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การใช้งาน iReportAG 

 เปิด Web browser แล้วป้อน URL ที

กําหนดไว้ 

 หน้า Web จะเปิดขึนมา ให้ผู้ใช้งานป้อน User name และ Password เพอืเข้าใช้งาน iReportAG 

คําแนะนํา 

 หลงัจากหน้า Web เปิดขึนมาแล้ว ควรทําการ Bookmark หน้า Web นไีว้ เพอืสะดวกต่อการเข้าใช้งานในครังต่อไป 
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 ส่วนประกอบหลกัในหน้า Web iReportAG  

- Main Menu เป็นหน้าใช้งานต่างๆ ใน web 

- Login Name แสดงชอืผู้ใช้งาน 

- Logout  ใช้ออกการการใช้งาน 

การสังตรวจ Quad Tests 

- เลือก Order ท ีMain Menu 

- เลือก Quadruple 
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- กดปุ่ ม Add เพอืสร้างรายการสงัตรวจใหม ่

- ป้อนข้อมลูของคนไข้ลงในหน้า Web 
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ข้อมลูของคนไข้ทีต้องป้อนลงในหน้า Web เพอืนําคา่เหล่านี ไปใช้ในการประมวลผลของโปรแกรม Alpha 
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ตวัอยา่งการป้อนข้อมลูในหน้า Web  
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- เมอืสร้างรายการสงัตรวจใหม่ 

สถานะทางขวามือจะแสดงเป็น 

“New” 
- หลงัจากทีป้อนข้อมลูคนไข้เสร็จ

แล้ว ให้กดปุ่ ม Save 

- เมอืข้อมลูครบถ้วนและทาํการ 

Save แล้ว สถานะทางขวามือจะ

แสดงเป็น “Validate” 

- ในกรณีทีมีการกดปุ่ ม Edit 

เพอืทําการแก้ไขหรือเพมิเตมิ

ข้อมลูคนไข้ สถานะทาง

ขวามือจะแสดงเป็น “Edit” 
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ตัวอย่าง 

 เปรียบเทียบการนําข้อมลูคนไข้จากใบส่งตรวจการคดักรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตงัครรภ์ด้วยวธีิ Quadruple Test มาป้อน

ลงในโปรแกรม iReportAG แบบข้อต่อข้อ เพือนําข้อมลูเข้าไปประกอบการคาํนวณ ในโปรแกรม Alpha ร่วมกบัผลการตรวจ HCG, uE3, 

AFP และ Inhibin A  
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วิธกีารป้อนข้อมูลคนไข้ 

 

วันเกิด  

- สามารถป้อนเอง

โดยตรงได้ใน

รูปแบบ 

dd/mm/yyyy 
 
 
 
 
 
 
 

- หรือ Click ที

ช่องวา่งหลงัวนัเกิด 

จะมีปฏิทินแสดง

ขึนมา และแสดง

วนัทปัีจจบุนัอยู ่

 

 

 

 

 

- Click ทชีอืเดือนใน

ปฏทิิน 
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- ปฏทิินจะแสดง

เดือนในปี ค.ศ./

พ.ศ. ปัจจบุนั 

- Click ทปีี ค.ศ. 

 

 

 

 

 

 

- ปฏทิินจะแสดงปี 

ค.ศ./พ.ศ. จํานวน 

10 ปี 

- Click ทปีี พ.ศ. ที

ต้องการ 

- ถ้ายงัไม่มีปี พ.ศ. 

ทต้ีองการ ให้ 

click ทลีกูศร ˂ 

 

 

 

- ปฏทิินจะแสดงปี 

พ.ศ. อีก 10 ปีถดั

ลงมาให้เลือก 

- ถ้ายงัไม่มีปี พ.ศ. 

ทต้ีองการอีก ให้ 

click ทลีกูศร ˂ 
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- เมอืปฏิทินแสดงปี 

พ.ศ. ทีต้องการขึน

มาแล้ว 

- ให้ click ทปีี พ.ศ. 

นนั 

 

 

 

 

 

- ปฏทิินจะแสดง

เดือนในปี พ.ศ. 

นนัขีนมา 

- ให้ click เลือก 

เดือน 

 

 

 

 

 

 

- ปฏทิินจะแสดง

วนัทใีนเดือนนนั

ขึนมา 

- ให้ click วนัที

ต้องการ 
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- จะได้วนั/เดือน/ปี

เกิด และโปรแกรม

จะคํานวณอายุ

เป็นปี/เดือน/วนั 

การป้อนข้อมลูคนไข้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพมิพ์ข้อมลูลงไปโดยตรง ยกเว้นการบางช่องทีจะเป็นการเลือกจากทีโปรแกรมมใีห้ 

ดงัตวัอยา่งต่อไปน ี

Date  

- จะแสดงวนัทีปัจจบุนัมาให้

เป็นค่าเริมต้น  

- สามารถเปลียนวนัทีได้ด้วย

การใช้ปฏิทินโดยให้เลือก

วนั/เดือน/ปี จากปฏิทิน  

- สามารถป้อนเองโดยตรงได้

ในรูปแบบ dd/mm/yyyy 
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วันทเีจาะเลอืด  

- สามารถเลือกวนัทีได้ด้วย

การใช้ปฏิทินโดยให้เลือก

วนั/เดือน/ปี จากปฏิทิน  

- สามารถป้อนเองโดยตรงได้

ในรูปแบบ dd/mm/yyyy 

ประจาํเดือนครังสุดท้าย (LMP)  

- สามารถเลือกวนัทีได้ด้วย

การใช้ปฏิทินโดยให้เลือก

วนั/เดือน/ปี จากปฏิทิน  

- สามารถป้อนเองโดยตรงได้

ในรูปแบบ dd/mm/yyyy 
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อายุครรภ์ (GA) (weeks)  

- สามารถป้อนตวัเลขได้โดยตรง 

- หรือใช้ตวัเลือกจาก Drop down list 

 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 

 

อายุครรภ์ (GA) (days)  

- สามารถป้อนตวัเลขได้

โดยตรง 

- หรือใช้ตวัเลือกจาก Drop 

down list 
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
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อายุครรภ์ (GA) นับตาม  

- ใช้ตวัเลือกจาก Drop down list 

 LMP 
 Ultrasound 

วันกําหนดคลอด (EDC)  

- สามารถเลือกวนัทีได้ด้วย

การใช้ปฏิทินโดยให้เลือก

วนั/เดือน/ปี จากปฏิทิน  

- สามารถป้อนเองโดยตรงได้

ในรูปแบบ dd/mm/yyyy 
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วันทตีรวจ Ultrasound 

- สามารถเลือกวนัทีได้ด้วย

การใช้ปฏิทินโดยให้เลือก

วนั/เดือน/ปี จากปฏิทิน  

- สามารถป้อนเองโดยตรงได้

ในรูปแบบ dd/mm/yyyy 

การกรอกประวัติปัจจัยอืน 

- สําหรับคําถามประวติัคนไข้

ให้ผู้ใช้งานทาํการ Check 

box √ หน้าคาํตอบของแต่

ละข้อ 
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บันทกึเมอืวนัท ี

- สามารถเลือกวนัทีได้ด้วย

การใช้ปฏิทินโดยให้เลือก

วนั/เดือน/ปี จากปฏิทิน  

- สามารถป้อนเองโดยตรงได้

ในรูปแบบ dd/mm/yyyy 

Save 

- เมอืป้อนข้อมลูคนไข้ครบ

แล้วให้กดปุ่ ม Save เพอื

สร้าง Request สําหรับ

ส่งตรวจ Quad tests 

ต่อไป 
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Send to LIS 

- Check box √ หน้า Request ทต้ีองการส่งตรวจ Quad tests (สถานะ Validated) 

- กดปุ่ ม Send to LIS (Request ทเีลือกจะถกูส่งเข้าระบบ LIS) 
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การค้นหารายการสงัตรวจ Quad Tests 

- เลือก Order ท ีMain Menu 

- เลือก List 

หน้าแสดงรายการสงัตรวจ 

การค้นหาด้วยวนัท ี

- Check box √ หน้า Date 

- เลือกวนัทจีากปฏิทิน 
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การค้นหาด้วยข้อมูลทจีาํเพาะ 

- HN, Name 
- HN 
- Name 
- ID card 
- Request No. 
- Barcode 
- Hospital 

 ทําการเลือกข้อมลูจาํเพาะ ป้อนข้อมลูในช่องวา่ง แล้วกดปุ่ ม แว่นขยาย เพือให้โปรแกรมค้นหารายการทีต้องการ 

 Test List 

 ผู้ใช้งานสามารถเปิด Column แสดงรายการ Tests และยงัสามารถสงัตรวจ Test อนื ๆ ได้ (ถ้ามี) โดยทําการกดปุ่ ม <  
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 Column แสดงรายการ Tests ทมีีในระบบ LIS 

 รายการ Tests ทถีกูเลือกในการสงัตรวจ 
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ผลการตรวจและการพิมพ์ใบรายงาน 

- เลือก Result ท ีMain Menu 

- หน้าแสดง Result จะเปิดขึนมา 

- กดปุ่ ม Search 

- โปรแกรมจะแสดง Request ทงัหมด 
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Search by Date 

- Check box √ หลงั Date 

- เลือกวนัจากปฏิทิน 

- กดปุ่ ม Search 

- โปรแกรมจะแสดงข้อมลู

ตามช่วงวนัทเีลือก 

Search by Date & Process 

- Check box √ หลงั Date 

- เลือกวนัจากปฏิทิน 

- Check box √ หลงั Quad 

- Click drop down list 
เลือก process 

- กดปุ่ ม Search 

- โปรแกรมจะแสดงข้อมลู

ตามทเีลือก 

Search อืน ๆ 

- By Hospital (รพ.ทีส่งตรวจ) 

- By Ward (หอผู้ ป่วยหรือคลินิกทส่ีงตรวจ) 

- By Request status 

- Sort by Request time (การเรียงลําดบัเวลาก่อน-หลงั) 

- By Specific data เช่น 

o HN 
o Pt. name  
o ฯลฯ 
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Request status  

- Ready to interpret = Request ทมีีผลการตรวจครบแล้ว และผ่านการ Approved จากระบบ LIS แล้ว สถานะพร้อมส่ง

ข้อมลูเข้าโปรแกรม Alpha เพอืทาํการแปลผล 

- Interpreting = Request ทถีกูส่งข้อมลูเข้าโปรแกรม Alpha เพอืทําการแปลผล สถานะ Request อยู่ระหว่างการแปลผล โดย

โปรแกรม Alpha 
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- Result Completed = Request ทถีกูแปลผลโดยโปรแกรม Alpha แล้ว และได้ทําการ Validate แล้ว จะมี Final report 

ขึนมาให้สามารถ Preview และสงัพิมพ์ได้ 

- Result Validate = Request ทถีกูแปลผลโดยโปรแกรม Alpha แล้ว แต่ยงัไม่ได้ Validate 
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การพิมพ์ใบรายงาน 

- Click ทรูีป ข้างหน้า Result file 

- โปรแกรมจะแสดงใบ

รายงานขึนมา ซงึ

ผู้ใช้งานสามารถเลือก

บนัทึกไฟล์เก็บไว้ หรือ

สงัพิมพ์ใบรายงาน

ออกมาได้ทนัท ี
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