាមដដងន្លោះ

ានរបឡាក់ ងរបងធ្មមតា, ថកអលដដ ឬស្ននម

របឡាក់ងផេងៗងទៀត គឺពុំានបញ្ហ
ា អ្វីកុងការចប់
ន
យករូបភាពងៅងពលថដលងធ្វើការផតិតស្ននមរាមដដងន្លោះងទ។
ក- បតើបធវើៃូចបមតចបៃើមប ីសំោតកញ្ច ក់របស់ឧបករណ៍ផតិតស្ននម្ាមដៃ?


អ្នកអាចងរបើកថនេងងពាោះងរោះ
របស់វា។

ថដលសងួត ឬងសើមតិចៗ ងដើមបីងធ្វើការសំអាតដផទ

អ្នកអាចសំអាតដី ថដលររំងជាប់ ឧបករ

ងចញ អ្នកអាចផតិតយកដំ


ឬកំណាត់ទន់

៍ ,

អ្នកអាចងរបើ កំណាត់ ងសើមៗងដើមបីឆឹោះ
ក វា

ក់ទឹកងចញងដាយងរបើ កំណាត់ ងសើមតិចៗ។

សូមងធ្វើការសំអាតងអាយបានញឹកញាប់ ទឹ កថ្ននំកំចត់ងមងរាគងផេងៗអាចងរបើ បានថតងធ្វើយងណា
កុំងអាយបោះពាល់ដល់ កញ្ចក់របស់វា

ការដាក់ រគបឧបករ

៍ ងដាយងរបើផ្លសទិកអាចនឹ ងងធ្វើងអាយ

ខូចងបើផ្លសទិកងន្លោះរោយ។


ហាមដាច់ ខាតកនុងការចក់វតថុរាវងផេងៗងដាយផ្ទល់ងៅងលើកញ្ចក់

ឬឧបករ

៏ ផតិតស្ននមរាមដដ

ងនោះ។
៣. ៃំបណ្ដោះ្ស្នយបញ្ហ
ា មួយចំនួនណៃលណតងណតបកើតានប

ង
ើ

ក- ការបចញផ្ទ ំង្ពានពី Driver របស់វា
ងបើសិនជាអ្នកងរបើ Window ងេើយងោកអ្នកបានងឃើញស្នររពានមួ យថដលបង្ហាញថ្ន Driver
ដនឧបករ

៍ SecuGen ឆលងមិនផុតពីដំង

ើ រការដំបូងដនកមមវ ិធ្ី Window ងទ, សូមចុចងលើបូតុង “Continue

Anyway” ។
ខ- បដាតជាមួយ USB ណតមិនៃំបណើរការ
ងពលខលោះអ្នកភាាប់ឧបករ
Keyboard ឬឧបករ

៍ ផតិតស្ននមរាមដដ SecuGen ងនោះជាមួយរនធ USB ថដលានស្រស្នប់ងលើ

៍ USB ងផេងៗ, ដូ ងចនោះអ្នករតូវរតួតពិនិតយ ងអាយបានេមត់ចត់កុនងការងដាតភាាប់ ងនោះ

ថតងបើ ងៅថតមិនដំ ង

ើ រការងទៀតអ្នកគួរថតងដាត

ងដាយផ្ទល់ជាមួយរនធ

USB

ថដលានងៅងលើ

កុំពយូទ័រថតមតង។
គ- បដាតជាមួយ USB ៃំបណើរការណតមិនោចចប់រ ូបភាពាន
អ្នករតូវចងចំថ្ន ងៅងពលថដលានឧបករ

៍ ងលបឿនងលឿនណាមួយថដលងដាតជាមួយរនធ USB

របស់កុំពយូទ័ រ ដូចជា ាសុីនែតរូប, ាសុីនថសគន, ាសុីនងបាោះពុមពជាងដើម ងន្លោះឧបករ
គឺមិនអាចដំ ង

ើ រការកនុងងពលថតមួ យបានងទ។ ឧបករ

ថ្នមពល USB ថដលងធ្វើងអាយវាមិនអាចដំង
ងលើសពី

40%។

សូមបិទ

SecuGen

៍ SecuGen គឺងរបើ ថ្នមពលរេូតដល់ 66% ដន

ើ រការរពមរនជាមួយឧបករ

ឬជាការលអសូមដកឧបករ

៍

៍ ងផេងៗងចញ

៍ ងផេងងទៀតថដលងរបើ ថ្នមពល
មុននឹងងរបើឧបករ

៍ ផតិតស្ននម

រាមដដ SecuGen។
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ឃ- បដាតជាមួយ USB ៃំបណើរការ ណត ួនកាលមិនោចចប់រ ូបភាពាន
សូមដករាមដដថដលរតូវផតិតរបស់អ្តិែិជនងចញពីកញ្ចក់ ឧបករ
ងអាយឧបករ
ដំង

៍ ផតិតស្ននមរាមដដងនោះងធ្វើការកំ

ើ រការ សូមដកឧបករ

ត់ ង

ើងវ ិញ។

៍

ងេើយរង់ ចំ ៥វ ិន្លទី ងដើមបី

ថតងបើ រង់ ចំ៥វ ិន្លទី ងរកាយមកងៅថតមិន

៍ ផតិតស្ននមរាមដដងនោះងចញពី រនធ USB ងេើយងដាតចូលវ ិញរួចអ្នុវតតមតង

ងទៀត។
ង- បដាតជាមួយរនធ USB ណ្ដមួយក៏មិនៃំបណើរការ
ងៅងពលថដលអ្នកបានងដាយជាមួយរនធ

USB

បានរតឹមរតូវងេើយ

ដាក់រាមដដងដើមបីងធ្វើការផាិតស្ននមរាមដដ ថតពុំានសញ្ហាបំភឺលបញ្ហ
ា ក់ពីដំង
មកថផនករគប់រគងទិននន័យមជឈម

ថតងៅងពលថដល

ើ រការងទសូមងធ្វើការទក់ទង

ឌ លជាតិ ងដើមបីសុំអ្នតរាគមន៍។
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ការចាប់ផផតើមកមមវិធីររប់ររងទិននន័យ OI/ART
ផដើមបីផរបើ រាស់កមមវ ិធីរគប់រគងទិននន័យ OI/ARTានអនកផរបើរាស់អាចចូលតាមពី ររផបៀបផផសងគ្ននគឺ៖
វ ិធីទី១- ចុចបូតុង Start Windows ផរជើ សផរ ើស Program បន្ទាប់មកចុច NCHADS Database និង
ចុចផលើពាកយ OI/ART
វ ិធីទី២- ន្សវងរកបូតុង OI/ARTផៅផលើផអរកង់ Desktop រួចចុច Mouse ខាងផឆវង
វ ិធីរគប់ រគងទិននន័យនិងបងាាញផ

ពីរដង ផន្ទោះកមម

ើង

រផបៀប Log in ចូលផរបើរាស់របព័នធ
សរាប់ អនកន្ដលចូ លផរបើ របព័នធផនោះានលុោះរតាន្តានការអនុញ្ញាតិ ពីអនករគប់រគងរបព័នធន្ដលអនករគប់រគង
របព័នធានសិទិធបផងកើតផ្មោះផអាយផរបើ រាស់។
អនកផរបើ អាច Log in ចូលរបព័ នធផោយផរបើ រាស់ផ្មោះនិងផលខសំងាត់ ឬផរបើ ស្ននមរាមដដក៏ាន។
រផបៀប Log in ផោយផរបើ រាស់ ផ្មោះនិងផលខសំងាត់
១. ចុចផលើមឺនុយ “Pass/User”
២. ចូរបំ ផពញផ្មោះផរបើរាស់កុងរបអប់
ន
User name និងផលខសំងាត់កុងរបអប់
ន
Password

៣. ចុចបូតុង “OK” ផដើមបីLog in ចូលរបព័នធ។

រផបៀប Login ផោយផរបើរាស់ស្ននមរាមដដ
១. ចុចផលើផថប “FingerPrint”
២. សូមផធវើការផដិតរាមដដរបស់អនក
៣. ចុចបូតុង “OK”
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សំរាប់កុំពយូទ័រន្ដលកំពុងផរបើរាស់កមមវ ិធី រគប់រគងទិ ននន័យ OI/ARTបន្ទាប់ពីការ Login មក ានផ្ាំងរូបភាព
មួយានផលចផ

ើង ន្ដលរ ំលឹកដល់អនកផរបើរាស់អំពីពត៌ានរបស់

អតិថិជនន្ដលមិនទាន់ ានបញ្ូជ នផៅ

ា៉ា សុីនផម ។ របសិនផបើពត៌ ានរបស់អតិថិជនាន បញ្ូជ នផៅកាន់ ា៉ាសុីនផមអស់ផ
ផលចផ

ើយ ផ្ាំងរូបភាពផនោះមិន

ើងផទ។

រូបភាពផនោះានន័យថាានអនកជំងឺចំនួន១ន្ទក់មិនទាន់ានបញ្ូជ នផៅកាន់ា៉ាសុីនផមនិងានស្ននមរាមដដ
បផ្
ត ោះអាសននចំនួន២២ផទៀតន្ដលមិនទាន់ានបញ្ួច នទិនន
ន ័យ។ រផបៀបដនការបញ្ូជ នពត៌ានផៅកាន់
ា៉ា សុីនផមនឹងបងាាញផៅទំព័រខាងផរកាម។
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កមមវ ិធីរគប់ រគងទិននន័យ OI/ART ានបងាាញរូបភាពដូចខាងផរកាមផនោះ

ចំផពាោះកមមវ ិធីផនោះានន្បងន្ចកជាចំ្ត់ថានក់រគប់រគងដូចខាងផរកាមផនោះ
Adult : ចង់សំផៅផៅផលើការរគប់រគងមនុ សសផពញវ ័យន្ដលានអាយុធំជាង១៤ឆ្នំ
Child : សំផៅផៅផលើការរគប់ រគងទិននន័យរបស់កុារន្ដលានអាយុតិចជាង១៤ឆ្នំ
Exposed: គឺរគប់រគងផៅផលើ កុាររបឈមផៅនិងការឆលងផមផរាគផអដស៍
Report : គឺការផធវើរាយការណ៍របស់អនកជំងឺរបចាំរតីាស អនកជំងឺបញ្ួជ នផចញ ការផធវើផតសតផកាសិកា
CD4 ពត៌ានសផងេបរបស់អនកជំងឺានក់ៗ ្ត់ជូបរបស់ អនកជំងឺ

Admin: បផងកើតអនកផរបើរាស់ បតូរផលខសំងាត់ ោក់ ផ្មោះទី កន្នលងផសវា រកាទិននន័យ និ ងយក
ទិននន័យមកផរបើ វ ិញ
Patients: ន្សវងរកអនកជំងឺន្ដលផាោះបង់ផសវា កត់ រតាពត៌ ានអនកជំងឺស្នលប់ អនកជំងឺផធវើផតសត ផកាសិកា
CD4 កំណត់ដថៃ្ត់ជួបអនកជំងឺ
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រផបៀបចុះផ្មុះអតិថិជនថមីផៅផសវាOI/ART
ផៅផពលន្ដលផោកអនកានចូលផៅកនុងរបព័នធរច
ួ ផ

ើយ ផោកអនកអាចផធវើការចុោះផ្មោះអតិថិជន ន្ដលមក

ទទួលផសវាផៅកន្នលងរបស់អនក ផោយផធវើការអនុវតតន៍តាមវ ិធីដូចខាងផរកាម៖
១- ចុចផលើពាកយថា “Patients”
២- ចុចផលើពាកយថា “Finger Print”

៣- ផៅផពលន្ដលផ្ាំងផដិតស្ននមរាមដដានបងាាញផ
្មួយន្ដលរតូវផដិតផ
ផដើមបីផធវើការផតិត។

ើងសូមយក Mouse ចុចផលើរូបភាពរាមដដ

ើយរតូវផអាយអតិថិជនោក់ រាមដដផន្ទោះផលើឧបករណ៍ផដិតស្ននមរាមដដ

សរាប់ការចុោះផ្មោះថមីរបស់ អតិថិជនានក់តរមូវផអាយផធវើការផដិតស្ននមរាមដដ

យ៉ា ងតិច្ស់ផអាយានពីររាមដដខុសៗគ្នន។ (គុណភាពស្ននមរាមដដរតូវលអឬមធយម)។
៤- ផរជើ សផរ ើសផភទរបស់អតិថិជន

កនុងរូបផនោះ អតិថិជនផភទរបុសផរបើស្ននមរាមដដចងអុលនិងផមដដខាងស្នតក
ំ ុ ងការចុ
ន
ោះផ្មោះ

៥- ចុចផលើពាកយថា “ន្សវងរក”
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របព័នធនឹងផធវើការបងាាញនូ វតារាងអតិថិជនផផសងៗន្ដលានស្ននមរាមដដរបហាក់ របន្
ន្ដលានផដិតរួចផ

លគ្នននិង

ើយ។

ផបើសិនជាអតិថិជនធ្លលប់ ានផធវើការពិនិតយជំងឺផៅគលីនិកសុខភាពរគួស្នរ ឬផធវើផតសត្មរក ផមផរាគ
ផអដស៍ ផៅកន្នលងន្ដលអនុវតតន៍កមមវ ិធីផនោះរបព័នធផនោះនឹងផធវើការបងាាញនូវស្ននមរាមដដ ន្ដល ាន
ផដិតរួចមកផ

ើយន្ដរ។ ផោកអនករតូវយក Mouse ចុចផលើជួរព័ត៌ានអតិថិជនផន្ទោះ រួចចុចផលើពាកយ

ថា “អនកជំងឺថីម” សរាប់ ផសវា OI/ART ជាការផរសច។ សូមអនុវតតន៍តាមជំហានខាងផរកាម ផបើ សិនជា
អតិថិជនផន្ទោះផទើបមកផធវើការពិនិតយផលើកដំបូងជាមួ យរបព័ នធផនោះ។
៦- ចុចផលើពាកយថា “បផងកើតស្ននមរាមដដ”ផដើមបីរកាព័ត៌ានស្ននមរាមដដអតិថិជន

៧- ចុចផលើពាកយថា “យល់រពម”

ទំព័រទី
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៨- របព័នធនឹងបផងកើតជាតារាង និងរកាព័ត៌ានអតិថិជន ដូចន្ដលានបងាាញដូចកនុងរូបភាពខាង
ផរកាមផនោះ។ បន្ទាប់មកផោកអនកយក Mouse ចុចផលើពាកយថា “យល់រពម” មដងផទៀត

៩- ចុចផលើពាកយថា "អនកជំងឺថីម” ផដើ មបីចុោះផ្មោះអតិថិជនផន្ទោះជាអនកជំងឺថីមផៅកនុងរបព័នធ

ទំព័រទី
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១០- ចុចផលើពាកយថា “យល់រពម”

ផៅផពលផោកអនកចុចផលើពាកយថា

“យល់រពម”

ផដើមបីចុោះផ្មោះអតិថិជនផន្ទោះជាអនកជំងឺថីមផៅកនុង

របព័នធ ផពលផន្ទោះកមមវ ិធី នឹងផបើកនូវរបព័ នធរគប់រគងទិននន័យ OI/ART (OI/ART Database) ផដើមបីអាច
បញ្ូច លព័ត៌ានរបស់អនកជំងឺផៅកនុង Database ផន្ទោះានតាមធមមតា។
ផៅផពលន្ដលផោកអនកានបំផពញព័ត៌ានអនកជំងឺានរួចរាល់ផ

ើយព័ត៌ានរបស់អនកជំងឺនឹង

ផឃើញផោយសវ័យរបវតតិផៅកនុងជួរឈរ “របវតតិការពិនិតយ” ។

ទំព័រទី
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OI/ART

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

៣- ផៅផពលន្ដលផ្ាំងផដិតស្ននមរាមដដានបងាាញផ
្មួយន្ដលរតូវផដិតផ

ើងសូមយក Mouse ចុចផលើរូបភាពរាមដដ

ើយរតូវផអាយអតិថិជនោក់ រាមដដផន្ទោះផលើឧបករណ៍ផដិតស្ននមរាមដដ

ផដើមបីផធវើការផតិត។ រតូវផរជើសផរ ើសយករាមដដ្មួ យកនុងចំផ្មរាមដដទាំងពីរ ន្ដលានផដិតពី
ផលើកមុន។ (គុណភាពស្ននមរាមដដរតូវលអឬមធយម)។
៤- ផរជើ សផរ ើសផភទរបស់អនកជំងឺ

៥- ចុចផលើពាកយថា “ន្សវងរក”

ទំព័រទី
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របព័នធនឹងផធវើការន្សវងរកព័ត៌ានអនកជំងឺផៅតាមស្ននមរាមដដន្ដលានផតិត

ចំនួនផលខផនោះផកើនផ

ើងផៅ

តាមចំនួនដនការមកពិនិតយ
របស់អនកជំងឺ។

រូបផនោះបងាាញថាអតិថិជនានក់ផនោះធ្លលប់មកពិនិតយមតងរួចមកផ

៦-

ចុចផលើផលខ

ើយ

ន្ដលបងាាញពីចំនួនន្ដលមកពិនិតយកនុងជួរឈរ “របវតតិការពិនិតយ”។ កមមវ ិធី នឹង

បងាាញព័ត៌ានពីការមកពិនិតយរបស់អនកជំងឺដូចកនុងរូបខាងផរកាម៖

កនុងរូបផនោះបងាាញថាអតិថិជនានក់ផនោះធ្លលប់ានមកទទួលផសវាVCCTផៅ V02-02
ផៅដថៃទី៤ន្ខមិន្ទឆ្នំ២០១៣ផោយានលទធផលវ ិជជាន

៧- ចុចផលើពាកយថា “បិទ” ផដើ មបីរតលប់ ផៅខាងផដើមវ ិញ។

ទំព័រទី
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រផបៀបបន្នែមព័ត៌មានមកពិនិតយបនតផៅកនងរបព័នធ OI/ART
១- ចុចផលើពាកយថា “Patients”
២- ចុចផលើពាកយថា “Finger Print”

៣- ផៅផពលន្ដលផ្ាំងផដិតស្ននមរាមដដានបងាាញផ
្មួយន្ដលរតូវផដិតផ

ើងសូមយក Mouse ចុចផលើរូបភាពរាមដដ

ើយរតូវផអាយអតិថិជនោក់ រាមដដផន្ទោះផលើឧបករណ៍ផដិតស្ននមរាមដដ

ផដើមបីផធវើការផតិត។ រតូវផរជើសផរ ើសយករាមដដ្មួ យកនុងចំផ្មរាមដដទាំងពីរ ន្ដលានផដិតពី
ផលើកមុន។ (គុណភាពស្ននមរាមដដរតូវលអឬមធយម)។
៤- ផរជើ សផរ ើសផភទរបស់អនកជំងឺ

៥- ចុចផលើពាកយថា “ន្សវងរក”
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របព័នធនឹងផធវើការន្សវងរកអនកជំងឺផៅតាមស្ននមរាមដដន្ដលានផតិត

រតូវផធវើការផរជើ សផរ ើសព័ត៌ាន

អនកជំងឺផៅតាមផលខកូដផភទនិងអាយុ របស់គ្នត់ ។

៦- ចុចផលើពាកយថា “ផពលមកពិនិតយថមីៗ”

៧- សូមបំផពញព័ត៌ានអនកជំងឺ (Patient Visit Form)

ទំព័រទី
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រផបៀបបញ្ជូ នទិននន័យផៅមា៉ាសន
ី ផម(Server)

ផៅកនុងករណីន្ដលកុំពយូទ័ ររបស់ផោកអនកមិនអាចភាជប់ ផៅា៉ា សុីនផម (Server) ាន ផោកអនកផៅន្ត
អាចអនុវតតន៍ការងារទាំងផនោះានន្ដ។
ដូចតាមជំហានន្ដលានផរៀបរាប់ខាងផលើ។ផៅផពលន្ដលកុំពយូទ័ររបស់អនកអាចភាជប់ ផៅា៉ា សុីនផម

(Server) ានផោកអនករតូវបញ្ូជ នទិននន័យទាំងផន្ទោះផៅា៉ា សុីនផម (Server)តាមជំហានដូចខាងផរកាម៖
១- ចុចផលើពាកយថា “Patients”
២- ចុចផលើពាកយថា “FingerPrint”

៣- ចុចផលើពាកយថា “បញ្ូជ នទិនន
ន ័យ”

បញ្ូជ នទិននន័យ

ផនោះ៖

បញ្ជីទិននន័យន្ដលមិនទាន់ ានបញ្ូជ នផៅា៉ា សុីនផម (Server) នឹងបងាាញដូចកនុងរូបភាពខាងផរកាម

បញ្ូជ នទិននន័យ

៤- ចុចផលើពាកយថា “បញ្ូជ នទិនន
ន ័យ” ផដើមបីផធវើការបញ្ូជ នទិននន័យផៅា៉ា សុីនផម (Server)

ទំព័រទី
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បញ្ូជ នទិ ននន័យ

កមមវ ិធី នឹងចាប់ផផដើមផធវើការបញ្ូជ នទិននន័យផៅកាន់ា៉ាសុីនផម (Server) ។
ផៅផពលន្ដលផោកអនកផធវើការបញ្ូជ នទិននន័យចប់ផន្ទោះផោកអនកនឹងទទួលាននូ វលទធផលដូច
បងាាញកនុងរូបភាពខាងផរកាម៖

បញ្ូជ នទិននន័យ

កនុងករណីន្ដលកមមវ ិធីមិនអាចបញ្ូជ នទិននន័យទាំងផនោះផៅា៉ា សុីនផម (Server)ាន ផន្ទោះកមមវ ិធីនឹង
បងាាញរូបភាពដូចខាងផរកាមផនោះ៖

បញ្ូជ នទិននន័យ

កនុងរូបផនោះបងាាញថាការបញ្ជូ នទិននន័យផៅា៉ា សុីនផម (Server) ានបញ្ញ
ា
យក Mouse ចុចផលើពាកយថា “ានបញ្ញ
ា ” ផដើមបីបងាាញមូលផ

តុន្ដលផធវើផអាយានបញ្ញ
ា ។

ទំព័រទី
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កនុងរូបផនោះបងាាញថាបញ្ញ
ា ន្ដលផធវើផអាយអនកមិនអាចបញ្ជូ នទិននន័យផៅកាន់ា៉ាសុីនផម (Server) ានគឺ ផោយស្នរន្ត
ា៉ា សុីនកុំពយូទ័ររបស់អនកមិនអាចភាជប់ជាមួយា៉ា សុីនផម (Server)

កនុងករណីានបញ្ញ
ា ដូចកនុងរូបភាពខាងផលើ ផោកអនករតូវពាយមពិនិតយផមើលការភាជប់របព័នធអុីនធឺណិត។ផបើ
បញ្ញ
ា ផៅន្តផកើតានបនតផទៀត សូមទំន្ទក់ ទំនងមករកុមការងារ របស់មជឈមណឌលជាតិរបយុទធនឹងជំងឺ ផអដ
ស៍ផសើន្សបកនិងកាមផរាគ។

ទំព័រទី
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រផបៀបបញ្ជូ នទិននន័យរបស់អនកជំងឺន្ែលមកទទួលផសវា

សំរាប់ការបញ្ូច លទិន័នយអនកជំ ងឺជាមនុសសផពញវ ័យន្ដលមកទទួលផសវាានន្ចកជាពី រន្ផនកគឺឺៈ

ទំរង់ពត៌ ាន

របស់មនុ សសផពញវ ័យមកពិនិតយដំបូងនិងទំ រង់ពត៌ានមកពិនិតយផពលបន្ទាប់ៗ។

១- ការបញ្ូច លទិន័យ
ន អនកជំងឺជាមនុសសផពញវ ័យមកពិនិតយដំបូង (AdultInitial Visit Form)
កត់រតានូ វអនកជំងឺន្ដលមកទទួលផសវាផនោះជាផលើកដំបូង អនកជំងឺន្ដលចង់បូរមកទទួ
ត
លផសវាផៅជិ ត
ផាោះ កន្នលងផធវើការ ... ឬ អនកជំ ងឺកូនផកមងន្ដលធំ ផពញវ ័យរតូវបញ្ួជ នមកមនុសសចាស់ ។ ផៅកនុងន្ផនក
Adult Initial Visit ានការន្បងន្ចកជាបី ទំព័រធំៗគឺ៖

Detail : សំរាប់បងាាញពីពត៌ ានខលីៗនិងចំនួនរបស់អនកជំ ងឺន្ដលានបញ្ូជ លរួចផ

ើយ និង អាច

ន្សវងរកពត៌ ានអនកជំងឺានតាមរយឺៈផលខកូដអនកជំងឺ (Clinic ID/OI)។
ក. ការន្សវងរកពត៌ានរបស់អនកជំងឺ
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សូមបញ្ូច លផលខកូដរបស់អនកជំងឺ ClinicID/OI ផៅរតង់ របអប់ថា Clinic ID
រួចផ

ើយចុ ចបូតុងន្សវងរក

ឬ ចុច Key Enter។

ខ. ការផមើ លទិននន័យទាំងអស់
ជាដំបូងកមមវ ិធីផនោះមិនានបងាាញពីពត៌ ានរបស់អនកជំងឺទាំងអស់ផទ
ទិននន័យ
ផ

ប៉ាុន្នតផយើងអាចផមើ ល

អនកជំងឺទាំងអស់ានឬមិនចង់ ផមើលានផោយរគ្នន់ន្តចុចផៅផលើពាកយថា

(None)

ើយយកពាកយថា (All)

Page 1 & 2: គឺជាទំព័រមួ យន្ដលសំខាន់ សំរាប់រកាទិននន័យរបស់អនកជំងឺទុក ផ

ើយផៅកនុងទំព័រ

ផនោះន្ដរ អនកផរបើ រាស់អាចន្កតំរវូ ពត៌ ានន្ដលរកាទុកពីមុនមកខុស និងលប់ ផចាលពត៌ ានអនក
ជំងឺទាំងអស់ាន។ ផៅកនុងទំ ព័រ ១ និង ២ ផយើងផឃើញនូវរូបភាព Toolbar
ផ ើយានអតែន័យដូចខាងផរកាម៖
ក. ផបើផយើងចង់រកាទិននន័យរបស់អនកជំងឺទុកផន្ទោះសូមចុចផលើរប
ូ ផនោះ
ខ. ផបើផយើងចង់លុបទិននន័យរបស់អនកជំងឺផន្ទោះសូមចុចផលើរូបផនោះ
គ. ផបើផយើងចង់បញ្ូច លទិននន័យរបស់អនកជំងឺផៅផលើទំរង់ ផ

ើងវ ិញ ផន្ទោះសូមចុចផលើរប
ូ
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ការបំផពញពត៌ានមកពិនិតយដំបូងរបស់អក
ន ជំងឺានដូចតផៅឺៈ
ផលខកូដអនកជំងឹឺៈ (ClinicID/OI)ផលខកូដផនោះរតូវានចំនួន៦ខាង់
ដថៃន្ខឆ្នំមកពិនិតយដំបូងឺៈ រតូវបំផពញដថៃន្ខឆ្នំរបស់អនកជំងឺ ន្ដលមកកាន់ ផសវាផលើកដំបូង ផ

ើយចំ ផពាោះ

ដថៃន្ខឆ្នំផនោះមិនអាចធំ ជាងដថៃន្ខឆ្នំបចចុបបននានផទ។
អាយុឺៈ អាយុរបស់អនកជំងឺរតូវន្តធំជាង១៤ឆ្នំ
ផភទឺៈ ផភទរបស់អនកជំ ងឺ ផៅកនុងរបព័នធរគប់រគងទិននន័យផនោះានន្តផភទពីរគត់ (រសី/របុស) ចំផពាោះអនក
ជំងឺន្ដលានផភទទីបីផពលផន្ទោះផយើងរតូវកំណត់ ថាជាផភទរបុស រ ឺរសី។
អាស័យោានឺៈ អាស័យោានរបស់អនកជំងឺផៅកនុងរបព័នធរគងរគងទិននន័យផនោះ រតូវការផអាយផយើងផរ ើស
យកផខតតមុនបន្ទាប់មកយក រសុក។

បន្ទាប់ពីានបំផពញពត៌ ានរបស់អនកជំងឺចប់ សូមចុចផលើបូ តុង Save

ផដើមបីរកាទិននន័យទុក។

ការន្កតំរវូ ពត៌ានរបស់អក
ន ជំងឺ
ផដើមបីន្កតំរូវព៌តានន្ដរបញ្ូច លខុសសូមវាយផលខកូដអនកជំងឺផៅរតង់

ClinicID/OI

បងាាញព័ត៌ានរបស់អនកជំងឺទាំងអស់ផៅកនុងរបអប់ និមួយៗបន្ទាប់ពីបងាាញព័ត៌ានរួចផ
ន្ករព័ត៌ាន្ន្ដលខុ សមករតូវវ ិញរួចផ

ើយចុចបូតុង Save

ផពលផន្ទោះវាយ
ើយសូមមក

ផដើមបីរកាទិ ននន័យទុក។

ប៉ាុន្នតផបើចង់ លុបទិននន័យរបស់អនកជំងឺផចាលវ ិញផពលផន្ទោះសូមវាយផលខកូដអនកជំងឺ និ ងចុច Key Enter
បន្ទាប់មកចុចបូតុង Delete

ផដើមបីលប់ទិននន័យ។
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ចំ្ំ៖
- ចំផពាោះអនកជំងឺ ARV ន្ដលបញ្ូជ នចូលពីទីកន្នលងផផសង រតូវរកាទុកផលខកូដ ART ផៅដន្ដល
ផោយរតូវផអាយផលខកូដអនកជំងឺ Clinic ID ថមី ។
- ចំផពាោះអនកជំងឺឱកាសនិ យម (OI) មិនរាប់ចូលថាជាអនកជំងឺបញ្ូច លចូលផទ ផ

ើយចំផពាោះផលខ

កូដវ ិញគឺ រតូវផអាយផលខកូដ ClinicID/OI ថមីន្តមតង។
- ចំផពាោះកុ ារន្ដរផពញវ ័យន្ដរទទួល ARV ផ

ើយផពលន្ដរបញ្ូច លមកមនុសសធំរតូវរាប់ ថា ជាអនក

ជំងឺបញ្ូច នចូ លផោយរកាទុកផលខ ARV របស់គ្នត់ដន្ដរនិ ងរតូវផអាយផលខកូដអនក ជំងឺថីម។

- ចំផពាោះកុារន្ដលផពញវ ័យន្ដរមិនទាន់ ានទទួល ARV មិនរតូវានរាប់ ថាជាអនកជំ ងឺ បញ្ូច ន
ចូលផទ ផ ើយរតូវផអាយផលខកូដអនកជំងឺថីម។ ប៉ាុ ន្នតសូមបំផពញផលខកូដ ClinicID/OI របស់កុារ
ផៅកនុងរបអប់មួយថាផលខកូ ដ (កុារ)
២. សំរាប់ ការបញ្ូច លទិន័នយអនកជំងឺមនុសសផពញវ ័យផពលមកពិនិតយជំងឺ (Adult Patients Visit Form)
ការកត់ រតានិងតាមោននូ វពត៌ានអនកជំងឺន្ដលមកពិនិតយ ការផរបើ រាស់ ឱសថរបឆ្ំងផមផរាគ ផអដ
ស៍ ានដូចជា៖ ការមកពិនិតយជំងឺ កាបញ្ូច នអនកជំ ងឺផៅផសវា ឬកន្នលងផផសង និងការ្ត់ជូប អនក
ជំងឺ និងរគូផពទយ។ល។ ផៅកនុងន្ផនក Adult Visit រតូវានន្បងន្ចកជាបីទំព័រធំៗគឺឺៈ

Detail

ជាកន្នលងន្ដរបងាាញនូ វពត៌ានខលីៗរបស់អនកជំងឺនិងផអាយអនកផរបើ រាស់ន្សវងរក

អនកជំងឺតាមរយឺៈ ផលខកូ ដអនកជំងឺ (ClinicID) ផលខកូដ ART និងបងាាញពត៌ ានរបស់អនកជំងឺទាំង អ
ស់។
- ផបើអនកចង់ ន្សវងរកអនកជំងឺតាមរយឺៈផលខកូដអនកជំងឺផន្ទោះសូមវាយផលខកូដរបស់អនកជំងឺ
ផៅកនុងរបអប់ Clinic ID
រួចចុចផលើបូ តុង
ផដើមបីន្សវងរក។
- ផបើអនកចង់ ន្សវងរកអនកជំងឺតាមរយឺៈផលខកូដអនកជំងឺ ART ផន្ទោះសូមវាយផលខកូដ ART
ផៅកនុងរបអប់ ART Number
រួចចុចផលើ បូតុង
ផដើមបីន្សវងរក។
- ផដើមបីបងាាញពត៌ានអនកជំ ងឺទាំងអស់ផន្ទោះសូមចុច យកពាកយថា (ALL)
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Page1 និង Page2 ជាទំព័រន្ដលរកាទុ កនូវពត៌ ានរបស់អនកជំងឺន្ដលានមកពី ការពិ និតយរបស់ រគូ
ផពទយ។ ផៅកនុងទំព័រផនោះផយើងផឃើញរូបមួយចំនួនដូ ចជា
ខាងផរកាម៖

ផ

ើយានអតែន័យ ដូច

ក. ផបើផយើងចង់រកាទិននន័យរបស់អនកជំងឺទុកផន្ទោះសូមចុចផលើ បូតុង
ខ. ផបើផយើងចង់លុបទិននន័យរបស់អនកជំងឺផន្ទោះសូមចុចផលើ បូតុង
គ. ផបើផយើងចង់បញ្ូច លទិននន័យរបស់អនកជំងឺជាថមីផៅផលើទំរង់ផន្ទោះសូមចុចផលើ បូតុង
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Page 1: ាន (ផលខកូដអនកជំងឺ)
ជាកន្នលងសំរាប់បញ្ូច លផលខកូដអនកជំងឺប៉ាុន្នតផបើអនកមិនទាន់ានបញ្ូច លពត៌ ានអនកជំងឺផៅកនុង Adult

initial visit form ផទផពលផន្ទោះអនកមិនអាចបញ្ូច លពត៌ានផៅកនុង Adult Visit form ផទ។ បន្ទាប់ពី

បញ្ូច លផលខកូដអនកជំងឺផ ើយផយើងផឃើញរបអប់មួយផទៀតថា ផលខកូដ ART
ជាកន្នលងន្ដលទុកនូវផលខកូដអនកជំងឺន្ដលានទទួលានថានំពនាជីវ ិត។ ចំផពាោះផលខកូដ ART
ានចំនួន៩ខាង់ (២ខាង់ខាងមុខផលខកូ ដផខតត

២ខាង់បន្ទាប់ ផលខកូដតំបន់ និ ងផលខកូដ៥ខាង់ផទៀត

ជាផលខកូដរបស់អនកជំ ងឺ (ឧ:010100001)។ បន្ទាប់មកផទៀតផយើងរបអប់មួយផទៀតថាដថៃន្ខឆ្នំពិនិតយ
សំរាប់បញ្ូច ល ដថៃន្ខពិនិតយរបស់អនកជំងឺ ប៉ាុន្នតដថៃន្ខផនោះ មិនអាចធំជាងដថៃន្ខបចចុបបននានផទ។ បន្ទាប់

មកផទៀត សូមបំផពញនូ វព័ត៌ានមួយចំ នួនផៅផលើរកោស់ចូលផៅទំរង់ ព័នារគប់រគងទិននន័យអនកជំងឺ
ដូចគ្នន។
Page2:

ជាកន្នលងន្ដលរកាទុកនូវពត៌ ានអនកជំងឺដូចជាតំ្ក់កាលដូចជា

ករណីសមរសបផរបើ

ARV ........ ពត៌ ានផរបើ ថានំពនារជីវ ិត ដថៃន្ខអនកជំងឺផាោះបង់ផសវា អនកជំងឺបញ្ូច នផចញផៅកាន់ ទី
កន្នលងទទួ លផសវាផផសងផទៀត ដថៃន្ខ្ត់ជូបអនកជំងឺ។
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ឱសថកំពុងពាាលឺៈ ចំផពាោះការបញ្ូច លការផរបើថានំ ARV វ ិញ រតូវផរជើ សផរ ើសយកផ្មោះថានំមតងមួយៗ
បន្ទាប់មកផទៀតសូមផរជើ សផរ ើសយកការចាប់ ផផតើមផរបើ បនត ឬ ឈប់ និងោក់ ដថៃន្ខឆ្នំ។

ផ្លស់ផចញផៅផៅកន្នលងន្ដលានផសវា ARV ៖ ផបើអនកជំងឺចង់បូរផសវាពាាលផៅកន្នល
ត
ងផផសងវ ិញ
សូមចុច

យកផ្មោះទីកន្នលងផសវា្មួយ។

រូចផ

ើយផរជើសផរ ើស

ចំ ផពាោះអនកជំងឺឱកាសនិយមវ ិញសូមយកពាកយថា

Move

to

Other Site និង ផបើអនកជំងឺ ARV ចង់បូរផៅទទួ
ត
លផសវាផរៅរបផទសវ ិញសូមផរជើ សផរ ើសយកពាកយថា
Move to Other Country។
ដថៃ្ត់ជួបផលើកផរកាយឺៈ សូមបំផពញដថៃន្ខឆ្នំ្ត់ជូបរបស់អនកជំងឺ ប៉ាុន្នតចំផពាោះការបំ ផពញដថៃន្ខ
្ត់ជូបផនោះផយើងមិនអាចបំ ផពញដថៃន្ខ្ត់ជូបចំ ដថៃឈប់សំរាកនិង បុណយជាតិ ានផទ។

ចំ ផពាោះ

អនកជំងឺឱកាសនិយមវ ិញមិនអាចផធវើការ្ត់ជួបផលើសពី ៦ន្ខានផទនិងចំ ផពាោះអនកជំងឺ ARV វ ិញក៏
មិនអាចផធវើការ្ត់ជួបផលើសពី ៣ន្ខានន្ដរ។

ទំព័រទី

22

វ ិធីប្បើ្ាស់្បព័នធ្រប់ ្រងទិននន័យ

OI/ART
រផបៀបផាុះពមពរាយការណ៏

ទរមង់រាយការណ៍ផនោះជួ យសំរួលយ៉ា ងផរចើនដល់អនកផរបើ រាស់ជាពិ ផសសគឺ ការងារបូ កសរុបចំនួនអតិថិជន
របចាំន្ខរតី ាសនិងរបចាំឆ្នំផៅតាមតរមូវការរបស់អនកផរបើ រាស់។
១-ផាោះពុមពរាយការណ៍របចាំរតី ាស (Quarterly Report)
- ចុចផលើបូតុង Report

-ចុចផលើរពួញផដើមបីផរជើសផរ ើសឆ្នំ៖ 2០13 (ឧ. ឆ្នំឺៈ 2០11, 2០12, 2០13)
-ចុចផលើរពួញផរជើ សផរ ើសរតី ាសឺៈ 1 (ឧ.រតីាសឺៈ1,2,3,4)
-ចុចបូតុងOK
២-ផាោះពុមពរាយការណ៍តាមតរមូវការ (Option Report)
ផដើមបីផាោះពុមពរាយការណ៍ផៅតាមតរមូវការរបស់អនកផរបើ រាស់សូមចុចផលើពាកយ(Option)

ឧ. ផយើងចង់ ានរាយការណ៍របចាំន្ខមករាឆ្នំ២០១៣រតូវអនុវតដន៍ដូចខាងផរកាម
-បញ្ូច លដថៃន្ខឆ្នំចាប់ផផដើមឺៈ (ឧ. ០1/០1/2០13)
- បញ្ូច លដថៃន្ខឆ្នំបញ្ចប់ ឺៈ (ឧ. 31/០1/2០13)
-ចុចបូតុង OK ផពលផន្ទោះទំរង់រាយការណ៏របចាំរតី ាសនិងបងាាញដូចរូបភាពខាងផរកាម
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៣- Regimen:
សំរាប់ផធវើរាយការណ៍សតីអំពីការផរបើ រាស់ឱសថរបស់អនកជំងឺរបចាំរតី ាសឬរបចាំដថៃ អាទិតយ ន្ខ
ឆ្នំក៏ាន។
ក. របចាំរតី ាសឺៈ អាចផរជើសផរ ើសយកពាកយថា Quarter រួចផ
និងយករតី ាស ផ

ើយផរជើ សផរ ើសយកឆ្នំ

ើយចុចបុ តុង OK។

ខ. របចាំដថៃ - អាទិតយ - ន្ខ - ឆ្នំឺៈ អាចផរជើ សផរ ើសយកពាកយថា Option ផដើមបីកំណត់ ដថៃ
ន្ខឆ្នំចាប់ផផតើម និងដថៃន្ខឆ្នំបញ្ចប់ ផ

ើយចុចផលើបូតុង OK។
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:

សំរាប់ផាោះពុមពពត៌ ានខលីៗរបស់អនកជំងឺ ARV ន្ដលានបតូរ ផៅទទួលផសវាផៅកន្នលងផផសង។
- វាយផលខកូដអនកជំងឺ (ឧ. ០០០១)
- ចុចបូតុង OK
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:

សំរាប់ជួយដល់រគូផពទយថាអនកជំងឺដល់ផពលបូម្មផធវើផតសតផកាសិកា CD4 ផ

៦. Patient Summary

ើយ រ ឺផៅ។

:

សំរាប់បងាាញពីពត៌ ានសផងេបរបស់អនកជំងឺានដូចជា ដថៃន្ខពិនិតយដំបូង ដថៃន្ខទទួ ល ARV ដថៃន្ខ
ពិនិតយចុងផរកាយ របវតតិផធវើផតសតផកាសិកា CD4 របវតតិទំងន់ របស់អនកជំ ងឺផពលកំពុងផរបើ រាស់ថានំ។
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- បញ្ូច លផលខកូដអនកជំងឺ្មួយ (ឧ. ០០០១)

៧. Daily Report:
សំរាប់ផធវើរាយការណ៍ការ្ត់ជួបរបស់អនកជំងឺមួយដថៃៗ។ផោយផយើងផរជើ សផរ ើសយកដថៃន្ខ
ឆ្នំ រួចចុចបូតុង OK.
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ចំ្ំ: ចំផពាោះផៅរបអប់ ពាកយថា Test? ផយើងផឃើញានសញ្ញា √ ានន័យថាអនកជំងឺផនោះ ដល់
ផពលផធវើផតសតផកាសិកា CD4 ផទៀតផ
៨. Patient Status

ើយ។

:

សំរាប់ផធវើរាយការណ៍អំពីអនកជំងឺន្ដលផាោះបង់ផសវាពាាល អនកស្នលប់ អនកបញ្ូជ នផចញ អនក
សមរសបទទួ ល ARV ផយើងអាចផធើវរាយការណ៍របចាំរតី ាស ឬរបចាំដថៃ អាទិតយ ន្ខ ឆ្នំក៏ា
ន។
ក. របចាំរតី ាសឺៈ អាចផរជើ សផរ ើសយកពាកយថា Quarter រួចផ
និងយករតី ាស ផ

ើយផរជើសផរ ើសយកឆ្នំ

ើយចុចបូ តុង OK

ខ. របចាំដថៃ អាទិតយ ន្ខ ឆ្នំឺៈ អាចផរជើសផរ ើសយកពាកយថា Option ផដើមបីកំណត់ ដថៃន្ខឆ្នំ
ចាប់ផផតើម និងដថៃន្ខឆ្នំបញ្ចប់ផ

ើយចុចបូ តុង OK

៩. Patients:
ន្សវងរកអនកជំងឺន្ដលផាោះបង់ផសវា កត់រតាពត៌ ានអនកជំងឺស្នលប់ អនកជំងឺផធវើផតសត ផកាសិកា CD4
កំណត់ដថៃ្ត់ជួបអនកជំងឺ
ក. Lost Patients

:ផដើមបីន្សវងរកអនកជំងឺន្ដលផាោះបង់ការពយាលគឺផយើងចុច Lost

Patients បន្ទាប់មកចុ ចបូតុង Generate ផពលផន្ទោះវានឹងរកអនកជំងឺ្ន្ដលមិនមកទទួល
ការពាាលរយឺៈផពល៣ន្ខឬ៦ន្ខ។

ខ. Dead Patients

: សំរាប់បញ្ូច លទិននន័យអនកជំ ងឺន្ដលស្នលប់ គឺ ផយើងរគ្នន់ន្តវាយ

ផលខកូដអនកជំងឺ Clinic ID ផៅរតង់ របអប់ ថា ClinicID រួចផ

ើយោក់ដថៃន្ខឆ្នំន្ដរគ្នត់ ស្នលប់
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រួចចុចបូតុង Save។ ប៉ាុន្នតផបើចង់លុបទិននន័យអនកជំងឺផចាលវ ិញសូមចុច២ដងផៅរតង់ ផលខ
កូដអនកជំងឺ្ន្ដរចង់ លុបរួចផ
គ. Patient Test:

ើយចុចបូតុង Delete។

សំរាប់បញ្ូច លទិននន័យអនកជំងឺន្ដលផធវើផតសតានដូចជាផតសត CD4,

CD%...។ ផៅកន្នលងផនោះានការន្បងន្ចកជាពី រន្ផនកធំៗគឺឺៈ

- Detail: បងាាញពីពត៌ ានសផងេបរបស់អនកជំងឺន្ដលានផធវើផតសត និ ងផអាយអនក
ផរបើ រាស់កមមវ ិធីផនោះអាចន្សវងរកពីពត៌ ានអនកជំងឺានតាមរយឺៈផលខកូដអនកជំងឺ។
- Patient Test: សំរាប់ ផអាយអនកផរបើ រាស់បញ្ូច លទិ ននន័យផតសតរបស់អនកជំងឺ។

. ផបើផយើងចង់រកាទិននន័យរបស់អនកជំងឺទុកផន្ទោះសូមចុចផលើ បូតុង Save
. ផបើផយើងចង់លុបទិននន័យរបស់អនកជំងឺផន្ទោះសូមចុចផលើបូ តុង Delete
. ផបើផយើងចង់បញ្ូច លទិននន័យថមីរបស់អនកជំងឺផៅផលើទំរង់ ផន្ទោះសូមចុចផលើ
បូតុង New

អនករតូវវាយផលខកូដអនកជំងឺបន្ទាប់មកបញ្ូច លដថៃន្ខផតសត របស់អនកជំ ងឺ និងបញ្ូច លលទាផលផតសត
របស់របស់អនកជំងឺ រួចផ

ើយចុចបូតុង Save ។

ទំព័រទី
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ចំ្ំឺៈ ចំផពាោះអនកជំងឺ (OI) ដថៃន្ខផតសតមិនអាចតូចជាងដថៃន្ខ Initial Visit ានផទ ប៉ាុ ន្នតចំផពាោះអនកជំងឺ
(ARV) ន្ដលានបញ្ូច នចូ លវ ិញផយើងអាចបញ្ូច លដថៃន្ខផតសតតូចជាងដថៃន្ខ Initial Visit ាន។
១០- Appointment
:
សំរាប់បញ្ូច លដថៃន្ខ្ត់ជូបរបស់អនកជំ ងឺនិងរគូផពទយឺៈ

វាយផលខកូដអនកជំងឺចូលផៅកនុងរបអប់ ថា ClinicID រួចផ

ើយផរជើសផរ ើសយកផពលរពឹក ឬោៃច មក

ជូបរគូផពទយ ផរជើសផរ ើសអនកជំ ងឺមកជូបអនក្ Doctore រ ឺ Nuse បន្ទាប់មកផរជើ សផរ ើសយកផ្មោះរគូ
ផពទយន្ដលអនកជំងឺមកជួប រួចផ

ើយចុចបូតុង Save ជាការផរសច។

ទំព័រទី
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