
คูมือการใชงาน โปรแกรม  
STI.VCT 1.0 



1. การติดต้ังโปรแกรม  
STI.VCT 1.0 



ดับเบิลคลิกท่ี icon 
setup 
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คลิก Next > 

2 

หนาตางระบบ
ติดต้ัง 

โปรแกรม 
STI.VCT 



 

คลิก Next > 
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เลือก Typical 
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คลิก Install 
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โปรดรอจนกวาการ
ติดต้ัง จะเสร็จ

สมบูรณ 



 



 การติดต้ังAccess 
Runtime เสร็จ

สมบูรณ 



 
การติดต้ังโปรแกรม

STI.VCTเสร็จ
สมบูรณ 



 

Icon โปรแกรม 
STI.VCT 



2. การใชงานโปรแกรม  
STI.VCT 1.0 



2.1 การเร่ิมตนโปรแกรม  
STI.VCT 1.0 



 

1 

คลิกท่ี icon 
STI.VCT 
จาก Start 

Menu 

1 



 หนาจอเริ่มตน 
โปรแกรม STI.VCT 



2.2 การ login เขาสูโปรแกรม  
STI.VCT 1.0 



 

ใสรหัสผาน ครั้งแรก
ใช รหัส stivct 

ซึ่งสามารถเปล่ียนได
ภายหลัง 

1 

คลิก 
OK 

2 



 
โปรแกรมจะเขาสูหนา

เมนูหลัก 



2.3 เมนูหลกัโปรแกรม  
STI.VCT 1.0 



 
ปุมเปดแบบฟอรม 

pdf สําหรับสั่ง
พิมพ 

ปุมนําเขา/สงออก
ขอมูล 

ปุมใสขอมูล
หนวยงาน 

ปุมเปล่ียน
รหัสผาน 

ปุมปดโปรแกรม 

ปุมเปดระบบบันทึก
ขอมูล 

ปุมเปดระบบ
รายงาน 



2.4 การบันทึก/แกไขขอมูล
หนวยงาน 



 เมนูหลัก 

คลิกปุม
แกไข
ขอมูล

หนวยงาน 

1 



 

หนาจอกําหนด
ขอมูลหนวยงาน 

ใสช่ือคลินิกหรือ
หนวยงาน 

2 

เลือกสถานพยาบาล 

เลือก
จังหวัด 

เลือก
อําเภอ 

3 4 

5 

คลิกบันทึกขอมูล 

6 



2.5 การเปลี่ยนรหัสผาน 



 เมนูหลัก 

คลิกปุม
เปล่ียน

รหัสผาน 

1 



 

ใส
รหัสผาน
เดิมถา
เปล่ียน
ครั้งแรก
ใชรหัส 
stivct 

2 

ใสรหัสผาน
ท่ีตองการ 2 

ครั้ง 

3 

กดปุมบันทึก 

4 



 
ถาใสรหัสไมถกูตอง

โปรแกรมจะแจง
เตือน 



 
กรณีเปล่ียน

รหัสผานเสร็จ
สมบูรณ 

คลิก OK 

5 



2.6 การเปดไฟล แบบฟอรม pdf 



 

เมนูหลัก 

เลือกแบบ
บันทึกท่ี

ตองการจะ
พิมพ 

1 



 

คลิก Yes 

1 

โปรแกรมจะแจง
เตือนการเปดไฟล 



 

คลิก OK 

2 

โปรแกรมจะแจง
เตือนการเปดไฟล 



 
แบบฟอรมจะถูกเปด
โดยโปรแกรมอาน 
pdf ในเครื่องของ

ทาน กรณีท่ียังไมได
ติดต้ังโปรแกรม อาน 
pdf ติดตอฝาย IT 

หรือ ดาวนโหลดจาก 
internet 

สั่งพิมพ 

3 



2.7 ระบบบันทึกขอมูล 



 เมนูหลัก 

คลิกปุม เวช
ระเบียนฯ 

1 



หนาจอระบบ
บันทึกขอมูล 

คําสั่ง
จัดการ
ขอมูล
สวนตัว

ของผูปวย 

คําสั่ง
จัดการ

ขอมูลการ
มารับ
บริการ 

สวนแสดงรายช่ือ
ผูปวยในฐานขอมูล 

สวนแสดงขอมูลการ
มารับบริการราย visit 

กลับเมนูหลัก ไปหนาระบบรายงาน 

ระบบคนหาขอมูลผูปวย 



2.8 การลงทะเบียนผูปวยใหม/
แกไขขอมูลผูปวย 



 

คนหาผูปวยจาก 
ช่ือ,นามสกุล,HN 

1 

หนาจอ
ระบบบันทึก

ขอมูล 

คลิก
คนหา 

2 

ถาไมมีขอมูลแสดง
วาเปนผูปวยท่ียังไม

อยูในฐานขอมูล 
คลิก

ลงทะเบียน
ผูปวยใหม 

3 



 

หนาจอบันทึก
ประวัติผูปวย บันทึกขอมูลผูปวย 

ใหครบถวน 

4 

คลิก
ลงทะเบียน 

5 



 

ช่ือผูปวยจะปรากฏ
ในสวนแสดงรายช่ือ
ผูปวยในฐานขอมูล 

กรณีแกไขขอมูล
คลิกเลือกผูปวย 

2 

คลิก
แกไข
ขอมูล
ผูปวย 

3 

คนหาผูปวยจาก 
ช่ือ,นามสกุล,HN 

1 



 

กรณีตองการลบ
ขอมูลผูปวย คลิก

เลือกผูปวย 

2 

คลิก
ลบ

ขอมูล
ผูปวย 

3 

คนหาผูปวยจาก 
ช่ือ,นามสกุล,HN 

1 



 

คลิก Yes ถา
ตองการลบ

ขอมูล 

3 



2.9 การบันทึกขอมูลการมารับ
บริการ 



 

เลือกผูปวยท่ีเขารับ
บริการ 

2 

หนาจอ
ระบบบันทึก

ขอมูล 

เลือกแบบท่ี
ใชบันทึก
ขอมูล 

3 

คนหาผูปวยจาก 
ช่ือ,นามสกุล,HN 

1 



 กําหนดวันท่ี ท่ีมา
รับบริการ 

4 

คลิกบันทึก
ขอมูล 

5 



 

หนาจอ
บันทึกขอมูล
บริการ VCT 

เมื่อบันทึกขอมูลครบถวนแลว คลิกท่ีแถบ 
ฐานขอมูลผูปวยโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ ขอมูลจะถูกบันทึกโดย
อัตโนมัติ 



 

หนาจอ
บันทึกขอมูล
บริการ STI 

เมื่อบันทึกขอมูลครบถวนแลว คลิกท่ีแถบ 
ฐานขอมูลผูปวยโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ ขอมูลจะถูกบันทึกโดย
อัตโนมัติ 



 

การแกไข/ลบ ขอมูล
คลิกเลือกวันท่ีมารับ

บริการ 

1 

หนาจอ
ระบบบันทึก

ขอมูล 

คลิกแกไข/
ลบขอมูล 

visit 

2 



 

คลิก Yes ถา
ตองการลบ

ขอมูล 

3 



2.10 ระบบรายงาน 



 เมนูหลัก 

คลิกปุม 
ระบบ

รายงาน 

1 



 

หนาจอระบบ
รายงาน 

สวนกําหนด
ชวงเวลาของ
ขอมูลท่ีใช
รายงาน 

ปุมเลือกรายงาน 



 
เมื่อเลือกรายงานท่ี

ตองการแลวโปรแกรม
จะใหเลือกตําแหนง 
save ไฟลรายงานใน

รูปแบบของ ไฟล 
Excel และช่ือไฟล ใน
รูปแบบ ช่ือรายงาน+

ดด+ปป.xls 

1 

คลิก Save 

2 



 

โปรแกรมจะเปด
ไฟลรายงานท่ี 
save ใหโดย

อัตโนมัติ 



2.10 การ save ไฟลรายงานเปนรูปแบบ CSV 



 

ไฟลรายงาน (Excel) ท่ี
ไดจากระบบรายงาน ใน

ข้ันตอนท่ีแลว 



 

คลิก office 
Menu  

1 

คลิก Save As 
2 

คลิก Other 
Formats 

3 



 

Save As 
Dialog Box 

เลือกตําแหนงท่ี
จะ save file 

4 

เลือก CSV (Comma 
delimited) ในชอง 

Save as type 
5 



 

คลิก Save 
6 



 

คลิก Yes 

7 



 
ไฟลรายงาน ท่ีไดจาก

ระบบรายงาน 

ไฟล CSV 



 
ไฟล CSV ท่ี ใช 

upload ข้ึน Website 
AIDSdatasystem  



ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ 

• คุณ ชลลดา (ศรทส.) 085-070-5713 

• คุณ ทําเนียบ (กลุม STI สอวพ. ) 085-119-9060 

– Definition/โครงการ รายละเอียด 

• คุณ ศักด์ิชัย (โปรแกมเมอร) 089-767-8618 

– คําถามโปรแกรมท้ังมวล 
Email  : j.sakchai@gmail.com 

Website : www.stiqual.com 
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