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១.                 

                                                                   
                                                                       
                          ។                                        
                                                                         
     ។                                                                    
                       ៦១     ។   

                                  OI/ART                                 
                                                               ។             
                                                                              
                      ។                                              
    OI/ART                                                                       
                             ។ 

២.          

            ២០០៨                                                  ហ   
             InSTEDD                                                  ហ                 
               ។                    InSTEDD                               
                                                                         
PEPFAR ។              ហ        InSTEDD                                       
                                                                    CQI 
Dashboard Indicator                                ហ                   ។ 
                                                               OI/ART         
                                                                   ។ 

៣.                 CQI DASHBOARD INDICATOR  

                                     CQI Dashboard: 
១.                                   (Assigning user access rights)  
២.                            ហ    (Creating new indicators and defining their 
graph behavior)  
៣.           OI/ART                 (Adding a new site to the system)  
៤.                             OI/ART            (Presentation of a site’s 
detail on the map)  
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៥.                       OI/ART                    
                 (Creating a plan for each site and defining targets for each 
indicator)  
៦.                                   (Indicator data-entry for each site)  
៧.                                  ហ            (Viewing the 
indicator summary on a graph for a specific site) 
៨.       ហ                                           (Viewing a graph 
between the target and the actual indicator changes)  
៩.                                        (Calculating the 
number of indicators that achieved their targets) 
១០.                                             (Creating a summary 
report for each site on the map)  

៤-                                                             -
         (CQI DASHBOARD INDICATOR)  
 

៤.១-                     (GETTING START) 

                                                                           
CQI                          ៖ 

                                                                       
                                                                                  
                                                                            
                                                    ។                      
                       (                                      )                  
                       ។                                                  
  ហ                                          ។                                  
                                                                          
                                                           -                  
               -                CQI-                        ។ ។ 

             ហ      ៖  http://nchads.org/cqidashboard                      ។ 

                                     (User Account)                         
        ។                                                                
(User Account)     ។ 

http://nchads.org/cqidashboard
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                                    (       )                                 
        ៖ 

 

 

 

 

 

 ១ 
 ២ 
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១.                                                                  
                                     (The header menu where the user can 
change their log in password and log out of the application) 

 ២.                ៦                     (The main body of the application, 
with six different modules):  

- Dashboard:                                                      
                                    

- Reporting Plan:                                                
                                                          

- Data Entry:                                        

- Indicator List:                                                     

- Site List:                                                  

- User List:                                                         

 

៤.២-                OI/ART                (OI/ART SITE MANAGEMENT)  

                                                                    CQI 
              ហ                           ។                              
        ៤         ២                           ២                          
(    OI/ART)។   ហ     ០២០៤ (០២ =           -០៤ =                )។ 

                                                                        
                    ។                                                         
                                                            ។            
     (latitude, longitude)                                                   
                          ។                                                     
                ហ                                            ។ 

 ៤.២.១-            OI/ART   

                                                                                
          ។  

  .           Site List (        )                             
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 .             Add New (        )                        OI/ART     ។ 
                                                            ៖ 

 Code (      ) ៖                     OI/ART 
 Name (    ) ៖                  OI/ART 
 Province (    ) ៖                          OI/ART 

                    
 Operational District (            ) ៖                                   

OI/ART                     
 Clinic Type (           ) ៖                             OI/ART ៖ 

                             
 Clinic (      ) ៖                        OI/ART                      
 Latitude ៖                                              

        
 Longitude ៖                                               

                                                      (Find 
Location On Map)                                OI/ART               

 Has Database (                       ) ៖                     
        OI/ART                                           
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 Date Start Using Database (                                       ) ៖ 
         -  -                                                   

 Launching CQI (             CQI ) ៖                           
    OI/ART                                         CQI  ហ   
                                                    

 
           ហ                                 OI/ART             

                         ០២១២ ហ                                  
                  ០១            ២០១២។ 

 .           Save (      )                                OI/ART             
                    ។ 

  

៤.២.២-              OI/ART               

                  OI/ART                                             
                                          ៖ 

 .              “Site List”  
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 ខ. បនាទ ប់មកចុចហលើប ូតុង “Edit”                  OI/ART       
 លកខណៈដូចខាងហរកាម: 

  .១- ចុចហលើប ូតុង "បណ្តា ញបញ្ជ ី" ម ូឌុល 
  .២- ហៅកនុងបញ្ជ ីតំបន់បណ្តា ញហនោះសូមចុចប ូតុង "កកសរមួល" 
 សរមាប់តំបន់បណ្តា ញកដលអនកចង់កកសរមួល 

 
របូថតហអរកង់ហនោះអនកហរបើតំបន់បណ្តា ញកកសរមួល      OI/ART         

  .៣- កកសរមួលព័ត៌មាន 

 
 . ចុចហលើប ូតុង " Update " 

 

៤.២.៣- ការលុបហសវា OI/ART               

ក. ចុចហលើប ូតុង " Site List "  

 . ចុចប ូតុង " Delete " សរមាប់លុបហសវា  OI/ART កដលអនកចង់លុប 

គ. ចុចប ូតុង " OK " ហដើមបីបញ្ជជ ក់អំពីការលុប 
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៤.៣-                        (INDICATORS MANAGEMENT) 

                                                                   
                                                         
                    ៣                        ,                    , 
                                ។                                    
              (                 )។                                         
                                                         -                  
                                                                       
                     ។ 

                            ហ                                        
                                                                            
                            ។ 

         “Up”                                                   
                                                (  ហ     
                         ) ។  

         “Down”                                                  
                                                           
                     ។ (  ហ                 ) ។ 

៤.៣.១-                        

 .        “Indicator List” 

 



                  CQI Dashboard Indicator 

       9  

ខ. ចុចហលើប ូតុង Add New  

គ. បំហពញកនុងការចងអុលបងាា ញពត៌មានកដលពាក់ព័នធ 

 Code: បញ្ចូ លហលខកូដននសូចនាករហនោះ 

 Name: បញ្ចូ លហ ម្ ោះននការសូចនាករ 

 Behavior: ហរជើស "ហ ើងហលើ" និនាន ការកដលចង់បានគឺហ ើង, ឬ "ចុោះហរកាម" និនាន ការ 
កដលចង់បានគឺធ្លល ក់ចុោះ។ 

 Status: ហរជើស “Activate” របសិនហបើអនកចង់ឱ្យការចងអុលបងាា ញហនោះ រតូវបានសកមមឬ 
"បិទ" របសិនហបើអនកមិនចង់ឱ្យវាឱ្យហៅជាសកមម។ 

 In Prioritized: ចំនួនអាទិភាពរបហភទននសូចនាករហនោះ។ 

 "1" សរមាប់អាទិភាពខពស់បំផុត។ 

 In Period: ហរជើសរយៈហពលចហនាល ោះហពល: របចំាកខ ឆមាស, រតីមាសឬ របចំាឆ្ន ំ 

 Numerator:  បញ្ចូ លហ ម្ ោះរបស់ភាគយក 

 Denominator:  បញ្ចូ លហ ម្ ោះរបស់ភាគកបង 

 Description:  ការពិពណ៌នាននសូចនាករ 

 Category:  ហរជើសរបហភទសរមាប់សូចនាករថមីហនោះ: 

o Mortality Indicators: សូចនាករកដលទក់ទងហៅនឹងមរណភាព 

o Quality of Service Indicators: សូចនាករកដលបានទក់ទងហៅ នឹងគុណភាព 
ហសវាកមម 

o Case Finding and Prevention Indicator សូចនាករកដលបានទក់ទងហៅនឹង 
ការរកហឃើញករណីនិងការការពារ 
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 . ចុចហលើ       “Save”  

៤.៣.២- កកសរមួលសូចករស  

 . ចុចហលើប ូតុង “Indicator List”  

 . ចុចហលើប ូតុង “Edit” ននសូចនាករកដលអនកចង់កកសរមួល 

គ. កកសរមួលពត៌មានរបស់សូចនាករពត៌មានរបស់ 

 . ចុចហលើប ូតុង “Update”  ហដើមបីហធវើឱ្យទន់សម័យពត៌មាន 

 
 

៤.៣.៣- ការលុបសូចនាករ   

 . ចុចហលើ “Indicator List”  

 . ចុចហលើ “Delete” ននសូចនាករកដលអនកចង់លុប 

 . ចុចហលើប ូតុង “Yes” ហនោះហដើមបីបញ្ជជ ក់អំពីការលុប ហបើមិនដូហចនោះហទចុច ប ូតុង “Cancel”  
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៤.៤-                          

កផនកហនោះអាចហអាយអនករគប់រគងរបពនធ័អាចបញ្ចូ ល កកតំរូវ និងលុបទិននន័យបាន។ហយើងអាចបញ្ចូ ល
ទិននន័យហៅតាមទីកកនលង និងសុចនករនីមួយៗ ហៅកនុងរតីមាសណ្តមួយកដលហយើងបានហរជើសហរ ើស។
មិនកតប ុហណ្តណ ោះកផនក Data Entry ហនោះអាចគូស រកាេវិកសំរាប់សុចនករ ហដើមបីបងាា ញកនុង dashboard 
ហទៀតផង។ 

៤.៤.១- ការបញ្ចូ លទិននន័យថមី 

 . ហរជើសហរ ើសយកកផនក “Data Entry”  ទិននន័យកដលបានបញ្ចូ លទំងអស់ នឹងរតូវបាន 
បងាា ញ៖ 

 
 

 . ចុចហលើប ូតុង “Add New” ហដើមបីបញ្ចូ លទិននន័យថមី 

 . បំហពញព៌តមានដូចខាងហរកាម 

 Indicator: ហរជើសហរ ើសសុចនករកដលអនកចង់បញ្ចូ លទិននន័យពីកនុងរបអប់ ហេើយ
របអប់ហនោះចំាបាច់រតូវកតមានសុចនករមួយ។ 

 Site: ហរជើសហរ ើសហ ម្ ោះទីកកនលងកដលអនកចង់បញ្ចូ លទិននន័យ ពីកនុងរបអប់ ហេើយ
របអប់ហនោះចំាបាច់រតូវកតមានហ ម្ ោះទីកកនលងមួយ។ 

 Year: ហរជើសហរ ើសឆ្ន ំកដលអនកចង់បញ្ចូ លទិននន័យ ហេើយរបអប់ហនោះចំាបាច់ 
រតូវកតមានឆ្ន ំមួយ។ 

 Quarter: ហរជើសហរ ើសរតីមាសកដលអនកចង់បញ្ចូ លទិននន័យ (ឧទេរណ៍. “Q1 សំរាប់ 
រតីមាសទី១”). 

 Numerator: បញ្ចូ លតំនលហលខរបស់ភាគយក 
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 Denominator: បញ្ចូ លតំនលហលខរបស់ភាគកបង 

 Percentage: របអប់ហនោះនឹងបងាា ញតូរហលខហដាយសវ័យរបវតាិហៅហពល កដល
ភាគយក និងភាគកបងរតូវបានបញ្ចូ លប ុកនាអនកក៏អាចកកតំរូវវា ផងកដរ។ 

 
 . ចុចហលើប ូតុង “Save” 

 

ចូរសំគាល់ថា CQI Dashboard Indicator នឹងបងាា ញនូវទិននន័យចាស់ៗ របស់សុចនករកដល 
បានហរជើសហរ ើសហៅតាមចហនាល ោះហពលនីមួយៗ។ 

 (ឧទេរណ៍ៈ របចំាកខ ,របចំារតីមាស...). 

 
ហៅកផនកខាងសាា ំននរបូភាពខាងហរកាមបងាា ញពីព៌តមានរបស់សំហៅលូន កដលសូចនាករគឺ “ភាគ 
រយរបស់អនកជំងឺARTកដលបានហបាោះបង់ការពាបាល”  
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៤.៤.២- ការកកតំរវូទិននន័យ 

 . ចុចហលើប ូតុង “Edit” របស់សុចនករណ្តមួយកដលអនកចង់កកតំរូវ 

 

 . កកតំរវូព៌តមានកដលអនកចង់កក 
 . ចុចហលើប ូតុង “Update”  

៤.៤.៣- ការលុបទិននន័យ 

 . ចុចហលើប ូតុង “Delete” របស់សុចនករណ្តមួយកដលអនកចង់លុប 
 . ចុចហលើប ូតុង “OK” ហដើមបីបញ្ជជ ក់ការលុប និងចុចហលើប ូតុង “Cancel” ហដើមបីបដិហស    
ការលុបវញិ 

 

៤.៤.៤- ការកសវងរក ហដាយរេ័ស 

 . ហរជើសហរ ើសសុចនករកដលអនកចង់កសវងរកហៅកនុងរបអប់ indicator 
 . ហរជើសហរ ើសហ ម្ ោះទីកកនលងកដលអនកចង់កសវងរកហៅកនុងរបអប់ sites 
 . ហរជើសហរ ើសឆ្ន ំ 
 . ចុចហលើប ូតុង “Search” ហដើមបីកសវងរកហៅតាមអវីកដលអនកបានហរជើសហរ ើស 
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៤.៥- កាហរៀបចំកផនការណ៏រគប់រគងសំរាប់ហសវា  

អនករគប់រគងអាចហរៀបចំជាកផនការណ៏សំរាប់ហធវើជារបាយការណ៏ហចញពីរបព័នធ ហដាយសវ័យរបវតាិហៅ 
តាមទីកកនលងនីមួយៗកដលបានហរជើសហរ ើស និងកំណត់នូវ សូចចនាករសំរាប់វាយតំនលហផេងៗគាន ហៅ 
តាមទិសហៅរបស់ហគហរៀងៗខលួន។ ពត៌មានកដលបានបងាា ញជារកាេវិកគឺសំរាប់ហធវើការហរបៀបហធៀប 
នូវទិសហៅជាក់លាក់កដលខលួនបានកំណត់។  

ការហរៀបចំកផនការណ៏គឺរតួវបានកំណត់ហៅតាមហពលហវលា ទីកកនលង សូចចនាករ កដលគួរកតសថិតកនុង 
លកខ័លឌហពលហវលាណ្តមួយ 

៤.៥.១- ការបកនថមកផនការណ៏ថមីសំរាប់ហសវា OI/ART  

 . ចុចហលើ Reporting Plan 

 
 

 . ចុចហលើប ូតុង Add New 

 . បំហពញនូវពត៌មានមួយចំនួនដូចខាងហរកាមៈ 

 Name: ហ ម្ ោះកផនការណ៏ 

 Site: ទីតំាងហសវា OI/ART  

 Period: ហរជើសហរ ើសហពលហវលាដ៏ជាក់លាក់ 

 Date Follow Up: កំណត់ហពលហវលាសំរាប់តាមដាន 

 កំណត់ទិសហៅជាអទិភាព 
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របូភាពហនោះបងាា ញពីការហរៀបចំកផនការសរមាប់រគប់រគងការឆលងហមហរាគហអដស៍ហៅមនទីរ 
ហពទយបកងអកសំហៅលូន។ គឺវាហតា តជាសំខាន់ហៅហលើអនកជំងឺកដលបានទទួលឱ្សថពនា 

ជីវតិហេើយបានសាល ប់។ ហគាលហៅគឺហធវើយ ងណ្តហអាយអនកកដលបានសាល ប់សថិតហៅហរកាម ១០%" 
និងសរមាប់អនកកដលបានលោះបង់ការពាបាលហអាយបានតិចជាង ៥%" ។ ហនោះជា 

របាយការណ៍ហលើកទី១ននកខវចិឆិកាឆ្ន ំ២០១២ និងបញ្ច ប់ហៅនថាទី៣១ កខមីនាឆ្ន ំ២០១៣ ។ 
កាលបរហិចឆទសរមាប់ការតាមដានកផនការហនោះគឺហៅនថាទី១៤ កខមករា ឆ្ន ំ២០១៣ 

 

 . ចុចហលើប ូតុង "រកាទុក" ហដើមបីបញ្ច ប់។ 

 

៤.៥.២- ការកកសរមលួហដើមបហីរៀបចំកផនការ OI / ART 

 . ហរជើស " Planning " បញ្ជ ីននកផនការរាយការណ៍នឹងបងាា ញហចញមក 

 . ចុចហលើប ូតុង " Edit " ននកផនការរបាយការណ៍ OI / ART កដលអនកចង់កក សរមួល 

 

 
របូភាពហនោះបងាា ញអំពីកផនការកដលរតូវកកសរមួលសំរាប់ការរគប់រគងអនក ជំងឺហអដស៍ ។ 

 

 . ការកកសរមួលកផនការ។ 
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របូភាពហនោះបងាា ញអំពីការបកនថមននសូចនាករហៅនឹងកផនការកដលបាន រាយការណ៍មួយៗ 

 

 . ចុចហលើប ូតុង "Update " ហដើមបីកកសរមួលហធវើឱ្យទន់សម័យ 

៤.៥.៣ ការកកសរមលួហដើមបហីរៀបចំកផនការ OI / ART 

 . ហរជើស " Planning " បញ្ជ ីននកផនការហនោះនឹងបងាា ញហ ើង 

 . ចុចប ូតុង " Delete " នូវកផនការ OI / ART ណ្តមួយកដលអនកចង់លុប 

 
របូភាពហនោះបងាា ញអំពីការលុបគំហរាងការរគប់រគងអនកជំងឺហអដស៍។ 

 

 . សូមចុចហលើ " Yes " ប ូតុងហនោះហដើមបីបញ្ជជ ក់អំពីការលុប; ហបើមិនដូហចនោះហទចុចប ូតុង " Cancel "  
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៤.៥.៤- កសវងរក របាយការណ៏ OI/ART  

ការកសវងរកទីតំាងរបស់របាយការណ៏គឺសថិតហៅកំពូលននបញ្ជ ីការហរៀបចំកផនការ OI/ ART កដល 
មានហៅកនុងសូចនាកររបស់ CQI របូភាពហនោះនឹងអនុញ្ជា តឱ្យអនករគប់រគងអាចកសវងរកបានយ ង 
ឆ្ប់រេ័ស។ 

 . ចុចហលើប ូតុង " Planning " បញ្ជ ីននកផនការរាយការណ៍នឹងហលចហ ើង 

 . ហៅកំពូលននបញ្ជ ីម ូឌុលហនោះ: 

 ហរជើសហរ ើសយក OI/ ART ពីបញ្ជ ីទមាល ក់ចុោះ 

 ហរជើសរយៈហពលកដលអនកចង់កសវងរក 

 ហរជើសហរ ើសនូវសូចនាករណ្តកដលរតូវការពីបញ្ជ ីទមាល ក់ចុោះ 

 
របូភាពហនោះបងាា ញអំពីកផនការកសវងរកការរាយការណ៍ សរមាប់មនទីរហពទយបកងអកសំហៅលូន 

"ភាគរយននអនកជំងឺកដលសថិតហៅហរកាមការពាបាលហដាយ ART កនុងអំ ុងរយៈហពលឆ្ន ំ ២០១១ 
ដល់ឆ្ន ំ២០១៣ ។ 

 

 . សូមចុចហលើប ូតុង Search 

 

៤.៦- ការរគប់រគង OI/ART DASHBOARD  

ម ូឌុលហនោះគឺរតូវបានអនុញ្ជា តឱ្យអនករគប់រគងឬអនកហរបើជាហទៀងទត់អាចហមើលរគប់កកនលងទំងអស់ 
ហៅហលើកផនទីរបស់កមមវធីិ។    កតលអរបហសើរជាងមុនពួកហគអាច ចុចហលើកវបសាយត៍រតង់តំបន់ណ្ត 
មួយហដើមបីហមើលព័ត៌មានលមអិត។ រឯីសរមាប់អនកហរបើរបាស់ រ ឺអនករគប់រគងវញិ តទ ំងរគប់រគងទិននន័យ 
និងបងាា ញសូចនាករពិតរបាកដកដលបានកំណត់។ 

តួនាទីរបស់អនកហរបើរបាស់មានបី     គឺ - អនកហរបើអនករគប់រគងកណ្តា ល ថាន ក់ហខតា និងអនកហរបើ 
អនកហរបើហៅតាមទីកកនលងនិមួយៗ ដូហចនោះម ូឌុលតទ ំងរគប់រគង នឹងករបរបួលហដាយកផអកហលើការចូល 
របស់អនកហរបើ    ។ 
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 ការសហងខបអំពីមុខងារមានដូចជា: 

- Central administrator users: មានសិទធិចូលដំហណើ រការហពញហលញ    អាច: 
 ហមើលរគប់ទីតំាងទំងអស់ហៅហលើកផនទីរបស់កមមវធីិ 
 ហមើលពត៌មានលំអិត រអឺាចហរជើសរបូតំណ្តងទីតំាងណ្តមួយហៅហលើកផនទី របស់កមមវធីិ 
 អាចកកសរមួលទីតំាងពីកផនទីរបស់កមមវធីិ 
 អាចហមើលបញ្ជ ីរាយទីតំាងហពញ។ 
 អាចហមើលកផនការរបាយ ការណ៍កដលបានកំណត់ពីមុន 
 បកនថមកផនការការហធវើរបាយការណ៍ថមីមួយហទៀត 
 បងាា ញតទ ំងរគប់រគងហនោះ 

- Provincial and site level users: មានសិទធិចូលដំហណើ រការមានកំរតិ 
 អាចហមើលទីតំាងកតមួយគត់ពីតំបន់ភូមិសាស្ដសារបស់ពួកហគ 
 អាចហមើលពីកផនការរបាយការណ៍បានកំណត់ពីមុន 

៤.៦.១- ការហមើលទីតំាងហសវា OI/ART ហៅហលើកផនទី 

 . ហរជើសហរ ើស Dashboard របស់ហសវា OI/ART ហៅហលើកផនទី 

 

 
 

ចំណំ្តថាហៅកនុងកផនទីមានពណ៌ពីរហផេងគាន  - ពណ៌រកេមសំរាប់ហសវា OI/ ART មិនទន់ 
បានហបើកដំហណើ រការ CQI ហៅហ ើយហទ និងពណ៌ហខៀវគឺហសវា OI/ ART កដលបានដាក់ឱ្យ 
ដំហណើ រការ CQI រចួហេើយ ។ 
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 . ហដើមបហីមើលព័ត៌មានលមអិតអំពីហសវា OI/ART ណ្តមួយ ហៅហលើកផនទីរគាន់កត ចុចហលើវា។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពហនោះបងាា ញថាហសវា OI/ART មនទីរហពទយបកងអកសំហៅលូនបានចាប់ហផាើមហធវើ CQI នថាទី០១ 
កខមករាឆ្ន ំ២០១២ និងមានសូចនាករជាអាទិភាពចំនួន២។ សូចនាករ 

ទំងពីរហនោះបានសំហរចហគាលហៅហៅនថាទី ០៤កខធនូឆ្ន ំ២០១២។ 
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របូភាពហនោះបានហលចហ ើងនូវរបអប់កដលមានព័ត៌មានលមអិតអំពីការ ហសវា OI/ART ហៅ 

មនទីរហពទយបកងអកហមាងឫសេី កដលមិនមានរបព័នធរគប់រគងទិននន័យ ប ុកនាបានចាប់ហផាើមហធវើ CQI  

ហៅកខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ ហយើងអាចបិទតទ ំង ហនោះបានហដាយចុចហលើសញ្ជា កខវងហៅ 

រជុងខាងហលើកផនកខាងសាា ំននរបអប់      ការកកសំរួលទីតំាងហសវាហៅហលើកផនទី។ 

៤.៦.២- ការកកសំរលួទីតំាងហសវាហៅហលើកផនទី 

 . ចុចហលើទីតំាងណ្តមួយកដលអនកចង់កកសរមួល 

 . ហៅហពលកដលហលចហ ើងរបអប់បងាា ញហ ើងសូមចុចហលើហ ម្ ោះរបស់ទីតំាងហៅកនុងជួរ 
ហដកកំពូលននរបអប់ 
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របូភាពហនោះបងាា ញអំពីអនកហរបើរបាស់បានហធវើការកកសំរួលទីតំាងហសវា OI/ART ហៅ 
មនទីរហពទយបកងអកហមាងឫសេី  

 

 . ការហធវើបចចុបបននភាពព័ត៌មានហៅហលើហសវា OI/ ART កដលចំាបាច់ 

 . ចុចហលើប ូតុង " Update" ហដើមបីរកាទុកការតល ស់បាូរ 

 . រត ប់ហៅកាន់តទ ំងរគប់រគងនិងចុចហលើកវបសាយត៍ហនាោះមដងហទៀតហដើមបីហមើលពីការហធវើ 
ឱ្យទន់សម័យ  

៤.៦.៣- ការបងាា ញ រកឺារបកនថមគំហរាងកផនការណ៏រ សំរាប់ហសវា OI/ART ហៅហលើ កផនទី 

 . ចុចហលើហជើងកផនទីនូវទីតំាងហសវា OI/ ART ណ្តមួយ កដលអនកចង់ហមើល ឬ បកនថមពាកយ 
ថមីសរមាប់ការរាយការណ៍ 

ហៅហពលកដលរបអប់មួយហលចហ ើងចុចហៅកាន់សូចនាករអាទិភាព និងហគាលហៅជា 
លំដាប់ 
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របូភាពហនោះបងាា ញអំពីរបអប់កដលអនុញ្ជា តឱ្យអនកហរបើអាចហមើលឬ បកនថមកផនការថមី។ 

 . ចុចនិងហរជើសហរ ើសយកកផនការហនាោះហេើយ បនាទ ប់មកចុចហលើ " New Reporting Plan " 
ហដើមបបីកនថមករមិតការរាយការណ៍ថមីមួយសំរាប់ទីតំាងហនាោះ 

 

របូភាពហនោះបងាា ញអំពីករមិតននការរគប់រគងការពាបាលអនកជំងឺហអដស៍ សំរាប់ហសវា OI/ART 
ហៅមនទីរហពទយបកងអកសំហៅលូន 

 . រត ប់ហៅតទ ំងរគប់រគងហេើយហរជើសទីតំាង ហសវា OI/ ART មួយហផេងហទៀត របសិនហបើ 
អនកចង់ហមើលឬបកនថមគហរមាងកផនការការរាយការណ៍ណ្តមួយថមី។  
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៤.៦.៤- ការហមើលហសវា OI/ ART ហៅហលើ Dashboard  

ជហរមើសហនោះអនុញ្ជា តឱ្យអនកហរបើហដើមបីហមើលនិងទញយករបាយការណ៍ ពីហសវា OI/ ART កដល 
រតូវបានបងាា ញហៅហលើរកាេវិកមួយ។ ទិននន័យហនោះនឹងរតូវបាន បងាា ញហដាយរកាេវិកជា កខ 
រតីមាស ឆមាស ឬ ឆ្ន ំ អាស្ស័យហៅហលើការកំណត់ របស់អនកហរបើរបាស់។ 

 . ចុចហលើទីតំាងហសវា OI/ ART កដលអនកចង់ហមើលឬបកនថមកផនទីថមី 

 . ហរជើស " View Dashboard "  

 

របូភាពខាងហលើបានបងាា ញពីអនកហរបើអាច ហមើលតទ ំងរគប់រគងសំរាប់ហសវា OI/ ART 
ហៅមនទីរហពទយបកងអកសំហៅលូន 

 . កំណត់រយៈហពល (កនុងឆ្ន ំ) កដលអនកចង់ហមើល 

 

របូភាពហនោះបងាា ញពីការកំណត់រយៈហពលកដលអនកហរបើចង់ហមើល ពីហពលណ្តដល់ហពលណ្ត 

 . ចុចហលើ ប ូតុង" Search "  
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រទនិចរបស់រកាេវិករបស់ហសវា OI/ ART  នឹងបងាា ញហៅកនុងតទ ំងដាច់ពីគាន ចំនួនបួនដូច 
បានហរៀបរាប់ខាងហរកាម: 

 The Prioritize and Target tab: ផាល់អាទិភាពនិងហគាលហៅ: 
រកាេវិកបងាា ញពីសូចនាកររបឆំ្ងនឹងហគាលហៅកដលបានកំណត់ ជាមុន។ 

 Mortality: រកាេវិកបងាា ញពីទិននន័យរបស់មរណភាព 

 Quality and Service: រកាេវិកបងាា ញពីគុណភាពនិងហសវាកមម។ 

 Case Finding and Prevention: រកាេវិកសរមាប់បងាា ញករណីរក ហឃើញ 
និងការការពារជាហដើម។ 

 

        ហ                            
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        ផដល់នូវការពិពណ៌នាននសូចនាករមួយ។ សូមចុចហលើប ូតុង " Save as image " 
របសិនហបើអនកចង់ទញយករកាេវហនោះ។ ចុចហលើប ូតុង close ននរបអប់ហដើមបីបិទវា។ 

 

៤.៧- ការរគប់រគងអនកហរបើរបាស់ (USER ACCESS)  

អនករគប់រគងកមមវធីិអាចកំណត់សិទធិសំរាប់អនកហរបើរបាស់ហផេងៗគាន ។ ការកំណត់សិទធហរបើរបាស់មាន 
បីកបបគឺ: 

 Central Administrator users:  គឺជាករមិតខពស់បំផុត កដលអនកហរបើមានសិទធិចូលដំហណើ រការហពញ 
ហលញហៅកនុងរបព័នធ។ អនកហរបើមានសមតថភាពហដើមបីហមើលរគប់តំបន់ទំងអស់និងពត៌មានលំអិត 
របស់ពួកហគហៅហលើកផនទី។ 

 Provincial Level users: អនកហរបើរបាស់អាចហមើលបានកតតំបន់ហៅកនុងហខតារបស់ខលួន។ 

 Site Level users: - ហៅកនុងករណីហនោះអនកហរបើរបាស់អាចហមើលកតតំបន់ណ្តកដលខលូនហធវើការ។ 

៤.៧.១- ការបហងកើតអនកហរបើរបាស់ថមី  

 . ហរជើសហរ ើស " Users List " 

 

 . ចុចហលើ ប ូតុង Add New 
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 . បំហពញពត៌មានមួយចំនួនដូចខាងហរកាម: 

 Login Name:  បហងកើតហ ម្ ោះចូលរបស់អនកហរបើ 

 Full Name: បញ្ចូ លហ ម្ ោះហពញហលញរបស់អនកហរបើ 

 Email: បញ្ចូ លអាសយដាា នអីុកមលរបស់អនកហរបើ 

 Group: ហរជើសហរ ើសរកុមណ្តមួយសរមាប់អនកហរបើពីរបអប់ dropbox ។ មានជហរមើស 
ដូចជា: ករមិតកណ្តា ល, ថាន ក់ហខតា ឬតំបន់។ 

 Password:  បញ្ចូ លពាកយសមាា ត់របស់អនកហរបើ 

 Confirm Password: សូមបញ្ចូ លពាកយសមាា ត់ដូចគាន ហ ើងវញិ 

 Province:  ហរជើសហខតារបស់អនកហរបើហចញពីបញ្ជ ី dropbox ។ ជហរមើសហនោះគឺសរមាប់អនក 
ហរបើរបាស់ករមិតហខតាកតប ុហណ្តណ ោះ។ 

 Site:  បញ្ចូ លហ ម្ ោះទីកកនលងរបស់អនកហរបើរបាស់។ ជហរមើសហនោះគឺសរមាប់អនកហរបើរបាស់ 
កំរតិតំបន់ប ុហណ្តណ ោះ។ 

 . ចុចហលើប ូតុង Save ហដើមបីរកាទុក 

 

របូភាពហនោះបានបងាា ញថាអនកហរបើរបាស់ហ ម្ ោះ phanna 
គឺជាអនករគប់រគងហេើយអាចរគប់រគងម ូឌុលទំងអស់ហៅកនុងកមមវធីិ CQI ។ 
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របូភាពហនោះបងាា ញថាអនកហរបើរបាស់ហ ម្ ោះ Romang គឺជាអនកហរបើរបាស់ហៅកំរតិថាន ក់ហខតា 
កដលអាចហមើលរគប់ហសវា OI/ART ទំងអស់ហៅកនុងហខតាបាត់ដំបង។ 

 

របូភាពហនោះបានបងាា ញថាអនកហរបើរបាស់ហ ម្ ោះ "សីុណ្ត" គឺជាអនកហរបើហៅកំរតិថាន ក់តំបន់ 
កដលអាចហមើលបានរតឹមកតហសវា OI / ART  ហៅមនទីរហពទយបកងអកថមហគាល និងមនទីរហពទយ            

ហខតាបាត់ដំបង កនុងហខតាបាត់ដំបង។ 
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របូភាពហនោះបានបងាា ញថាអនកហរបើរបាស់ហ ម្ ោះ "តារា" កដលជា អនកហរបើហៅកំរតិថាន ក់តំបន់ 
កដលអាចហមើលបានរតឹមកតហសវា OI / ART ហៅមនទីរហពទយបកងអកសំហៅលូន កនុងហខតាបាត់ដំបង។ 

៤.៧.២- ការកកសរមលួព័ត៌មានអនកហរបើរបាស់  

 . ហរជើសហរ ើស Users List 

 . ចុចហលើប ូតុង Edit  សំរាប់កកសរមួល 

 

របូភាពហនោះបងាា ញអំពីការកកសិទធិរបស់អនកហរបើរបាស់ហ ម្ ោះ "តារា" 
ហអាយហៅជាអនកអាចហមើលពត៌មានរមួបាន។ 

 . ពត៌មានរបស់អនកហរបើក៏ដូចជាតួនាទីរបស់អនកហរបើអាចហផទៀងតទ ត់ភាពរតឹមរតូវនិងរតូវ 
បាន កកករប។ 

 . ចុចហលើប ូតុង Update ហដើមបីរកាទុកបនាទ ប់ពីការបំហពញរួចរាល់ 
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៤.៧.៣- ការលុបហ ម្ ោះអនកហរបើរបាស់  

 . ហរជើសហរ ើស Users List 

 . ចុចប ូតុង Delete ហដើមបីលុបហ ម្ ោះអនកហរបើរបាស់ 

 

របូភាពខាងហលើបងាា ញពីអនកការលុបអនកហរបើរបាស់ហ ម្ ោះ "តារា" ។ 

 

 . សូមចុចហលើប ូតុង Yes ហដើមបបីញ្ជជ ក់អំពីការលុប ហបើមិនដូហចាន ោះហទសូមចុច        Cancel  

៤.៧.៤- ការកំណត់ពាកយសមាា ត់អនកហរបើរបាស់ហ ើងវញិ  

អនករគប់រគងអាចកំណត់ពាកយសមាា ត់របស់អនកហរបើហៅកនុងកមមវធីិ CQI ហ ើង វញិបាន ។ 

 . ហរជើសហរ ើស Users List  

 . ចុចប ូតុង Reset ហដើមបីកំណត់ពាកយសមាា ត់អនកហរបើរបាស់ហ ើងវញិ 

 

របូភាពហនោះជាការកំណត់ពាកយសំងាត់របស់អនកហរបើរបាស់ហ ម្ ោះ "តារា" 

 . បនាទ ប់ពីបានរបកេលមួយហៅពីរនាទីមកពាកយសមាា ត់ថមីនឹងបងាា ញ  



                  CQI Dashboard Indicator 

       30  

 

ចំណំ្ត: ហៅហពលកដលអនកហរបើចូលហៅកនុងកមមវធីិហនោះអនកហរបើអាចកំណត់ពាកយសមាា ត់របស់គាត់ហដាយ 
ចុចហលើ "តល ស់បដូរពាកយសមាា ត់" បាន។ 

 

 

អនកហរបើរតូវកតបំហពញពត៌មានទក់ទងនឹងពាកយសមាា ត់កដលមានដូចខាងហរកាមៈ 

 

សូមចុចហលើប ូតុង Change ហដើមបរីកាទុកការតល ស់បដូរហនោះ។ 

ន េះគឺជាពាក្យសម្ងា ត់ថ្មីរបស់អ្នក្នរបើរាស់ន ម្ េះ "តារា" 
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