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មាតឡកា
បលេខ
បរបៀង

ខ ខខមសារ ទនាំពន្ធ័រ

១ បសចកកពបផកផម ៣

២ របបបៀបចចូលេកមម្មវ វធព PMRS ៤

៣ របបបៀបចចចុះបឈឈ ចុះអន្នកជនាំង ងថម្មពសចទ នណដែលេមឡនធខ បសមានបណែណន្ធ័ សចខភាព ១២

៤ របបបៀបចចចុះបឈឈ ចុះអន្នកជនាំង ងបណែណន្ធ័ មចូលេនឡធឡសមធមម៌ ណដែលេមឡនទានសមានបណែណន្ធ័ សចខភាព ២៤

៥ របបបៀបបញញចូ លេអន្នកជនាំង ងចាសស មានទា នាំងបន្ធ័ណែណសចខភាព នឡងបន្ធ័ណែណមចូលេនឡធឡសមធមម៌ ២៨

៦ របបបៀបចចចបញញចូ លេពន្ធ័តម៌មានបបញញ្ចេ ញអន្នកជនាំង ងពពមននពរបពទទ ៣០

៧ របបបៀទចកដាកសឯកសារអន្នកជនាំង ង កន្នចងទចូរឯកសារ ៣៦

៨ របបបៀបរកឯកសារអន្នកជនាំង ងចាសស ពពកន្នចងទចូរឯកសារ ៣៨

៩ របបបៀបណកណបបពន្ធ័តម៌មានអន្នកជនាំង ង ៣៩

១០ របបបៀបភាញ បសID អន្នកជនាំង ងបទៅនខងបលេខបណែណន្ធ័ មចូលេនឡធឡសមធមម៌ ៤១

១១ របបបៀបបកចូរកាតអន្នកជនាំង ង ៤៣

១២ របបបៀបបមផលេរបាយការណែណ៍ អន្នកជនាំង ងសសឡតបនៅកន្នចងមននពរបពទទ ៤៥

១៣ របបបៀបបមផលេរបាយការណែណ៍ ចចចុះបឈឈ ចុះបបចានាំថថថ ៤៧

១៤ របបបៀបបមផលេរបាយការណែណ៍ អន្នកជនាំង ងចាកបចញបបចានាំថថថ ៥០

១៥ របបបៀបបមផលេរបាយការណែណ៍ HO2 ៥៣

១៦ របបបៀបបកចូរបលេខកចូដែសនាំងាតសPMRS ៥៩

១៧ របបបៀបចាកបចញពពPMRS ៦២
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បសចកកពបផកផម
បបពននន្ធ័បអឡឡចបតត្រូនឡចកតសបត្រានឡងបគ្របសបគ្រងទឡនន្ននន្ធ័យអន្នកជនាំង ង គ្រងជាបបពននន្ធ័មមួយណដែលេកតសបត្រា

នចូវរាលេសពន្ធ័តម៌មានរបសសអន្នកជនាំង ងបពលេមកមននពរបពទទពឡនឡតទជនាំង ងមកងៗ។ បបពននន្ធ័បនចុះគ្រងអាចឲទ
បចគ្រគ្គលេឡកមននពរបពទទបធធផការចចចុះបឈឈ ចុះអន្នកជនាំង ង បធធផការបង សលេចយ នឡងទាញយករបាយការណែណ៍
បផផ្សេងៗពពបបពននន្ធ័បនចុះមកបបបប្រើជារបាយការណែណ៍ របសសមននពរបពទទសនាំរាបសបកសមួងសចខាភឡបាលេ
បាន។ បបពននន្ធ័បនចុះមានភាពងាយសសស្រួលេសនាំរាបសថន្ន កសដែខកន នាំមននពរបពទទកន្នចងការបគ្របសបគ្រងទឡនន្ននន្ធ័យ
អន្នកជនាំង ងទា នាំងចចូលេនខងបចញ។ បពលេអន្នកជនាំង ងមកមននពរបពទទពឡនឡតទសចខភាព គ្រងបចគ្រគ្គលេឡកមននពរបពទទ
(អន្នកចចចុះបឈឈ ចុះ Clerk) ជាអន្នកបធធផឯកសារអន្នកជនាំង ងឲទបទៅអន្នកជនាំង ងឬអន្នកកនាំដែរអន្នកជនាំង ង បដែផមម ពបទៅជមួប
ជាមមួយបគ្រត្រូបពទទពឡបបគចុះជនាំង ងជាបនកបទបៀត។ អន្នកចចចុះបឈឈ ចុះអាចបធធផការងារជាបបចប្រើនជាមមួយនខង
បបពននន្ធ័PMRS បនចុះ ដែចូចជា ចចចុះបឈឈ ចុះអន្នកជនាំង ង ចចចុះពន្ធ័តម៌មានចចូលេមននពរបពទទ ចចចបបញញ្ចេ ញអន្នកជនាំង ងពព
មននពរបពទទ នឡងអាចទាញទឡនន្ននន្ធ័យជារបាយការណែណ៍ បផផ្សេងៗជចូនថន្ន កសដែខកន នាំមននពរបពទទជាបដែផម។
ឯកសារបនចុះនខងបរបៀបរាបសបប្រាបសពពរបបបៀបណដែលេអន្នកចចចុះបឈឈ ចុះ Clerk បតត្រូវបបបប្រើបប្រាសសបបពននន្ធ័PMRS។
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របបបៀបចចូលេកមម្មវ វធព PMRS
បពលេណដែលេបយផងចចចបបផកមាម៉ា សចពនកចនាំពទចូទ ន្ធ័រឲទដែនាំបណែផ រការរមួចរាលេសបហផ យ វាមានទនាំរង សជា

រចូបភាពណបបបនចុះ។
(បមផលេរចូបភាពទព១)

បនចុះជារចូបភាព បមម៉ា វ (Mouse)  វាមានពពរណផផ្នែកគ្រងខាងបឆធង នឡងខាងសាផ្នែ នាំ បដាយបយផងបគនសណត
យកបមាមថដែចចចបលេផវា បដែផមម ពបធធផការ។
(បមផលេរចូបភាពទព២)

4

បមម៉ា វបឆធង

បមម៉ា វសាក នាំ



1) យក បមម៉ា វ Mouse ខាងបឆធងចចចបលេផ Mozilla Firefox
(បមផលេរចូបភាពទព៣)
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2) បនៅកន្នចងបបអបសខាងបលេផបងង្អសសវាយបញញចូ លេបគ្រហទនាំពន្ធ័រ www.pmrscambodia.org 
3) បហផ យចចច Enter ឬចចច សញញ្ញា បពស្រួញ 

(បមផលេរចូបភាពទព៤)
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4) ពន្ធ័តម៌មានថម្មពៗ ៖ រាលេ សពន្ធ័តម៌មានថម្មពៗបនចុះបតត្រូវបានបធធផបចញ្ចេចបមនន្នភាពបដាយបកក្រុមការងារ
របសសបកសមួងសចខាភឡបាលេ នយកដាដ្ឋា នបគ្របសបគ្រងទឡនន្ននន្ធ័យ នឡងអងគ្គការយចូអរសចព

(បមផលេរចូបភាពទព៥)
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5) បលេខទចូរសពនន្ធ័ទនាំនកសទនាំនង៖ បបសឡនបបផមានបញញ្ហា បផផ្សេងៗណដែលេទាកសទងនខងបបពននន្ធ័PMRS
សចូមបធធផការទនាំនកសទនាំនងត្រាមរយចុះបឈឈ ចុះ បលេខទចូរសពនន្ធ័ ឬអចពណមម៉ាលេ

(បមផលេរចូបភាពទព៦)
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6) វាយបញញចូ លេ បឈឈ ចុះអន្នកបបបប្រើបប្រាសស  
7) វាយបញញចូ លេ បលេខសនាំងាតស 
8) ចចចបលេផពាកទ ចចូលេ ឬ Enter

(បមផលេរចូបភាពទព៧)
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(បមផលេរចូបភាពទព៨)
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បនន បសមកវានខងបចញផន នាំងដែចូចរចូបភាពខាងបបកាមបនចុះ
(បមផលេរចូបភាពទព៩)

9) សចូមបធធផការចចចុះបឈឈ ចុះរាលេសអន្នកជនាំង ងបពលេមកពឡនឡតទឬពព្យាបាលេមកងៗ។
10) សមួរសនាំនមួរបទៅកានសអន្នកជនាំង ងឬអន្នកកនាំដែរអន្នកជនាំង ង ៖

១ បតផអន្នកមានបណែណន្ធ័ សចខភាពណដែរឬបទ?
២ បតផអន្នកមានបណែណន្ធ័ មចូលេនឡធឡសមធមម៌ឬបណែណន្ធ័ បកប្រើបកណដែរឬបទ?
៣ បតផអន្នកមានបណែណន្ធ័ ធនរាម៉ា បសរងសចខភាពណដែរឬបទ?

 ករណែព ចនាំបលេផយរបសសអន្នកជនាំង ងបឆខផយមកមានការសសពឡចសសពឡលេ ឬមានមននឡលេសងផ្សេ ន្ធ័យ
ថអន្នកជនាំង ងអាចមានបណែណន្ធ័ ទា នាំង២ខាងបលេផ ដែចូចបនចុះអន្នកចចចុះបឈឈ ចុះ Clerk អាចណសធងរក
អន្នកជនាំង ង ត្រាមរយចុះ បឈឈ ចុះ នឡងអាសន្ធ័យដាដ្ឋា ន ជាបដែផម។ 

11



តមួនទព អន្នកចចចុះបឈឈ ចុះ Clerk កន្នចងបបពននន្ធ័ PMRS
របបបៀបចចចុះបឈឈ ចុះអន្នកជនាំង ងថម្មពសចទ នណដែលេមឡនធខ បសមានបណែណន្ធ័ សចខភាព

1) ចចចបលេផ បញញចូ លេអន្នកជនាំង ងថម្មព
(បមផលេរចូបភាពទព១០)

12



2) ចចចបលេផ រចូបភាពមនចសផ្សេ (ចចចបដែផមម ពថតរចូប) 
(បមផលេរចូបភាពទព១១)
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3) ចចចបលេផ ចចចបដែផមម ពថតរចូប 
(បមផលេរចូបភាពទព១២)
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 បនៅបពលេណដែលេអន្នកថតរចូបអន្នកជមថងមឡនចនាំលេង្អ ឬមឡនសចូវចច្បាសស អន្នកអាចចចចបលេផ
ពាកទ បបាចុះបង ស រមួចចចចបលេផ ចចចបដែផមម ពថតរចូប សារជាថម្មពមកងបទបៀត

(បមផលេរចូបភាពទព១៣)
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4) បនាំបពញពន្ធ័តម៌មានអន្នកជនាំង ង
A) ចចចបលេផបបបឡចុះ បលេខបណែណន្ធ័ សចខភាព 

(បមផលេរចូបភាពទព១៤)
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B) យក Bar Code Scanner មកចចចបលេផ កចូដែបណែណន្ធ័ សចខភាពអន្នកជនាំង ង
(បលេខកចូដែបណែណន្ធ័ សចខភាពមាន១០ខ នង ស ឧទាហរណែណ៍ ៖ 000-001-850-1)
ឬក ក៏អាចវាយបញញចូ លេបលេខបណែណន្ធ័ សចខភាពកក៏បាន
(បមផលេរចូបភាពទព១៥)

C) បញញ្ចេចូ លេ បឈឈ ចុះអន្នកជនាំង ង
D) បញញចូ លេ ថថថណខឆន្ន នាំកនាំបណែផ ត  ឬ អាយច ពឡតបប្រាកដែ បពលេបនចុះបបពន្ធ័នននឡង

គ្រណែន បដាយខ ខមួនឯងនចូវថថថណខឆន្ន នាំកនាំបណែផ ត
a) បបអបសទព១៖ អន្នកអាចបបជប្រើសបរ រើសថថថណខឆន្ន នាំកនាំបណែផ តរបសសគតសបាន 

បបផសឡនជាគតសចងចានាំវា
 អន្នកអាចបបជប្រើសបរ រើស ថថថ ណខ បានបដាយចចចបលេផ ថថថ ណខ ណដែលេជាថថថណខ

កនាំបណែផ តរបសសគតស បដែផមម ពបធធផការណកណបប
 អន្នកក ក៏អាចបបជប្រើសបរ រើស ឆន្ន នាំ បានណដែរ បដាយបគនសណតចចចបលេផ ឆន្ន នាំ  ណដែលេ

ជាឆន្ន នាំកនាំបណែផ តរបសសគតស
b) បបអបសទព២៖ អន្នកអាចវាយបញញ្ចេចូ លេអាយចអន្នកជនាំង ងបាន បបផគតសមឡន

មានការចងចានាំថថថណខកនាំបណែផ តរបសសគតស (មឡនចានាំបាចសបងង នាំបអាយគតស
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ដាចសខាតបតត្រូវណតចានាំថថថណខកនាំបណែផ តបទ)។ 
c) បបអបសទព៣៖ ករណែព ណដែលេកចូនណង ម៉ាតអាយចចាបសពព ១ណខរហចូតដែលេស ១១ណខ

អន្នកអាចបបជប្រើសបរ រើសពពកន្នចងបបអបសទព៣បនចុះបានត្រាមអាយចរបសសបកឈង
(បមផលេរចូបភាពទព១៦)

E) បបជប្រើសបរ រើស បភទ បបក្រុស ឬ សសប្រើ 
F) បញញ្ចេចូ លេបលេខទចូរសន្ធ័ពន បបផមាន (បបផគម្ម នរ នាំលេងបទៅមចខបាន)
G) បបជប្រើសបរ រើស បខតក សសក្រុក ឃចនាំ  ភចូមឡ  ណដែលេអន្នកជនាំង ងសាផ្នែ កសបនៅបចញ្ចេចបមនន្ន 

ចនាំណនាំ៖ ដាចសខាតបតត្រូវណតបនាំបពញអសន្ធ័យដាដ្ឋា នអន្នកជនាំង ងបអាយបានបគ្របសចបនខ ចុះបបផមឡនបាន
បញញ្ចេចូ លេពន្ធ័តម៌មានអសន្ធ័យដាដ្ឋា នភចូមឡបទបនចុះ ខាងមចូលេនឡធឡសមធមម៌មឡនអាចរកបឃផញពន្ធ័តម៌មាន
អន្នកជនាំង ងណដែលេបានចចចុះបឈឈ ចុះបហផ យបនចុះបទ។

5) បនាំបពញ បណែណន្ធ័ សនាំគលេសបផផ្សេងៗ (បលេខអតកសញញ្ញា ណែបន្ធ័ណែណ ...) បបសឡនបបផមាន (បបផ
គម្ម នរ នាំលេងបទៅមចខបាន) ចចចបលេផសញញ្ញា  (+) បដែផមម ពបណនសម ឬចចច សញញ្ញា ដែក- បបសឡនបបផ
ចង សលេចបបចញវ វញ បពលេណដែលេចចចបលេផវា វានខងបលេចបចញនចូវត្រារាងពន្ធ័តម៌មានជាបបចប្រើន
ដែចូចជាជ
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(បមផលេរចូបភាពទព១៧)

បណែណន្ធ័ សនាំគលេសបផផ្សេងៗ
(បមផលេរចូបភាពទព១៨)
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6) ចចចបលេផពាកទ រកក្សាទចក បដែផមម ពរកក្សារទចកពន្ធ័តម៌មានអន្នកជនាំង ង 
(បមផលេរចូបភាពទព១៩)

បនន បសមកវានខងបចញផន នាំងរចូបភាពណបបនចុះ
(បមផលេរចូបភាពទព២០)
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7) បនាំបពញពន្ធ័តម៌មានចចូលេមននពរបពទទញពន្ធ័តម៌មានចចូលេមននពរបពទទ
a) ចចូលេបទៅបនាំបពញពន្ធ័តម៌មាន ថថថណខឆន្ន នាំចចូលេ មននពរបពទទ  នឡង បមាម៉ា ងចចូលេ
b) បបជប្រើសបរ រើស ណផផ្នែក ណដែលេអន្នកជនាំង ងបតត្រូវពឡបបគចុះជនាំង ង ឬ សបមាកពព្យាបាលេ
c) បបជប្រើសបរ រើស បបបភទថនការចចូលេមននពរបពទទ
d) ចចចបលេផ កណនខងណបងណចកអន្នកជនាំង ង បដាយដាកសត្រាមជាកសណសកង បបផបឃផញមាន

បកដាស Triage បគនសណតចចចបលេផ មាន ឬ បបផគម្ម នបកដាស Triage ចចចបលេផមឡនមាន

8) បនាំបពញពន្ធ័តម៌មានអន្នកកនាំដែរ
a) បនន បសមកបនាំបពញពន្ធ័តម៌មានអន្នកកនាំដែរដែចូចជា បឈឈ ចុះ ទនាំនកសទនាំនងបគ្រស្រួសារ នឡង បភទ

9) ចចចបលេផពាកទ ចចូលេមននពរបពទទ
10) ចចចបលេផពាកទ បពប្រើនសលាកបបតន្ធ័
11) បរបៀបចនាំ ឯកសារអន្នកជនាំង ង រមួចហចច ឯកសារអន្នកជនាំង ង ឲទអន្នកជនាំង ងឬអន្នកកនាំដែរអន្នកជនាំង ង បទៅ

ជមួបជាមមួយបគ្រត្រូបពទទបដែផមម ពពឡបបគចុះ 
12)  រមួចចចចបតឡបសបទៅ ការចចចុះបឈឈ ចុះ វ វញបដែផមម ពបធធផការចចចុះបឈឈ ចុះអន្នកជនាំង ងជាបនកបនន បស

(បមផលេរចូបភាពទព២១)
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(បមផលេរចូបភាពទព២២)

 រចូបបខឈ ថដែ បបបប្រើសនាំរាបសណកណបបពន្ធ័តម៌មានចចូលេមននពរបពទទរបសសអន្នកជនាំង ង

 រចូបសញញ្ញា ណខ ធង X បបបប្រើសនាំរាបសលេចបករណែព ចចូលេមននពរបពទទបចាលេវ វញ ឬករណែព ណដែលេចចច
ចចូលេមននពរបពទទសនមួនបបចប្រើនដែង
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(បមផលេរចូបភាពទព២៣)

(បមផលេរចូបភាពទព២៤)
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របបបៀបចចចុះបឈឈ ចុះអន្នកជនាំង ងបណែណន្ធ័ មចូលេនឡធឡសមធមម៌ ណដែលេមឡនទានសមានបណែណន្ធ័
សចខភាព

1) បញញចូ លេ បលេខកចូដែបណែណន្ធ័ មចូលេនឡធឡសមធមម៌ (បលេខកចូដែមាន១២ខ នង ស ឧទាហរណែណ៍ ៖ 
19050806-9006) កន្នចងបបបឡចុះ ណសធងរកអន្នកជនាំង ង

2) រមួចចចច ណសធងរកអន្នកជនាំង ង ឬ Enter
(បមផលេរចូបភាពទព២៥)

24



(បមផលេរចូបភាពទព២៦)
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3) ពឡនឡតទរកបមផលេបឈឈ ចុះអន្នកជនាំង ងចចចបលេផ សញញ្ញា ចចូលេ
4) ណសស្កែនបញញចូ លេ បលេខកចូដែបណែណន្ធ័ សចខភាព ឬវាយបញញចូ លេ បលេខកចូដែបណែណន្ធ័ សចខភាព
5) ថតរចូប បបសឡនបបផមឡនទានសមានរចូបថត នឡងបនាំបពញពន្ធ័តម៌មានបផផ្សេងៗបបផមឡនទានសមាន

បគ្របស
6) ចចច រកក្សាទចក
7) បនាំបពញពន្ធ័តម៌មានចចូលេមននពរបពទទ (ដែចូចបានបងាញ្ហា ញកន្នចងរចូបភាពទព១៩ នឡង២០ខាងបលេផ)

(បមផលេរចូបភាពទព២៧)

បបសឡនបបផករណែព បឃផញបឈឈ ចុះអន្នកជនាំង ងមានបលេខបណែណន្ធ័ សចខភាពរមួចបហផ យ អន្នកចចចុះបឈឈ ចុះមឡន
ចានាំបាចសបចញបន្ធ័ណែណសចខភាពឲទគតសថម្មពមមួយបទបៀតបទគ្រងបគនសណតបពប្រើន Print សលាកបន្ធ័បតយកមក
បឡតបលេផបណែណន្ធ័ សចខភាពណដែលេគម្ម នបលេខកចូដែ (បណែណន្ធ័ សចខភាពស) ជាការបសសច។
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(បមផលេរចូបភាពទព២៨)
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របបបៀបបញញចូ លេអន្នកជនាំង ងចាសស មានទា នាំងបន្ធ័ណែណសចខភាព នឡងបន្ធ័ណែណមចូលេនឡធឡ
សមធមម៌

1) ចចចបលេផ ការចចចុះបឈឈ ចុះ
2) ណសស្កែន កចូដែបណែណន្ធ័ សចខភាព កន្នចងបបបឡចុះ ណសធងរកអន្នកជនាំង ង 
3) រមួចចចច Enter ឬ ណសធងរកអន្នកជនាំង ង 

(បមផលេរចូបភាពទព២៩)
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4) បនាំបពញ ពន្ធ័តម៌មានចចូលេមននពរបពទទ (ដែចូចរចូបភាពទព២១ នឡង២២)
(បមផលេរចូបភាពទព៣០)

មចននខងចចចករណែព ចចូលេមននពរបពទទបតត្រូវបប្រាកដែថឯកសាររបសសអន្នកជនាំង ងបតត្រូវបានរកបឃផញ
ជាមចនសឡន។ 
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របបបៀបចចចបញញចូ លេពន្ធ័តម៌មានបបញញ្ចេ ញអន្នកជនាំង ងពពមននពរបពទទ
បដែផមម ពបនាំបពញពន្ធ័តម៌មានចចចបបញញ្ចេ ញអន្នកជនាំង ងបចញពពមននពរបពទទបាន អន្នកចចចុះបឈឈ ចុះបតត្រូវ

ពឡនឡតទបមផលេឯកសារអន្នកជនាំង ងបតផមានការអនចញញ្ញា តពពមននពរបពទទបហផ យឬបនៅ (ការ
ចចចុះហតសបលេខានឡងបបាចុះបត្រាជាផខចូវការ)។

1) ចចចបលេផ ការចចចុះបឈឈ ចុះ
2) ចចចបលេផ ចាកបចញពពមននពរបពទទ

(បមផលេរចូបភាពទព៣១)
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3) ណសស្កែន កចូដែបណែណន្ធ័ សចខភាព ឬវាយបញញចូ លេ កន្នចងបបអបស បឈឈ ចុះ ឬ បលេខបណែណន្ធ័
សចខភាព

4) បបផអន្នកជនាំង ងសបមាកបពទទ បបជប្រើសបរ រើសយក សបមាកបពទទ បបផអន្នកជនាំង ងពឡបបគចុះ 
បបជប្រើសបរ រើសយក ពឡបបគចុះជនាំង ង

(បមផលេរចូបភាពទព៣២)
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សបមាកបពទទ 
បនាំបពញបបវតកឡអន្នកជនាំង ង

5) បរ រើសណផផ្នែក
6) បបជប្រើសបរ រើសថថថណខឆន្ន នាំបចញពពមននពរបពទទ នឡងបមាម៉ា ងបចញ
7) បបជប្រើសបរ រើស ទនាំរង សថនការចចូលេ
8) បបជប្រើសបរ រើស សាស នភាពអន្នកជនាំង ង 
9) បបជប្រើសបរ រើស បរាគ្រវ វនឡចចន្ធ័យចចូលេ  បដាយបនាំបពញបលេខកចូដែជនាំង ងត្រាមគ្រនាំរចូសកង សដា ICD10 

(បបផមានបរាគ្រវ វនឡចចន្ធ័យចចូលេបបចប្រើន បតត្រូវចចចបលេផ សញញ្ញា បចូក+ បបផចង សលេចបវ វញ បតត្រូវចចច 
សញញ្ញា ដែក-)

10) បបជប្រើសបរ រើស បរាគ្រវ វនឡចចន្ធ័យបចញ (បបផមានបរាគ្រវ វនឡចចន្ធ័យបចញបបចប្រើន បតត្រូវចចចបលេផ 
សញញ្ញា បចូក+ បបផចង សលេចបវ វញ បតត្រូវចចច សញញ្ញា ដែក-)

11) ចចច រកក្សាទចកទឡនន្ននន្ធ័យ ជាការបសសច Longlist បបបប្រើសនាំរាបសណសធងរកបរាគ្រវ វនឡចចន្ធ័យបផផ្សេង
ៗណដែលេមឡនបតត្រូវបានរកបឃផញបនៅទនាំពន្ធ័រមចខ

12)  ចនាំណនាំ៖ បបកាយចចចបបញញ្ចេ ញអន្នកជនាំង ងពពបបពននន្ធ័PMRS បានសនាំបរចបហផ យ អន្នក
ចចចុះបឈឈ ចុះClerk បតត្រូវយកឯកសារអន្នកជនាំង ងបទៅដាកសត្រាមបលេខបរបៀងទចូរណដែលេមានសសាបស
(បមផលេការណណែន នាំពពការទចកដាកសឯកសារអន្នកជនាំង ង)
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(បមផលេរចូបភាពទព៣៣)
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បនចុះជាផន នាំងរចូបភាពបពលេណដែលេបយផងចចចបលេផពាកទ Longlist
(បមផលេរចូបភាពទព៣៤)

ពឡបបគចុះជនាំង ង (មានភាពសសបដែបៀងគន្ន នខងការបនាំបពញឯកសារសបមាកបពទទណដែរ)
បនាំបពញបបវតកឡអន្នកជនាំង ង
13) បបជប្រើសបរ រើស ណផផ្នែក
14) បបជប្រើសបរ រើស បមាម៉ា ងបចញ
15) បបជប្រើសបរ រើស លេទ នផលេថនការពឡបបគចុះ
16) បបជប្រើសបរ រើស បរាគ្រវ វនឡចចន្ធ័យ បដាយបនាំបពញបលេខកចូដែជនាំង ងត្រាមគ្រនាំរចូសកង សដា ICD10 (បបផ

មានបរាគ្រវ វនឡចចន្ធ័យបបចប្រើន បតត្រូវចចចបលេផ សញញ្ញា បចូក+ បបផចង សលេចបវ វញ បតត្រូវចចច សញញ្ញា
ដែក-)

17) បបជប្រើសបរ រើស បបបភទករណែព  ថម្មព  ឬ ចាសស
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18) ចចច រកក្សាទចកទឡនន្ននន្ធ័យ ជាការបសសច
Longlist បបបប្រើសនាំរាបសណសធងរកបរាគ្រវ វនឡចចន្ធ័យបផផ្សេងៗ ណដែលេមឡនបតត្រូវបានរកបឃផញបនៅទនាំពន្ធ័រមចខ
(បមផលេរចូបភាពទព៣៥)
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របបបៀបទចកដាកសឯកសារអន្នកជនាំង ង កន្នចងទចូរឯកសារ
ការទចកដាកសឯកសារអន្នកជនាំង ងជាបររឿងមមួយណដែលេចនាំបាចសបនាំផចត ពពបបពាចុះបបផបយផងបរបៀបចនាំនឡង

ទចកដាកសវាត្រាមការណណែន នាំបនចុះវានខងមានភាពងាយសសស្រួលេកន្នចងការរកវ វញ បហផ យណថមទា នាំង
ចនាំបណែញបពលេវាលាផង។

1) ណចកទចូរឯកសារអន្នកជនាំង ងជា១០០បបអបសឬថត បដាយគ្រឡតពពបលេខ០០ ដែលេស៩៩
2) បបបប្រើពពរបលេខចចងបបកាយ គ្រង បលេខខ នង សទព៨នឡងទព៩ ឧទាហរណែណ៍ ៖ 000-000-034-7

(បមផលេរចូបភាពទព៣៦)

បនចុះជារចូបភាពទចូរដាកសឯកសារ
(បមផលេរចូបភាពទព៣៧)
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3) ដាកសឯកសារត្រាមបលេខបរបៀង
(បមផលេរចូបភាពទព៣៨)
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របបបៀបរកឯកសារអន្នកជនាំង ងចាសស ពពកន្នចងទចូរឯកសារ
1) រកបមផលេត្រាមបបអបស ត្រាមតមួបលេខពពរខ នង សចចងបបកាយ រមួចណសធងរកទចូឯកសារបនចុះ
2) បនន បសមកណសធងរកត្រាមតមួបលេខ៣ខ នង ស បពលេបឃផញឯកសារ
3) ដែកវាបចញបគ្របៀបបញញចូ លេឯកសារថម្មព
4) បហផ យបបគ្រលេសបទៅឲទអន្នកជនាំង ងយកវាបទៅជមួបជាមមួយបគ្រស្រួបពទទពឡបបគចុះ

(បមផលេរចូបភាពទព៣៩)

 ចរនកលេនាំហចូរឯកសារអន្នកជនាំង ង
 បនាំបពញពន្ធ័តម៌មានទា នាំងអសសទា នាំងបនៅកន្នចងឯកសារអន្នកជនាំង ង (OPD/IPD) បពលេបចញពព

មននពរបពទទ (ហតសបលេខាបគ្រត្រូបពទទ)
 យកឯកសារបនចុះបទៅកណនខងចចចុះបឈឈ ចុះវ វញបដែផមម ពបញញចូ លេបទៅកន្នចងបបពននន្ធ័PMRS ចចច

បបញញ្ចេ ញអន្នកជនាំង ង
 បនន បសពពបញញចូ លេរមួច សចូមយកឯកសារបទៅទចកកន្នចងទចូឯកសារ
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របបបៀបណកណបបពន្ធ័តម៌មានអន្នកជនាំង ង
 កន្នចងករណែព ណកណបបពន្ធ័តម៌មានអន្នកជនាំង ងដែចូចជា បឈឈ ចុះ អាយច បភទ បលេខទចូរសពនន្ធ័ 

អសន្ធ័យដាដ្ឋា ន ជាបដែផម បនៅបពលេណដែលេពន្ធ័តម៌មានរបសសអន្នកជនាំង ងបតត្រូវបានចចចរកក្សាទចកបានរមួចរាលេស
បហផ យ បម៉ាចណនកអន្នកចចចុះបឈឈ ចុះClerk ចង សណកឲទបតត្រូវបឡផងវ វញ

a) ចចចបលេផ ការចចចុះបឈឈ ចុះ
b) ណសស្កែន កចូដែអន្នកជនាំង ង កន្នចងបបអបសណសធងរកអន្នកជនាំង ង
c) រមួចចចច Enter ឬ ណសធងរកអន្នកជនាំង ង
d) ចចចបលេផ ណកណបបអន្នកជនាំង ង
e) ចចចណកណបបពន្ធ័តម៌មានអន្នកជនាំង ងណដែលេអន្នកចង សណក
f) ចចច រកក្សាទចក សារបឡផងវ វញមកងបទបៀត

(បមផលេរចូបភាពទព៤០)
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(បមផលេរចូបភាពទព៤១)
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របបបៀបភាញ បសID អន្នកជនាំង ងបទៅនខងបលេខបណែណន្ធ័ មចូលេនឡធឡសមធមម៌
 កន្នចងករណែព ភាញ បសជាមមួយបលេខកចូដែបណែណន្ធ័ មចូលេនឡធឡសមធមម៌ណដែលេអន្នកជនាំង ងបទផបសនាំភាស

ជាបស ឬអន្នកជនាំង ងបទផបណតបានបងាញ្ហា ញបនន បសពពចចចុះបឈឈ ចុះរមួចរាលេសបហផ យ
1) ចចចបលេផ ការចចចុះបឈឈ ចុះ
2) ណសស្កែន កចូដែអន្នកជនាំង ង កន្នចងបបអបសណសធងរកអន្នកជនាំង ង
3) រមួចចចច Enter ឬ ណសធងរកអន្នកជនាំង ង
4) ចចចបលេផ ភាញ បស ID អន្នកជនាំង ង

(បមផលេរចូបភាពទព៤២)
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5) បញញចូ លេ បលេខបណែណន្ធ័ មចូលេនឡធឡសមធមម៌
6) ចចចបលេផ រកក្សាទចក 

(បមផលេរចូបភាពទព៤៣)
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របបបៀបបកចូរកាតអន្នកជនាំង ង
➢ កន្នចងករណែព អន្នកជនាំង ងមានកាតសចខភាពចាសសត្រា នាំងពពមឡនទានសមាន PMRS
➢ កន្នចងករណែព អន្នកជនាំង ងកានសកាតសចខភាព២ណតមាន្ន កសឯង បតត្រូវលេចប១បចាលេ

1) ចចចបលេផ ការចចចុះបឈឈ ចុះ
2) ណសស្កែន កចូដែអន្នកជនាំង ង កន្នចងបបអបសណសធងរកអន្នកជនាំង ង
3) រមួចចចច Enter ឬ ណសធងរកអន្នកជនាំង ង
4) ចចចបលេផ បកចូរកាតអន្នកជនាំង ង

(បមផលេរចូបភាពទព៤៤)
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5) បញញចូ លេ បលេខបណែណន្ធ័ សចខភាពថម្មព
6) ចចចបលេផ រកក្សាទចក 

(បមផលេរចូបភាពទព៤៥)
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របបបៀបបមផលេរបាយការណែណ៍ អន្នកជនាំង ងសសឡតបនៅកន្នចងមននពរបពទទ
➢ បបបប្រើបដែផមម ពឲទដែខងថបតផមានអន្នកជនាំង ងបម៉ាចនម្ម ននកសណដែលេមឡនទានសបង សលេចយ នឡងអន្នកជនាំង ងបាន

បងសលេចយបហផ យណតមឡនទានសបានចចចបបញញ្ចេ ញពពមននពរបពទទ
1) ចចចបលេផ អន្នកជនាំង ងកនាំពចងសសឡតបនៅកន្នចងមននពរបពទទ

(បមផលេរចូបភាពទព៤៦)
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2) បបជប្រើសបរ រើសថថថចចូលេមននពរបពទទ ពពថថថណខឆន្ន នាំណបទៅដែលេស ថថថណខឆន្ន នាំណ
3) បបជប្រើសបរ រើស ណផផ្នែក 
4) ចចចណសធងរក វានខងបងាញ្ហា ញជារបាយការណែណ៍
5) ចចច រកក្សាទចកជាExcel បបផសឡនចង សរកក្សាទចកជាExcel បដាយរង សចា នាំមមួយណភខត

(បមផលេរចូបភាពទព៤៧)

បបសឡនបបផអន្នកចចចុះបឈឈ ចុះមឡនបបជប្រើសបរ រើសកាលេបរ វបចចទក ក៏បានណដែរ បបពននន្ធ័នខងបងាញ្ហា ញទឡនន្ន ន្ធ័យ
អន្នកជនាំង ងទា នាំងអសស។
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របបបៀបបមផលេរបាយការណែណ៍ ចចចុះបឈឈ ចុះអន្នកជនាំង ងបបចា នាំថថថ
➢ បបបប្រើបដែផមម ពសរចបចនាំនមួនអន្នកជនាំង ងណដែលេបានចចចុះបឈឈ ចុះចចូលេមននពរបពទទ

1) ចចចបលេផ ការចចចុះបឈឈ ចុះ
2) ចចចបលេផ របាយការណែណ៍ ចចចុះបឈឈ ចុះអន្នកជនាំង ងបបចានាំថថថ

(បមផលេរចូបភាពទព៤៨)
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3) បបជប្រើសបរ រើស មចូលេដាដ្ឋា នសចខាភឡបាលេរបសសអន្នក 
4) ចចចបលេផ ចាបសពព (ថថថណខឆន្ន នាំ) បមាម៉ា ង
5) ចចចបលេផ រហចូតដែលេស (ថថថណខឆន្ន នាំ) បមាម៉ា ង (បតត្រូវណតតចូចជាងឬបសឈផនខងបមាម៉ា ងបចញ្ចេចបមនន្ន)
6) បបជប្រើសបរ រើសណផផ្នែក
7) បបជប្រើសបរ រើស បបបភទថនការចចូលេ
8) បបជប្រើសបរ រើស កណនខងណបងណចកអន្នកជនាំង ង
9) ចចច បងាញ្ហា ញរបាយការណែណ៍  ឬ រកក្សាទចកជា Excel ត្រាមតនាំរចូវការ

(បមផលេរចូបភាពទព៤៩)
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(បមផលេរចូបភាពទព៥០)
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របបបៀបបមផលេរបាយការណែណ៍ អន្នកជនាំង ងចាកបចញបបចានាំថថថ
➢ បបបប្រើបដែផមម ពសរចបអន្នកជនាំង ងណដែលេបានចចចបបញញ្ចេ ញអន្នកជនាំង ងពពមននពរបពទទ

1) ចចចបលេផ ការចចចុះបឈឈ ចុះ
2) ចចចបលេផ របាយការណែណ៍ អន្នកជនាំង ងចាកបចញបបចានាំថថថ

(បមផលេរចូបភាពទព៥១)
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3) បបជប្រើសបរ រើស មចូលេដាដ្ឋា នសចខាភឡបាលេ
4) ចចចបលេផ ចាបសពព (ថថថណខឆន្ន នាំ) បមាម៉ា ង
5) ចចចបលេផ រហចូតដែលេស (ថថថណខឆន្ន នាំ) បមាម៉ា ង
6) បបជប្រើសបរ រើសណផផ្នែក
7) បបជប្រើសបរ រើស អន្នកជនាំង ង
8) ចចច បងាញ្ហា ញរបាយការណែណ៍  ឬ រកក្សាទចកជា Excel ត្រាមតនាំរចូវការ

ការទាញយករបាយការណែណ៍ បនចុះបលេរឿនឬឆបសអាសសន្ធ័យត្រាមបលេមល្បឿនអចពនធងណណែត
(បមផលេរចូបភាពទព៥២)
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(បមផលេរចូបភាពទព៥៣)
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របបបៀបបមផលេរបាយការណែណ៍ HO2
➢ បបបប្រើបដែផមម ពទាយយកទឡនន្ននន្ធ័យរបាយការណែណ៍ សនាំរាបសបកសមួងសចខាភឡបាលេ បចញ្ចេចបមនន្នទពបណត

បរបៀបចនាំបាន៣ទនាំពន្ធ័រ គ្រងជនាំង ងពពបបគចុះ ជនាំង ងសនាំរាកបពទទ នឡងសកមម្មភាពទចូបទៅនឡងវចុះកាតស
1) ចចចបលេផ ការចចចុះបឈឈ ចុះ
2) ចចចបលេផ របាយការណែណ៍  HO2

(បមផលេរចូបភាពទព៥៤)
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3) ចចចបលេផ ចាបសពព (ថថថណខឆន្ន នាំ) 
4) ចចចបលេផ រហចូតដែលេស (ថថថណខឆន្ន នាំ) 
5) ចចចបលេផ រកក្សាទចកជា Excel បដាយរង សចា នាំមមួយណភខត
6) ចចចបលេផ Save បដែផមម ពរកក្សាទចកជាឯកសារកន្នចងកចនាំពទចូរទ ន្ធ័រ ឬចចចបលេផ Open with ណត

មឡនបានរកក្សាទចកជាឯកសារបទ
(បមផលេរចូបភាពទព៥៥)
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(បមផលេរចូបភាពទព៥៦)

55



ឯកសាជា Excel មាន 3 sheets (៣ទនាំពន្ធ័រ)
ទនាំពន្ធ័រទព១ គ្រងណផផ្នែកពឡបបគចុះជនាំង ងបបក

(បមផលេរចូបភាពទព៥៧)
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ទនាំពន្ធ័រទព២ គ្រងណផផ្នែកបរាគ្រវ វនឡចចន្ធ័យសបមាកបពទទ
(បមផលេរចូបភាពទព៥៨)
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ទនាំពន្ធ័រទព៣ គ្រងណផផ្នែកសកមម្មភាពទចូបទៅនឡងវចុះកាតស
(បមផលេរចូបភាពទព៥៩)
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របបបៀបបកចូរ បលេខកចូដែសនាំងាតស Password របសសអន្នកបបបប្រើបបពននន្ធ័PMRS
1) ចចចបលេផ បឈឈ ចុះអន្នកកនាំពចងចចូលេបបបប្រើ

(បមផលេរចូបភាពទព៥៩)
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2) ចចចបលេផ ពាកទសនាំងាតស (បញញចូ លេពាកទសនាំងាតសថម្មពណដែលេចងសបកចូរ)
3) ចចចបលេផ បញញ កស (បញញចូ លេពាកទសនាំងាតសថម្មពណដែលេចងសបកចូរ ដែណដែលេបឡផងវ វញ)
4) ចចចបលេផ រកក្សាទចក
5) ចចចបលេផ ចាកបចញ រមួចបហផ យចចចចចូលេបបពននន្ធ័ PMRS ជាថម្មពមកងបទបៀត បដាយ

បបបប្រើពាកទសនាំងាតសថម្មព
(បមផលេរចូបភាពទព៦០)
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(បមផលេរចូបភាពទព៦១)
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របបបៀបចាកបចញពពកមម្មវ វធព PMRS
1) ចចចបលេផពាកទ ចាកបចញ

(បមផលេរចូបភាពទព៦២)

ករណណនន

(បមផលេរចូបភាពទព៦៣)
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