ขอเรียนเชิญผู้ทสี่ นใจเข้ าฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

การใช้ โปรแกรมบันทึกข้ อมูลสุ ขภาพครอบครัวร่ วมกับฐานข้ อมูล JHCIS
Family Folder Collector: FFC
หลักสูตรนีเ้ หมาะสาหรั บ
โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุ ขภาพครอบครัว (Family Folder Collector) หรื อ

เจ้าหน้าที่สาธาณสุข ประจาโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (รพ.สต.)
เราเรี ยกสั้นๆ ว่า FFC เป็ นโปรแกรมที่ทางานบนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์
หรื อศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ใช้โปรแกรม JHCIS เท่านั้น
(Android) บนแท็บเล็ต โดยโปรแกรมถูกออกแบบให้ ใช้งานร่ วมกับฐานข้อมูล วันและเวลาอบรม
โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพตาบล และศู นย์สุข ภาพชุ มชน
 ครั้ งที่ 1 กรุ งเทพฯ วันที่ 20-21 มีนาคม 2557
JHCIS ของศูนย์เ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานัก งานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข เพื่ออานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ที่ รพ.สต.นาไปใช้
สถานที่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย รั งสิ ต
เยี่ยมบ้าน คัดกรองโรค สารวจพิก ัดบ้าน สถานที่ ส าคัญในชุ ม ชน ลดปั ญหาการ
 ครั้ งที่ 2 เชี ยงใหม่ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557
กรอกข้อมูลซ้ าซ้อน และส่ งเสริ มการทางานเชิงรุ กให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
สถานที่ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิ ลล์
 ครั้ งที่ 3 อุดรธานี วันที่ 26-27 มิถุนายน 2557
เนื้อหาหลักสู ตรในการฝึ กอบรม
สถานที่ ณ โรงแรมประจักษ์ ตรา ดีไซน์ โฮเทล
ในหัวข้อดังนี้
 ครั้ งที่ 4 สงขลา วันที่ 24-25 กรกฏาคม 2557
สถานที่ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รี สอร์ ท สงขลา
 แนะนาโปรแกรม FFC
เวลาฝึ กอบรม
 อุปกรณ์แอนดรอยด์ที่รองรับการใช้งาน
09.00 – 16.00 น.
 คุณสมบัติใหม่ๆ สาหรับการ บันทึก/
วิทยากร : ทีมพัฒนาโปรแกรม FFC เนคเทค
สารวจ/คัดกรอง
ค่ าลงทะเบียนทุกหลักสูตร
 โมเดลปิ งปองจราจร 7 สี
 4,000 บาท (รวม VAT )
 รู ้จกั โปรแกรม FFC Autosync Plus
(รวมค่าอบรม เอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน)
 เรี ยนรู ้การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมอย่างมืออาชี พ
หมายเหตุ ชาระการลงทะเบียนล่วงหน้าภายใน 10 วันทาการ
ภาคปฏิบัติ
ลด 10% เหลือเพียง 3,600 บาท เท่านั้น
ผูเ้ ข้าอบรมจะต้องเตรี ยมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพร้อมฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS
พร้อมเครื่ องแท็บเล็ตแอนดรอยด์ มาใช้ในการทา Workshop ต่างๆ ดังนี้
















การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม FFC Autosync Plus
เทคนิคการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการติดตั้งบน Windows XP/7/8
การนาเข้าข้อมูลจากฐาน JHCIS เข้าสู่แท็บเล็ต
การติดตั้งแอพพิลเคชัน FFC+ บนแท็บเล็ต
การใช้งาน FFC+ บนแท็บเล็ตเบื้องต้น
การใช้งานเมนู บุคคล/บ้าน/แผนที่/สถิติ
เรี ยนรู้การใช้เมนูบุคคล แบบมืออาชีพ
การแก้ไขผังเครื อญาติ (Family Tree) ให้สมบูรณ์แบบ
การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล/ สิ ทธิ์การรักษา/พฤติกรรมสุขภาพ
บันทึกการให้บริ การ (Visit) วินิจฉัยโรค/จ่ายยา นอกสถานที่
เรี ยนรู้การใช้กราฟในการดูประวัติยอ้ นหลัง
การเยีย่ มบ้าน/ วางแผนครอบครัว/ ฉี ดวัคซีน/ คัดกรองเฉพาะโรค
การเยีย่ มแม่หลังคลอด/เด็กแรกเกิด/โภชนาการ/
คัดกรองโรคไม่ติดต่อ (NCD Screening)
การนาเข้าข้อมูลในแท็บเล็ตกลับสู่ฐานข้อมูล JHCIS

วิธีการสมัคร
1. สารองที่นงั่ อบรมล่วงหน้าได้ที่ http://www.ffc.in.th/register.php
2. ชาระค่าลงทะเบียน หลังจากสารองที่นงั่ อบรมล่วงหน้าเรี ยบร้ อยแล้ว
โดยโอนเงินค่าอบรมมาที่
ชื่อบัญชี ศู นย์ เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ
เลขที่บัญชี 080-0-04444-8
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาย่ อยอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
3. พร้อมทั้งแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่หมายเลข 02-564-6875
หรื อ e-mail: sittichai.chat@nectec.or.th (นายสิ ทธิชยั ชาติ 02-564-6900 ต่อ 2327)
หมายเหตุ
 สาหรับท่านที่สารองที่นงั่ แต่ไม่ชาระเงินล่วงหน้าก่อน 10 วันแรกของอบรมฯ
ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการยกเลิกที่นั่งในการเข้ าฝึ กอบรม
 ข้าราชการมีสิทธิ์ เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และเข้าร่ วมอบรม โดยไม่ถือเป็ นวันลา
 ค่าใช้จ่ายในการส่ งบุคคลากรเข้าอบรมทางวิชาชี พของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วน
นิติบุคคลนอกเหนื อจากหักค่าใช้จ่ายได้ท้ งั หมดแล้วยังได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง

WNP/WISRU 5th Floor NECTEC Building, Thailand Science Park, Phahon Yothin Rd., Klong Luang, Pathumthani, 12120
Tel : 0-2564-6900 Ext. 2513 Fax: 0-2564-6770 E-mail: watcharakon.noothong@nectec.or.th Web: http://www.nectec.or.th/

ใบสมัครการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ โปรแกรมบันทึกข้ อมูลสุ ขภาพครอบครัวร่ วมกับฐานข้ อมูล JHCIS
Family Folder Collector : FFC

ข้อมูลของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
Full Name

(Mr.,Mrs.,Ms.)

(โปรดเขี ยนตัวบรรจง)
หน่วยงาน :
ตาแหน่ง :
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์

:

Email :

จองอบรมครัง้ ที่

1

2

3

4

ลงชื่อ
(

)

วันที่
การชาระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้ าบัญชี

/

/

ชื่อบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เลขที่บญั ชี 080-0-04444-8
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ค่าอบรมท่านละ 4,000 บาท (รวม VAT)
พร้อมทั้งแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่หมายเลข 02-564-6875 หรื อ
E-Mail : sittichai.chat@nectec.or.th
(นายสิ ทธิ ชยั ชาติ มือถือ 087-912-1811 โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2327)



ต้ องการใบเสร็ จรับเงินในนาม

หมายเหตุ กรุ ณาโอนเงินค่าอบรมภายใน 10 วัน หลังจากยืนเอกสาร
รับส่วนลด 10% เหลือเพียง ท่ านละ 3,600 บาท (รวม VAT)

ที่อยู่
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